
KMETIJSTVO

Ponudba odslej  
še pestrejša
Zadružni dom, ki so ga v Gorenji 
vasi z udarniškim delom leta 1950 
zgradili zadružniki sami, je bil že 
precej dotrajan, zato so se v Loški 
zadrugi junija lotili njegove teme-
ljite prenove. Naložba je bila vre-
dna 1,2 milijona evrov. 

7

KULTURA

Jubilejni Čufarjevi dnevi
Od danes do ponedeljka potekajo 
na Jesenicah trideseti Čufarjevi 
dnevi. Poleg šestih tekmovalnih 
predstav in štirih predstav mladin-
skih skupin pripravljajo poslasti-
co: premiero koprodukcije jeseni-
škega in Šentjakobskega gledali-
šča Petelinji zajtrk.

10

KRONIKA

Če lažem, grem 
takoj v zapor
Duško Krupljanin, obtožen pre-
prečitve uradnega dejanja polici-
stu in napada nanj, je na Okro-
žnem sodišču v Kranju podal svoj 
zagovor. Krupljanin trdi, da je po-
licist, preden ga je udaril, močno 
presegel svoja pooblastila. 

14

ZADNJA

Brez zanimanja  
za Globus
Dražba za prostore kranjskega 
Globusa v lasti podjetja Globus 
trgovina v stečaju ni uspela. Pro-
store je stečajna upraviteljica Moj-
ca Breznik nameravala najprej 
prodati v celoti po izklicni ceni 2,7 
milijona evrov, sicer pa po delih.

24

VREME

Danes popoldne se bo delo-
ma zjasnilo. Jutri čez dan 
bo postopno več oblačnosti. 
V četrtek bo oblačno. Vse 
dni bo suho. 

-6/5°C
jutri: oblačno in suho
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir, 
Jasna Paladin

Kranj – Nedeljske volitve so 
znova minile ob nizki volil
ni udeležbi, volilo je 715.250 
od skoraj 1,7 milijona ali 42 
odstotkov državljank in dr
žavljanov. Izvolili so Boru
ta Pahorja, ki je prejel 52,94 
odstotka glasov, njegov nas
protnik Marjan Šarec jih je 
47,06. Na Gorenjskem, v 
prvi volilni enoti Kranj torej, 
kjer je bila volilna udeležba 
spet najvišja v državi (45 od
stotkov), pa je Marjan Šarec 
v osmih volilnih enotah pre
magal Boruta Pahorja. Le na 

Jesenicah, v enoti Kranj I in 
II je Pahor prejel več kot po
lovico glasov volivk in voliv
cev, v vseh preostalih pa jih 
je bolj prepričal Marjan Ša
rec. Najbolj seveda v doma
čem Kamniku, kjer so mu 
naklonili kar 79,49 odstotka 
glasov. V volilnih enotah Ka
mnik, Škofja Loka I in II ter 
Kranj III je bila tudi najviš
ja volilna udeležba, v sled
njih treh podeželskih okra
jih je tako ob vsakokratnih 
volitvah, kamniške volivce 
pa je tokrat na volišča pri
vabila kandidatura njihove
ga župana in njegov uspeh v 
prvem krogu predsedniških 

volitev. Zmago je sicer do
segel v 16 volilnih okrajih v 
Sloveniji in v dveh volilnih 
enotah, gorenjski in osred
njeslovenski.

Ko so se zaprla volišča in 
so začeli preštevati glasov
nice iz volilnih skrinjic, se 
je že zelo hitro pokazal re
zultat 53 proti 47 in takšen 
ostal do razglasitve. Mar
jan Šarec je še v krogu čla
nov svojega volilnega štaba 
v Kamniku izrekel čestitke 
zmagovalcu, s katerim sta 
se pozneje srečala v Cankar
jevem domu. 

Pahor tesno v drugi mandat
Predsednik Borut Pahor si je v drugem krogu predsedniških volitev zagotovil 
še drugi predsedniški mandat. S 53 odstotki volilnih glasov je dosegel tesno 
zmago pred izzivalcem Marjanom Šarcem, ki jih je dobil 47 odstotkov.

Zmagovalec in drugouvrščeni: Borut Pahor in Marjan Šarec / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Simon Šubic

Kranj – Zakonca Iza in Samo 
Login, ki sta se z Zgornje 
Bele pred šestimi leti za stal
no preselila na Ciper, sta že 
četrto leto zapored najpre
možnejša Slovenca, so iz
računali analitiki revije Ma
nager, ki je minuli petek že 

enajstič objavila lestvico sto
tih najbogatejših Slovencev. 
Vrednost premoženja Logi
novih so ocenili na 689 mi
lijonov evrov, kolikor znaša 
seštevek prejetih dividend in 
kupnine za njun 60odsto
tni delež v podjetju Outfit7.

Loginova še vedno 
na vrhu
Gorenjski zakonski par Iza in Samo Login, ki že 
več let živi na Cipru, je tudi po letošnji prodaji 
svojega večinskega deleža v družbi Outfit7 še 
vedno na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev.  

Priloga:

Loške novice

44. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Že dvaindvajsetič je 
bil Kranj nepogrešljiva po
staja finala svetovnega po
kala v športnem plezanju. 
V težavnosti se je pomeri
lo kar 113 tekmovalcev iz 19 
držav, v vidnih vlogah pa so 
bili tudi slovenski športni 
plezalci. 

V kvalifikacijah je nasto
pilo dvajset slovenskih re
prezentantov, deset se jih 
je uvrstilo v polfinale, štir
je – Janja Garnbret, Mina 
Markovič, Vita Lukan in Do
men Škofic – pa tudi v ne
deljski finale med najboljšo 
osmerico. Slovenski uspehi 
so dali piko na i uspešnemu 
koncu tedna, ki je postregel 

tudi z zanimivim spremlje
valnim programom. Špor
tna dvorana na Zlatem polju 

je bila za finale razprodana 
in gledalci so imeli kaj vide
ti. V ženski konkurenci je 

Janja Garnbret potrdila pri
mat daleč najboljše v letoš
nji sezoni. Prvič je zmaga
la v Kranju, Zdravljica pa je 
njej v čast donela še dvakrat: 
za skupno zmago v seštev
ku svetovnega pokala v te
žavnosti in tudi v kombina
ciji. Na tekmi v Kranju je bila 
Markovičeva peta, Lukanova 
pa sedma. V moškem finalu 
je bil najboljši Avstrijec Ja
kob Schubert, Škofic je kon
čal na četrtem mestu.

Pred slovenskimi športni
mi plezalci je še finale dr
žavnega prvenstva, ki bo od 
24. do 26. novembra v Kra
nju v sklopu Plezalnih dne
vov Kranja.

V Kranju trikrat donela Zdravljica
Janja Garnbret je prvo ime tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju. Njej v čast je kar 
trikrat zadonela Zdravljica. V finalu zadnje tekme štirje Slovenci.

Korošica Janja Garnbret je drugo leto zapored najboljša 
športna plezalka na svetu, za kar ji je čestital tudi njen fant 
in najboljši Slovenec, Radovljičan Domen Škofic.  

več na strani 11
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme GABRIJELA JUGOVIC iz Kranja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. oktobra 2017, prejme 
dve vstopnici za komedijo Tvoj bodoči bivši mož Renata 
Globočnik iz Cerkelj. Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

Radio Gorenc praznuje petinpetdeseti rojstni dan

Bliža se 29. november, datum, ko je začela delovati prva go-
renjska radijska postaja Radio Gorenc. Skozi vsa ta leta se je 
Radio Gorenc utrdil kot vodilna in najbolj poslušana gorenjska 
radijska postaja, katere posebnost je, da ima same mlade pos-
lušalce: mlade po srcu, ki jo poslušajo že desetletja, in vse več 
tudi mladih po letih – zaradi vse bolj sodobne zvočne podobe in 
vključevanja novejših priljubljenih popevk.  Z namenom spod-
bujanja vesele, živahne slovenske glasbe so pred leti začeli or-
ganizirati festival Naj polka Gorenca, na katerem izbirajo polko, 
ki poslušalcem najlepše poboža ušesa in srce. Izbor naj polke 
poteka mesec dni pred rojstnim dnevom radia in tako spodbudi 
praznično vzdušje, ki se z njihovim rojstnim dnem kar takoj 
prevesi v vesel in prazničen decembrski program Radia Gorenc. 

Naj polko Gorenca 2017 bodo razglasili v gostišču Avsenik 25. 
novembra ob 19. uri ob praznovanju rojstnega dne. Vstopnice so 
razprodane. Zadnji dve čakata srečneža, ki bo pravilno odgovoril 
na nagradno vprašanje: Kateri rojstni dan bo letos praznoval 
Radio Gorenc in katera Naj polka se letos odvija? Odgovor s 
svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 20. novembra, na naslov 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Najuspešnejša komedija Altteatra Sarajevo Dame 
izbirajo prihaja v Slovenijo

Ne zamudite urnebesne komedije Dame izbirajo, kjer igra 
sedmerica najbolj iskanih sarajevskih igralcev. Navdušenje 
ženske publike je fenomenalno, o popularnosti predstave pa 
govori dejstvo, da je v dveh letih doživela več kot tristo po-
novitev. Čakalne liste za ponovno izvedbo še nikdar niso bile 
tako dolge. Predstavo si lahko ogledate 24. novembra v Festi-
valni dvorani v Ljubljani ob 20. uri, 26. novembra v Celjskem 
domu v Celju ob 20. uri ali 27. novembra v Gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah ob 20. uri. Gre za uprizoritev hita Do 
nazga (The Full Monty). Nezaposleni mladeniči, ki skušajo 
rešiti svoje finančne težave, preberejo oglas striptiz kluba in 
sprejmejo izziv. Predstava neprestano prinaša napete situa-
cije, smeh do solz ter sočne plesne točke, ki začinijo vzdušje. 
Vrhunec predstave je končna koreografija, kjer se igralci na 
zadovoljstvo publike znajdejo pred dejstvom slačenja »do 
nazga«. Vstopnice lahko kupite na Eventim.si. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo dve vsto-
pnici, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Koliko predstav komedije Dame izbirajo je bilo odigranih v 
dveh letih? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 17. 
novembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

V Domžalah se odvija veli
ko kulturnih prireditev tako 
za otroke kot tudi za odra
sle. V tokratni anketi smo 
tamkajšnje prebivalce spra
ševali, kako pogosto jih obiš
čejo. Sredi julija se je odprla 

največja razstava žuželk v 
Sloveniji, potekala je do kon
ca oktobra. Zanimalo nas je, 
ali so si ogledali razstavo. Pri
dobili smo 177 mnenj sode
lujočih.

Kulturne prireditve v Dom
žalah pogosto obiskuje 13 od
stotkov vprašanih, petina jih 

prireditve obiskuje občasno, 
41 odstotkov pa redko. Kul
turnih prireditev nikoli ne 
obišče četrtina vprašanih.

Razstavo Svet žuželk, ki je 
potekala v Domžalah, si je 
ogledalo 16 odstotkov vpra
šanih, 84 odstotkov pa si raz
stave ni ogledalo.

Sodelujočim se zahvalju
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
kontaktni center invalidske
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimajo o ugodnih na
ročniških pogojih.

Kulturne prireditve v Domžalah

Urša Peternel

Poljče – V petek zvečer je v 
NATO Centru odličnosti 
za gorsko bojevanje v Polj
čah potekala slovesnost ob 
27. obletnici odločitve o slo
venski samostojnosti Poljče 
1990–2017, ki jo vsako leto 
pripravi Združenje za vred
note slovenske osamosvoji
tve. Devetega in desetega no
vembra 1990 so poslanci te
danje koalicije Demos prav 
v Poljčah sprejeli prelomno 
odločitev o razpisu vseljud
skega referenduma o samo
stojnosti Slovenije. Kot je 
dejal predsednik Združenja 
za vrednote slovenske osa
mosvojitve Aleš Hojs, si v 
združenju prizadevajo, da ti 
zgodovinski dogodki nikoli 
ne utonejo v pozabo. Pogled 
mladih je predstavila članica 
mladinske sekcije združenja 
VSO Triglav Ana Zagožen, 
ki je menila, da je bila Slove
nija ob osamosvojitvi pravna 
in pravična država, žal pa da
nes postaja država ukazov, 
prepovedi, davkov, poveliče
vanja rdeče zvezde ... Izgi
nila sta entuziazem in upor
ništvo, zato državi in ljudem 
moramo vrniti vrednote, ki 

so omogočile osamosvoji
tev, je dejala. Slavnostni go
vornik je bil Božidar Brudar, 

udeleženec takratnih dogod
kov v Poljčah, član in eden od 
ustanoviteljev Demosa. Tudi 

on je izrazil razočaranje nad 
tem, v kakšni državi živimo 
danes. »Smo nezadovoljni, 

žalostni, jezni in razočara
ni; nismo ponosni na lastno 
državo,« je dejal in dodal, da 

si želi pravno, pravično, soci
alno in razvojno usmerjeno 
državo. Za to mora skrbeti 
»neki novi Demos«, je menil. 

Slovesnosti so se udeleži
li tudi župan občine Radov
ljica Ciril Globočnik, načel
nik Generalštaba Slovenske 
vojske Andrej Osterman, ta
kratni obrambni minister Ja
nez Janša in drugi. V kultur
nem programu sta navdušila 
baritonist Marko Kobal in ci
trar Tomaž Plahutnik.

Za boljšo, pravičnejšo državo
V Poljčah so se spomnili prelomnih dogodkov leta 1990, ko so poslanci tedanje koalicije DEMOS 
sprejeli zgodovinsko odločitev o razpisu referenduma o osamosvojitvi Slovenije.

Slavnostni govornik je bil Božidar Brudar, član takratnega Demosa. / Foto: Gorazd Kavčič

Na slovesnosti so spomnili, da je bila udeležba na 
plebiscitu o samostojnosti 23. decembra 1990 kar 
93,2-odstotna, kar 95 odstotkov vseh, ki so glasovali, 
pa je bila za samostojno in neodvisno Slovenijo

Domžale, Naklo – V nagradnem natečaju projekta Energetska 
pismenost v programu Ekošola za najboljše prakse s področij 
učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije (URE in 
OVE) so izbrali najboljše primere učnih ur ter projektov v 
osnovnih in srednjih šolah. Najboljši primeri spodbujajo doži-
vljajsko učenje in aktivno vključevanje otrok ter dijakov, avtorji 
nagrajenih primerov prihajajo tudi iz Domžal in Nakla, in sicer 
iz Srednje šole Domžale ter Biotehničnega centra Naklo.

Nagradili dobre prakse šolskih projektov

V članku z naslovom Delovanje okupatorja krepilo odpor, ki je bil 
objavljen 1. septembra, smo pisali o slovesnosti v spomin na po-
boj talcev Pod hribom Revovca. V njem smo napačno navedli, da 
so na tem mestu umrli štirje talci, kar smo povzeli po uradnem 
sporočilu za javnost na spletni strani ministrstva za obrambo. 
Kot nas je opozoril Borut Urevc, je bilo talcev pet, in sicer poleg 
naštetih Franca Sokliča, Janeza Zupana, Jožeta Pekona in Jožeta 
Repeta še Karol Repe. Za napako se opravičujemo.

Popravek
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Danica Zavrl Žlebir

Imamo zmagovalca

Zmagovalec letošnjih 
predsedniških volitev 
je Borut Pahor, pred-

sednik, ki je državo vodil že 
v minulih petih letih. Borut 
Pahor je na politični sceni že 
ves čas, kar imamo samostoj-
no državo in se je v politični 
hierarhiji vzpenjal od poslan-
ca državnega zbora, predse-
dnika parlamenta, evropskega 
poslanca, predsednika vlade 
in naposled do najvišje poli-
tične funkcije v državi. Poleg 
tega je že vrsto let tudi na 
vrhu lestvic, ki merijo prilju-
bljenost slovenskih politikov. 
Je osebnost, ki se rada giblje 
med ljudmi, se prelevi v njim 
enakega, za en dan opravlja 
različne poklice, se pojavlja 
na družbenih omrežjih in s 
svojim šarmom brez težav 
omreži predstavnike različnih 
generacij, od vrtca do domov 
starostnikov. Je nekakšen ljud-
ski predsednik, po prepričanju 
nekaterih celo populističen. 
Hkrati je človek, ki se zna ob-
našati na svetovnem politič-
nem parketu in zna dostojno 
zastopati državo v mednaro-
dni skupnosti. 

Kljub vsem tem prednos-
tim pa njegova zmaga ni bila 
samoumevna. Krepko so se 
zmotili tisti, ki so mu jo napo-
vedali že v prvem krogu. Celo 
v drugem se je moral za zma-
go močno potruditi. Tesen izid 
pa daje misliti, da bo moral 
v svoji politiki, čeprav zdru-
ževalni in spravni, marsikaj 
spremeniti. Ne gre za pretekle 
grehe, ki mu jih nekateri za-

merijo še iz časov, ko je bil 
predsednik vlade, temveč za 
držo predsednika države, ki je 
premalo odločno izražal stali-
šča do nekaterih pomembnih 
družbenih vprašanj. In ne 
gre zgolj za sporočilo politiki 
predsednika države. Volilni 
rezultat, ki ga je dosegel Pa-
horjev nasprotnik v drugem 
krogu Marjan Šarec, sicer us-
pešen v lokalni politiki, v dr-
žavni pa politični neznanec, 
namreč govori o tem, da so 
ljudje nezaupljivi do uradne 
politike nasploh, da pričaku-
jejo spremembe in volijo nove 
obraze, ki naj bi jim ponuja-
li rešitev. In to ne katere koli 
nove obraze, temveč takšne, ki 
so politično neobremenjeni in 
s tem neomadeževani. V Mar-
janu Šarcu so že videli takega 
človeka, mladega, politično 
nekontaminiranega, enega 
od njih, človeka s podeželja, 
ki hodi v cerkev, je gasilec, 
skratka človek, ki prihaja »od 
spodaj«, kot se je sam izrazil. 
Poleg tega je uspešen župan 
precej velike slovenske občine, 
zastopnik praktične politike 
in glasen zagovornik pravic in 
koristi občin v odnosu države 
do lokalnih skupnosti. Če smo 
po prvem krogu volitev zapi-
sali, da njegov čas morda še 
ni nastopil, sedaj lahko zatr-
dimo, da je prerasel lokalne 
okvire, in čeprav se je včeraj 
zjutraj vrnil k svojemu obi-
čajnemu delu v županskem 
uradu, lahko kmalu pričaku-
jemo njegov prodor v državno 
politiko.     

Tam je v nagovoru voliv-
cem na koncu dejal: »Se vi-
dimo ob novih podvigih!« in 
s tem sprožil razmišljanja o 
tem, ali naj ga pričakujemo 
na parlamentarnih volitvah 
prihodnje leto. Oba akterja 
šestih predsedniških volitev 
sta se zahvalila volivcem, 
Borut Pahor pa je ob zma-
gi dejal, da se bo v prihod-
nje pogosteje oglasil ob po-
membnih družbenih vpra-
šanjih, kjer ljudje pričaku-
jejo, da bo zavzel stališče. 
Novi stari predsednik bo 
prisegel 22. decembra in za-
čel novi petletni mandat. Po 
ustavi je predsednik države 
lahko izvoljen za dva man-
data zapored. Doslej je bil v 
samostojni Sloveniji dvak-
rat zapored izvoljen samo 
Milan Kučan.

 

Šarec z rezultatom zelo 
zadovoljen

Marjan Šarec je tudi rezul-
tate drugega kroga volitev 
pričakal na sedežu volilnega 
štaba v upravni stavbi nekda-
njega Stola na Duplici pri Ka-
mniku, a številni podporniki 
in novinarji – teh je bilo še več 
kot pred tremi tedni – so mo-
rali na njegovo prvo izjavo ča-
kati skoraj petnajst minut po 
razglasitvi prvih delnih re-
zultatov. Prve minute se je 
namreč s svojimi najožjimi 
sodelavci zadrževal v sobi, v 
katero novinarji nismo ime-
li vstopa, a vzdušje v štabu je 
bilo kljub gneči precej spro-
ščeno.

Pred novinarje je ob apla-
vzu članov svoje liste stopil 
vidno dobre volje in nasme-
jan. »Se vam to ne zdi dober 
rezultat, če si ob vstopu v tek-
mo najprej klovn, potem pa 
je izid tako tesen? To je odli-
čen rezultat! Iskrena hvala 
vsem volivcem, ki ste glaso-
vali zame. Pokazali ste, da si 
želite menjave generacij,« je 
bil njegov komentar prvih re-
zultatov, ki se v nadaljevanju 
po preštevanju niso bistve-
no spremenili. V primerjavi 
s prvim krogom je prejel kar 
146 tisoč glasov več. Zahva-
lil se je tudi svoji ekipi in dru-
žini pa tudi Kamniku, kjer 
je bila volilna udeležba naj-
višja. Podporo doma razu-
me kot priznanje svojemu 
županskemu delu. Prav kot 
župan bo zavzeto nadaljeval 
svoje delo, saj je dejal, da bo 
že dan po volitvah že ob 7. uri 
zjutraj spet v svoji pisarni, saj 
da »življenje ni praznik, živ-
ljenje je delovni dan«.

Še predno pa se je z eki-
po odpravil v medijsko sre-
dišče v Cankarjev dom, kjer 
je tudi v živo čestital Boru-
tu Pahorju, pa je odgovo-
ril na vprašanje, ali je bila ta 
kandidatura le »ogrevanje« 

za parlamentarne volitve in 
vstop v državno politiko. »Če 
bodo ljudje želeli, bom kandi-
diral na parlamentarnih voli-
tvah prihodnje leto. K temu 
me sicer nagovarjajo že pet 
let.«

Pogosteje slišan glas 
predsednika države

Najbolj pomembno spo-
ročilo teh volitev je, da ljud-
je glasujejo za tiste, ki pove-
zujejo, je prepričan zmagova-
lec predsedniških volitev Bo-
rut Pahor. Javno podporo so 
mu poleg stranke SD izrekli 
tudi v stranki DeSUS, stran-
ki mladih, ob zmagi pa je 
tudi povedal, da ga je podpr-

la in volila tudi prvakinja NSi 
Ljudmila Novak, in sicer za-
radi njegovega prizadevanja v 
spravnem procesu. Čestital je 
svojemu nasprotniku Marja-
nu Šarcu za dober volilni re-
zultat in poudaril, da mu je 

tudi to dalo misliti, da so ljud-
je nezadovoljni in da pričaku-
jejo spremembe. 

»Pred petimi leti je mno-
go ljudi glasovalo zame, ker 
so bili proti tedanjemu pred-
sedniku Danilu Türku. Tok-
rat so glasovali, ker so bili za 
sedanjega predsednika in za 
njegovo politiko. Po dveh de-
setletjih se je prvič zgodilo, da 
je nekdo na tako visokem po-
ložaju dobil vnovični mandat. 
Ne mislim, da so bili z mo-
jim delom vsi zadovoljni. V 
tej kampanji sem se marsikaj 
naučil. Še naprej bom predse-
dnik vseh, povezoval bom in 
gradil na tistem, kar nam je 
skupno. Razumem pa tudi, 
da ljudje v predsedniku vidi-

jo osebo, ki so jo neposredno 
izvolili, in zato pričakujejo, da 
se večkrat oglasi ob pomemb-
nih družbenih vprašanjih. To 
ne pomeni, da bom popol-
noma spremenil svoj slog in 
se vselej oglašal, se bom pa 

potrudil, da bo moj glas bolj 
slišen. Še vedno pa bom delo-
val tako, da bom slovenski po-
litiki pomagal reševati proble-
me in ne poglabljati razlik,« je 
ob izvolitvi za ponovni man-
dat dejal predsednik Borut 
Pahor. Ob tem je še poudaril, 
da je rezultat v Sloveniji eden 
redkih v Evropi, kjer so ljudje 
zaupali tistim, ki so že bili na 
oblasti (tako je bilo denimo na 
Nizozemskem in v Nemčiji), 
v številnih drugih primerih pa 
so se praviloma odločili za za-
menjavo. Komentiral je tudi 
volilno udeležbo, ki je sicer 
nizka, a ne občutno nižja kot v 
prvem krogu in po njegovem 
mnenju je vendarle prišlo več 
ljudi, kot je bilo pričakovati. 

Verjame, da se stvari obračajo 
na bolje in da se bo parlamen-
tarnih volitev, ki jih namera-
va razpisati spomladi prihod-
nje leto, že udeležilo več ljudi 
in da se bo povrnilo izgublje-
no zaupanje v politiko. 

Pahor tesno v drugi mandat
31. stran

Ob 47 odstotkih volilnih glasov bi Marjana Šarca (na sliki z ženo in podporniki) težko šteli 
za poraženca nedeljskih volitev. / Foto: Gorazd Kavčič

Zmagovalec Borut Pahor je v hotelu Union najprej nagovoril svoje politične privržence. 
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Družba BSC, Poslovno podporni center, d. o. o., Kranj je objavila 
razpis za 2 prosti delovni mesti: Pomočnik vodje projektov. 

Celotno besedilo razpisa  je objavljeno na spletni strani družbe 
BSC, d. o. o., Kranj www.bsc-kranj.si.  
Rok za prijavo je do 27. 11.  2017.

Podjetje, ki je najbolj po-
znano po mobilni aplikaci-
ji Govoreči Tom in prijatelji 
(Talking Tom and Friends), 
je namreč januarja za mili-
jardo dolarjev kupil kitajski 
United Luck Group Holdin-
gs. Poleg njiju se je na lestvi-
ci znašlo še pet nekdanjih la-
stnikov Outfita7 – na tretjem 
mestu je Marko Pistotnik 
(210 milijonov evrov), na 
17. mestu Nina in Rok Zor-
ko (65,9 milijonov evrov), 
na 22. mestu Tadej Mik-
lič in Matej Romih (oba po 
52,7 milijona evrov) in na 61. 
mestu Marko Štancar (26,4 
milijona evrov).

Med sto najbogatejših 
Slovencev so v Managerju 
po dveh letih premora zo-
pet uvrstili mlada Kranjča-
na Damijana Merlaka in 
Nejca Kodriča, soustanovi-
telja (vsak ima 32-odstotni 
delež) družbe Bitstamp, ki 
je začela kot borza za virtu-
alno valuto bitcoin, zdaj pa 
na njej trgujejo tudi z neka-
terimi drugimi kriptovaluta-
mi. Premoženje Merlaka, 
ki je tudi lastnik kranjskega 
kmetijskega podjetja KŽK, 
so ovrednotili na 122 milijo-
nov evrov, kar ga je zavihte-
lo na šesto mesto, Kodriče-
vo premoženje pa naj bi bilo 
vredno 10 milijonov evrov 
manj in zaseda osmo mes-
to. Pred njima je na četrtem 
mestu Kamničan Joc Pe-
čečnik, 90-odstotni lastnik 
družbe Interblock, čigar 

premoženje je vredno okoli 
190 milijonov evrov. Drugi 
lastnik Interblocka Tomaž 
Žvipelj (20,7 milijona evrov) 
je na 97. mestu.

