
AKTUALNO

Nizke obresti  
dvigajo promet
Visoko rast prometa z nepremični-
nami najbolj spodbujajo večje 
bančno kreditiranje in nizke obre-
stne mere, ugotavljajo v geodetski 
upravi. V prvem polletju je bilo za 
17 odstotkov več poslov kot v ena-
kem lanskem obdobju.

3

GORENJSKA

Lontrg naj bo prijazen 
tudi podjetnikom
V Škofji Loki je nastala še ena civil-
na iniciativa, povezana z ureditvijo 
prometa na Spodnjem trgu. Njeni 
nosilci in predlagatelji peticije so 
imetniki šestih lokalov, obrtno 
podjetniška zbornica in društvo 
invalidov.

6

KRONIKA

Župniki tarče  
roparske tolpe?
Na Gorenjskem se je v zadnjem 
obdobju zvrstilo več vlomov v žu-
pnišča, samo v zadnjem tednu so 
celo oropali dva župnika. »Ubiću 
te (ubil te bom),« so grozili cer-
kljanskemu župniku Jerneju Ma-
renku.

12

RAZVEDRILO

Poročni sejem  
na Bledu
Prvi poročni sejem je na Bled pri-
vabil številne bodoče mladoporo-
čence in tudi druge obiskovalce. 
Vrhunec je bila prva poročna mo-
dna revija v Sloveniji za sezono 
2017. Organizatorki imata veliko 
idej, kako sejem še izboljšati.

16

VREME

Danes bo oblačno, rahlo 
bo deževalo. Jutri bo 
oblačno, že dopoldne bo 
začelo deževati. V četrtek 
bo oblačno s padavinami.

7/11 °C
jutri: oblačno s padavinami
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69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Urša Peternel

Jesenice – »Splošna bolni-
šnica Jesenice je primer več 
odličnih praks in mislim, da 
je lahko zgled drugim bolni-
šnicam. Gre za povezavo ve-
likega entuzia zma vodstva 
bolnišnice in zaposlenih, ki 
se trudijo iskati vse možne 
poti za sodelovanje in iščejo 
nove načine, kako pomagati 
pacientom, kako skrajševati 
in odpraviti čakalne vrste,« 
je ob petkovem obisku Splo-
šne bolnišnice Jesenice de-
jal predsednik vlade Miro 
Cerar. Skupaj z ministri-
co za zdravje Milojko Kolar 

Celarc si je ogledal nekatere 
novosti v bolnišnici, pred-
stavili so mu delovanje vr-
stomata, paliativno oskrbo, 
urgentni center in delova-
nje e-napotnice. Do konca 
leta naj bi, tako ministrica 
Milojka Kolar Celarc, ukini-
li papirnate napotnice, uve-
den bo centralni elektron-
sko vodeni register, paci-
ent pa bo lahko z domače-
ga računalnika preveril, kje 
so najkrajše čakalne dobe, 
kdaj bo naročen .... Predsta-
vili so tudi pomembno no-
vost, to je konzultacijo med 
družinskim zdravnikom in 
specialistom, ki v 48 urah 

na osnovi pacientovih iz-
vidov odgovori splošnemu 
zdravniku, ali je potrebna 
napotitev k specialistu ali 
ne. »To bo precej pripomo-
glo k skrajševanju čakalnih 
dob in k večjemu zadovolj-
stvu pacientov,« je poudari-
la ministrica. 

Premier je ob tej priložno-
sti obsodil primere korupci-
je v ljubljanskem kliničnem 
centru, direktor Splošne bol-
nišnice Jesenice Janez Po-
klukar pa je zagotovil, da v 
jeseniški bolnišnici podob-
nih postopkov, vsaj po nje-
mu znanih procesih in do-
gajanju, ni. 

Predsednik vlade na obisku v bolnišnici
V petek sta Splošno bolnišnico Jesenice obiskala predsednik vlade Miro 
Cerar in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Bolnišnico sta opisala kot 
»primer odličnih praks in zgled za druge bolnišnice«.

Predsednik vlade in ministrica za zdravje sta si med drugim ogledala, kako deluje vrstomat. 

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Jasna Paladin

Moravče – Projekt, ki je so-
financiran s strani Evrop-
ske unije in države, je v pre-
teklosti zaradi dolgotrajne-
ga čakanja na odločbo o so-
financiranju že dvigal precej 
prahu, a odkar so v občinah 
dejansko zabrneli gradbeni 
stroji, dela potekajo brez ve-
čjih težav.

Kot so župani predsta-
vili na nedavni novinarski 
konferenci, so dela v obči-
nah Domžale, Mengeš in 
Trzin že zaključena, obči-
ni Kamnik in Moravče, ki 
imata nekoliko večji inve-
sticijski zalogaj, pa sta z de-
lom že globoko v drugi po-
lovici. »Na območju občine 

Moravče je potekala gradnja 
in posodabljanje treh vo-
dovodov, in sicer vodovoda 
Podbrdo–Grmače–Dešen 

in Soteska–Podstran–Dole, 
ki sta v celoti zaključena. 
Na tretjem vodovodu Hra-
stnik–Kal–Tlačnica pa dela 

še potekajo, a je gradnja že 
v zaključni fazi, saj je zgra-
jenega približno osemde-
set odstotkov vodovoda. Z 
njim bodo tamkajšnji prebi-
valci prvič dobili javni vodo-
vod. Do sedaj so imeli kapni-
ce, ob suši pa smo jim vodo 
dovažali z gasilsko cisterno. 
Tudi dela na vrtini ČVM-1 
lepo napredujejo. Do sedaj 
je bila zgrajena elektro-ka-
belska kanalizacija v dolžini 
500 metrov, vključno s pri-
padajočimi jaški,« je dela v 
Moravčah, ki jih bodo v ce-
loti zaključili predvidoma 
do marca, predstavil župan 
Martin Rebolj in dodal, da 
težav s pritokom sredstev s 
strani države ni. 

Gradnje vodovodov se bližajo koncu
Občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin, ki skupaj sodelujejo pri dobrih enajst milijonov 
evrov vrednem projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik, so glavnino del že opravile.

Potek projekta so predstavili župani Mengša Franc Jerič, 
Kamnika Marjan Šarec, Moravč Martin Rebolj in Trzina 
Peter Ložar ter vodja projekta na Občini Domžale Krištof 
Zupančič. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Iz Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) so sporočili, da je na 
Jesenicah za tetanusom zbo-
lel otrok, ki ni bil cepljen, če-
prav je cepljenje proti teta-
nusu v Sloveniji vključeno v 
obvezni program cepljenja. 
Pred tem pri nas pri otrocih 
nismo imeli tetanusa več kot 
dvajset let, medtem ko ima-
mo po nekaj primerov na 
leto pri starejših, ki še niso 
bili vključeni v sistematič-
no cepljenje. Bacil tetanusa 
se ne prenaša od človeka na 

človeka, do okužbe pa lah-
ko pride preko rane (vbodne 
rane, žuljev ...), ki je onesna-
žena z zemljo, v kateri so 
pore bacila tetanus. Kot prvi 
znak se najpogosteje pojavi-
jo otrdelost in krči v žvekal-
nih mišicah, sledijo otrde-
lost vratu, težave pri požira-
nju, krč glasilk in mišic sa-
pnika, generalizirani krči po 
celem telesu, potenje, povi-
šana temperatura. Tetanus 
je nujno stanje in potrebno 
je bolnišnično zdravljenje. 
Kot smo še izvedeli, je bil 
omenjeni otrok napoten na 
infekcijsko kliniko. 

Otrok zbolel za tetanusom

47. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ MARKUN z Golnika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Družina sesalnikov z najvišjim energijskim 
razredom in tihim delovanjem

Vsi si želimo učinkovitih sesalnikov z nizko glasnostjo ter ener-
gijsko učinkovitostjo. Hooverjevi razvojni inženirji so z željo 
po čim zadovoljnejšem uporabniku razvili linijo sesalnikov z 
izjemnimi rezultati sesanja, tihim delovanjem in energijskim 
razredom AAAA. Sesalniki iz linije 4A, Athos, Telios, Xarion 
in Reactiv, kljub nizki porabi energije (energijski razred A) 
zagotavljajo odlične sesalne učinke. Odlikuje jih tudi razred 
A pri učinkovitosti čiščenja tekstilnih in trdih površin ter pri 
količini ponovnega vnosa prahu v prostor. Na ta način zago-
tavljajo, da je zrak, ki izhaja iz sesalnika, vedno čist, saj filtri 
odstranijo kar 99,98 odstotka prašnih delcev in tako rešujejo 
težave posameznikov z alergijami. Poleg tega pa celotno linijo 
sesalnikov AAAA odlikuje bogata dodatna oprema krtač.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo ročni sesalnik serije 
Jive. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Kaj je prednost novih sesalnikov Hoover? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 26. oktobra 
2016, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri v kotičku za naročnike, ki je bila objavljena 7. 
oktobra 2016 prejmejo zgoščenko Glasbene produkcije RTV 
Slovenija: Alojz Ahačič, Tržič, Jurka Dominko, Cerklje in Dra-
gica Skumavc, Mojstrana. Čestitke nagrajencem!

Suzana P. Kovačič

Tržič – Prioriteta na položa-
ju zunanjega ministra je rav-
no gospodarska diplomaci-
ja, je na petkovi okrogli mizi 
v Paviljonu NOB poudaril 
Karl Erjavec. Slovensko go-
spodarstvo je izvozno, v tem 
oziru je predstavil izzive in 
skrbi pa aktualno razpravo, 
kaj pomeni odhod Velike 
Britanije iz Evropske unije: 
»Gotovo bo to imelo gospo-
darske in finančne posledi-
ce. Za Slovenijo sicer ne ne-
posredno, ker pa največ iz-
vozimo v Nemčijo, Italijo in 
v Avstrijo, ki so dober gospo-
darski partner z Veliko Brita-
nijo, bomo to občutili.« Svoj 
pogled je Erjavec usmeril 
še širše v mednarodni pros-
tor, zlasti na področju visoke 
tehnologije je poudaril slo-
vensko konkurenčnost. Nje-
gova želja je, da bi se sloven-
ska podjetja bolj povezovala, 
da bi kot majhen trg lahko 
dosegli kritično maso za na-
stop na tujih trgih. Sloveni-
ja ima 53 diplomatsko-kon-
zularnih predstavništev po 
svetu. 

Sicer je Erjavec govoril op-
timistično o razmerah v go-
spodarstvu pri nas v zad-
njih treh letih. Poudaril je, 
da pri zunanjem ministr-
stvu pomagajo odpirati vra-
ta slovenskim gospodar-
stvenikom in podjetnikom 
v svet, kajti nobeno podje-
tje ne more dobiti posla, če 
niso ustvarjeni dobri politič-
ni kontakti, vendar pa pos-
la namesto podjetnikov ne 
morejo skleniti. Za tržiško 

občino Erjavec pravi, da ima 
izjemno lego in dobre mož-
nosti za gospodarstvo, tre-
ba pa je najti nišo za nov za-
gon, predvsem s tujim inve-
stitorjem. 

Pomoč pri čezmejnem 
sodelovanju

Veleposlanik Franc But, 
vodja sektorja za bilateral-
no gospodarsko sodelova-
nje pri ministrstvu za zu-
nanje zadeve, je povedal, 
na kakšen način lahko po-
magajo podjetnikom. Ena 
možnost so ekonomski 
svetovalci, teh imajo v mre-
ži 22, druge možnosti so 
prek veleposlaništev in Di-
rektorata za gospodarsko 
in javno diplomacijo v Lju-
bljani. Direktor Regional-
ne razvojne agencije (RRA) 

Gorenjske Rok Šimenc pa 
je omenil možnosti prido-
bivanja sredstev iz razpisov 
EU in drugih virov za ra-
zvoj podjetništva, turizma 
... Trenutno sta pri RRA Go-
renjske aktualna dva čez-
mejna projekta, turistični, 
v katerem sodeluje tudi tr-
žiška občina z gorskokole-
sarskimi in pohodniškimi 
potmi, ter podjetniški, s ka-
terim želijo izobraziti pred-
vsem mlade podjetnike v 
smeri novih tehnologij. Iz-
zivov je več, je še poudaril 
Šimenc, kot so razvoj no-
vih industrijskih zmoglji-
vosti, ki bodo temeljile na 
znanju in vrhunski tehno-
logiji, razvoj novih tehno-
loških središč, tu se ome-
nja tudi Tržič, pa razvoj tu-
rizma, lesnopredelovalne 

industrije, privabljanje tu-
jih investitorjev ... V razgo-
vor se je vključil tudi pred-
sednik Območno obrtne-
-podjetniške zbornice Tr-
žič Anton Čebron, ki pri-
čakuje več pomoči ministr-
stva pri čezmejnem sodelo-
vanju, zlasti tržiških podje-
tnikov z avstrijsko Koroško, 
in pomoč je minister Erja-
vec obljubil. Kot primer po-
zitivne prakse delovanja v 
tujini so predstavili Zava-
rovalnico Triglav in kranj-
ski Iskratel. 

Minister si je ogledal še 
nekdanjo Bombažno predil-
nico in tkalnico, kjer so mu 
tržiški župan Borut Sajovic 
in predstavniki družbe Voje 
predstavili načrt revitalizaci-
je ter delavnico Alje Viryent 
v nekdanjih prostorih Peka.

Podjetnikom odpremo vrata
Podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec ter veleposlanik Franc But sta obiskala 
Tržič in predstavila aktivnosti gospodarske diplomacije kot pomoč slovenskim podjetjem. 

Od leve: vodja občinskega urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Vid Meglič, Borut 
Sajovic, Karl Erjavec, Rok Šimenc in Franc But / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor, Jezersko – Ko je po-
leti odkrušena skala s pobočja 
ob cesti v dolini Kokre padla 
in poškodovala mimo vozeče 
vozilo in domačina v njem, 
sta župana občin Preddvor 
in Jezersko Miran Zadni-
kar in Jurij Rebolj Direkciji 
RS za infrastrukturo naslo-
vila zahtevo, naj poskrbijo za 
zavarovanje brežin ob regio-
nalni cesti. To namreč ni bila 
prva nesreča, v letu 2014 sta 
bili dve, od tega ena smrtna. 
Leta 2014 je namreč na tem 
območju pustošil žled in ko 
je država sanirala cesto, je za-
čela tudi z zavarovanjem bre-
žin. Na odsekih v dolžini 26 
kilometrov je bilo takrat evi-
dentiranih 32 lokacij z neza-
varovanimi brežinami, kjer 

bi bila nujna izvedba geo-
tehničnih ukrepov, po popi-
sih del pa bi bilo za sanacijo 
potrebnih 7,2 milijona evrov. 
Doslej je država v te ukrepe 
vložila okoli 260 tisoč evrov.

Župana sta po nesreči v le-
tošnjem poletju zahtevala, 
naj sanacijo nevarnih odse-
kov nadaljujejo. Septembra 
so z direkcije občinama od-
govorili, da so odsek re-
gionalne ceste Preddvor–
Spodnje Jezersko uvrstili v 
prvo prioriteto za izvedbo 
zaščitnih ukrepov na breži-
nah. Kot sporočajo, naj bi le-
tos izvedli varovalne ukrepe 
s podajno-lovilnimi sistemi 
na dveh pododsekih, v pri-
hodnjem letu pa na preosta-
lih, kjer je evidentirana več-
ja pogostnost tovrstnih do-
godkov. 

Nadaljujejo izvajanje  
varovalnih ukrepov

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah so 
v četrtek ustanovili Poslov-
ni klub Jesenice, v katerem 
sodelujejo uspešna jeseni-
ška podjetja. Ustanovnega 
srečanja so se udeležili di-
rektorji oziroma predstavni-
ki podjetij Acroni, Sumida, 
SIJ Elektrode in Niro Steel, 
v klubu pa naj bi sodelovale 
še družbe KOV, DamaTech, 
Eurosol in TPJ ter Splošna 
bolnišnica Jesenice.

Kot je povedal Stevo Ščav-
ničar iz Razvojne agenci-
je Zgornje Gorenjske (RA-
GOR), ki vodi projekt, na ta 
način želijo povezati močna 
in zdrava jeseniška podjetja 

v skupnem cilju, to je vzpo-
stavitvi učinkovitejšega po-
slovnega okolja. Na ta na-
čin želijo pokazati, da tudi 
na Jesenicah obstajajo odlič-
na podjetja, zlasti s področja 
jeklarstva in predelovalne in-
dustrije. Ker je eden od več-
jih problemov Jesenic odliv 
mladih izobraženih kadrov, 
naj bi si tudi prek kluba pri-
zadevali, da bi mlade izobra-
žence zadržali doma in jim 
ponudili možnosti karierne-
ga razvoja v domačih podje-
tjih. Na ustanovnem sreča-
nju so zato v pogovoru z rav-
nateljicama obeh jeseniških 
srednjih šol, Gimnazije Je-
senice Lidijo Dornig in Sre-
dnje šole Jesenice Andrejo 

Vehar Jerman, iskali mož-
nosti sodelovanja prek raz-
iskovalnih nalog, prakse in 
štipendiranja. Prav tako naj 
bi se že v kratkem sestali tudi 
na pogovoru o tem, kakšna 
znanja potrebujejo in pri-
čakujejo od mladih v podje-
tjih, tako da bi šole ta zna-
nja vključile v izbirne vsebi-
ne oziroma vsebine proste-
ga kurikula. Ravnateljica Gi-
mnazije Lidija Dornig je ob 
tem dejala, da se vse več nji-
hovih maturantov odloča za 
tehniške fakultete, pri čemer 
bi jim delodajalci morali 
predstaviti konkretne zapo-
slitvene priložnosti, da bi se 
po študiju vrnili na Jesenice, 
in ne bi ostajali v Ljubljani. 

Andreja Vehar Jerman iz 
Srednje šole Jesenice pa je 
povedala, da so v program 
strojni tehnik v sodelovanju 
z Acronijem že vključili me-
talurške vsebine. Vera Dju-
rić Drozdek, vodja oddelka 
za gospodarstvo Občine Je-
senice, pa je ob tem opozori-
la, da je v vzgojo mladih ka-
drov treba vlagati čas in tudi 
denar, pri čemer pa se v dveh 
letih niti eno podjetje ni pri-
javilo na občinski razpis za 
sofinanciranje mentorstva.

Ustanovitev Poslovnega 
kluba Jesenice je del projek-
ta Coworking, ki ga sofinan-
cira Občina Jesenice s ciljem 
obdržati mlade, perspektiv-
ne ljudi v domačem okolju.

Klub uspešnih jeseniških podjetij
Močna in zdrava podjetja so se povezala v Poslovni klub Jesenice. Eden glavnih ciljev je obdržati mlade, 
perspektivne, izobražene ljudi v domačih podjetjih.
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V korejskem Samsungu 
so prejšnji teden za-
radi ponavljajočih se 

težav s pregrevanjem in celo 
eksplozijami lastnike njiho-
vega najnovejšega mobilnika 
galaxy note 7 uradno pozvali, 
da telefone ugasnejo in vrnejo 
prodajalcu. Ta jim bo ali povr-
nil kupnino ali vrnjen telefon 
zamenjal z drugim modelom. 
Nič izmikanja, nič posipanja 
s pepelom. Največji proizvaja-
lec pametnih telefonov na sve-
tu (in še marsičesa drugega) 
je svojo napako brez ovinkar-
jenja priznal in vsem kupcem, 
ne samo tistim, ki jim je tele-
fon dejansko eksplodiral, povr-
nil nastalo škodo. 

Le nekaj dni pred Samsu-
ngovim pozivom je slovenska 
javnost izvedela, da so naša 
sodišča od leta 1991 naprej 
založila 945 oporok oziroma 
je toliko oporok ostalo neraz-
glašenih, kot so blamažo lepše 
razložili v sodstvu. Kar v 140 
primerih bi lahko imele ne-
razglašene oporoke tudi ma-
terialnopravne posledice. Še 
več: od leta 1945 do danes je 
bilo skupno nerazglašenih kar 
5329 oporok, v 449 primerih 
pa bi to dejstvo lahko povzro-
čilo tudi materialnopravne 
posledice, torej da so premo-
ženje oporočiteljev dedovale 
neprave osebe. Seveda tudi 
na Gorenjskem nismo nobe-
na izjema. Na štirih okrajnih 
sodiščih je bilo po 2. svetovni 
vojni nerazglašenih 495 opo-
rok, od tega 116 v samostojni 

Sloveniji, materialnopravne 
posledice pa bi lahko nastale v 
28 zadevah do leta 1991 in v 
19 zadevah po 1991.

Pričakovali bi, da bodo so-
dišča, če so že priznala svojo 
napako, ali pa v njihovem 
imenu država nastalo krivi-
co sama odpravila in oško-
dovanim dedičem povrnila 
povzročeno škodo, a se to ni 
(ne bo) zgodilo. Ne, če ste 
med oškodovanimi, se boste 
morali kar sami pravdati za 
dediščino, ki vam pripada. 
Ali pa boste morda raje vlo-
žili odškodninsko tožbo zoper 
državo, ker se ne želite zame-
riti sorodnikom, ki so names-
to vas, sicer zakonito, pode-
dovali premoženje pokojnika, 
ki se je potrudil, sestavil opo-
roko in jo v dobri veri dal v 
hrambo sodišču. Morda boste 
morali tožiti kar pristojno so-
dišče, ki je oporoko založilo, 
oprostite, oporoke ni razglasi-
lo. A tudi če se sprijaznite s 
tem, da morate sami iztožiti, 
kar vam pripada, ne bo šlo 
ravno gladko in predvsem ne 
hitro. Kar stopite do prvega 
odvetnika, ki se malo bolje 
spozna na zapuščinske po-
stopke in odškodninske prav-
de. Vam bo že razložil vse 
postopkovne kavlje.

Ja, pravosodni minister 
ima prav: zgodba z založe-
nimi oporokami zagotovo ne 
prispeva h krepitvi pravne 
varnosti posameznika in h 
krepitvi zaupanja v pravno 
državo.

Oporoke, ki jih ni bilo

KOMENTAR
Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Podobno kot pred 
kratkim državni statistični 
urad tudi Geodetska uprava 
RS (Gurs) v polletnem poro-
čilu o slovenskem nepremič-
ninskem trgu ugotavlja, da 
cene stanovanjskih nepre-
mičnin rastejo, prav tako pa 
obseg prodaje. V prvem pol-
letju letos so se namreč cene 
stanovanjskih nepremičnin 
glede na enako obdobje lani 
po podatkih Gursa povečale 
za tri odstotke, število poslov 
se je povečalo za 17 odstot-
kov, njihova skupna vred-
nost pa za 26 odstotkov. V 
prvih šestih mesecih so tako 
evidentirali 16.500 poslov v 
skupni vrednosti okoli 950 
milijonov evrov. »Letos se 
nadaljuje presenetljivo vi-
soka rast prometa z nepre-
mičninami. Hitro rast pro-
meta najbolj spodbuja več-
je bančno kreditiranje sta-
novanjskih nakupov prebi-
valstva in zgodovinsko niz-
ke obrestne mere. Veča se 
kupna moč tistih, ki rešuje-
jo svoje stanovanjsko vpra-
šanje, investicije v stanova-
nja, glede na trenutne, raz-
meroma sprejemljive tržne 
cene pa za bogatejše ponov-
no postajajo tudi zanimivej-
ša finančna naložba,« ugota-
vljajo v Gursu.

V primerjavi z drugim pol-
letjem 2007 (pred nastopom 
krize nepremičninskega 

trga) je bila vrednost evi-
dentiranega prometa v le-
tošnjem prvem polletju še 
vedno za 17 odstotkov niž-
ja, medtem ko je bilo števi-
lo sklenjenih poslov celo za 
19 odstotkov večje. Vredno-
stni obseg prometa nepre-
mičnin je bil v letošnjem 
prvem polletju sicer največji 
od drugega polletja 2007 da-
lje, v primerjavi s prvim pol-
letjem 2009, ko je bil slo-
venski nepremičninski trg 
na najnižji točki krize, pa 
je bila vrednost sklenjenih 
poslov višja za 68 odstotkov, 
poudarjajo v Gursu. 

Razmeroma močan trend 
rasti števila prodaj so začela 
kazati tudi zemljišča za grad-
njo, saj jih je bilo v primerja-
vi z lanskim prvim polletjem 

za 23 odstotkov več. Živah-
nejši je tudi trg kmetijskih 
in gozdnih zemljišč, saj se je 
število prodaj kmetijskih ze-
mljišč v primerjavi s prvim 
polletjem 2105 povečalo za 
šest odstotkov, gozdnih ze-
mljišč pa za deset odstotkov. 
Pri poslovnih nepremični-
nah po podatkih Gursa do 
obrata še ni prišlo. 

Povprečna cena rabljene-
ga stanovanja v Sloveniji je 
bila 1490 evrov na kvadratni 
meter. Najbolj se je zvišala 
v Kopru (za devet odstotkov 
na 2040 evrov) in v Celju (za 
7,6 odstotka na 1130 evrov), 
na Gorenjskem pa za 3,9 od-
stotka na 1610 evrov.

Prodaj novih oz. prvič vse-
ljivih stanovanj je bilo za 
osem odstotkov več kot v 

prvem polletju lani. 332 pro-
daj je bilo sklenjenih na pros-
tem trgu in prostovoljnih jav-
nih dražbah, 154 pa na javnih 
dražbah v izvršilnem postop-
ku ali stečaju. »Ponudbe pra-
vih novogradenj praktično 
ni. Še vedno se čistijo zalo-
ge pred leti zgrajenih nepre-
mičnin na stanovanjskem in 
poslovnem primarnem ne-
premičninskem trgu. Tudi 
rabljene nepremičnine, ki 
se prodajo, so praviloma že 
dolgo na trgu,« so zapisali v 
Gursu, kjer ocenjujejo, da je 
na stanovanjskem trgu gle-
de na zadnje podatke pov-
sem možno, da bo število 
prodaj do konca leta doseg-
lo tisto iz leta 2007, ko je vla-
dala največja nepremičnin-
ska evforija.

Nizke obresti dvigajo promet
Presenetljivo visoko rast prometa z nepremičninami najbolj spodbujajo večje bančno kreditiranje in 
zgodovinsko nizke obrestne mere, ugotavljajo v geodetski upravi.

V prvem polletju je bila povprečna cena rabljenega stanovanja na Gorenjskem 1610 evrov. 

Mateja Rant,  
Marjana Ahačič

Bled, Radovljica – V nakup, 
manjši del pa tudi v najem, 
bodo ponudili 86 luksu-
znih oskrbovanih stano-
vanj v dveh objektih na ob-
močju nekdanjih Vezenin. 
»Slovenci imamo poseb-
no lastnost – želimo biti la-
stniki svojega stanovanja,« 
namreč ugotavlja direktor 
in lastnik skupine Mijaks 
Miha Jarc. Zato so se odloči-
li na trgu ponuditi devetde-
set odstotkov lastniških os-
krbovanih stanovanj, pre-
ostanek bodo predstavljala 
tržna najemna oskrbovana 
stanovanja.

Koncept oskrbovanih 
stanovanj podjetja Mi jaks 
ponuja možnost za ak-
tivno preživljanje tretje-
ga življenjskega obdobja, 

poudarja Jarc. Oskrbovana 
stanovanja po njegovih be-
sedah predstavljajo alterna-
tivo institucionalnim obli-
kam bivanja, torej domo-
vom za ostarele, in so name-
njena starejšim posamezni-
kom, ki so še relativno sa-
mostojni, a vseeno potre-
bujejo določeno pomoč ozi-
roma občutek varnosti. Sta-
novalci bodo tako imeli za-
gotovljeno oskrbo po nače-
lu, da jo naročiš, ko jo potre-
buješ, kar vključuje tudi rde-
či gumb za klic v sili. Stano-
vanja bodo tudi sicer tehnič-
no prilagojena bivanju sta-
rejših s širšimi vrati in več-
jo kopalnico, brez pragov in 
stopnic ter s profesionalno 
urejenim prezračevanjem. 
Na voljo bodo različno veli-
ka stanovanja, od garsonjer 
do večsobnih. »Projekt je za-
snovan tako, da se bo lahko 

velikost stanovanj prilaga-
jala potencialnim kupcem, 
saj bo možno tudi združeva-
nje,« je pojasnil Jarc in do-
dal, da sicer največje zani-
manje vlada za stanovanja 
v velikosti okrog šestdeset 
kvadratnih metrov. Povpra-
ševanje po stanovanjih je že 
zdaj veliko, je poudaril Jarc. 
Pred časom so ponovno op-
ravili tržno raziskavo, ki je 
pokazala, da bo njihova po-
nudba luksuznih oskrbo-
vanih stanovanj nekajkrat 
manjša od povpraševanja.

