
AKTUALNO

Stare peči  
bodo prepovedali
Ministrstvo za okolje in prostor 
načrtuje zmanjšanje onesnaženo-
sti zraka z menjavo starih in neu-
činkovitih kurilnih naprav na trda 
goriva, za kar naj bi država v pri-
hodnje namenila več subvencij-
skih sredstev kot doslej.

2

GORENJSKA

Končana dela  
v Komendi
V okviru projekta Odvajanje in či-
ščenje odpadne vode na območju 
Domžale - Kamnik so v občini Ko-
menda zgradili 14.792 metrov ka-
nalizacije, za izgradnjo pa so si 
zagotovili tudi 1,87 milijona evrov 
nepovratnih sredstev.

6

ŠPORT

Brez koroškega 
Slovenca
V petek bodo sezono svetovnega 
pokala začeli smučarski tekači in 
nordijski kombinatorci, slednji 
brez velike okrepitve Tomaža Dru-
mla, koroškega Slovenca, ki se je 
zaradi zdravstvenih težav odločil 
za konec kariere.
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ZADNJA

Parkeljni strašili  
v Goričanah
Šesta Noč parkeljnov v Goričanah 
je bila rekordna. Po ocenah orga-
nizatorjev se je zbralo okrog šest 
tisoč ljudi, predstavilo pa se je 27 
skupin z več kot štiristo nastopa-
jočimi iz petih držav. Prvič so pri-
šli parkeljni iz Švice.

24

VREME

Danes bo deloma jasno, 
jutri pa pretežno oblačno 
in topleje. V četrtek bo 
oblačno, občasno bodo 
možne rahle padavine. 

0/10 °C
jutri: pretežno oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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cetrtek 23. 11. 
14.00 -20.00

petek 24. 11. 
09.00 -20.00

sobota 25. 11. 
09.00 -20.00

nedelja 26. 11. 
09.00 -13.00

v kletni etaži
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Marjana Ahačič

Lesce – Občina Radovljica 
je v okviru celostne prome
tne strategije pripravila na
črt za izgradnjo objekta, ki 
bi po načelu »parkiraj in pe
lji« obiskovalcem in doma
činom omogočil bolj zelen 
in trajnosten način potova
nja po Zgornji Gorenjski. 
Objekt, ki so si ga zamisli
li ob izvozu z avtoceste, na 
zemljišču med krožiščem 
za Bled in trgovino Lidl, bi 
imel po načrtih 140 oziroma 
tristo parkirnih mest, odvi
sno od tega, ali bodo zgradi
li tudi kletno etažo. Zasnova 

projekta temelji na možno
sti uporabe električnih av
tobusov, koles in podobno. 
Projekt je na novembrski 
koordinaciji podprlo vseh 
sedem županov zgornjego
renjskih občin.

Kot poudarja radovljiški 
župan Ciril Globočnik, je 
cilj zadržati čim večje šte
vilo osebnih vozil čim bliž
je avtocesti, namen pa umi
riti prometni pritisk na naj
bolj oblegane turistične toč
ke na območju Zgornje Go
renjske. Možnost za nadalje
vanje poti predstavljajo jav
na prevozna sredstva, v pole
tni sezoni pa tudi kolesa, saj 

bo na nasprotni strani regi
onalne ceste speljana držav
na kolesarska pot od Kranj
ske Gore proti Ljubljani z 
odcepom proti Bledu, kar 
pomeni, da bo to parkirišče 
lahko tudi izhodiščna točka 
za kolesarje. Študija predvi
deva, da bodo zunaj poletne 
turistične sezone in med te
dnom glavni uporabniki 
parkirišča domačini iz Bo
hinja in Zgornjesavske doli
ne, ki bodo na javnem par
kirišču lahko parkirali svoja 
vozila ter pot do službe nada
ljevali skupaj z enim, polno 
zasedenim avtomobilom.

Z avtom do Lesc, naprej trajnostno
Z gradnjo parkirne hiše ob krožišču na avtocestnem izvozu za Lesce in 
vzpostavitvijo javnega prevoza želijo zgornjegorenjske občine vzpostaviti 
pogoje za bolj trajnosten način potovanja tako obiskovalcev kot domačinov.

Garažni objekt, ki bi stal na zemljišču ob krožišču na avtocestnem izvozu za Lesce oziroma 
Bled, bi imel na vrhu tudi razgledno ploščad.

Urša Peternel,  
Suzana P. Kovačič

Jesenice, Kranj – Vlada je 
prejšnji teden sprejela sklep 
o pokrivanju izgub bolni
šnic iz preteklih let. Za to 
bo namenila nekaj manj kot 
136 milijonov evrov. Največ 
denarja bo prejel Univerzi
tetni klinični center Ljublja
na, in sicer skoraj 80 milijo
nov evrov. Na ta način bodo 
pokrili tudi del pretekle iz
gube dveh gorenjskih bol
nišnic, Splošne bolnišnice 
Jesenice in Bolnišnice za 
ginekologijo in porodniš
tvo Kranj. Jeseniška bol
nišnica bo tako prejela 3,1 
milijona evrov, kranjska 

porodnišnica pa 1,5 milijo
na evrov.

Direktor Splošne bol
nišnice Jesenice Janez 

Poklukar je ob tem povedal, 
da bodo s »finančno injek
cijo« v višini 3,1 milijona 
evrov pokrili 80 odstotkov 

kumulativne izgube, ki je na 
dan 31. 12. 2016 znašala 3,9 
milijona evrov. Zapadle ob
veznosti do dobaviteljev na 
dan 20. 11. 2017 sicer zna
šajo 3,3 milijona evrov. »Po
leg zmanjšanja zapadlih ob
veznosti se bodo zmanjšale 
tudi naše obveznosti iz na
slova zamudnih obresti, ki 
so v zadnjih letih na letni 
ravni znašale tudi do 50 tisoč 
evrov,« je povedal Poklukar. 
Poleg finančne injekcije v 
obliki prejetih sredstev pa 
zakon predvideva tudi odpis 
terjatev iz naslova združeva
nja amortizacije v višini 2,5 
milijona evrov.

Državni milijoni za bolnišnice
Država bo pokrila del preteklih izgub slovenskih bolnišnic, tudi dveh gorenjskih. Splošna bolnišnica 
Jesenice bo tako prejela 3,1 milijona, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj pa 1,5 milijona 
evrov. A kot poudarjajo v obeh bolnišnicah, zakon njihovih težav nikakor ne bo v celoti rešil.

V Splošni bolnišnici Jesenice bodo s »finančno injekcijo« 
pokrili del preteklih izgub. / Foto: Gorazd Kavčič 44. stran
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Javna agencija 
SPIRIT Slovenija je tudi le
tos podelila priznanja za naj
boljše tuje investitorje, ki so v 
preteklem letu ustvarili izje
mne rezultate in prispevali k 

razvoju slovenskega gospo
darstva. Nagrade Invest Slo
venia FDI Award so podelili 
na četrtkovi večerni priredi
tvi v Dvorani pod zvezdami 
v ljubljanskem Lutkovnem 
gledališču.

Najboljši tuji 
investitorji
Nagrado Invest Slovenia FDI Award sta prejeli 
tudi podjetji, ki delujeta na Gorenjskem, LPKF in 
Kuehne + Nagel.

44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE STEGNAR iz Križ.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Legendarna skupina Scorpions  
prvič v Sloveniji

Scorpions že več kot pet desetletij skrbijo, da piha v vse smeri. V 
Ljubljano v dvorano Stožice bo te legendarne nemške rokerje, ki 
jih najbolje poznamo po veliki uspešnici Wind of change, veter 
prinesel 5. decembra 2017 ob 20. uri. Slovenci bomo tako poleg 
ene najlepših rokovskih balad vseh časov končno lahko v živo 
slišali tudi uspešnice, kot so Rocking like a hurricane, Still loving 
you, Send me an angel in mnoge druge. Obeta se »catwalk« 
oder, ki bo gledalcem omogočil, da bodo koncert videli od bli-
zu, razkošna odrska produkcija in vizualno mogočen rokovski 
spektakel, ki je navdušil že v okviru svetovne turneje Return to 
Forever, s katero so Scorpions pred slabima dvema letoma obe-
ležili petdesetletnico delovanja. Svojim oboževalcem so že takrat 
sporočili, da se še ne nameravajo ustaviti. Vstopnice lahko kupite 
na www.eventim.si ter na vseh Eventimovih prodajnih mestih. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo dve vsto-
pnici za koncert v Ljubljani. Nagradno vprašanje: Naštejte 
tri uspešnice skupine Scorpions. Odgovor s svojimi podatki 
pošljite na dopisnici do ponedeljka, 27. novembra, na naslov 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Avsenikove melodije s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija

V torek, 28. novembra 2017, ob 20. uri bo Simfonični orkester 
RTV Slovenija nastopil v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, 
in sicer na Gala koncertu Avsenikovih melodij. Najlepše melodije 
Ansambla bratov Avsenik bodo v novih priredbah za orkester in 
ugledne soliste zazvenele še posebno veličastno. Orkester bodo 
vodili Simon Dvoršak, Miha Rogina in Patrik Greblo, pridružili se 
jim bodo Aljaž Farasin, Urška Arlič Gololičič, Manca Izmajlova, 
Slovenski oktet, Mladinski pevski zbor RTV Slovenija in člani 
družine Avsenik: Sašo, Gregor, Slavko ml., Monika in Blaž.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
majice RTV Slovenija. V žrebu boste sodelovali, če boste pravil-
no odgovorili na vprašanje: Katera skladba, katere avtorja sta 
brata Avsenik, je največkrat predvajana instrumentalna skladba 
na svetu? Odgovore s svojimi podatki pošljite na dopisnici do  
ponedeljka, 27. novembra 2017, na naslov: Gorenjski glas,  
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 14. novembra 2017, prej-
meta dve vstopnici za komedijo Dame izbirajo Milena Zupan iz 
Dupelj in Andreja Šmid iz Radovljice, dve vstopnici za prazno-
vanje rojstnega dne Radia Gorenc v Gostišču Avsenik pa prejme 
Petra Gerdej z Blejske Dobrave. Nagrajenkam čestitamo!

Na dan Rudolfa Maistra SDS Preddvor vabi  
na okroglo mizo na temo:

VARNOST V SLOVENIJI 
IN EVROPI
Okrogla miza bo dne 23. 11. 2017 ob 18. uri  
v gostilni MAJČ v Preddvoru.

Okroglo mizo bodo vodili: 
poslanca mag. Branko Grims  
in dr. Vinko Gorenak ter 
predsednik odbora SDS Preddvor 
Jernej Koprivnikar. 
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Simon Šubic

Kranj – Ministrstvo za okolje 
in prostor (MOP) načrtuje, 
da bomo problem onesna-
ženosti zraka zaradi čezmer-
nih ravni malih trdih del-
cev PM v Sloveniji zmanj-
šali z obsežno menjavo sta-
rih in neučinkovitih kuril-
nih naprav na trda goriva, 
za kar naj bi država v prihod-
njih letih namenila precej 
več subvencijskih sredstev 
kot doslej. Med drugim bo 
MOP predlagal tudi prepo-
ved uporabe vseh kurilnih 
naprav za centralno ogreva-
nje na trda goriva, starejših 
od 20 let, ki naj bi veljala od 
leta 2028 naprej. 