Na lestvici slovenskih bo-
gatašev je Gorenjska že tra-
dicionalno dobro zastopa-
na, predvsem zaradi večjega 

števila solastnikov zelo 
uspešnih škofjeloških pod-
jetij Filc in LTH Castin-
gs. Štirje lastniki Filca Alex 
Luckmann, Jurij Cof, Franc 
Hribar in Barbara Vrčkov-
nik Čepin (vsak po 31,9 mi-
lijona evrov) so na 40. mes-
tu, solastnik LTH Castings 

Boris Kalan je z 22,9 milijo-
na evrov na 74. mestu, osta-
lih dvanajst solastnikov Bar-
bara in Peter Šifrer, Roman 
Brinšek, Marko Golob, Rafa-
el Javornik, Andrej Kranjec, 
Borut Lah, Mihael Lavtar, 
Pavel Oblak, Matjaž Turk, 
Bernardica Viher Gašpa-
rec, Primož Volčič in Urban 
Žargi (vsak po 22,4 milijo-
na evrov) pa si deli 76. mes-
to. Zakonca Zvonka in Fra-
njo Žnidar (Janus Trade) sta 
z 49,4 milijona evrov letos 
uvrščena na 26. mesto, Igor 
Berce (Brinox Inženiring) s 
44,9 milijona evrov na 28. 
mesto. Družini Ažman in 
Likosar, ki imata v lasti ško-
fjeloško podjetje Difa, sta 
uvrščeni na 46. mesto (30,7 
milijona evrov), Boštjan Ši-
frar (Sibo G) je s 26,9 mili-
jona evrov na 59. mestu, na 
67. mestu pa je družina Star-
man (25,4 milijona evrov), ki 
ima v lasti Starman trgovi-
no iz Žej pri Komendi. Pre-
moženje največjega lastni-
ka tržiškega Cablexa Štefa-
na Krajnca (preko družbe 
Tamak) je ocenjeno na 21,6 
milijona evrov, kar zadošča 
za 94. mesto 

Skupno premoženje sto 
najbogatejših Slovencev je 
letos ocenjeno na 5,18 mi-
lijarde evrov, kar je 12,5 od-
stotka več kot lani, dobre šti-
ri desetine te vsote pa so v 
Managerju pripisali prvim 
desetim na lestvici. Prag 
za vstop na lestvico je prvič 
presegel 20 milijonov evrov 
(lani 17,6 milijona evrov).

Loginova še vedno na vrhu
31. stran

Iza in Samo Login, ki sta letos prodala svoj delež v 
Outfitu7, sta na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev že 
četrto leto zapored. / Foto: arhiv GG

Ustanovitelja Bitstampa Nejc Kodrič (levo) in Damijan 
Merlak sta pred leti kupila tudi KŽK Kranj, katerega edini 
lastnik je zdaj le še Merlak. / Foto: arhiv GG

Urša Peternel

Žirovnica – V žirovniški ob-
čini so se z novembrom 
podražile komunalne stori-
tve, in sicer ravnanje z od-
padki, z novim letom pa bo 
nekoliko dražja tudi oskr-
ba s pitno vodo. Soglasje k 
dvigu cen so dali žirovniški 
občinski svetniki na zadnji 
seji, kjer je razloge za pod-
ražitev predstavil direktor 

javnega komunalnega pod-
jetja JEKO Uroš Bučar. 

Glavni razlog za dvig cene 
ravnanja z odpadki je v tem, 
da storitev obdelave odpad-
kov že nekaj časa izvaja kon-
cesionar EKOGOR po ceni 
104 evre za tono odpadkov, 
medtem ko so v žirovniški 
občini doslej plačevali 28,2 
evra za tono. JEKO ima zato v 
tem delu izgubo in uskladitev 
cene je treba izvesti čim prej, 

je poudaril Bučar. Dvig cene 
se bo na položnici za štiričlan-
sko družino mesečno odrazil 
v višini 1,11 evra (brez DDV). 
Gre za okrog desetodstotno 
podražitev. Ob tem v JEKO 
poudarjajo, da cena zbiranja 
odpadkov ostaja nespreme-
njena, storitev odlaganja pa 
je zaradi manjše količine od-
loženih odpadkov celo bistve-
no nižja od dosedanje. K viš-
jim zneskom na položnicah 

bo torej prispevala zgolj pod-
ražitev obdelave odpadkov, ki 
je nova storitev, ki jo je pred-
pisala država.

Z novim letom pa se bo pod-
ražila tudi oskrba s pitno vodo, 
vpliv povišanja na položnici za 
štiričlansko družino (pri pora-
bi 18 kubičnih metrov vode) 
bo 0,86 evra (brez DDV). V 
sestavi cene vodarina ostaja 
nespremenjena, podražila se 
bo zgolj omrežnina.

V žirovniški občini dražja komunala
Občani žirovniške občine bodo plačevali več za ravnanje z odpadki in oskrbo s pitno vodo.

Kranj – Koalicija Liste Andreja Čuša, Zelenih Slovenije in ne
katerih drugih iniciativ bo danes med 9. in 14. uro na Trgu 
Rudolfa Maistra v Kranju zbirala podpise podpore državljank 
in državljanov noveli zakonu o trgovini, s katero želijo uzako
niti zaprtje trgovin ob nedeljah, kar so volivci že izglasovali na 
referendumu pred štirinajstimi leti. Zbiranju podpisov se bo 
ob 10. uri pridružil tudi poslanec Andrej Čuš, ki je poudaril, 
da so s spletno peticijo že dosegli podporo dobrih 7800 drža
vljank in državljanov, zdaj pa nadaljujejo z zbiranjem podpore 
na stojnicah po slovenskih občinah. 

Zbiranje podpisov podpore zaprtju trgovin

Ljubljana – Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 
27. novembra, do nedelje, 3. decembra, pod geslom Kje sem 
doma? Geslo spodbuja k razmisleku o domu, toplino doma 
potrebujejo tudi številne družine v stiski v Sloveniji. Skupaj s 
toplino besed pa Karitas lahko pomagajo ranljivim družinam 
le z darovi. Sredstva za več kot 20 tisoč družin v stiski bodo 
zbirali na osrednjem dobrodelnem koncertu Klic dobrote, ki 
bo v sredo, 29. novembra, ob 20. uri v dvorani Golovec v Celju. 
Tudi na lokalni ravni bodo župnijske Karitas (ŽK) pripravile več 
dogodkov, v naši bližini bo 2. decembra ob 19.30 dobrodelna 
prireditev ŽK v Domu krajanov Pirniče, 2. in 3. decembra bo 
dobrodelni srečelov ŽK Škofja Loka po vseh svetih mašah in 
3. decembra ob 16. uri dobrodelni koncert ŽK Križe v Osnovni 
šoli Križe.

Teden Karitas z dogodki tudi na Gorenjskem

Kranj – V okviru letošnjega praznovanja svetovnega dneva 
sladkorne bolezni 14. novembra Društvo diabetikov Kranj 
pripravlja več dogodkov. Danes med 16. in 18. uro bo pohod 
v okolico Kranja z zbirnim mestom na Slovenskem trgu v 
Kranju. Jutri od 16. ure do 17.30 bo v Diabetološkem centru 
Kranj predavanje na temo Obvladovanje samega sebe in sa
mospodbujanje. V četrtek od 16. ure do 17.30 pa bo v Diabe
tološkem centru Kranj delavnica Diabetiki in fizična aktivnost 
(ter meritve).

Od dnevu sladkorne bolezni dogodki v Kranju

Kranj – Pred kratkim se je začela prenova talnih plošč na Mai
strovem trgu. Plošče, položene leta 2001, so dotrajane, na 
številnih mestih odstopajo tako zaradi neustrezne podlage 
kot tudi preobremenjenosti zaradi prevozov motornih vozil. 
V sklopu obnove bodo obstoječe granitne plošče odstranili, 
preverili in uredili bodo podlago, na katero bodo ponovno 
položili granitne plošče, pri čemer pa bodo nepoškodovane 
ponovno uporabili. Dela v vrednosti dobrih 47 tisoč evrov 
izvaja Komunala Kranj pod nadzorom Domplana. Če bo le vre
me dopuščalo, bo še pred prešernim decembrom zamenjan 
najbolj obremenjeni del med Mlečno restavracijo in trgovino 
Mladinske knjige. Prav tako v teh dneh poteka tudi prenova 
granitnih kock na Gregorčičevi ulici za Mestno knjižnico Kranj. 
Ta prenova naj bi bila zaključena v štirinajstih dneh, izvaja pa 
jo Gorenjska gradbena družba, in sicer v sklopu reklamacije, ki 
jo je Mestna občina Kranj podala še v času garancijske dobe. 

Prenova v središču Kranja

Suzana P. Kovačič

Tržič – V četrtek, 16. novem-
bra, bo minilo 25 let, odkar 
je mnogo prezgodaj na Polj-
skem umrl Tržičan Tone 
Pretnar (9. 8. 1945–16. 11. 
1992). Knjižnica, ki se ime-
nuje po njem, ob podpo-
ri Občine Tržič pripravlja 

velik dogodek v soboto, 25. 
novembra. Ob 9.30 se bo za-
čelo mednarodno strokovno 
srečanje pod naslovom Ob-
čutenje srca skupinskega 
avtorja, k besedi so vabljeni 
njegovi nekdanji sodelavci z 
vseh treh področij njegove-
ga dela, verzologije, preva-
janja in literarne zgodovine, 

nekdanji študentje, preje-
mniki Pretnarjeve nagrade 
in prijatelji. Srečanje bo od-
prto za vso zainteresirano 
strokovno javnost in lokalno 
skupnost, predstavili bodo 
tudi tematsko številko Jezik 
in slovstvo (2–3/2017), pos-
večeno Tonetu Pretnarju. 
Ob 18. uri bo v Kulturnem 

centru Tržič slavnostna aka-
demija 25 let spominov; zad-
nje oktave iz monografije V 
sotočju Bistrice in Mošeni-
ka (Tržič v 100 oktavah in 
100 slikah) bo interpretira-
la Alenka Bole Vrabec, v na-
daljevanju bo gostja veče-
ra šansonjerka Vita Mavrič. 
Slavnostna govornika bosta 
poljski veleposlanik Paweł 
Czerwinski in župan Obči-
ne Tržič Borut Sajovic.

Dan v spomin na Toneta Pretnarja

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v sodelovanju z Obči
no Škofja Loka prireja delavnico z naslovom Naš dom brez 
odpadkov – manj smeti, več prihrankov in časa. Potekala bo 
v ponedeljek, 20. novembra, od 18. ure do 19.30 v prosto
rih Coworking centra Lokomotiva na Mestnem trgu. Vodja 
delavnice bo Katja Sreš, predstavnica društva Ekologi brez 
meja, ki se v sklopu dejavnosti društva ukvarja s promocijo 
koncepta Zero Waste oz. družbe brez odpadkov. Delavnica 
je namenjena gospodinjstvom in občanom v Škofji Loki, ki 
želijo v svoje družine vnesti sodobne načine racionalnih na
kupov in se približati družbi s čim manj odpadki. Udeležba 
je brezplačna, saj delavnico finančno podpira občina in se 
izvaja v okviru projekta Loško je ekološko. Prijave sprejema 
do četrtka, 16. novembra, oziroma do zasedbe prostih mest 
Razvojna agencija Sora, telefon 04/50 60 220 (Jana Šifrar), 
epošta info@rasora.si. 

Delavnica Naš dom brez odpadkov 
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www.qlandia.si

praznična
stojnica

PONUDITE 
PRAZNIČNA 
PRESENEČENJA 
V QLANDII
Predstavite svoje QL ideje 
za praznične nakupe!

Posebej vabljeni vsi, ki nudite:

• domače suho in sveže sadje
• izdelke iz domačega medu 
• sladki program in pekovske izdelke 
• dišeče kuhano vino, mošt in punč
• prikaz izdelave adventnih venčkov,  
 okrasitve praznične mize, ...

Želite svojo QL 

praznično stojnico?  

Do vključno 22. 11. 2017 

oddajte povpraševanje na  

promocije.qlandia@centrice.eu 

z navedbo vaše dejavnosti, 

kontaktne osebe in želene 

lokacije Qlandie.
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Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so na zad-
nji seji sprejeli osnutek pro-
računa za prihodnje leto, 
ki je vreden 6,8 milijona 
evrov. Kot je pojasnil župan 
Anton Luznar, bodo največ 
sredstev namenili za vzgojo 
in izobraževanje, predvsem 
za tekoče transferje vrtcem, 
šolam in prevoze, skupaj kar 
1,6 milijona. Za plačilo ob-
stoječih dolgov so predvideli 
368 tisoč evrov.

Za razliko od zadnjih let 
naj bi se v prihodnji prora-
čun nateklo nekaj več trans-
fernih prihodkov – 799 ti-
soč evrov, od tega dobre pol 
milijona evrov evropskih 
sredstev za ureditev poslov-
ne cone Alples, dokončanje 
kanalizacije na Studenem 
in pločnik v Dašnici. Za in-
vesticije so sicer predvideli 
36 odstotkov proračuna, kar 
znaša 2,4 milijona evrov. 

Za ureditev Alplesove 
cone bodo namenili 485 ti-
soč evrov, od tega se nadejajo 

368 tisoč evrov nepovratnih 
evropskih sredstev. Več kot 
četrt milijona evrov naj bi 
vložili v naselje Dašnica, kjer 
bodo poleg gradnje pločnika 
še obnovili kanalizacijo in 
vodovod. Letošnjim 70 ti-
soč evrom za sofinancira-
nje gradnje gasilskega doma 
v Selcih bodo prihodnje leto 
primaknili še 130 tisoč evrov. 
Za položitev finega asfalta na 
Racovniku so predvideli 106 
tisoč evrov, za gradnjo tlač-
nega kanalizacijskega voda 
in črpališča na Studenem pa 
99 tisoč evrov. Za investici-
je in investicijsko vzdrževa-
nje občinskih cest je v prora-
čunu 191 tisoč evrov. Izvedli 
bodo tudi dve večji v lokalni 
cesti Tajnetova žaga–Potok 
in Podlonk–Prtovč, vsaka je 

vredna okoli 150 tisoč evrov. 
Zanju bodo na podlagi zako-
na o financiranju občin pre-
jeli tudi 138 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev ministrstva 
za gospodarstvo in prav to-
likšen znesek brezobrestne-
ga posojila. Za sanacijo pla-
zov so predvideli 130 tisoč 
evrov, pri čemer pričakuje-
jo sto tisoč evrov iz držav-
nega sanacijskega progra-
ma. Urediti nameravajo tudi 
prehod za pešce in naveza-
vo na pločnik v Dolenji vasi 
(50 tisoč evrov). Za elektron-
ske tarče za strelsko društvo 
so predvideli 62 tisoč evrov, 
pri čemer upajo na polovič-
no sofinanciranje fundacije 
za šport.

Medtem ko so po mnenju 
podžupana Mateja Šubica 
proračunska sredstva lepo 
razporejena čez celo občino, 
se nekateri drugi svetniki s 
tem niso strinjali. Po bese-
dah predsednika odbora za 
komunalne dejavnosti Jer-
neja Beštra so bili na njihovi 
zadnji seji člani iz posame-
znih krajevnih skupnosti 

razočarani. V Martinj Vrhu 
in Davči je še veliko maka-
damskih cest, v Dražgošah 
in Rudnem investicije niso 
predvidene, na Zalem Logu 
potrebujejo pločnik, tudi v 
Selcih bi želeli več denar-
ja za ceste, je našteval. Pri-
mož Pintar pa je opozoril, da 
bi morala občina prihodnje 
leto v Sorici ob gradnji regi-
onalne ceste urediti parki-
rišče pri Groharjevem spo-
minku in čim prej začeti s 
pripravo projektov za obno-
vo ceste skozi vas, za kar pa 
denar v proračunu ni pred-
viden. Kot je bilo razbrati 
iz razprave, so svetniki po-
grešali tudi denar za par-
kirišča in cestne povezave 
Na Kresu, kjer bodo v pri-
hodnjih letih morda gradili 
dom starejših, opozorili so 
na nujnost prestavitve ku-
hinje v dražgoški šoli v nov 
del objekta, ker da inšpektor 
grozi z zaprtjem kuhinje, sli-
šati je bilo tudi, da že tri leta 
ni bilo predvidenih sredstev 
za občane za varovanje kul-
turne dediščine … 

Za naložbe tretjina proračuna
V občini Železniki naj bi prihodnje leto za investicije namenili 2,4 milijona evrov, kar pa bo še vedno 
premalo za uresničitev vseh želja. 

Orehek – V okviru obiska v občini Kranj je francoska vele-
poslanica v Sloveniji Marion Paradas v spremstvu atašejke 
za sodelovanje na področju francoskega jezika Marie-Laure 
Canteloube in vodje službe za gospodarske odnose na fran-
coski ambasadi Jean-Louisa Polia obiskala tudi Osnovno šolo 
Orehek. »Našo šolo je spoznala maja na frankofonskem fe-
stivalu v Kranju. Zelo smo počaščeni, da se nas je odločila 
obiskati, saj je to veliko priznanje za nas na področju učenja 
francoščine,« je po obisku pojasnila ravnateljica Ivka Sod-
nik. Veleposlanica je bila po besedah Ivke Sodnik navdušena 
nad njihovim pevskim zborom, ki jo je razveselil s pesmimi 
v francoskem jeziku, presenečena pa je bila tudi nad visokim 
standardom v naših šolah. Ravnateljica se veseli nadaljnjega 
sodelovanja z veleposlaništvom, obenem pa si želi, da bi v 
šolah bolj spodbujali učenje tujih jezikov. Sami so med drugim 
vključeni v evropski projekt Melun, evropsko mesto, v okviru 
katerega se nekaj njihovih učencev vsako leto v maju udeleži 
tudi tabora v Franciji.

Gostili francosko veleposlanico
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Jasna Paladin

Kamnik – Osrednji gostin-
ski lokal v starem mestnem 
jedru, Kavarna Veronika, je 
svoja vrata zaprl z letošnjim 
letom, ko je dotedanja naje-
mnica predčasno prekini-
la najemno pogodbo, obči-
na pa se je odločila za nujno 
obnovo, sicer že drugo v zad-
njih osmih letih.

V občinskem proračunu 
je bilo za obnovo zagotovlje-
nih 200 tisoč evrov, dela so 
se začela avgusta in so bila 
končana v teh dneh. Za prib-
ližno 180 tisočakov jih je iz-
vedlo kamniško podjetje 
Ural. Še pred dokončanjem 
obnove je občina začela iska-
ti tudi novega najemnika. 

Poskrbeti bodo morali 
tudi za kulturni program

Na javno zbiranje ponudb 
za oddajo kavarne v najem 
se je odzvalo pet ponudni-
kov. Komisija za oddajo po-
slovnega prostora je opravi-
la analizo prejetih ponudb, 
ki so izpolnjevale razpi-
sne pogoje, in jih točkovala 

na podlagi javno objavlje-
nih meril, pri čemer se je za 
najprimernejšega najemni-
ka izkazalo podjetje Čas-
pal iz Kamnika, ki je ponu-
dilo 990 evrov mesečne na-
jemnine in pet ur kulturne-
ga programa tedensko. S po-
nudnikom je občina 25. ok-
tobra sklenila najemno po-
godbo za pet let z možnostjo 
podaljšanja za pet let.

Za novo fasado  
še ni denarja

Predviden datum odprtja 
prenovljene kavarne je 8. de-
cember, občino pa – skupaj s 
solastniki (Delavsko kultur-
nim društvom Solidarnost) 
– čaka še prenova neugledne 
fasade stavbe, a za to denar v 
proračunu za prihodnje leto 
še ni predviden.

Obnova končana,  
najemnik kavarne izbran
Osrednja kamniška Kavarna Veronika, ki je v občinski lasti, bo svoja vrata po 
skoraj enoletnem zaprtju odprla v začetku decembra.

Kavarna Veronika je prenovljena, svoja vrata bo predvidoma 
odprla v začetku decembra.

Osnutek občinskega 
proračuna bo v javni 
obravnavi do 28. 
novembra, svetniki pa ga 
bodo dokončno potrjevali 
na decembrski seji.

Tržič – Na povabilo Občine Tržič in OO DeSUS Tržič bo jutri 
ob 17. uri v sejni sobi Občine Tržič okrogla miza na temo 
zakona o dolgotrajni oskrbi. Sogovornice bodo mag. Alenka 
Oven, dr. Anamarija Kejžar, Jana Jenko in Zvonka Pretnar.

Okrogla miza na temo zakona o dolgotrajni oskrbi
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MAKSIM OSIPOV 
V HOTELU RIBNO
Moskovčan, ki živi v Novem 
Sadu, se uvršča med deset 
najboljših zdravilcev na svetu. 
O njegovih uspehih govorijo 
številne diplome, udeležba na 
svetovnem kongresu zdravilcev 
in prestižni naziv „Zlate roke“. 
Njegova naravna sposobnost 
je, da občuti energetsko stanje 
posameznika, kje ima težave in 
kakšne so te.

TERMIN V LETU 2017: 

Hotel Ribno, Izletniška 44, 4260 Bled
t (04) 578 31 00

20. 11.–26. 11. 2017

PREDNOVOLETNA 
DRUŽENJA V HOTELU RIBNO

Več informacij in rezervacije na:
(04) 578 34 44 ali sales@hotel-ribno.si

Prijeten ambient
Odlična domača in mednarodna kuhinja

Meni že od 15 EUR/osebo
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K hitrejšemu izboljšanju zdrav-
ja pripomore tudi zavedanje 
posameznika, da bo moral sto-
piti na pot sprememb, že zdav-
naj pa je Osipov opazil tudi 
zdravilno moč in učinek sreče.
Maksim Osipov ima naravno 
sposobnost zdravljenja. Pri 
svojih bolnikih takoj prepozna 
simptome in vzroke bolezni. 
S svojim načinom zdravljenja 
vpliva na pretok energije v te-
lesu, saj edino energija, ki teče 
skozi telo brez ovir, lahko posa-
meznika vodi do zdravja. Prvi 
korak zdravljenja je tako čišče-
nje energetskih kanalov. Osipov 
skozi terapijo vpliva na energij-
sko stanje posameznika, na nje-
gov imunski sistem in delovanje 
žlez z notranjim izločanjem.
Ko se pri bolnikih iz telesa od-
stranijo blokade, to sproži raz-
lične reakcije.
»Na moj dotik in bližino ljudi 
reagirajo zelo različno. Nekateri 
se tresejo, drugi jočejo, tretji se 
smejijo. Lahko jim je vroče, lah-
ko jih zebe. Vse, kar se dogaja 
v telesu med terapijo, so pre-
cej običajne reakcije, ki kažejo, 
da terapija deluje. Večina, kar 
90 do 95 odstotkov ljudi, se na 
terapije odziva pozitivno, brez 
kakšnih neprijetnih stranskih 
učinkov.«

Zdrava hrbtenica je temelj 
zdravja in dobrega počutja 
posameznika
Dokaz za njegove uspehe je 
vse večje število ljudi, ki ga obi-

skujejo zaradi različnih težav, 
kot so glavoboli, migrene, an-
ksioznost, hormonske motnje, 
alergije, kronične bolečine, 
bolečine hrbtenice in križa. S 
kontaktno masažo hrbtenice 
in masažo brez stika dosega 
Osipov zavidljive rezultate. S 
pomočjo obeh omenjenih ma-
saž regulira tokove energij v 
telesu, uravnoteži energije ter 
tako ponovno vzpostavi pre-
tok energij, kar je pomembno 
predvsem za mesta, kjer je 
energija stagnirala ali slabo 
prehajala.
Pri reševanju težav, kot so bo-
lečine v hrbtu in križu, upo-
rablja kontaktno masažo. Tako 
doseže, da se ljudje lažje pre-
mikajo in so bolj sproščeni. Te 
masažne tehnike se je naučil 
med študijem in jo dopolnil 
z lastnimi izkušnjami, ki jih je 
dobival med svojim delom. Z 
edinstveno terapevtsko masa-
žo tako lajša številne težave in 
bolečine v hrbtenici in uklešče-
ne živce. »Zdrava hrbtenica 
predstavlja osnovo za dobro 
počutje vsakega posameznika. 
Kakršnekoli blokade v podro-
čju hrbtenice lahko zaustavijo 
pretok krvi skozi telo. Zato je 
pomembno, da je ta del našega 
telesa zdrav,« poudarja Osipov.

Na poti do popolne  
ozdravitve
Maksim Osipov pomaga svo-
jim bolnikom na poti do njiho-
vega zdravja. Svetuje jim, kako 

naj v svoje življenje prenesejo 
pozitivne spremembe in kako 
opustijo nezdrave navade in 
stresen način življenja. Svetuje 
tudi, kako naj se zdravo pre-
hranjujejo in jih uči tehnik, ki 
lajšajo bolečino in napetost in 
vodijo k samoozdravitvi.
Večini lahko pomaga, da si 
opomorejo popolnoma ali vsaj 
delno. Pripravljen pa je poma-
gati vsem. Je pa ugotovil, da vsi 
niso pripravljeni na zdravljenje, 
tako da lahko že na začetku te-
rapije ve, komu lahko pomaga 
in komu ne.
Prvi korak k zdravju je priprav-
ljenost bolnika, da uvede spre-
membe. Zaupanje, predanost 
in neustrašnost so ključ do 

hitrega okrevanja in zdravja. 
Maksim Osipov tretmaje izva-
ja na vseh ravneh. Za popolno 
ozdravljenje pa mora posame-
znik doseči tako zdravje telesa 
kot duha.
Ob ruskem zdravilcu z na-
lezljivo dobro voljo dvom v 
zdravljenje brez tablet, injekcij 
in skalpela hitro izgine. Ob nje-
govi bližini se pot do popolne 
ozdravitve ne zdi več tako ne-
mogoča.
 
Maksim Osipov bo v hotelu 
Ribno od 20. do 26. novembra 
2017. Rezervacije in vprašanja 
sprejemajo na tel efonsko šte-
vilko (04) 57 83 100 ali na e-na-
slov info@hotel-ribno.si.

Sreča je v ljudeh samih
Zelo priljubljen ruski zdravilec Maksim Osipov, ki med drugim dosega najboljše rezultate pri odpravi 
bolečin v hrbtenici, bo v tem mesecu ponovno obiskal Ribno.