Prva oskrbovana stanova-
nja so že pred štirimi leti za-
čeli graditi tudi v Radovljici. 
Investicijo v neposredni bli-
žini Doma dr. Janka Benedi-
ka je začelo domače podjetje 
Remmand. Objekt, v kate-
rem bo 26 oskrbovanih sta-
novanj, velikih od 35 do 46 
kvadratnih metrov, je že tri 

leta le betonski skelet, zdaj 
pa je projekt prevzelo lju-
bljansko podjetje Reconsult, 
kjer še ne dajejo natančnih 
informacij o tlorisnih razpo-
reditvah in prodajnih pogo-
jih. TI, pravijo, bodo znani v 
naslednji fazi priprave pro-
jekta. »Investitor namerava 
prevzeti projekt in predvi-
deva, da bo zaključek grad-
nje in primopredaja kup-
cem mogoča jeseni prihod-
nje leto,« so povedali. »Od-
ziv in zanimanje javnosti za 
nakup oskrbovanih stano-
vanj je zelo dobro. Trenu-
tno bodo oskrbovana stano-
vanja ponujena le v prodajo. 
Zasledili smo sicer tudi pov-
praševanja strank za nakup 
oskrbovanih stanovanj kot 
oblike naložb, tako da obsta-
ja možnost, da se bo iz tega 
naslova tudi kakšna enota 
dala najeti.«

Ponudba manjša od povpraševanja
Podjetje Mijaks bo najkasneje v roku enega leta začelo graditi luksuzna oskrbovana stanovanja na 
Bledu, vseljiva pa naj bi bila v prvi polovici leta 2018. 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Na pobudo žu-
pana Cirila Globočnika so 
predstavniki občine, župan, 
direktorica občinske upra-
ve s sodelavci, direktor ra-
dovljiške Komunale in štir-
je občinski svetniki, obiskali 
podjetje ESOL v Črnomlju, 
katerega osnovna dejavnost 
je predelava lesa, glavni pro-
izvod pa so pohištvene ma-
sivne plošče iz trdih lesov. 
Podjetje ima 160 zaposle-
nih, pred petimi leti pa so 
s 5,5-milijonsko investici-
jo zgradili še elektrarno na 
lesno biomaso, ki proizve-
de 1 MW elektrike in 4 MW 
toplote. Električno energijo 
oddajajo v omrežje, toploto 
pa uporabijo za sušenje lesa. 
Gre za sistem, ki je tehnolo-
ško in dimenzijsko skoraj 
identičen kogeneraciji, ki je 
predvidena v sklopu načrto-
vane izvedbe sistema daljin-
skega ogrevanja na lesno bi-
omaso v Radovljici.

Ogleda projekta v Črno-
mlju so se sicer udeležili le 
štirje člani 26-članskega ob-
činskega sveta Radovljice: 
Jernej Kolman, Mark Top-
lak, Simon Resman in Tomi 
Kržišnik, ki so bili z videnim 
zadovoljni. »Ogleda sem se 
udeležil, da bi dobil potrdi-
tev, da gre za dober projekt. 
Nikakor namreč ne bi že-
lel, da se bi nam zgodilo kaj 
takšnega, kot se je Preddvo-
ru, kjer so obstali na pol poti. 
Zanima me le še, kdo bo in-
vestitor, sicer pa sem prepri-
čan, da gre za eno pravih idej 
in pravo rešitev,« je povedal 
Jernej Kolman.

Z njim se je strinjal tudi 
svetnik Simon Resman: 
»Tako kot pri vseh projek-
tih je pomembno, da vemo, 
kakšne so reference, na ta na-
čin zmanjšamo riziko proble-
matičnih naložb. Zadovoljen 
sem s tem, kar smo videli.«

Kot je povedal župan Ciril 
Globočnik, želijo v Radovlji-
ci s projektom vzpostavitve 

lesnopredelovalnega obra-
ta s sistemom daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso 
začeti že v prihodnjem letu. 
Če bo šlo po načrtih, bi lah-
ko v letu 2018 na sistem že 
priključili prve odjemalce 
toplote, med katerimi bodo 
najprej največje porabnike, 

kot so dom za starejše ob-
čane. Za lesno predelovalni 
center je predvidena skleni-
tev javno zasebnega partner-
stva. Občinski svet bo osnu-
tek odloka o ugotovitvi jav-
nega interesa in izvedbi pro-
jekta ter investicijski elabo-
rat obravnaval še letos. 

Na ogled obrata v Črnomelj
Predstavniki Občine Radovljica so si v petek v Črnomlju ogledali lesnopredelovalni obrat s kombinirano 
proizvodnjo električne in toplotne energije (kogeneracijo), kakršnega si želijo vzpostaviti tudi v Radovljici.

Župan Ciril Globočnik, predstavniki radovljiške občinske 
uprave, štirje člani občinskega sveta in direktor Komunale 
Radovljica so si v petek ogledali sistem kombinirane 
proizvodnje električne in toplotne energije (kogeneracijo), 
kakršnega želijo vzpostaviti tudi v Radovljici.

Mateja Rant

Radovljica – V javnosti je 
pretekli teden odmevalo 
razkritje Televizije Slove-
nija, da mora Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Nad-
škofiji Ljubljana zaradi dol-
gotrajnega vračanja dvajset 
tisoč hektarjev gozda v po-
stopku denacionalizacije na 
področju Mozirja in Rado-
vljice plačati skoraj 16 mi-
lijonov evrov odškodnine. 
Do odškodnine so upraviče-
ni zaradi nezmožnosti upo-
rabe zemljišč od uveljavi-
tve zakona o denacionaliza-
ciji do pravnomočnosti po-
sameznih odločb. Pri tem 
naj bi šlo šele za prvo od več 
zahtev. Skupaj namreč nad-
škofija zahteva 32 milijo-
nov evrov, zaradi zamudnih 
obresti pa se ta vsota lahko 
celo podvoji.

Na področju denacionali-
zacije kmetijskih zemljišč, 
gozdov in kmetijskih gospo-
darstev je bil po besedah Du-
šanke Dubljevič z Upravne 
enote Radovljica najobsež-
nejši in najzahtevnejši prav 
zahtevek Nadškofije Lju-
bljana, pri katerem morajo 
odločiti le še o delu premo-
ženja. »Ta zadeva se zaradi 

obsežnosti in različnih zave-
zancev rešuje z delnimi od-
ločbami, tako da se vračajo 
podržavljene parcele, na ka-
terih je ugotovljeno popolno 
pravno in dejansko stanje,« 
je pojasnila Dušanka Dublje-
vič in dodala, da so samo v tej 
zadevi izdali 66 delnih od-
ločb. V celoti je bilo odloče-
no o nepremičninah, ki le-
žijo v sedmih od šestnajstih 
katastrskih občin, in sicer v 
katastrskih občinah Hraše, 
Bled, Rečica, Selo pri Bledu, 
Nemški Rovt, Nomenj in Vi-
šelnica. Zahteva za denacio-
nalizacijo, ki jo je Nadškofija 

Ljubljana vložila pri bivši ob-
čini Radovljica v letu 1992 
in dopolnila v letu 1993, si-
cer obsega okrog 21 tisoč 
hektarov podržavljenih ne-
premičnin – kmetijskih ze-
mljišč, gozdov, stavb in stav-
bnih zemljišč; od tega jih 
približno 15 tisoč hektarov 
leži na območju Triglavske-
ga narodnega parka (TNP). 
Pretežen del nepremičnin, 
o katerih še niso odločili, je 
prav na območju TNP. Kot 
je razložila Dušanka Dublje-
vič, so Nadškofiji Ljubljana 
doslej vrnili približno 15 ti-
soč hektarov, kar predstavlja 

okrog 73 odstotkov celotne 
zahteve. Od tega so jim v na-
ravi vrnili 15.245 hektarov, 
72 hektarov pa v obliki od-
škodnine. »V naravi so bile 
vrnjene kmetijske in gozdne 
površine na območju Me-
žaklje, Pokljuke, Radovne, 
Jelovice in Bohinja. Na ob-
močju TNP so bile vrnjene 
pretežno gozdne površine.«

K dolgotrajnosti postopka 
so razen obsežnosti zahtev-
ka Nadškofije Ljubljana po 
besedah Dušanke Dubljevič 
med drugim prispevali pro-
blemi z ugotavljanjem de-
janskega stanja, saj je v času 

od podržavljenja do danes 
prišlo do številnih parcela-
cij. Dolgotrajna je bila tudi 
identifikacija nepremičnin, 
ki so bile podržavljene, saj se 
v postopku denacionalizaci-
je lahko vrača le to, kar je bilo 
podržavljeno. Poleg tega so 
se po podržavljenju na ne-
premičninah gradili objekti, 
ki jih v postopkih denaciona-
lizacije ni mogoče vrniti. »V 
tem primeru so potrebne od-
mere zemljišč, kar podaljša 
postopke,« je razložila Du-
šanka Dubljevič in dodala, 
da je bilo glede objektov, ki 
so na podržavljenih nepre-
mičninah že obstajali, tre-
ba ugotoviti, ali je prišlo po 
podržavljenju do večjih vla-
ganj v nepremičnine. »Vse-
kakor pa poudarjamo, da bi 

se postopki lahko končali ta-
koj, ko bi med zavezancem 
in upravičencem prišlo do 
poravnave,« je še poudarila 
Dušanka Dubljevič. 

Ta čas so še v reševanju 
postopki, ki jih zaradi ugo-
tavljanja dejanskega stanja 
ali pritožb še ni bilo mogo-
če končati, so pojasnili na 
upravni enoti. Menijo, da so 
na področju denacionaliza-
cije naredili velik napredek v 
smislu zaključevanja več de-
setletij trajajočih postopkov. 
»Z delnimi odločitvami smo 
pri vseh postopkih naredili 
vse, kar je bilo glede na ugo-
tovljeno dejansko in pravno 
stanje ter sodelovanje strank 
v postopku in spreminjajočo 
se pravno prakso možno na-
rediti.«

Večina postopkov končanih
Na Upravni enoti Radovljica je od vloženih 581 zahtevkov za denacionalizacijo ostalo nerešenih le 
še pet zadev. Najobsežnejši in najzahtevnejši je bil zahtevek Nadškofije Ljubljana, ki je po odločitvi 
sodišča zaradi dolgotrajnega vračanja gozdov upravičena do odškodnine.

Pretežen del nepremičnin, o katerih še niso odločili, je na območju Triglavskega narodnega 
parka. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednica Zavezništva Alenka Bratušek od 
Rimskokatoliške cerkve (RKC) pričakuje, da se bo 
odpovedala dosojeni odškodnini. Zdi se ji namreč 
nedopustno, da RKC od države zahteva odškodnino 
po tistem, ko so davkoplačevalci ob sanaciji bank 
pokrili nekajstomilijonsko vrzel v slovenskih bankah, 
ki so jo skopala podjetja v njeni lasti. »Za sanacijo 
slovenskih bank je bilo potrebnih kar pet milijard 
davkoplačevalskega denarja. Podjetja v lasti RKC so 
odgovorna za okoli deset odstotkov bančne vrzeli, 
saj so k tej 'luknji' prispevala 457,9 milijona evrov,« 
je svoj poziv podkrepila Alenka Bratušek. Zato od 
vlade pričakuje, da bo storila vse, da država tega ne 
bo plačala. Na to se je že odzval ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore, ki je poziv označil za 
neprimeren, saj od vlade zahtevajo, naj ravna v 
nasprotju z ustavo in zakoni, ko pričakujejo, da bodo 
Nadškofijo Ljubljana obravnavali drugače od ostalih 
denacionalizacijskih upravičencev.

Jesenice – Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice so predstavili rezul-
tate projekta, ki kažejo, da se je z bolečinami v križu srečalo že več 
kot 85 odstotkov zaposlenih v zdravstveni negi v Sloveniji. Vzrok 
za to je veliko pomanjkanje opreme za dvigovanje bremen, ne-
zadovoljstvo z delom in nizki kadrovski standardi v izmenskem 
delu. V raziskavo so vključili več kot 1700 zaposlenih v zdra-
vstveni negi iz šestnajstih slovenskih bolnišnic. Fakulteta je na 
podlagi ugotovitev projekta razvila sodobne zdravstveno-vzgojne 
izobraževalne programe, ki vključujejo gibanje, skrb za telesno 
držo na delovnem mestu, uporabo ergonomskih pripomočkov, 
povečanje skrbi za dobro počutje ... »Ugotovitev, da se je kar 85 
odstotkov zaposlenih že srečalo z bolečinami v križu, kar je več 
kot v primerljivih raziskavah v drugih državah, je resno opozorilo, 
da je v slovenskem zdravstvu treba storiti več za preprečeva-
nje tovrstnih poklicnih bolezni. To bi bilo dobro tako za zdravje 
in počutje samih zaposlenih kot tudi za kakovost zdravstvene 
obravnave pacientov in bi imelo tudi dolgoročne finančne učin-
ke,« je ob tem poudarila dekanka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.

Bolečina v križu tare zaposlene v zdravstveni negi

Žirovnica – Občino Žirovnica je prejšnji teden obiskala poslan-
ka Irena Kotnik. Župan Leopold Pogačar ji je predstavil projek-
te in načrte ter jo seznanil z aktivnostmi občine, ki so povezani 
z razglasitvijo svetovnega dneva čebel. Kotnikova je obljubila 
podporo in pomoč pri tem.

Poslanka v Žirovnici

Naklo – Občinski svetniki so na zadnji seji ugodili prošnji 
Prostovoljnega gasilskega društva Duplje in ga oprostili plačila 
komunalnega prispevka na kanalizacijsko omrežje za gasilski 
dom in večnamensko dvorano v višini dobrih 1400 evrov. 
Odločitev so utemeljili s tem, da društvo deluje v dobrobit 
vseh občanov, varuje okolje in premoženje na območju ce-
lotne občine Naklo. Pridobljena sredstva vlaga v izboljšanje 
delovanja in opreme ter objektov društva. 

Oprostili so jih plačila komunalnega prispevka
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Senično, Cerklje, Lancovo – 
Sonja in Dušan Belak iz Se-
ničnega sta z veliko mero od-
govornosti v letu 1991 spre-
jela v tajno hrambo oboro-
žitev in strelivo takratne Po-
staje milice Tržič. V zahvalo 
za njuno pogumno dejanje 
je Policijsko veteransko dru-
štvo Sever Gorenjska v so-
delovanju z Občino Tržič v 
petek pripravilo spominsko 
slovesnost in na njuni hiši 
odkrilo spominsko ploščo, ki 
je sploh prva v občini, ki obe-
ležuje tajno skladišče orožja 
milice – 1990/91. Slavnostni 
govornik je bil nekdanji na-
mestnik komandirja Posta-
je milice Tržič Jože Romšak, 
ki je vodil celotno akcijo skri-
vanja orožja v Tržiču. Pove-
dal je med drugim, da je bilo 
takšnih tajnih lokacij na ob-
močju Tržiča šest, da so bile 
to lokacije pri zaupanja vred-
nih ljudeh. Belakova je opi-
sal kot pogumna, nesebič-
na in domoljubna človeka in 
bi se to, da sta skrila orožje v 
nepredvidljivem času, lahko 
končalo tudi drugače in bi po-
menilo konec njune svobo-
de. V tej luči je to le majhna 
oddolžitev za vse tisto, kar sta 
tedaj tvegala, je poudaril di-
rektor tržiške občine uprave 
Drago Zadnikar.

Spominska plošča tudi na 
Slatnarjevi domačiji

Po odkritju spominske 
plošče hranitelju orožja na 

Kernovi hiši so v soboto v 
Cerkljah spominsko ploščo 
odkrili še na Slatnarjevi do-
mačiji, kjer so Peter Slatnar 
in njegova družina odsto-
pili prostor za tajno skriva-
lišče orožja in streliva Teri-
torialne obrambe Kranj. Kot 
je poudaril slavnostni govor-
nik, nekdanji komandant 
Teritorialne obrambe Obči-
ne Kranj in sedanji predse-
dnik Območnega združe-
nja Veteranov vojne za Slo-
venijo Kranj, Anton Rešek, 
odkritje plošče predstavlja 
priložnost, da se vsaj malo 
oddolžimo družini Slatnar 
za pogumno in domoljub-
no dejanje, ki ga je izkazala 
pred četrt stoletja. Cerkljan-
ski župan Franc Čebulj se je 
ob tem spomnil napadov na 
brniško letališče in oddajnik 
na Krvavcu ter poudaril po-
men spomina na enotnost 
ob osamosvajanju.

Spominski plošči na 
Zgornji Lipnici in Brdih

Območno združenje ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska je v so-
boto odkrilo dve spominski 
plošči. Prvo na Zgornji Li-
pnici na hiši Franceta Janše, 
pri katerem je bilo od okto-
bra 1990 do septembra 1991 
skrito orožje, ki je zadošča-
lo za oborožitev okoli sto 
ljudi. Pri Janševih so, ko so 
praznili karavle JLA, shrani-
li tudi minsko-eksplozivna 
sredstva; na Zg. Lipnici je 
bilo tako največje skladišče 

tovrstnega orožja na zgor-
njem Gorenjskem. Drugo 
spominsko ploščo so vetera-
ni vojne za Slovenijo odkri-
li pri Vinku Fistru z Brd, 
kjer je bilo skrite za en vod 
oborožitve. Kot je povedal 

predsednik območnega 
združenja Janez Koselj, sta 
bili obe skrivališči pomemb-
ni, ker sta bili na območju 
KS Lancovo, na desnem bre-
gu Save, in zato hitro dosto-
pni za potrebe tega področja.

V spomin hraniteljem orožja
Med pomembnimi členi v procesu osamosvajanja so bili posamezniki, ki so na tajnih lokacijah v svojih 
domovih in gospodarskih poslopjih hranili orožje takratne Teritorialne obrambe in milice. V spomin na 
dogodke izpred četrt stoletja tudi po Gorenjskem potekajo slovesnosti ob odkrivanju spominskih plošč 
hraniteljem orožja.

Zakonca Slatnar, Anton Rešek in Franc Čebulj pod 
spominsko ploščo / Foto: Aleš Senožetnik

Spominsko ploščo v Seničnem sta odkrila direktor tržiške 
občinske uprave Drago Zadnikar in predsednik Policijskega 
veteranskega društva Sever Gorenjska Jože Mencin, na sliki 
skupaj z zakoncema Belak. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občinski svet v 
Preddvoru je sprejel odlok 
o ustanovitvi in organizaci-
ji v javnem podjetju Komu-
nala Kranj, ki ga sicer potr-
jujejo v vseh občinah usta-
noviteljicah. Na prošnjo 
Osnovne šole Matije Va-
ljavca Preddvor pa je potrdil 
tudi sistemizacijo za to šol-
sko leto, in sicer je za izva-
janje predšolskega varstva 
odobril 0,5 deleža delovne-
ga mesta zaradi povečanja 
števila otrok, ki v vrtcu osta-
jajo od 14.30 dalje. Kot je po 
seji povedal direktor občin-
ske uprave Marko Bohinec, 

je ravnateljica šole Tea Doli-
nar svojo navzočnost na seji 
sveta izkoristila tudi za zah-
valo občini, ki je letos lepo 
uredila šolske športne povr-
šine, namenjene tako za vad-
bo učencev kot tudi za rekre-
acijo in treninge športnikov 
v občini. Ob tem pa je ome-
nila tudi potrebo po večji šol-
ski jedilnici, saj je ta prostor 
zaradi letošnjega povečane-
ga števila otrok na nižji sto-
pnji pretesen. Tudi telovad-
nica postaja premajhna. Na 
naše vprašanje, ali se je ob-
čina Preddvor odpovedala 
želji po športni dvorani, pa 
Bohinec pravi, da ima med 
športnimi objekti v občini 

trenutno prednost gradnja 
športnega parka Voke. 

»Trenutno se priprav-
lja hidrogeološka študija za 
to območje, ko bo sprejeta, 
bo predlagan tudi občinski 
podrobni prostorski načrt,« 
je dejal direktor občinske 
uprave. »Še vedno imamo 
problem z dostopno cesto: 
težave so pri pridobitvi 100 
kvadratnih metrov zemljiš-
ča za izdelavo mostu čez po-
tok. Pri upravni enoti je v 
zvezi s tem vložen postopek 
za razlastitev. Občina ima 
dovolj zemljišč za prvo fazo 
gradnje, ki predvideva zgolj 
nogometno igrišče. Zmanj-
ka pa prostora za tribune, v 

zvezi s pridobitvijo dodatnih 
zemljišč se župan pogaja z 
župniščem za odkup.«

Preddvorski svetniki so 
potrdili tudi strategijo traj-
nostnega razvoja občine. 
Svetniki so aktivno sodelo-
vali že v procesu nastajanja 
tega dokumenta, zato tokrat 
ni bilo obsežnejše razpra-
ve, je povedal Marko Bohi-
nec. Poudarek je na strategi-
ji turizma, nosilec je Zavod 
za turizem Preddvor, v okvi-
ru katerega so ocenjeni stro-
ški 240 tisočakov, od tega le 
za stroške dela 60 tisočakov 
(toliko je občina namenjala 
za delovanje zavoda v času 
priprave strategije). Predla-
gan finančni načrt naj slu-
ži zgolj kot priporočilo, kako 
bi bilo smiselno postaviti fi-
nančno strukturo, so se stri-
njali svetniki. Potrebno bo 
namreč prehodno obdobje, 
v katerem se bo vsota, name-
njena za razvoj, organizacijo 
in promocijo turizma, pos-
topoma povečevala. 

Prednost ima športni park
Občinski svet v Preddvoru je sprejel strategijo trajnostnega razvoja občine, 
ob razpravi o sistemizaciji delovnih mest v šoli pa so načeli tudi potrebo po 
večjih jedilnici in šolski telovadnici.  

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V bližini Športne-
ga parka Šenčur stoji spo-
menik talcem NOB, ki so ga 
tam postavili kmalu po dru-
gi svetovni vojni. Pred krat-
kim je bil spet cilj vandali-
zma, kar meče slabo luč na 
podobo kraja. Da bi spome-
nik zavarovali pred takšni-
mi dejanji, je eden od kraja-
nov predlagal, naj bi ga pre-
stavili na ustreznejše mesto. 
Kot idealno lokacijo pred-
laga gozdiček v neposredni 
bližini.

Ko smo o pobudi vpraša-
li župana občine Šenčur Ci-
rila Kozjeka, je dejal, da so 
takšne pobude v preteklosti 
že dobivali. Vendar more-
bitno prestavljanje spome-
nikov ni enostavna stvar in 
ni odvisno le od občine, ki je 

sicer lastnica zemljišča, na 
katerem stoji spomenik tal-
cem, med vojno ustreljenim 
na tem mestu. V preteklo-
sti so tako za mnenje vpra-
šali tudi stroko, ki se ukvar-
ja s kulturno dediščino, in ta 
ni bila naklonjena prestavi-
tvi spomenika. Tako v občini 
ostaja odločitev, da spome-
nik ostane, kjer je. Vandali-
zmu pa se po mnenju Cirila 
Kozjeka ne bi mogli izogni-
ti niti na mestu, ki ga predla-
ga občan, saj so tarče vanda-
lov pogosto tudi pokopališče 
in drugi izpostavljeni jav-
ni prostori. Da prestavljanje 
spomenika na drugo mes-
to ni smiselno in da pobude 
njihova organizacija ne pod-
pira, pa potrjuje tudi Franc 
Kržan, predsednik Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Šenčur.

Spomenika ne bodo 
prestavljali

Mateja Rant

Gorenja vas – »O telovadni-
ci v Gorenji vasi govorimo že 
petnajst let in zdaj je napočil 
čas, da se lotimo njene grad-
nje, saj je obstoječi objekt že 
dotrajan in nevaren ter ne 
ustreza nobenim standar-
dom več, sploh pa ne tek-
movalnim,« je ob predstavi-
tvi proračuna za prihodnje 
leto v uvodu pojasnil župan 
Milan Čadež. Poudaril je, da 
je ta naložba več kot nujna, 
zato bodo temu podredili vse 
druge.

Naložba v telovadnico 
bo po županovih besedah 
vredna okrog štiri milijo-
ne evrov, pri čemer računa-
jo tudi na sredstva Eko skla-
da in Fundacije za šport, 
kljub temu pa bodo mora-
li zagotoviti okrog tri mili-
jone lastnih sredstev. Poleg 
gradnje športne dvorane bo 
naložba obsegala še uredi-
tev kotlovnice in zamenja-
vo energenta ter celovito zu-
nanjo ureditev. Po besedah 
direktorice občinske upra-
ve Elizabete Rakovec bodo 
glavnino sredstev za to na-
ložbo zagotovili v letu 2018, 
z gradnjo telovadnice pa naj 
bi začeli konec letošnjega 
šolskega leta. Ob tem je žu-
pan poudaril, da ne glede na 
to naložbo v proračunu ne 
zmanjšujejo sredstev za kra-
jevne skupnosti, saj želijo z 
enakim tempom kot doslej 
nadaljevati z obnovo občin-
skih cest. 

Jana Kristan iz oddelka za 
proračun, finance in raču-
novodstvo je razložila, da bo 
letošnji proračun za 1,7 mi-
lijona evrov »lažji« kot lan-
ski. Za tekoče odhodke in 
transfere bodo namenili kar 
dve tretjini celotnega prora-
čuna, in sicer največ za po-
dročje izobraževanja. »Sku-
paj z naložbo v telovadnico 
to področje obsega skoraj 
tretjino vseh proračunskih 
odhodkov, za področje pro-
meta bomo namenili prib-
ližno četrtino proračuna, za 
vsa ostala področja pa manj 
kot deset odstotkov proraču-
na.« Med večjimi projekti, 
ki so jih predvideli v prihod-
njem letu, je omenila še ure-
ditev odseka ceste Poljane–
Javorje, za kar bodo name-
nili 245 tisoč evrov, za prep-
lastitve cest bo na voljo 240 
tisoč evrov, za ureditev ces-
te Gorenja vas–Dobrava pa 
85 tisoč evrov. Skupaj bo za 
investicije namenjenih 2,6 
milijona evrov oziroma 32 
odstotkov proračuna.

Prednost dali 
telovadnici
Na zadnji seji so občinski svetniki potrdili prvi 
predlog proračuna za prihodnje leto, ki bo do 
vključno 14. novembra v javni obravnavi.

Naložba v telovadnico bo 
po županovih besedah 
vredna okrog štiri 
milijone evrov, pri čemer 
računajo tudi na sredstva 
Eko sklada in Fundacije 
za šport, kljub temu pa 
bodo morali zagotoviti 
okrog tri milijone lastnih 
sredstev.
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Škofja Loka – Širše so jo poi-
menovali Inicitiva podjetni-
kov, obrtnikov, društev in 
občanov za zaščito in ohra-
nitev prijaznega poslovne-
ga in bivalnega okolja v sta-
rem mestnem jedru Škofje 
Loke, na kratko pa Naša ini-
ciativa. Njeni pobudniki so 
podjetniki s Spodnjega trga, 
saj se vsak poseg v ta pros-
tor odrazi na njihovi proda-
ji in s tem poslovni uspeš-
nosti. »Vsak nepremišljen, 
neusklajen, nepotreben in 
nedogovorjen ukrep občine 
ali Civilne iniciative za kva-
liteto življenja na Spodnjem 
trgu in Poljanski cesti (ne-
potrebno popolno zapiranje 
ceste, prireditve v času obra-
tovalnega časa) smo čutili 
kot ogrožanje naših gospo-
darskih dejavnosti, kar nam 
je povzročalo do 80-odsto-
tni izpad dohodka,« v uvodu 
nastanek iniciative uteme-
lji njen predsednik Dušan 
Čater. Iniciativa je sestavila 
svoj program s petimi ključ-
nimi točkami, med katerimi 
je na prvem mestu prijazno 
bivalno in poslovno okolje, 
v podpis pa dala tudi petici-
jo, ki jo je po Čaterjevih be-
sedah že v prvih treh dneh 
podpisalo 350 ljudi, do sedaj 
pa je podpisov že več kot ti-
soč. Peticijo namreč podpi-
sujejo tudi prebivalci drugih 
delov mesta, ki so odvisni od 
prevoznosti ceste skozi Spo-
dnji trg.

Peticijo, ki jo nameravajo 
v kratkem predstaviti javno-
sti in nato predložiti občin-
ski upravi, so strnili v šest 
zahtev. Tako nasprotujejo 
popolni zapori ceste skozi 
Spodnji trg, češ da je to edi-
ni dostop do stanovanj pre-
bivalcev in poslovnih prosto-
rov tukajšnjih podjetnikov, 
cesta skozi Spodnji trg pa 
je od nekdaj edina tranzitna 
cesta, ki omogoča dostop 
tudi do domov v drugih de-
lih mesta (Karlovec, Kopa-
liška ulica, Zabrajda). Prav 
tako so odločno proti temu, 
da bi se kdaj uvedla omejitev 
prometa na 10 km/h, podpi-
rajo pa sedanjo ureditev na 
30 km/h. So proti pretirane-
mu postavljanju ovir, ki naj 

bi omejile promet. Že ome-
jitev hitrosti je po njihovem 
dovolj, seveda pa morajo ob-
činski redarji nadzirati spo-
štovanje tega režima in ob 
kršitvah ukrepati. Nasprotu-
jejo časovni omejitvi dosta-
ve in odvoza blaga, omeji-
tvi (skrajševanju) obratoval-
nega časa gostincev in pre-
povedim organiziranja zu-
nanjim javnim prireditvam 
z glasbo. Prav tako so proti 
različnim nekajurnim in ce-
lodnevnim zaporam ceste 
med tednom ali ob sobotah 
dopoldne, za prireditve, ki se 
lahko organizirajo v času, ko 
prodaja ne obratuje.