Mali prašni delci PM10 in 
PM2,5 so onesnaževalo zra-
ka, ki v Evropi povzroča naj-
več škode zdravju ljudi, saj 
lahko prodrejo globoko v 
pljuča in preidejo celo v krv-
ni obtok, prav tako kot kisik. 
Glavni vir delcev je zgoreva-
nje goriv v gospodinjstvih 
in komercialnem sektorju, 
predvsem zaradi uporabe 
lesa v neučinkovitih starih 
kuriščih na trdna goriva ali 
v drugih napravah z neopti-
malnim zgorevanjem lesne 
biomase. Po podatkih MOP-
-a so mala kurišča v letu 2013 
prispevala kar 62 odstotkov 
k skupnim izpustom pri-
marnih delcev PM10 in 74 
odstotkov k skupnim iz-
pustom primarnih delcev 
PM2,5, medtem ko je bil 
prispevek cestnega prome-
ta k izpustom delcev PM2,5 
približno desetodstoten. 

Nadgradili bodo sistem 
spodbud

MOP želi emisije malih 
prašnih delcev PM2,5 do 
leta 2030 glede na leto 2005 
zmanjšati za 60 odstot-
kov, kar je skladno s ciljem 

direktive EU. Ker bo večino 
zmanjšanja emisij treba do-
seči v gospodinjstvih kot naj-
večjih onesnaževalcih z del-
ci PM2,5, bo treba zagotovi-
ti obsežno in intenzivno za-
menjavo obstoječih starih 
kotlov in peči na lesno bio-
maso, ki ob neprimerni upo-
rabi povzročajo zelo visoke 
emisije prašnih delcev, tudi 
stokrat višje emisije kot v so-
dobnih učinkovitih nizkoe-
misijskih kotlih. MOP oce-
njuje, da stare neučinkovi-
te male kurilne naprave da-
nes predstavljajo večino ku-
rilnih naprav na trdno go-
rivo; uporabljalo naj bi se 
približno 150 tisoč takšnih 
naprav od skupno približno 
tisoč naprav na trdno gorivo. 
Za dosego ciljnega zmanjša-
nja bo torej treba zamenja-
ti več kot 80 odstotkov ma-
lih kurilnih naprav na trdna 
goriva, kar pomeni v 15 le-
tih vsaj približno 120 tisoč 
peči. »Glede na to, da je bilo 

s pomočjo subvencij Eko 
sklada v zadnjih petih letih 
zamenjanih slabih 10.000 
malih kurilnih naprav, bo 
treba zamenjavo bistveno 
pospešiti,« ugotavljajo na 
MOP. Sistem spodbud za za-
menjavo zastarelih kurilnih 
naprav bodo zato nadgradi-
li na način, da bodo olajšali 
nakup novih, ustreznih ku-
rilnih naprav, bodo pa spod-
bude takšne, da bodo vodile 
k čim hitrejši zamenjavi, na-
povedujejo na MOP.

Okoljsko ministrstvo bo 
predlagalo tudi prepoved 
uporabe najstarejših ku-
rilnih naprav za central-
no ogrevanje, ki tudi naj-
bolj onesnažujejo okolje. 
Do leta 2023 se bodo lah-
ko še uporabljale kurilne 
naprave za centralno ogre-
vanje, ki so bile vgrajene 
do vključno leta 1995, od 
leta 2028 dalje pa bo velja-
la prepoved uporabe vseh 
takšnih kurilnih naprav, 

starejših od 20 let. Zaradi 
prepovedi bodo uporabni-
ki morali te kurilne napra-
ve na trdna goriva zamenja-
ti z okoljsko ustreznejšim 
virom ogrevanja, kar bo 
MOP spodbujal tudi preko 
subvencij za zamenjavo.

V Kranju večje spodbude

Z namenom spodbuja-
nja zamenjave starih kuril-
nih naprav so se že v aktual-
nem razpisu Eko sklada bi-
stveno povečale razpoložlji-
ve subvencije za zamenjavo 
kurilnih naprav z novo na-
pravo za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe na 
območjih, kjer kot predno-
stni način ogrevanja ni dolo-
čen zemeljski plin ali daljin-
sko ogrevanje. V razpisu, ki 
je bil objavljen sredi okto-
bra, so se omenjene spod-
bude povečale na do 60 od-
stotkov priznanih stroškov 
naložbe na zaradi kakovo-
sti zunanjega zraka degra-
diranih območjih, med ka-
tere sodi tudi mestna obči-
na Kranj, na drugih obmo-
čjih pa do polovice vrednos-
ti naložbe. Nepovratne spod-
bude je možno kombinirati 
tudi z ugodnimi dolgoroč-
nimi krediti za financiranje 
preostalega dela naložbe.

V kratkem bo objavljen še 
dopolnjen javni poziv za so-
cialno šibke občane za zame-
njavo male kurilne napra-
ve na trdna goriva na degra-
diranih območjih, ki jim bo 
namenjena 100-odstotna 
subvencija. »Dopolnjen jav-
ni poziv bo načeloma enak 
kot v preteklem letu, razšir-
jen bo pa nabor upravičen-
cev, in sicer na vse upokojen-
ce, ki so lastniki stanovanja 
oziroma hiše, in na občin-
ska stanovanja, namenjena 
socialno ogroženim,« so še 
napovedali na MOP.

Stare peči bodo prepovedali
V Sloveniji naj bi bile po letu 2028 prepovedane vse peči na trda goriva za centralno ogrevanje, ki so 
starejše od dvajset let. Cilj: v petnajstih letih vsaj približno 120 tisoč starih in neučinkovitih peči.

V Sloveniji je v uporabi približno dvesto tisoč peči za 
centralno ogrevanje na trda goriva, kar tri četrtine njih pa je 
neučinkovitih in zato povzročajo zelo visoke emisije malih 
prašnih delcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Zgornji Brnik – Adria Airways je z zimskim voznim redom 
vzpostavila povezavo s Kijevom. Z brniškega letališča je tako 
možno trikrat tedensko leteti na letališče Boryspil International, 
in sicer ob četrtkih, petkih in nedeljah, v obratno smer pa ob 
ponedeljkih, petkih in sobotah. Z novo povezavo si obe državi 
obetata več turistov, okrepile pa naj bi se tudi gospodarske vezi. 

Z Adrio v Kijev

Kamnik – Občina Kamnik vabi na slovesnost ob državnem 
prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, ki bo v četrtek ob 18. uri v 
Domu kulture Kamnik. Zbrane bosta nagovorila predsednik 
Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič in slav-
nostni govornik, kamniški župan Marjan Šarec. Podeljena 
bodo tudi spominska priznanja za zasluge pri ohranjanju 
spomina, sporočilnosti in veličine generala Rudolfa Maistra 
in njegovih borcev. Pred proslavo, ob 17.30, bo župan Marjan 
Šarec skupaj z zastavonošami in predsedniki veteranskih in 
domoljubnih organizacij občine Kamnik položil venec k spo-
meniku generala Rudolfa Maistra na Trgu talcev.

Proslava ob dnevu Rudolfa Maistra
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V petek je bil velik dan, 
dan slovenske hrane, 
s katerim v Sloveniji 

spodbujamo uživanje doma-
če, slovenske hrane in zdrav 
način življenja, še zlasti zaj-
trkovanje. Podatki in analize 
kažejo, da se stanje na tem 
področju izboljšuje. Potrošniki 
vse bolj povprašujejo po hrani 
slovenskega izvora, v trgovi-
nah iščejo izdelke Izbrana 
kakovost s slovenskimi surovi-
nami, vse bolj obiskani so tudi 
»domači kotički« s ponudbo 
hrane iz lokalnega okolja. 
Vedno več otrok zajtrkuje, tudi 
vedno več odraslih, zmanjšuje 
se uživanje gaziranih sladkih 
pijač, v obrokih je več sadja in 
zelenjave. 

Zadovoljivo in spodbudno, a 
takšne hrane, kot jo propagira-
mo na dan slovenske hrane, bi 
nam hitro zmanjkalo, če bi vsi 
v Sloveniji želeli uživati takšno 
hrano vse dni v letu. Slovenija 
ima namreč stalno presežke le 
pri hmelju, mleku in perutnin-
skem mesu, pri govejem mesu 
ter pri mesu drobnice je bilan-
ca dokaj izravnana, največji 
primanjkljaj pa beleži pri slad-
korju, zelenjavi, svežem sad-
ju, žitu, krompirju, prašičjem 
mesu in medu. Da bi postala 
samooskrbna, ni realno, tega 
ji naravne danosti ne omo-
gočajo, nekaterih »stvari« pa 
sama tudi ne more pridelovati. 
Na globalnem trgu je trenutno 
resda dovolj hrane, ki si jo tudi 
Slovenija lahko kupi, a ni re-
čeno, da bo vedno tako. Vsaka 
pametna država zato ohranja 

in krepi svoje kmetijstvo. Tudi 
slovenska kmetijska politika 
si je izboljšanje samooskrbe s 
hrano in prehranske varnosti 
prebivalstva zadala za po-
memben cilj, a zdi se mi, da ne-
kateri koraki niso naravnani v 
pravo smer ali so vsaj premalo 
odločni. Slovenija je po obsegu 
kvalitetnih kmetijskih zemljišč 
na prebivalca pod evropskim 
povprečjem, kljub temu pa še 
vedno dopušča investitorjem 
pozidavo najboljših kmetijskih 
zemljišč. Nekaj upanja, da bo 
varovanje kmetijskih zemljišč 
v prihodnje le učinkovitejše, 
obstaja, saj bodo občine v svo-
jih prostorskih aktih morale 
določiti trajno varovana kme-
tijska zemljišča, ki jih najmanj 
deset let ne bodo smele spremi-
njati v stavbna.

Ob dnevu slovenske hrane 
pozabljamo na še eno zelo po-
membno sporočilo. Ko potro-
šniki uživajo slovensko hrano, 
podpirajo domačo kmetijsko 
pridelavo in predelavo, s tem 
pa posredno tudi ohranjanje 
poseljenosti podeželja, še zlasti 
hribovskega sveta, prepreče-
vanje zaraščanja, obdelanost 
strmih kmetijskih zemljišč ... V 
zadnjem mesecu sem se mudil 
na treh hribovskih kmetijah 
in ob tem sem slišal tudi dvoje 
opozoril: prvič – manjše hri-
bovske kmetije opuščajo kmeto-
vanje, za najem ali nakup str-
mih zemljišč pa ni zanimanja, 
in drugič – država je v prejšnji 
finančni perspektivi namenja-
la za hribovske kmetije višje 
podpore kot jih v sedanji.    