Maksim Osipov ni čudodelnik in ne obljublja 
čudežev. Za očiščenje telesa je potreben čas, saj 
tudi bolezen, razen poškodb, ni nastala čez noč. 
Ničesar ne obljublja na kratki rok in meni, da je 
zdravje nemogoče povrniti v samo nekaj dneh.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Peto leto že dru-
štvo ljubiteljev slovenskih 
vin iz Šenčurja na martino-
vo prireja krst mošta. »Go-
renjski kraji niso vinorodni, 
vina pa je dovolj in tudi pi-
jemo ga radi,« meni predse-
dnik društva Milan Sušnik. 
Z vinom so tako povezali 
obred, ko se mošt spremeni 
v vino, ki nas ob neštetih pri-
ložnostih razveseljuje s svo-
jo žlahtno kapljico. 

Krstu vina smo se žele-
li pridružiti v Šenčurju, a 

je dogodek žal odpadel, ker 
ni bilo obiskovalcev. Milan 
Sušnik z ekipo, ki kot sve-
ti Martin, dva kardinala in ti-
skovni predstavnik pri sve-
tem sedežu vsakokrat opra-
vijo šaljivo obarvano slove-
snost, ob tem ni skrival razo-
čaranja. V nasprotju s tem pa 
je bil lep odziv na krst mošta v 
gostinskih lokalih v Hotema-
žah, Šenčurju in na Šenturški 
Gori, dan pred martinovim 
pa tudi v Domu starejših ob-
čanov Preddvor, kjer so vsako 
leto deležni velikega navduše-
nja tamkajšnjih stanovalcev.

S krstom naredili iz  
mošta vino

Mošt so krstili tudi v Domu starejših občanov  
Preddvor. / Foto: Franci Erzin

Vilma Stanovnik

Kranj – Obiskovalci od bli-
zu in daleč so se minuli pe-
tek in soboto že deseto leto 
zapored lahko ob Martino-
vem družili v Rovih pod sta-
rim Kranjem. Prvo leto jih je 
prišlo okoli tisoč, zadnjih pet 
let se jih za pokušanje vin na 
eni najbolj nenavadnih lo-
kacij odloča okoli štiri ti-
soč. Skupaj je rove na Vinski 
poti v devetih letih obiskalo 
že več kot 22 tisoč obiskoval-
cev. Število obiskovalcev bo 
letos gotovo med najvišjimi, 
saj je bilo za obisk rovov mi-
nule dni toliko zanimanja, 
da so dva dneva ob martino-
vem razširili v dva konca te-
dna, prav tako pa so organi-
zatorji iz Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj poskrbeli, 
da so pripravili še več termi-
nov vhodov v rove. 

Za predstavitev v rovih je 
vsako leto tudi več zanima-
nja razstavljavcev. Tako se 
je v rovih predstavilo kar 23 

primorskih vinarjev, 7 posa-
vskih vinarjev, 9 podravskih 
vinarjev ter 19 ponudnikov 
kulinaričnih izdelkov. Prve 
postaje so bile že kmalu na 
začetku blizu 1300 metrov 

dolge poti, obiskovalci pa so 
nato odšli do kanjona reke 
Kokre, kjer je bila boga-
ta ponudba Kranske kuh-
ne in Rokovnjačev. Do izho-
da pri sejmišču je bilo še kar 

ponudnikov tako hrane kot 
tudi pijače. »Dobro, da ima-
mo Vinsko pot in Martino-
vo, da se vsaj enkrat na leto 
še srečamo,« je bilo slišati ob 
nazdravljanju.

Martina slavili pod zemljo
Ob prazniku svetega Martina je letos že deseto leto najrazličnejša vina moč pokušati tudi na eni najbolj 
nenavadnih lokacij, v Rovih pod starim Kranjem. 

Obisk v rovih je v vsakem času zanimivo doživetje, saj niso le ena najbolj privlačnih 
turističnih zanimivosti, ki si jo vsako leto ogleda okoli deset tisoč obiskovalcev, ampak so 
zlasti ob različnih dogodkih, kot je martinovanje, zanimivi tudi za domačine. / Foto: Primož Pičulin
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Kmetijstvo in gozdarstvo

že od 42,52 €

2 leti garancije

DO KONCA NOVEMBRA Z BREZPLAČNO MENJAVO

www.agromehanika.si

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
  novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner, Lamborghini, Landini, Same, 
 Steyer, Massey Ferguson, Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,
  rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  

filtre, svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodaja nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

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

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

AKUMULATORJI 

STARO ZA NOVO

Mateja Rant

Gorenja vas – Prostori Zad-
ružnega doma, ki so ga z 
udarniškim delom leta 1950 
zgradili zadružniki sami, je 
bil že precej dotrajan, zato so 
se v Loški zadrugi junija loti-
li njegove temeljite prenove. 
Obnovili so streho in fasado 
ter zamenjali vsa okna in vra-
ta. Na novo so uredili nape-
ljavo v objektu in prešli na 
ogrevanje z elektriko. Nalo-
žba je bila po besedah dire-
ktorja Loške zadruge Mit-
ja Vodnjova vredna 1,2 mili-
jona evrov. Ob tem je pou-
daril, da so vsa dela izvajala 
lokalna podjetja, kar dodat-
no potrjuje povezanost Loš-
ke zadruge z lokalnim oko-
ljem.

V prenovljenem zadruž-
nem domu so bistveno več 
prostora namenili živilski 
trgovini in tako poskrbe-
li za še pestrejšo ponudbo. 
»Nismo namreč zgolj klasi-
čni trgovec, saj združujemo 
tudi proizvajalce,« je pouda-
ril Vodnjov in dodal, da so 
razširili domači kotiček, s 
čimer so lokalnim dobavite-
ljem omogočili prodajo nji-
hovih izdelkov in posledično 
tudi širitev njihove dejavno-
sti. V prodajalni je zastopan 
celotni proizvodni program 
Loške mlekarne ter paki-
rano meso in izdelki Loš-
kih mesnin skupaj s celot-
no paleto izdelkov blagov-
nih znamk Mesnin Bohinja 
in mesarije Arvaj. V pritličju 
ostaja poslovalnica Deželne 
banke Slovenije, nekdanji 
bar pa je zamenjala kavarna 

Ajda s ponudbo lokalnih sla-
ščic. Ime so izbrali načrtno 
po kulturni rastlini ajda, ki 
se zadnja leta spet vrača na 
njive v Poljanski dolini, so 
pojasnili v Loški zadrugi. V 
prvem nadstropju so uredi-
li poslovne prostore, v dru-
gem nadstropju pa stano-
vanja. V kletnih prostorih 
so na novo uredili skladišča 
in strojnice za potrebe trgo-
vine in kavarne. Po novem 
so vgradili dvigalo za potre-
be najemnikov in stanoval-
cev ter ločeno dvigalo za pot-
rebe lokala in trgovine. Vsi 
prostori v objektu so tako 
dostopni tudi invalidom in 
mamicam z vozički. Župan 
Milan Čadež je zadovoljen 

z odločitvijo vodstva Loške 
zadruge, da so se lotili pre-
nove stavbe, čeprav so raz-
mišljali tudi o njenem ruše-
nju in novogradnji. Tako je 
po njegovem stavba podob-
no kot bližnji prav tako pre-
novljeni Sokolski dom ohra-
nila dušo. »Loško zadrugo 
so ustanovili pred 118 leti 
in je najstarejše podjetje na 
Loškem,« je razložil župan 
in dodal, da podjetje ves čas 
uspešno vodijo z »zdravo 
kmečko pametjo«. Spomla-
di bo v prostorih Zadružne-
ga doma zaživela tudi info 
točka. Kot je spomnil Vod-
njov, so Zadružni dom pred 
67 leti zgradili predvsem 
za potrebe zadružnikov, v 

njem pa so bili trgovina, 
zbiralnica mleka in skladi-
šče kož. V njem je bila od 
začetka tudi telefonska cen-
trala, ki so jo zdaj nadgra-
dili, kot zanimivost pa je 
navedel še, da je bil v njego-
vih prostorih nekaj časa celo 
zapor. Predsednik upravne-
ga odbora Zdravko Bogataj 
pa je ob odprtju prenovlje-
nih prostorov spomnil, da 
je bila trgovina zadnjič pre-
novljena pred več kot dvaj-
setimi leti in jo je obenem 
pestila že precejšnja utes-
njenost. »Trgovina je že prej 
zelo uspešno poslovala, zdaj 
pa bomo še lažje upravičili 
zaupanje naših kupcev,« je 
sklenil Bogataj.

Ponudba odslej še pestrejša
V Gorenji vasi so v petek odprli prenovljeni Zadružni dom, v katerem so precej razširili prostore za 
trgovino, nova pridobitev je tudi kavarna v pritličju doma.

Trak ob odprtju prenovljenega Zadružnega doma so slovesno prerezali (od leve proti desni): 
direktor Mitja Vodnjov, poslovodja Hedvika Rampre, župan Milan Čadež in predsednik 
upravnega odbora Zdravko Bogataj. / Foto: Tina Dokl

FABIJAN d.o.o., Kontakt: 031 689 883

 AKCIJA JESEN
Stroji Kuhn za 
obdelavo tal 
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Kranj – Upravni odbor Zadružne zveze Slovenije je za 21. 
novembra sklical izredni občni zbor zveze, na katerem bodo 
članice zveze odločale o predlogu osmih zadrug, med njimi 
sta tudi Kmetijska zadruga Medvode in Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Sava Lesce, o odpoklicu predsednika upravnega 
odbora Petra Vriska in predsednika nadzornega odbora Ivana 
Kureta. Zadruge, ki so pobudnice sklica izrednega občnega 
zbora, za novega predsednika upravnega odbora zveze pre-
dlagajo Jožeta Podgorška, sicer varuha odnosov v verigi pre-
skrbe s hrano, in za novega predsednika nadzornega odbora 
Ivana Dreva, direktorja Kmetijske zadruge Šaleška dolina. 
Zadružniki bodo odločali tudi o predlogu upravnega odbora 
zveze za odpoklic treh članov odbora, eden od teh je tudi 
Slavko Rabič iz KGZ Sava Lesce. Izredni zbor zveze je pred-
vsem posledica različnih pogledov na ohranjanja lastništva 
v Deželni banki Slovenije.

Izredni občni zbor zadružne zveze
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PESTRA PONUDBA 

VRHUNSKA KVALITETA 
UGODNE CENE 

SERVIS MOTORNIH ŽAG 

 
TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO 

KO-NET d.o.o. 
Beleharjeva 15, 4208 Šenčur 

www.ko-net.si   ko-net@siol.net 
04/25 17 482, 041/759 103 

 

KOLESNE VERIGE ZA 

TOVORNA VOZILA, 

TRAKTORJE IN     

GOZDARSKE STROJE 

Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

   Odkupujemo hlodovino smreke, jelke  
in macesna ter celulozni les. Brez časovnih  
omejitev odkupujemo bukove goli, goli  
drugih trdih in mehkih listavcev.

   Izvajamo sečnjo in spravilo lesa  
z gozdarsko žičnico.

   Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Strahinj 120 - NAKLO, tel.: 04/25 76 440, gsm: 051/357 356

25 let

  

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je pred peti-
mi leti tretji petek v novem-
bru razglasila za dan sloven-
ske hrane, s katerim spodbu-
ja uživanje kakovostne hrane 
iz lokalnega okolja in zdrav 
način življenja. Letošnji dan 
slovenske hrane bo ta petek, 
17. novembra, ko bodo v vrt-
cih, šolah in tudi v nekate-
rih drugih ustanovah prip-
ravili tradicionalni slovenski 
zajtrk, ki bo vključeval kruh, 
maslo, med, mleko in jabol-
ka. Ker je letos pozeba bistve-
no zmanjšala pridelek jabolk, 
bodo marsikje jabolka nado-
mestili z drugo vrsto sloven-
skega sadja – s kakijem, kivi-
jem, orehi, lešniki, lahko tudi 
s suhim sadjem. V nekaterih 
šolah in vrtcih bodo na ta dan 
pripravili naravoslovni dan, 

ponekod se bodo šolarjem 
pridružili tudi čebelarji, ki so 
sicer že nekaj let pred razgla-
sitvijo dneva slovenske hrane 
pripravljali v šolah in vrtcih 
tradicionalni slovenski zajtrk. 
V petek, na dan slovenske hra-
ne, bodo po številnih šolah in 
vrtcih ob isti uri zapeli Slako-
vo pesem Čebelar.

Obeleževanje dneva slo-
venske hrane ter izvedba zaj-
trka dobiva vsako leto nove 

»podpornike«, letos se je šti-
rim ministrstvom – za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, za zdravje, za kulturo ter 
za izobraževanje, šolstvo in 
šport – pridružilo še mini-
strstvo za okolje in prostor, 
poleg njih pa so partnerji v 
projektu še čebelarska zve-
za, zavod za šolstvo, kme-
tijsko-gozdarska zbornica, 
zadružna zveza, obrtno-po-
djetniška zbornica, zbornica 

kmetijskih in živilskih pod-
jetij, zveza sadjarskih dru-
štev ter nacionalni inštitut 
za javno zdravje. Kmetijsko 
ministrstvo je tudi pozva-
lo vrtce, šole in druge vzgoj-
no-izobraževalne zavode k 
izpolnitvi ankete, s katero 
želi zvedeti, kako obeležuje-
jo dan slovenske hrane. Na 
podlagi odgovorov bo prip-
ravilo spletni katalog dobrih 
praks.

V petek dan slovenske hrane
Ob dnevu slovenske hrane bodo v vrtcih, šolah in v drugih ustanovah po Sloveniji pripravili 
tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga sestavljajo kruh, maslo, med, mleko, jabolka oziroma drugo sadje.

Letos je pozeba močno prizadela sadjarje, zato bodo marsikje jabolka nadomestile druge 
vrste slovenskega sadja.

Lani je tradicionalni 
slovenski zajtrk jedlo več 
kot 264 tisoč otrok. 

Cveto Zaplotnik

Zveza kmetic Slovenije vsa-
ko leto ob svetovnem dnevu 
kmetic izbere in razglasi kme-
tico leta, Zveza slovenske pode-
želske mladine in Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije 
spodbujata inovativnost mla-
dih kmetov z izborom Inova-
tivni mladi kmet (kmetica), v 
Zavodu za gozdove Slovenije 
podeljujejo priznanja najbolj 
skrbnim lastnikom gozda, 
Zadružna zveza Slovenije se 
s priznanji vsako leto spomni 
zaslužnih zadružnikov, zad-
ružnih delavcev in zadružnih 
organizacij, v javnosti sta zelo 
odmevna vsakoletna izbora 
mlade kmetice leta in mlade-
ga gospodarja leta, kmetom in 
kmečkim gospodinjam veliko 
pomenijo tudi priznanja za 
kmečke prehranske izdelke na 
razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij ...

Ob podelitvi takšnih in podo-
bnih priznanj in nagrad sem 

slišal tudi za mnenja, da jih 
je že preveč in da lahko raz-
vrednotijo odlične, vrhunske 
dosežke in prakse. S takšnimi 
mnenji se ne strinjam. Živ-
ljenjski vsakdan zaznamujejo 
uspehi in neuspehi, pozitivne 
in negativne zgodbe, dobri in 
slabi primeri, poštene in nepoš-
tene prakse, a zdi se mi, da raje 
poslušamo in beremo o aferah, 
kriminalu, neuspehih, nepoš-
tenju, zlorabah ... Zgodbe o 
kmeticah, ki so dobre matere 
in uspešne gospodarice, zgodbe 
o lastnikih gozdov, ki v času 
vse hujših ujm vzorno skrbijo 
za gozdove, zgodbe o mladih 
kmetih, ki ob delu inovativno 
razmišljajo, kako bi delali lažje, 
učinkoviteje in ceneje, zgodbe 
o zglednih zadružnikih in še 
druge dobre, pozitivne zgodbe, 
ostajajo nekako v ozadju, v sen-
ci. Podelitev priznanj in nagrad 
je priložnost, da takšni uspešni, 
pridni, skrbni, zgledni stopijo iz 
sivine povprečja in da javnost 
zve za njihove zgodbe.   

Ob priznanjih »odmevajo« 
dobre zgodbe

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik
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Cveto Zaplotnik

Kranj – »Čeprav je trgova-
nje s kmetijskimi in goz-
dnimi zemljišči manj pod-
vrženo nepremičninskim 
ciklom, je po oživitvi slo-
venskega nepremičninske-
ga trga v letu 2014 tudi za ta 
zemljišča zaznati trend ras-
ti števila sklenjenih kupop-
rodaj,« ugotavlja Geodetska 
uprava RS v nedavno obja-
vljenem poročilu o sloven-
skem nepremičninskem 
trgu in dodaja, da je bilo v 
letošnjem prvem polletju 
v primerjavi z enakim lan-
skim obdobjem nekoliko 
manj kupoprodaj kmetij-
skih zemljišč, število kupo-
prodaj za gozdna zemljišča 

pa je bilo na približno ena-
ki ravni. V lanskem prvem 
polletju je bilo 4274 kupo-
prodaj kmetijskih zemljišč, 
v drugem lanskem pollet-
ju 3764, v letošnjem prvem 
polletju pa 3983. Povpreč-
na cena je znašala 1,5 evra 
za kvadratni meter in je 
bila za deset centov višja 
kot v primerljivem lanskem 
obdobju. Kar zadeva goz-
dna zemljišča, je bilo v lan-
skem prvem polletju skle-
njenih 1300 kupoprodaj, v 
drugem lanskem polletju 
1185, v prvi polovici letoš-
njega leta pa 1295. Povpreč-
na cena za kvadratni meter 
je znašala pol evra in je bila 
enaka kot v lanskem prvem 
in drugem polletju.  

Prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč
Po podatkih geodetske uprave je povprečna cena kmetijskih zemljišč v letošnjem prvem polletju 
znašala poldrugi evro za kvadratni meter, cena gozdnih zemljišč pa pol evra. 

Po podatkih geodetske uprave je bilo v letošnjem prvem 
polletju za gozdove sklenjenih 1295 kupčij. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poro-
čilo za goveje meso. Poglej-
mo, kakšne so bile cene v 
tednu med 30. oktobrom 
in 5. novembrom, ko je bilo 
zaklanih 341 do dve leti sta-
rih bikov, 19 več kot dve 

leti starih bikov, 63 krav in 
109 telic. K ceni so prište-
ti povprečni prevozni stro-
ški v višini 6,02 evra na sto 
kilogramov hladne mase. 
Pri kakovostnih razredih se 
oznake U, R, O, P nanaša-
jo na vizualno ocenjevanje 
mesnatosti živali, oznake 2, 
3 in 4 pa določajo razvrstitev 
trupa glede na zamaščenost. 

Tržne cene govejega mesa

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

Kakovostni
razred

Biki, stari do
24 mesecev

Biki, stari nad
24 mesecev

Krave Telice

U2 341,6 - - 326,02

U3 349,80 - - 335,13

R2 333,95 - - 318,97

R3 338,11 337,21 253,61 329,22

R4 - - 237,44 320,19

O2 319,39 - 223,96 302,55

O3 322,51 - 234,18 286,74

O4 - - 192,67 294,9

P2 - - 171,51 -

P3 - - 200,48 -

Kranj – Po veljavni vladni uredbi bi kmetje, ki so se vključili v ukrep 
za pridobitev kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (Kopop), 
morali opraviti obvezno štiriurno usposabljanje do 20. decem-
bra letos. Vlada je na četrtkovi seji sprejela spremembo uredbe, 
s katero je ta rok podaljšala do 1. februarja prihodnje leto.  

Podaljšali rok za obvezno usposabljanje

Cveto Zaplotnik

Kranj – V ponedeljek in v 
torek, 20. in 21. novembra, bo 
v kongresnem centru Ther-
mana v Laškem tradicional-
ni, že 32. posvet javne služ-
be kmetijskega svetovanja, 
tokrat z naslovom Strokovni 
izzivi sodobnega kmetijstva. 
Prvi dan posveta bodo pred-
stavili strokovne izzive kme-
tijskega svetovanja, strateško 
načrtovanje razvoja kmetijs-
tva, novosti in nove tehnolo-
ške rešitve zadnjih let na pod-
ročju govedoreje, prašičere-
je in reje drobnice, poljedel-
stva, vrtnarstva, travništva, 

pridelovanja krme, sadjars-
tva, vino gradništva, predela-
ve pr i  delkov na kmetijah ter 
še nekatere druge teme. Mari-
ja Kalan iz Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Kranj bo na pri-
mer predstavila namakan-
je poljščin. Drugi dan posve-
ta bo skupni kongres kmetij-
skih svetovalcev Slovenije in 
avstrijske Koroške, na kate-
rem bodo predstavili stanje 
kmetijstva v Sloveniji in v Avs-
triji in primerljivost kmetij-
skih svetovalnih služb v obeh 
državah, še zlasti organizira-
nost službe, sodobne metode 
svetovanja in usposabljanja 
ter prilagoditev digitalizaciji. 

Posvet javne službe 
kmetijskega svetovanja

Interexport, d. o. o., Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda 
T: 01 834 44 00, info@interexport.si, www.interexport.si

NOVA VALTRA  
SERIJA A

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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   kmetijska mehanizacija    vrtna oprema  
   rezervni deli    gozdarska oprema     
   akumulatorji, gume, olja, maziva 

   potrošni material

AKCIJA - snežne freze:
STG 8062 - 8 KM/5,9 Kw, 854 EUR z DDV

FREZA SESTAVLJENA + OLJE = GRATIS
več ponudbe na www.agrotehnika.si

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

www.profarm.si

Hlevska oblačila
ki ne prepuščajo vonja

* izdelana iz visokotehnološke tkanine
* 100% zaščita pred zunanjim vonjem
* izjemno lahka in paropropustna

hlevske kape in delovne obleke
za moške in ženske
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Urša Peternel

Jesenice – Drevi se na Jeseni-
cah začenjajo jubilejni, tride-
seti Čufarjevi dnevi, festival 
ljubiteljskih gledališč. Šest 
tekmovalnih predstav bos-
ta ocenjevali strokovna žiri-
ja in publika, program bodo 
obogatili s štirimi predstava-
mi mladih igralskih skupin, 
spremljevalni program pa še 
s premiero koprodukcije je-
seniškega in Šentjakobske-
ga gledališča Petelinji zajtrk.

V tekmovalnem delu Ču-
farjevih dni bo na ogled šest 
predstav, ki jih je izmed tri-
desetih prijavljenih izbral 
selektor Iztok Valič. Festival 
bo nocoj ob 19.30 odprla ko-
medija domačega gledališča 
in Alenke Bole Vrabec Pr' 
Holzer v režiji Vida Klemen-
ca. Loški oder Škofja Loka se 
bo v sredo zvečer predstavil 
s temno komedijo Michae-
la Hollingerja Svetniki v re-
žiji Jaše Jamnika, KUD Zar-
ja Trnovlje - Celje v četrtek 
z dramo Antona Pavloviča 
Čehova Vanja v režiji Toma-
ža Krajnca, Koroški dežel-
ni teater v petek s Terapijo 
Jordana Cvetanovića v režiji 

Sergeja Dolenca. Medvoški 
KUD Fofite bo z dramo Da-
vida Harrowerja Kos v režiji 
Braneta Kraljeviča nastopil v 
soboto, Šentjakobsko gleda-
lišče Ljubljana z Dekamero-
nom v režiji Primoža Ekarta 
pa bo tekmovalni del festiva-
la sklenilo v nedeljo zvečer. 

Ob jubileju bodo pose-
ben poudarek dali mlajšemu 
rodu gledaliških ustvarjalcev, 
saj bodo program obogatili s 
štirimi predstavami mladih 
igralskih skupin. »Mladin-
ski dan« bo petek, ko bodo na 
ogled predstave Portret plane-
ta v izvedbi Gledališča Tone-
ta Čufarja Jesenice, Alamut v 
izvedbi Gimnazije Kranj, av-
torski projekt Prihodnost gle-
dališča Glej in Božanska ko-
medija KUD Zarja Trnovlje - 
Celje. Po besedah direktorice 
Gledališča Toneta Čufarja Je-
senice Branke Smole se bodo 
tudi mladi pomerili za plake-
te, ki so jih poimenovali Nova 
gaz po Čufarjevi črtici.

Posebna poslastica bo na 
sporedu zadnji dan festivala, 
v ponedeljek, 20. novembra, 
ko bodo podelili tudi Čufar-
jeve nagrade in plakete. Na 
ogled bo namreč premiera 

predstave Petelinji zajtrk, 
ki je nastala v koprodukci-
ji Gledališča Toneta Čufar-
ja Jesenice in Šentjakob-
skega gledališča Ljubljana. 
Predstavo, ki je nastala po 
knjigi Ferija Lainščka in po 
radijski igri ter filmu, režira 
Gojmir Lešnjak - Gojc. Kot 
je povedal, je bilo pri posta-
vitvi te erotične igre o prija-
teljstvu na gledališke deske 
več dilem. »Film, ki ga bo ob-
činstvo verjetno še zelo živo 
imelo pred seboj, smo adap-
tirati za odrske deske, ki so 

povsem drug medij,« je po-
vedal. V gledališču so neka-
teri prizori precej močnejši 
in bolj ekspresivni kot v fil-
mu, pa čeprav nastopajo lju-
biteljski igralci, je dodal.

V sklopu spremljevalnega 
programa se bo danes popol-
dne ob 17. uri začel muzej-
ski večer Jeseniški dramski 
igralci, od kod in kam?, ob 
19. uri pa bo sledilo polaga-
nje cvetja ob spomeniku To-
neta Čufarja na Čufarjevem 
trgu in zatem slovesno odpr-
tje festivala.

Jubilejni Čufarjevi dnevi
Od danes do prihodnjega ponedeljka na Jesenicah potekajo jubilejni, trideseti Čufarjevi dnevi. Poleg 
šestih tekmovalnih predstav in štirih predstav mladinskih skupin pripravljajo posebno poslastico: 
premiero koprodukcije jeseniškega in Šentjakobskega gledališča Petelinji zajtrk.

Gledališče Toneta Čufarja v boj za Čufarjeve nagrade in 
plakete že nocoj pošilja komedijo Pr' Holzer. / Foto: arhiv GTČ

Samo Lesjak

Škofja Loka – Pogovori s 
člani Združenja umetni-
kov Škofja Loka, ki nastaja-
jo pod okriljem Loškega mu-
zeja, imajo namen nekoliko 
pobliže predstaviti ustvarjal-
ne poti umetnikov, ki jih Lo-
čani sicer že poznajo po nji-
hovih likovnih delih, redko 
pa imajo priložnost pogovo-
ra z njimi. 