Sedanja ureditev z omeji-
tvijo hitrosti na 30 km/h sko-
zi Spodnji trg in prepoved 

tranzitnega prometa tovor-
njakov je povsem ustrezna, 
pravita Dušan Čater, ki ima 
trgovino za male živali, in 
Janka Tavčar, ki ima na Spo-
dnjem trgu lekarno. Že se-
daj se je tranzit skozi ta me-
stni del zmanjšal za 90 od-
stotkov, podpirajo pa prepo-
ved težkega tovornega pro-
meta (z nosilnostjo nad dve 
toni), prepoved pa naj bi ne 
veljala za avtoprevoznike, ki 
imajo sedež firme, delavni-
ce ali parkirišča znotraj ob-
močja prepovedi, in seveda 
za dostavo. Med drugim pri-
čakujejo tudi trajno ureditev 
mirujočega prometa in za-
gotovitev parkirnih mest za 
prebivalce in zaposlene na 
Spodnjem trgu.    

Lontrg naj bo prijazen tudi 
podjetnikom
Sredi septembra je v Škofji Loki nastala še ena civilna iniciativa, povezana z ureditvijo prometa na 
Spodnjem trgu. Njeni nosilci in predlagatelji peticije so imetniki šestih lokalov v tem delu mesta, 
Obrtno podjetniška zbornica in Društvo invalidov Škofja Loka.  

Spodnji trg naj ostane odprt za promet, zahtevajo člani nove civilne iniciative. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
se tudi letos pridružili akci-
ji Moja dežela, lepa in gosto-
ljubna, ki jo vodi Turistič-
na zveza Slovenije. Najlep-
še urejene hiše, balkone in 
vrtove na območju Krajev-
ne skupnosti Železniki so 
razglasili v soboto na priredi-
tvi v kulturnem domu. Oce-
njevanje poteka pod okri-
ljem Turističnega društva 
Železniki, komisijo pa je 
sestavljalo osemnajst članic 
pod vodstvom Mojce Bene-
dičič. Slednja je povedala, 
da je bilo znova težko izbra-
ti najboljše, ker se mnogi do-
mačini zelo trudijo za ure-
jenost in ocvetličenje objek-
tov. Podelili so 26 priznanj 

za najlepše urejene hiše z 
okolicami, priznanji za naj-
lepše urejeno večstanovanj-
sko enoto in kmetijo, prizna-
nje za lepo urejeno naselje 
pa so si prislužili na Prtovču. 
Podelili so še sedem poseb-
nih priznanj, enega tudi Jo-
žetu Mohoriču z Loga, ki je 
z 99 leti najstarejši občan, ki 
še vedno sam skrbi za rože 
in lepo okolico. »Posamezni-
ki so zelo prizadevni, želimo 
pa si, da bi bile javne površi-
ne lepše urejene. Park pred 
cerkvijo je zgledno urejen, 
bi si pa več pozornosti zas-
lužile tudi druge javne povr-
šine, ki žal niso ocvetličene. 
Nekatere so sicer urejene z 
zelenjem, za katerega pa ni 
ustrezno poskrbljeno,« je 
opozorila Benedičičeva.

Hiše bolj urejene kot javne 
površine

Predsednica ocenjevalne komisije Mojca Benedičič, 
prejemnica priznanja za obnovo stare hiše Anči Trojar iz 
Ojstrega Vrha ter Mladen in Radana Čalič iz Dašnice, ki sta 
bila nagrajena za najlepši nagelj. / Foto: Andrej Tarfila

Vilma Stanovnik

Kranj – Obiskovalci so te dni 
opazili gradbena dela pri 
kranjski Qlandiji. Razširitev 
uspešnega nakupovalnega 
centra bo ob obstoječi stav-
bi na strani vhoda v trgovino 
Spar, raztezala pa se bo na 
nekaj več kot 3700 kvadra-
tnih metrih trenutnega par-
kirišča. Poleg razširitve ob-
stoječe stavbe v neposredni 
bližini poteka tudi gradnja 
restavracije McDonald's.

»V Qlandii se že zelo ve-
selimo nove pridobitve v 

kranjskem nakupovalnem 
centru. Z razširitvijo bomo 
obogatili celotno ponudbo 
centra, zadostili različnim 
nakupnim potrebam ter obi-
skovalcem Qlandie Kranj 
ponudili nove nakupoval-
ne izkušnje, razvedrilo in 
priložnosti za druženje,« je 

ob najavi gradnje povedala 
Mojca Pavlišič, vodja Qlan-
dia Marketing.

Za razširitev obstoječega 
nakupovalnega centra so se v 
Qlandii Kranj odločili na pod-
lagi neprestanega povpraševa-
nja najemnikov po prostih tr-
govskih prostorih kot tudi za-
radi visokega nakupnega po-
tenciala lokalnega območja. 

Čeprav so se gradbena 
dela šele začela, v Qlandii 
tako že potekajo prvi dogo-
vori glede najema novih tr-
govskih prostorov. Mojca 
Pavlišič je povedala, da se bo 

Qlandii Kranj pridružilo ne-
kaj večjih, dobro znanih tr-
govskih imen. Med potrje-
nimi najemniki, ki se bodo 
ob otvoritvi novih prostorov 
vselili v Qlandio Kranj, sta 
že znana Müller in CCC.

Gradbena dela, ki bodo 
potekala predvidoma do ju-
nija 2017, naj ne bi ovira-
la delovanja nakupovalne-
ga centra. Obstoječe trgovi-
ne bodo še naprej nemoteno 
delovale po rednem delov-
nem času, možnega je le ne-
kaj več hrupa in spremenjen 
režim parkiranja. 

Kranjsko Qlandio bodo razširili
Ta mesec so se na območju Qlandije začela gradbena dela, širitev nakupovalnega dela pa bo 
predvidoma zaključna do poletja drugo leto.

Raziskava je pokazala, 
da Qlandia Kranj posluje 
v okolišu, kjer je kupna 
moč prebivalstva nad 
slovenskim povprečjem.

Vilma Stanovnik

Kranj – Večina mestnih ob-
čin v Sloveniji se trenutno 
ukvarja s prenovo urbanih 
območij, pri tem pa se odlo-
čevalci, predstavniki nevlad-
nih organizacij in tudi občani 
soočajo s pomembnimi vpra-
šanji, kako združiti želje in 
pobude lokalnih prebivalcev 
z vizijo razvoja mesta. Eden 
od primerov prenove sosesk 
je v Kranju na Planini, kjer 
so se aktivnosti začele v začet-
ku leta, z jesenjo pa se je pod 
imenom Pisarna prenove so-
seske Planina vzpostavila kot 
pisarna lokalne prenove po 
zgledu primerljivih medna-
rodnih sosesk. Tako so v do-
mačem okolju Mestna obči-
na Kranj, krajevne skupnos-
ti, nevladne organizacije in 
društva začeli s celovito pre-
novo enega največjih stano-
vanjskih naselij v Sloveniji. 

Veliko izkušenj na podro-
čju urbanih prenov imajo 

na Dunaju, zato so se v Kra-
nju odločili, da danes in jut-
ri pripravijo vseslovenski 
posvet na temo dobrih pra-
ks urbanih prenov. Začel se 
bo danes z vodstvom po Pla-
nini in predstavitvijo pro-
jekta prenove. Kot gostja bo 
nato ob 14. uri v prostorih 
nekdanje trgovske šole na 
Hujah predavala Yvonne 
Franz, ki raziskuje prakse 
urbane prenove v Evropi. 
Po predavanju bo sledil po-
govor, pri katerem bo po-
leg Franzove sodeloval tudi 
Florian Brand, arhitekt in 
vodja pisarne urbanih pre-
nov treh dunajskih okrajev. 
Jutri bo še delovni sestanek 
med predstavniki dunajske 
in kranjske pisarne urbane 
prenove ter Mestne občine 
Kranj.

Organizatorja dogodka 
sta Mreža za prostor, Me-
stna občina Kranj, Pisarna 
prenove soseske Planina in 
ProstoRož.

Dobre prakse 
urbane prenove
V Kranju bo danes in jutri potekal posvet o dobrih 
praksah urbanih prenov stanovanjskih sosesk na 
primeru Dunaja in kranjske Planine.
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SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE IVANA GROHARJA
Podlubnik 1, 4220 ŠKOFJA LOKA

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/-ICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-i-
ce izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 in 46/16-ZOFVI-L; v nadaljeva-
njem besedilu: ZOFVI)  
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 16. 4. 2017.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov:
SVET ZAVODA Osnovne šole Ivana Groharja, Podlubnik 1, 
4220 ŠKOFJA LOKA, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Zadnji sestanek 
ministra za infrastrukturo 
Petra Gašperšiča, predstav-
nikov družbe Dars in Direk-
cije RS za infrastrukturo z 
županom Občine Mengeš 
Francem Jeričem je datum 
začetka gradnje manjkajo-
čega poldrugega kilometra 
obvoznice mimo Mengša 
postavil v leto 2018. Prihod-
nje leto bodo potekale aktiv-
nosti za pridobitev vseh pot-
rebnih zemljišč, obnovitev 
že pridobljenih soglasij ter 
izdelavo projektne doku-
mentacije.

Mengeška obvoznica je 
bila sicer zgrajena že leta 
2011, z izjemo manjkajo-
čega odseka od Kamniške 
ceste do meje z občino Ko-
menda, ki je del načrtova-
ne državne obvozne ceste 
Želodnik–Vodice. Manjka-
joči odsek pa je vir nejevo-
lje Mengšanov in občinske 
uprave, saj se zaradi tega ko-
lone osebnih vozil in tovor-
njakov še vedno valijo čez 

mestno središče, o čemer 
smo že večkrat poročali. 

Zadnji sestanek na Mi-
nistrstvu za infrastrukturo 
je vendarle prinesel napre-
dek, s katerim so zadovolj-
ni tudi v Mengšu. »Glede na 
to, da so nam v zadnjih le-
tih izgradnjo obvoznice ob-
ljubljali šele do leta 2025, 

prestavitev roka na 2018 go-
tovo predstavlja napredek,« 
je dogovor komentiral men-
geški župan Franc Jerič, ki 
je pristojnim ponudil tudi 
možnost, da sredstva za iz-
gradnjo ceste založi obči-
na sama, vendar zakonoda-
ja takšnega financiranja ne 
dovoljuje.

Jerič meni, da je zaradi po-
stopkov, ki jih je pred začet-
kom gradnje še treba izvesti, 
postavljeni rok realen. Dok-
ler obvoznica ne bo dokonča-
na, pa bodo Mengeš poskuša-
li razbremeniti tudi z nedavno 
sprejetimi ukrepi prepovedi 
težkega tovornega prometa na 
nekaterih mestnih vpadnicah.

Obvoznica čez dve leti
Manjkajoči del mengeške obvoznice, ki bo razbremenil središče mesta, bodo predvidoma zgradili leta 
2018, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo.

Od tu do meje z občino Komenda bodo čez dve leti začeli graditi manjkajoči del obvoznice. 
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Aleš Senožetnik

Selo – Med prenovami špor-
tnih igrišč, ki se jih je v zad-
njem obdobju lotila Občina 
Vodice, spada tudi Športno 
središče Strahovica na Selu 
pri Vodicah. Zastarela špor-
tna infrastruktura že nekaj 
časa ni mogla zagotavlja-
ti ustreznih pogojev števil-
nim športnim sekcijam, ki 
delujejo pod okriljem Smu-
čarskega društva Strahovica, 
niti drugim okoliškim pre-
bivalcem. Prenova je poleg 

preplastitve igrišča v širi-
ni 16 in dolžini 30 metrov 
z asfaltom in lovilnih ograj 
obsegala tudi obnovo bali-
narskih stez, v gozdno jaso 
nad igriščem pa so umestili 
novo vadbišče za fitnes. So-
časno so poskrbeli tudi za 
ureditev dostopnih cest in 
poti, stopnic ter dvorišča ob 
koči. Občina vodice je prido-
bila 25 tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev od Fundacije 
za šport, preostalih 48 tiso-
čakov pa je zagotovila iz ob-
činskega proračuna.

Prenovili športno središče Strahovica

Obnovljeno Športno središče Strahovica je zaživelo v novi 
podobi. / Foto: Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kamnik – Kot pravijo v ob-
činski upravi, želijo kulturo 
javnemu zavodu priključiti 
zgolj v obsegu, ki ga je do se-
daj pokrival Dom kulture Ka-
mnik, ki so ga vrsto let uprav-
ljali člani Kulturnega društva 
Priden možic, za ostala kul-
turna področja bi še naprej 
skrbeli na občinskem oddel-
ku za družbene dejavnosti.

»S  predlagano razširitvijo 
dejavnosti javnega zavoda na 
področje kulture občina sledi 

načelu gospodarnosti in 
smotrnosti  pri ravnanju z 
omejenimi javnimi sred-
stvi, poleg tega pa tudi nače-
lu transparentnosti. Javni za-
vod bo na ta način lahko do-
polnjeval svoje dejavnosti ter 
zaradi boljše organiziranosti 
zagotavljal večjo dostopnost 
uporabnikom do storitev 
javnih služb.  Osnovno pos-
lanstvo in dejavnosti zavoda 
se v osnovi ne spreminjajo, 
temveč se zgolj razširjajo,« 
pravi vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti Tina Trček, 

a nekateri svetniki opozar-
jajo, da sprememba odloka 
močno posega v sam sistem 
na področju kulture v občini. 
Čeprav na občini menijo, da 
bodo denar, ki je bil do sedaj 
namenjen za Dom kulture 
Kamnik, le preusmerili v Za-
vod za turizem in šport v ob-
čini Kamnik, so številni mne-
nja, da to ne bo več zadostova-
lo, saj so dosedanji najemni-
ki kulturnega hrama vrsto 
del opravili tudi prostovolj-
no in s sodelovanjem soro-
dnih organizacij. »Finančne 

posledice tega zagotovo 
bodo, prav tako je vprašljiva 
kreativnost. Nihče nam ne 
zagotavlja, da bomo z javnim 
razpisom v kulturne vrste na 
javnem zavodu dobili isto 
ekipo, ki je program v Domu 
kulture Kamnik spravila na 
zavidljiv nivo,« opozarja sve-
tnik Edis Rujović. Brane Go-
lubovič pa, da ni vse v Domu 
kulture Kamnik in da bi ob-
čina v ta sistem morala zaje-
ti tudi krajevne kulturne do-
move po občini, zato podpira 
ureditev kulturne zveze.

V javni zavod tudi kultura
V Kamniku nameravajo Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik priključiti še področje kulture.

Projekt v občini Moravče 
je vreden 1,6 milijona evrov, 
od tega je 1,2 milijona nepo-
vratnih sredstev.

Tuhinjska dolina bo 
kmalu spet prevozna

Dobrih petsto tisoč evrov 
nepovratnih sredstev so za 
opravljena dela do sedaj do-
bili tudi v občini Kamnik, in 
sicer za gradnjo dobrih pet 
kilometrov vodovoda v nase-
ljih Perovo, Šmarca in Volčji 
Potok, ki je že zaključena. 
Na tem delu je potekala ure-
ditev centralnega dela vodo-
vodnega omrežja, izgradnja 
vodovoda med vodohranom 
Perovo in obstoječim vodo-
vodom pri Veterini Kamnik 
ter nadgradnja južnega dela 
vodovoda v naseljih Šmarca, 
Volčji Potok ter Rudnik.

Drugi sklop projekta pa 
se izvaja v Tuhinjski dolini, 
kjer hkrati poteka tudi grad-
nja kanalizacije. »V Tuhinj-
ski dolini se še nikdar ni to-
liko gradilo in zaradi štirih 

gradbišč je dolina že dobila 
ime Dolina semaforjev. Po-
leg vodovoda v dolžini dob-
rih enajst kilometrov na-
mreč gradimo tudi kanaliza-
cijo, polagamo kable za opti-
ko, na dveh odsekih pa gra-
dimo tudi pločnik in avtobu-
sno postajališče. A trenutno 
je zgrajenih že 10,5 kilome-
tra vsega načrtovanega vo-
dovoda, manjka le še odsek 
na območju Kavrana in po-
vezava do vodohrana Sote-
ska. S tem bo na celotnem 
območju Tuhinjske doline 
urejen dotok zadostnih ko-
ličin vode iz centralnega vo-
dovodnega sistema. Dela 
bodo predvidoma končana 
do konca leta, takrat pa pri-
čakujemo tudi prvi priliv ne-
povratnih sredstev,« je pove-
dal župan Marjan Šarec.

Za prebivalci Tuhinjske 
doline in vozniki je zdaj naj-
hujše že mimo, saj sta od šti-
rih gradbišč v teh dneh aktiv-
ni le še dve, do sredine no-
vembra pa bo asfaltirana ve-
čina regionalne ceste, po ka-
teri so vse od pomladi pote-
kala dela.

Gradnja vodovodov se 
bliža koncu
31. stran

Medvode – Medvoški občinski svetniki so na seji pretekli teden 
dali soglasje za razrešitev asist. mag. Rajka Vajda, dr. med., 
spec., z mesta direktorja Zdravstvenega doma Medvode. Ta je 
na svet zavoda naslovil odstopno izjavo. Svet zavoda je nato 
9. septembra objavil javni razpis za prosto delovno mesto 
direktorja, na katerega so se javili trije kandidati, eden je nato 
kandidaturo umaknil, po opravljenih razgovorih pa so sklenili, 
da nihče ni primeren za zasedbo mesta direktorja. Sprejeli so 
sklep, da za v. d. direktorja od 1. novembra do imenovanja no-
vega direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, ime-
nujejo Nado Prešeren, dr. med., spec. Takšen sklep je potrdila 
tako komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
kot tudi občinski svet. So pa svetniki z obžalovanjem sprejeli 
odločitev Rajka Vajda in vnovič pohvalili njegovo delo in po-
zitivne spremembe, ki jih je prinesel v času vodenja zavoda.

Odstopil direktor Zdravstvenega doma Medvode
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Igor Kavčič

Kranj – Prve misli in občut-
ke ob ogledu osrednjega le-
tošnjega razstavnega projek-
ta v gradu Khislstein bi lahko 
opisali kot vrnitev v bližnjo 
preteklost. Tisto, ki jo obi-
skovalci bolj ali manj dob-
ro poznamo in se je v ena-
ki meri tudi spominjamo. 
Kako je živela Gorenjska in 
z njo Gorenjci v letih po osa-
mosvojitvi pa vse do danes? 
V Gorenjskem muzeju so 
namreč za tokratno razstavo 
pripravili gradivo, ki je bilo 
v zadnjih 25 letih del našega 
vsakdana.

Ko spomin zavrtimo 
nedaleč nazaj

»To je obdobje, ko se lah-
ko tudi že z nekoliko zgo-
dovinske distance ozremo v 
bližnjo preteklost, na kate-
ro ima vsak izmed nas svo-
je osebne spomine. V tem 
času, ko so odrasle prve ge-
neracije otrok, rojenih v sa-
mostojni državi Sloveniji, so 
nam vedno bolj domači pos-
tajali pojmi, kot je digitalno, 
globalno, svetovni splet, po-
trošništvo … Lokalno je bilo 
vedno bolj odrinjeno v ozad-
je,« ob razstavi razmišlja nje-
na avtorica, kustosinja za no-
vejšo zgodovino Monika Ro-
gelj, za katero so bila prva 
leta nove države tudi njena 
študentska leta, ob pripravi 

razstave pa je, tako kot tudi 
njeni prvi obiskovalci, po-
novno podoživela nekate-
re „posebnosti“ tistega časa. 
»Presenečena sem bila, kako 
kmalu so k nam začele pri-
hajati velike trgovske veri-
ge, dobro pa se spominjam, 
kakšna evforija je bila z vgra-
dnjo mobitelov v avtomobi-
le,“ se spominja Rogljeva, a 
hkrati dodaja, da je pri sno-
vanju razstave svoj pogled 
poskušala obdržati v ozadju. 
Eden od namenov razstave je 
namreč bil čim objektivneje 
pokazati duh obravnavanega 
časovnega obdobja in ga pri 
tem tematsko skušati zajeti 
čim širše. 

Razstava tako ni zastav-
ljena kot kronološki pregled 
dogajanja na Gorenjskem po 
letu 1991, ampak je pogled v 
nekatere pomembne teme, 
kolikor je to omogočala ra-
znolikost gradiva, ki ga v mu-
zeju trenutno hranijo. Kot 
je povedla sogovornica, je v 
času pripravljanja razstave 
pridobila nekaj novega gra-
diva, med drugim tudi izdel-
ke uspešnih gorenjskih pod-
jetij, kot so na primer Elano-
ve smuči – pozornost še zlas-
ti vzbudijo tiste z motivom 
hrastoveljskega Mrtvaške-
ga plesa. Na razstavi so pred-
stavljeni tako posamezni do-
godki kot glavne spremembe 
in razvojni procesi. Rogljeva 
je še posebej poudarila uspe-
he na različnih področjih, a 
tudi opozorila na probleme 
in posebnosti tistega časa. Po 
razstavi nas tako popelje sko-
zi več vsebinskih sklopov, ki 
predstavljajo spremembe lo-
kalne samouprave, življenje 
v novih občinah, skrb za oko-
lje in ravnanje z odpadki, go-
spodarski utrip in domačo 
produkcijo z glavnimi zna-
čilnostmi razvoja v kmetij-
stvu, industriji, podjetništvu 
in trgovini, pomen turizma 
in ponudbo številnih priredi-
tev ter v zaključnem delu raz-
stave še izstopajoče dogodke 
v športu in kulturi. 

Nekoč zanemarljivo, 
danes pomembno

Glavni kriteriji pri izbi-
ri gradiva so tipičnost, ka-
kovost, razširjenost, novo-
sti, izginjanje, izjemnost, 

zlasti pa domača produkci-
ja. Nekatere predmete v mu-
zeju hranijo zaradi njihove-
ga simbolnega pomena, kot 
spremljevalce in pričevalce 
pomembnih zgodovinskih 
dogodkov. »Pri izboru so 
imeli prednost predmeti, ki 
jih imamo v muzejski zbir-
ki in simbolno predstavljajo 
ta čas. Ogromno pa imamo 
drobnega tiska, ki ga spro-
ti zbiramo in shranjujemo. 
Izbrala sem predvsem tisto 
gradivo, ki je pomembno za-
radi informacij, ki jih sporo-
ča, ki govori o prelomnih do-
godkih, pozorna pa sem bila 
tudi na to, da sem „pokrila“ 
različne dele Gorenjske in 
različna področja družbene-
ga življenja.« Tako obisko-
valci v razstavljenem lahko 
obujamo svoje spomine tudi 
na dogodke in stvari, ki so se 
takrat zdeli pomembni, pa 
zdaj niso več, in obratno, ki 
jim v preteklosti nismo pri-
pisovali pomena, pa se je iz-
kazalo, da so imeli daljnose-
žne posledice. 

Kot dodaja Rogljeva, je 
razstava hkrati tudi vpog-
led v muzejsko delo, z njo 
pa v muzeju želijo javnost 
in ustvarjalce različnega 
gradiva opozoriti na pomen 
ohranjanja aktualnih pred-
metov kot zanimivih priče-
valcev za zgodovino. Podo-
bo je razstavi in spremljajo-
čemu katalogu dala obliko-
valka Barbara Bogataj Ko-
kalj, ki je Gorenjsko tokrat 
oblekla v barve, ki se menja-
jo od področja do področ-
ja. Razstava bo na ogled do 
konca maja 2017.

Petindvajset let zgodovine 
V drugem nadstropju gradu Khislstein so v četrtek odprli razstavo z naslovom Gorenjska 1991–2016,  
25 let v luči muzejskega gradiva. Od osamosvojitvenih letakov do uspehov v športu in kulturi.

Avtorica razstave Monika Rogelj je po gorenjski petindvajsetletni zgodovini popeljala v. d. 
generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino Ksenijo Kovačec Naglič. / Foto: Tina Dokl

Takole so z bogatimi nagradami za izžrebane vstopnice 
pred skoraj dvajsetimi leti vabili na razstavo cvetja v Cerklje. 
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Igor Kavčič

Kranj – Prostori občine v naj-
brž najbolj slovenski občini 
na avstrijskem Koroškem 
Žlezna Kapla – Bela bodo od 
konca septembra pa vse do 
sredine decembra v zname-
nju slovenskih običajev. Na 
svojih slikah jih tja prinaša 
Boleslav Čeru, po poklicu 
graver, že več kot dvajset let 
pa tudi zavzet slikar mnogo-
terih likovnih izrazov. Prvič 
je samostojno razstavljal 
leta 1995, odtlej pa se redno 
predstavlja po različnih raz-
staviščih v Sloveniji in tudi 
čez mejo. Udeležuje se li-
kovnih srečanj in ex-tempo-
rov, pred desetimi leti pa je 
tudi ustanovil likovno sreča-
nje Jasna, v okviru katerega 
likovniki vsako leto ustvarja-
jo v drugem kraju.

V Železni Kapli se tok-
rat predstavlja s ciklom Slo-
venski običaji, v katerem kot 
temo zaobjema marsikje že 
pozabljene navade ob pra-
znovanju posameznih pra-
znikov in pomembnih do-
godkov ter opravil, ki so se 
zvrstili med letom v življe-
nju kmečkega človeka in se 
ukoreninili v slovenske na-
vade in običaje. Med Čeru-
jevimi motivi so mnogi taki, 
ki so zaradi modernega na-
čina življenja povsem izgi-
nili iz človekovega življenja 
ali pa so dobili novo, drugač-
no obliko, kot so na primer 
Ofiranje, Kamela ali brna za 
pusta, Cvetna nedelja, Veli-
ka noč, Procesija s smrtjo ali 
Adamov greh … Čeru vanje v 

vpleta slike spomina iz svo-
je mladosti. »Nekaj motivov 
ima izrazit erotični naboj, ki 
se je običajno izrazil ob po-
sameznih kmečkih opravi-
lih, kot sta bila teritev lanu 
in ličkanje koruze (terice so 
dvignile krila in svetile za la-
nom),« poudarja umetno-
stna zgodovinarka Katja Do-
lenc. »Celostne upodobi-
tve figur, predmeti in celo 
ozadje, v katerega so figure 
postavljene, vibrirajo pred 
nami kot spomini, ki se, ne-
kateri tudi brez fiksacije časa 
in prostora, pojavijo iz globi-
ne avtorjeve podzavesti. Ko-
lorit je živahen in barvit, kot 
je pestro, duhovito in domi-
šljije polno človekovo živ-
ljenje. Prilagojen je vsebini 
motiva, poteze čopiča so ši-
roke in pretanjene, da pred 
nami ustvarijo ustrezno vi-
bracijo. Figure večinoma v 
prostoru namenoma lebdi-
jo, lebdi pa tudi prostor, v ka-
terega so umeščene.«

Ob teh pa Boleslav Čeru 
predstavlja še nekaj del, ki 
so nastala na podlagi cikla 
Križev pot, ki ga je avtor kot 
stalno postavitev naslikal za 
podružnično cerkev na Kre-
mnu v župniji Videm – Kr-
ško in si ga je možno še ved-
no ogledati. Kot dodaja Do-
lenčeva, bi za oba cikla lah-
ko rekli, da se prepletata in 
dopolnjujeta, saj izvirata iz 
človeka, njegovega široke-
ga duhovnega veta, ki likov-
no obsega tako njegove na-
gone, kakor tudi njihovo za-
vestno duhovno preobliko-
vanje.

Čerujevi Slovenski 
običaji
Pred dnevi so v prostorih Tržne občine Železna 
Kapla - Bela odprli slikarsko razstavo Kranjčana 
Boleslava Čeruja. Predstavlja cikel Slovenski običaji.

Boleslav Čeru se v Železni Kapli predstavlja s slikami 
slovenskih običajev. / Foto: Mia Mihelič

Domžale – V sredo, 19. oktobra, ob 18. uri bo v Slamnikarskem 
muzeju v Domžalah prvo Srečanje pod slamniki v novi sezoni. 
V maju so Menačenkovi domačiji odprli stalno postavitev ki-
parskih del domžalskega kiparja Franca Ahčina, ki je pomem-
ben del svojega življenja preživel v Argentini. S poznavalko 
njegovega dela dr. Irene Mislej in člani njegove družine, sinom 
Juanom, hčerjo Lucio in ženo Mileno, bodo skušali v pogovoru 
približati in podrobneje spoznati njegovo življenje in delo. 
Pogovor bosta vodili Cveta Zalokar in Katarina Rus Krušelj.

O družini Ahčin

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 19. oktobra, ob 16. uri bo v Ga-
leriji Ivana Groharja delavnica na temo Kdo se boji sodobne 
umetnosti? S pomočjo stripa bomo spoznavali sodobno umet-
nost  in skupaj ugotovili, da je strah povsem odveč. Delavnico 
bosta vodila Andrej Štular in Anja Zver.

Kdo se boji sodobne umetnosti?

Kamnik – V rojstni hiši Rudolfa Maistra bo jutri, v sredo, 19. 
oktobra, ob 18. uri Maistrov večer, na katerem bodo predstavili 
odlomke iz galicijskega vojnega dnevnika dr. Otta Hawline, 
zdravnika v avstro-ogrski vojski. O njem bo govoril njegov 
vnuk Peter Hawlina.