Sporočila »velikega« petka

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Ana Šubic

Kranj – »Danes imamo v vrt-
cu obiske. Pa slovenski zaj-
trk. Med imam rada, sla-
dek je in zdrav,« nam je mi-
nuli petek zaupala štirile-
tna Ajda iz vrtca v Čirčah pri 
Kranju. Tam so ob dnevu 
slovenske hrane na tradicio-
nalnem slovenskem zajtrku 
gostili državnega sekretarja 
na kmetijskem ministrstvu 
Marjana Pogačnika, ravna-
teljico Kranjskih vrtcev Teo 
Dolinar in njihovega vodjo 
prehrane Izidorja Dobnika, 
predsednika Krajevne skup-
nosti Čirče Francija Fajfarja 
in kuharskega mojstra Luko 
Jezerška. 

Medtem ko je točno ob 
10. uri na pobudo Čebelar-
ske zveze Slovenije (ČZS) 
na različnih lokacijah več 
kot 40 tisoč otrok prepeva-
lo Čebelarja, so v vrtcu Čirče 
to storili že dobro uro prej. S 
priljubljeno Slakovo pesmi-
jo, ki so jo otroci zapeli sku-
paj z Mešanim pevskim zbo-
rom Petra Liparja, so spreje-
li goste, nato pa so se sku-
paj odpravili k slovenskemu 
zajtrku, ki je vključeval kruh, 
maslo, med, mleko in jabol-
ka, na mize pa so dodali še 
medenjake, ki so jih spek-
li sami.

Po podatkih kmetijske-
ga ministrstva so se sloven-
skemu zajtrku pridruži-
li vsi vzgojno-izobraževal-
ni zavodi v Sloveniji, kar po-
meni okoli 260 tisoč otrok. 
Zajtrk, ki je prvič potekal 
leta 2007 na pobudo ČZS, 

z leti prerašča v vsesloven-
sko gibanje, marsikje izva-
jajo tudi spremljevalne ak-
tivnosti. Na številnih eno-
tah Kranjskih vrtcev so tako 
denimo na zajtrk povabili 
tudi stare starše, prav vsi ot-
roci pa so bili na ta dan de-
ležni še tradicionalnega ko-
sila – loške mešanice, ki so 
jo pripravili v sodelovanju z 
Jezerškovimi. Kot je pojas-
nil Luka Jezeršek, se je dva-
najst kuharjev iz Kranjskih 
vrtcev udeležilo njihove de-
lavnice, na kateri so z njego-
vo mamo kuhali enolončni-
ce in se odločili, da bodo ot-
rokom postregli z že ome-
njeno loško mešanico, v ka-
teri so repa, zelje, ješprenj, 
krompir in fižol. Tradicio-
nalno slovensko kosilo je si-
cer imelo tudi več kot petsto 

otrok, vključenih v projekt 
Kuhnapato.  

Jezeršek zelo podpira 
Dan slovenske hrane. Po-
membno se mu zdi že nava-
janje otrok na zajtrk pa tudi 
vzpostavljanje nabavne veri-
ge od kmeta do mize. Letoš-
nji dan slovenske hrane je 
v ospredje postavil prav po-
men naročanja hrane v jav-
nih zavodih iz lokalne bliži-
ne. Državni sekretar Pogač-
nik pravi, da so glede poveča-
nja obsega domače hrane v 
prehrani vrtcev in šol doseg-
li precejšnji napredek: »Tre-
nutno je zeleno naročanje v 
mejah četrtine hrane. Žele-
li bi si, da je tega še več, ima-
mo pa določene omejitve s 
strani evropske komisije, 
ker gre za odmik od proste-
ga trga.« V Kranjskih vrtcih 

je po besedah vodje prehra-
ne Izidorja Dobnika velik 
problem tudi zagotavljanje 
zadostne količine hrane za 
tako velik zavod, kot je nji-
hov. Rešitev vidi v združeva-
nju kmetov.

Tudi v drugih gorenjskih 
vrtcih in šolah so na sloven-
skem zajtrku gostili pred-
stavnike ministrstev, ČZS 
in drugih ustanov, vpetih 
v projekt. Predsednik ČZS 
Boštjan Noč je zajtrkoval v 
domači OŠ Žirovnica, po-
družnično šolo v Voklem je 
obiskala sekretarka na kul-
turnem ministrstvu Damja-
na Pečnik, varovancem Cen-
tra za usposabljanje, delo in 
varstvo Radovljica pa se je 
pridružila sekretarka gospo-
darskega ministrstva Eva 
Štravs Podlogar.

Za zajtrk med in mleko
V petek so več kot 260 tisoč otrokom postregli tradicionalni slovenski zajtrk. Ponekod so ga nadgradili 
z zdravim kosilom, v Kranjskih vrtcih denimo z loško mešanico, ki so jo pripravili v sodelovanju z 
Jezerškovimi.

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu v Čirčah pri Kranju / Foto: Tina Dokl

Ureditev bo tako eden 
izmed ukrepov vseh ob-
čin Zgornje Gorenjske za 
zmanjševanje števila oseb-
nih vozil na cestah, posle-
dično za zmanjševanje ne-
gativnih vplivov na okolje in 
prebivalstvo, ki jih povzro-
ča promet, so prepričani 
župani.

Parkirišče je zasnovano 
v dveh etažah z možnostjo 
povečanja, kapaciteta pa je 
glede na trenutni projekt 
okoli tristo parkirnih mest, 
nekaj namenjenih tudi za 
avtodome. Načrt vsebuje 
prostor za parkiranje koles 
ter izposojevalnico koles. 
Na vrhu objekta je načrto-
vana lesena razgledna plo-
ščad, ki bo – tako načrtovalci 

– obiskovalce dvignila od 
brezizraznega miljeja trgo-
vin in prometnih cest, bli-
že čudovitemu naravnemu 
amfiteatru Julijskih Alp s 
Triglavom in Karavank s 
Stolom na čelu. »Ograja 
ploščadi se odpira v smeri 
čudovitih pogledov ter za-
pira (je višja in onemogoča 
direktne poglede) proti ka-
kofoniji trgovskih objektov 

globalnih verig. Na ogra-
ji je dovolj prostora, da se 
predstavita kulturna in na-
ravna dediščina okoliških 
krajev, turistična ponud-
ba oz. zagotovi kvalitetno 
usmerjanje obiskovalcev v 
to območje. Saj je za veči-
no njih prav izvoz z avtoce-
ste prvi stik s turistično po-
membnim območjem tega 
dela Gorenjske.«

Z avtom do Lesc, naprej trajnostno
31. stran

Mateja Rant

Kranj – Dijaki Srednje eko-
nomske, storitvene in grad-
bene šole Šolskega cen-
tra Kranj bodo z barvami 
iz družine Jupol prenovili 

prostore Slovenske funda-
cije za Unicef. V družbi JUB 
so se namreč odzvali na po-
budo omenjene fundacije, 
da jim pomagajo pri preno-
vi precej dotrajanih zidnih 
površin v njihovih prostorih 

v Ljubljani. V projektu bodo 
v okviru praktičnega pou-
ka pod vodstvom mentor-
jev aktivno sodelovali dijaki 
iz srednje ekonomske, sto-
ritvene in gradbene šole iz 
Kranja, ki se izobražujejo za 

poklic slikopleskarja. Pred-
vidoma do konca leta bodo 
prepleskali okrog tristo kva-
dratnih metrov stenskih 
površin v pisarnah, hodni-
kih in drugih spremljajočih 
prostorih.

Polepšali bodo prostore Unicefa
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Hrušica – Minulo soboto 
so v Darsovem nadzornem 
centru na Hrušici, ki skrbi 
za okoli šestdeset kilome-
trov gorenjske avtoceste do 
Vodic in varen promet sko-
zi 7864 metrov dolg predor 
Karavanke, pripravili dan 
odprtih vrat. Kot je povedal 
nadzornik Marjan Lužnik, 
je skrito delo nadzornih 
centrov tisto, ki v poveza-
vi z delavci na terenu skrbi 
za varen in nemoten promet 
na avtocestah. Njihovo delo 
je s posodobitvijo in avtoma-
tizacijo nadzornega centra 
olajšano, saj jim pomagajo 
tudi računalniki, od siste-
ma avtomatskega zaznava-
nja vožnje v napačno smer 
do nadzornega sistema za 
toplotno kontrolo tovornja-
kov, s katerimi skrbijo za 
požarno varnost predora. 
Toplotni nadzor tovornih 
vozil po pojasnilih Lužni-
ka deluje avtomatsko z dve-
ma termalnima kamerama, 
računalniški sistem pa to-
vornjake, če zazna pregre-
ta mesta, ustavi za 15 minut 
in jih nato ponovno pregle-
da. Isti sistem tudi avtomat-
sko izloča tovornjake s tovo-
rom nevarnih snovi, ki pot-
rebujejo spremstvo poklic-
nih gasilcev GARS Jeseni-
ce. Po pripovedovanju Mar-
jana Lužnika je pomembna 

koordinacija vseh, ki skrbi-
jo za nemoten potek prome-
ta in varnost udeležencev, 
tudi ob nepredvidenih do-
godkih, kot je vožnja v na-
pačno smer po avtocesti. 
V teh primerih gre po oce-
nah operaterjev običajno 
za starejše, zbegane vozni-
ke. Tako smo videli tudi po-
snetek zadnjega tovrstnega 
dogodka na gorenjski avto-
cesti, ko se je voznik preri-
nil mimo več vrst usmerje-
valnih količkov delne zapo-
re zaradi del in nadaljeval 
vožnjo v nasprotno smer, 
kjer mu je pot zaprl voznik 

avtovleke in preprečil nesre-
čo. Lužnik ocenjuje, da tovr-
stnih dogodkov ni bistveno 
več kot v preteklosti, samo 
bistveno več jih odkrijejo. 
Večina se jih srečno konča, 
tako je bilo tudi v preteklo-
sti, zato se je o tem manj go-
vorilo. Operaterji pa so reši-
li tudi že nekaj življenj obo-
lelih voznikov, ki so jim pra-
vočasno poslali pomoč, ko 
so njihovo stisko videli na 
kamerah. Med operaterji pa 
je tudi kar nekaj zgodb o po-
sebnih dogodkih, med nji-
mi je tako poudaril vrsto ob-
vestil voznikov o celi seriji 

različnih povoženih živali 
na enem od izvozov z avto-
ceste, za katere se je izkaza-
lo, da so padle s tovornega 
vozila higienske službe. 

V nadzornem centru si že-
lijo še boljše pokritosti avto-
cest s kamerami, saj ugota-
vljajo, kako pomembne so 
za varen in tekoč promet na 
avtocestah, kjer se promet 
povečuje. Nadzorniki so po-
gosto na udaru ob zastojih. 
Kot pravijo, se vedno po svo-
jih najboljših močeh trudi-
jo, da bi jih kar najhitreje 
sprostili, a pogosto nimajo 
te moči.