Tokrat so obiskovalci lah-
ko izvedeli marsikaj o Mate-
ju Plestenjaku, ki prihaja iz 
znane škofjeloške umetni-
ške družine, katere člani so 
bili tudi prisotni v Kašči. Ma-
tej se je posvetil kiparstvu 
in na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani diplo-
miral pri Slavku Tihcu, štu-
diral pa je tudi likovno peda-
gogiko – danes deli svoje zna-
nje na škofjeloški gimnaziji. 
Vodil je več likovnih delavnic 
ter razstavljal na samostoj-
nih in skupinskih razstavah. 
Veščino sproščene verbalne 
komunikacije je dokazal tudi 
tokrat skozi vseskozi zanimiv 
pogovor s svojim prijateljem, 

sicer igralcem Matijem Vas-
tlom, v katerem je na duho-
vit način povzel svojo pestro 
ustvarjalno pot, ob tem pa ra-
zodel številne osebne anek-
dote, ki so ga na različne na-
čine izoblikovale v takšno od-
prto, razgledano, kozmopo-
litsko in originalno osebnost, 
polno človeške topline. S po-
močjo projekcije fotografij je 
kronološko predstavil svoja 
izbrana kiparska, slikarska 
in grafična dela, začenši od 
najzgodnejših otroških risb, 
do resnih študij na Akademi-
ji in zadnjih kiparskih izži-
vetij, s katerimi se kot z izzi-
vi vsakega likovnega ustvar-
jalca ukvarja sedaj. V zgodo-
vinski umetniški lok, ki za-
čenja z izhodiščno prvinsko-
stjo narave (paleolitska Vene-
ra) ter svojo pot sklene v arti-
ficielnem (post)modernistič-
nem artefaktu (Duchampova 
fontana), je vpeto tudi ume-
tniško ustvarjanje – in obe-
nem razmišljanje, življenje 
samo – Mateja Plestenjaka, 
čigar raznolika kiparska pa 
tudi ostala dela v svoji unikat-
nosti, pogostoma narejeni 

povsem spontano, iz ničesar, 
zmorejo podeliti smisel vezi 
med subjektom in objektom, 
med čutnostjo in razumom. 
Izraz te vezi pa so prav Ma-
tejeva umetniška dela sama, 
usklajena kombinacija kla-
sičnih in modernističnih 
principov: kiparske skulptu-
re, narejene v različnih teh-
nikah in materialih, od gli-
ne, propena, mavca, lesa, ali 
pa eksponati, zvarjeni iz že-
leza, med katerimi motivno 
prevladuje figuralika, pa tudi 

portreti, akti in živalski mo-
tivi, katerih se Matej na sebi 
lasten, inventiven način še 
posebno rad loteva.

Osebnost in delo Mateja 
Plestenjaka dokazujeta neo-
mejenost umetniškega uni-
verzuma, rojstvo ideje, ki je 
zmožna realni svet na raz-
lične načine prezrcaliti v ne-
skončnost prostora in časa 
vseh možnih svetov, obe-
nem pa – kot to uspeva Ma-
teju – še vedno, vsaj z eno 
nogo, ostati na realnih tleh.

Umetnik vseh najboljših svetov
V Galeriji Franceta Miheliča v Kašči se je v ciklu Pogovorov z umetniki – na svoj duhovit, odprt način – 
predstavil akademski kipar in likovni pedagog Matej Plestenjak.

Med Willendorfsko Venero in Duchampovo fontano: Matej 
Plestenjak in Matija Vastl v Miheličevi galeriji 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Na razstavi, ki jo je v 
četrtek slavnostno odprl tr-
žiški župan Borut Sajovic, 
so na ogled slike 19 članov 
Kulturnega društva tržiških 
likovnikov, ki so ustvarjali 
pod mentorstvom akadem-
skega kiparja, slikarja Ni-
kolaja Mašukova. »Slike so 
prav zaživele na stenah pre-
novljenega dela doma, ga-
lerija je z motivi gorskega 
cvetja polna osebnih spo-
minov na gore,« je popot-
nico razstavi dala direkto-
rica Doma Petra Uzarja dr. 
Anamarija Kejžar in ob tem 
omenila, da imajo tudi eno-
te v domu imena po planin-
skem cvetju. Kultura je priš-
la v ta tržiški dom, izbor cvet-
ličnih motivov in besedilo 

zanj je pripravila predsedni-
ca društva Francka Globoč-
nik. Likovno ustvarjalnost 
so povezali s pesmimi tr-
žiških pesnikov, ki so slikam 
namenili lepoto v besedi. 
Pesmi je izbrala Jožica Ko-
der, slike in pesmi so pred-
stavljene tudi v lični knji-
žici. Program so obogatili 
Moški pevski zbor Društva 
upokojencev Tržič pod vod-
stvom Staneta Bitežnika, 
Ženski pevski zbor Doma 
Petra Uzarja pod vodstvom 
Zdravke Klančnik in recita-
torji. Scenarij za prireditev 
in vodenje so zaupali plan-
šarju Ladku (Ladu Sreč-
niku). Z razstavo, ki je na 
ogled do 13. decembra, so že 
napovedali decembrsko pra-
znovanje praznika Občine 
Tržič.

Alpsko cvetje v očeh 
slikarja ...
... in pesnika je do 13. decembra na ogled na 
razstavi v Domu Petra Uzarja v Tržiču. 

V ospredju slika Francke Globočnik, olje na platnu z 
motivom alpske mastnice

Urša Peternel

Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju v Moj-
strani so lani razpisali nate-
čaj Ujemi mavrico, če moreš! 
Na »fotolov na vremenske 
pojave« so povabili fotografe, 
ki radi pohajkujejo po planin-
skih poteh in v objektiv lovi-
jo nenavadne pojave v gorah, 
od mavrice, toče, igre svetlo-
be, megle, snega, ledu, Elije-
vega ognja ... Z izborom naj-
boljših fotografij, ki so pris-
pele na fotonatečaj, so zaklju-
čili sredi oktobra. Na natečaj 
je prispelo 136 fotografij 41 

avtorjev. Strokovna komisi-
ja v sestavi Aleš Zdešar, Mar-
ko Korošec in Jaka Ortar je 
za najboljše izbrala tri foto-
grafije: fotografijo z naslo-
vom Mavrica avtorja Romea 
Černute, fotografijo z naslo-
vom Nočni pogled s Stola av-
torja Aleš Krivca in fotogra-
fijo Srd narave avtorja Milj-
ka Lesjaka. Nagrade so jim 
podelili v petek zvečer v Slo-
venskem planinskem muze-
ju, ko so tudi odprli razstavo 
o svetlobnih pojavih v gorah, 
ki so jo poimenovali Na vrhu 
gora, blizu neba. Razstava bo 
na ogled do 31. maja 2018.

Ujemi mavrico, če moreš!

Aleš Krivec: Nočni pogled s Stola
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Kolesarska zve-
za Slovenije je v četrtek zve-
čer na Ljubljanskem gradu 
na tradicionalni prireditvi 
Večer zvezd podelila prizna-
nja, s katerimi se je zahvali-
la našim kolesarkam in ko-
lesarjem za vrhunske dosež-
ke v sezoni.

Naziv kolesarja leta je pre-
jel cestni kolesar Primož 
Roglič, kolesarka leta je gor-
ska kolesarka Monika Hra-
stnik, ki tekmuje v spustu. 
Oba sta bila najboljša že 
lani. Ekipa leta 2017 v ce-
stnem kolesarstvu je sloven-
ska ženska profesionalna 
ekipa BTC City Ljubljana, 
v gorskem kolesarstvu KD 
Rajd, jubilejno priznanje ob 
70-letnici je prejel KK Prek-
murje Beltinci in ob 60-le-
tnici KK Kranj, priznanje 
za dolgoletno uspešno delo 

je šlo v roke Cirilu Grkma-
nu (KD Calcit Kamnik), za 
posebne dosežke so jih v ce-
stnem kolesarstvu prejeli 
Jan Polanc, Simon Špilak, 
Matej Mohorič, v gorskem 
kolesarstvu pa Jure Žabjek, 
Rudi Pintar in Marko Ni-
emiz. Amaterski kolesar 
leta je Matej Lovše, amater-
ska kolesarka leta pa Laura 
Šimenc.

Med nagrajenci so tudi 
Gorenjci. Cestna kolesarja 
iz kranjske občine Jan Po-
lanc in Matej Mohorič sta 
med prejemniki priznanja 
za posebne dosežke. Polanc 
je na dirki po Italiji osvojil 
etapno zmago. Giro je kon-
čal na 11. mestu v skupni raz-
vrstitvi, kar je ena najboljših 
skupnih uvrstitev Slovencev 
na tritedenskih dirkah. Na 
dirki po Španiji se mu je eta-
pna zmaga za las izmuzni-
la, saj je osvojil drugo mesto. 

Mohorič je v svoji četrti se-
zoni med profesionalci do-
končno potrdil svoj izjemni 
talent in z etapno zmago na 
dirki po Španiji dokazal, da 
dva naslova svetovnega prva-
ka v nižjih kategorijah nista 
bila zgolj naključje. Sezono 
je končal z odličnimi nas-
topi oktobra na Kitajskem, 
kjer je zmagal na dirki prve 
kategorije in končal šesti eta-
pno dirko World toura. Sori-
čan Rudi Pintar pa je prizna-
nje za posebne dosežke pre-
jel med gorskimi kolesarji. 
Tekmuje v spustu. Pohvali 
se lahko z zmago v točkova-
nju serije iXS, in sicer v ka-
tegoriji moških do 19 let. Os-
vojil je naslov državnega pr-
vaka med mlajšimi člani in 
nasploh krojil vrh domačih 
dirk, prvič pa se je preizkusil 
tudi v svetovnem pokalu. La-
ura Šimenc, ki živi v Kranju, 
je amaterska kolesarka leta. 

Kot članica KD Alpe SiS je 
osvojila naslov državne prva-
kinje v cestni vožnji, vožnji 
na čas in še vzponu. Vrhu-
nec sezone je bilo svetovno 
prvenstvo v Franciji, kjer je 
bila v vožnji na čas druga. Za 
konec sezone pa je v kvalifi-
kacijah za naslednje svetov-
no prvenstvo na cestni dirki 
zmagala v absolutni katego-
riji med ženskami, prav tako 
pa tudi v vožnji na čas.

Ciril Grkman je prejel pri-
znanje za dolgoletno uspeš-
no delo. Je dolgoletni pred-
sednik KD Calcit Kamnik. V 
športu je aktiven že vrsto let, 
deluje tudi v lokalni športni 
zvezi, leta 1984 pa se je za-
pisal kolesarstvu. Jubilejno 
priznanje pa so podelili tudi 
KK Kranj. Klub je bil ustano-
vljen leta 1957 v okviru Špor-
tnega društva Mladost in bil 
dolgo vrsto let znan pod ime-
nom Sava Kranj.

Letošnje kolesarske zvezde
Med njimi so tudi Gorenjci, kolesarja leta pa sta Primož Roglič in Monika Hrastnik.

Kranj – Minuli konec tedna je slovenska hokejska reprezen-
tanca opravila enega od pomembnejših testov pred največjim 
izzivom te sezone, olimpijskimi igrami. Na turnirju v Cergyju 
so naši po podaljšku premagali Francijo s 3 : 2, izgubili z 
Latvijo z 1 : 4 in z Belorusijo s 3 : 5. Selektor Kari Savolainen 
ni imel na voljo vseh naših najboljših. Manjkal je predvsem 
Jan Muršak, ki se v svojem klubu šele vrača po poškodbi in so 
mu tokrat v reprezentanci namenoma dali prosto, na zadnji 
tekmi pa so naši igrali še brez Roka Tičarja, Žige Jegliča in 
Roberta Saboliča ter brez branilca Blaža Gregorca, in sicer 
zaradi dogovora z njihovimi klubi, da lahko na turnirju odigrajo 
le dve tekmi. Prav tako pa na zadnji tekmi ni bilo povratnika 
po enoletni odsotnosti, vratarja Roberta Kristana, ki si je na 
drugi tekmi poškodoval prst, ter Nika Pema in Žige Pavlina. 
»Dobil sem veliko informacij o posameznih igralcih, to pa je 
bila tudi osnovna ideja tega tekmovanja,« je po koncu turnirja 
dejal selektor Savolainen.

Za hokejisti zmaga in dva poraza

Gremo orli!

NK TRIGLAV : NK ALUMINIJ
Sobota, 18. 11. ob 14h

NK TRIGLAV : NK DOMŽALE
Sobota, 25. 11. ob 13h
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Kranj – Hokejisti so v mednarodni ligi IHL odigrali tekme 12. 
kroga. Tako HK Triglav kot HK MK Bled sta gostovala v Za-
grebu. Blejci so imeli za nasprotnike KHL Mladost in izgubili 
s 4 : 3 (1 : 1, 1 : 1, 2 : 1). Triglav je nato premagal KHL Zagreb 
z 2 : 1 (0 : 1, 1 : 0, 1 : 0). Tekme 13. kroga bodo jutri. Triglav bo 
ob 18. uri gostili HK Playboy Slavija, HK MK Bled pa bo prav 
tako doma igral s KHL Zagreb (ob 18.45). Jutri bodo z igranjem 
nadaljevali tudi hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice v Alpski 
hokejski ligi. Čaka jih gostovanje pri HC Neumarkt Riwega.

Iz Zagreba s polovičnim uspehom

Kranj – V drugi slovenski nogometni ligi so odigrali tekme 15. 
kroga. Rezultati gorenjskih ekip: Roltek Dob – Rogaška 3 : 1, 
Krka – Kalcer Radomlje 2 : 1 in Mura – Zarica Kranj 1 : 0. Na 
lestvici vodi Mura, Kalcer Radomlje je četrti, Roltek Dob deseti, 
Zarica Kranj pa je 12. Tudi v tretji slovenski nogometni ligi 
center so odigrali tekme 15. kroga. Rezultati gorenjskih ekip: 
Sava Kranj – Brinje Grosuplje 1 : 1, Šobec Lesce – Arne Tabor 
69 1 : 0, SIJ Acroni Jesenice – Tinex Šenčur 1 : 1, Zagorje – Bled 
Hirter 4 : 2, Komenda – Kolpa 1 : 1 in Bohinj – Kočevje 4 : 3. V 
vodstvu je Zagorje (33 točk), Bled Hirter je drugi, Tinex Šenčur 
šesti, sedme so SIJ Acroni Jesenice, deveta Komenda, 11. Sava 
Kranj, 13. Bohinj in 14. Šobec Lesce.

Zarica Kranj izgubila pri vodilnih v ligi

Škofja Loka – Rokometaši so v ligi NLB odigrali tekme 9. kroga. 
Ekipa Urbanscape Loka je gostila Jeruzalem Ormož in izgubila 
z 28 : 32 (16 : 15). Na lestvici so Škofjeločani na šestem mestu.

Poraz Ločanov 

Šenčur – Košarkarji so pretekli konec tedna odigrali tekme šes-
tega kroga lige Nova KBM. Za gorenjske ljubitelje košarke je 
bil najzanimivejši petkov obračun med Šenčurjem Gorenjsko 
gradbeno družbo in Petrolom Olimpijo. Zmaga je ostala na 
Gorenjskem. Šenčur je bil po napetem zaključku boljši s 76 
: 74 (15 : 20, 21 : 20, 20 : 15, 20 : 19). Največ točk so k zmagi 
prispevali najboljši strelec lige Dino Murić (19 točk, 9 skokov), 
Ramo Rizvić (16 točk, 7 skokov) in Smiljan Pavić (13 točk, 
16 skokov). To je sploh prva zmaga Šenčurja proti Olimpiji. 
»Večji del tekme smo zaostajali, vendar se kljub temu nismo 
predali. Verjeli smo v preobrat in na koncu premagali aktualne 
državne prvake,« je bil po tekmi zadovoljen Rade Mijanović, 
trener Šenčurja Gorenjske gradbene družbe. Gašper Okorn, 
trener Petrola Olimpije, sicer pa Medvoščan, je dejal, da si je 
nasprotnik zmago na koncu zaslužil, saj »smo bili preslabi, 
da bi se v določenih trenutkih tekme odlepili na varno razda-
ljo, zato smo bili na koncu tudi kaznovani.« Zmagali so tudi 
košarkarji Helios Suns, ki so bili v gosteh od Zlatoroga Laško 
boljši z 68 : 86 (19 : 18, 17 : 30, 20 : 17, 12 : 21). Na lestvici vodi 
Sixt Primorska, Šenčur je drugi, Domžalčani pa so sedmi.

Prvič premagali Olimpijo

Maja Bertoncelj

Kranj – Na finalni tekmi sve-
tovnega pokala v športnem 
plezanju v Kranju je polna 
dvorana ljubiteljev tega špor-
ta pesti držala tudi za dva go-
renjska športna plezalca. V 
moškem finalu je nastopil 
Domen Škofic, v ženskem 
pa Vita Lukan. Oba sta člana 
ŠPO PD Radovljica.

Škofic, ki je bil lani v Kra-
nju drugi, slavil pa je zmago 
v skupnem seštevku težav-
nosti, je tekmo končal na če-
trtem mestu, četrti pa je tudi v 
seštevku letošnje sezone v te-
žavnosti. Najboljšo uvrstitev 
je dosegel na prvi tekmi sve-
tovnega pokala, ko je bil drugi, 
pred Kranjem je bil še dvak-
rat četrti. »Škoda za danes, 
ker sem imel še veliko poka-
zati. Lahko bi šlo višje. Sem pa 
v finalu užival, kar je najbolj 
pomembno. Lanska sezona 
je bila sanjska, letos je šlo vse 
malo narobe, tako da, glede 
na to, četrto mesto v skupnem 
seštevku ni tako slabo. Tekem 
bo še veliko. Cilje imam, mo-
tivacije mi ne manjka. V mis-
lih imam olimpijske igre pa 
tudi svetovno prvenstvo, na 
katerem sem bil že dvakrat če-
trti,« je povedal Domen Ško-
fic, ki je na kranjski tekmi če-
trtič nastopil v finalu. Prvič pa 
je v finalu Kranja in članskih 
tekem svetovnega pokala na-
sploh plezala Vita Lukan. Se-
demnajstletnica je osvojila 

sedmo mesto, po tekmi pa 
povedala: »Zelo sem vesela in 
zadovoljna, da sem se na do-
mači tekmi uspela uvrstiti v 

finale. Dodatne energije mi 
je dalo še občinstvo. To je bila 
zame neverjetna izkušnja. 
Res vse super.« Lukanova je 

pred Kranjem v svetovnem 
pokalu najvišje priplezala na 
14. mesto. Je evropska mla-
dinska prvakinja v težavnosti, 
prihodnje leto pa bo nastopi-
la na mladinskih olimpijskih 
igrah v Buenos Airesu.

Za prihodnost slovenskega 
športnega plezanja na najviš-
ji ravni se ni bati. In ne nazad-
nje je slovenska reprezentan-
ca v športnem plezanju tudi 
zaradi uspešnih nastopov v 
Kranju že drugo leto zapored 
osvojila pokal narodov v težav-
nosti. Slovenci so že vrsto let 
plezalna svetovna velesila in 
lahko se le veselimo olimpij-
skih iger leta 2020, na katerih 
bodo nastopili tudi plezalci, 
in sicer v kombinaciji.

V finalu dva Gorenjca
Domen Škofic je sezono svetovnega pokala v športnem plezanju zaključil s četrtim mestom,  
Vita Lukan je bila sedma. Oba sta člana ŠPO PD Radovljica.

Nasmejana Vita Lukan: prvič v finalu članske tekme 
svetovnega pokala / Foto: Tina Dokl

Domen Škofic je plezal v stilu celotne sezone in končal tik pod stopničkami. / Foto: Tina Dokl
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Prehrana po TKM (X. del)

Sladica iz prosa

V dosedanjih člankih o pre-
hranjevanju po načelih tradi-
cionalne kitajske medicine 
(TKM) smo pogledali osnov-
ne okuse, kako učinkujejo v 
telesu, katera so pravila urav-
noteženega prehranjevanja, 
kako kombinirati posamezne 
skupine živil, kam energijsko 
spadajo živila. 

Ker smo že tako dobro 
»oboroženi« z osnovami, se 
spodobi, da končno tudi kaj 
»skuhamo« po vseh načelih, 
ki smo jih spoznali. Se stri-
njate?

Kaj lahko naredimo s 
prosom 

Proso je zelo staro žito, iz-
vira iz Azije, gojili so ga tudi 
že stari Egipčani, uporabljali 
Rimljani. Veliko se uporablja 
v afriških in azijskih državah. 

V Evropi pa je dolgo časa ve-
ljalo za »ptičjo« hrano. 

Po sestavi je proso podob-
no pšenici, s to razliko, da 
ne vsebuje glutena, tako da 
je primerno tudi za bolnike s 
celiakijo in sladkorne bolni-
ke. Je blagi diuretik, pomaga 
nam odvajati vodo iz telesa. 

Proso je bogato z vitamini 
skupine A in B, folno kisli-
no, kalcijem, železom, kali-
jem, magnezijem, cinkom, 
beljakovinami in nenasiče-
nimi maščobami. 

Energijsko nas okrepi, ka-
dar smo utrujeni in šibki, 
krepi naše nohte, lase in po-
maga pri obnavljanju kože. 

Proso skuhamo, lahko 
v večji količini, kot jo pot-
rebujemo za en obrok, in 
tako prihranimo čas in si 
olajšamo kuhanje, preosta-
nek pa nekaj dni hranimo 
v hladilniku ter ga vsakič 

kombiniramo z drugo zele-
njavo. 

Kombinirajmo ga le z eno 
vrsto zelenjave hkrati – saj se 
spomnite: manj je več! 

Proso z zelenjavo

Nekaj idej, s čim vse lah-
ko postrežemo proso: cve-
tača, por, korenje, špinača, 
blitva, koromač … Zelenjavo 

najprej popražimo v ponvi s 
strokom česna, ki ga odstra-
nimo, preden dodamo proso 
(da ne bo česen dražil naše-
ga želodca). 

Nato dodamo proso in vse 
skupaj premešamo (proso 
iz hladilnika mešamo toliko 
časa, da se segreje, ne uživaj-
mo ga hladnega). Ne mešaj-
mo več vrst zelenjave sku-
paj, telo nam bo hvaležno. 

Na ta način nas bo proso ok-
repilo in napolnilo z energi-
jo. Če zmešamo skupaj vse, 
kar nam pride pod roke, pa 
želodec in prebavni trakt po-
rabita ogromno energije za 
presnovo in nam je za naše 
delovanje ne ostane toliko, 
kot bi je lahko, če obrok ses-
tavimo enostavno. 

Sladica iz prosa (da 
ne zapostavimo 
sladkosnednežev)

Proso skuhamo, po že-
lji ga lahko zmeljemo ali pa 
uporabimo celega. 

Dodamo naribana jabol-
ka, orehe, lahko mleti kokos, 
če nam je všeč. Če je masa 
zelo suha, dodamo malo ja-
bolčnega soka. Vse skupaj 
zmešamo in pečemo 30 mi-
nut na 150 stopinjah Celzija. 

Pa dober tek!

Jelena Justin

Divja visokogorska pregra-
da na meji med Italijo in Slo-
venijo se začne z Malo Pon-
co, nadaljuje z Visoko, Sre-
dnjo in Zadnjo Ponco, od 
koder se preko Struga dvig-
ne do Vevnice. Proti jugu se 
povzpne na vrh V koncu špi-
ce in se s Kotove špice spu-
sti na Kotovo sedlo ter se po 
severovzhodnem grebenu 
vzpne na vrh Jalovca, pro-
ti jugozahodu pa prek Roba 
nad Zagačami in Malega Ko-
ritniškega Mangarta ter pre-
padne Hude škrbine spleza 
na vrh Mangarta. Mogočna 
kulisa, vredna vsakega spo-
štovanja. Delček tega amfi-
teatra bomo obiskali danes. 

Skozi Kranjsko Goro se za-
peljemo v Rateče, vstopimo v 
Italijo in nadaljujemo proti 
Trbižu. Ko smo na dnu klan-
ca, malce za mejo, se levo od-
cepi cesta proti Belopeškim 
jezerom / Laghi di Fusine. 
S parkirišča nadaljujemo 

po makadamski poti, ko nas 
smerokaz usmeri levo pro-
ti Zacchi / Rif. Zacchi. Nekaj 
časa sledimo precej strmemu 
kolovozu, potem pa se kolo-
voz spremeni v hitro vzpe-
njajočo se pot. Vzpon pote-
ka v okljukih, tako da strmi-
ne ni zaznati. Izpred Koče Za-
cchi se odpre čudovit pogled 
na Vevnico in Mangart. Pred 
kočo se usmerimo v sme-
ri Srednja Ponca / Ponza di 
Mezzo, Visoka Ponca / Pon-
za Grande. Hitro vzpenjajo-
ča se pot skozi ruševje pote-
ka v desno in nas hitro pripe-
lje do prvih jeklenic, kar olaj-
ša strm vzpon. Ko pridemo 
do stene, prečimo grapo in se 
na drugi strani ponovno str-
mo povzpnemo. Previdno. 
Dosežemo razcep: desno gre 
normalna pot na Visoko Pon-
co, pot, po kateri bomo sesto-
pili, levo pa se odcepi pot pro-
ti ferati. Predlagam, da se na 
tem mestu opremimo z vsem 
potrebnim. Do vstopa v fera-
to prečimo nekaj grap. Vstop 

označuje ogromna rdeča 
pika. Ferata je lepo speljana, 
strma in precej zračna. Po-
zorni moramo biti predvsem 
v vmesnem delu, ki ni zava-
rovan in izjemno krušljiv. 
Če imamo pod seboj koga, 
je previdnost še toliko več-
ja. Vzpnemo se po manjši 
lestvi, ki z eno nogo binglja 
v zraku. Sledi delček ferate, 
kjer so trenutno – oktober 
2017 – potrgane jeklenice, 
ki so nadomeščene s plezal-
no vrvjo. Sledi še nekaj prijet-
nega poplezavanja po sicer iz-
jemno krušljivem terenu. Ko 
dosežemo vršni greben, se le 
še lagodno sprehodimo do 
vrha. Visoka Ponca leži v sa-
mem amfiteatru zgoraj naš-
tetih vrhov, zato ponudi fan-
tastičen razgled. Če se obr-
nemo proti dolini Tamar, je 
pred nami greben Mojstrovk, 
zadaj pa Prisojnik, pa greben 
od Kriške stene do Škrlatice, 
Oltarjev, Špika, Frdamanih 
polic itd. Proti severu se po-
kaže razpotegnjeni Dobrač, 
globlje v Avstriji pa Visoke 
Ture, proti zahodu pa Karnij-
ske Alpe, ob jasnem vremenu 
pa tudi Dolomiti. Z vrha sestopimo na slo-

vensko stran. Tudi sestop je 
krušljiv in v zgornjem delu 
povsem nezavarovan, zato 
previdno. Strm sestop se za-
ključi na ozkem grebenu, ki 
je povsem na novo zavaro-
van in spominja na Mali Tri-
glav, od tam pa dosežemo 
Planiško škrbino, 2156 m, s 
katere se začnemo vzpenjati 
na Srednjo Ponco. No, prej 

še malce izgubimo višino. 
Strm vzpon na Srednjo Pon-
co, z enim krajšim kami-
nom, nas vodi po razbitem 
in krušljivem svetu.