Maistrov večer: Galicija 1914–1915
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Maja Bertoncelj

Tržič – Športni plezalci in ple-
zalke so se pretekli konec te-
dna v Tržiču pomerili za na-
slove državnih prvakov in pr-
vakinj v težavnosti. Na sobot-
ni članski tekmi sta bila v ste-
ni tudi prva favorita, Domen 
Škofic (ŠPO Radovljica) in Ja-
nja Garnbret (Šaleški AO), ki 

sta potrdila, da sta najboljša 
tudi v državi. Garnbretova, le-
tošnja svetovna prvakinja, je 
bila edina, ki je v finalu priple-
zala do vrha.

Poleg Škofica sta bila pri čla-
nih na stopničkah še Urban 
Primožič in Martin Bergant 
(oba PK Škofja Loka), pri čla-
nicah je bila druga Mina Mar-
kovič (ŠPK Plus), tretja pa 

Tjaša Kalan (AO Kranj). Pred 
najboljšimi plezalci je nadalje-
vanje svetovnega pokala. Do 
konca sta v težavnosti še dve 
prizorišči. Ta konec tedna, 22. 
in 23. oktobra, bo tekmovanje 
v Xiamenu na Kitajskem, skle-
pno dejanje pa bo 26. in 27. no-
vembra v Kranju. V vodstvu 
svetovnega pokala sta Škofic 
in Garnbretova, ki upata, da bo 

tako ostalo tudi po tekmi pred 
domačimi gledalci. 

Vsekakor se na zaključku v 
Kranju, na že 21. finalni tek-
mi svetovnega pokala v težav-
nostnem plezanju, obeta pra-
vi plezalni praznik. Za sloven-
ske plezalce je letošnja sezona 
najuspešnejša doslej. Vsto-
pnice bodo v prodaji od 20. 
oktobra.

Po Tržiču na Kitajsko
Na državnem prvenstvu v športnem plezanju v težavnosti brez presenečenj na vrhu: najboljša sta 
Domen Škofic in Janja Garnbret, vodilna plezalca v seštevku svetovnega pokala.

Najboljših pet članov na državnem prvenstvu v  
Tržiču / Foto: Luka Rener

Maja Bertoncelj

Gorenja vas - Reteče – Telo-
vadci so končali sezono sve-
tovnega pokala. Za edinega 
Gorenjca, Saša Bertonclja, 
je bila zelo uspešna. Zaklju-
čil jo je kot najboljši v seštev-
ku tekmovanj na konju z ro-
čaji.

Kakšna je sklepna ocena le-
tošnje sezone?

»Po nekaj letih sem zno-
va slavil skupno zmago v se-
števku svetovnega pokala na 
konju z ročaji. To mi je uspe-
lo tretjič. Za mano je odlična 
sezona. Povsem nepričako-
vano je tako dobra. Na kon-
cu se je izkazalo, da če bi se 
še evropsko prvenstvo izšlo 
po načrtih, v finalu sem imel 
smolo in padel z orodja, bi 
bila to verjetno moja najbolj-
ša sezona, tako pa je ena bolj-
ših. Konec lanskega leta, po 
kvalifikacijah za olimpijske 
igre, ko se mi je načela po-
škodba komolca, sploh ni-
sem vedel, kako bom nada-
ljeval. Po vseh pregledih ni 
bilo obetavno. Zaradi po-
škodbe sem spremenil sis-
tem treningov, skušal reši-
ti, kar se da. Če ne bi poma-
galo, bi verjetno zaključil ka-
riero.« 

Za kakšno poškodbo gre?
»Komolec je še vedno v 

slabem stanju, sem pa ga s 
treningi spravil na raven, da 
lahko delam. Vesel sem, da 
mi je uspelo zmanjšati dnev-
no dozo protibolečinskih ta-
blet. Razmišljam pozitivno, 
je pa daleč od tega, da bi bil 
komolec dober.«
Je sedaj čas za rehabilitacijo?

»Poškodba je takšna, da 
bi zahtevala operacijo, od-
prti poseg, saj so potrga-
ne vse vezi. Pogovor z več 
specialisti je pokazal, da mi 
nihče ne more zagotoviti, 
da bi bilo potem bolje, saj 
gre tudi za obrabo hrustan-
ca in druge stvari. Rekli so, 

naj nadaljujem, dokler bom 
lahko, ko ne bo šlo več, pa 
naj zaključim kariero. Vesel 
sem, da se je stanje izbolj-
šalo in upam, da bom lahko 
še nekaj let zraven. Terapije 
imam redno, treniram z gla-
vo. Ko je možno, komolca ne 
obremenjujem, in to je naj-
boljša terapija.«
Kakšno vajo ste izvajali?

»Ostal sem pri stari vaji, 
izvedba je bila celo dve dese-
tinki lažja kot v lanski sezo-
ni. Je pa to moja preverjena 
vaja z izhodiščno oceno 16,5, 
ki jo redno izvajam. Z njo 
sem dosegel največje rezul-
tate. To ni lahka vaja, znam 
pa tudi težjo. V drugem delu 
sezone še nisem bil priprav-
ljen za težke vaje, sedaj pa se 
z elementi, ki jih delam, že 
počasi spogledujem nazaj s 
težjo vajo.«

Tekmovalne sezone še ni ko-
nec.

»Čaka me še državno pr-
venstvo, potem pa zaradi 
spremembe kvalifikacijske-
ga sistema za olimpijske 
igre v drugi polovici novem-
bra začenjamo že z novim 
krogom tekem svetovnega 
pokala za novo lestvico. Že 
letos tekmujemo za lestvi-
co za prihodnje leto. Premo-
ra, kolikor sem gledal kole-
dar tekmovanj, verjetno ne 
bo nekje do leta 2018.« 

Borili ste se za nastop na 
olimpijskih igrah, a jih gle-
dali od doma. Je bilo težko?

»Spodbujal sem kolege, 
se veselil medalj, še poseb-
no Petra Kauzerja. Vedno 
je grenak priokus, ko gledaš 
svoje tekme, finale na konju 
z ročaji, fante, ki jih tudi re-
dno premagujem. Zaradi 
sistema, kot ga imamo, sem 
drugič zapored igre gledal z 
domačega naslonjača.« 

Omenili ste, da se obetajo 
spremembe kvalifikacijske-
ga sistema.

»Bo nekaj lažje. Štela bo 
tudi svetovna lestvica, kar je 
zame super. Več tekmovanj, 
več možnosti, več mest bo na 
razpolago. Določeni detajli 
so sicer še odprti. Svetovna 
lestvica bo nastajala dve leti 
in zadnji dve leti pred olim-
pijskimi igrami, leta 2018 in 
2019, bo zmagovalec sku-
pnega seštevka uvrščen na 
olimpijske igre. Letos sem 
zmagovalec jaz.« 

Letos je v vaše življenje priš-
la velika sprememba: prvo-
rojenec Jan. 

»To prinaša veliko misel-
no spremembo v glavi. Kdor 
ima doma otroka, ve, o čem 
govorim. Življenje se zasu-
ka na bolje. Postaviš si druge 
prioritete. Ponosen sem na 
vse rezultate, ki sem jih dose-
gel, postati oče pa je zagotovo 

največji dosežek v življenju. 
Kljub temu da sem postal 
oče, treningi potekajo nemo-
teno naprej, za kar gre zaslu-
ga tudi Nini. Če bi se ponoči 
zbujal in bil zraven pri noč-
nih previjanjih, bi bil zjutraj 
verjetno utrujen.« 

Misli na olimpijske igre po-
tem še niste opustili?

»Res je, da nisem več rav-
no mlad. Glede na to, da v 
slovenski gimnastiki zelo 
močnega zaledja ni, želijo, 
da vztrajam še ene olimpij-
ske igre, če bo zdravje, bodo 
zagotovo še. Sem pa ravno 
premišljeval, da bo takrat 
Jan star štiri leta, čez osem 
let pa že osem let in bi skupaj 
lahko hodila v dvorano, kar 
bi bilo pa tudi lepo. Posku-
šajmo torej izpeljati dvojni 
olimpijski ciklus.«

Postati oče največji dosežek
Pogovor s Sašem Bertoncljem, skupnim zmagovalcem seštevka svetovnega pokala na konju z ročaji

Sašo Bertoncelj po zmagi v skupnem seštevku  
svetovnega pokala. Na sliki je s trenerjem Sebastijanom 
Piletičem. / Foto: osebni arhiv

Jože Marinček

Kranj – S tekmami 13. kroga 
so nadaljevali nogometaši v 
prvi slovenski ligi Telekom. 
Predstavnika Gorenjske, no-
gometaši Domžal in Kalcer-
ja Radomlje, sta bila polovič-
no uspešna. Kalcer Radome-
lje je v Kidričevem z Alumi-
nijem izgubil z 2 : 1, Domža-
le pa so doma s 3 : 1 premaga-
le Rudar in na lestvici ostaja-
jo na tretjem mestu, tako kot 
Radomlje na zadnjem. 

V drugi ligi je Triglav doži-
vel prvi poraz v sezoni. V 11. 
krogu so v Ankaranu izgubi-
li z 1 : 0. Gorenjski derbi med 
Zarico in Roltekom Dob se je 
končal z zmago (1 : 2). Na le-
stvici je še naprej v zaneslji-
vem vodstvu Triglav (30 točk), 

Roltek Dob na drugem mes-
tu jih ima šest manj. Zarica 
Kranj je s sedmimi točkami 
na zadnjem, desetem mes-
tu. V tretji slovenski nogome-
tni ligi center so odigrali tek-
me 9. kroga. Rezultati gorenj-
skih ekip: Sava Kranj – Šobec 
Lesce 1 : 0, Rudar Trbovlje – 
Tinex Šenčur 0 : 1, Velesovo 
– Bled Hirter 1 : 2. Vodi Iliri-
ja 1911, Bled Hirter je drugi. 

Nogometaši v gorenjski no-
gometni ligi so odigrali tekme 
osmega kroga. Rezultati: Niko 
Železniki – Zarica Kranj B 1 : 
1, Britof – Polet 4 : 3, Bohinj – 
Visoko 3 : 3, JuRentA Bitnje – 
Naklo 0 : 3, Preddvor – Kondor 
Godešič 1 : 2, Jesenice – Škofja 
Loka 1 : 2 in Jecom Sport DLN 
– Žiri 1 : 7. Na lestvici vodi Bo-
hinj.

Prekinjen niz Triglava

Košarka – Slovenska reprezentanca v košarki 3 x 3 je osvojila 
bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slo-
venske barve so zastopali Simon Finžgar, Anže Srebovt, Adin 
Kavgić in Gašper Ovnik.
Kolesarstvo – S cestno dirko članov se je v Dohi končalo sve-
tovno prvenstvo v kolesarstvu. Slovenijo so zastopali trije 
Gorenjci. Luka Mezgec in Grega Bole sta po padcu pristala v 
bolnišnici, v cilj pa ni prišel niti Luka Pibernik. Na cestni dirki 
članic je bila Kranjčanka Urša Pintar 45. Izkazal pa se je znova 
savčan Jaka Primožič, ki je bil na dirki mladincev osmi. 
Hokej na ledu – Hokejisti SIJ Acroni Jesenice v Alpski hokejski 
ligi nadaljujejo z zmagami. V soboto so doma s 3 : 2 (0 : 2, 2 : 
0, 1 : 0) premagali Feldkirch. Že dan kasneje so prav tako doma 
premagali še Alge Elastic Lustenau. Do odločitve o zmagovalcu 
je prišlo šele v podaljšku, v katerem je zadel David Rodman in 
Jeseničanom prinesel deveto zaporedno zmago. Rezultat je bil 
2 : 1 (1 : 1, 0 : 0, 0 : 1, 1 : 0). Na lestvici so na drugem mestu. 
Naslednjo tekmo bodo odigrali danes v Celovcu z ekipo KAC II, 
jutri pa odhajajo na Poljsko, kjer bodo odigrali tri tekme konti-
nentalnega pokala. Nadaljevalo se je tudi državnem člansko pr-
venstvo. Hokejisti Triglava so doma premagali KHL Medveščak 
s 3 : 2 (1 : 2, 2 : 0, 0 : 0), Bleda pa v Celju izgubili s 4 : 2 (0 : 1, 2 
: 1, 2 : 0). Na lestvici vodi Triglav, Bled je tretji.
Rokomet – Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v 7. krogu 
1. A državne lige doma gostili Dravo in izgubili s 27 : 33 (16 : 
17). Na lestvici so na četrtem mestu. V soboto doma gostijo 
Krko (začetek tekme je ob 20. uri).

ŠPORT NA KRATKO

Medijski pokrovitelj
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NK Triglav Kranj :  Farmtech Veržej
sobota, 22. 10. 2016, ob 14.30, ŠC Kranj

www.nktriglav.si



10 Gorenjski glas
torek, 18. oktobra 2016REKREACIJA info@g-glas.si

G i b a j t e  s e  z  n a m i  ( 29)

Barbara Tavčar,  
master body 
inštruktorica,  
PBS center športne 
odličnosti

Zdravi v jesen
Kljub temu da imamo vča-

sih občutek, da je naše živ-
ljenje precej kaotično, oko-
li nas velja višji red. Vse ima 
svoje vrhunce v rasti ter upa-
danju. Tako ne deluje zgolj 
narava, temveč tudi naš or-
ganizem. Prav s prihodom 
jeseni se začnejo številne 
spremembe v naravi, vre-
menskih razmerah pa tudi v 
našem telesu, razpoloženju 
in življenju. Padavine, tu-
robno vreme in krajši dne-
vi hitro izzovejo spremem-
bo v našem razpoloženju. 
Da bi dvignili nivo energi-
je, pogosto posežemo po 
večji količini hrane in kofe-
inu. Vse te spremembe me-
tabolizma pa lahko pripelje-
jo do razdražljivosti in neza-
dovoljstva s samim seboj in/
ali okolico.

Kaj lahko v jesenskem 
času storite za boljše poču-
tje in dobre temelje, ki bodo 

ključni za to, da boste zdravi 
in zadovoljni zakorakali tudi 
v naslednji letni čas, zimo?

Negativne jesenske vpli-
ve boste ublažili z umirje-
no in kontinuirano vadbo, 
ki bo vzpodbudila dvig vaše 
energije in limfni sistem. S 
tem boste iz organizma iz-
ločili škodljive snovi in bolj 
energični uživali v vsakem 
dnevu. Pri izboru fizične 
aktivnosti izberite tisto, ki 
na vaše telo deluje kot celo-
to. Zunanjost je vedno le od-
raz naše trenutne notran-
josti, zato tudi pri telovadbi 
vedno stremite k vzpostavi-
tvi ravnovesja. To boste do-
segli le, če se boste ukvarjali 
z vzrokom svojih težav in ne 
s simptomi. 

Izbirajte hranila, boga-
ta z vitaminom C ter uživaj-
te v vseh barvitih jesenskih 
plodovih, v katerih se skri-
vajo različne fitokemikalije, 

koristne za vaš organizem. 
Hladnejšo tekočino zame-
njajte s toplejšo. Hladna te-
kočina organizem hladi, v 
prihajajočih jesenskih me-
secih pa dodatnega ohlaja-
nja organizem ne potrebuje. 
Glavni namen vode je hidri-
ranje celotnega telesa, tudi 

njegovih najmanjših grad-
nikov. Da boste dosegli ma-
ksimalni učinek hidracije, 
naj voda ne bo samo topla, 
ampak jo pijte po požirkih. 

Predvsem pa z vsemi čuti 
poskusite doživeti jesensko 
naravo. Sprehajate se po 
svežem zraku, pri tem pa 

naj slabo vreme ne predsta-
vlja ovire. 

Zdravje ni odvisno od sta-
rosti, spola, videza, kapitala, 
izobrazbe – vse to so le zuna-
nji faktorji. Poslušajte svoje 
telo, ostanite osredotočeni 
nanj in dosledni pri negi in 
skrbi zanj.

Jelena Justin

Se v teh dneh kaj odprav-
ljate v Termano Laško? Ja? 
In radi bi obiskali še kakšen 
zanimiv hrib, kajne? Predla-
gam vzpon na Hum, ki je s 
svojimi 583 metri nadmor-
ske višine skromen hrib, a 
ponudi veliko zanimivega 
in edinstvenega: izjemno 
floro, zanimive skalne stol-
pe, prepadne skale in malce 
adrenalina.

Z avtoceste Ljubljana–
Maribor se usmerimo na 
izvoz Celje-center, nato pa 
sledimo oznakam za Laško 
in Zidani Most. V Laškem 

peljemo mimo zdravilišča, 
nato pa v semaforiziranem 
križišču (Hotel Hum na des-
ni strani) zavijemo levo čez 
most. Obvezna smer nas 
usmeri desno, nato dvakrat 
zavijemo levo, in takoj desno 
na t. i. Kidričevo cesto. Opa-
zimo oznake za Grad Tabor, 
ki jim sledimo po Cesti na 
Svetino, kjer nas smerokaz 
usmeri ostro levo. Po prib-
ližno 300 m smo na parki-
rišču pri gradu, kjer je izho-
dišče. 

Pri informacijski tabli, ki 
prikaže krožno pot, se odpra-
vimo po stezici do gozda, ki 
se začne strmo prečno v levo 

vzpenjati. Po približno petih 
minutah smo na razpotju, 
levo se spustimo do t. i. Bla-
ževe skale, ki pa jo bomo obi-
skali pri sestopu oz. vrnitvi 
nazaj na izhodišče. Nada-
ljujemo proti Humu, str-
mo navzgor, kar naravnost, 
nato pa nas okljuki pripe-
ljejo do informacijske table 
o flori oz. cvetju, ki raste na 
Humu. Cvetje je res zanimi-
vo; dlakavi sleč, lepi jeglič, 
Clusijev svišč, dišeči volčin, 
Salomonov pečat, hermeli-
ka, ruj itd. Ruj me je sploh 
razveselil; še vedno je bil ze-
len, z rahlimi odtenki rdeče. 
Strma pot, ki se večinoma 

vzpenja v okljukih, v pomoč 
so celo stopnice, nas pri-
pelje do lepega razglediš-
ča, do Prižnice, malce viš-
je pa je prepadna udornina 
Divji farovž. Zanimivo ime. 
Pot kmalu zavije na jugo-
zahodno stran in se prečno 
povzpne s pomočjo jekleni-
ce do križa, ki so ga Laščani 
postavili leta 1991. Nekaj ko-
rakov naprej smo pod vršni-
mi skalami, kjer je pot zava-
rovana z jeklenico. Na vrhu, 
kjer je napis Hum z vpi-
sno skrinjico, se nam odpre 
razgled na okolico Laške-
ga. Za sestop izberemo pot 
po vzhodnem grebenu. Že 

takoj pod vrhom nas prese-
neti jeklenica, kar se zgodi 
še nekajkrat. Pot je spelja-
na atraktivno med apnen-
častimi skalnimi roglji in 
za vzpone in sestope nam 
je v pomoč jeklenica. Gre-
ben je v en sam užitek, de-
loma povsem naravnost, kot 
bi hodil po pomolu, obdaja-
jo pa nas borovci in ruj. Idi-
la! Kmalu dosežemo pred-
vrh Huma – ali pa vzhodni 
vrh Huma, če hočete –, kjer 
je tudi vpisna knjiga. Od tu-
kaj nas čaka strm sestop sko-
zi gozd, ki nas pripelje do na-
sada mladih smrek. Gremo 
mimo smrek in sestopimo 

na makadamsko cesto ter 
zavijemo levo. Sledimo ma-
kadamski cesti, ki nas pripe-
lje do asfalta in v vas Zahum. 
Sledimo cesti približno 500 
metrov, ko nas smerokaz 
za krožno pot A7 – Pot na 
Hum usmeri strmo navzgor 
v gozd. Pridemo do Blaževe 
skale, ki ponudi lep razgled 
na Laško. Nato se skozi gozd 
povzpnemo do travnika, ki 
ga prečimo, in že smo na 
parkirišču. Krog je sklenjen!

Nadmorska višina: 598 m
Višinska razlika: 290 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet:  Hum (583 m)

Strmina nad zdraviliščem
Prijetna krožna pot nad znanim slovenskim zdraviliščem. Naravna vrednota lokalnega pomena. Izjemna 
flora, ki spominja na Kras.

Pogled na Hum s sprehajalne poti ob Savinji / Foto: Jelena Justin

Vrh Huma / Foto: Jelena Justin

Ruj več kot lepo popestri pestro čudovito floro na Humu. 
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Maja Bertoncelj

Medvode – Ekipe veteranov, 
starejših od petdeset let, NK 
Jezero Medvode, Dajle iz Hr-
vaške in Mariana iz Italije so 
se v soboto na nogometnem 
igrišču v Medvodah pomeri-
le na mednarodnem turnirju.

»Pogoj je, da ekipo sestav-
ljajo igralci, starejši od petde-
set let. Nismo imeli težav s šte-
vilom igralcev. Med seboj se 
dobro poznamo, saj nas no-
gomet druži že od otroških 
let. Je pa res, da se zberemo le 
priložnostno. Lani smo prvič 

igrali v Dajli, letos smo gosti-
telji mi, prihodnje leto gremo 
v Italijo,« je povedal Sašo Šulc 
iz medvoške ekipe. Prikaza-
li so dobro igro, kljub temu 
da je bilo igrišče zaradi dežja 
razmočeno. »Vreme nas ne 
moti. Bolje tako, kot pa igrati v 
kakšni vročini,« je bilo slišati. 
Dokazali so, da se tudi v teh le-
tih z žogo na igrišču še dobro 
znajdejo. »Nogometa nismo 
začeli igrati pri petinštiridese-
tih, temveč ga igramo od mla-
dih let. Igrali smo v različnih 
ligah. Nogometa ne pozabiš 
igrati, je pa res, da hitrost in 

okretnost nista takšni kot vča-
sih. Tudi streli na gol niso več 
tako močni. Ne igramo agre-
sivno, tako da kakšnih po-
škodb k sreči ni. Smo starej-
ši, ljubezen do nogometa pa 
nas povezuje in ostaja. Igra-
mo naprej,« je še dejal Šulc 
in dodal, da rezultat na turnir-
ju ni bil najpomembnejši. To 
sta bila rekreacija in druženje. 

Medvoščani so prvo tekmo 
igrali z Italijani in remizirali 
z 1 : 1, enak rezultat je bil na 
drugi tekmi s Hrvati pa tudi 
na srečanju obeh gostujočih 
ekip.

V »kopačkah« starejši od petdeset let
Na mednarodnem veteranskem turnirju v Medvodah so se domačini pomerili z ekipama iz Italije in Hrvaške. »Rezultat ni v prvem planu, najpomembnejša sta 
rekreacija in druženje,« je pojasnil Sašo Šulc.

Tri ekipe iz treh držav – vsi starejši od petdeset let

Grega Flajnik

Našo traso smo začeli ob 
naravnem rezervatu Škocjan-
ski zatok, kjer so nam prijazni 
uslužbenci Društva za opa-
zovanje in proučevanje ptic 
postregli z rogljički. Na to-
plem soncu bi še kar sedeli, 
če nas ne bi čakalo celodnev-
no kolesarjenje. Najprej nas 
je čakalo iskanje pravih poti 
ob koprskih obvoznicah. No-
bena navigacijska naprava ne 
pomaga, samo zdrava pamet 
in dejstvo, da mora biti prava 
pot nekje med morjem in ob-
voznico, kar pa za nas ni bil 
velik problem.

Parenzana

Prvič na naši poti smo zape-
ljali na kolesarsko pot Paren-
zana, ki je speljana po nek-
danji trasi ozkotirne železni-
ce, ki je obratovala med leto-
ma 1902 in 1935 in je povezo-
vala mesti Trst in Poreč. Pot je 
bila dolga nekaj več kot 123 ki-
lometrov. Povprečna hitrost 
vlaka je bil zgolj 25 kilome-
trov na uro in za celotno traso 
so skupaj s postanki potrebo-
vali sedem ur. 

Kolesarjenje med Kop-
rom in Izolo je bilo pravi uži-
tek, saj smo vozili morjem in 

cesto po poti, ki je rezervira-
na samo za kolesarje, tako ne-
kako, kot smo bili navajeni na 
potovanjih ob rekah Muri in 
Donavi v Avstriji. No, že ta-
koj ko smo pripeljali v Izolo, 
je pot bolj slabo označena, a 
na srečo Izola ni velemesto in 
smo zlahka našli hotel Del-
fin, kjer nas je prvič priča-
kal Janez s kombijem. Tem-
perature so se namreč pre-
cej dvignile, nas pa je čakal 
prvi vzpon na hrib Belvede-
re. Zato smo odvečna oblači-
la pustili v kombiju. Kolesar-
jenje na Strunjanskem polo-
toku je nudil lepe poglede vse 
prek Gradeža do Karnijskih 
Alp v Italiji. Na drugi strani 
pa seveda na Strunjanske so-
line. Po strmem spustu smo 
se kar čez soline podali do 
naslednjega vzpona proti Fie-
si, kjer smo si privoščili poči-
tek ob dobrotah iz domače ku-
hinje, ki jih je pripravil Janez. 
Med počitkom so Marjana, 
Ana in Slavko celo zaplavali v 
morju, v tem letnem času je 
namreč morje še precej toplo 
v primerjavi z zrakom, ki se 
hitreje ohlaja. 

Tartinijev Piran

V Piranu smo si ogle-
dali Tartinijev trg s slavno 

Benečanko. V Tartinijevi sobi 
smo občudovali mojstrovo vi-
olino in njegovo posmrtno 
masko, prijazni skrbnik spo-
minske sobe nam je na krat-
ko povedal nekaj o življenju in 
delu slavnega violinista, ki je 
bil rojen v Piranu. Do Portoro-
ža smo nadaljevali ob obali in 
kolesar mora imeti kar malo 
domišljije, če želi kolesariti 
po prometnih predpisih. Ko-
lesarska pot se večkrat nena-
doma zaključi in sploh ne veš, 
kam naprej. Brez večjih težav 
smo prišli do Lucije in se po 
lepo obnovljenem sprehaja-
lišču in plaži zapeljali do ri-
bogojnice Fonda, ki je znana 
predvsem po gojenju branci-
nov. Ob Sečoveljskih solinah 
nas je lepo urejena pot vodi-
la do državne meje. Hrvaški 
del Parenzane je bolj slikovit 
in lepše speljan kot sloven-
ski, a je žal večinoma speljan 
po makadamu. Zato smo po 
prvem vzponu nekdanjo že-
leznico zapustili in se usme-
rili proti Savudriji. V Umagu 
nas je pričakal Janez in nas 
potem vodil po stranskih ce-
stah, sprehajalnih poteh do 
Novigrada. Srečno smo priš-
li v hotel Maestral. Po večer-
ji pa še predavanje oziro-
ma bolj pogovor o varnem 

kolesarjenju v skupini. Za ko-
nec smo zapeli še nekaj dal-
matinskih pesmi. 

Drugi dan

Po jutranji telovadbi in 
obilnem zajtrku smo pot na-
daljevali ob reki Mirni. Ta 
pot je makadamska in men-
da je mestne oblasti name-
noma ne želijo asfaltirati, 
ker bi se s tem povečal cestni 
promet po dolini reke, ki je 
sicer naravno zaščiteno ob-
močje. Mi smo kolesarili do 
križišča ob mostu Ponte Por-
ton. Tu je bilo že v času Ri-
mljanov pristanišče za bar-
ke, ki so plule po reki Mir-
ni. Od tu so se že takrat vile 
poti do Vižinade, Buj, Buze-
ta, Kostajnice in Grožnjana, 
torej mest, ki so bila na vrhu 
bližnjih gričev. Torej smo 
tudi mi morali izbrati pot v 
hrib. 

Grožnjan

Izbrali smo kar najbližji 
Grožnjan. Makadamska pot 
in strm klanec sta nam vze-
la nekaj moči, a smo jo na-
doknadili med počitkom in 
sedenjem na soncu na eni 
izmed mnogih teras v mes-
tu. Grožnjan je danes znan 
kot mesto umetnikov. Med 

obnavljanjem mesta so šte-
vilne zapuščene hiše preu-
redili v slikarske ateljeje, ga-
lerije in druge objekte, na-
menjene kulturniški dejav-
nosti. Tako se v Grožnjaj-
nu nahaja dvajset galerij in 
umetniških ateljejev, znana 
je tudi poletna mednarodna 
filmska šola. Tudi mi smo si 
ogledali lepote tega mesta.

Od tu je bila do Slovenske 
meje pot ves čas navzdol, kar 
je za kolesarje še poseben 
užitek. Pred Bujami nam je 
na teniškem igrišču Janez 
pripravil še slastno malico. 
V Slovenijo smo se skoraj vsi 
vrnili čez isti mejni prehod 

kot dan prej. Na poti do Izo-
le sta nas čakala še dva pri-
jetna spusta skozi tunele in 
vožnja med drevesnimi na-
sadi. Tako smo potovanje 
in tudi vsa letošnja kolesar-
ska potovanja srečno zaklju-
čili v Izoli. Letošnjo sezo-
no smo se torej štirikrat po-
dali na kolesarjenje: po Beli 
krajini, ob Donavi, ob Muri 
in po Istri. Na koncu bi se 
rad zahvalil Janezu za od-
lično spremstvo in seveda 
gostom, ki ste nam zaupali 
in se z nami podali na kole-
sarska potovanja. Seveda vas 
tudi drugo leto vabimo, da se 
nam pridružite. 