Nevidno ozadje avtoceste
V soboto smo ob dnevu odprtih vrat obiskali nadzorni center Družbe za avtoceste Republike Slovenije 
(Dars) na Hrušici, od koder pet operaterjev skrbi za nemoten potek prometa na gorenjski avtocesti in 
skozi najdaljši avtocestni predor – predor Karavanke.

Operaterji pravijo, da je predor Karavanke (pokriva ga več kot dvajset kamer in nadzorni 
sistem) po prenovi ventilacije in nadzornih sistemov bistveno varnejši.

Kot je že pred časom pou-
daril direktor jeseniške bol-
nišnice Janez Poklukar, pa 
zakon ne rešuje sedanjih te-
žav bolnišnic, ki bodo zara-
di podfinanciranosti zdra-
vstvenih storitev samo letos 
dodatno ustvarile izgubo v 
višini polovice sredstev, kot 
naj bi jih dobile z zakonom. 
Zakon torej ne odpravlja iz-
virnega greha za nastalo si-
tuacijo, to je prenizkih cen 
zdravstvenih storitev. Za 
vzdržno poslovanje bolni-
šnic bi bilo glede na analize 

Združenja zdravstvenih za-
vodov Slovenije treba dvig-
niti cene zdravstvenih stori-
tev vsaj za 7,5 odstotka.

Sredstva, ki jih bo preje-
la Bolnišnica za ginekolo-
gijo in porodništvo (BGP) 
Kranj, nekaj čez 1,5 milijo-
na evrov, bodo zadostova-
la za pokritje zapadlih obve-
znosti do dobaviteljev, je po-
vedala vršilka dolžnosti di-
rektorice BGP Kranj Polona 
Podnar, in obenem opozo-
rila, da dokler se ne zvišajo 
cene storitev, pozitivno po-
slovanje bolnišnice enostav-
no ni mogoče. 

Državni milijoni za 
bolnišnice
31. stran

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Minu-
li torek so v Muzeju Toma-
ža Godca v Bohinjski Bistri-
ci v sklopu muzejskih veče-
rov pripravili predstavitev 
Rudolfa Badjure, katerega 
življenje in delo so predsta-
vili Borut Batagelj, Herman 
Berčič, Aleš Guček, Stane 
Kocutar, Maj Zvezdan Mar-
kovič, Peter Mikša, Blaž 
Torkar in Janez Kavar. Ru-
dolf Badjura, po katerem se 
imenuje tudi vojaški objekt 
na Pokljuki, je bil odlikova-
ni vojaški častnik v prvi sve-
tovni vojni in pomemben 
člen boja za severno mejo, 
ki je s poveljevanjem Alpski 
četi odigral pomembno vlo-
go v boju za severno mejo. 
Badjura pa je bil še vse več 

kot vojak, bil je planinec, al-
pinist, turni smučar, po-
budnik prvega jugoslovan-
skega planinskega glasila, 
podpornik ustanovitve Pla-
ninske zveze Jugoslavije, 

domoljub, turistični budi-
telj, vodnik, raziskovalec ze-
mljepisnih imen, zbiralec 
strokovnih izrazov s področ-
ja smučanja, učitelj smuča-
nja in organizator vojaških 

smučarskih tečajev v Bohi-
nju. Bil je tudi eden od za-
četnikov raziskovanja kra-
ških jam in pobudnik zaščite 
jam, saj je opazil neprecen-
ljivo škodo, ki so jo povzro-
čali obiskovalci, ki so lomili 
kapnike in jih celo prodajali 
pred vhodom v Postojnsko 
jamo. V začetku januarja 
1914 je v Bohinjski Bistrici 
organiziral prvi tečaj smu-
čanja na Slovenskem, ki so 
se ga udeležili trije doma-
čini in sedem Mojstranča-
nov, zaključil pa se je s pra-
vim tekmovanjem. Pred-
lagal je tudi gradnjo smu-
čišča pod Vitrancem, ven-
dar v tistem času ni naletel 
na dober odziv domačinov, 
temveč naj bi moral celo be-
žati iz Kranjske Gore. Zelo 
pomembno vlogo pa je Bad-
jura odigral tudi v začetkih 
organiziranega turizma, 
kjer je postal začetnik or-
ganiziranega turističnega 
dela v Kraljevini Jugoslaviji 
s sistematičnim zbiranjem 
gradiva za kažipote po Slo-
veniji, raziskovanjem kra-
jevnih znamenitosti, publi-
cistiko in promocijo.

Vsestranski Rudolf Badjura
V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici so prejšnji teden na muzejskem 
večeru pripravili predstavitev življenja in dela vsestranskega planinca, 
odlikovanega častnika, domoljuba in raziskovalca Rudolfa Badjure.

Na muzejskem večeru o Rudolfu Badjuri / Foto: Gorenjski muzej

Priznanja so prejela pod-
jetja Titus iz Dekanov v ka-
tegoriji najboljši zaposlova-
lec v regiji, Isokon iz Sloven-
skih Konjic v kategoriji dol-
goročna prisotnost v regiji, 

LPKF iz Naklega v kategori-
ji raziskovalno-razvojna na-
ravnanost in odlični poslov-
ni rezultati ter Kuehne + Na-
gel, ki deluje na letališču Jo-
žeta Pučnika na Brniku, v 
kategoriji logistični center.

Strokovna komisija je v 
ožji izbor vključila zgolj tis-
ta podjetja, ki imajo naj-
manj petdeset zaposlenih, 
ki od lanskega poslovnega 
leta niso zmanjševala števi-
la zaposlenih in imajo doda-
no vrednost na zaposlene-
ga vsaj 35 tisoč evrov. Pod-
jetja morajo poslovati z do-
bičkom, imeti visoko boni-
tetno oceno, ne smejo biti 
davčni neplačniki in poslo-
vati z davčnimi oazami. Pre-
jemnik nagrade v kategori-
ji raziskovalno-razvojna na-
ravnanost in odlični poslov-
ni rezultati je podjetje LPKF, 
d. o. o., iz Naklega. Podjetje 
je del skupine LPKF Laser 
& Electronics AG iz Nemči-
je. Podjetje LPFK se je v 23 
letih iz preproste delavni-
ce razvilo v svetovno znano 
podjetje, ki se ukvarja z ra-
zvojem in proizvodnjo me-
hatronskih in laserskih stro-
jev. Danes so največji sve-
tovni dobavitelj opreme za 

hitro prototipiranje v ele-
ktroniki. Podjetje je v letu 
2016 doseglo 14,7 milijona 
evrov celotnih prihodkov, 
kar je 17 odstotkov več kot 
v prejšnjem letu. V njem je 
zaposlenih 92 ljudi, dodana 
vrednost na zaposlenega pa 

je bila lani sedemdeset tisoč 
evrov. Podjetje dosega dob-
re donose in po besedah di-
rektorja dr. Boštjana Podob-
nika tudi v prihodnost gleda-
jo z zmernim optimizmom. 

Prejemnik nagrade je tudi 
podjetje Kuehne + Nagel, 
globalni logistični servis, d. 
o. o.. Podjetje z glavnim se-
dežem na Letališču Jožeta 
Pučnika na Brniku je del av-
strijske skupine Kuehne + 
Nagel International AG, ki 
deluje na več kot 1.300 loka-
cijah po svetu. Izvajajo logi-
stične storitve na področju 
ladijskega, letalskega in ce-
stnega transporta, pogodbe-
ne logistike, integriranih lo-
gističnih storitev in carin-
skih storitev. So v procesu iz-
vajanja večjega investicijske-
ga projekta – logističnega in 
distribucijskega centra v bli-
žini brniškega letališča. Ku-
ehne + Nagel je v letu 2016 
doseglo nekaj več kot 28 mi-
lijonov celotnih prihodkov. 
Lani so povečali tržni delež 
v Sloveniji, predvsem na ra-
čun ladijskega transporta in 
imajo pri nas nekaj več kot 
50 zaposlenih. Dodana vred-
nost na zaposlenega znaša 
skoraj 75 tisoč evrov. 

Najboljši tuji investitorji
31. stran

V imenu podjetja LPKF je priznanje prevzel prokurist dr. 
Boštjan Pečnik. / Foto: STA, Tamino Petelinšek
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Družba pro mente: kinder jugend familie GmbH že več kot 10 let s svo-
jimi specialisti skrbi za otroke, mladino in mlajše odrasle na področjih  
preventive, ambulantne oskrbe, krizne intervencije, socialne terapije 
in rehabilitacije. Družba pro mente: kinder jugend familie GmbH je 
priznan in stabilen ter inovativen delodajalec z dolgoročno perspekti-
vo, ki stalno razvija in nadgrajuje svoj ustvarjalen potencial. 

 Na avstrijskem koroškem zaposlimo

zdravnico specialistko/zdravnika 
specialista z vodstveno funkcijo - 

(fach-)ärztliche Leitung  
Pričetek delovnega razmerja: takoj
Stopnja dohodka: upoštevajoč shemo „K“, odvisno od delovne dobe

Vaša strokovnost:
Obračamo se na osebe, ki imajo zaključeno izobrazbo: zdravnica spe-
cialistka/zdravnik specialist otroške psihiatrije oziroma zdravnica/
zdravnik splošne medicine z diplomo PSY-II ali III na podlagi avstrijskih 
izobrazbenih standardov. Pričakujemo tudi znanje nemščine. Želimo 
osebo, ki je pripravljena tudi na osebni ravni strokovno in organizacijs-
ko aktivno sodelovati na področju nadaljnjega razvoja družbe pro men-
te: kinder jugend familie GmbH ter hkrati prevzeti odgovornost. 

Vaše osebnostne lastnosti:
• klienti so vam pomembni - empatija • obremenljivost
• odgovornost in zanesljivost  • prilagodljivost 
• ciljna usmerjenost   • delovna odgovornost
• zanimanje za sooblikovanje in razvoj naprednega delovnega okolja
• motiviranost za sodelovanje z interdisciplinarnimi ekipami
• pripravljenost nadaljnjega usposabljanja

Podrobnejše informacije najdete na: www.promente-kijufa.at

Če smo vzbudili vaše zanimanje, se veselimo vaše vloge do 
11. decembra 2017 na:

pro mente: kinder jugend familie GmbH, Frau Mag. Tanja Bleis, 
Villacherstraße 161, A-9020 Klagenfurt/Celovec, 

e-pošta: Tanja.Bleis@promente-kijufa.at  

Dodatne informacije dobite tudi po telefonu +43/463/55 112.

 
 

 
 

 
Die pro mente: kinder jugend familie GmbH versorgt seit mehr als 10 Jahren Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in den Fachbereichen Prävention, Ambulanz, Krisenintervention, 
Soziotherapie und Rehabilitation. Die pro mente: kinder jugend familie GmbH versteht sich als 
anerkannter, stabiler und innovativer Arbeitgeber mit langfristigen Perspektiven, permanenten 
Entwicklungsmöglichkeiten und viel Gestaltungspotential.  