Z vrha Srednje Ponce ses-
topimo nazaj do razpotja, 
kjer zavijemo levo navzdol, 
proti koči Zacchi. Sledi strm 
sestop po visokih travah in 
kamenju. Precej hitro smo 
na razcepu, kjer smo se prej 

odcepili levo proti ferati, nas 
pa čaka le še strm sestop do 
koče Zacchi, ki je ponekod 
zavarovan. 

Od koče Zacchi se po 
udobni poti spustimo do iz-
hodišča pri zgornjem Belo-
peškem jezeru. 
Nadmorska višina: 2274 m
Višinska razlika: 1500 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Visoka (2274 m) in Srednja Ponca (2228 m)

Visoko nad velikanko
Ko spremljamo polete v Planici, se pogosto reče velikanka pod Poncami.  
Ja, Ponce so štiri: Mala, Visoka, Srednja in Zadnja. Mogočne krušljive gospe. 

Spodnji del ferate na Visoko Ponco / Foto: Jelena Justin

Na vrhu je prijala odlična čokolada. / Foto: Jelena Justin

Pogled na Visoko Ponco med sestopom s Srednje Ponce / Foto: Jelena Justin

Opravičilo 
Bralcem se iskreno 
opravičujem za neljubi 
lapsus v preteklem 
Planinskem izletu, ko sem 
slap Rinka preimenovala v 
slap Savica. Na Tursko goro 
se podamo mimo slapu 
Rinka.
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Grega Flajnik

Kranj – Ko govorimo o rekre-
aciji, pogosto mislimo na tis-
ti del, kjer tekmujemo za re-
zultat. Pogosto sta prisotni 
tekmovalnost in borbenost. 
S tem se precej poveča mož-
nost, da pride do poškodb, saj 
rekreativci prevečkrat obre-
menimo svoje telo prek svo-
jih zmožnosti. Tako v bitki s 
časom ali za premoč na igri-
šču pozabimo na to, da je glav-
ni namen rekreacije lahkotno 
gibanje, preživljanje prostega 
časa v naravi, druženje, spro-
stitev in ob tem mogoče spo-
znavanje novih krajev. Prav to 
smo želeli svojim bralcem po-
nuditi, ko smo se pred tremi 
leti odločili, da organiziramo 
kolesarske izlete. 

Na začetku, ko smo organi-
zirali prvo takšno potovanje, 
si sploh nisem predstavljal, 
kako bo 16 naključno zbranih 
in različno pripravljenih kole-
sarjev lahko potovalo skupaj. 
Prekolesariti tudi do sto kilo-
metrov dnevno in premaga-
ti precej klancev ni enostav-
no. Toda začetni dvom je izgi-
nil že na prvem potovanju po 
Prekmurju. Takoj sem opazil, 
da so se zbrali ljudje s podob-
nim načinom razmišljanja, 
ki jim napor ni odveč, so prip-
ravljeni pomagati drug dru-
gemu in razumejo, če gre kaj 
tudi narobe. 

Na vseh potovanjih tudi opa-
žam, da kolesarji spodbujajo 
drug drugega in si pomaga-
jo. Če nekdo ostaja zadaj in ne 
more več slediti skupini, mu 
drugi pomagajo, skoraj vedno 

se nekdo sam javi za pomoč. 
Na potovanju je sicer vedno or-
ganizirano spremstvo s kom-
bijem, a redkokdaj se kdo od-
loči, da se bo del poti peljal na 
štirih kolesih in bencinski po-
gon. Naš zvesti spremljevalec 
Janez nas pogosto presene-
ti z dobro malico, in kot pravi, 
je včasih stresno najti prostor 
za malico. Kljub temu mu to 
vedno uspe – četudi med cip-
resami na pokopališču. Nad 
malico so naši gostje navdu-
šeni predvsem zato, ker se Ja-
nez res potrudi, deloma pa 
tudi zato, ker so po veliko pre-
voženih kilometrih naša tele-
sa utrujena in je vsaka hrana 
še kako dobrodošla in okusna. 
Med kolesarjenjem poskrbi-
mo za ustrezno motivacijo in 
ne preveč ekstremne napore, 

ob koncu dneva pa za sprosti-
tev ob glasbi. Ponočujemo pa 
ne, saj smo prijetno utrujeni 
in vemo, da nas naslednji dan 
čakajo nove kolesarske dogo-
divščine in spoznanja. 

Kje smo kolesarili letos

Organizirali smo štiri ko-
lesarska potovanja. Najprej 
smo se podali na Goriško in 
se prvi dan spustili z Livških 
Raven proti Goriškim brdom. 
Po grebenu ob italijansko-slo-
venski meji smo se v štiride-
setih kilometrih spustili za ti-
soč metrov do Gonjač v Gori-
ških brdih. Drugi dan smo iz 
Nove Gorice podali do Ogleja 
in Gradeža. Zadnji dan smo 
v slabem vremenu kolesarili 
proti Krasu, ki nas je pričakal 
v lepem sončnem vremenu.

Druga daljša avantura so 
bile lepe poti po Južnem Če-
škem. Gozdovi Šumave, ki 
skupaj z bavarskimi gozdovi 
tvori največji evropski gozd, 
so bili v času hladne vojne ve-
lik vojaški poligon, komor je 
redko stopila druga kot vo-
jaška noga. Zato je v veliki 
meri narava neokrnjena, ces-
te pa lepo urejene. Bivali smo 
v nekdanjem vojaškem hote-
lu sredi gozdov, zato smo lah-
ko zvečer priredili zabavo po 
svoje. Po dveh dneh smo se 
podali v Česky Krumlov, lepo 
srednjeveško mesto z boga-
to zgodovino. Ta kraj je turi-
stično zelo obiskan in gostom 
nudi polno lepih razgledov in 
kulinaričnih ter adrenalin-
skih doživetij. Tudi del naše 
ekipe se je zadnji dan odlo-
čil, da kolo zamenja za čoln 
in se odpravil na raftanje po 
reki Vltavi.

Naš popotniški hit je ko-
lesarjenje ob reki Donavi, 
ki smo ga letos organizirali 
že tretjič. Popolna ravnina, 
lepa mesta in povsem var-
ne kolesarske poti so glavne 
značilnosti tega potovanja. 

Zadnje potovanje po Juž-
ni Češki je bilo ponovitev 
prvega, le da smo nekatere 
poti spremenili.

Misli naši gostov

Sledi nekaj utrinkov in 
misli kolesarjev, ki so letos 
potovali z nami.
Meta in Igor: »Še enkrat hva-
la za čudovito kolesarjenje. 
Vsekakor bi bilo pametno 
opisati veliko število razgi-
banih kolesarskih poti po 
neokrnjeni dolini reke Vlta-
ve, prečudovito mesto Česky 
Krumlov, veliko izbiro piva ... 
Kolesarjenje je zmerno na-
porno in je primerno za vse 
starostne skupine. Organi-
zacija potovanja je zelo dob-
ra, Janez pa je na izviren na-
čin (zelo dobre malice) pos-
krbel, da smo si nabrali moči 
za popoldanske izzive, ki so 
bili zanimivi in so nam bili 
v posebno zadovoljstvo. Zve-
čer pa si nas pozabaval s har-
moniko in preizkusil naše 
glasove, ki pa jih moramo 

še izpiliti in se naučiti pe-
sem Tancuj, tancuj, vykrucaj 
... Zgodovina Češke je zani-
miva in ob kolesarjenju si jo 
podajal tako, da nam ni bilo 
odveč poslušati. Skratka ko-
lesarjenje po Južni Češki je 
bilo po najinem okusu.« 
Ani in Janez: »Na potovanjih 
je veliko odvisno od ljudi in 
misliva, da smo bili vesela in 
prijateljska druščina, ki je z 
vnemo kolesarila po klanč-
kih gor in dol ... Za naju je 
bilo enkratno, nepozabno in 
neponovljivo raftanje po Vl-
tavi. Tudi večeri ob pivu har-
moniki, kitari in naši pev-
skih talentih, ki so prepevali 
vsak po svojih zmožnostih.«
Marija, Dušan, Irena in Aleš: 
»Všeč nam je, da nimamo 
nobenih skrbi glede organi-

zacije – naša naloga je samo 
kolesarjenje in uživanje.«
Mari in Jože: »Za tiste, ki pri-
segajo na gorenjske klance, 
je morda popolna ravnina 
ob Donavi velik dolgčas. Ko 
sva po dobrih 350 km priko-
lesarila iz Passaua na Dunaj 
pred katedralo svetega Štefa-
na, naju je zajel občutek zma-
goslavja. Biti v samem centru 
Dunaja s kolesom, to pa res ni 
kar tako. Prav zares, enkratno 
doživetje.« 
Helena: »Na letošnjem kole-
sarjenju je bilo enostavno vse 
lepo. Ljudje so bili prijetni, vo-
dnik je že v Kranju dal vedeti, 
da bo to preprosto in lepo dru-
ženje. Všeč mi je bilo, ker je 
bilo vse urejeno, za vse je bilo 
poskrbljeno; vse je teklo kot po 
maslu. In nič se nam ni mudi-
lo. Všeč mi je tudi, ker skupina 

ni prevelika in ker ni strahu 
pred tem, če slučajno ne bom 
zmogla, če se mi kolo pokvari, 
ker je ves čas z nami spremlje-
valno vozilo.« 

Janez: »Imamo ravno pra-
všnjo kombinacijo kolesar-
jenja, turističnih ogledov 
in zadosti turističnih raz-
lag. Všeč mi je preprostost 
kolesarjev in naš skupni cilj 
– kolesariti, videti nove de-
žele, se sprostiti od dnevne 
rutine in se zabavati. Ustva-
riti prijetno vzdušje, zaradi 
katerega se mnogi vračajo, 
je prava umetnost, saj tega 
ne moreš izsiliti in narediti 
na silo. Zdi se mi, da k temu 
največ prispevajo naša sku-
pna srčnost, iskrenost, igri-
vost, radovednost in včasih 
tudi medsebojna potrpež-
ljivost.«
Zaradi takšnih misli je lepo 
organizirati kolesarska po-
tovanja in potrudili se bomo, 
da boste tudi v naslednjih le-
tih radi kolesarili z nami.

Z Gorenjskim glasom na kolesu
Gorenjski glas tretje leto zapored organizira kolesarska potovanja. Spoznali smo, da je hitrost, s katero se premikamo s kolesom, 
ravno prava, da si lahko podrobno ogledamo nove kraje, in hkrati ne tako majhna, da bi manjkalo novih dogodivščin.

Janezova malica je dobra povsod.

Naši kolesarji radi 
pomagajo pri pripravi 
malice.

Stkejo se tudi nova prijateljstva.

Naše kolesarke sredi Šumave na Južnem Češkem / Vse fotografije: Grega Flajnik

Tudi dež nas ne zmoti.

Škofja Loka – Prva tekma v 
letošnjem pokalu Slovenije v 
ciklokrosu na Gorenjskem bo 
v nedeljo, 19. novembra, na 
območju nekdanje vojašnice 
v Škofji Loki. Organizator CX 
Loka je ŠD Koloka. To bo ena 
izmed šestih dirk letošnjega 
pokala. Dogodek se bo začel 
ob 11. uri z ogledom in pre-
izkusom trase. Ob 12. uri bo 
start dečkov in deklic do 15 
let, ob 12.40 žensk, mladin-
cev do 19 let in CX za vse, 
ob 13.20 pa kategorij elite in 
masters. Starta lahko vsak, ki 
se želi preizkusit v ciklokrosu.

Ciklokros v Škofji Loki

Kranj – V nedeljo se je začela 
11. sezona Kranjske zimske 
tekaške lige. Na Kališče je 
tekel 101 tekač in tekačica. 
Konkurenca je bila dobra, 
najhitrejša pa sta bila po 
pričakovanjih gorska tekača 
Timotej Bečan in Jasmina 
Jelovšek. V moški konkuren-
ci sta se na drugo in tretje 
mesto uvrstila Matic Dolžan 
in Primož Porenta, v ženski 
pa Tina Klinar in Tina Kozjek. 
Za trening je tekel tudi cestni 
kolesar Luka Mezgec in bil v 
cilju sedmi, tik za prijateljem 
in nekdanjim kolesarjem 
Vladom Kerkezom. Znova 
se obeta zanimiva sezona. 
Naslednji krog bo to nedeljo 
s tekom na Sv. Jošt.

Na uvodu tudi Mezgec

Mengeš – V soboto je pote-
kal četrti Tek Občine Men-
geš. Nastopilo je 186 teka-
čic in tekačev, ki so tekli na 
pet ali deset kilometrov. Na 
daljši razdalji so bili v moški 
konkurenci najhitrejši trije 
Janez Mulej (Team Ljubič), 
Franci Volkar (ŠKD Meki-
nje) in Andrej Trojer (Nanos 
Podnanos), v ženski pa Ni-
ves Skube, Nataša Radkovič 
in Alenka Čebulj. Na krajši 
razdalji sta najboljši čas do-
segla Gašper Hren in Lejla 
Osolnik. 

Tek Občine Mengeš

Kamnik – V soboto, 25. no-
vembra, se bo začela 9. 
zimska liga k sv. Primožu, 
ki poteka pod okriljem Kluba 
gorskih tekačev Papež. Udele-
ženci se bodo dobili ob 9. uri 
na Vegradu, od koder bodo 
vsak po svojih močeh tekli 
do cerkve Sv. Primoža. Tako 
bo skupaj petnajst sobot. 
Lahko hodite oz. tečete po 
cesti naokoli, brez bližnjic. 
Čas si meri vsak sam. Start 
je skupinski. Izjeme so otroci 
in starejši, ki hodijo in lahko 
startajo pol ure prej. Start po 
9. uri se ne šteje. Organiza-
torji pravijo, da bodo sobote 
pri njih v znamenju pota, 
boja, smeha, mraza, klancev 
in sreče ter druženja na vrhu. 
Zadnji vzpon bo 3. marca, 
ko bo tudi zaključek letošnje 
zimske lige. Najboljšim bodo 
podelili priznanja. 

Kmalu deveta zimska 
liga k sv. Primožu
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Kranj – Tržičan Duško 
Krupljanin, obtožen pre-
prečitve uradnega dejanja 
policistu in napada nanj, je 
v petek na Okrožnem sodi-
šču v Kranju podal svoj za-
govor. Priznal je, da je apri-
la v Tržiču enkrat udaril po-
licista Milana Murnika, ven-
dar šele potem, ko naj bi po-
licist močno presegel svo-
ja pooblastila. Podobno ob-
tožbo za napad na policista, 
ki je ob tem izstrelil opozo-
rilni strel, je kranjsko okro-
žno tožilstvo vložilo tudi zo-
per njegovega mlajšega bra-
ta Danijela, ki je oktobra na 
predobravnavnem naroku 
krivdo priznal in je bil obso-
jen na polletno zaporno ka-
zen, ki jo je že prestal v hi-
šnem priporu. 

Duško Krupljanin je obto-
žen, da se je 17. aprila v Tr-
žiču v postopku identifikaci-
je uprl in napadel policista, 
ki je zato uporabil razpršilo, 
kasneje pa se je na kraj do-
godka vrnil še z bratom Da-
nijelom, s katerim sta zno-
va napadla policista, ki je za-
radi zaščite svojega življenja 
opozorilno streljal. Obtože-
ni je v zagovoru navedel, da 
bo na sojenju dokazal svojo 
nedolžnost, ker da je vsebina 
obtožnice prirejena v korist 
policistu. »Če bi policistu ho-
tel kaj narediti, potem ne bi 
vmes klical policije na 113 in 
povedal, da me je napadel po-
licist in da sem ga udaril, ker 
je prekoračil vsa pooblastila.«

Enako, kot je pred časom 
že razložil novinarjem, je 

Duško v zagovoru pojasnil, 
da se je tega dne s štiriletnim 
nečakom odpravil na spre-
hod po Tržiču, ko se je ob nji-
ju ustavilo policijsko vozilo, 
policist Murnik pa je od njega 
zahteval osebni dokument, 
ker da je oropal gostinski lo-
kal Dolhar. »Ker pri sebi ni-
sem imel dokumentov, sem 
policistu predlagal, da gre-
mo skupaj ponje k meni do-
mov, kjer bomo pustili neča-
ka, nato pa odšli na policijsko 
postajo, da razrešimo nespo-
razum. Policist Murnik pa je 
izstopil iz avtomobila, stopil 
do mene in se zadrl, da zahte-
va dokumente. Dopovedoval 
sem mu, da zagotovo nisem 
pravi, saj je Dolhar moj prija-
telj. Takoj sem ga tudi pokli-
cal in je po telefonu tudi on 
povedal, da nisem bil jaz ro-
par. A policist Murnik ni od-
nehal, še naprej je zahteval 
dokumente, pridružil se mu 

je še drugi policist. Večkrat 
sem jima pojasnil, da do-
kumentov nimam pri sebi, 
in ju pozval, naj se umirita, 
nato pa je Murnik izvlekel 
solzivec ter me začel škro-
piti in odrivati,« je razložil. 
Kot je dejal, je policist ob tem 
poškropil tudi njegovega ne-
čaka, ki je začel jokati, pris-
topili so mimoidoči in otro-
ka odstranili, sam pa se je za-
čel umikati v smeri cerkve. 
Policist ni odnehal, poškro-
pil je tudi njegovo mamo, ki 
je prišla mimo, in ker ni imel 
več drugega izhoda, ga je na-
zadnje udaril in pahnil med 
smetnjake, mamo pa zapro-
sil, naj nečaka odpelje do-
mov, je razložil. 

Zatem se je obtoženi use-
del v prijateljev avto in sta 
se odpeljala proti BPT, ko je 
zagledal brata Danijela, kako 
hiti proti središču Tržiča, saj 
so ga vmes že obvestili, da je 

policija napadla njegovega 
brata in sina. Vmes je Du-
ško klical tudi na 113 in raz-
ložil, kaj se je zgodilo, nato 
pa je pohitel za bratom, da 
bi ga umiril, zveze s polici-
jo pa naj ne bi prekinil, zato 
po njegovem mora obstaja-
ti posnetek kasnejšega do-
gajanja. »Ko sem se vrnil, 
je Danijel policista Murni-
ka v avtu zgrabil za vrat, po-
licist se je ulegel med sede-
ža in začel cviliti, nato pa je 
izvlekel pištolo in jo name-
ril bratu v glavo.« Duško je 
tedaj povlekel svojega brata, 
medtem pa je policist ustre-
lil. Obtoženi je še vedno 
prepričan, da je policist me-
ril v brata in da ni šlo za opo-
zorilni strel, saj bi sicer zago-
tovo ustrelil skozi streho av-
tomobila in ne v vetrobran-
sko steklo. Po streljanju sta 
oba brata zbežala. »Bil sem 
v šoku, streljal je brez razlo-
ga. Jaz nisem nič kriv, nisem 
huligan, ne pretepam se. Po-
tem sem bežal, policist pa je 
kljub temu s pištolo meril 
vame v hrbet. Drugi policist 
mu je tedaj dejal, naj ne stre-
lja, saj bežim. Priče bodo to 
tudi potrdile.« 

»Sodnica, prosim vas, daj-
te na detektor laži mene, bra-
ta in oba policista. Če se iz-
kaže, da lažem, takoj pod-
pišem za kazen pet let za-
pora,« je obtoženi še pozval 
sodečo sodnico Andrijano 
Ahačič, ki je njegov predlog 
po odpravi hišnega pripora 
zavrnila. Glavno obravna-
vo bodo z zaslišanjem prič, 
tudi obeh policistov, nada-
ljevali prihodnji teden.  

Če lažem, grem takoj v zapor
Tržičan Duško Krupljanin, obtožen napada na policista, trdi, da je policist, preden ga je udaril, močno 
presegel svoja pooblastila. Resničnost svojih navedb želi dokazati tudi s poligrafskim testom. 

Duško Krupljanin je sodnici predlagal, naj ga z bratom in 
obema policistoma pošlje na poligrafski test. / Foto: Simon Šubic

Andraž Sodja

Kranj – Na okrožnem sodi-
šču v Kranju sta pred dne-
vi na zatožno klop sedla di-
rektor Gorenjske gradbe-
ne družbe (GGD) Branko 
Žiberna in vodja logistike 
GGD Janez Pirc, ki jima to-
žilstvo očita zlorabo položa-
ja in pomoč pri zlorabi polo-
žaja pri domnevnem izdaja-
nju fiktivnih računov za pla-
čilo zasebnih potovanj v le-
tih 2006 in 2007. S tem naj 
bi tedanjemu Cestnemu 
podjetju Kranj, sedaj GGD, 
povzročila za okoli 79 tisoč 
evrov škode.

Ker je od zadnje obrav-
nave preteklo že več kot tri 

mesece, se je moral posto-
pek začeti znova, pri če-
mer je obramba obtoženih 
zahtevala ponovno zasliša-
nje vseh prič. Oba obtože-
na sta se znova izrekla za 
nedolžna, nato so kot pri-
čo spet zaslišali nekdanje-
ga direktorja Integrala Tr-
žič Draga Grila, nekoč so-
obtoženega v tej zadevi, ki 
je krivdo že priznal. Gril je 
vztrajal pri svojih izpovedih 
v sodni preiskavi in na poli-
ciji. »Žiberna je povedal šte-
vilko stroja, na račun tega so 
pripravili fiktivne račune za 
vzdrževanje enega od stro-
jev, ki jih je podjetje plača-
lo, sredstva pa so uporabili 
Žiberna in njegovi pajdaši. 

Tudi pred očitanim obdob-
jem je prihajalo do takšnih 
dejanj, šlo je prek vseh ra-
zumnih meja,« je dejal. Ko 
je obseg potovanj postal pre-
velik strošek za podjetje, pa 
je Gril pričal o izsiljevanju, 
grožnjah itd. Drugoobtože-
ni Pirc je ob tem predlagal, 
naj grafolog pregleda ene-
ga od spornih dokumentov, 
po faksu poslanega Integra-
lu Tržič, kjer so bili na roke 
pripisani podatki, za katere 
vztraja, da jih ni napisal.

Sojenje, ki se bo jutri na-
daljevalo, je epilog zadeve iz 
leta 2009, ko so kriminalisti 
preiskovali okoliščine spor-
nih izletov gorenjskih žu-
panov v Barcelono in Pariz 

v letih 2003 in 2007 v orga-
nizaciji Integrala Tržič, ki 
je bil v 31-odstotni lasti CP 
Kranj. Zaradi suma ponare-
janja listin in zlorabe polo-
žaja so kazensko ovadili pet 
odgovornih oseb v CP Kranj 
in Integralu Tržič, medtem 
ko v ravnanjih županov niso 
ugotovili ničesar nezakoni-
tega. Kriminalisti so ob tem 
še posumili, da naj bi bilo v 
obdobju med 2002 in 2007 
med podjetjema izdanih več 
fiktivnih računov za neopra-
vljene storitve. Zaradi dol-
gotrajnosti postopka je pre-
cej očitanih kaznivih dejanj 
že zastaralo, zastaralni rok 
pa se nezadržno izteka tudi 
za preostala očitana dejanja. 

Žiberna tokrat prišel na sodišče
Po daljši neudeležbi zaradi zdravstvenih težav in nazadnje zaradi zamude letala z EP v košarki se je 
Branko Žiberna v četrtek vendarle udeležil sojenja zaradi domnevnega izdajanja fiktivnih računov.

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

Simon Šubic

Jesenice – Upravno sodiš-
če je konec septembra kot 
neutemeljeno zavrnilo tož-
bo Sande Alibabić, obsoje-
ne na zaporno kazen zaradi 
ravnanj, ki so pripeljala do 
smrti njene dveletne hčerke, 
s katero je ugovarjala odloči-
tvi Centra za socialno delo 
Jesenice (CSD), da ji odvza-
mejo otroka, ki ga je mar-
ca rodila v priporu. Uprav-
no sodišče je tako s sodbo, 
ki je bila Alibabićevi vroče-
na pred tremi tedni, pritrdi-
lo začasni odločbi centra za 
socialno delo z 20. marca o 
začasnem odvzemu mlado-
letnega otroka in njegovi na-
mestitvi v rejniško družino. 
Sodba je pravnomočna.

Sanda Alibabić in nekda-
nji partner Mirzan Jakupi 
sta bila 28. septembra sep-
tembra na kranjskem okro-
žnem sodišču spoznana za 
kriva storitve več kaznivih 
dejanj zanemarjanja, suro-
vega ravnanja in povzročitve 

posebno hudih poškodb, za-
radi katerih je 4. julija lani 
umrla njena dveletna hčer-
ka. Sodišče je Alibabiće-
vo obsodilo na 23 let zapo-
ra, Jakupiju pa je izreklo za 
dve leti nižjo zaporno ka-
zen. Obramba se je na sod-
bo pritožila, zato ta ni prav-
nomočna. 

Alibabičeva je svojega če-
trtega otroka rodila marca v 
času sojenja. Kmalu po po-
rodu ji je jeseniški CSD že v 
porodnišnici začasno zaradi 
varnosti odvzel otroka. Ali-
babićeva se je po vrnitvi iz 
porodnišnice v pripor preko 
pooblaščenke Darje Roblek 
na odločitev centra pritožila 
na ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, ki je pritožbo 
zavrnilo, zato je potem zara-
di začasnega odvzema otro-
ka sprožila še upravni spor, 
s katerim tudi ni uspela. Po 
rešitvi upravnega spora lah-
ko jeseniški CSD nadaljuje 
postopke za odvzem otroka 
oziroma roditeljske pravice.

Upravno sodišče potrdilo 
začasen odvzem otroka
CSD Jesenice zdaj nadaljuje postopek za odvzem 
roditeljskih pravic Sandi Alibabić.

Simon Šubic

Loke v Tuhinju – Med opra-
vljanjem dela v svojem goz-
du se je v soboto popoldne v 
Lokah v Tuhinju smrtno po-
nesrečil 62-letni domačin. 
Po ugotovitvah policije je 
med sečnjo nanj padlo eno 
od dreves, ki se mu ni uteg-
nil pravočasno umakniti. Pri 
tem se je tako hudo poško-
doval, da je na kraju nesreče 
podlegel poškodbam. 

Hude poškodbe glave in 
nog pa je v soboto utrpel 

Škofjeločan, ki je sečnjo iz-
vajal na strmem in težko pre-
hodnem terenu od Svetega 
Tomaža proti hribu Udeček. 
Do nesreče je prišlo med re-
ševanjem zagozdene smre-
ke, zaradi poškodb ni življenj-
sko ogrožen, uporabljal pa je 
zaščitno opremo, so sporoči-
li gorenjski policisti. Škofje-
loški gorski reševalci so po-
nesrečenca prenesli do reše-
valnega vozila Nujne medi-
cinske pomoči Škofja Loka, 
s katerim so odpeljali v lju-
bljanski klinični center. 