Jesensko kolesarjenje po Istri
Za zaključek kolesarske sezone smo si panoramski kolesarji Gorenjskega glasa izbrali Istro. Jesen je 
najlepša ob morju, saj topla morska voda prijetno ogreva ozračje.

 Obvezna jutranja telovadba ob morju / Foto: Grega Flajnik

 Naša skupina nad Strunjanom, v ozadju Piran / Foto: Grega Flajnik Tudi na takšne dogodke smo pripravljeni. / Foto: Igor Dežman

Najlepši del kolesarjenja / Foto: Jože Cimperman
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Cerklje, Kokrica – V začetku 
oktobra smo s kratko novi-
co obveščali o vlomih v dve 
župnišči na območju obči-
ne Cerklje. Bilo je v noči na 
1. oktober, na soboto, ko so 
nepridipravi vlomili v žu-
pnišče v Adergasu, od ko-
der so odnesli nekaj denar-
ja, podobno pa so se name-
rili storiti še v župnišču v 
Cerkljah. A jih je od tam 
pregnala alarmna naprava. 
Kot vse kaže, se je ista tolpa 
v cerkljansko župnišče vrni-
la v noči na ponedeljek. Za-
maskirani storilci, po pripo-
vedovanju novega cerkljan-
skega župnika Jerneja Ma-
renka so bili štirje, so bili na-
mreč tokrat na vlom precej 
bolje pripravljeni. Še preden 
so vstopili v objekt, so s pro-
penom onesposobili alar-
mno napravo, nameščeno 
visoko pod napuščem stre-
he. A vlom je kasneje prera-
sel v nasilen rop, v katerem 
jo je župnik grdo skupil. Še 
slabše se je pred tednom dni 
godilo Jožetu Klunu, župni-
ku na Kokrici pri Kranju, ki 
so ga roparji tako surovo pre-
tepli, da je pristal na urgenci 
jeseniške bolnišnice. 

»Bili so štirje, vsi zamaski-
rani, govorili so srbohrvaško, 
a ni nujno, da so bili v resnici 

tujci,« je jutro po nasilnem 
ropu pripovedoval cerkljan-
ski župnik Jernej Marenk, ki 
je vodenje župnije v Cerkljah 
prevzel šele pred približno 
dvema mesecema. Prišli so 
z zadnje strani, iz smeri po-
kopališča. Alarmno napravo, 
do katere so morali preple-
zati po treh skupaj zvezanih 
lestvah, so onesposobili s pro-
penom. V župnišče so okoli 
polnoči vstopili skozi zadnja 
vrata. Vzeli so si čas in skrb-
no prebrskali vse prostore, a 
našli niso ničesar. Zaklenjen 
sef v omari župnijske pisar-
ne je bil njihovo zadnje upa-
nje. Ker ga niso znali odpre-
ti, so odkorakali v spalnico v 
zgornjih prostorih in zbudili 
župnika. »Niti ne vem, kako 
sem lahko tako trdno spal, da 
jih nisem slišal že prej. Zbu-
dili so me dvajset do treh, zah-
tevali so ključ od sefa. Ostati 
sem moral v postelji, vmes 
me je eden pretepal, drugi se 
je drl 'Ubiću te (ubil te bom)', 
tretji se je z mano pogovar-
jal,« se spominja. Tudi ko so 
prišli do ključa, so bili nero-
dni in sefa niso znali odkle-
niti. Župnika so zato prisili-
li, da ga odklene sam. »Hvala 
bogu mi ga je uspelo odkleni-
ti, saj so pomešali vse ključe, 
sicer bi bil verjetno še bolj te-
pen,« je povedal vidno pretre-
seni župnik Jernej Marenk, 

ki so ga včeraj zjutraj poleg 
razmetanega župnišča na na-
silne nočne obiskovalce spo-
minjale tudi bolečine v vratu 
in rami. Ujeli smo ga, tik pre-
den se je odpravil na pregled 
k zdravniku. 

»Bili so precej razočara-
ni, ker je bil sef prazen, saj 
v njem sploh ne shranjujem 
denarja. Na vsak način so ho-
teli izvedeti, kje se skriva še 
drugi sef. Vendar ga nima-
mo. Na koncu so našli denar 
iz nabirk zadnjih treh nedelj, 
bilo ga je nekaj sto evrov, mor-
da kvečjemu tisoč evrov. Imel 
sem ga spravljenega drug-
je. Tudi meni so vzeli petsto 
evrov in mobitel. Po približno 
dvajsetih minutah so odšli, še 
prej pa mi je eden želel z vratu 
odtrgati še verižico s križem, 
kar pa mu je eden od preosta-
le trojice preprečil rekoč, to pa 
pusti pri miru,« je še povedal 
cerkljanski župnik, prepri-
čan, da ga je oropala prav tis-
ta tolpa, ki jo je pred dobrima 

dvema tednoma od vloma 
v župnišče odvrnil sprožen 
alarm. Tisto noč so sicer vlo-
mili še v župnišči v Adergasu 
in Vodicah, je pojasnil. »Bila 
je zelo neprijetna izkušnja, 
ne vem, kdaj bom spet lahko 
normalno spal,« nam je še za-
upal ob slovesu.

Da je srečanje z nasilni-
mi roparji zares boleča iz-
kušnja, ki lahko pusti tudi 
psihične posledice na žrtvi, 
je včeraj potrdil kokriški žu-
pnik Jože Klun. Še danes vi-
dna modrica na obrazu pri-
ča, da mu roparji prejšnji to-
rek ponoči kljub starosti in 
milemu karakterju niso pri-
zanesli. »Dobro so me pre-
tepli, nekdo me je s karateu-
darcem brcnil tudi v čeljust. 
Odpeljati so me morali na 
urgenco na Jesenicah. Še da-
nes me vse boli,« pove Klun, 
ki ne more razumeti, da se 
taka nasilna dejanja dogaja-
jo celo duhovnikom, ki pri-
digajo prav nasprotno. 

Župniki tarče roparske tolpe?
Na Gorenjskem se je v zadnjem obdobju zvrstilo več vlomov v župnišča, samo v zadnjem tednu so 
celo oropali dva župnika. »Ubiću te (ubil te bom),« so grozili cerkljanskemu župniku Jerneju Marenku.

Roparji so bili zelo razočarani, ker v sefu ni bilo denarja, se 
spominja cerkljanski župnik Jernej Marenk. / Foto: Simon Šubic

Roparji so v cerkljansko župnišče vstopili skozi zadnja 
vrata. Podobno so poskušali že pred dvema tednoma, a jih 
je pregnal alarm. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Trboje – Kranjski policisti 
iščejo 66-letnega Antona 
Lavriča iz Trboj, ki je v sobo-
to ob 13. uri odšel od doma. 
Z njim je izginilo tudi kolo, 
ki ga verjetno uporablja. Po-
grešani je visok okoli 175 
centimetrov, brez las, z brki, 
verjetno pa je oblečen v rde-
čo trenirko, temno jopico ali 
jakno in temne pohodne če-
vlje.

Kdor ima informacije o 
pogrešani osebi, naj jih spo-
roči policiji na številko 113 ali 
anonimni telefon 080 1200.

V soboto odšel od doma

Pogrešani Anton Lavrič 
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Kranj, Škofja Loka – Minuli konec tedna so gorenjski policisti 
obravnavali tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci 
poškodovali. V soboto ponoči je voznik zaradi neupoštevanja 
pravil varne vožnje na Laborah trčil v drugo vozilo in se pri 
tem huje ranil. V noči na nedeljo se je voznica v Puštalu zara-
di neprilagojene hitrosti z avtomobilom prevrnila na streho 
(na sliki), v nedeljo popoldne pa se je v nesreči v Godešiču 
poškodoval še kolesar.

Prevrnila se je na streho
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Kranj – Kranjski policisti so v soboto popoldne v Kranju odvzeli 
prostost moškemu, ki je na javnem kraju kršil prepoved pribli-
ževanja bivši partnerki in otrokom, v dejanju pa se je vedel 
drzno in nasilno, a ni poškodoval nikogar, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj. S kazensko ovadbo za dejanje z elementi 
nasilja v družini so ga v nedeljo privedli k preiskovalni sodnici 
pristojnega sodišča.

Kršil prepoved približevanja

Bled – Blejski policisti so pred dnevi iz prometa izločili trakto-
rista, ki je prevažal les v nasprotju s pravili za prevoz tovora. 
Tovor namreč ni bil ustrezno označen, bil pa je tudi pretežak 
ter nevarno in nepravilno naložen, so ugotovili. Naloženi hlodi 
so bili namreč privezani samo z enim, in še to zelo starim pove-
zovalnim trakom, pnevmatike na priklopnem vozilu pa so bile 
že povsem izrabljene. Policisti o prekršku še vodijo postopek. 

Prevažal preveč lesa
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Simon Šubic

Kamnik – V nedeljo okoli 
poldneva je nad Kamnikom 
krožil planinski orel, za ka-
terega se je kasneje izkazalo, 
da je udomačen, a je lastni-
ku z Jesenic že v začetku me-
seca pobegnil. Morda ga niti 
ne bi opazili, če se ne bi v bli-
žini doma starejših občanov 

v Mekinjah odločil zgrabiti 
čivavo in jo odnesti. »Ko jo 
je po nekaj metrih spustil, 
jo je lastnik pobral. Orel je 
nato napadel še lastnika psa, 
ki mu je uspelo orla odgna-
ti,« je poročala Uprava RS za 
zaščito in reševanje. 

Kot je kasneje v tvitih 
razkrila odvetnica Nata-
ša Pirc Musar, nekdanja 

informacijska pooblaščen-
ka, se je orel namenil pojesti 
prav njenega psička. »V oko-
lici Kamnika orel, ki je ušel 
lastniku, napada male živa-
li. Iz krempljev mu je k sre-
či padla naša čivava. Lastni-
ki malih živali, pozor,« je 
najprej tvitnila. Nato je ob-
javila še sliko prestrašene-
ga psička in pripisala: »Moja 

leteča prestrašena čivava. Še 
zdaj je v šoku. Konec dober, 
vse dobro.«  

O dogodku so obvestili po-
licijo in zavetišče za prosto-
živeče živali, od koder so 
poklicali lastnika z Jesenic, 
ki je pobeglega orla odpeljal 
domov. Policisti bodo zoper 
lastnika izvedli postopek po 
zakonu o zaščiti živali.

Pobeglemu orlu zadišala čivava
Udomačen orel, ki je že pol meseca prosto letal nad Gorenjsko, je v nedeljo v Kamniku napadel čivavo 
in njeno lastnico. 

Kamnik – Kamniške policiste je v soboto mlajša občanka sezna-
nila, da jo je na ulici močno prestrašil neznanec, oblečen v črna 
oblačila, na glavi pa je imel klovnovo lasuljo in masko. V roki 
je držal nožu podoben predmet. Storilca policisti še niso našli. 

Klovn strašil tudi v Kamniku



Ana Šubic

G
lasbena odda-
ja Slovenski 
pozdrav bo to 
jesen obiskala 
šest slovenskih 

krajev. Po gostovanju v Lju-
tomeru in Velenju je minuli 
četrtek razveseljevala občin-
stvo v Železnikih. Razpro-
dani glasbeni spektakel s 
priljubljenimi izvajalci si je 
ogledalo okoli tisoč obisko-
valcev. Pred polno športno 
dvorano so v štirih urah pos-
neli dve oddaji, ki ju bodo na 
prvem programu nacional-
ne televizije predvajali 4. in 
11. novembra.

Večer z gostiteljema Dar-
jo Gajšek in Blažem Šva-
bom je postregel z bogatim 

glasbenim programom. Na 
odru so se zvrstila številna 
znana imena iz narodno-za-
bavne in zabavne glasbe. V 
sproščenem vzdušju so nas-
topili Fantje s Praprotna, 
Slovenski zvoki, Mladi Dole-
njci, Poskočni muzikanti, 
Gorenjski kvintet, ansambli 
Franca Miheliča, Jureta Zaj-
ca, Mateja Banovška, bra-
tov Poljanšek, Igor in zlati 
zvoki, Nemir, Dor ma cajt, 
Raubarji, Hozentregarji ..., 
navdušila pa sta tudi Tan-
ja Žagar in Jan Plestenjak. 
Presenetili so Fantje s Prap-
rotna, ki so tokrat prvič jav-
no nastopili v novi zased-
bi. Septembra jih je pretre-
sla smrt Francija Rebernika, 
Andreju Bergantu in Janezu 
Dolencu pa se je tako prid-
ružil Janez Triler, sicer tudi 

član Slovenskega okteta. Kot 
je dejal Bergant, je bilo slovo 
od Rebernika težko, »a je tre-
ba delati naprej in biti vesel, 
saj smo vendarle zaradi tega 
na svetu«. Skupaj z Dolen-
cem sta obujala spomine na 
svoj prvi nastop v mladin-
skem zborčku na Bukovici, 
ki se je zgodil natanko pred 
60 leti, in na zmago v lokal-
ni radijski oddaji Pokaži, kaj 
znaš v Železnikih leta 1962, 
ko so prvič uporabili ime 
Fantje s Praprotna.

Program so z nastopi obo-
gatili tudi Harmonikarski 
orkester Železniki in folklo-
risti iz Selc ter Pihalni orke-
ster Alples in mažoretke. 
Seveda ni šlo brez župano-
vega izziva, ki je občinstvu 
približal Železnike na malce 
bolj zabaven način. Župan 

Anton Luznar je za izziv v 
prvi oddaji, v kateri bo pred-
stavljena bogata žebljarska 
tradicija, izbral ansambel 
Slovenski zvoki, ki je moral 
izdelati žebelj. Še pred tem 
so člani ansambla obiskali 
muzej, nato pa so pred pla-
vžem pod vodstvom Jože-
ta Tavčarja skovali žebelj. 
Izziv v drugi oddaji pa se je 
nanašal na bogato klekljar-
sko dediščino, župan ga je 
namenil ansamblu Nemir, 
ki se je moral odpraviti po 
hišah in poiskati tri klekljari-
ce. »Našli« so jih pr' Drmot, 
pr' Špendal in v Plnadi ... 

Železniki so bili sicer edi-
na gorenjska »postaja« ekipe 
Slovenski pozdrav v jesenski 
sezoni, v nadaljevanju se bo 
odpravila še v Novo mesto, 
Slovenj Gradec in Maribor.

SLOVENSKI POZDRAV POSLALI 
IZ ŽELEZNIKOV
Priljubljena oddaja Slovenski pozdrav je v četrtek gostovala v Železnikih. Njeni ustvarjalci so pripravili 
glasbeni spektakel, ki si ga je ogledalo okoli tisoč ljubiteljev narodno-zabavne in zabavne glasbe.

Fantje s Praprotna so prvič nastopili v novi zasedbi –  
z Janezom Trilerjem. Na odru se jim je pridružil tudi Igor 
Podpečan. / Foto: Andrej Tarfila

Jan Plestenjak / Foto: Andrej Tarfila

V Železnikih so nastopili tudi Raubarji iz sosednje, 
Poljanske doline. / Foto: Andrej Tarfila

Voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab ter župan Železnikov 
Anton Luznar / Foto: Andrej Tarfila 

V prvem županovem izzivu je ansambel Slovenski zvoki moral skovati žebelj. / Foto: Andrej Tarfila

Predstavili so tudi bogato klekljarsko tradicijo. / Foto: Andrej Tarfila
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Prvi razred podružnične šole Dražgoše obiskujejo štirje 
učenci, v drugem razredu pa je zgolj en učenec, Tine. Pove-
dali so, zakaj radi hodijo v šolo. 

Tine: »Ker imamo počitnice, igralni dan. Všeč mi je, kadar 
gledamo film in ko telovadimo.« 

Urša: »Ker gremo ven, pri krožku delamo izdelke, telovadi-
mo, ker se učimo za igrico, ki jo bomo zaigrali.« 

Aljaž: »Ker na športnem krožku igramo nogomet; kadar se 
igramo in imamo športni dan. Všeč mi je bilo, ko smo šli v 
Groharjevo hišo.« 

Uroš: »Ker sem šel na tekmovanje v teku. Všeč mi je nogo-
met, igre in ko delamo izdelke. Lepo je bilo v Groharjevi 
hiši.« 

Ajda: »Všeč sta mi oba krožka, ki ju obiskujem. Ker se igra-
mo z lego kockami in beremo pravljice.« 

Zakaj radi hodimo v šolo?

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

T
eden otroka se je 
letos odvijal pod 
geslom Svet, v 
katerem želim 
živeti. Tudi v vrt-

cu Mlinček so v sklopu ted-
na otroka pripravili pester 
športni, ustvarjalni in kul-
turni program. Med dru-
gim so jih obiskali pred-
stavniki društva Jasa, ki so 
skupaj z otroki iz oddelkov, 
ki so sodelovali v projektu, 

prikazali pomen projekta 
in kaj pomeni, da ima Slo-
venija oziroma Naklo srce. 
V sodelovanju z nakelsko 
občino so otrokom za nagra-
do podarili slikanico.

»V slikanici Prav je – ni 
prav nas je zgodba o čebeli-
ci tako prevzela, da smo se 
oblekli v kostume in zaple-
sali čebelji ples na pesmi-
co Zum zum,« je pojasni-
la vzgojiteljica Nataša Med-
ved in dodala, da so potem 
na papir v barvnem zapo-
redju lepili črne in rumene 

trakove in tako izdelali čebe-
lji trup. Tudi sicer so veliko 
pozornosti namenili čebe-
lam in se pogovarjali o njih, 
pri čemer jih je ves čas spre-
mljala čebelica iz slikanice. 
»Skozi zabavo so otroci spo-
znali nenadomestljivo kori-
stnost čebel, ki z opraševa-
njem zagotavljajo življen-
je jablani, hruški, breskvi in 
številnim cvetlicam na trav-
niku. Tako so dojeli in doži-
veli, da je na svetu vse pove-
zano in da moramo vsi skr-
beti za vse.«

V sklopu tedna otroka so 
pripravili še vrsto drugih 
dejavnosti, tudi dan odprtih 
vrat in izmenjevalnico obla-
čil. Na dnevu odprtih vrat so 
med drugim obiskovalci lah-
ko izdelali figuro iz slanega 
testa in si pripravili zelenja-
vni ražnjič. Kot so poudari-
li v vrtcu, so otroci teden res 
preživeli v skladu z letoš-
njim sloganom, saj so s celo 
paleto različnih dejavnos-
ti poskrbeli, da je bil to res 
svet, v katerem si otroci želi-
jo živeti.

VSI SMO POVEZANI
Otroke iz vrtca Mlinček v Naklem, ki so sodelovali v vseslovenskem projektu Slovenija ima srce, so v 
tednu otroka nagradili s slikanico Prav je – ni prav.

Otroke je čebelica iz slikanice povsem prevzela. 

Ko se jutro zbudi
in si sonce pogladi
svoje neštete žarke.
Je pred mano nov dan,
ki se razlikuje od vseh 
prejšnjih, že minulih.

Mi morda danes
pride kdo naproti?
Na tej moji
osamljeni poti.
Mi v pozdrav podari
Nasmeh?

Ko odide dan
ves truden in zaspan
na svojo stran neba.
Se pripravim na noč,
ki ima svojo moč,
in jaz več nisem jaz.

Rebeka

Ko pride noč

PESMI MLADIH

Igor Kavčič

N
orveška ni le 
dežela fjordov, 
številnih sla-
pov, rek, rečic 
in jezer, pred-

vsem pa velikih razdalj, 
ampak je tudi številnih sli-
kovitih cest, ki vse to pove-
zujejo med seboj. Te so spel-
jane tako čez visoke planote, 
kjer nas na 1200 in več met-
rih nadmorske višine sredi 
poletja med drugim prese-
netijo zaplate z ostanki sne-
ga zadnje zime, kot ob robo-
vih fjordov, kjer nas dolge 
kilometre spremljata le voda 
z leve in strmo pobočje z 
desne strani. Ob obilnejšem 
deževju se razbohotijo hudo-
urniki in slapovi, ki se vijejo 
z gorskih vrhov v dolino. Na 
stotine jih je – kot različno 
debele bele kačice. Hudour-
niki se mnogokrat raztrešči-
jo v skale šele tik ob cestah 
in potem speljani pod njimi 

nadaljujejo svojo pot v fjord. 
Ob posebno obilnem dežev-
ju se zgodi, da je voda moč-
nejša od pregrad in takrat 
hudournik z močnimi curki 
zgrmi na cesto. In vozila, ki 
se takrat peljejo mimo. Vož-
nja v takih razmerah je pre-
cej strašljiva, a nam ob misli, 
da je podobno, kadar se pel-
jemo skozi avtomatsko avto-
pralnico, takoj lažje.

Da ni treba obvoziti celo-
tnega fjorda, ki je lahko 
dolg tudi po sto in več kilo-
metrov, da bi prišli z ene na 

drugo stran, je največkrat že 
ob njihovem ustju na vol-
jo trajektna linija, kasneje, 
ko se zaliv zoži, pa naleti-
mo tudi na velike mostove. 
Kar seveda stane nekaj kron, 
a močno skrajša pot. Kral-
ji norveške cestne infrastru-
kture so seveda tudi predo-
ri – krajši, komaj nekaj sto-
metrski, in deset in več kilo-
metrski, ki povezujejo eno 
dolino z drugo. Po tehnič-
ni in varnostni izvedbi se ti 
med seboj precej razliku-
jejo. Včasih se zapeljemo v 

široke, osvetljene in s pro-
metnimi oznakami oprem-
ljene predore, spet drugič se 
znajdemo skorajda v popol-
ni temi v skalo izklesane-
ga ozkega predora z leščer-
bo, ki se na stropu pojavi na 
vsakih dvesto metrov. V enih 
lahko naletiš na krožni pro-
met, v drugih se strmo spuš-
čaš skozi dolge ovinke – kot 
iz desetega nadstropja gara-
žne hiše. Norvežani so ned-
vomno mojstri za predore.

Če imajo v Švici od letos 
naprej najdaljši železniški 
predor, namreč Bazni pre-
dor Gotthard v osrčju švicar-
skih Alp, ki se ponaša z dolži-
no 57 kilometrov, pa je najda-
ljši cestni predor Laerdal na 
Norveškem. Dolg je kar 24,5 
kilometra. Predstavljajte si, 
da se iz Kranja v Ljubljano na 
koncert v Cankarjev dom pel-
jete skozi dooooolg predor. 
Tistim, ki vas je strah zapr-
tih prostorov, ga vsekakor 
odsvetujem, sicer pa vožnja 
kar hitro mine. Monotonost 

vožnje razbijeta dve razširit-
vi, kjer je moč ustaviti, seveda 
pa ne parkirati. Močna mod-
ra svetloba nekoliko razved-
ri, saj je vse skupaj videti kot 
v kakšni diskoteki. Z nekaj 
poguma je bila tako pot iz 

Bergna na zahodni obali do 
Osla krajša, v času visoke 
zime pa od leta 2000, ko je 
bil predor zgrajen, tudi edina 
možna. Na stari cesti čez pre-
laz zapade toliko snega, da je 
ta kar nekaj časa neprevozen.

Skandinavske razglednice (4)

SKOZI NAJDALJŠI PREDOR
Predstavljajte si, da se iz Kranja v Ljubljano pripeljete skozi dolg predor, ne da bi pri tem videli nebo.

Razširitev ceste in močna modra svetloba v predoru 
dvakrat razbijeta monotonost vožnje. / Foto: Igor Kavčič

Kranj–Ljubljana ali dvajset minut brez dnevne svetlobe

Naj ostanem ali grem – skozi pobesneli hudournik?

Sladki sen in noč imata vsekakor svojo moč. V sanjah je 
mogoče čisto vse. Rebeka, na tvoji poti ti želim čim več 
nasmehov. Meta
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Samo Lesjak

V
eličina osebno-
sti in pomem-
bnost dela vse-
stranskega kul-
turno-umetni-

škega ustvarjalca Janeza 
Močnika, ki je pustil neiz-
brisen pečat v celotni regiji 
pa tudi širše, vsekakor zas-
luži iskren in globok poklon. 
Tako je v Cerkljah že v zače-
tku oktobra potekala slavno-
stna prireditev v njegov spo-
min, poimenovana Kdo je 
naučil ptičice pet, tokrat pa 
so se mu v domačem Kultur-
nem hramu poklonili tudi 
pevski zbori. Komorni moš-
ki pevski zbor Davorina Jen-
ka je sicer že ob koncu lan-
skega leta načrtoval slavnos-
tni koncert cerkljanskih zbo-
rov ob 80-letnici pomem-
bnega skladatelja, pa se ni 
vse izšlo po načrtih, saj je 
Janez Močnik žal svojo živ-
ljenjsko pot sklenil 25. feb-
ruarja letos.

V njegovem bogatem 
glasbenem opusu, ki obse-
ga več kot tisoč del, prepoz-
namo vsaj štiri različna pod-
ročja delovanja. Najpomem-
bnejši, četudi ne najobsež-
nejši del so njegove izvirne 
avtorske skladbe, v katerih s 
samosvojo glasbeno govori-
co prepričljivo in jasno raz-
grinja pred izvajalca in pos-
lušalca obravnavano temo, 
obenem pa poleg sodobne-
ga kompozicijskega stavka 
nevsiljivo podaja razširjeno 
lestvico oblikovanja člove-
škega glasu in s tem dopol-
njuje izrazne možnosti. Naj-
obsežnejši del njegovega 
opusa predstavljajo priredbe 

in obdelave napevov drugih 
avtorjev. Skladatelj je s svo-
jim bogatim glasbenim zna-
njem in s prefinjenim obču-
tkom za slog in čas, v kate-
rem so nastale, preoblikoval 
posamezne skladbe, ki so v 
svoji prvotni obliki kot eno-
glasne ali večglasne melo-
dije praktično že utonile v 
pozabo, a so v njegovi zbo-
rovski preobleki ponovno 
zažarele v vsej svoji lepoti. 
Posebno pozornost je posve-
čal ljudski pesmi. V njej, pa 

naj bo to samo preprosta 
harmonizacija, priredba ali 
obširna obdelava ljudskega 
gradiva, je vedno našel pra-
vo mero med ljudsko prep-
rostostjo in strokovno ute-
meljenostjo. V zadnjih letih 
življenja pa je del pozorno-
sti namenil tudi zapisovan-
ju pesmi na način, kot so jih 
peli v njegovi mladosti.

Na spominskem koncertu 
do zadnjega kotička napol-
njenega Kulturnega hra-
ma so se Janezu Močniku 

poklonili Komorni moški 
pevski zbor Davorina Jenka 
s spremljavo zvonov Mate-
ja Mušiča in pod vodstvom 
Jožefa Močnika, sicer na 
nedavni občinski slovesno-
sti prejemnika naziva čast-
nega občana, Cerkveni žen-
ski pevski zbor in Cerkveni 
mešani pevski zbor Andre-
ja Vavkna pod vodstvom 
Damijana Močnika ter Otro-
ški pevski zbor Osnovne šole 
Davorina Jenka Cerklje pod 
vodstvom Irme Močnik in s 
klavirsko spremljavo Dami-
jane Božič Močnik.

Posthumno priznan-
je skladatelju in častnemu 
občanu je sprejela njegova 
soproga Daniela Močnik, ki 
se je ob tej priložnosti vsem 
zbranim zahvalila z beseda-
mi: “Vse, kar je ljubil, doži-
vel in spoznal, je zapustil v 
svojih delih, v delih, ki jih 
delite tudi vi, prireditelji tega 
večera. Samo njegovi, čisto 
njegovi domači vemo, koli-
ko mu je pomenilo delo, ki 
ga je opravil in posvetil nje-
govemu Davorinu Jenku in 
Moškemu komornemu zbo-
ru Davorina Jenka. Razu-
mneje bi bilo, da bi zahva-
lo za svoj življenjski pris-
pevek cerkljanski kulturi in 
glasbi prevzel sam ... Uso-
da je hotela drugače. Dovoli-
te, da se zahvalim priredite-
lju nocojšnjega spominske-
ga koncerta in vsem sode-
lujočim ob tej slovesnosti. 
Hvala tudi vsem, ki ste s svo-
jo prisotnostjo počastili spo-
min na moža, ki mu je roj-
stni kraj pomenil svetinjo, ki 
jo je s svojim delom in ljube-
znijo do nenehno plemenitil 
in tako ohranjal naslednjim 
rodovom.”

JANEZU MOČNIKU V SPOMIN
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah so pripravili spominski koncert ob 80. obletnici 
rojstva skladatelja in častnega občana, sicer žal letos preminulega Janeza Močnika.