 
Wir suchen  

 
eine (fach-)ärztliche Leitung  

 
in Kärnten / Österreich 

 
Dienstantritt: ab sofort  
Einstufung: K-Schema, je nach Vordienstzeiten 
 
Ihre Qualifikation:  
Wir wenden uns an Bewerber-/innen, die eine abgeschlossene Ausbildung zur 
Fachärztin/zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie respektive zur Ärztin/zum Arzt 
für Allgemeinmedizin mit PSY-II oder III-Diplom in Anlehnung an die österreichischen 
Ausbildungsnormen sowie auch Deutschkenntnisse aufweisen. Wir suchen Bewerber-/innen, 
die in fachlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht aktiv an der konzeptionellen 
Weiterentwicklung von pro mente: kinder jugend familie GmbH mitarbeiten möchten und bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen.  

  
Persönliche Voraussetzungen: 

- Klientenorientiertes Arbeitsverhalten/ Empathie 
- Persönliche Belastbarkeit 
- Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit  
- Flexibilität 
- Reflexivität 
- Einsatzbereitschaft 
- Interesse an der Mitgestaltung eines innovativen Arbeitsbereichs 
- Motivation und Bereitschaft zur Arbeit in interdisziplinären Teams 
- Bereitschaft zur fachlichen Fortbildung  

 
Detailauskünfte erhalten Sie auf unserer Homepage: www.promente-kijufa.at  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbungen bis 11. Dezember 
2017 an  
 

pro mente: kinder jugend familie GmbH, Frau Mag. Tanja Bleis, Villacherstraße 161, 
A-9020 Klagenfurt, Email: Tanja.Bleis@promente-kijufa.at  

 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0463 55112 gerne zur 
Verfügung.  
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Po Kranju je sedaj 
moč potovati na način, da se 
izognemo prometnim za-
maškom in hkrati prihra-
nimo pri stroških za parki-
ranje. Pozitivno vplivamo 
na okolje, saj je manj hru-
pa in onesnaževanja. S kole-
si je lažji dostop do starega 
mestnega jedra, ki ga na ta 
način tudi oživljamo. Tako 
tudi ni čudno, da so Kra-
njčanke in Kranjčani pove-
dali, da je to eden najbolj za-
želenih in najuspešnejših 
projektov v Kranju. Zato vse 
skupaj vabim, da ga še bolj 
uporabljate,« je na priložno-
stni slovesnosti ob novi po-
staji na Zlatem polju pove-
dal župan Boštjan Trilar in 
dodal, da ima sistem KRsko-
lesom sedaj enajst postaj, ki 
so med sabo oddaljene od 
tristo do petsto metrov. Vsa-
ka od enajstih postaj ima de-
set ključavnic in pet koles, 
skupaj trenutno 55 koles. 
Sistem KRskolesom je na 
voljo 24 ur na dan, sedem 
dni v tednu. 

»Že do sedaj je bilo oko-
li 12 tisoč uporab sistema, 
z novimi postajami pa naj 
bi se število uporab naj-
manj podvojilo,« je pojas-
nil župan Trilar in napove-
dal, da se bo sistem v pri-
hodnje širil tudi na obrobje 
Kranja in v njegovo okoli-
co. Postaje načrtujejo pred-
vsem tam, kjer so prebivalci 

izrazili potrebo po kolesar-
nicah. »Za to, da bo res dob-
ra pokritost Kranja s kole-
si, potrebujemo okoli šti-
rideset postaj. Računamo, 
da jih bomo približno po-
lovico postavili iz lastnih 
sredstev, polovico pa z do-
nacijami,« je še povedal žu-
pan Boštjan Trilar ter se 
zahvalil podjetju MOL Slo-
venija, ki je doniralo posta-
vitev postaje Zlato polje, ter 
Domplanu, ki je doniral po-
stavitev postaje Osrednja 
lekarna. »Naj že sedaj po-
vem, da smo tik pred podpi-
som pogodbe s Slovenskimi 

železnicami. Donirali naj bi 
postajo, ki jo bomo postavili 
na železniško postajo. Isto-
časno pozivam vsa kranjska 
podjetja, naj donirajo posta-
jo in jo postavijo pred svoje 
podjetje. S tem bodo omo-
gočili zaposlenim, stran-
kam in poslovim partner-
jem, da bodo lahko prišli do 
njihovih podjetij,« je še po-
vedal župan Boštjan Trilar.

»Postaje so nastale v sode-
lovanju s priporočili, kje naj 
stojijo, in zelo smo veseli, da 
je v Kranju velik posluh za 
razvoj kolesarstva, tako re-
kreativnega kot dnevnega,« 

je poudaril predsednik Ko-
misije varno kolesarim An-
drej Zalokar. 

Registracijo v sistem lah-
ko opravite na spletni stra-
ni www.krskolesom.si ali v 
Kranjski hiši oziroma Turi-
stično-informativnem cen-
tru. Ob registraciji in pod-
pisu pristopnice uporabnik 
pridobi uporabniško ime in 
geslo ter kartico za dostop do 
sistema. Letos bo sistem ko-
les v uporabi, če bo vreme to 
dovoljevalo, še do 1. decem-
bra, spomladi pa ga bodo na-
mestili takoj, ko bo vreme to 
omogočalo.

Pet novih kolesarskih postaj
V Kranju so priljubljeni sistem KRskolesom nadgradili s še petimi novimi postajami, tako da je 
uporabnikom na razpolago že enajst kolesarnic.

S priložnostno slovesnostjo na Zlatem polju so predsednik Komisije varno kolesarim 
Andrej Zalokar, kranjski župan Boštjan Trilar, predstavnik donatorja MOL Slovenija Uroš 
Abram in podpredsednik Komisije varno kolesarim Marjan Bajt v uporabo predali pet novih 
postaj. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na sredini seji občin-
skega sveta sta predstavnika 
sistemskega operaterja pre-
nosnega elektroenergetske-
ga omrežja podjetja Eles Er-
vin Planinc in Simon Tot ob-
činskim svetnikom predsta-
vila projekt pametnih omre-
žij, ki vključuje tudi obmo-
čje razdelilne transforma-
torske postaje RTP Okroglo 
v nakljanski občini. Kot sta 
povedala, projekt omogo-
ča večjo vključitev razprše-
nih obnovljivih virov ener-
gije v elektroenergetski sis-
tem. S tem bodo omogočili 
več proizvodnje iz obnovlji-
vih virov energije in razprše-
ne proizvodnje ter večji po-
tencial njihovega prodora v 

distribucijska in prenosna 
omrežja ter povečali preno-
sno zmogljivost brez izgra-
dnje novih vodov. Baterijske 
hranilnike električne ener-
gije, ki pomenijo dodatnih 5 
MW terciarne rezerve, bodo 
umestili v prostor obstoječe 
transformatorske postaje, ki 
je lastniško njihov, in se pro-
storsko ne bodo širili, je za-
gotovil Planinc. Trenutno 
so v postopku pridobivanja 
dokumentacije, pridobitev 
gradbenega dovoljenja na-
črtujejo v prihodnjih dveh 
letih, zaključek projekta pa 
v letih 2020/21. Republi-
ška Agencija za okolje jim je 
predlagala preučitev kumu-
lativnih vplivov emisij hru-
pa in elektromagnetnega se-
vanja teh naprav v območju 

RTP Okroglo. Ko bodo znani 
rezultati študije vplivov na 
okolje, svetnik Marjan Ba-
bič predlaga, da jih predsta-
vijo okoliškim prebivalcem 
in tudi občini, ker mora in-
vestitor vse garancije dati 
vnaprej. Podžupana Jureta 
Renka je zanimalo, na kak-
šen način bodo lahko vnap-
rej preučili vrednosti hrupa, 
da do prekoračitev dejansko 
potem ne bo prišlo, glede na 
to, da je predstavljena pame-
tna tehnologija v Sloveni-
ji novost. »Investicija, ki bi 
presegala zakonsko dovolje-
ne vrednosti, ne bi šla sko-
zi ne pri Evropski komisi-
ji ne pri domači zakonoda-
ji. V tujini sicer te vrste pa-
metno tehnologijo že upora-
bljajo,« je dejal Tot. Župan 

Marko Mravlja je povzel, naj 
investitor, ko bo imel vse po-
datke zbrane – in ti naj bodo 
temeljiti – študijo predstavi 
vaščanom Okroglega. 

Projekt skupnega intere-
sa SINCRO.GRID, v kate-
rega so vključeni štirje par-
tnerji, je investicijski projekt 
pametnih omrežij evropske-
ga pomena na območju Slo-
venije in Hrvaške. Ker je do-
kazana skladnost s politiko 
Evropske unije na področju 
pametnih omrežij, je bil pro-
jekt izbran za sofinancira-
nje na razpisu Instrumenta 
za povezovanje Evrope. In-
vesticijska vrednost je nekaj 
manj kot devetdeset milijo-
nov evrov, od tega bo približ-
no trideset milijonov nepo-
vratnih evropskih sredstev. 

Na Okroglem bo pametni hranilnik
Na območju razdelilne transformatorske postaje RTP Okroglo je v pripravi projekt pametnih omrežij, 
ki bo med drugim omogočil večjo vključitev razpršenih obnovljivih virov energije v elektroenergetski 
sistem. Občinski svetniki so investitorju svetovali, naj študijo vplivov na okolje, ko bo ta narejena, 
predstavi vaščanom Okroglega. 

Danica Zavrl Žlebir

Tupaliče – V Tupaličah so 
pred kratkim asfaltirali ces-
to proti Možjanci in s tem 
za letos končali gradnjo ka-
nalizacije na zgornjem delu 
vasi. S tem je končana druga 
faza gradnje, v kateri so na-
redili celo nekaj več, kot so 
načrtovali, saj so za kakih sto 
metrov še podaljšali fekal-
no in meteorno kanalizaci-
jo do zadnje hiše v tem delu 
vasi. Tudi priklapljanje upo-
rabnikov na sistem že pote-
ka, je povedal vodja projekta 
Janez Brolih, podžupan ob-
čine Preddvor. »Naslednje 
leto bomo nadaljevali s tretjo 
fazo, za katero pa pričakuje-
mo, da bo zaradi obsežnosti 

in zahtevnosti terena trajala 
dve leti. Gradnja kanalizaci-
je je tu odvisna tudi od ma-
gistralnih vodovodov, ki po-
tekajo po trasi, in od lastni-
kov te infrastrukture, občin 
Šenčur in Kranj. Poleg tega 
bo prihodnje leto potekala 
tudi rekonstrukcija regional-
ne ceste skozi Tupaliče s pre-
stavitvijo avtobusnega posta-
jališča in krožiščem pod pen-
zionom Zaplata,« je pojasnil 
Brolih, ki po tretji fazi priča-
kuje še četrto, ki naj bi do-
segla tudi odsek nad Kotom. 
Med gradnjo kanalizacije so 
naleteli tudi na arheološke 
najdbe, te bo ta četrtek ob 18. 
uri v prostorih TIC-a predsta-
vil diplomirani arheolog Rok 
Bremec. 