Umrl med sečnjo dreves

Kranj – Gorenjski prometni policisti so v četrtek dopoldne, ko 
so merili hitrost na avtocesti, v radar ujeli tudi voznika, ki je po 
avtocesti divjal s hitrostjo 229 km/h. Zaradi hudega prekrška 
ga bodo obravnavali v prekrškovnem postopku, za katerega 
sta predpisani globa 1200 evrov in stranska sankcija devetih 
kazenskih točk. V nekajurnem nadzoru so sicer policisti ugo-
tovili 46 prekoračitev hitrosti vožnje nad 150 km/h, večinoma 
med 150 in 160 km/h. 

Divjal po avtocesti

Kranj – Kranjski kriminalisti so v sodelovanju s kranjskimi 
redarji zadnji konec tedna izsledili dve osebi, ki ju sumijo 
več poškodovanj stekel na osebnih avtomobilih na območju 
centra Kranja in ožje okolice. Z vandalizmom sta osumljenca 
povzročila precejšnjo gmotno škodo. 

Razbijala stekla na avtomobilih



Alenka Brun

Z
godba govori o 
dveh sošolkah, ki 
se na humoren 
način pogovarja-
ta o šolskih pre-

dmetih, učiteljih, fantih ... 
Maša je iznajdljiva, energič-
na, razposajena in navihana. 
Ne mara učenja, razmišlja o 
fantih in o tem, kako bi kje 
kaj ušpičila. Tjaša pa je nje-
no nasprotje. Vestna, marlji-
va, ozaveščena glede učenja 
in učnih navad: skratka vzor-
na učenka. Na prvem mestu 
je zanjo šola, potem pa dolgo 
nič. Edina netipična stvar v 
zvezi z njo je pravzaprav pri-
jateljstvo z Mašo.

V vlogah Maše in Tjaše 
nastopata Simona Benko in 
Neža Pančur - Nessy. 

Simona je z glasbo pove-
zana že od mladih nog. Kot 
najstnica je zmagala na 

takratnih karaokah, sode-
lovala pri dekliškem ben-
du Utrinek in pela v skupini 
Apostoli. Kasneje jo je glas-
benik Marko Berčič povabil k 
sodelovanju in ustanovila sta 
skupino Mali oglasi. Ti delu-
jejo že pet let, pred letom dni 
pa so izdali svoj prvi album z 
naslovom Do konca in nap-
rej. So aktivni na slovenskih 
odrih, sodelujejo in nasto-
pajo tudi z Andrejem Šifrer-
jem. Simono lahkot tudi vsa-
ko leto decembra srečamo 
v Pravljični deželi Gorajte v 
Škofji Loki, kjer poje. Neža 
Pančur - Nessy, ki tokrat nas-
topa v vlogi pridne Tjaše, pa 
je na glasbeni sceni prisotna 
že slabo desetletje. Kot otrok 
je najprej igrala klavir, pela 
v RTV-jevem otroškem pev-
skem zborčku, kot najstni-
ca pa se je učila solo petja pri 
pevki Sandri Klemm - Sendi 
in džezistki Kristini Oberžan. 
Nedavno je delovala še pod 

dekliškim priimkom Bra-
čun in izdala prvo ploščo 
Seznam želja, kjer se je pod 
večino sklad podpisal njen 
soprog Damjan Pančur, ki 
je tudi producent albuma. 
V vsem tem času je posnela 
veliko spremljevalnih voka-
lov – za vsaj sto skladb, med 
drugim tudi za znana imena, 
kot so Helena Blagne, Ire-
na Vrčkovnik, Jan Plesten-
jak. Njen glas pa slišimo tudi 
v televizijskih oglasih. Sode-
lovala je na festivalih Ritem 
srca, Fens, Melodije mor-
ja in sonca. Z glasbo je pre-
pleten njen vsakdan, saj ima-
ta z možem poleg glasbene-
ga studia tudi moderno glas-
beno šolo Pop akademija.  
Potem pa so nekega dne 
sedeli na kavi ona, njen sop-
rog in Igor Pirkovič, razloži 
Neža. Razmišljali so, kaj bi 
lahko skupaj ustvarili in pad-
la je ideja o muzikalu, ki bi bil 
v celoti avtorski in primeren 

tako za mlajšo kot starejšo 
publiko. Pirkovič je poskr-
bel za tekste, Pančur je avtor 
skladb in aranžmajev, Simo-
na in Neža sta se tokrat z 
muzikalom srečali prvič 

Muzikal Maša in Tjaša je 
na odrih od julija 2016. Vse-
buje tudi interaktivno noto, 
saj v krajih, kjer gostuje, k 
sodelovanju ustvarjalci pova-
bijo tudi kakšen otroški in 
mladinski zbor, ki ga vklju-
čijo v zgodbo. V Železnikih 
smo lahko prisluhnili Otroš-
kemu in mladinskemu pev-
skemu zboru Davča pod vod-
stvom Marka Bevka. Muzi-
kal ima tudi sporočilno vre-
dnost, zaključi Neža: »Maša 
in Tjaša sta si večji del pred-
stave v laseh in se kar naprej 
prepirata. Na koncu spozna-
ta, da je življenje prekratko 
za pregovarjanje o stvareh, ki 
niti niso pomembne: poziti-
vno razmišljanje in prijatelj-
stvo vedno zmagata.«

MAŠA IN TJAŠA
Kulturni dom v Železnikih je v nedeljo popoldne gostil muzikal Maša in Tjaša, v katerem v glavnih 
vlogah nastopata Simona Benko in Neža Pančur - Nessy. Naslednjo nedeljo bo muzikal obiskal Kropo.

V Železnikih je v muzikalu nastopil tudi Otroški in mladinski pevski zbor Davča.

Svetlolasa Maša razmišlja o vsem, le o šoli ne.

Kulturni dom Železniki 17.11. ob 19.30 
Ljudski dom Šentvid, 18.11., 1. in 2. 12. ob 19.30  

VSTOPNICE  
031 725 470 ali dve uri 

pred predstavo. 

Zadnje predstave 
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V petek, 17. novembra, bo od 22. ure v Rdeči ostrigi v Ško-
fji Loki potekal koncertni večer kot uvertura v jubilejno, 
deseto izvedbo festivala In Memoriam prof. Peter Hafner. 
Zasedba Super Besse, mladi beloruski zvezdniki, svoj 
zvočni izraz gradijo na zapuščini novega vala in panka, 
Svemirko bo postregel z zvočno aromatičnimi plesnimi 
skladbami, piko na i pa bo dodal VJ Dimension. Dogodek 
poteka v sklopu občinskega projekta Spoznaj drugo kul-
turo – Belorusija. 

Super Besse in Svemirko na jubileju 
Hafnerjevega Memoriala
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

K
osilo nas je čaka-
lo v gostišču Euler 
v Neuschönauu, 
kjer so nam pos-
tregli tudi z vrč-

kom domačega piva in 
nam v nekaj uvodnih bese-
dah predstavili obisk nasle-
dnje priljubljene turistične 

znamenitosti: lesene poti 
visoko nad tlemi, pod dre-
vesnimi vrhovi Bavarskega 
gozda. Le streljaj stran nas 
je torej čakal zanimiv spre-
hod (skoraj) med krošnja-
mi. Tokrat v dežju, kar ni 
bilo ravno čarobno, a pravi-
jo, da to dodata lahko zima in 
sneg. Sprehodili smo se od 
osem do 25 metrov nad goz-
dnimi tlemi po 1300 metrov 

dolgi leseni poti, ki se kon-
ča z izjemnimi razgledi, če 
je vreme lepo, na vrhu 44 
metrov visokega drevesne-
ga stolpa Bavarski gozd. Na 
ta način človek doživi nara-
vo popolnoma drugače. 

Sprehajalna lesena pot, ki 
je v bistvu neke vrste most, 
se zaključi praktično pred 
vrati Hans Einsemann Hau-
se, informacijskega centra 

za obiskovalce. Tu odgovo-
rijo na vprašanja obiskoval-
cev, postrežejo pa lahko tudi 
s kavo ali čajem.

Obisk bavarskega gozdne-
ga lepotca smo zaključili še 
s krajšim sprehodom po eni 
bližnjih poti, med dreve-
si in po tleh, da smo dobili 
še »zemeljski« občutek, kaj 
Bavarski gozd pravzaprav 
ponuja. (Konec)

Sprehod med krošnjami (2)

GOZD Z DRUGE PERSPEKTIVE

Pot med drevesnimi krošnjami je lahko zabavna, saj za 
najbolj pogumne ponuja igrive preizkušnje.

Stolp Bavarski gozd, s katerega sprehajalce čakajo ob lepem 
vremenu izjemni razgledi

Vmesne postaje na poti, ki pripovedujejo zgodbe o gozdu, 
vremenu in živalih

Narodni park Bavarski gozd leži na Bavarskem, na 
meji s Češko, kjer ga poznajo pod imenom Šumava. V 
Nemčiji je to najstarejši narodni park, njegovi začetki 
segajo v leto 1970. Skupaj s češkim delom pa gre po 
površini za kar enega največjih gozdnih rezervatov v 
Srednji Evropi. 

Cela štala

Spotaknil sem se ob kamen spotike, v času padanja po 
nesreči odtrgal prepovedan sadež, potem pa še pojedel 
jabolko spora. Vse to, pa samo čez plot sem hotel skočiti.

Hitenje

Hitenje vzame več časa kot umirjenost.

Kariera

Med različnimi kariernimi potmi so nekateri pozabili  
(p)ostati ljudje.

»Mislec«

Vedno pove na glas, kar misli. Zato je večinoma tiho.

Mobilni telefon

Mobilni telefon imam vedno pri sebi, razen kadar se 
nočem oglasiti.

Espantajo

Pametne misli Espantaja naj vam krajšajo deževne jesen-
ske dni. In nikar preveč ne hitite, saj kot pravi njegova 
misel, hitenje vzame več časa kot umirjenost. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH

www.gorenjskiglas.si

Mateja Rant

M
ednarodne 
izmenjave 
se je od 20. 
do 22. oktob-
ra udeležilo 

šest učencev Osnovne šole 
Franceta Prešerna Kranj v 
spremstvu učiteljev. V Ban-
jaluko so potovali v okviru 
projekta Popestrimo šolo, ki 
vključuje 22 aktivnosti. Med 
njimi sta po besedah vod-
je omenjenega projekta na 
šoli Maje Habjan aktivnos-
ti, ki so ju poimenovali Lah-
kih nog naokrog in Popestri-
mo šolo tudi v tujini, v okvi-
ru katerih učenci spozna-
vajo različne tuje države in 
tudi sami raziskujejo njiho-
vo kulturo, zgodovino, geo-
grafske značilnosti in podo-
bno ter pripravljajo izmenja-
ve učencev in učiteljev. 

Na poti v Banjaluko so se 
pridružili delegaciji Kampu-
sa Zlato polje, v kateri so bili 
tudi dijaki in učitelji Gimna-
zije Franceta Prešerna, pred-
stavniki krajevne skupnosti 

Zlato polje in Centra Korak, 
je pojasnil ravnatelj Aleš Žit-
nik. V okviru obiska so si 
med drugim ogledali zname-
nitosti Banjaluke in spozna-
vali njeno zgodovino, odpra-
vili so se tudi v kanjon reke 
Vrbas. Njihovi učenci so si 
imeli priložnost ogledati še 
Osnovno šolo Ive Andrič. 
»Tako so spoznali, da imamo 
v naših šolah res 'luksuz',« je 
poudarila Maja Habjan in 
pojasnila, da imajo v banja-
luški šoli učenci pouk tudi 

do sedmih zvečer, za mali-
co v šoli pa morajo poskrbe-
ti sami. »Za učence je bila to 
pomembna izkušnja, saj so 
spoznali način življenja in 
šolanja v drugi državi,« je raz-
ložila Maja Habjan. Bivali so 
pri gostiteljih doma in se tako 
obenem naučili navezovan-
ja socialnih stikov. Ob obis-
ku Banjaluke so se udeleži-
li še kviza za Slovence v Bos-
ni in Hercegovini. »Učenci 
so med potjo domov pripove-
dovali o svojih doživetjih pri 

svojih novih prijateljih, in kot 
kaže, se jim je Banjaluka vti-
snila v lep spomin,« je ugo-
tavljala Maja Habjan. Člani 
društva Slovencev Triglav so 
jim pokazali, da je Banjaluka 
mesto zelenja, športa, zaba-
ve in predvsem prijaznih lju-
di. Zato pravijo, da se bodo z 
veseljem v Banjaluko še vrni-
li, najprej pa se bodo kot gos-
titelji izkazali tudi sami. V 
maju jim bodo namreč nji-
hovi tokratni gostitelji vrni-
li obisk.

SPOZNAVALI BANJALUKO
V sklopu projekta Popestrimo šolo se je skupina učencev in učiteljev Osnovne šole Franceta Prešerna 
Kranj sredi oktobra pridružila mednarodni izmenjavi v Banjaluki med Kampusom Zlato polje in 
Društvom Slovencev Triglav Banja Luka.

Udeleženci mednarodne izmenjave v Banjaluki / Foto: Vladimir Kraljič
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
14. 11.

0/6 °C

Nedelja 
19. 11.

-2/4 °C

Sreda 
15. 11

Četrtek
16. 11. 

Petek
17. 11. 

Sobota
18. 11.

1/5 °C 2/5°C 1/6 °C 0/6 °C

Ponedeljek 
20. 11.

Torek
21. 11.

Sreda
22. 11.

Četrtek
23. 11.

-3/4 °C -2/5 °C -2/5 °C -3/5 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_17_91
NALOGA

7 1 4 8
3 5 6 7

4 3 2
8 1 9 6 7 2

6 5
7 9 2 8 6 1

3 2 5
5 4 9 1

4 8 7 6

sudoku_LAZJI_17_91

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_91
NALOGA

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

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

5 6
3 9

sudoku_TEŽJI_17_91

REŠITEV

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

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_TEŽJI_17_91
NALOGA

813
28
6253
1879

7823
4178
9647

56
39

sudoku_TEŽJI_17_91

REŠITEV

851376492
239584761
674921853
186437529
597862314
423195678
965248137
318759246
742613985

sudoku_LAZJI_17_91
NALOGA

7148
3567

432
819672

65
792861

325
5491

4876

sudoku_LAZJI_17_91

REŠITEV

792314685
135286497
684759132
819567243
263148759
457923861
328691574
576432918
941875326

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 15. 11.
18.40, 20.45 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
21.20 VINO IN VETER
15.20, 17.00 MALI BIGFOOT, sinhro.
19.20 POREDNE MAME 2: BOŽIČ
21.10 THOR: RAGNAROK
17.40 ŽAGA 8
19.35 PREBUJANJA
16.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA,  
sinhro.
16.25, 18.00 KOŠARKAR NAJ BO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 15. 11.
18.30, 20.00 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
16.15, 21.15 VINO IN VETER
16.00, 18.00 MALI BIGFOOT, sinhro.
16.10, 18.15, 20.20 POREDNE MAME 
2: BOŽIČ
18.45 THOR: RAGNAROK

20.50 THOR: RAGNAROK, 3D
19.00, 20.45 ŽAGA 8
17.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA,  
sinhro.
16.45 SREČEN SMRTNI DAN

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 15. 11.
19.00 SONITA

Četrtek, 16. 11.
19.00 LIGA PRAVIČNIH

Petek, 17. 11.
19.00 NE MEČIMO HRANE STRAN

Nedelja, 19. 11.
16.00 LEGO NINJAGO FILM
18.00 LEDENA BABICA
20.00 LIGA PRAVIČNIH

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 15. novembra
19.30 Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 14. novembra
17.00 30. Čufarjevi dnevi, spremljevalni program – Jeseniški dramski igralci, od kod in 
kam?
19.30 30. Čufarjevi dnevi – Alenka Bole Vrabec: PR HOLZER

Sreda, 15. novembra
19.30 30. Čufarjevi dnevi – Michael Hollinger: SVETNIKI

Četrtek, 16. novembra
19.30 30. Čufarjevi dnevi – A. P. Čehov: VANJA

GLEDALIŠKI SPORED

    I  HIŠA KULTURE // sreda, 15. novembra 2017, ob 18. uri

VRATA
Skupna slikarska razstava Likovnega društva Naklo  
in KUD Trata Gorenja vas

Ko nekam na novo vstopamo, se srečujemo z vrati in smo na nje 
pozorni. Včasih so to imenitna, rezljana vrata, obdana z lepim 
portalom, pogosteje pa bolj preprosta, neopazna. Vrata in por-
tali pa so lahko tudi imeniten slikarski motiv! Skoraj istočasno 
sta do take zamisli prišli dve gorenjski kulturni društvi. Eni in 
drugi slikarji, ne da bi vedeli drugi za druge, so letos ustvarili 
zanimive podobe vrat. Poljanski slikarji pod mentorstvom aka-
demske slikarke Maje Šubic in slikarji Likovnega društva Naklo 
so to naključje odkrili in se odločili pripraviti skupno razstavo. 

Razstavo bomo odprli v sredo, 15. novembra 2017, ob 18. 
uri v avli Gorenjskega glasa v Kranju (Blei weisova cesta 4 –  
nasproti glavne avtobusne postaje, poleg nebotičnika in lekarne)  
s kratkim glasbenim nastopom. Veseli bomo vašega obiska!

www.gorenjskiglas.si

Samo Lesjak

I
zbor nedeljskih predse-
dniških volitev je ohra-
nil konsenzualni status 
quo, ujet v instagramsko 
pasiviziranost in moral-

no vzdržnost, o čemer pa 
imajo jasno ločeno mnen-
je člani zasedbe Jahači revo-
lucije, ki s svojimi nastopi 
opozarjajo prav na nevarno-
sti posledic tovrstne menta-
litete.

Na začetku letošnjega leta 
sta karizmatična, izkušena 
glasbenika Boštjan Soklič 
- Soko (Tantadruj, Trio D 
Vaja, Zaigrajmo pesniki) in 
Andrej Kokot (Trio D Vaja, 
Zaigrajmo pesniki) začela 
snovati novo glasbeno scen-
sko zgodbo, v katero sta iz 
Jezdecev škrlatne kadulje 
povabila še Vida Sarka. Trio 
je zavihal rokave in hitro so 
nekateri poznani napevi in 
melodije iz obdobja druge 
svetovne vojne in prej dobi-
li nova aktualizirana besedi-
la – nastale so Pesmi nove 
pravde. Dodali so jim tudi 
nekaj avtorskih skladb, vse 

pa opozarjajo na nepravilno-
sti in nepošten ustroj sodo-
bnega sveta, za katerega sta 
odgovorna oba politična 
pola: od nepravične porazde-
litve premoženja, tajkunskih 
prevzemov, kratenja člove-
kovih in delavskih pravic do 
odtujenosti potrošniške dru-
žbe, ujete v brezciljni krogo-
tok nebrzdanega kapitalistič-
nega neoliberalizma, ki pred 
človeško dostojanstvo vedno 
postavlja dobiček. V sodobni 
glasbeni obdelavi protestnih 

pesmi se žanrsko prepleta-
jo reggae, funk, rokenrol in 
povsem logično tudi pank.

Opozoriti želimo na to, 
da se je treba zoperstavi-
ti lažnim vrednotam denar-
ja, in se izkopati iz spon vir-
tualnega življenja, si ponov-
no upati pogledati drug dru-
gemu v oči in si vzeti čas za 
neposreden človeški stik, 
pravi Andrej Kokot in doda-
ja, da je revolucija tisto, kar 
moramo najprej storiti v svo-
jih glavah.

Jahači revolucije v svojem 
dobro uro trajajočem nasto-
pu na udaren, toda nevsil-
jiv način povedo vse to in še 
več, kar so storili tudi tokrat 
v Radovljici, strnili pa tudi v 
svojem Manifestu ter Pes-
marici. Trenutno se dogo-
varjajo za manjše klubske 
predstavitve, večje dogodke 
pa načrtujejo spomladi. Vse-
kakor jim je vredno – pa tudi 
nujno! – prisluhniti, če želi-
mo ohraniti še nekaj upanja 
na boljši svet jutrišnjega dne.

PESMI NOVE PRAVDE
Z udarnim koncertom v radovljiški Linhartovi dvorani je krenila glasbena ofenziva tria Jahačev 
revolucije, ki postavljajo nov okvir slovenskih protestnih pesmi.

Uporniki v prvih vrstah: Jahači revolucije v Linhartovi dvorani / Foto: Primož Pičulin

14. 11. tor. Nikolaj 7.01 16.31

15. 11. sre. Polde 7.03 16.30

16. 11. čet. Jerica 7.04 16.29

17. 11. pet. Gregor 7.05 16.28

18. 11. sob. Roman  7.07 16.27

19. 11. ned. Elizabeta 7.08 16.26

20. 11. pon. Srečko 7.10 16.25

Kranj – V soboto, 18. 
novembra, bo ob 21. uri 
v Trainstation Subar-
tu nastopil beograjski 
hip-hop kolektiv Bad 
Copy, ki zadnja leta nav-
dušuje občinstvo po 
vsem Balkanu. V dvajset-
letni karieri so postregli 
z ničkoliko humornimi 
vložki in skladbami, ki v 
svojem bistvu izražajo 
kombinacijo urbano-
sti in družbene kritike. 
Svojim hitom, klasikam 
balkanskega hip-hopa, 
fantje v živo dodajo novo 
dimenzijo, kar nujno 
preverite na tokratnem 
koncertu.

V Train prihaja Bad 
Copy
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Na Bledu sta se 4. novembra 2017 poročila Stanislav 
Marić in Anita Korać.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v obeh gorenjskih porodnišnicah rodilo 
48 novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 17 deklic (med 
njimi tudi sestrici) in 12 dečkov. Najlažja je bila ena od 
deklic, ki je tehtala 2090 gramov, najtežjemu dečku pa je 
tehtnica pokazala 4390 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
7 deklic in 12 dečkov, med njimi tud bratca. Najlažji je bil 
deček, ki je tehtal 2090 gramov, najtežjemu dečku pa je 
babica natehtala 4020 gramov.

Novorojenčki

TANJIN KOTIČEK

Podrobneje smo že pogle-
dali karte Smrt, Nesreča, 
Sovražnik, Bolezen, Teža-
ve, Neiskrenost, Izguba in 
Tat. Danes bomo malo bolj 
podrobno pregledali še 
karto Ljubosumje. Na karti 
vidimo tri osebe, žensko in 
dva moška. Par v objemu je 
v ospredju in tretja oseba ju 
opazuje. Moški v objemu je 
nekoliko zadržan, kot da skri-
va še kakšne druge namene, 
po drugi strani pa je ženska 
videti povsem predana tiste-
mu trenutku in deluje, da je 
pripravljena zanj narediti vse 
in še več. Nasprotno bi to 
težje potrdili. Njegove roke 
so na njenih ramenih, če bi 
bile na pasu, bi s tem bolj 
pokazal, kaj resnično čuti do 
nje. Ni tiste prave pripadno-
sti in harmonije med njima. 
Morda pa je to le zato, ker 
se skrivata pred okolico in je 
njuna ljubezen tajna ter ne 
smeta pokazati, kaj je dejan-
sko med njima. Oseba, ki ju 
opazuje, ne moremo vedeti, 
kdo je. Ali je partner od žen-
ske, ki je v objemu drugega, 
ali pa je zgolj naključni spre-

hajalec, ki niti ne sodi v to 
zgodbo. Ima odprto dlan in 
to pomeni, da je iskren in 
se mu lahko zaupa. Njegov 
pogled ne pokaže razočara-
nja, prej presenečenje nad 
tem, kar vidi. Obleka na 
ženski je v rumeni barvi, ki 
je že sama po sebi znak lju-
bosumja. Velikokrat ta karta 
pomeni v bistvu nepomem-
bno vpletanje tretjih oseb, ki 
skušajo narediti škodo. Če 
jo obdajajo druge negativne 
karte, pa govorimo o bole-
stnem ljubosumju, ki lahko 
podira zelo visoke gore. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Vrtnica«
Zanima me zdravje in za služ-
bo. Še naprej vam želim veliko 
uspehov.
Težave s sluhom se vam umi-
kajo in prav kmalu, najkasne-
je na pomlad, boste slišali 
tudi na drugo uho. Svetujem 
vam, da poslušate umirjeno 
glasbo, s katero lahko zama-
skirate druge zvoke, ki vas 
motijo v okolici. Lahko so 
zvoki morja in valov ali pa 
ptičje petje. Glede oči vam 
svetujem ponovni pregled 
pri specialistu, saj so mora-
li nekaj spregledati, sicer ne 
po svoji krivdi. Noge vam 
povzročajo kar nekaj težav 
in samo redno gibanje bi 
vam zelo veliko pomagalo. S 
tem ne mislim, da postanete 
športnik, ki podira rekorde, 
ampak svetujem sprehod in 
lažjo vadbo, ki ju izvajajte 
vsak dan. Na področju slu-

žbe imate dobre spremembe 
še v tem letu. Srečno.

»Jesen«
Prosim, da mi pogledate v 
karte za osebe glede zdravja, 
službe denarja. Zanima me 
tudi za hišo, ali bo vse v redu.
Prosili ste me za ponovno 
objavo vašega odgovora, ker 
ste ga prvič spregledali. Zato 
ga še enkrat objavljam in 
upam, da pride do vas. Spra-
šujete me za veliko različnih 
ljudi, rekla bi, da so to vaši 
domači – vse od otrok do 
vnukov. Težko bom za vseh 
dvanajst oseb dala osebno 
napoved. Vam osebno sem 
naredila splošno sliko, vi 
sami pa boste potem videli, 
za koga kaj velja. Ženska sre-
dnjih let, vaša snaha ali hči, 
je zadnje čase precej obre-
menjena sama s seboj in v 
kratkem času ima videti lepe 

spremembe na osebnem 
področju. Skozi neki razgo-
vor se ji izpolni želja. Eden 
od mlajših, ki je čustveno 
zelo nežen, ima pred seboj 
večji projekt, najbrž povezan 
s šolo. Nizal bo uspehe in bo 
zelo zadovoljen. Eden od 
sinov ima zelo naporno slu-
žbo in že dolgo časa ne vidi 
nobenega izhoda. V svojih 
težavah se počuti ujetega in 
od tega tudi noče govoriti. V 
nekaj mesecih se mu ponudi 
dobra priložnost in lahko je 
povezana s tujino. Ima tudi 
zdravstvene težave, ki pa so 
v večini psihičnega izvora. 
Ko se mu uredi na poslov-
nem področju, bodo tudi 
ostale težave izginile. Starej-
ša moška oseba, najbrž vaš 
mož, ima že stare težave pri 
zdravju in sedaj se mu kon-
čno začne obračati na bolje. 
Na splošno bo imel več ener-

gije. Vi osebno skušate vsem 
ugoditi, seveda ne more ved-
no vse iti po načrtu in potem 
vse padce prepišete sebi, kar 
pa ni prav. V takih primerih 
se spomnite na vzpone in kaj 
vse ste že v življenju dosegli. 
Glede svojega zdravja si ni 
treba delati toliko skrbi, saj 
bo vse v redu. Pri eni družini 
sem videla kar nekaj neso-
glasij, žal pa vi ne morete 
prav nič vplivati. Na kon-
cu ne bo tako slabo, saj se 
vendarle pogovorijo v pravi 
smeri in pot gre naprej. Lah-
ko je vnukinja, mlajše dekle, 
ki je že sedaj zelo uspešno, 
ima tudi vnaprej same lepe 
obete in osebno srečo. Eden 
od vnukov ima malo težav v 
šoli, vendar so vse te teža-
ve premostljive. Glede hiše 
vidim skrbi, vendar se na 
koncu vse pozitivno uredi. 
Srečno.