Na koncertnem večeru v spomin Janezu Močniku je zapel 
tudi Cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vavkna pod 
vodstvom Damijana Močnika. / Foto: Primož Pičulin

Prisrčen nastop Otroškega pevskega zbora OŠ Davorina 
Jenka pod vodstvom Irme Močnik / Foto: Primož Pičulin

Ljubljana – Radio Ognjišče je že štirinajstič pripravil festi-
val sodobne krščanske glasbe, imenovan Ritem srca. Tako 
se je v četrtek, 13. oktobra, v športni dvorani OŠ Alojzija 
Šuštarja zbralo več kot tisoč dvesto mladih. Poleg festi-
vala v Stični je ta festival eden največjih, na področju 
glasbe pa skoraj edini, kjer se mladi združijo ob tovrstnih 
ritmih. Obiskovalci so lahko najprej prisluhnili desetim 
novim sodobnim krščanskim skladbam, v drugem, t. i. 
slavilnem delu, pa je obiskovalcem spregovorili tudi p. 
Branko Cestnik, ki je vse zbrane spomnil tudi na velikega 
glasbenika Boba Dylana, prejemnika letošnje prestižne 
Nobelove nagrade za literaturo. Festival skuša slavilno 
glasbo še bolj približali malim skupinam, glasbeniki pa se 
tudi lažje odločijo za sodelovanje. V preteklih letih je vsak 
festival dal svojega zmagovalca, letos pa so se organiza-
torji odločili, da festival do nadaljnjega ne bo tekmovalne 
narave – zmagovalci so prav vsi nastopajoči.

Ritem srca povezal vse mlade

Več kot tisoč mladih na festivalu Ritem srca 
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Šenčur, Železniki – Zimzeleni kantavtor Vlado Kreslin bo ta 
petek, 21. oktobra, z Malimi bogovi nastopil na humanitar-
nem koncertu v Šenčurju, dan kasneje pa bo moč uživati 
na njegovem solističnem nastopu v Železnikih. Rdeči križ 
Slovenije, Območno združenje Kranj v sodelovanju z Obči-
no Šenčur v petek, 21. oktobra, ob 20. uri v športni dvorani 
v Šenčurju organizira humanitarni koncert za ljudi v stiski 
– vsa zbrana sredstva bodo namenili za nakup hrane in pla-
čilo položnic socialno ogroženim. Koncert je vedno dobro 
sprejet med občinstvom, ki bo tokrat lahko prisluhnilo več-
nemu Vladu Kreslinu v družbi skupine Mali bogovi. Po šte-
vilnih uspešnih koncertih pa bo Kreslin po dolgih letih spet 
nastopil v Železnikih v dvorani Češnjica, in sicer v soboto, 
22. oktobra, ob 20. uri. Vlado po navadi nastopa z gosti, 
tokrat pa bomo lahko pobliže spoznali njegovo intimno 
plat. Kantavtor in folk-rock glasbenik je svojo glasbeno pot 
začel daljnega leta 1970, takrat kot bobnar v skupini Apollo. 
Le kdo ne pozna njegove skladbe Dan neskončnih sanj, s 
katero je leta 1980 zmagal na Slovenski popevki. Pri aran-

žmajih je pogosto sodeloval s številnimi glasbeniki, znan 
pa je tudi po tem, da večkrat zapoje v domačem narečju – v 
prekmurščini, s katero bo občinstvo prav gotovo v sebi last-
nem stilu očaral tudi na tokratnih koncertih.

Intimno in humanitarno z Vladom Kreslinom

»Če bi midva se kdaj srečala ...«
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Škofja Loka – V soboto, 22. oktobra, bo ob 22. uri v Loš-
kem pubu nastopila skupina Zmelkoow s kombinacijo 
starejših uspešnic in novejšega glasbenega materiala.

V Loški pub prihajajo Zmelkoow

»Dej, nosorog, pazi kam stopaš!« (Zmelkoow) 
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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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»Kmetija«
Znova se oglašam, ker bi rada 
nekaj odgovorov. Ali bo starej-
ša hči nadaljevala s šolanjem 
in dosegla svoj cilj? Kako kaj 
kaže njen zakon? Za drugo 
hčer me zanima, ali bo obdr-
žala kmetijo in službo, ter 
zdravje. Za vnuka me zanima 
šola in zdravje ter za vnukinjo, 
ali bo nadaljevala šolanje. 
Nazadnje pa še moje za zdra-
vje: me morda čaka kakšna 
operacija? 
Starejša hči je na samem pra-
gu sprememb. V sebi je raz-
čistila veliko stvari in sedaj je 
na pravi poti, poti, ki jo vodi 
vse do cilja. Šele sedaj, ko je 
začela drugače razmišljati in 
ji samozavest ne bo več dela-
la takih težav, bo lahko zače-
la uresničevati svoje ideje. 
Nadaljevala bo s šolanjem in 
na koncu jo čaka služba, ki jo 

bo resnično osrečevala. Njen 
zakon se bo za nekaj časa 
umiril in začel pluti v mirnih 
vodah, na dolgi rok pa ne 
morem dati garancije, saj bo 
želela, pričakovala in zahte-
vala več. Druga hči je več kot 
preveč obremenjena z različ-
nimi stvarmi, so zadeve, ki jih 
obdrži zase, saj noče pomilo-
vanja in da koga skrbi zaradi 
nje. Pri zdravju jo čakajo bolj-
ši časi in tudi na splošno se bo 
veliko bolje počutila. Na ose-
bnem področju se ji bo kmalu 
izpolnila neka želja in to ji bo 
dalo energije, ki jo potrebuje. 
Kmetiji se ne bo odrekla in 
bo delo nadaljevala. Vnukinja 
bo nadaljevala šolanje. Vnuk 
je v obdobju pubertete in se 
temu primerno tudi obnaša, 
pri zdravju ne vidim ničesar 
posebnega. Glede šole se bo 
pravilno odločil in moj nasvet 

je, da se ga pri tem podpre. 
Vaše zdravje je povezano s 
psihičnim stanjem, in kot 
vidim, vas čakajo lepe spre-
membe, zato bo tudi pri zdra-
vju precej bolje. Glede opera-
cije se boste morali odločati 
poleti naslednje leto, upošte-
vajte nasvet zdravnika. Želim 
vam vse dobro.

»Zvezda«
Prosim, da mi poveste kaj o 
moji prihodnosti, o zdravju, 
pa še kaj o sreči, o igrah na 
srečo. Kako se bova kaj razu-
mela z možem? Lepo vas poz-
dravljam.
Ker ste pred kratkim prazno-
vali rojstni dan, vam tudi jaz 
izrekam same najlepše želje 
in vse dobro! Vaše srečne 
številke so 2, 5, 11, 13, 17, 19, 
20 in upam, da vam prinese-
jo srečo pri igrah. Drugače je 

vaša življenjska srečna števil-
ka 17. Lahko jo imate napisa-
no na listku, kamenčku itd. 
in jo vedno nosite pri sebi za 
srečo. V stanovanju jo lahko 
napišete na sliko, steno in 
podobno. Naj vas spremlja. 
Kar pa je najbolj zanimivo, je 
ime številke 17: Zvezda, prav 
tako kot ste dali tudi šifro pod 
svoje pismo. Zvezda je vaš 
trajni simbol za srečo. Šte-
vilka, ki ima rok trajanja do 
naslednjega rojstnega dne, 
pa je 11 in predstavlja sim-
bol moči in sijaja. Zelo boste 
ustvarjalni in znova boste 
našli svoje notranje bistvo. 
Pri zdravju bo vse tako, kot 
mora biti. Odnos z možem 
bo boljši, kot ste sicer vajeni, 
a predvsem zaradi tega, ker 
se ne boste več toliko obre-
menjevali in se boste naučili 
vzeti čas samo zase. Srečno.

Bralka pod šifro Poletje 17 ima 
izbrane karte Otrok, Bolezen, 
Hiša, Pismo, Težave. Zanima 
jo prihodnost. V Otroku se 
nakaže, da ima oseba veliko 
nežne, otroške energije, ki pa 
je ne zna pravilno izkoristiti, 
kar vidimo v karti Bolezen, ko 
oseba namesto da bi reševala 
zadeve, se raje naredi, da jih 
ne vidi. Hiša sicer daje trden 
in močen značaj, kar pa je 
velikokrat premalo. Pismo so 
lahko romantične izjave ali 
pa pričakovanje novic srčne 
osebe. Karta težave so lahko 
posledica tega, ker se bralka 
ne odloči in postavi zase, saj 
raje vegetira v svojem svetu. 
Povzetek teh kart je, da pri-
hodnost prinaša nekaj nove-
ga na čustvenem področju in 
da je potrebna previdnost, da 
se ne ponovijo napake iz pre-
teklosti. Naslednje karte pod 
šifro Encijan so Denar, Smrt, 
Vdovec, vprašanje je glede 
denarja v prihodnosti. Težke 
karte oziroma kombinaci-
ja za nekoga, ki ni vešč tega 
znanja. Karta Denar sama 
po sebi ni slaba, nasprotno, 

uspeh na vseh področjih. Po 
drugi strani ima karta veliko 
rjave barve, kar pomeni rev-
ščino v materialnem smislu. 
Smrt je začetek ali konec. 
Vdovec prinaša spremembe 
ali pa oddaljitev, v tem pri-
meru oddaljitev od denarja. 
V takem primeru bi svetovala 
še dodatne tri karte, da bi se 
lažje odločili za razlago Tako 
pa je razlaga, da naj bralka 
na jesen ali pa najkasneje v 
roku treh mesecev pričakuje 
spremembe pri denarju. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom 'šola vedeževanja' 
in svojo šifro pošljite tri polju-
bne karte ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 40 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 11 dečkov in 10 deklic. 
Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2320 gramov, najtežja pa 
deklica, ki je ob rojstvu tehtala 4250 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 11 deklic in 8 dečkov, med dečki sta bila tokrat 
tudi bratca. Najlažji je bil eden od njiju, tehtal je 1640 
gramov, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4170 
gramov.

Novorojenčki

V soboto, 8. oktobra 2016, so se poročili: na Brdu pri Kra-
nju Mark Tropec in Lucija Novak, na Zgornjem Brniku 
Janez Hribar in Petra Kern, na Jesenicah pa Amir Terzić 
in Armina Pirić.

Mladoporočenci

Ana Šubic

Festivalna dvorana 
na Bledu je minu
lo soboto in nedel
jo gostila prvi poro
čni sejem, ki sta ga 

zasnovali ter preko podjet
ja Piar PR iz Ribnega izpe
ljali Nadja Vidic in Urška 
Perko Ažman. »Nisva si mi
slili, da bova lahko na tako 
visokem nivoju organizirali 
poročni sejem na Bledu, da 
nama bo uspelo dobiti več 
kot 40 ponudnikov poroč
nih storitev in da bo udele
žba tako zelo dobra. Poleg 
več kot 200 poročnih parov 
iz vse Slovenije, ki so se vna
prej prijavili preko spletne 
strani, je prišlo tudi veliko 
neprijavljenih bodočih mla
doporočencev in drugih obi
skovalcev. Poročni sejem je 
resnično presegel najina pri
čakovanja,« je bila v nedeljo 
ob zaprtju sejma zadovoljna 
Vidičeva.

Vrhunec obeh dnevov, ki 
sta postregla tudi z boga
tim spremljevalnim progra
mom, je bila prva modna 
revija poročnih oblek v Slo
veniji za prihajajoče leto, za 
katero so poskrbeli v salo
nu Sanjska obleka. Kot smo 
izvedeli, trendi narekuje
jo predvsem zgoraj prosoj
ne in delno zaprte čipkaste 
obleke, obleke v kombinaciji 
bež čipke na podlagi v barvi 
šampanjca in nežne rožnate 

odtenke. Še vedno bodo pri
sotne tudi obleke klasič
ne Alinije in 'princeskaste' 
obleke, ki ne gredo nikoli iz 
mode.

Na sejmu je bila na enem 
mestu zbrana večina poroč
ne ponudbe: lokacije, poroč
ne obleke, gostinski ponudni
ki, zlatarji, cvetličarji, fotogra
fi, glasbena ponudba, že pred 
dvorano so obiskovalce priča
kali limuzina in še nekaj dru
gih privlačnih vozil ... Ponud
bo sta si z zanimanjem ogle
dala tudi Anja Mikelj in Mit
ja Prem iz Ribnega. Starša, 
ki se bosta prav kmalu razve
selila drugega otroka, v nekaj 
letih načrtujeta poroko na 

Bledu. Prihodnje leto pa se 
bosta poročila Danijela Rus 
in Aleš Kolar, ki sta na Bled 
prišla iz Prlekije. »Zbirava 
ideje in kontakte, obenem pa 
ugotavljava, o čem vse mora
va razmišljati pri organiza
ciji poroke,« nam je zaupala 
bodoča nevesta, ki je na Ble
du po vsej verjetnosti našla 
tudi svojo sanjsko poročno 
obleko. Organizatorji so obi
skovalce oba dneva razveseli
li z nagradami, glavno nagra
do – poročni prstan v vrednos
ti 600 evrov, ki ga je poklonilo 
jeseniško zlatarstvo Lavtižar – 
pa so izžrebali tik pred zaprt
jem sejma. Žreb, ki ga je opra
vil blejski župan Janez Fajfar, 

je srečo prinesel Tini Pogač
nik iz Ševelj in Anžetu Prez

lju iz Davče.
Kot je dejal Fajfar, je bil 

že skrajni čas, da so poroč
ni sejem dobili tudi v kraju, 
kjer imajo na stotine porok z 
vsega sveta, kjer številni pre
življajo poročna potovanja, 
poleg tega pa imajo veliko 
obiskovalcev, ki so bili nekoč 
svatje na porokah na Bledu. 
Zadovoljen je, da sta ga orga
nizirali domačinki, ki upa
ta, da bo sejem postal tradi
cionalen. Ne nazadnje je bil 
izbran za enega najperspekti
vnejših novih dogodkov Ble
da, kot pravita, pa imata veli
ko idej, kako ga še izboljšati.

POROČNI SEJEM NA BLEDU
Prvi poročni sejem je minuli konec tedna na Bled privabil številne bodoče mladoporočence in tudi 
druge obiskovalce. Vrhunec je bila prva poročna modna revija v Sloveniji za sezono 2017.

Na Bledu se je odvila tudi prva poročna modna revija v Sloveniji, ki je pokazala smernice  
za prihajajoče leto. / Foto: Primož Pičulin

Glavno nagrado – poročni prstan – je ob navzočnosti 
organizatork Urške Perko Ažman in Nadje Vidic ter voditeljice 
Anemarije Krajšek izžrebal župan Janez Fajfar. Osrečil je Tino 
Pogačnik iz Ševelj in Anžeta Prezlja iz Davče. / Foto: Primož Pičulin
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QLANDIA KRANJ, TOLEA d.o.o.
T: 031 316 000 | mega.phone4@siol.net

Novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma 
Slovenije, akcije, internet, televizija in 
telefonija, bogata izbira mobitelov in dodatne 
opreme, vse na enem mestu v Qlandiji ...

Pričakujejo vas strokovno usposobljeni 
svetovalci, ki vam bodo z veseljem pomagali 
najti optimalne rešitve!

Novo v
Qlandiji
Kranj!

SAMSUNG
GALAXY
J3 2016

24X
3,95€*

94,80€**
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* Cena velja ob vezavi za 24 mesecev.

** Ob enkratnem plačilu.

Nagrade: 3-krat jopica megaphone

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
šlji te do srede, 2. novembra 2016, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Olivia Wilde (32) in Jason Sudeikis (41) sta 
postala starša hčerkici Daisy Josephine. 
»Pa se je povečalo število prebivalcev v 
soseski. Rodila se je kot prava šefica na 
mednarodni dan žensk,« je pod prvo 
fotografijo dojenčice zapisala igralka, 

najbolj poznana po vlogi v seriji Dr. House. Par ima skupaj 
še dveletnega sina Otisa.

Olivia Wilde drugič mamica

Igralka Rose McGowan (43) je preko 
tviterja oznanila, da je bila pred časom 
spolno zlorabljena s strani šefa neime-
novanega studia. In zakaj ga ni prijavi-
la oblastem? »Ker je moj nekdanji fant 
za samo promocijo njemu prodal najin 

pornografski posnetek in ker mi je odvetnica zatrdila, da 
zaradi posnetka nikoli ne bom zmagala na sodišču,« je 
pojasnila igralka, ki pravi, da je sedaj spregovorila, ker si 
želi resnice in pravice na tem svetu.

Rose McGowan spregovorila o zlorabi

Zvezdnica serije Glee Dianna Agron (30) 
je obljubila večno zvestobo pevcu skupi-
ne Mumford & Sons Winstonu Marshal-
lu (27). Par se je zaročil na novoletni večer 
lani, sicer pa sta poročne načrte ohranila 
zase. Igralka je februarja objavila fotogra-

fijo, na kateri pozira v poročni obleki, vendar poudarila, 
da je fotografija nastala med snemanjem drame Novitate.

Dianna Agron stopila pred oltar

Na domu manekenke Mirande Kerr (33) 
se je roparju uspešno zoperstavil njen 
varnostnik. Ta je vsiljivca štirikrat ustre-
lil, ranjen pa je bil tudi sam. Oba so po 
prihodu reševalcev in policije odpeljali v 
bolnišnico. Vlomilec je v kritičnem stan-

ju, varnostnik pa je utrpel poškodbo očesa. Oba sta izven 
življenjske nevarnosti. Slavne manekenke in njenega pet-
letnega sina med obračunom ni bilo na posesti.

Roparja ustavil varnostnik

VRTIMO GLOBUS

A. Se., A. Š

K
ulturno društvo 
Folklora Cerklje je 
v soboto pripravi-
lo že deveti Večer 
folklore, na kate-

rem so se s plesom in petjem 
poleg domačega predstavila 
še društva iz Reteč, Maribo-
ra in Vranskega. Prireditev, 
ki je potekala v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika, 
so poimenovali s hudomu-
šnim naslovom Sem stara, 
sem bolna, delat' ne morem, 
godci zapojejo, plesat pa poj-
dem. Poleg pevske skupine 
Klasje in folklorne skupi-
ne domačega cerkljanske-
ga kulturnega društva so 
Gorenjsko zastopali še člani 

Tamburaške veteranske 
skupine Bisernica iz Reteč 
pod vodstvom Marijana Igli-
čarja, ki so med drugim zai-
grali Dekle, zakaj tajiš in 
Po lepi Sloveniji. Pevci Kla-
sja pa so poskrbeli tudi za 
hudomušen duet Oj, ti šleva 
grda, pijana, ki je nasmejal 
občinstvo. Poleg glasbenih 
in pevskih nastopov so gle-
dalci lahko uživali ob štajer-
skih in prekmurskih plesih, 
Veteranska folklorna skupi-
na Bela krizantema iz Mari-
bora pa je zbrane zabavala z 
»bergltancom«. Folklorna 
skupina iz Cerkelj je prika-
zala stanovske plese šuštar-
jev, pekov in mlinarjev. Fol-
klorni večer v Cerkljah je 
minil v znamenju bogate-
ga ljudskega izročila naših 

prednikov, ki ga z veliko lju-
bezni in dobre volje ohranja-
jo folklorna društva.

Skupina Calypso, ki je na 
sceni že 16 let ter nastopa po 
veselicah in zabavah po vsej 
Sloveniji, pa je v petek zvečer 
poskrbela za zabavo v šen-
čurskem Antic caffeju. Obe-
nem so člani predstavili vide-
ospot za junija izdano sklad-
bo Skok v morje. Kot nam je 
zaupal vodja skupine Domen 
Kuralt, so ga posneli septem-
bra v Italiji, v kraju Bibione: 
»Kot v vsakem našem spotu 
tudi v tem nastopajo plesal-
ke plesnega studia Špela. Kot 
zanimivost lahko povem, da 
nam ga je uspelo posneti šele 
v tretje, ker nam je nagajalo 
slabo vreme.« Med številni-
mi obiskovalci v šenčurskem 

lokalu so bili člani skupine še 
posebno veseli prijateljev in 
znancev, ki jih spremljajo že 
od začetka.

Kranj pa bo kmalu boga-
tejši za nov dokumentar-
ni film o svoji zgodovini, 
industrializaciji, znameni-
tih meščanih ... Pripravlja 
ga Toni Cahunek, novinar 
in avtor več dokumentarnih 
filmov, med drugim tudi 
o Hali Tivoli in prirejanju 
športnih stav. Premiera bo 
v začetku prihodnjega leta, 
nam je zaupal Cahunek, ko 
smo ga nedavno srečali v vlo-
gi voditelja urbanega festiva-
la mladih MiksoPlan na Pla-
nini. V objektiv smo ga uje-
li z organizatorjem Vojkom 
Vavpotičem iz Pisarne pre-
nove soseske Planina.

FOLKLORA, ŽUR IN FILM
Cerkljanski folkloristi so znova pripravili Večer folklore, bili smo na predstavitvi novega videospota 
skupine Calypso, Toni Cahunek pa nam je zaupal, da pripravlja dokumentarni film o Kranju.

Marijan Igličar in Irena Naglič / Foto: Aleš Senožetnik

Pevci skupine Klasje / Foto: Aleš Senožetnik Član cerkljanske folklore Ivan Kropivnik / Foto: Aleš Senožetnik

Skupina Calypso je predstavila videospot za najnovejšo 
skladbo Skok v morje. / Foto: Primož Pičulin 

Toni Cahunek pripravlja dokumentarni film o Kranju; na sliki 
z Vojkom Vavpotičem na festivalu MiksoPlan na Planini. 

Kamničanko Nino Pavec smo v objektiv ujeli na 
poročnem sejmu na Bledu. Soproga glasbenika Janija 
Pavca in mamica dveh deklic se ukvarja z organizacijo 
porok v skednju, v katerem je tudi sama pred dobrima 
dvema letoma dahnila usodni 'da'. / Foto: Primož Pičulin

Člani Tamburaške veteranske skupine Bisernica iz Reteč 
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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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, sesekljani svinjski 
zrezki v omaki, krompirjev pire, endivija s fižolom v solati, 
čokoladno-kokosov šarkelj; večerja: sirna plošča s sadjem
Ponedeljek – kosilo: porova juha, polpeti iz kuhane govedine, 
zeljnata solata s krompirjem; večerja: namaz s prekajeno sla-
nino, črni kruh, jogurt
Torek – kosilo: česnova juha, piščančja rižota z bučko, zelena 
solata s korenjem; večerja: pečena jabolka z orehovim nade-
vom, janeževi upognjenci, sadni čaj
Sreda – kosilo: goveje srce s stročjim fižolom, krompir v kosih, 
mešana solata; večerja: palačinke z marelično marmelado, 
kompot
Četrtek – kosilo: korenjeva juha s kosmiči, pečena piščančja 
stegna, krompirjeva solata; večerja: toast, natrt s česnom in 
oljčnim oljem, mortadela ali pršut, paradižnikova solata
Petek – kosilo: kuhan oslič z blitvo po dalmatinsko, ovčji sir, 
kruh, paradižnik; večerja: omlete iz stepenih jajc z zelišči, 
bige, grozdje, mošt
Sobota – kosilo: krompirjev golaž z mlado govedino, skutni 
štrukelj z maslenimi drobtinami, kompot; večerja: telečja jetra 
po pariško, zeljnata solata s krompirjem, pivo

Goveje srce s stročjim fižolom

Potrebujemo: 40 dag govejega ali telečjega srca, jušno zele-
njavo, sol, 2 žlici olja, čebulo, 2 stroka česna, 75 dag stročjega 
fižola, malo juhe, sol, 1 paradižnik, 1 žlico smetane, peteršilj.
Srce dobro operemo in skuhamo z jušno zelenjavo. Mehkega 
narežemo na rezine, juho uporabimo kot mesno juho. Na olju 
prepražimo sesekljano čebulo, dodamo strt česen, očiščen in 
narezan fižol, prilijemo malo juhe, po potrebi solimo in pokrito 
dušimo. Čez čas dodamo olupljen narezan paradižnik, proti 
koncu pa primešamo smetano, sesekljan peteršilj in dodamo 
narezano srce. Poleg ponudimo peteršiljev krompir.

Čokoladno-kokosov šarkelj

Potrebujemo: 10 dag masla, 15 dag sladkorja, 1 vanilijev slad-
kor, 3 jajca, 10 dag čokolade, 15 dag moke, 1 pecilni prašek, 2 
žlici mleka, 20 dag kokosove moke.
Penasto umešamo maslo, jajca, čokolado, sladkor in prime-
šamo še druge sestavine. Pečemo v pomokanem modelu za 
šarklje. Ohlajen šarkelj okrasimo s stepeno smetano ali nas-
trgano čokolado.

Namaz s prekajeno slanino

Potrebujemo: 10 dag prekajene slanine, 2 trdo kuhani jajci, 2 
zeleni papriki.
Slanino zmeljemo ali sesekljamo z rumenjakoma. Beljaka 
drobno sesekljamo, dodamo slanini in vse dobro zmešamo. 
Tanke rezine črnega kruha namažemo z namazom, po vrhu 
potresemo drobno sesekljano svežo papriko.

Porova pita in omleta
Kot vsaka domača zelenja-

va tudi por vsebuje cel kup ko-
ristnih snovi. Poln je vitami-
nom, mineralov, je naravni 
diuretik, zaradi visoke vseb-
nosti vlaknin pospešuje pre-
bavo, znižuje koncentraci-
jo holesterola, krepi imunski 
sistem … Tudi v kulinariki je 
široko uporaben. Porova pita 
z jajci in hrenovko je odlič-
na popestritev našega jedilni-
ka. Kadar imamo manj časa 
ali pa si želimo zgolj hiter in 
hranljiv obrok, si pripravimo 
porovo omleto, ki je iz skoraj 
enakih sestavin kot porova 
pita, vendar brez testa.

Za pripravo porove pite 
potrebujemo: za krhko testo: 
250 g moke, 120 kg masla, 1 
žlica kisle smetane, 1 jajce, 2 
ščepca soli; za nadev: 0,5 kg 

pora, 200 g hrenovke, 1 pa-
radižnik, 2 žlici olja, 2 ščep-
ca soli; za preliv: 3 jajca, 150 
g kisle smetane, 1 dl mleka, 
1 pest naribanega sira. 

Priprava testa: Moko pre-
sejemo in na sredini naredi-
mo jamico. V jamico nare-
žemo maslo, dodamo kislo 
smetano, okrog pa potrese-
mo sol. Zamesimo krhko te-
sto, ki naj počiva 30 minut.

Priprava nadeva: Por na-
režemo na pol centimetra 
široka kolesa. Prepražimo 
ga na dveh žlicah olja ter ga 
osolimo. Poru dodamo na-
rezane hrenovke in na košč-
ke narezan paradižnik. Pre-
mešamo ter vse skupaj pra-
žimo še 5 minut.

Priprava preliva: Jajca 
stepemo, vmešamo kislo 

smetano in mleko. Na zad-
nje dodamo še sir. 

Sestavljanje pite: testo raz-
valjamo na centimeter debe-
lo. Z njim obložimo namaš-
čen pekač. Po testu razpore-
dimo nadev iz pora. Nadev 
prelijemo z jajčnim preli-
vom. Nazadnje vse skupaj na 
rahlo premešamo z vilico, da 
se preliv razlije med nadev. 

Pito pečemo v pečici, ogreti 
na 180 °C, 40 minut. Po pot-
rebi pokrijemo z alufolijo.

Nasvet: Namesto hrenov-
ke lahko uporabimo tudi 
kakšno drugo klobaso. Pri-
merna je tudi panceta. 

Za porovo omleto potre-
bujemo: 0,5 kg pora, 200 g 
hrenovke, 5 jajc, 150 g kisle 
smetane, 1 pest naribanega 

sira, sol in poper, 1 žlico 
masla.

Hrenovko skuhamo. Por 
narežemo na tanjša kolesa 
ter ga prepražimo v ponvi 
na žlici masla. Dodamo na 
koščke narezan paradižnik 
in narezano kuhano hrenov-
ko. Posolimo in popramo ter 
vse skupaj pražimo še 10 mi-
nut. Iz jajc, kisle smetane in 
sira pripravimo jajčni preliv, 
tako da vse sestavine dobro 
zmešamo. Polovico jajčne 
mešanice vlijemo na namaš-
čeno ponev, po njej razpore-
dimo pripravljen por s hre-
novko in paradižnikom ter 
prelijemo s preostalo jajčno 
mešanico. Omleto pečemo 
5 minut na eni strani, nato 
obrnemo in pečemo še 3 mi-
nute na drugi strani.

Mojca Logar

Kako ribe v hribih, boste 
rekli. V hribih jemo joto in 
ričet, klobaso, golaž. Kakšne 
ribe neki? Vsi ljudje vse vedo 
in na celem svetu se vse dobi. 
Tako tudi danes organizirajo 
stvari, ki jih včasih ne bi bilo 
mogoče organizirati, danes pa 
gredo v prodajo. Na Jakobu so 
že 4. leto organizirali dneve 
dalmatinskih jedi. Ko gledam 
plakat na oknu planinske 
koče, rečem Janezu, bi posku-
sila? Pa dajva. Edina nevšeč-
nost je ta, da moraš priti gor 
ob vsakem vremenu. Zato je 
treba plačati nekaj denarja 
vnaprej. Saj veste, marsikoga 
deževje odvrne od sprehaja-
nja po ravnem, kaj šele, da bi 
lezel v hribe. Vremenska zgo-
dovina kaže, da je bilo v štirih 
letih dalmatinske kuhinje na 
Jakobu trikrat megleno in de-
ževno, torej nekaj planinske-
ga vseeno mora biti v nas, da 
gremo pač gor, četudi vreme 
ni najlepše. En dan prej sem 
planinarila v dežju po južnih 
obronkih Trnovskega gozda. 
Megla, rahel dež in veter so 
se sem in tja tudi umaknili 
in nam razkrili lepe poglede 
na Vipavsko dolino. Ni slabe-
ga vremena, imamo le dobro 
opremo – in res je tako. Nihče 
ni bil slabe volje, četudi je de-
ževalo. Izlet smo zaključili z 
joto in klobaso na tamkajšnji 
kmetiji. 