Končujejo drugo fazo

Z asfaltiranjem ceste proti Možjanci so končali drugo fazo 
gradnje kanalizacije v Tupaličah. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – V Škofji Loki prirejajo že šesti Teden ruskega 
filma in vabijo na odprtje v preddverju Sokolskega doma v 
četrtek, 23. novembra, ob 18. uri. Do 29. novembra se bo zvr-
stilo šest ruskih filmov novejše produkcije, letos bo na ogled 
tudi razstava Filmski umetniki od skice do filma. Prihodnji 
četrtek, 30. novembra, bo še koncert ruske filmske glasbe, ki 
bo v Sokolskem domu ob 19.30. 

V četrtek začetek Tedna ruskega filma
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Aleš Senožetnik

Komenda – Kohezijski pro-
jekt izgradnje kanalizacije 
v Komendi je zaključen. V 
okviru projekta Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode na 
območju Domžale - Kamnik 
so v občini zgradili 14.792 
metrov kanalizacijskih ka-
nalov za izgradnjo pa so si 
v okviru projekta zagotovili 
tudi 1,87 milijona evrov ne-
povratnih sredstev.

Dela so že lani zaključili 
v Suhadolah, Mostah in Že-
jah, letos pa na Gori, v Pod-
borštu, na Mlaki in Gmaj-
nici ter v Komendi ob Gla-
varjevi cesti. Kot je povedala 
Bernarda Pavlinič, vodja ko-
mendskega režijskega obra-
ta, so občinska uprava in ob-
čani v tem času pozorna le 
še na morebitne pomanjklji-
vosti, ki se utegnejo pojavi-
ti, zato se izvajalec zaradi od-
prave napak utegne še poja-
viti na terenu. 

»Prav tako je zaključena 
sočasna obnova vodovoda 
in preostale komunalne in-
frastrukture, ki je potekala 
ob trasi kanalizacije. Za so-
časno izvedbo kabelske ka-
nalizacije so bili na nekate-
rih odsekih tras zainteresi-
rani tudi investitorji optič-
nega omrežja in TK-omrež-
ja, v manjšem obsegu je 

potekala tudi pokablitev ele-
ktro vodov. Od pomladi da-
lje je tako potekalo komunal-
no opremljanje naselij Gora, 
Podboršt, Mlaka in Gmajni-
ca ter del Komende ob Gla-
varjevi cesti. V omenjenih 
naseljih je bila po vgradnji 
komunalnih vodov v celo-
ti izvedena tudi obnova in 
preplastitev cest. Zaradi raz-
gibanosti terena na tem ob-
močju je bila gradnja zelo 
zahtevna, na ozkih cestah ni 
bilo manipulativnih površin 
za običajen način gradnje, 
kar je povzročalo dodatna 
dela. Na nekaterih odsekih 

so izvajalca presenetile tudi 
nenavadno velike količine 
meteorne vode,« je pojasni-
la Pavliničeva.

Za vse novozgrajeno 
omrežje so pridobili tudi 
uporabna dovoljenja, občina 
pa pospešeno izdaja odloč-
be za priključitev objektov 
na javno omrežje. Kot poja-
snjujejo v režijskem obratu, 
je zavezancem z odločbo do-
ločen šestmesečni rok za iz-
vedbo hišnega priključka in 
priklop na javno omrežje. V 
preteklih mesecih so že iz-
dali vse odločbe za zavezan-
ce v Mostah, Suhadolah in 

Žejah. Po pridobitvi uporab-
nih dovoljenj oktobra letos 
pa bodo odločbe prejeli tudi 
vsi zavezanci na Gori, Gmaj-
nici, v Podborštu in na Mla-
ki. »Ker se odločbe izdaja-
jo v jesenskem in zimskem 
času in prihaja obdobje iz-
ven gradbene sezone, priča-
kujemo več novih priključ-
kov spet v spomladanskem 
času,« še dodaja vodja režij-
skega obrata.

Od začetka gradnje kana-
lizacijskega sistema so si-
cer na območju občine že iz-
vedli več kot 570 priklopov 
objektov na javno omrežje.

Končana dela v Komendi
V Komendi so v okviru kohezijskega projekta zgradili skoraj petnajst kilometrov kanalizacije, sočasno 
pa so obnovili tudi vodovod in preostalo komunalno infrastrukturo ob trasi kanalizacije.

Spomladi so bila dela v občini še v polnem razmahu. 

Maja Bertoncelj

Smlednik – Pretekli mesec 
je bilo objavljeno vabilo na 
prvo javno dražbo za pro-
dajo celotnega premoženja 
stečajnega dolžnika podjetja 
Golf projekti. To obsega gol-
fsko igrišče v Smledniku in 
stavbe. Dražba bo jutri, 22. 
novembra. Izklicna cena je 
slabih 5,8 milijona evrov.

Naprodaj bo golfsko igri-
šče s spremljajočo infra-
strukturo in potrebno tehno-
loško opremo (funkcional-
no opremo). Poleg golfskega 
igrišča z 18 luknjami je to za-
ključeno s klubsko hišo, v ka-
teri je tudi gostinski lokal. Ob 
igrišču z devetimi luknjami, 
ki je namenjeno izvajanju 
aktivnosti Akademije, pa je 
objekt, v katerem je recepcija 

s trgovino in pomožni pro-
stori za potrebe shranjeva-
nje opreme članov. Dražba 
bo potekala na način višanja 
cene, dražili pa bodo lahko le 
tisti, ki bodo vnaprej plačali 
varščino v višini več kot pol 
milijona evrov. 

Igrišče je s pomočjo evrop-
skih sredstev postavil go-
renjski podjetnik Marko 
Štirn, ki je bil predsednik 
uprave družbe Golf projekti. 
Stečajni postopek je predla-
gala Sberbank, ki je družbi 
izdala kredit, zavarovan s hi-
poteko na nepremičninah. 
Pred časom je v javnost priš-
la informacija, da naj bi se za 
nakup zanimal ruski oligarh 
Andrej Bokarev, kdo bo de-
janski kupec, če bo dražba 
seveda uspešna, pa bo zna-
no kmalu.

Golfsko igrišče v 
Smledniku na dražbi

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – »V občini ima-
mo dragocene najdbe iz ob-
dobja pozne antike in starih 
Slovanov. Razmišljamo, da 
bi z najdbami, ki jih je naj-
več z območja Gradišča nad 
Bašljem, povezali muzej 
Slovanov v gradu Dvor sre-
di Preddvora in kot del mu-
zeja postavili slovansko vas, 
ki bi bila tudi del turistične 
ponudbe,« je povedal župan 
občine Preddvor Miran Zad-
nikar. »Najprimernejše ze-
mljišče za postavitev slovan-
ske naselbine bi bilo v doli-
ni Belice v Bašlju, ki je last 
Agrarne skupnosti Bašelj. 
Kot takega smo ga vključi-
li v prostorske dokumente, 
vendar smo se pred javno 
razgrnitvijo občinskega pro-
storskega načrta (OPN) od-
ločili, da idejo najprej preds-
tavimo vaščanom Bašlja. 
Odziv ljudi je bil različen, od 
pomislekov, da dostopnost 

zemljišča ni primerna, da ni 
prostora za parkiranje, če bi 
v kraj prihajalo večje število 
turistov, do tega, da si tudi 
Bašelj zasluži svojo turistič-
no priložnost.«

Občina Preddvor se je za iz-
vedbo Slovanske vasi prijavila 
na razpis LAS Gorenjska ko-
šarica. Gre za projekt Žive le-
gende, iz katerega bi se sofi-
nancirala postavitev staroslo-
vanskega bivališča. »Za zače-
tek bi bilo to bivališče v izme-
ri 40 kvadratnih metrov s ku-
riščem, klopmi in drugimi 
predmeti, ki bi predstavljalo, 
kakšno je bilo življenje sta-
rih Slovanov,« pojasni Uroš 
Brankovič, direktor Centra 
za trajnostni razvoj podeže-
lja Kranj, ki je ob Juditi Lux 
s kranjske enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
tudi sodeloval na predstavi-
tvi projekta vaščanom. Slo-
vansko bivališče bi lahko po-
vezali tudi z rokodelskimi 
delavnicami, tradicionalno 

značilnimi za to okolje. Prip-
ravili bi oblačila staroslovan-
ske družine, ob priložnostih 
pa ponovili tudi staroslovan-
ski dan s predstavitvijo ta-
kratne kulinarike. Kot še do-
daja Brankovič, naj bi začeli 
z enim bivališčem, pozneje 
pa bi bil to lahko del prihod-
nje slovanske vasi z več biva-
lišči in več dejavnostmi. »S 
prvim zgrajenim bivališčem 
bi videli, kakšno bo zanima-
nje obiskovalcev. Če bo več-
je in bi prvi zemljanki sledilo 
še več bivališč, bo treba mis-
liti bodisi na prevoz obisko-
valcev iz Preddvora bodisi na 
večje parkirišče pred vasjo. 

Vsekakor bo treba cilj dose-
či s postopnimi koraki,« pra-
vi Brankovič. Slovansko biva-
lišče bo lahko zgolj muzejska 
enota, ki si jo bodo prišli ljud-
je ogledovat, lahko pa tudi 
nastanitvena enota v smislu 
glampinga. V vsakem prime-
ru bi ob večjem obisku kazalo 
razmišljati o parkirišču pred 
vasjo ali pa o prevozu v Bašelj 
iz občinskega središča, raz-
mišlja tudi župan Zadnikar 
in dodaja: »Preverjamo tudi 
drugo lokacijo, a v OPN bomo 
kljub temu vključili zemljišče 
v dolini Belice. Za uresničitev 
tega projekta pa bo potrebno 
soglasje agrarne skupnosti.«  

Bo v Bašlju slovanska naselbina?
Pred nedavnim so krajanom Bašlja predstavili projekt Slovanska vas, s katerim bi najdišča starih 
Slovanov na tem območju povezali s turizmom.

Ob letošnjih Dnevih kulturne dediščine so v 
Preddvoru pripravili dan Slovanov: s staroslovansko 
tržnico, predstavitvijo starih obrti, razstavo 
Arheologija v srcu in predavanjem o vodi nekoč in 
danes. Predstavitev projekta LAS Žive legende, ki 
vključuje tudi slovansko naselbino, pa po besedah 
Uroša Brankoviča načrtujejo decembra. 