Danica Zavrl Žlebir

P
od Jenkovo lipo v 
Dvorjah nas je priš-
lo 39, od tega 33 let-
nikov 1957 (12 moš-
kih in 21 žensk) in 

šesterica sošolcev letnika 
1958, dva moška in štiri žen-
ske, je naštel eden od orga-
nizatorjev Viktor Erzar, ki je 
sicer s tehnično natančnos-
tjo postregel še z nekaj sta-
tističnimi podatki. Na sreča-
nje nas je bilo povabljenih 
85 (36 moških in 49 žensk). 
Osmi a in b razred nas je pred 
45 leti končalo 42, in sicer 
po dva razreda s po 14 dekle-
ti in sedmimi fanti. Osmi a 
je iz šole v življenje pospre-
mila razredničarka Francka 
Sušin, b pa Nika Tavželj. A 
dovolj številk, zapišimo le še 
to, da smo se prvič srečali ob 
petnajsti obletnici valete, ko 
smo imeli trideset let, nato 
pa na vsakih deset let. To je 
bilo torej naše četrto srečan-
je. Prihodnja bodo pogostej-
ša, na vsakih pet let, smo se 
dogovorili. Čez pet let bomo 
namreč slavili okroglo oble-
tnico valete, ki je seveda ne 
gre izpustiti.

Ponovno snidenje po 
desetih letih je bilo prijetno, 
ponovno smo prepoznavali 

znane obraze in se živahno 
pomenkovali, dokler nas ni 
z avtoriteto učiteljice nižjih 
razredov umirila sošolka 
Mimi Kern, ki nas je razpo-
redila za fotografiranje in 
nas posadila za mizo, kjer 
je znova zažuborel pogovor. 
Da smo se do zadnjega ubo-
gljivo odzvali, gre pripisati 
dejstvu, da je naša genera-
cija še spoštovala avtoriteto 
učiteljev. V preteklosti smo 
jih tudi povabili na srečanja, 
tokrat pa ni bilo med nami 
nobenega, ki so nas uči-
li pred mnogimi desetletji, 

smo se jih pa spomnili in si 
izmenjali anekdote iz tistih 
časov. 

Ko smo končali osmi raz-
red, smo se razkropili: neka-
teri so se takoj zaposlili, veči-
na pa nas je odšla na srednje, 
nekateri pozneje tudi na viš-
je šole, poiskali svojo priho-
dnost v različnih poklicih 
in mnogi med nami so tudi 
že dosegli svoj upokojenski 
stan. Le kaka tretjina rok se 
je dvignila ob vprašanju, kdo 
si še služi plačo in leta za pri-
hodnjo upokojitev. In pribli-
žno toliko se jih je dvignilo 

tudi ob vprašanju, kdo od 
nas še ni napolnil okroglih ...

Srečanje vsako leto pri-
pravi stalni organizacij-
ski odbor, poleg Viktorja in 
Mimi so v njem še Darinka 
Štupar, Martin Kropivnik in 
Marta Jenko. S pripravo sre-
čanja ni malo dela, odbor 
se je sestal štirikrat, preden 
je bilo vse nared za veselo 
obletnico. Za vsako srečan-
je pripravijo tudi spominek, 
letos je bilo to leseno srce z 
napisom Vedno boljši 1957–
2017. In strinjamo se, da je 
to čista resnica.  

OŽIVELI SO SPOMINI  
IZ ŠOLSKIH KLOPI
Mlada leta ubežijo, spomini pa ostanejo. Mnogi so oživeli ob srečanju generacije letnikov 1957 in 1958, 
ki smo pred petinštiridesetimi leti končali Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah.

Vedno boljši, generacija 1957 in 1958 iz OŠ Davorina Jenka Cerklje

Priljubljeni televizijski program Fox je tudi letos pripravil 
rojstnodnevno zabavo. Tokrat je bila ta še bolj živahna in 
obsežnejša, saj je bila že peta. Ljubljanski klub Cvetličar-
na so preplavili tudi liki iz popularnih serij omenjenega 
programa. Na peto vabilo so se odzvala številna znana 
slovenska imena, zbrane pa je nagovorila tudi Barbara 
Kelšin, direktorica trženja Fox Networks Group za Slove-
nijo, in zarezala v praznično torto.

Peta televizijska zabava
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GLEDALIŠKI HIT
LJUBLJANA, 24. 11. 2017, Festivalna dvorana, ob 20. uri

JESENICE, 27. 11. 2017, Gledališče Toneta Čufarja, ob 20. uri

Vstopnice so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih in na blagajni uro pred predstavo.

Komedija ALT TEATRA iz Sarajeva “DAME IZBIRAJO” je do sedaj požela navdušenje gledalcev. 
Gre za uprizoritev znanega hita, v katerem igra sedmerica trenutno najbolj iskanih  
sarajevskih igralcev. Predstava govori o brezposelnih mladeničih z viškom prostega časa. 
Z željo po spremembi preberejo oglas nočnega kluba in sprejmejo izziv. Predstava prina-
ša napete situacije, smeh do solz ter sočne plesne točke.  O popularnosti predstave govori  
dejstvo, da je v dveh letih odigrana več kot tristokrat. Predstava, ki jo je režiral znani  
gledališki režiser Admir Glamočak, je dobila številne nagrade na gledaliških festivalih.

Nagrade:  2-krat dve vstopnici za predstavo

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 ponedeljka, 20. novembra 2017, 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.

GLEDALIŠKI HIT
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PRIHAJA V SLOVENIJO!
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Britanski igralec Gary Oldman (59) je še 
petič stopil pred oltar. Igralec se je poro-
čil z umetnico Gisele Schmidt na Beverly 
Hillsu. Par je bil nazadnje opažen sku-
paj na premieri njegovega novega fil-
ma Darkest Hour, ki bo v kinematografe 

prišel 22. novembra. Oldmam je bil pred tem poročen 
z Alexandro Edenborough, igralkama Lesley Manville ter 
Umo Thurman in Donyjo Fiorentino. V zakonih so se mu 
rodili trije sinovi.

Gary Oldman petič pred oltar

Shakira (40) je prestavila svojo svetov-
no turnejo zaradi vnetja glasilk. “Zadnje 
dneve sem posvetila okrevanju, toda 
zdravniki mi priporočajo nadaljnji poči-
tek. Upam, da bom lahko nastopila v 
Parizu,” je sporočila pevka, ki pravi, da 

se veseli koncertov, za program katerih se je dolgo pri-
pravljala, in se hkrati zahvalila svojim oboževalcem za vso 
ljubezen in podporo.

Shakira zaradi bolezni prestavila turnejo

Stric Jesse iz serije Polna hiša ni edini, ki 
se bo ustalil. Tudi Bob Saget (61), ki je igral 
Dannyja, je za roko zaprosil triindvajset 
let mlajšo Kelly Rizzo. Par je zaroko praz-
noval s svojima prijateljema: menedžer-
jem Georgom Shapirom in Katie Killean. 

“Za vsak primer, če ne veste, praznujemo najino zaroko. 
Vem, da bova z Georgom zelo srečna skupaj,” se je pod 
skupno fotografijo pošalil igralec.

Igralci s Polne hiše v zakonski jarem

Nekdanja otroška zvezdnica Tia Mowry 
(39) pričakuje drugega otroka. Novico je 
sporočila z zgovorno fotografijo, na kate-
ri mož Cory Hardrict in šestletni sin Cree 
poljubljata njen nosečniški trebuh. Pod 
njo ni zapisala nič, označila jo je le s štiri-

mi srci, za vsakega člana po enega. Igralka je v preteklosti 
spregovorila o endometriozi, bolezni, ki povzroča neplo-
dnost in zaradi katere ni imela veliko upanja za spočetje 
še enega otroka.

Tia Mowry pričakuje drugega otroka

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a to, da je letoš-
nja letina man-
darin slabša, 
sta nas že prvi 
dan izleta opo-

zorila vodnika. Namreč, pol-
ja v dolini Neretve so utrpe-
la kar močno pozebo, kar 
se seveda odraža na konč-
ni količini in tudi ceni pril-
jubljenega rumenega nere-
tvanskega zlata. Granatnih 
jabolk je bilo v izobilju, med-
tem ko limone konec oktob-
ra še niso obrodile.

Nedelja, zadnji dan naše-
ga popotovanja, je bila 

namenjena obisku doline 
Neretve in obiranju manda-
rin. Na plantaži so nas pri-
čakali z aperitivom in suhi-
mi figami, že v avtobusu pa 
je beseda tekla o jezeru Kuti, 
saj so se ljudje veselili vožnje 
s trupicami oziroma s plos-
kimi neretvanskimi ladjica-
mi, srečanja z Jozom Crn-
čevićem, ki je tudi sam las-
tnik plantaž z mandarinami 
ter kmečkega turizma Izle-
tište Kuti, ter seveda kosila, 
ki je obljubljalo brbončicam 
veselo urico okušanja. Neka-
teri so mandarine v prete-
klosti z nami in Kompasom 
že obirali in vedo, da kosi-
lo pri Jozu obeta posebno 

dogodivščino: zvrhano mero 
specialitet iz Neretve. Začin-
jena ribja rižota, ribje krogli-
ce, jegulje, žabji kraki, ribe ... 
Še zlasti pa je Jozo ponosen 
na poseben kruh izpod peke, 
ki ga postrežejo gostom. Ti z 
veseljem posežejo po njem. 

Jegulje so resnično speci-
aliteta, a večini gre najbolj v 
slast ribja rižota. Namesto 
sladice so tradicionalno na 
mizah mandarine, za konec 
pa na mizo pride še kava. 
Prava turška.

Že ko smo prispeli k Jozu, 
so nas sprejeli z glasbo in 
tudi po kosilu so marsikoga 
ob živi glasbi zasrbele pete. 
Tudi tokrat navdušenih 

plesalcev ni manjkalo, ker 
pa nas je čakala še dolga pot 
domov, smo se počasi poslo-
vili od prijaznih gostiteljev. 
Tik pred odhodom so izle-
tniki lahko pri Jozu kupili 
še česen, granatna jabolka, 
priljubljeni mandarinovec 
pa marmelado iz manda-
rin, olivno olje in še kakšno 
okusno neretvansko dobro-
to. Zadnje kune smo seveda 
potem že na poti domov pus-
tili še pri stojničarjih ob gla-
vni cesti, kjer smo naredili 
tradicionalni postanek. 

Pot na Gorenjko je bila 
dolga, a smo že razmišljali, 
ali bomo drugo leto oktobra 
izlet ponovili. (Konec)

Obiranje mandarin v dolini Neretve (3)

LETOS MANDARINE DRAŽJE
Ob cesti, kjer domačini prodajajo poleg mandarin še marmelado in sok, česen, fige, domače likerje in 
žganje, tudi priljubljeno travarico, se je cena za kilogram mandarin gibala med sedem in deset kun. 

Se splača kupiti sadiko mandarine, so razmišljale izletnice.Obiranju mandarin je sledilo tehtanje vreče ali vreč.

Jozo Crnčević (levo) Vožnja po jezeru Kuti je posebno doživetje.

Pri Jozu brez glasbe ne gre. Kruh izpod peke pritegne pozornost gostov.

Jeseničanki, 19-letna Doris Hođa in 18-letna Tia 
Dežman, sta na tekmovanju barmanov, na katerem so 
po spletu spremljali tudi nastop Mengšana Tomaža 
Fartka na letošnjem svetovnem prvenstvu v mešanju 
pijač, skrbeli, da so tekmovalni koktajli v Kranjski 
Gori prišli na mizo komisije in med prisotnimi našli 
pokuševalce. / Foto: A. B.
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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

Sadna torta
Zakaj ne bi sebi in svo-

jim bližnjim polepšali dne-
va s preprosto sadno torto? S 
povsem klasičnimi sestavi-
nami lahko spečemo torto, 
ki prekaša vse ostale. Drža-
ti se moramo le postopka v 
pripravi biskvita, ki nam za-
gotavlja visok in puhast bi-
skvit. 

Za pripravo sadne torte 
potrebujemo: za biskvit: 6 
jajc, 200 g sladkorja, 230 g 
moke, 1 žličko pecilnega pra-
ška, 1 vaniljev sladkor; za na-
dev: 7 dl smetane, 2 banani, 
300 g poljubnega sadja (bre-
skve, grozdje, jabolka, ana-
nas …); za navlažitev biskvita: 
sok iz kompota ali drug sad-
ni sok, 3 žlice marmelade; za 
okrasitev: smetano in sadje.

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 
pecilni prašek. Skupaj zme-
šamo sladkor in vaniljev 
sladkor. Rumenjake in belja-
ke ločimo. Iz beljakov stepe-
mo sneg. Preden je sneg pov-
sem trd, mu dodamo sladkor 
in stepamo, dokler se sladkor 
ne raztopi v beljakih. Stepe-
nim beljakom postopoma 
dodajamo rumenjake. Na-
zadnje postopoma vmeša-
mo še moko. Mešamo samo 
ročno s kuhinjsko lopatico (z 
električnim mešalnikom ste-
pemo samo beljake in slad-
kor). Pripravljeno maso za 
biskvit vlijemo v namaščen 
tortni model. Pečemo v pe-
čici, ogreti na 170 °C, 35 mi-
nut. Pečen biskvit vzamemo 

iz pečice, ga ohladimo, mu 
odstranimo tortni obod ter 
ga 2-krat prerežemo, tako da 
dobimo 3 biskvite.

Priprava nadeva: Sad-
je in banano narežemo na 
majhne kocke. Smetano ste-
pemo in ji primešamo prip-
ravljeno sadje.

Sestavljanje torte: Prvi bi-
skvit postavimo na krožnik 
ter okrog njega namestimo 
tortni obod. Namočimo ga 
s sokom iz kompota in pre-
mažemo z eno žlico marme-
lade. Prekrijemo ga s tretjino 
pripravljene kreme. Čez kre-
mo položimo drugi biskvit, 
ga namočimo in premaže-
mo z marmelado ter pokri-
jemo z drugo tretjino kreme. 
Kremo ponovno prekrijemo 

z biskvitom, ga namočimo in 
premažemo z marmelado ter 
nato še s preostalo kremo. 

Tortni obod previdno od-
stranimo. Vrh in robove torte 
premažemo s stepeno sme-
tano in okrasimo s sadjem.

Nasvet: Izven sezone 
sadja uporabimo sadje iz 
kompota, sok kompota pa 
porabimo za navlažitev bi-
skvita. K soku za navlaži-
tev biskvita lahko dodamo 
tudi rum.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: zelenjavna juha, ocvrte Martinove palačin-
ke, rdeče zelje s krompirjem v solati, jagodni biskvit; večerja: 
pečena paprika, pire krompir, okisano goveje meso 
Ponedeljek – kosilo: piščančja juha z ribano kašo, ocvrt file 
osliča na posteljici iz polente, zelena solata; večerja: žganci s 
kislo repo, pol pečenice, zeliščni čaj
Torek – kosilo: grahova juha s korenjem, piščančja jetrca z 
gobami, skutni cmoki, bananina krema s smetano; večerja: 
mlečna kaša s suhimi slivami, kakav
Sreda – kosilo: česnova juha s kruhovimi kockami, zelenjavna 
rižota, pečeni koluti jajčevca, okisana rdeča pesa; večerja: topli 
kruhki s sirom, salamo in paradižnikovo omako, sadni čaj
Četrtek – kosilo: blitva s krompirjem, pečeni puranovi zrezki 
v smetanovi omaki, radič v solati s fižolom in krompirjem; 
večerja: pečena jabolka z orehovim nadevom, sladka smetana
Petek – kosilo: pečena skuša, krompir v oblicah z maslom, 
motovilec in rukola v solati s koščki avokada; večerja: skutni 
namaz s svežimi zelišči, koruzni kruh, bela kava
Sobota – kosilo: telečje zarebrnice, ajdova kaša s krompirjem, 
kuhana zelenjavna priloga, jabolčna krostata s sladkim belim 
vinom; večerja: skleda mešane zelene solate z jajci

Piščančja jetrca z gobami

Na olivnem olju prepražimo čebulo. Ko zarumeni, dodamo 20 
dag zrezanih jetrc. Na hitro jih prepražimo, nato pa s penovko 
damo v drugo posodo. V isto maščobo damo na kocke zrezan 
svež paradižnik in prepražimo, nato pa še 40 dag svežih ali 
prevretih, na lističe zrezanih gob. Začinimo z malo peteršilja, 
česna, popra, majarona, timijana in solimo. Pražimo 10 minut, 
nato dodamo jetrca. Vse potresemo s čajno žličko moke, pre-
mešamo ter zalijemo z 1 dl vode. Pustimo, da povre še nekaj 
minut, dosolimo in blago okisamo. 

Ocvrte Martinove palačinke

Spečemo poljubno število palačink. Za nadev ene palačinke 
potrebujemo zvrhano žlico pečenega, na trakove narezanega 
račjega ali gosjega mesa (ko ni martinovo, uporabimo piščan-
čje ali puranje). Na olju posebej popražimo čebulo in česen 
ter solimo. Na sredino palačinke damo žlico mesnega in žlico 
čebulnega nadeva. Na vrhu damo malo svežega narezanega 
peteršilja in drobnjaka, lahko tudi košček sira, popramo in 
solimo. Palačinko zapognemo z vseh strani, da dobimo štiri-
oglato obliko. Spretno jo primemo in povaljamo v moki, ne da 
bi jo spustili, nato v stepenem jajcu in drobtinah. Obe strani 
rumeno ocvremo na vročem olju. 

Mojca Logar

Med novembrskimi počitni-
cami smo precej hodili v hribe. 
Lepo vreme je nudilo praktično 
idealne razmere za planinarje-
nje. Podali smo se tudi na Pr-
šivec, čudovito razgledno točko 
nad Bohinjskim jezerom. Do 
enega od izhodišč za Pršivec 
vodi cesta na planino Blato in 
še malo dlje. Cesta je zelo dobro 
urejena. Poleti za vožnjo po tej 
cesti plačamo pristojbino. Ideje 
o zaprtju ceste za individualne 
avtomobile in ureditvi javne-
ga prevoza so že stare. Sedaj 
je november, pa je bilo še kar 
veliko tujcev, ki so pristopali 
na okoliške vršace. Le zakaj 
ne uvedejo organiziranega 
prevoza, ki bi vozil gornike po 
urniku gor in po urniku dol? 
Vem, da so bile pripombe, da 
gredo nekateri planinci že ob 
četrti uri zjutraj na pot, da bi 
bile pri tem težave ... Saj se da 
vse urediti – posebna želja, po-
sebno plačilo. To bi pomenilo 
zaposlitev in delovna mesta 
za domačine ali za kogar koli. 
Vso to količino avtomobilov v 
osrčju edinega narodnega par-
ka je vendar treba omejiti, kaj 
še čakamo. 

Lonely Planet je območje 
Julijskih Alp uvrstil na tretje 
mesto najbolj priporočljivih de-
stinacij na svetu, ki jih je vred-
no obiskati v letu 2018. Poleti je 
ob jezeru gneča, kot bi bil nekje 
na najbolj obljudeni morski 
plaži. 

Obiskovalcev Julijskih Alp 
in celotne Gorenjske regije bo 
vedno več. Tujcem in domačim 
obiskovalcem je treba postavi-
ti pravila obnašanja. Skrajno 
nespametno je ob plačilu par-
kirnine ali pristojbine za upo-
rabo gorske ceste dopustiti, da 

se vsa ta pločevina vozi do iz-
hodišč planinskih poti. Lonely 
Planet je poudaril, da se obmo-
čje narodnega parka »ne razvi-
ja prehitro, ampak preučeno in 
počasi«. Prav tako menim, da 
bi bilo smotrno postaviti dnev-
ne kvote za pristop na Triglav 
in zahtevati več organiziranih 
skupinskih vodenj. Na gori 
se bodo ljudje pomendrali. To 
nikakor ne pomeni, da bi bili 
domačini in lastniki zemljišč 
kakorkoli prikrajšani ali oško-
dovani. Domačini naj se vozijo 
s svojimi vozili do domov, paš-
nikov, planin, gozdov, za goste 
– domače in tuje, pa naj orga-
nizirajo javni prevoz. Če regijo 
primerjajo s Chamonixem v 
Franciji in Zermattom v Švici, 
bi tudi pri nas morali posvetiti 
več pozornosti ohranjanju na-
rave. 

Torej idealna situacija bi 
bila, da bi človek prišel po blej-
ski obvoznici (upamo, da bo 
kmalu) do Bohinjske Bistrice, 
tam parkiral avto in počakal 
na avtobus, ki bi te odpeljal 
do jezera oz. po zgornji doli-
ni do želenega cilja. Planince 
bi ustrezen avtobus ali kombi 
vozil do drugih izhodišč. Do-
mačini bi pridobili delovna 
mesta, na postajališčih bi ure-
dili ustrezne okrepčevalnice in 
vstop v območje parka bi bil 
vsaj za avtomobile nadzoro-
van. Še bolje bi bilo, da bi ljudje 
lahko z Bleda prišli v Bohinj 
po urejeni kolesarski poti ali 
bi jih pripeljali s seboj oziroma 
bi jih tam najeli. Saj ne bomo 
odkrili tople vode, tako pač to 
počno v tujini. Pa me zanima, 
kdaj bomo to dočakali pri nas.

Bolj strogo varovanje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Sreča je opoteča. Pride in 
gre. Trudimo se, da bi je bilo 
več, vendar se nam izmuzne 
in pride, kadar se njej zahoče. 
Če dobro pogledamo nazaj, vi-
dimo, da je obdobij velike sreče 
precej manj kot obdobij nekega 
truda in prizadevanja, da bi 
nam bilo lepo. Spet ne moremo 
reči, da je več nesreče kot sreče, 
vendar blaženih občutkov, ki bi 
trajali in trajali, ni v izobilju. 
Ali je torej kaj bolj pomembnega 
od sreče in nesreče v življenju? 
Veliko današnjih raziskovalcev 
poudarja, da je bolj pomembno 
iskanje smisla v življenju kot pa 
beganje in hlastanje za srečo. 
Še največkrat jo želimo ujeti 
preko materialnih dobrin, kar 
pa se dolgoročno izkaže za sla-
bo strategijo. 

Smisel se nam bo povečal, 
ko bomo odkrili namen svojega 
bivanja ali svoje poslanstvo na 
tem svetu. Zakaj sem tu? Ka-
tere so moje glavne naloge? Kaj 
lahko danes storim, da bom 
sledil temu lastnemu name-
nu? Npr. dobro vzgojiti otroke, 
delati dobro za družino, vas, 
državo, človeštvo, poskrbeti, da 
bo za mano ostalo nekaj dob-
rih spominov, uspeti v poklicu 
… Veliki ljudje človeštva pou-
darjajo, da so sledili notranje-
mu glasu lastnega poslanstva. 
Pa razmišljajmo malo o tem. 

Pripadanje nekomu nam 
vedno osmisli vsakdanjik. Roje-
ni smo, da se podarjamo drug 
drugemu. Pripadati drug dru-
gemu je najbolj naravno, zato 
si le uredimo odnose, da nam 
bo prijetno v lastni hiši in tudi 
v službah, ker preživimo veliko 
časa. Pripadanje pa je možno 
le v ljubezni. Kako težko je, ko 
smo ob mnogih ljudeh nevidni, 

nas kar ignorirajo in se poču-
timo tako zelo osamljene. Ko 
otroci odidejo ali umre partner, 
imamo še vedno na razpolago 
množico ljudi. Morda je še naj-
težje storiti prvi korak k druge-
mu ali h kakšni skupini, kjer se 
bomo lahko družili.

Naslednji korak pri iskanju 
smisla je transcendenca – ne-
kaj, kar nas presega. To je ne-
kaj, kjer izgubimo občutek za 
čas in prostor. O takšnih občut-
kih govorijo mnogi umetniki 
in ljudje, ki so veliko v stiku z 
naravo. Pravijo, da tako »pa-
dejo notri«, da pozabijo nase. 
In da še dolgo črpajo energijo 
in moč iz takšnih trenutkov. 
Pa vendar so to le trenutki in 
že samo vedenje, verovanje, da 
nas nekaj presega, nam olajša 
in osmisli vsakodnevno reševa-
nje problemov. Da je transcen-
denca pomembna, nas uči vsa 
zgodovina, saj je človek vedno 
verjel v nekaj, kar nas presega. 
Morda je to skrita moč za po-
moč, na katero sodobni človek 
pozablja.

In še zadnji korak pri iska-
nju smisla – pripovedovanje 
zgodb sebi o sebi. Kako čudno, 
kajneda. To nam bo dalo odgo-
vor, zakaj smo postali takšni, 
kot smo. Povejmo si dobre in 
slabe dogodivščine, ki smo jih 
doživeli, svoje dobre in slabe 
lastnosti, najlepše in najtežje 
trenutke, povejmo si, na kaj 
smo ponosni in nad čim razo-
čarani. Ko bomo sami razčis-
tili s seboj, bomo zbrali pogum 
in prosili sam ljubega človeka, 
naj nas posluša.

Je kaj nad srečo?