Tokrat pa na ribe, školjke 
in rake na Jakoba. Oskrb-
nik koče je povabil kuharje s 
Hvara. Tja hodi na dopust. V 
vasi Milna se skoraj vsi piše-
jo Tudor in tako pride ekipa 
hvarskih kuharjev in pripravi 
ribe na njihov način. Sosed-

je za mizo pripovedujejo, da 
že 17 let hodijo tja na morje 
in sedaj jim je zelo všeč, da 
tudi Tudorji pridejo gor in 
razvajajo Slovence z dalma-
tinsko kuhinjo. Najprej trava-
rica, potem so nam prinesli 
hobotnico v solati, školjke in 
glavno jed – orado na žaru, 
škampe in krompirjevo so-
lato. Ko so ponujali jabolčni 
zavitek, smo vprašali, ali so 
jabolka s Hvara. Obilo je bilo 
smeha, zadovoljstva pa tudi. 
Vendarle ni tako čudno, da 
Dalmatinci pridejo v hribe, 
saj so vsi dalmatinski otoki 
hriboviti. Če vam ni do ko-
panja, lahko planinarite, in 
če radi »biciklirate«, imate 
razgibanega terena in strmih 
klancev v Dalmaciji kolikor 
hočete. Prvi stik z vsakim 
otokom vas seznani s klan-
cem in vzponom. Pristanišče 
za trajekt je običajno nek-
je spodaj ob morju in strmi 
klanec vas popelje na višino 
zaselkov, mest in vasi. Ko sva 
z Janezom kolesarila po dal-
matinskih otokih, so domači-
ni le zmajali z glavo: »Vsako 
leto je več Slovencev, ki ko-
lesarijo po otokih. To ni za 
nas«. Za mnoge smo čudni, 
pomembno pa je le, da smo 
všeč sebi. Kuharje so na Jako-
ba pripeljali z avtom. Oskrb-
nik pravi, da se prvo leto ni 
videlo niti pet metrov pred 
seboj. Šele tretji dan so gostu-
joči kuharji sploh videli, kje 
so. Ste bili zadovoljni, vpraša 
oskrbnik. Seveda, odlično je 
bilo. Potem se prihodnje leto 
zopet vidimo? Prav gotovo, če 
bomo le živi in zdravi.

Ribe v hribih

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Da se ne prenaglimo in si 
ne naredimo škode, je pri na-
šem ukrepanju smiselno imeti 
nekaj potrpljenja in samokon-
trole. V naglici naredimo hitre 
poteze, ki jih nato popravlja-
mo včasih leta in leta. Zato 
je tako pomembno, da v sebi 
iščemo in najdemo najprej 
svoj notranji mir ter šele nato 
ukrepamo. Poglejmo nekaj 
konkretnih napotkov.

Najprej poslušaj, nato go-
vori! Imamo dve ušesi in ena 
usta. Preden dajemo nasvete, 
se s pozornim poslušanjem 
prepričajmo, ali sogovornik 
sploh želi nasvete. Glede nas-
vetov je tudi tako – bolje je z 
njimi varčevati, kajti morda 
jih bomo sami potrebovali. 
Bolj, kot bomo drugega iskreno 
poslušali, bolj nas bo minilo, 
da bi mu prav veliko govorili. 
Saj je odrasel človek in potre-
buje predvsem, da se bo on/ona 
ob nas lahko umiril in se nato 
sam odločil.

Najprej zasluži, nato troši! 
Tako preprosto pa tako hitro 
nas zanese v trenutno trošenje 
in kasnejše plačilo. Januarja 
vemo, kako je bilo decembra. 
Družba to sicer spodbuja, mi 
pa moramo z zdravo kmečko 
pametjo presoditi, kaj je bolje 
za nas in za naš mirni spanec. 

Najprej premisli, nato piši! 
V hudi jezi napišemo pismo 
ali elektronsko sporočilo so-
delavcu, sosedu, sorodniku. 
Nadrejenemu ga že ne upa-
mo, ker bomo ostali brez služ-
be. Tudi v drugih primerih si 
poderemo mostove, ki smo jih 
skupaj gradili dlje časa. Jaz 
cel teden po malem premišlju-
jem, kaj bom pisal v nedeljo, in 

kljub temu mi kolumno vedno 
prebere še Mojca.

Najprej poskusi, vztrajaj in 
šele nato odnehaj! Če nas ne-
kaj nagovori in v tem vidimo 
priložnost, vsaj poskusimo. 
Da si ne bomo vse življenje 
očitali, česa nismo poskusili. 
Včasih so to le malenkosti, iz 
katerih lahko nastanejo velike 
novosti. Sam niti nisem vedel, 
da znam pisati kolumno. Pa 
sem vendarle poskusil, ko sem 
bil naprošen. 

Najprej zaživi, da boš lahko 
umrl! Ko si mlad, pogosto ne 
veš, kaj bi s sabo. Premetava 
te levo in desno, pristaneš v 
zakonu, službi, na kmetiji, pri 
hobijih in otrocih. V vseh teh in 
drugih položajih lahko živimo 
na polno, da bo za nami nekaj 
ostalo in da smo ob tem zado-
voljni in srečni. Ko smo starej-
ši, pogosto gledamo nazaj, kje 
smo živeli, delali, se veselili, 
ustvarjali, ljubili in se predajali 
na polno in kje z rezervo. Ver-
jetno je starost bolj zadovoljna 
in polna, če imamo občutek, 
da smo dali vse od sebe na 
ključnih življenjskih področjih. 

Včasih se življenje tako 
zgosti, da lahko le še zaupamo, 
da bo vse dobro. Zato najprej 
zaupaj in šele nato moli! Mo-
litev brez trdnega zaupanja je 
le govoričenje. Nas sicer umiri, 
njena prava moč pa je v zau-
panju, da nismo sami. Nas 
tudi poveže z drugimi ljudmi, 
še več pa je vredno spoznanje, 
da nam je ta pomoč vedno na 
voljo. In vse to lahko uredimo 
popolnoma sami.

Najprej … nato!

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

Torek
18. 10. 

Sreda 
19. 10. 

Četrtek
20. 10. 

Petek
21. 10. 

Sobota
22. 10.

10/13 °C 10/13 °C 5/8 °C 3/11 °C 4/12 °C

Nedelja 
23. 10.

Ponedeljek 
24. 10.

Torek
25. 10.

Sreda
26. 10.

Četrtek
27. 10.

4/13 °C 5/14 °C 5/12 °C 4/11 °C 6/14 °C

tedenski koledar
 vzhod zahod 

sudoku_LAZJI_16_83
NALOGA

3 7 4 9
4 2 8

9 2 1 5
7 9 3 8 2

5 9 6 3
4 3 1 6 5

2 4 3 5
1 7 8

1 6 8 4

sudoku_LAZJI_16_83

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_83
NALOGA

1 3 9 4
2 4 5 1

1
5 3 7 2

8 6 4 2
5

9 8 2 6
3 7 1

sudoku_TEZJI_16_83

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_16_83
NALOGA

1394
2451

1
5372

8642
5

9826
371

sudoku_TEZJI_16_83

REŠITEV

139657428
672984351
548123967
491536872
327819546
865742193
716395284
984271635
253468719

sudoku_LAZJI_16_83
NALOGA

3749
428

9215
79382

5963
43165

2435
178

1684

sudoku_LAZJI_16_83

REŠITEV

318765249
542819673
679324158
796453812
251986437
483172965
824637591
935241786
167598324

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 18. 10., in sreda, 19. 10.
16.50, 19.00, 21.10 INFERNO
18.30 GENIALCI
16.35 NIKA
20.15 DEKLE NA VLAKU
20.00 DOJENČEK BRIDGET JONES
18.15 ČUDEŽ NA REKI HUDSON
16.45 LEDENA DOBA: VELIKI TRK, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 18. 10., in sreda, 19. 10.
17.40, 20.00 INFERNO
18.20, 20.20 GENIALCI 
17.10 NIKA 
19.00, 20.30 DEKLE NA VLAKU
18.00 DOM GOSPODIČNE PEREGRINE 
ZA NENAVADNE OTROKE
21.15 SNOWDEN
18.35, 21.00 
DOJENČEK BRIDGET JONES
16.20 KUBO IN DVE STRUNI, sinhro.
15.40 KUBO IN DVE STRUNI, 3D, sinhro.

16.00 ŠTORKLJE, sinhro.
15.20 ŠTORKLJE, 3D, sinhro.
16.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 18. 10.
19.00 SMRT V SARAJEVU

Četrtek, 20. 10.
19.00 OGORČENJE

Petek, 21. 10.
18.00 ČUDEŽNI SVET BELLE BROWN
20.00 INFERNO

Sobota, 22. 10.
18.00 KUBO IN DVE STRUNI, 3D, sinhro.
20.00 INFERNO

Nedelja, 23. 10.
16.00 KUBO IN DVE STRUNI, 3D, sinhro.
18.00 INFERNO
20.15 ČUDEŽNI SVET BELLE BROWN

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 19. oktobra
19.30 GOST MESECA: Boštjan Gorenc - Pižama (zgornji foaje)

Četrtek, 20. oktobra
19.30 Michele Riml: DOKLER NAJU SEKS NE LOČI (v dvorani PGK)

18. 10. tor. Luka  7.23 18.10

19. 10. sre. Etbin 7.25 18.08

20. 10. čet. Irena 7.26 18.07

21. 10. pet. Urška  7.27 18.05

22. 10. sob. Vendelin 7.29 18.03

23. 10. ned. Severin 7.30 18.01

24. 10. pon. Rafael 7.32 18.00

Cveto Zaplotnik

Bašelj – Zavod za turizem 
Preddvor je v sodelovanju s 
Centrom za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj in Ribiško 
družino Kranj pred kratkim 
pripravil že svoj tretji po-
hod Po poteh preddvorskih 
voda, tokrat ob potoku Bel-
ca, ki izvira nad Bašljem in 
se potlej na Zgornji Beli raz-
cepi na dva kraka – eden se 
vije proti Spodnji Beli, dru-
gi skozi Srednjo Belo in po-
sestvo Brdo. Mirjam Pavlič, 
direktorica zavoda, je ob tem 
povedala, da se v njihovem 
turistično-informacijskem 
centru v Preddvoru vsako 
leto ustavi več turistov, ki po-
gosto sprašujejo, kje ob vodi 
bi lahko preživeli dopust. »V 
občini potrebujemo kamp,« 
je dejala. Direktor centra 
Uroš Brankovič pričakuje, 
da bodo v občini v prihodnje 
vode še bolj vključevali v tu-
ristično ponudbo. Domači-
nom se vode, kakršna je tudi 
Belca, sicer ne zdijo nič po-
sebnega, za številne tuje tu-
riste pa so lahko »osnova« za 
dopust in doživljanje narave. 

Udeleženci pohoda, vseh 
je bilo dvaindvajset, so se 

v Bašlju seznanili z ribjim 
življem v potoku, si ogleda-
li »mlinčke« v bližnjem po-
toku, ultrafiltracijo in zajet-
je pitne vode, nadaljevali pot 
do Bizjakove ribogojnice na 
Zgornji Beli in pohod zaklju-
čili z ribiško malico v gostil-
ni Pr' Bizjak. Kot je povedal 
Ožbolt Zaplotnik, ki je v Ri-
biški družini Kranj zadolžen 
za revir Kokra, kamor spada 
tudi Belca, je Belca gojitveni 
potok za potočne postrvi. Iz 
potoka jih odvzemajo na vsa-
ke tri leta, po novem načinu 

tako, da polovijo le nad 25 
centimetrov dolge, ki so že 
godne za drstenje, nato pa 
jih dajo v reko Kokro. Odkar 
so kraji ob Belci dobili javno 
kanalizacijo, je voda čistej-
ša, domačini so v njej opa-
zili že tudi rake. Miro Rob-
lek iz Bašlja je ob tem pripo-
mnil, da je zdaj, po izgradnji 
kanalizacije, v potoku manj 
hrane za ribe, posledično pa 
tudi manj rib. Udeleženci 
so si z zanimanjem ogleda-
li tudi novozgrajeni objekt, v 
katerem poteka ultrafiltracija 

vode, ki priteka iz bližnjih za-
jetij Belce in drugih vodnih 
virov in predstavlja glavni vir 
za oskrbovanje s pitno vodo v 
občinah Kranj in Naklo. Mar-
ko Jenčič, nadzornik vodovo-
dnega omrežja v Komuna-
li Kranj, je povedal, da lah-
ko odvzamejo iz vodnih vi-
rov največ 130 litrov vode na 
sekundo, a trenutno je zaradi 
vpliva suše odvzemajo manj. 
Voda je že na izvoru zelo čis-
ta, kljub temu pa jo v skladu 
z zahtevami, ki veljajo na tem 
področju, še filtrirajo.

Po poteh preddvorskih voda
Pohodniki so doslej že spoznali reko Kokro, potoka Suha in Bistrica ter jezero Črnava, tokrat pa so se 
sprehodili še ob delu potoka Belca. 

Ožbolt Zaplotnik je pohodnikom predstavil ribji živelj v Belci. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Sedmo srečanje go-
renjskih literarnih ustvarjal-
cev, ki ga prireja Pokrajinska 
zveza društev upokojencev 
Gorenjske, je letos ob sodelo-
vanju tamkajšnjega društva 
upokojencev potekalo v Šen-
čurju. Na razpis pokrajin-
ske zveze se je odzvalo 28 pe-
snikov in pisateljev, večino-
ma ženske, le štirje so moš-
ki. Prihajajo iz 14 gorenjskih 
upokojenskih društev, na li-
terarnem večeru (pravzaprav 
popoldnevu) v Šenčurju pa 
so predstavili večinoma pe-
smi, nekaj kratke pripovedne 
proze in en dramsko zasno-
van zapis. Kot je v uvodni be-
sedi v knjižico, ki so jo izdali 

ob tej priložnosti in so v njej 
objavljeni literarni prispevki, 
zapisal Martin Kadivec, pre-
vladuje pretežno ljubezen-
ska tematika, veliko je besed 

o ločitvi in željah po bližini 
ljubljenega bitja z bližajočo 
se starostjo, ponovno zbliža-
nje najpogosteje ni več mo-
goče. Želja pa ostaja ... 

Literarno srečanje je po-
vezovala Slavica Bučan, poz-
dravili pa so ga župan občine 
Šenčur Ciril Kozjek, predse-
dnik šenčurskih upokojen-
cev Ciril Sitar, predsednik 
gorenjske upokojenske zve-
ze Zdravko Malnar in pred-
sednik Zveze društev upo-
kojencev Slovenije Janez 
Sušnik. Ustvarjalcem je čes-
tital in jih s cvetom nagradil 
predsednik komisije za kul-
turo pri pokrajinski upoko-
jenski zvezi Janez Šutar. Z 
glasbo sta ga prepletli Vesna 
Štefe in njena vnukinja Juli-
ja, organizatorji pa so ob tej 
priložnosti čestitali sodelav-
cu literarnega srečanja, pro-
fesorju Martinu Kadivcu, ki 
je praznoval 80. rojstni dan.

Literatura izpod peres upokojencev

Čestitke in cvet literarnim ustvarjalcem na literarnem 
srečanju gorenjskih upokojencev / Foto: Primož Pičulin 

Trzin – KUD France Kotar Trzin ta četrtek ob 19. uri začenja novo 
sezono kulturnih večerov. V dvorani Marjance Ručigaj v Centru 
Ivana Hribarja bodo tokrat gostili ministra za kulturo Toneta Per-
šaka, ki bo z ekipo sodelavcev predstavil končni predlog Strategije 
o razvoju medijev. »Povprašal nas bo za mnenje o predlaganih 
rešitvah, se pogovarjal z nami o medijih in objektivnosti infor-
miranja v Sloveniji, o pričakovanjih vseh nas, bralcev, gledalcev 
in poslušalcev, skratka uporabnikov informacij. Vabljeni vsi, ki 
vas mediji vsak dan znova jezijo, puščajo hladne ali tudi zadovo-
ljujejo vaša pričakovanja,« vabijo organizatorji. Vstop bo prost.

Peršak bo predstavil strategijo razvoja medijev
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        I HIŠA KULTURE // četrtek, 27. oktobra 2016, ob 18. uri

PREDSTAVITEV IN POGOVOR O KNJIGI

ZLATI ZVOKI 
Vabimo vas na predstavitev in pogovor ob izidu knjige 
Zlati zvoki – Katalog Avsenikove glasbe, ki bo  
v četrtek, 27. oktobra, ob 18. uri v avli Gorenjskega 
glasa v Kranju.

Knjiga je najpopolnejši in najobsežnejši opis Avsenikove glas
be od leta 1953 do leta 2016. Je neprecenljiva zakladnica po
datkov za strokovnjake in za ljubitelje Avsenikove glasbe, ki je 
izjemno veliko bogastvo, katerega pomena se moda včasih 
premalo zavedamo. Glasba bratov Slavka in Vilka je del naše 
preteklosti, sedanjosti in tudi prihodnosti, ki bo preživela dru
ge mode, trende in žanre. Avsenikovi zlati zvoki nas božajo že 
nad šest desetletij. So del nas. Knjigo, ki obsega nad 400 strani, 
je izdala Založba Avsenik, skupaj s sodelavci pa jo je napisal tr
žaški Slovenec Aleksi Jercog, ki bo gost predstavitve. 

Prisrčno vabljeni!
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OGNJENI MUZIKANTI
Se ti kdaj zgodi
ANSAMBEL GALOP
Flet’n se mam
ANSAMBEL POGUM
Pojem ti z zaprtimi očmi
SKUPINA ZAKAPANE
Ma daj ne bluzi
VESELI MUZIKANTI
Najina pravljica
MLADI GODCI
Slavljencu
GORENJSKI KVINTET
Dvigni glavo

Glasovnico pošljite na RADIO GORENC, Balos 4, 4290 
TRŽIČ do vključno 1.11.2016. Izmed vseh, ki bodo glaso-

vali bomo izžrebali nagrajenca za letno vinjeto za leto 2017.
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Monter IV m/ž (Ljubljana, Kranj, Celje, Novo mesto, Maribor, Primorska) 
Delo bo vključevalo: opravljanje montažnih in vzdrževalnih del na omrežjih, izva
janje meritev, izvajanje instalacij, vodenje evidenc, izvajanje pomožnih gradbenih 
del. GVO, d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 10. 2016. Po
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: končano poklicno izobrazbo IV. stopnje, komunikativnost, fle
ksibilnost in osebno urejenost, smisel za delo s kupci, timski duh in pozitivno narav
nanost. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
25. 10. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mojster m/ž (Škofja Loka) 
Od sodelavca pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe strojne ali elektro smeri, 3 leta 
ustreznih delovnih izkušenj, dobro usposobljenost za delo z MS Office, aktivno 
znanje angleškega ali nemškega jezika, visoko motiviranost, samoiniciativnost, 
natančnost ter organizacijske sposobnosti. Prednost bodo imeli kandidati, ki ima
jo izkušnje z delom v proizvodnji oz. vodenjem manjših ali večjih skupin. Bosch 
Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 23. 10. 2016. Po
drobnosti na www.mojedelo.com.

Laminer m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: zaključeno srednjo poklicno šolo tehnične smeri (šivilja, krojač, obli
kovalec kovin ipd.), izkušnje na podobnem delovnem mestu, sposobnost za delo 
v timu, natančnost, zanesljivost in fleksibilnost, ročne spretnosti pri delu z ročnim 
orodjem. SVP AVIO, d. o. o., Sv. Peter 2, 6333 Sečovlje. Prijave zbiramo do 10. 11. 
2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni asistent m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe, znanje nemškega jezika, znanje anglešči
ne je prednost, poznavanje dela z računalnikom, osnovnih računalniških progra
mov: Word, Excel, Outlook, SAP, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, vozniški izpit Bkate
gorije, samoiniciativnost, komunikativnost, natančnost, urejenost, vestnost, zane
sljivost … Metall und Service Center GmbH Nfg KG, Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 11. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist/ administrator/zastopnik m/ž (Bled) 
Naloge: prodaja in pospeševanje prodaje, delo z računalnikom, komunikacija z 
strankami, delo na terenu, komunikacija s kupci v hrvaškem in angleškem jeziku. 
Pričakujemo: izkušnje v prodaji, srednješolsko, višjo ali visoko izobrazbo, tekoče 
znanje hrvaškega in angleškega jezika (pisno in ustno), osnovno znanje s področja 
računalništva ... M.A.D., d. o. o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 13. 11. 
2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v poslovni enoti NKD m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog za prodajalca: strežba strankam, pomoč pri nakupu blaga oz. sve
tovanje, polnjenje prodajnih polic in stojal, prevzem blaga in skrb za urejenost po
slovalnice. NKD, d. o. o., MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem. Prijave zbiramo do 13. 
11. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo obsegalo: strežbo in svetovanje strankam, delo na vseh oddelkih po 
poslovalnici, spremljanje zalog in založenost z blagom, polnjenje in urejanje pro
dajnih polic. Pričakujemo: najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe (prodajalec, 
ekonomski tehnik, itd.), kakovost storitev, upoštevanje higienskih pravil, komuni
kativnost, dinamičnost in samostojnost ... Engrotuš, d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 
3000 Celje. Prijave zbiramo do 22. 10. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Administrator m/ž (Radovljica) 
Pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe ekonomske, upravne, poslovne smeri, vsaj 2–3 leta 
izkušenj z delom v administraciji, računalniško pismenost, samostojnost, samoiniciativ
nost, odgovornost, občutek za številke in izredna natančnost, organizacijske sposob
nosti, pozitivno naravnanost, komunikativnost. O.R. Inženiring, d. o. o., Kranjska cesta 4, 
4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 24. 10. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

SAP-skrbnik v logistiki m/ž (Komenda) 
Za področje logistike iščemo SAPskrbnika z najmanj V. stopnjo izobrazbe, izkušnjami s 
področja informacijske tehnologije ali logistike, odličnim znanjem angleškega in/ali nem
škega jezika ter izkušnjami s projektnim vodenjem. Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 
1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 26. 10. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater strojne obdelave m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poklicna šola strojne ali druge ustrezne smeri (strugar, rezkalec, me
hatronik, orodjar), zaželene izkušnje na podobnih delovnih mestih, zaželeno zna
nje angleškega jezika, dobro poznavanje računalniških sistemov (Windows, MS Of
fice, SAP), samoiniciativnost, odgovornost, natančnost, fleksibilnost, timsko delo. 
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
26. 10. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: poklicno šolo strojne ali druge ustrezne smeri (obliko
valec kovin, inštalater cevnih inštalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatro
nik), zaželene izkušnje na podobnih delovnih mestih, želeno znanje angleškega je
zika, dobro poznavanje računalniških sistemov (Windows, MS Office, SAP), samoi
niciativnost, odgovornost, natančnost, fleksibilnost, timsko delo. Goodyear Dunlop 
Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 26. 10. 2016. Podrob
nosti 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

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

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

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom PRAZNIČNE 
MIZE VSAK DAN, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 30. 
septembra 2016, prejmejo bon za 15 EUR Optike Monokel: 
Majda Mayer, Kranj, Ida Habjan, Škofja Loka in Igor Dežman, 
Begunje na Gorenjskem. Nagrajencem čestitamo.

Rezultati 83. kroga – 16. oktobra 2016
10, 11, 12, 14, 26, 28, 36 in 32

Loto PLUS: 8, 12, 18, 21, 28, 29, 34 in 10
Lotko: 1 0 4 8 1 9

Sklad 84. kroga za Sedmico: 920.000 EUR
Sklad 84. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 84. kroga za Lotka: 140.000 EUR

LOTO

Janez Kuhar

Šenčur – Konjeniški klub 
Šenčur je v nedeljo, 9. ok-
tobra, organiziral na trav-
niku pri pokopališču v Šen-
čurju sedmo konjeniško tek-
movanje v spretnostni vožnji 
dvovpreg, spretnostnem ja-
hanju in paralelnem jahanju 
– slalom med palicami. Na-
stopilo je dvajset tekmoval-
cev iz različnih konjeniških 
društev Slovenije. V spretno-
stni vožnji dvovpreg je zma-
gal Jani Jagodic s Šenturške 
Gore z Dino. V spretnostnem 
jahanju, skupina do 15 let sta-
rosti, je bila Mateja Kalan iz 

Šenčurja prva s kobilo Saro, 
druga pa s kobilo Lori. V para-
lelnem jahanju, slalom med 
palicami, je v razburljivem 
finalnem tekmovanju zma-
gal Matic Zakrajšek iz Cer-
kelj, ki je za desetinko sekun-
de premagal Dejana Strgarja 
z Banjšic nad Novo Gorico, 
tretji pa je bil Blaž Kavčič iz Ži-
rov. V spretnostnem jahanju 
je zmagal Dejan Strgar pred 
Karin Bernik iz Žirov. Pokale 
in nagrade je najboljšim izro-
čil Miro Peternel, predsednik 
Konjeniškega kluba Šenčur. 
Tekmovanje si je ogledalo 
okoli petsto ljubiteljev konje-
niškega športa.

Konjeniško tekmovanje v Šenčurju

Najboljši v paralelnem jahanju: Matic Zakrajšek, Dejan 
Strgar in Blaž Kavčič

Dne 6. in 7. oktobra sem z Go-
renjskim glasom prekolesarila 
Parenzano pod vodstvom Gre-
ga in Janeza. Rada bi se jima 
zahvalila, ker sta bila odlična! 
Obvladala sta pot, navodila so 
bila točna in jasna, organizira-
la sta super počitke s prehrano 
in dopuščala dovolj časa za 
postanke oz. fotografiranje. 
Glede na moja leta (70) sta 
bila do mene obzirna – vzpod-
bujala in hrabrila v klancih, 

Pohvala

pomagala pri vseh tehničnih 
napakah, skratka vozili smo 
varno in zanesljivo.
Ker imam že nekaj izkušenj 
iz različnih organizacij takih 
potovanj, moram oceniti to za 
res dobro in bom z njima še ko-
lesarila, če bo le mogoče.
Hvala vsem za lep izlet, se vi-
dimo!

Minka

P. s.: Nisem pozabila na pre-
davanje o kolesarjenju, na 
obisk Tartinijeve sobe in na 
vse lepote, ki so nas spremljale 
na poti.

PREJLI SMO
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3-dnevno potepanje po Slavojini in Baranji: 21.–23. 10.;
4-dnevna oddiha: zdravilišče FOJNICA: 3.–6. 11. GH Portorož*****: 14.–17. 11. 
2-dnevna potovanja: BUDIMPEŠTA: 19.–20. 11.; BRNO: 24.–24. 11.
1-dnevni izleti: kopanje v Banovcih: 27. 10.; martinovanje: 5. 11.; sejem v Gorici: 3. 12., 
ADVENTNI IZLETI: Zagreb – 8. 12., Bolzano – 10. 12.; Beljak – 13. 12.; Salzburg – 17. 12.; 
V PRODAJI IMAMO TUDI ŽE SILVESTROVANJE za 3 dni. POKLIČITE NAS ALI POŠLJITE POVPRAŠEVANJE.

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

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 Bleiweisovi cesti 4 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 glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Šahovska simultanka in turnir
Kranj – Šahovski klub Primskovo ob krajevnem prazniku vabi 
jutri, v sredo, 19. oktobra, ob 17. uri na šahovsko simultanko. 
V mali dvorani Doma krajanov Primskovo jo bo z največ 20 
udeleženci odigral mojstrski kandidat Duša Zorko. Prijave 
sprejemajo pol ure pred začetkom do zasedbe mest. V četr-
tek, 20. oktobra, pa bo ob 17. uri v isti dvorani šahovski tur-
nir, ki se bo igral po švicarskem sistemu, devet kol z igralnim 
časom 10 minut na igralca in je računalniško voden.

Naj izložba in naj pročelje
Kranj – Turistično društvo Kranj vabi v četrtek, 20. oktobra, 
ob 12. uri v Renesančno dvorano Mestne hiše na podelitev 
priznanj naj izložba in naj pročelje, ki jih podeljuje Turistično 
društvo Kranj.

Blaznikov večer
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na Blazni-
kov večer, pogovor s častno občanko občine Škofja Loka, 
jubilantko dr. Aleksandro Kornhauser Frazer. Naslov tokra-
tnega Blaznikovega večera, ki bo jutri, v sredo, 19. oktobra, 
ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu, bo 
Dom, poti in srečanja. Z gostjo večera, ki je 26. septembra 
2016 praznovala 90 let, se bo o njeni življenjski poti in spo-
minih na rodno Škofjo Loko pogovarjala Marija Lebar, ure-
dnica Loških razgledov.