Aleš Senožetnik

Komenda – Komendski ob-
činski svetniki so na nedav-
ni seji potrdili besedilo po-
godbe o podelitvi stavbne 
pravice za zemljišče, na ka-
terem bo izbrani kandidat 
gradil dom za starejše obča-
ne. Kot smo že poročali, je 
ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti objavilo razpis za 
podelitev koncesij za opra-
vljanje institucionalnega 
varstva v domovih za starej-
še. Ker je eden od pogojev za 
podelitev koncesije tudi ta, 
da kandidat razpolaga s pri-
mernim zemljiščem, je ob-
čina, da bi spodbudila grad-
njo doma v Komendi, skle-
nila, da za namen izgradnje 

doma podeli stavbno pra-
vico na izbranem zemljiš-
ču. Imetnik stavbne pravi-
ce bo moral po uspešnem 
kandidiranju na razpisu z 
gradnjo doma začeti v dese-
tih mesecih od vpisa stavb-
ne pravice v zemljiško knji-
go, skrajni rok za dokonča-
nje gradnje pa je leto 2020. 
V Komendi si sicer za dom 
starejših prizadevajo v okvi-
ru Sistema Grozd, prek ka-
terega naj bi v sedmih slo-
venskih občinah gradili 
manjše domove za starej-
še. V povezavi s projektom 
se omenja avstrijsko podje-
tje Sene Cura, ki želi v pro-
jekt vstopiti prek logaškega 
Seniorprojekta. Ta je od ne-
davnega v stoodstotni lasti 
podjetja Sene Cura.

Potrdili besedilo pogodbe

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Čebelarsko dru-
štvo Šenčur je konec tedna 
z razvitjem prapora prazno-
valo 115 let aktivnega delova-
nja. Izdali so tudi zbornik, 

ki ga je v sodelovanju s člani 
napisal Franci Rozman. Na 
prireditvi so nastopili učen-
ci podružnične šole Vok-
lo, Jurjevi godci, Trio z Joži 
in voditelja prireditve Vanja 
Umnik in Sašo Gašperlin.

Čebelarji razvili prapor

Predsednik Čebelarskega društva Šenčur Damjan Kimovec 
z novim društvenim praporom / Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

Največjo naložbo v občini ta 
čas predstavlja nova telovad-
nica v Gorenji vasi. Kako na-
preduje gradnja?

»Dela na tej trenutno naj-
večji, skoraj štirimilijonski 
investiciji potekajo v skladu 
s predvidenim terminskim 
načrtom, glavnina izvedbe 
objekta in zaključek gradnje 
je predviden v prihodnjem 
letu. Že doslej pa je v celoti 
končano utrjevanje temelj-
nih tal z obsežnim pilotira-
njem, fazna gradnja temelj-
ne plošče, gradnja glavni-
ne obodnih sten ter sprem-
ljajočih izolacij in kanaliza-
cije. Naročena je tudi celot-
na lesena konstrukcija, ka-
tere dobava in postavitev je 
predvidena v začetku pri-
hodnjega leta, ko bo objekt 
tudi dobil svoje končne obri-
se. Prav tako je v celoti zgra-
jen zalogovnik za lesno bio-
maso v zaledju šole, saj in-
vesticija vključuje tudi me-
njavo energenta za celot-
no šolo in prehod na obno-
vljiv vir ogrevanja. Investici-
jo bomo s prihodnjim letom 
končno predali namenu in s 
tem tako učencem gorenje-
vaške osnovne šole kot tudi 
številnim zunanjim uporab-
nikom zagotovili težko pri-
čakovane sodobne prosto-
re za športno vadbo, ki bodo 
omogočali tudi dodaten za-
gon razvoja športa v občini.«

Ambient Visoške in Debe-
ljakove domačije na Viso-
kem pri Poljanah so pred ča-
som razglasili za kulturni 
spomenik državnega pome-
na. V preteklosti ste dvorec 
obnavljali predvsem s sred-
stvi iz občinskega proračuna 
– se lahko zdaj nadejate tudi 
finančne pomoči države pri 
nadaljevanju obnove in oži-
vljanju Tavčarjevega dvorca 
in okolice?

»Občina je v vseh letih po-
stopne obnove vsa dela fi-
nancirala sama iz lastnih 
sredstev, svetla izjema so do-
nacije zasebnikov pri ureja-
nju obvozne ceste in letošnja 
restavratorska dela gostin-
ske sobe, ki jih je z lastnimi 
sredstvi izvedel Restavrator-
ski center Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine. To po-
meni, da smo z dosedanjim 
delom prepričali in pritegni-
li k sodelovanju tudi držav-
ne ustanove in pričakujemo, 
da se bo sodelovanje nadalje-
valo. Smo pa pri tem zmerni 
optimisti, saj so napovedi ne-
povratnih sredstev za obno-
vo kulturnih objektov v pri-
hodnjih letih zelo skromne. 
Kljub temu bomo na občini 
nadaljevali koncept posto-
pne obnove dvorca, ki v pri-
hodnjih letih obsega uredi-
tev meteorne kanalizacije 
in sanacijo temeljev dvorca, 
osnovna gradbena dela v klet-
nih prostorih z ureditvijo sa-
nitarij, obnovo streh na obeh 
objektih, ureditev otroškega 
igrišča v parku ob teniškem 
igrišču in ureditev osrednje 
gostinske sobe dvorca. S tem 
bo tudi obnovljeno celotno 
pritličje dvorca, kjer je že zdaj 
obiskovalcem na voljo pestra 
razstavna zbirka, ki je plod iz-
jemno dobrega sodelovanja z 
vodstvom Loškega muzeja; 
posebej pa želim poudariti 
tudi dobro sodelovanje z Ob-
čino Škofja Loka, ki je še so-
lastnica kozolca. S skupnim 
sodelovanjem in vztrajnim 
delom smo prepričali mini-
strstvo, da je bil ravno v času 
letošnjega vrhunskega cikla 
dogodkov pri dvorcu Visoko 

ob 100-letnici izida Tavčar-
jevega Cvetja v jeseni dvorec 
razglašen za kulturni spome-
nik državnega pomena. Ver-
jamemo, da bo tudi to osno-
va za plodovitejše sodelova-
nje pri pridobivanju nepo-
vratnih sredstev.«

V Gorenji vasi ste letos od-
prli vrata novih prostorov 
gorenjevaške knjižnice, ki 
je doslej delovala v treh klet-
nih prostorih, po novem pa 
se razprostira na okrog 240 
kvadratnih metrih mansar-
de v Sokolskem domu. Se je 
obisk knjižnice v novih pro-
storih kaj povečal?

»Novo knjižnico v zgor-
njem nadstropju energet-
sko in statično saniranega 
gorenjevaškega Sokolske-
ga doma smo predali name-
nu v juniju. V primerjavi s 
starimi utesnjenimi kletni-
mi prostori je nova knjižni-
ca nekajkrat večja, vključuje 
pa tudi večnamenski prostor 
za spremljajoče dejavnosti 
knjižnice. Obiskovalci lahko 
uporabljajo tudi razgledno 
teraso v nadstropju knjižni-
ce. Obisk knjižnice je že na 
stari lokaciji vsako leto nara-
ščal in dosegel dvajset tisoč 
obiskovalcev letno, na novi 
lokaciji pa se obisk še dodat-
no povečuje, saj knjižnica 
ponuja tudi pester program 
spremljajočih dejavnosti.«

Kot je pokazal projekt Zdrav-
je v občini za leto 2017, sodi 
občina Gorenja vas - Polja-
ne med bolj zdrave občine. 
Čemu se po vašem lahko 
zahvalite za to?

»Rezultati projekta Zdrav-
je v občini so nas pozitiv-
no presenetili, prepriča-
ni pa smo, da gre glavnino 
zaslug pripisati zdravemu 

življenjskemu slogu obča-
nov in kakovostnemu bival-
nemu okolju. Da je zdravje 
še kako pomembna vredno-
ta, se seveda zavedamo tudi 
na občini. Prav zato že vsa 
leta dejavno oblikujemo ši-
ritev zdravstvenih progra-
mov v gorenjevaškem zdra-
vstvenem domu; ena večjih 
zadnjih pridobitev je uved-
ba nove pediatrične ambu-
lante, dosegli smo tudi širi-
tev programa fizioterapije in 
uredili prostor za optiko. Ve-
seli nas tudi, da smo v okto-
bru uspešno zaključili pode-
litev koncesije novi zdravni-
ci na področju splošne me-
dicine dr. Andreji Krt Lah. 
Na področju zobozdravstva 
sicer priznani program še 
vedno ne zadošča potrebam 
občanov in so čakalne vrste 
predolge, so pa izvajalci 
zobozdravstvenega progra-
ma ponudili nove storitve z 
lastno investicijo v prizidek 
zdravstvenega doma, obči-
na pa je zgradila parkirišča, 
uredila glavni vhod, dviga-
lo in sistem požarne varnos-
ti. S tem smo skupaj naredi-
li velik korak k razvoju so-
dobnega osrednjega občin-
skega zdravstvenega centra, 
kjer je še na voljo nekaj pro-
storov, zato pričakujemo, da 
se bodo dejavnosti še širile.«

Kako potekajo dela na pro-
jektu zagotavljanja večje 
poplavne varnosti Poljan? 

»Priprave na zagon pro-
jekta poplavne varnosti Po-
ljan zaradi zahtevne koor-
dinacije med različnimi dr-
žavnimi ustanovami poteka-
jo počasneje, kot smo priča-
kovali. Smo pa v začetku te-
kočega meseca oddali vse tri 
predpisane stopnje investi-
cijske dokumentacije in ča-
kamo na potrditev. Tudi pro-
jektna dokumentacija potre-
buje še sklepno potrditev 
ministrstva, recenzijske pri-
pombe pa se že odpravljajo. 
Nato bomo lahko oddali vlo-
go za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja in objavili jav-
no naročilo za izbiro izvajal-
ca del. Od izida slednjega bo 
razvidno, kdaj bomo lahko 
začeli z izvedbo del iz nabo-
ra ukrepov poplavne varnos-
ti, ki po novem poleg regula-
cije struge Sore, znižanja te-
rena v poplavnem pasu, pog-
lobitve Ločivnice z novimi 

premostitvami in preuredi-
tvijo prometnic ob Sori obse-
ga tudi gradnjo novega mo-
stu čez Soro.«

Za razvoj kulture in turizma 
v občini po novem skrbi no-
voustanovljeni Zavod za tu-
rizem in kulturo Poljanska 
dolina. Kaj pričakujete od 
novega zavoda?

»Za ustanovitev zavoda 
smo se odločili, ker v turi-
stično razvitih okoljih za 
promocijo turizma nava-
dno ne skrbijo pod okriljem 
občine, ampak za ta namen 
ustanovijo javne zavode. Za-
vod smo ustanovili v sodelo-
vanju in sinergiji z vsemi, ki 
želijo sodelovati; investicij-
ski del na področju kulture 
in turizma ostaja v pristoj-
nosti občine, promocija in 
prodaja pa se selita na novo-
ustanovljeni zavod. Pretekli 
teden je bil potrjen tudi svet 
zavoda, predsednica je Mile-
na Pelipenko iz Zminca.«

Objekte nekdanjega Rudni-
ka Žirovski vrh je ministr-
stvo za obrambo aprila pre-
neslo na občino. So ti pro-
stori že zaživeli oziroma 
kakšne načrte imate z njimi?