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Rezultati 91. kroga – 12. novembra 2017
3, 7, 12, 13, 19, 26, 39 in 9

Loto PLUS: 6, 14, 15, 28, 32, 38, 39 in 10
Lotko: 0 1 6 7 3 9

Sklad 92. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 92. kroga za PLUS: 330.000 EUR
Sklad 92. kroga za Lotka: 480.000 EUR

LOTO

Vodja projektov m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: poznavanje izdelkov iz pločevine in profilov, poznavanje tehnologije 
strojnega preoblikovanja kovin, VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, želena 
je strojna smer, alternativno tudi srednja tehnična šola, bogate izkušnje s podobne-
ga področja dela, znanje angleščine, poznavanje programov ACAD, Inventor, ProE-
ngineer, SolidWorks ... Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri 
Gorenjskem. Prijave zbiramo do 20. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Senior razvojni inženir C++ m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Vas privlači svet igralništva, Las Vegas, London in ostali svetovni trgi? Pridružite se 
nam in postanite razvojni inženir v mladem in uspešnem timu, ki ustvarja najbolj-
še inovativne elektronske igre. Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbira-
mo do 11. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), zaže-
lene izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom, spretne, prilagodljive, moti-
virane in odgovorne kandidate, osnovno znanje slovenskega jezika, urejeno delov-
no dovoljenje. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 11. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Reševalec iz vode m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: neprekinjeno opazovanje kopalne površine in bazenske ploščadi, reševa-
nje iz vode, nudenje prve pomoči, vzdrževanje reda v skladu s predpisi in kopali-
škim redom na kopališču, odpravljanje vzrokov, ki bi lahko privedli do nastanka ne-
varnosti za obiskovalce, odgovornost za materialna sredstva in opremo za reševa-
nje iz vode ter kopališke oznake ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska 
Gora. Prijave zbiramo do 24. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Receptor m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: izvajanje standarda in navodil recepcije, priprava in posredovanje podat-
kov o gostih (seznamov) strežbi, kuhinji in gospodinjstvu, sprejemanje rezervacij, 
sprejemanje gostov (check-in) in oddajanje hotelskih sob, vnos alotmanskih rezer-
vacij ter pošiljanje predračunov, informiranje gostov (interni marketing), odjava 
gostov (check-out). Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prija-
ve zbiramo do 24. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja programa (ekonomska smer) m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: delo pri razširitvi obstoječih prodajnih programov, iskanje 
dobaviteljev in kupcev tako doma kot v tujini, obiskovanje poslovnih partnerjev v 
Sloveniji in tujini. Delo v visoko motiviranem okolju, stimulativni osebni dohodek, 
prenosni računalnik in mobilni telefon. Žima, d. d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 30. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja programa farmacija m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: organizacija in vodenje programa farmacije, uresničevanje 
dolgoročne strategije podjetja, usklajevanje aktivnosti med oddelki prodaje, na-
bave in proizvodnje, priprava strategije programa farmacije, priprava letnega po-
ročila programa farmacije, odgovornost za nadaljnjo rast in razvoj programa farma-
cije. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 19. 11. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir tehnologije za proces opremljanja tiskanih vezij m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: vsaj eno leto delovnih izkušenj 
na enakem ali podobnem delovnem mestu, zaključeno višješolsko izobrazbo stroj-
ne smeri, poznavanje programskega orodja AutoCAD in MS Office, znanje angle-
škega jezika (pisno in ustno) ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 23. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: samostojno izračunavanje ulivnega siste-
ma in izdelava osnutkov, konstruiranje najzahtevnejših tlačnih orodij, konstruiranje 
ulitkov na osnovi skic oziroma risb, izdelava banke podatkov za standardne vgradne 
elemente orodij, nadgrajevanje in izdelava internih standardov, izdelava predlogov 
in izvajanje procesa stalnih izboljšav ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 22. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Talilec m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: osnovno posluževanje talilnih peči in pripra-
va aluminijeve zlitine, poznavanje, razumevanje in preverjanje osnovnih parametrov, 
poznavanje, razumevanje in izpolnjevanje dokumentacije na delovnem mestu, pozna-
vanje tehnologije zalaganja in čiščenja talilnih peči. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, poznavanje gradbenega mate-
riala, črne metalurgije, naravnanost na stranke, komunikativnost, občutek za ureje-
nost. Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 26. 
11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodajne operative m/ž (Kranj) 
Zaželene so visoke tehnične kompetence s področja prodajne administracije in ko-
respondence s kupci, organizacijsko-vodstvene sposobnosti, analitičnost, sistema-
tičnost, samoiniciativnost ter sposobnost uveljavitve in reševanja problemov ter 
sposobnost dela v dinamičnem okolju. ARC-Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 8. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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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
Dan gimnazije na BC Naklo
Strahinj – Biotehniški center Naklo vabi v četrtek, 16. no-
vembra, ob 17. uri na predstavitev gimnazije na Biotehni-
škem centru Naklo. Gimnazijci skupaj z učitelji pripravljajo 
kratek kulturni program, po njem pa se boste lahko udeležili 
različnih delavnic.

Martinovanje
Cerklje – Dramska skupina Pod stražo KD Davorin Jenko 
Cerklje pripravlja v petek, 17. novembra, ob 19. uri Martino-
vanje, ki bo v prostorih Doma krajanov Poženik. Po zanimi-
vem kulturnem programu bo sledil še zabavni del ob zvokih 
frajtonarice in klarinetov z ansamblom Sami sosedje.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo jutri, v sredo, 15. novembra, ob 18. uri delavnica za spod-
bujanje samozdravljenja, prav tako ob 18. uri se bo zbrala 
tudi odprta skupina za samopomoč – druženje, medseboj-
na podpora žalujočih in priložnosti za pogovor in izmenjavo 
izkušenj ob podpori Hospica. V četrtek, 16. novembra, bo 
ob 18. uri predstavitev knjige Slavice Biderman Ravnovesje 
na visokih petkah, da lažje ubežimo demenci. Na osnovni 
šoli v Cerkljah se bo jutri, v sredo, 15. novembra, ob 17. uri 
začela delavnica Somatski gibi. V prostorih TIC Preddvor se 
bo danes, v torek, 14. novembra, ob 18. uri začel družabni 
večer z igranjem taroka, jutri, v sredo, 15. novembra, pa se 
bo ob 16.30 začela tombola. V Športni dvorani OŠ Šenčur se 
bo jutri, v sredo, 15. novembra, ob 17. uri začela telovadba 
za vse generacije. Obvezne prijave za vse dejavnosti spreje-

majo po telefonu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@
luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
14. novembra, nemške urice ob 17. uri – vabijo k vpisu; jutri, 
v sredo, 15. novembra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, 
v četrtek, 16. novembra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 17. 
novembra, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri – za 
tiste otroke od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu.

PREDAVANJA

Cestnoprometna zakonodaja
Hotemaže – AMD Šenčur v sodelovanju s KS in PGD Hote-
maže, DU Šenčur ter Občino Šenčur vabi na predavanje o 
cestnoprometni zakonodaji. Predavanje bo jutri, v sredo, 15. 
novembra, ob 19. uri v gasilskem domu Hotemaže. Predava-
telj bo Marjan Peljhan.

Camino – tudi z otroki gre
Tržič – Danes, v torek, 14. novembra, bo ob 19. uri v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja potopisno predavanje Eve Remškar in 
Mojce Geršak.

Potovanje po Kolumbiji
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi v torek, 14. novembra, 
ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Aleksander Novinec bo z be-
sedo in sliko predstavil Kolumbijo.

Življenje sv. Edith Stein
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje v petek, 17. novembra, 
ob 18.30 vabi v Slomškovo dvorano v radovljiškem župnišču. 
Alenka Bole Vrabec bo s člani Linhartovega odra predstavila 
življenje in delo ene največjih žena 20. stoletja sv. Edith Stein.

Jamski svet pod Migovcem
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bo v petek, 
17. novembra, ob 18. uri predavanje o najdaljšem jamskem 
sistemu v Sloveniji z naslovom Jamski svet pod Migovcem. 
Predstavil ga bo Zdenko Rejec iz Jamarske sekcije Planinske-
ga društva Tolmin.

OBVESTILA

Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije
Kranj – Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) bo v 
sodelovanju z Mestno občino Kranj in z Eko skladom oziro-
ma energetskimi svetovalci Ensvet v četrtek, 16. novembra, 
ob 17. uri na Mestni občini Kranj, v sejni sobi št. 15, orga-

nizirala brezplačno delavnico o učinkoviti rabi energije in 
obnovljivih virih energije za občane. Udeleženci bodo imeli 
možnost individualnega brezplačnega neodvisnega ener-
getskega svetovanja.

Vpliv čustev in misli na telo
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi jutri, v sredo, 15. novembra, ob 16. uri na brez-
plačno delavnico Vpliv čustev in misli na telo. Delavnico bo 
vodil Gregor Šikman, intuitivni zdravilec, atlasolog in učitelj 
metod samopomoči v prostorih Humane na Oldhamski 14 
(pri Vodovodnem stolpu). V drugem delu delavnice ob 18. 
uri bodo brezplačni pregledi, kontrole namestitve atlasa. 

Pravilno dihanje in sproščanje s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek. 16. novembra, ob 17. uri na brezplač-
no delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje 
s petjem, ki bo potekala v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). Delavnico bo vodila Tatjana 
Gričar.

Punčka iz filca
Kranjska Gora – V četrtek, 16. novembra, bo ob 18. uri v 
Knjižnici Kranjska Gora brezplačna ustvarjalna delavnica 
za odrasle Punčka iz filca. Delavnico bo vodila Mojca Ahčin 
Rozman.

Igranje pikada
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje čla-
ne in članice na otvoritveno igranje pikada v petek, 17. no-
vembra, od 17. do 18. ure v prostore okrepčevalnice Seljak 
v Preddvoru. Informacije po tel. št.: 040 55 73 63 – Marija.

PREDSTAVE

Krotko dekle
Cerklje – V četrtek, 16. novembra, se bo ob 19.30 v Borštniko-
vi hiši v Cerkljah predstavil igralec Marjan Bovha z monod-
ramo ruskega pisatelja Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega 
Krotko dekle. Kulturno društvo Ignacija Borštnika posveča 
predstavo spominu na pisateljevega rojaka Nikolo Ignatjeva, 
zeta igralca Ignacija Borštnika.

Kos
Medvode – Danes, v torek, 14. novembra, in v petek, 17. no-
vembra, bo obakrat ob 19.30 v Kulturnem domu Medvode 
na ogled sodobna drama Davida Harrowerja Kos v režiji Bra-
neta Kraljeviča. Število sedežev je omejeno, zato priporoča-
jo rezervacijo po tel. 041 654 031. Predstava ni primerna za 
mlajše od 15 let.



OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOŠKA, ženska in otroška zimska 
oblačila za smučanje, nova, kvalitetne 
znamke, tel.: 040/226-445 17003802

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

LEPO 3-mesečno Jack Russell psičko 
z rodovnikom, tel.: 031/669-039  
 17003667

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR z mizo in koritom za žaga-
nje drv, tel.: 031/812-210 17003797

KUPIM

TRAKTOR, lahko Zetor, Deutz, Ursus, 
IMT ali podobno, tel.: 041/872-029  
 17003655

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17003647

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir Desire, tel.: 
041/851-096 17003799

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 17003785

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKA LS za pripust ali zakol ter bre-
jo kravo LS, oba vajena paše, tel.: 
051/352-423 17003781

KUNCE za pleme, tel.: 040/672-702  
 17003794

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Svatina Tibaot Va-
nja, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-
21-401 17002437
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

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

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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AKCIJSKA PONUDBA

JABOLKA III. vrsta

FUJI in ostale vrste  
0,60 EUR/kg
Agropromet Cerklje, d.o.o.,  
Ul. 4. oktobra 10, Cerklje,  
Telefon: 04/25 26 440

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

6  99
EUR

Lešnikove sveče, 
sladkorne palčke, 
božična rulada, 
brusnični mafini, 
zimski kolački, bo-
žični ocvrtki, sadni 
zavitki, novoletna 
torta ... Se vam 
že cedijo sline? 
To je samo nekaj 
naslovov okusnih 
receptov, ki jih 
najdete v knjigi. 

www.gorenjskiglas.si

96 strani, 203 x 203 mm, samostoječi format knjige

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.

Knjiga vsebuje obilo ilustriranih receptov z enostavnimi navodili 
za slastne in nepozabne slaščice. Recepti so napisani tako,  
da lahko otrok sledi opisanim korakom priprave in sam ali ob 
pomoči staršev ustvari pravo slaščičarsko mojstrovino.
Priprava prazničnih slaščic še nikoli ni bila tako zabavna! 

Potica je 
slovenska 
znamenitost, 
kulinarična 
posebnost, ki 
jo poznajo vse 
naše pokrajine. 
V dvojezični 
knjigi  
(SLO/ANG) 
spoznamo 
zgodbo o tem 
prazničnem 
pecivu, 

www.gorenjskiglas.si

P O T I C E

A n d r e j  G o l j a t

Z A L O Ž B A

K M E Č K I  G L A S

Cena  
knjige je 

EUR
10     

Uporabna knjiga in lepo darilo  
tudi za turiste.

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.

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Andrej Ropret
Na zadnjo pot ga bomo pospremili danes, 14. novembra 2017, ob 15.30  

na pokopališču v Cerkljah na Gorenjskem.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

PARCELA 700 m2 s pogledom za mor-
je Vinjole - Lucija, tel.: 031/891-256  
 17003801

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

OBROČE za kombi Citröen 195/70 
R15, tel.: 041/399-753 17003805

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17003173

OSTALO
PRODAM

PRIKOLICO d. 1,40, š. 1,10 m, kot 
nova, gume M+S 185/70 R13, tel.: 
040/332-590 17003791

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA drva, bukova, mešana in hrasto-
va, tel.: 051/207-008 17003793

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

KONVEKCIJSKO pečico, nerabljeno; 
masažno blazino z infra gretjem; spalni-
co zlato-rjavo; luči, tel.: 070/687-155  
 17003803

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

RAFFOVE knjige S.K. za odrasle in vi-
deokasete, tel.: 040/155-604 17003789

RAZKOŠNA Biblija v kovčku, s certi-
fikatom, oštevilčena, prevedena v slo-
venski jezik, tel.: 070/687-155 
 17003804

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17003800

OVCE z jagenjčki ali brez in jagnjeta za 
meso, tel.: 041/652-301 17003787

SILAŽNE bale, tel.: 041/677-792  
 17003796

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 051/203-863 17003786

VEČ bikcev simentalcev, tel.: 04/58-
80-048 17003798

ZAJCE belgijski orjaki m/ž, stari 5 
mesecev, in brejo srnasto kozo, tel.: 
04/51-91-914, 051/437-135 17003795

OSTALO
PRODAM

HLEVSKI gnoj, možna dostava, tel.: 
031/676-235 17003761

KUPIM

KVALITETNO seno 1. košnje, večjo 
količino, v kockah. in možnost skladi-
ščenja, plačilo takoj, tel.: 040/354-
235 17003788

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

UPOKOJENEC išče delo – zaslužek v 
Tržiču ali okolici, tel.: 041/743-602  
 17003774

STORITVE
NUDIM

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 17003632

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., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17003656

BELJENJE, glajenje sten in ostala 
slikopleskarska dela vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17003403

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 17003630

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17003634

ZAHVALA
ČLANOM GRS iz Škofje Loke in Že-
leznikov, ki so sodelovali pri reševanju 
Marka Peternelja iz strmega gozdnega 
pobočja, se iskreno zahvaljujemo za 
hiter odziv in vso pomoč. Iskrena hvala 
tudi ekipi dežurne medicinske pomoči 
iz ZD Škofja Loka. DRUŽINA PETER-
NELJ 17003806

RAZNO
PRODAM

REDUKTOR in 50 m nove žične vrvi fi 
10 mm, tel.: 04/53-30-267, 041/276-
495 17003792

ZA simbolično ceno prodam vhodna 
vrata Lip Bled, z rumenim steklom, tel.: 
04/25-22-507 17003790

PRODAMO obnovljena 
stanovanja v veèstanovanjskem 
objektu Vila-A Tržiè na naslovu 
Bistrica 26, 4270 Tržiè.
Tip prodaje: z zbiranjem 
nezavezujoèih ponudb;
Informacije in najava ogledov: 
04 208 41 86 ali 
info@imobilia-gbk.si;
Prodajne aktivnosti vodi 
nepremièninska družba Imobilia 
GBK d.o.o., Gorenjska banka pa za 
kupce ponuja ekskluzivne stano-
vanjske kredite po opazno nižji 
obrestni meri od standardne 
ponudbe.
www.gbkr.si/nepremicnine/vila-a

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi drage žene, mame in babice

Bogomire Pintar
iz Zminca

se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje, in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala zdravnici in zdravstvene-
mu osebju ambulante dr. Petre Mesec Rodi za njihovo nesebično 
pomoč. Hvala tudi zdravstvenemu osebju oddelka 700 Bolnišnice 
Golnik za njihovo skrb in nego v zadnjih dneh njenega življenja. 
Hvala DU Škofja Loka in pogrebni službi za pomoč pri pogrebu. 

Žalujoči njeni: mož Franci, sin Bojan z Anito ter vnuka  
Ian s Teo in Žan

Sinica na veji več ne žgoli,
tud’ potok v strugi več ne šumi.
Spomin nate pa živi, živi ...

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 30. 10. 2017 
v Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ,  
d. o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: upora-
ba avtomobila VW POLO za konec tedna – Franc Lušina, Že-
lezniki, 2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – 
Franc Intihar, Brezje, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Ma-
rija Kavčič, Zg. Besnica. Nagrajencem čestitamo!
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Anketa

Zdenka Rozman iz Naklega:

»Večkrat grem po Pelnarjevi 
poti, za današnji pohod sem 
se odločila zaradi družbe. 
Kdaj se odpravim tudi do 
velikega belega križa, ki stoji 
na vrhu Štuclja; krožna pot se 
začne pri OŠ Naklo.«

Joža Štilec iz Naklega:

»Slišal sem za Pelnarjev po-
hod, in ker moram hoditi vsak 
dan, sem se pridružil. Včasih 
grem tudi od Okroglega do 
lovskega doma v Bistrici ali 
pa od Cegelnice do Tenetiš, 
tam je sploh veliko poti.«

Tatjana Jošt iz Naklega:

»Kot podpredsednica Ko-
njeniškega društva Naklo 
sem soorganizatorica Pel-
narjevega pohoda. Včasih 
grem tudi po poti mlinčkov 
v Udinboršt, je tudi prijeten 
krajši izlet za družine.« 

Mark Oblak iz Naklega:

»Prišel sem z babi in dedi-
jem. Na Pelnarjevem pohodu 
še nisem bil in me je zanima-
lo, kje vodi pot. Bil sem pa že 
pri bližnjem lovskem domu 
v Bistrici. Zelo rad hodim in 
zelo rad nabiram gobe.«

Suzana P. Kovačič

V nedeljo je bil Pelnarjev po-
hod v organizaciji Konjeni-
škega društva Naklo do Žeg-
nanega studenca, kjer je bila 
pogostitev. Kaj je pohodnike 
pritegnilo in katere sprehajal-
ne, izletniške poti še ubirajo 
v okolici Naklega?

Pohod v okolico 
Naklega 

Luka Jošt iz Naklega:

»Sem član Konjeniškega 
društva Naklo in sem bil zra-
ven že, ko smo urejali Pelnar-
jevo pot. Pelnarjev pohod je 
lepa priložnost za druženje. 
Včasih grem tudi po poti 
mlinčkov v Udinborštu.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo sprva še oblačno, popoldne se bo deloma zjasnilo. 
Ponekod bo še pihal severni veter. Jutri bo sprva deloma jasno, 
čez dan bo postopno več oblačnosti. V četrtek bo oblačno. Vse 
dni bo suho. Najhladnejše bo sredino jutro.

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

Suzana P. Kovačič

Naklo – Pot, po kateri so vča-
sih vozili s konji in je ozna-
čena z lesenimi tablami, je 
pohodnike vodila od vrha 
Stagen, čez Dobravo in sko-
zi Pečine do Žegnanega stu-
denca, po približno pol ure 
hoje sta jih na cilju pričaka-
li kapljica rujnega in voda, ki 
priteče iz Žegnanega studen-
ca. Zakaj ime Pelnarjeva pot? 
Joža Pohar - Pelnar oz. Savski 
Joža je bil tisti, ki je na trav-
nikih pašne skupnosti Naklo 

na vzhodni strani Dobra-
ve nakelskim kmetom pasel 
krave. Nad njegovo kočico še 
danes izvira Žegnani stude-
nec. O Pelnarju, tem prep-
rostem in prijaznem, a za-
nimivem človeku, rojenem 
v Kovorju, ki je delal kot kav-
boj v Ameriki, v domačih lo-
gih pa s čudovitimi šopki 
naznanjal pomlad, kroži ve-
liko zgodb, nekaj so jih zapi-
sali na tablo in jo postavili k 
Žegnanemu studencu; lese-
no korito je oprto na še edini 
ohranjen betonski podstavek 

Pelnarjeve koče, ki so ga s pr-
votne lokacije pripeljali s ko-
nji člani KD Naklo. Ob stu-
dencu je znamenje z Mariji-
nim kipcem in napisom Sve-
ti Martin, prosi za nas. 

Letošnja novost je krožna 
pot, ki od Žegnanega stu-
denca vodi naprej do lovske-
ga doma v Bistrici, očistili so 
jo člani KD Naklo, ki so sicer 
dejavni na več področjih. V 
čast tristote obletnice izdela-
ve prvega lesenega vodovoda 
v Naklem in v čast dr. Gregor-
ju Voglarju Carbonariusu, ki 

je to omogočil, so letos izda-
li najprej spominsko razgle-
dnico, ob občinskem prazni-
ku pa prikazali vrtanje in po-
laganje borovih cevi z orod-
jem, kakršnega so uporabljali 
pred tristo leti. Korito, v kate-
rega je po repliki lesenega vo-
dovoda pritekla voda, so pos-
tavili na isti lokaciji, kot je sta-
lo prvotno. V KD Naklo radi 
ohranjajo stare običaje, smo 
izvedeli med nedeljskim po-
hodom. Tako so med drugim 
na letošnjem prazniku vina 
in pršuta v Dutovljah prika-
zali, kako ženske pridelke 
nesejo na »plac«, na furman-
skem prazniku v Postojni pa 
na vpreženih vozovih in oble-
čeni v narodne noše prikazali 
romanje na Brezje kot zahva-
lo Voglarju za donacijo v vo-
dovod. Predsednica in pod-
predsednica KD Naklo Silva 
Košnjek in Tatjana Rozman 
sta povedali, da bodo utrinke 
letošnjih dogodkov ujeli v ko-
ledar za leto 2018, za konec 
leta pa napovedali tradicio-
nalno Žegnanje konj in otro-
ških igrač (najljubših konjič-
kov). 

Nedeljski pohod je združil 
dobro voljo, prigode, spomi-
ne na Pelnarja ... Tudi raz-
mišljanja, od kod krajevno 
ime Stagne, kjer se je pohod 
začel ...

Po Pelnarjevi poti
Na Martinovo nedeljo je bil drugi Pelnarjev pohod v organizaciji Konjeniškega društva Naklo. 

Pohodniki pri Žegnanem studencu

Simon Šubic

Kranj – Javna dražba za pro-
store kranjskega Globusa, ki 
so v lasti podjetja Globus tr-
govina v stečaju, ki je minu-
li četrtek potekala v Ljublja-
ni, ni uspela, saj ni bila vpla-
čana nobena varščina. Pro-
store je stečajna upravitelji-
ca Mojca Breznik namera-
vala najprej prodati v celoti 
po izklicni ceni 2,7 milijona 
evrov, sicer pa po delih. Zdaj 
bo kranjskemu okrožnemu 
sodišču, pred katerim pote-
ka stečajni postopek, poda-
la nov predlog za prodajo po 
znižani izklicni ceni, o če-
mer pa se mora predhodno 
uskladiti še z ločitvenim up-
nikom Gorenjsko banko, je 
pojasnila. 

Na prodaj je del znameni-
te kranjske veleblagovnice, 
ki je še vedno v lasti podjetni-
ka Franca Bukovnika iz Ho-
temaž oz. njegovega podjetja 
Globus trgovina, ki je od fe-
bruarja 2015 v stečaju. Kranj-
sko sodišče je sicer prej-
šnji teden oklicalo začetek 

stečajnega postopka tudi za 
drugo Bukovnikovo podjetje 
Globus investicije, upniki pa 
imajo do 8. februarja čas za 
prijavo svojih terjatev ter lo-
čitvenih in izločitvenih pra-
vic. Za upravitelja je sodišče 
imenovalo Jana Sibinčiča. 

Prodaja Globusa se je po-
kazala za zahtevno tako za-
radi prevelikih prostorov kot 
tudi zaradi velikega števila 
etažnih lastnikov, ki so šele 
lani sklenili sporazum o de-
litvi solastnine in ureditvi 
medsebojnih razmerij, kar 
je sploh omogočilo proda-
jo prostorov v stečajnem po-
stopku. Med lastniki je tudi 
Mestna občina Kranj, in si-
cer tistega dela objekta, ki ga 
od leta 2012 zaseda Mestna 
knjižnica Kranj. Dodatno te-
žavo pri prodaji predstavlja 
tudi odsotnost lastnih par-
kirišč. 

Kranjski Globus je pred 45 
leti nastal po načrtih arhitek-
ta Edvarda Ravnikarja, čigar 
zapuščina je tudi hotel Crei-
na na nasprotni strani Koro-
ške ceste.  

Brez zanimanja za Globus

Visoko – Republiška direkcija za infrastrukturo je že spomla-
di začela urejati plaz na Visokem, kjer bodo izvedli zaščito 
brežine z globoko sidranimi mrežami, ki bodo preprečevale 
polzenje in krušenje brežine. A čeprav so sprva napovedovali, 
da bodo dela končali do poletja, so se ta nekoliko zavlekla. 
Kot so pojasnili na direkciji, so med samo gradnjo ugotovili, 
da bodo potrebni nekateri dodatni ukrepi pri sanaciji brežine, 
zato so morali dopolniti projektno dokumentacijo in nabaviti 
dodatni material za samo izvedbo. V tem času so dela začasno 
ustavili, kljub temu pa je zapora na cesti pod brežino ostala. 
Kot so pojasnili, jo zaradi zagotavljanja varnosti prometa ni 
bilo mogoče odstraniti. Sanacijo brežine bodo končali do kon-
ca decembra letos, ko bodo odstranili tudi polovično zaporo 
ceste, so pojasnili na direkciji in dodali, da bodo preostala 
dela, ki vključujejo sanacijo obstoječega opornega zidu ob 
cesti in preplastitev ceste, izvedli predvidoma v aprilu in maju 
prihodnje leto.

Dela bodo končali do konca leta

Javornik – Z izgradnjo novega vodnega vira na Javorniku in z 
njegovo vključitvijo v obstoječ vodovodni sistem je vasem pod 
Sv. Joštom ponovno zagotovljena zadostna količina kakovo-
stne pitne vode, ki so jo doslej predvsem v sušnih obdobjih 
gasilci vozili s cisternami. Na svojo Joštar'co so domačini in 
vsi obiskovalci kranjskega Jošta čakali dobrih deset let, sim-
bolično pa bodo z Joštar'co nazdravili jutri, v sredo, ob 13. uri 
pri vodohranu Javornik.

Nazdravili bodo z domačo Joštar'co