Za otroke
Preddvor – V TIC-u Preddvor lahko v soboto, 22. oktobra, 
otroci ob 10. uri prisluhnejo pravljici Gregor in dinozavri v 
živalskem parku.

Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
18. oktobra, nemške urice ob 17. uri (prijave še zbirajo), jutri, 
v sredo, 19. oktobra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, 
v četrtek, 20. oktobra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 21. 
oktobra, se bo Brihtina pravljična dežela za tiste otroke do 4. 
leta starosti, ki niso v vrtcu, začela ob 10. uri.

Kranj – V Pravljični sredici lahko otroci jutri, v sredo, ob 17.30 
prisluhnejo pravljici Kdo mamici soli pamet, v četrtek, 20. 
oktobra, pa bodo ob 17. uri v delavnici Čarobni prsti izdelo-
vali jesensko drevo. 

Šenčur – Danes, v torek, 18. oktobra, lahko otroci ob 17.30 
v knjižnici prisluhnejo pravljici Kaj počne krokodil ponoči.

IZLETI

Pohod okoli Žirov
Žiri – Kot vsako leto tudi letos Planinsko društvo Žiri orga-
nizira tradicionalni pohod okoli Žirov, ki bo v nedeljo, 23. 
oktobra. Začetek peturnega pohoda bo ob 8. uri izpred za-
družnega doma v Žireh. Pohod bo v vsakem vremenu. Lju-
bitelji kolesarjenja se prireditve lahko udeležijo tudi s kolesi. 
Start kolesarjev bo ob 10. uri izpred zadružnega doma v Ži-
reh. Dodatne informacije: pohodniki – Robert Šubic 051 306 
076, kolesarji Luka Žakelj 040 971 800.

Blejska koča in Brda
Gozd - Martuljek – PD Gozd Martuljk organizira pohod Blej-
ska koča (1630 m) in Brda (2008 m) v nedeljo, 23. oktobra. 
Odhod bo ob 7.30 izpred Penziona Špik v Gozdu - Martuljku. 
Čas celotne hoje bo štiri do pet ur, do Blejske koče uro in 
pol. Obvezna oprema: osebni dokument, pohodna obutev, 
palice, obleka, primerna vremenu, planinska izkaznica, hra-

na in pijača iz nahrbtnika. Prijave do petka, 21. oktobra, po 
telefonu: Andreja 041 810 493 in Mojca 041 821 366.

PREDAVANJA
Petintrideset dežel sveta izven Evrope
Škofja Loka – Danes, v torek, 18. oktobra, se bo ob 18. uri 
v Kašči na Spodnjem trgu začelo potopisno predavanje s 
predstavitvijo knjige Petintrideset dežel sveta izven Evrope. 
Knjiga opisuje doživetja na potovanjih dr. Marka in dr. An-
gelce Žerovnik.

O razvoju otroka
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu bo v četrtek, 20. 
oktobra, ob 19. uri drugo iz sklopa predavanj z naslovom 
Želite razumeti in spodbujati celostni razvoj vašega otroka? 
Barbara Vister in Andreja Vukmir bosta zbranim podrobneje 
približali vsebino knjig G. J. Siegla o najsodobnejših odkritjih 
o razvoju možganov.

Napake pri sklepanju življenjskih zavarovanj
Domžale – Medobčinsko društvo invalidov Domžale organi-
zira strokovno-informativno predavanje, ki bo v Kulturnem 
domu Franca Bernika v Domžalah, Ljubljanska cesta 61, v 
četrtek, 20. oktobra, ob 17.30. Razgalili in javno predstavili 
bodo napačne postopke pri sklepanju življenjskih zavaro-
valnih polic v preteklosti, pravice zavarovalcev, ki izhajajo iz 
protipravno sklenjenih zavarovalnih pogodb, in posledice, s 
katerimi se bodo morale soočiti zavarovalnice v bližnji pri-
hodnosti.

Sirija, Jordanija, Izrael
Tržič – Jutri, v sredo, 19. oktobra, bo ob 19. uri v večnamen-
skem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja predavanje Loj-
zke Pangeršič z naslovom Sirija, Jordanija, Izrael.

Spletni forumi
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo danes, v torek, 18. ok-
tobra, ob 19. uri predavanje Spletni forumi. Predavatelj bo 
Slavko Zupanc, IPIS računalniška usposabljanja.

Zdrav duh v zdravem telesu
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo jutri, v sredo, 19. oktobra, 
ob 19. uri predavanje Alenke Rebula z naslovom Zdrav duh 
v zdravem telesu.

Predavanje diabetologa in okulistke
Škofja Loka – Društvo diabetikov Škofja Loka vabi čla-
ne društva na strokovno predavanje diabetologa Tomaža 
Camleka in okulistke Eve Novinc Prlja, ki bo v soboto, 29. 
oktobra, ob 9. uri v predavalnici Šolskega centra Škofja 
Loka. Tema predavanj sta Ishemična srčna bolezen in Teža-
ve z vidom. Prijave zbirajo v torek in sredo med 8. in 10. uro 
v pisarni društva po telefonu 051 486 462 (Irena Terkaj) ali 
031 675 494 (Tanja Oblak – vsak dan po 15. uri).

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj boste danes, 
v torek, 18. oktobra, ob 17. uri lahko prisluhnili koristnim 
pravnim informacijam iz področja delovnega prava. Podala 
jih bo Tanja Antonič. V sredo, 19. oktobra, lahko ob 17.30 
prisluhnete potopisnemu predavanju Gregorja in Agni, ki 
sta brez denarja štiri mesece pešačila po Franciji in Španiji. 
V petek, 21. oktobra, pa se bo ob 17. uri začela Proaktivna 
kavarna. Udeležence vabijo, da s seboj prinesejo iniciative, 
projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar čutijo, 
da jih nagovarja ter za kar potrebujejo pomoč pri uresničitvi. 
Prijave na dogodke sprejemajo po telefonu 082 058 457 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Ekološka tržnica 
Škofja Loka – Razvojna agencija Sora in občina Škofja Loka 
jutri, v sredo, 19. oktobra, vabita na Ekološko tržnico Škofja 
Loka, ki bo potekala na Cankarjevem trgu od 16. ure dalje. 
S svojo ponudbo prehranskih pridelkov in izdelkov se bosta 
predstavljali ekološka kmetija Šimn iz Dražgoš ter ekološka 
kmetija Pr' Tonejčk z Brezij. Izbirali boste lahko med raz-
ličnimi vrstami žit, moke, kosmičev, čajev, kruha in drugih 
pekovskih izdelkov ter sveže zelenjave.

Krvodajalska akcija
Žiri – Krajevna organizacija Rdečega križa Žiri vabi zdrave 
občane na redno jesensko krvodajalsko akcijo. Ta bo v sredo 
in četrtek, 19. in 20. oktobra, med 7. in 13. uro v poslovni 
stavbi IKE na Strojarski ul. 16 v Žireh. Vabljeni darovalci vseh 
krvnih skupin. Vabljeni tudi novi krvodajalci.

Razvoj poslovne ideje v turizmu
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
podjetniško turistično delavnico z naslovom Razvoj poslov-
ne ideje v turizmu, kjer bodo predstavljeni potrebni koraki za 
zagon uspešnega turističnega posla, od zasnove in razvoja 
ideje do odprtja podjetja ter prvih marketinških korakov. 
Delavnica bo usmerjena zelo praktično z veliko konkretnimi 
rešitvami iz prakse. Dogodek bo danes, v torek, 18. oktobra, 
z začetkom ob 18. uri v prostorih Kovačnice v Kranju (Žu-
pančičeva 22, nekdanja Trgovska šola). Več informacija in 
prijave še danes, v torek, po e-pošti uros.brankovic@ctrp-
-kranj.si ali pokličite na 040 303 752 (Uroš).

Kako razvijati nišni oz. specializirani turizem
Naklo – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
podjetniško turistično delavnico z naslovom Kako razvijati 
nišni oz. specializirani turizem (adrenalinski, naravoslovni, 
team-building …). Dogodek bo v torek, 25. oktobra, z začet-
kom ob 18. uri v prostorih sejne sobe Doma Janeza Filipiča 
v Naklem (poleg hotela Marinšek). Več informacij in prija-
ve do ponedeljka, 24. oktobra, po e-pošti uros.brankovic@
ctrp-kranj.si ali pokličite na 040 303 752 (Uroš).

Ogled sadjarskih kmetij v Podbrezjah
Podbrezje pri Naklem – Center za trajnostni razvoj podeže-
lja Kranj vabi v soboto, 22. oktobra, na aktiven ogled sad-
jarskih kmetij v Podbrezjah ter pokušino njihovih priznanih 
sadnih dobrot. Obisk kmetij bodo obogatili s prikazom 
priprave različnih smoothijev, praktično predstavitvijo iz-
delovanja mošta ter kolesarskim izletom od Podbrezij do 
Rokovnjaškega tabora v Udin borštu. Zbor za kolesarjenje 
ob 9. uri na parkirišču približno 150 metrov od Podružnične 
šole Podbrezje, samo za ogled kmetij pa ob 11.30. Udeležba 
je brezplačna, prijave in več informacij do petka, 21. oktobra, 
na uros.brankovic@ctrp-kranj.si, 040 303 752 (Uroš) ali na 
www.ctrp-kranj.si. 

Življenje z dojenčkom
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo danes, v torek, 18. okto-
bra, ob 10. uri delavnica Ane Pavlovec, svetovalke za doje-
nje, z naslovom Življenje z dojenčkom – ko je vse drugače, 
kot sem si predstavljala.

Delavnice Za življenje
Kranjska Gora – Danes, v torek, 18. oktobra, bo ob 11. uri 
v Studio Darsi predstavitev delavnic Za Življenje, ki bodo 
potekale enkrat na teden. Srečanja so namenjena vsem, ne 
glede na starost ali spol. Zaradi lažje organizacije dogodka 
in priprave prostora je potrebna potrditev po telefonu števil-
ka 040 165 847.

KONCERTI
Ti in jaz – čez gore na morje
Gozd - Martuljek – Društvo Triglavski zvonovi vabi v petek, 
21. oktobra, ob 19. uri v Dom krajanov na koncert z naslo-
vom Ti in jaz – čez gore na morje.

RAZSTAVE
Podobe cerkva v občini Naklo
Naklo – Likovno društvo Naklo obvešča, da je razstava Po-
dobe cerkva v občini Naklo v Domu Janeza Filipiča – v Pa-
vlinovi galeriji podaljšana do 28. oktobra, ogled je možen 
po dogovoru po tel. 031 634 605. V nedeljo, 23. oktobra, bo 
razstava odprta od 14. do 17. ure.

Razstava del Mira Stariča
Kranj – Društvo Pungert Kranj vabi jutri, v sredo, 19. okto-
bra, ob 19. uri v Galerijo Pungert na koncu starega dela mes-
ta Kranja na odprtje posthumne razstave del Mira Stariča. 
O slikarju bosta razmišljali slikarjeva sestra Zorana Starič 
in umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj. Da bo večer še 
žlahtnejši, bo poskrbela šansonjerka Vita Mavrič.

PREDSTAVE

Ob letu osorej
Medvode – KUD Fofité vabi na ogled romantične komedije 
Ob letu osorej v četrtek, 20. oktobra, ter v nedeljo, 23. ok-
tobra, obakrat ob 19.30 v Kulturnem domu Medvode. Igrata 
Monika Jekler in Džoni Balloni.

Poglavja
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo v četrtek, 20. oktobra, 
ob 19. uri improvizacijska predstava KUD-a Kiks z naslovom 
Poglavja.



KURIVO
PRODAM

BUKOVA, hrastova, gabrova in meša-
na drva ter goli hrasta, tel.: 031/330-
425 16003635

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI namizni žar AEG, plošča 
43 x 30, max 2000 W, tel.: 040/232-
490 16003690

LEPO ohranjeno dvojno korito, z le-
vim odcejalnikom, cena 30 EUR, tel.: 
040/938-931 16003711

ZA 20 EUR prodam zamrzovalno oma-
ro, tel.: 070/779-909 16003694

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

10 RAFFOVIH knjig, od teh 6 za odra-
sle, dostava – videokasete, DVD, tel.: 
041/995-813 16003693

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 16003687

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

2 KUŽKA mešančka, nemški ovčar- 
bernski planšar, Lavtar Jože, Stirpnik 
3, tel.: 04/51-41-266 16003708

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAČNI obračalnik, 2,25 m, in me-
njam vietnamskega pujska za belo 
kozo, tel.: 031/259-288 16003709

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in motokulti-
vator, lahko je v okvari, tel.: 031/500-
933 16003466

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA za predelavo, Strahinj 10a, 
tel.: 041/659-975  
 16003707

JEDILNI krompir Belarosa, tel.: 
04/25-91-169, 041/590-511 
 16003706

KROMPIR za krmo, Voklo, tel.: 
031/542-877 16003695

KUNČJE meso domače reje, 8 EUR/
kg, tel.: 040/751-730 16003699

SILAŽNE bale, 15  kom.,  cena 15 
EUR/kom, tel.: 051/758-500 
 16003685

SILAŽNE bale, tel.: 041/831-058  
 16003703

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI ČB starega bikca, tel.: 
031/387-440 
 16003714

BIKCA, starega 1 teden, tel.: 041/831-
058  
 16003704

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, bele, 
črne in grahaste barve, pred nesnostjo, 
pripeljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 16003470

KONJA, pasme poni, kobilo Zlatko in 
žrebca Oskarja, tel.: 041/721-580 
 16003633

KRAVO ciko, pašno, vajeno električne-
ga pastirja, s teličkom, starim 2 mese-
ca, tel.: 031/220-367  
 16003710

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

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285  
 16003697

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
041/665-296 16003688

VISOKO breje ČB telice in 1 mesec 
staro teličko, tel.: 031/711-866 
 16003692

KUPIM

BIKA, mesne pasme, težkega 300–
400 kg, tel.: 031/387-021 
 16003696

BIKCA simentalca, starega do 14 dni, 
tel.: 041/800-860 16003698

PODARIM

SRNASTO kozo z mlekom, tel.: 
031/698-628 
 16003700

OSTALO
PRODAM

GNOJEVKO, tel.: 041/831-058  
 16003702

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM delo kot delavec za pomožna 
dela (kidanje snega,  zlaganje drv), 
delal bi ob sobotah in nedeljah, tel.: 
040/541-045 16003715

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 16003595
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Na jesen življenja se je v 93. letu poslovila

Ana Šuštar
rojena Jarc, z Linhartovega trga 20 iz Radovljice

Bila je močna in delovna ženska, ki se je razdajala vse svoje življe-
nje. Vsem bo ostala v spominu kot Šuštarjeva mama. Od nje smo 
se poslovili v nedeljo, 16. 10. 2016, na pokopališču v Radovljici. 

Žalujoči vsi njeni

Domač kis je tako kot vsi 
ostali doma pridelani 
izdelki zlata vreden. V 
knjigi se bomo seznanili 
s pripravo kisa, ki je 
prastara umetnost: 
industrijsko proizvodnjo, 
manjšo proizvodnjo na 
kmetiji in enostavno 
domačo proizvodnjo. 
Predstavljene so 
surovine, pripomočki,  
postopki, recepti, 
koristna navodila in 
napake pri pridelavi. 
Izvemo marsikatero 
zanimivost o uporabi 
kisa, spoznamo 
posebne kise in 
dodatke, kot so cvetovi 
in zdravilne rastline.w
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Knjiga obsega 120 strani. Cena knjige je

AKCIJA

13
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš 
dragi mož, oče, dedek in pradedek 

Pavel Jekovec 
iz Stražišča 

Pogreb bo v sredo, 19. oktobra 2016, ob 16. uri na pokopališču v 
Zgornjih Bitnjah. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici od 9. 
ure dalje. 

Vsi njegovi domači

NEPREMIČNINE
HIŠE
ZAMENJAM

2-STANOVANJSKO hišo z vrtom in 
2 garažama zamenjam za stanovanje 
na Zlatem polju, z doplačilom, tel.: 
031/449-093 16003681

POSESTI
ODDAM

PRIBLIŽNO 6.000 m2 travnika za košnjo 
letos in v naprej, okolica Lesc. Lahko spo-
ročilo po tel.: 070/202-009 16003686

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC Inteks 
na Savski cesti 34, Kranj (bivša Trenča) 
oddamo, velikost od 37 do 500 m2. 
Cena 2,95 EUR/m2  mesečno, tel.: 
041/426-898 16003066

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Corsa, letnik 1999, reg. do 
8/2017, tel.: 040/412-074 16003713

KUPIM

OHRANJEN avto, takoj, gotovina. 
MEPAX, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 
Kranj, tel.: 041/773-772 16003379

VOZILO, celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23 
a, tel.: 031/629-504 16003456

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

DESNO krilo kuhinjskih vrat, barva ma-
hagonij, cena 20 EUR, tel.: 040/938-
931 16003712

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

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

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

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 16003691

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 16003683

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 16003378

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 16003454

ZASEBNI STIKI
MOŠKI, 55 let, iščem žensko do 50 
let za občasna srečanja, tel.: 030/316-
372  
 16003701

Mizarstvo Vižmarje, d. o. o.
Sternadova 11, 1210 Ljubljana-Šentvid
razpisuje prosto delovno mesto

FINANČNI KNJIGOVODJA (m/ž)
Od kandidatov pričakujemo:
·   V oz. VI. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne šole za  

računovodje,
·  poznavanje dela v računovodstvu in financah s poznavanjem zakonov 
ter predpisov s področja dela,

· poznavanje blagovnega in materialnega knjigovodstva,   
· poznavanje analiz poslovanja s pripravo finančnih poročil – izkazov 
poslovanja,
·  poznavanje obračuna plač ter izplačila plač ter pripravo DDV,  
· komunikativnost, odgovornost,

·  računalniška znanja (računovod. programi, Windows, Excel ….),
· vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.
Ponudbe s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pričakujemo v 8 dneh po objavi.
S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bomo opravili informativni pogovor.

ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 16003455

RAZNO
PRODAM

PLATIŠČA z zimskimi gumami Sava 
165 / 65 / 15, profil 5,5 mm, 110 
EUR, tel.: 031/520-004 16003705

KUPIM

ŠČITNIKE za noge (motoristične), pla-
stične, tel.: 040/232-490 16003689

Cena počitnic je 189 EUR.
Cena vključuje: prevoz, pet polpenzionov v 
dvoposteljni sobi, kopanje, gimnastiko, ani-
macijo, vodno aerobiko, brezžični internet, 
vodene pohode, živo plesno glasbo in DDV.

Plačilo je možno v dveh obrokih.
Ponudba velja do 21. novembra 2016 oziroma 
do zapolnitve kapacitet.
Za rezervacijo in dodastne informacije pok-
ličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite na 
Gorenjskem glasu na Bleiweisovi 4 v Kranju 
osebno vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah 
do 16. ure,  
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Če boste izlet odpovedali kasneje kot tri delovne 
dni pred odhodom, se zaračunajo stroški prevoza.
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          POČITNICE // od nedelje, 6., do petka, 11. novembra 2016

POČITNICE V TERMAH DOBRNA
Vabimo vas na počitnice v Termah Dobrna. Šest dni (pet nočitev) bomo bivali v 
udobnih sobah depandanse Vila Higiea s štirimi zvezdicami. Program vključuje ne-
omejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, vsakodnevno vodno aero-
biko, vsako jutro po zajtrku si bomo dodobra pretegnili mišice in sklepe na jutranji 
gimnastiki pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, predstavili nam bodo pravilno 
uporabo palic za nordijsko hojo in skupaj se bomo odpravili na krajši sprehod z nor-
dijskimi palicami. Palice so na voljo v hotelu, če imate svoje, pa je zaželeno, da jih 
prinesete s seboj. Pokazali nam bodo vaje za odpravo težav s hrbtenico, podali se 
bomo tudi na potovanje skozi zgodovino Dobrne. V petek, zadnji dan, bomo orga-
nizirali večerjo v vinski kleti z degustacijo treh vzorcev vina in zabavo za martinovo s 
harmonikarjem. Seveda bomo lahko tudi zaplesali.

Nova cena  

počitnic je

172 EUR.
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Anketa

Marjeta Nemc  
iz Podljubelja:

»Niti nimam izkušnje s pre-
dolgimi vrstami oziroma mo-
ram včasih storitev plačati, 
seveda legalno, da pridem do 
časa na vrsto. Me je pa groza, 
kaj vse se zdaj dogaja.«

Janez Ahačič iz Podljubelja:

»Pridem takoj na vrsto, am-
pak zaradi tega, ker grem 
malokrat k zdravniku. A ko 
je človek v stiski in potrebu-
je zdravnika, pomisli na to, 
koga bi poklical, in v tem ozi-
ru ne obsojam.«

Klemen Frelih  
z Zgornjega Brnika:

»Osebno nimam izkušenj s 
predolgimi vrstami. Ne obso-
jam tega, če se človek znajde, 
obsojam pa vsakršno korup-
cijo, ki je povezana z denar-
jem.«

Mira Čemažar  
iz Loma pod Storžičem:

»Na srečo nimam zdravstve-
nih težav. Vsak dan znova pa 
sem presenečena, kaj vse se 
dogaja pri nas, ne le v zdra-
vstvu. Če ne bi bilo predolgih 
vrst, ne bi bilo korupcije.«

Suzana P. Kovačič

Slovenijo je pretresla nova 
afera v zdravstvu, domnev-
no podkupovanje za pre-
skok čakalnih vrst. Kaj pa vi, 
imate izkušnje s predolgimi 
čakalnimi vrstami? In kako 
komentirate podkupovanje 
zato, da se hitreje oziroma 
pravi čas pride do zdravnika? 
Foto: Tina Dokl

Naj bo red, pa ne 
bo goljufanja 

Gorazd Černilec iz 
Podljubelja:

»Nimam osebnih izkušenj 
s predolgimi vrstami, ker 
nisem nič pri zdravniku. Me-
nim pa, da če bi bil red in ne 
bi bilo predolgega čakanja, 
tudi goljufanja ne bi bilo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, do večera bo 
dež ponehal. Jutri bo oblačno, že dopoldne bo spet začelo de-
ževati. V četrtek bo oblačno s padavinami, v gorah se bo meja 
sneženja predvidoma spustila do 1200 metrov nad morjem.

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

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Tokrat so se člani v 
družbi predsednika medob-
činskega društva Emila Mu-
rija, sekretarja Bena Vir-
ta, strokovnjaka za orien-
tacijo slepih, tiflopedagoga 
Gregorja Habjana, predse-
dnikov krajevne skupnosti 
Huje in Planina Sonje Mašič 
in Janeza Kovačiča ter člana 
sveta KS Bojana Pirca spre-
hodili po Planini.

Po besedah Janeza Kovači-
ča v teh soseskah živi kakih 
sto ljudi z motnjami vida. 
»Dokler ni bilo skupine o 
prenovi soseske Planina, nis-
mo dosti razmišljali o teža-
vah slepih in slabovidnih lju-
di, bolj o gibalno oviranih, za 
katere smo zagotovili klanči-
ne, ki jim lajšajo gibanje v so-
seski, enako mamicam z vo-
zički. S to prakso nadaljuje-
mo in danes je priložnost, da 
spoznamo težave slepih in 
slabovidnih in se nanje od-
zovemo z ustreznimi ukre-
pi,« pa je dejala Sonja Mašič, 
sicer tudi mestna svetnica, 
ki je bila nekoliko razočara-
na nad odsotnostjo mestnih 
svetnikov in članov občinske 
uprave. Nanje namreč nas-
lavljajo pobude za ukrepe, 

namenjene kakovosti živ-
ljenja prebivalcev te največ-
je mestne soseske. »Lepo je 
slišati, da imajo v krajevnih 
skupnostih na Planini razu-
mevanje za vse vrste invali-
dnosti in se v tem okolju tru-
dijo odpraviti ovire,« pa je de-
jal predsednik medobčinske-
ga društva slepih Emil Muri. 
Eden od ukrepov, ki izbolj-
šuje možnost gibanja v ur-
banem okolju, je označitev 
semaforja pri trgovini Mer-
cator z oznakami za slepe. 
Kot je povedal Janez Kovačič, 
so ga opremili z rumenimi 

škatlami, na katerih je odtis-
njen tloris križišča in zarisa-
na smer, da jo lahko slepi in 
slabovidni prepozna s tipom. 
Žal je bila na dan sprehoda 
škatlica že poškodovana in 
na semaforju ni deloval zvoč-
ni signal, ki slepemu sporo-
či, kdaj je na semaforju zele-
na luč. To napako bodo spre-
hajalci sporočili mestni upra-
vi, ta pa izvajalcu, ki skrbi za 
te naprave v občini. Upajo, da 
jo bodo hitro odpravili, saj je 
sicer še tako dobra rešitev za 
slepe in slabovidne ob okvari 
neuporabna. 

Pri vodenju sprehoda je 
pobudo prevzel Bojan Pirc, 
ki je skupino peljal po doma-
či Planini, ob njem pa je Gre-
gor Habjan opozarjal na ovi-
re, ki slepim otežujejo giba-
nje v urbanem okolju. Ovire 
na poti so razni stebrički, be-
tonska korita, robniki ploč-
nikov pa tudi na pločnikih 
parkirana vozila. Veliko sle-
pih se giblje po mestu s po-
močjo bele palice. Ta jih po 
eni strani označuje, po dru-
gi pa jim služi kot pomagalo, 
s katerim prepoznavajo tudi 
ovire na poti. 

Spoznavali ovire v mestu
Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo 15. oktobra, so tudi člani Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Kranj pripravili sprehod v urbanem okolju in zaznavali ovire pri svojem 
vsakodnevnem gibanju.

Zvočni semafor z oznako križišča / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Ladja – Občina Medvode za-
čenja s projektom rekon-
strukcije ceste na Ladji – pri 
železniških pragovih pri pa-
pirnici Goričane. 

Kot so sporočili z občine, 
so na delu ceste zaradi dotra-
janosti potrebna pogosta 
vzdrževalna dela, zato bodo 
s preplastitvijo celotnega 
odseka problematiko sani-
rali dolgoročneje: »Odstra-
nil in ponovno uredil se bo 
spodnji ustroj in na novo iz-
delal zgornji ustroj v dolžini 

okrog dvesto metrov. Žele-
zniški tiri v krivini se ohra-
nijo, vendar preplastijo z ni-
veleto ceste, da zagotovimo 
ustrezen naklon, s čimer se 
strinja tudi papirnica Gori-
čane. Obenem bomo uredi-
li meteorno odvodnjavanje 
cestišča.«

Dela bodo predvidoma po-
tekala do 6. novembra in v 
tem času bo veljala delna in 
predvidoma en dan tudi po-
polna zapora ceste. Izvaja-
lec del je Gorenjska gradbe-
na družba, vrednost investi-
cije pa je okrog 41.500 evrov.

Rekonstrukcija na Ladji
Začenja se težko pričakovana rekonstrukcija 
cestnega odseka pri papirnici Goričane.

Kranj – Zveza tabornikov Slovenije in Zavod za gozdove Slove-
nije sta vseslovensko akcijo nege gozdnih sadik, posajenih po 
žledu pred dvema letoma, načrtovala prejšnjo soboto, a sta jo 
zaradi slabe vremenske napovedi odpovedala in prestavila za 
en teden. Akcija Gremo v naravo! – Neguj gozd, neguj sebe bo 
to soboto, 22. oktobra. Na območju kranjske območne enote 
zavoda za gozdove bodo prostovoljci negovali gozd v Hrastov-
cu (zbor ob 9. uri pri Planetu Tuš v Kranju), v ljubljanski enoti 
pa v Kamniku oz. Arboretumu Volčji Potok (zbor ob 9. uri 
na dvorišču upravne stavbe Arboretuma). Taborniki zbirajo 
prijave prostovoljcev v svojih rodovih in preko spletne strani 
www.gremovnaravo.si še danes, v torek, in jutri, v sredo, do 
15. ure. V Sloveniji bo zaradi žledoloma treba obnoviti 14 tisoč 
hektarjev gozda.

Prostovoljsko akcijo prestavili za en teden

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občinski svetniki 
so na četrtkovi seji potrdi-
li prejemnike priznanj Ob-
čine Tržič za leto 2016. Pla-
keto bodo decembra ob ob-
činskem prazniku podelili 
Folklorni skupini Karavan-
ke za dolgoletno ljubiteljsko 
delo in izjemen prispevek 
na področju promocije ob-
čine ter Valentinu Klemen-
čiču za opravljene številne 
prostovoljne ure v Občin-
skem združenju slovenskih 

častnikov Tržič in Območ-
nem združenju veteranov 
vojne za Slovenijo. Diplo-
mo Občine Tržič bodo po-
delili Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja za dolgoletno or-
ganizacijsko delo na podro-
čju bibliotekarstva, posadki 
87 – Anki in Miru Hrastu za 
dolgoletno ljubiteljsko delo 
v AMD Tržič in izjemen pri-
spevek pri ohranjanju tradi-
cije moto športa v občini Tr-
žič ter Janezu Čadežu za dol-
goletno delo pri Ribiški dru-
žini Tržič.

Znani letošnji občinski 
nagrajenci
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