»Povpraševanje je bilo 
izjemno in prek tri četrti-
ne prostorov je oddanih še-
stim podjetnikom, za katere 
na ministrstvu za obrambo 
že pripravljajo najemne po-
godbe. Eden od objektov bo 
tako v celoti na voljo podje-
tnikom, drugi pa civilni zaš-
čiti in gasilcem.« 

Če strnete pogled na pretek-
lo leto, na kaj ste najbolj po-
nosni?

»Naredili smo pomemben 
preboj na velikih projektih, 
in sicer pri gradnji športne 
dvorane v Gorenji vasi, na ka-
tero smo čakali več kot deset 
let, in zagotavljanju poplavne 
varnosti Poljan. Kot največ-
ji uspeh pa v šali rad izposta-
vim, da smo poskrbeli za red 
na parkiriščih. Z drobnimi 
projekti in posegi smo vnes-
li bistveno več reda v prostor. 
Potrebno je bilo malo denar-
ja, a veliko usklajevanj za iz-
redne učinke ...«

Preboj pri velikih projektih
Občina Gorenja vas - Poljane 23. novembra praznuje občinski praznik, saj je bila na ta dan v Loškem urbarju datirana prva pisna omemba krajev v občini. 

Župan Milan Čadež / Foto: Tina Dokl

Ob občinskem prazniku bodo v soboto, 25. novembra, 
ob 19. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi pripravili 
slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj. 
Naziv častni občan bo posthumno prejel nekdanji 
gorenjevaški župnik Alojzij Oražem. Plakete bodo 
podelili Andreju Šubicu ter župnijama Leskovica in 
Poljane, prejemniki priznanj pa so: Tone Košir, KUD 
Sovodenj, Podružnična šola Javorje in uredniški odbor 
knjižnih izdaj Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del. Priznanje 
župana bo prejel Jakob Dolinar.

V sklopu praznovanja občinskega praznika bo v 
petek, 24. novembra, ob 19. uri v telovadnici Osnovne 
šole Poljane mogoče prisluhniti koncertu orkestra 
Slovenske vojske s solistom Janezom Lotričem. Pol ure 
pred koncertom bodo na novem krožišču pri šolskem 
igrišču poljanske osnovne šole slovesno odprli nove 
prometne ureditve na tem območju.

Drage občanke, spoštovani občani!

Vsem občankam in občanom občine 
Gorenja vas - Poljane ob praznovanju 
občinskega praznika iskreno čestitam
in vabim,  da nas obiščete na osrednji 
slovesnosti,  ki bo v soboto,  
25. novembra, ob 19. uri  v 
 Sokolskem domu v Gorenji vasi.

Župan občine Gorenja vas - Poljane  
Milan Čadež
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Maša Likosar

Kranj – Na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna je na ogled raz-
stava ilustracij akademske 
slikarke Jelke Reichman, ki 
so nastale v njenem dolgole-
tnem sodelovanju z založbo 
Mladinska knjiga. Razsta-
vljenih je 17 del iz obdobja 
od leta 1965 do 2017. Dela za 
razstavo, ki bo odprta do bo-
žiča, je posodil Tržiški mu-
zej, pripravili pa sta jih pro-
fesorici Gimnazije Franceta 
Prešerna Irena Koncut Ma-
rolt in Žuža Spindler.

Pod Jelkinimi rokami 
so nastajale ilustracije šte-
vilnih slikanic, voščilnic, 
znamka na temo zaljubljen-
cev pa je bila v Ameriki tudi 

izbrana za znamko tedna. V 
tem času se je nabralo sko-
raj dvesto ilustracij različ-
nih knjig, več kot dvajset sa-
mostojnih razstav, sodelova-
la je tudi na številnih med-
narodnih razstavah. Je dobi-
tnica treh nagrad za življenj-
sko delo – Levstikove na-
grade, Župančičeve nagra-
de in nagrade Hinka Smre-
karja, prejela je tudi nagra-
do za izvirno slovensko sli-
kanico Sto ugank, leta 2011 
je bila Slovenka leta, 2016 pa 
je postala častna meščanka 
Ljubljane. Njena umetniška 
pot se je začela z ilustrira-
njem dela Dragotina Kette-
ja, ki ji ga je zaupala takrat-
na urednica Kristina Brenk, 
s tem pa se je začelo tudi nje-
no dolgoletno sodelovanje z 
Mladinsko knjigo. Vanjo je 
verjel tudi profesor na Aka-
demiji za likovno umetnost 
Marij Pregelj, prepoznal je 
njen občutek za risbo. Jelka 
meni, da je ilustracija kom-
pleksa tvorba, ki mora pod-
pirati tekst, da skupaj tvorita 

organizem. Poleg kompozi-
cije, dobre risbe, barvnega 
soglasja in avtorjevega no-
tranjega izraza je pri ilustra-
ciji najpomembnejša »šti-
munga«. Če te ni, ne dobiš 
občutka, kje se zgodba doga-
ja, v kakšnem času je. Brez 
»štimunge« je pol izgublje-
nega. Ilustratorka ima v svo-
jem domu, ki včasih spomi-
nja na muzej, veliko zbirko 
plišastih medvedkov, ki jih 
je ob različnih priložnostih 
dobila v dar. Leta 2014 je iz-
dala knjigo Najlepše pesmi 
o živalih, za katero je izbrala 
22 pesmi in jih tudi ilustri-
rala. Že desetletje sodeluje 
tudi s Cicibanom, otroško 
revijo, ki je dobila ime po ju-
naku Župančičeve pesmi in 
izhaja že več kot sedemdeset 
let. Jelka pravi, da je že kot 
majhna deklica občudovala 
Cicibanove ilustracije Mar-
jance Jemec Božič, Marlen-
ke Stupica in Ančke Godec 
ter si silno želela, da bi ne-
koč sama risala za to priljub-
ljeno otroško revijo.

Pravljični svet Jelke Reichman
Zagotovo smo vsi odraščali ob ilustracijah Jelke Reichman, našo domišljijo so burile podobe Pikija 
Jakoba, Mačka Murija, Cepetavčka, Miškolina, Zmaja Direndaja, Šivilje s škarjicami. Jelka je ena najbolj 
prepoznavnih ilustratork, ki ustvarja že več kot pol stoletja.

Jelka Reichman ustvarja ilustracije že pol stoletja. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Likovna razstava, ki 
so jo v petek odprli v Mali 
galeriji Likovnega društva 
Kranj, nam razkriva vezi 
med preteklostjo in seda-
njostjo, da bi znali prav rav-
nati v prihodnosti, ob časov-
ni dimenziji pa hkrati pro-
movira prostor, ki najbrž še 
nikoli doslej ni bil tako od-
prt, kot je danes. Avtorica 
razstave arhitektka in slikar-
ka Tanja Prušnik je namreč 
koroška Slovenka, ki priha-
ja z Dunaja. »Sicer izhajam 
iz Celovca, v času študija v 
devetdesetih letih pa sem se 
preselila na Dunaj, kjer tudi 
danes živim in ustvarjam 
kot svobodna umetnica. Slo-
venija mi je kot koroški Slo-
venki v sosednji Avstriji se-
veda zelo blizu, zato pogos-
to prihajam v Slovenijo na 
kolonije in likovna srečanja, 
kjer sem običajno zelo pro-
duktivna. Mogoče tudi zato, 
ker se tu srečujemo in pogo-
varjamo v mojem maternem 
jeziku slovenščini. Vseka-
kor ne bi želela opustiti svo-
je povezanosti s Slovenijo in 
prijatelji s področja likovne 
umetnosti. Prav slednji so 
mi bili ena izmed največ-
jih spodbud, da se včlanim v 
kranjsko društvo.

Prušnikova je v Sloveniji 
tudi že nekajkrat razstavlja-
la: v Ljubljani, lani je preje-
la polletno štipendijo mes-
ta Celovec v umetniški rezi-
denci v Goriških brdih, kjer 
je ustvarjala in razstavila v 

Šempetru, Novi Gorici in se-
veda Šmartnem, kjer je biva-
la. Na lanskem Festivalu Li-
kovnih umetnosti v Kranju 
se je prav tako predstavila v 
okviru rezidence Avstrijcev 
v Layerjevi hiši. »Ne bi žele-
la, da se sliši patetično, am-
pak ko pridem v Slovenijo, 
se počutim, kot bi prišla do-
mov. Meja nima pri tem ni-
česar, saj smo vedno bili tu, 
sama se tako v umetniškem 
kot duhovnem smislu tukaj 
počutim doma.«

Za tokratno predstavitev je 
pripravila del serije Utopia_
gnp, ki jo ustvarja že 12 let, 
odkar so jo povabili, da prip-
ravi naslovno stran ponatisa 
knjige njenega starega oče-
ta Karla Prušnika - Gašper-
ja z naslovom Gamsi na pla-
zu. »Gre za staro družinsko 
vez, dedove spomine na par-
tizanski upor proti nacistom 
na Koroškem, ki je bil za Av-
strijo po vojni zelo pomem-
ben. Ker rada kodiram ime-
na, sem k likovni seriji zapi-
sala kratico gnp, torej Gamsi 
na plazu. Knjiga ima tretjo 
naklado v nemščini in šesto 
v slovenščini. Ko sem zače-
njala ta cikel, sem se orien-
tirala na naravo v okolici Že-
lezne Kaple, na podobo real-
nega, na gozd, drevesa, ki pa 

so na mojih platnih abstra-
hirana.« 

Pri tem umetnica uporab-
lja klasična platna in akril-
ne ali oljne barve. V drugi 
generaciji tega cikla nas Ta-
nja Prušnik popelje v pros-
tor, v katerega je postavi-
la neke vrste stolpe različ-
nih višin, sestavljene iz po-
sameznih majhnih platen. 
Več kot petsto malih okvir-
jev eden za drugim sestavlja 
te, lahko bi rekli utrinke iz 
narave. Stolpi so postavlje-
ni na steklo, kar jih še dodat-
no poveča, hkrati pa z gledal-
cem vzpostavlja interakcijo, 
saj se lahko vidi v instalaciji.

V nadaljevanju jo je za-
nimala še četrta dimen-
zija, ki jo je poimenova-
la Time – Čas. »Mislim, da 
je pomembno, da se tudi 
zdajšnje generacije in gene-
racije, ki prihajajo, spomni-
jo, kaj se je zgodilo pri nas 
v preteklosti in se spet lah-
ko zgodi. Avstrija žal ne gre 
v pravo smer. Zato je toli-
ko bolj pomembno, da mla-
di vedo, kdo so, od kod so. 
Sama sem četrto dimenzijo 
ponazorila s steklenimi plo-
skvami, ki visijo s stropa in 
se odzivajo, ko gre obiskova-
lec mimo. Termična sila jih 
zavrti in vsak tak gib na neki 

način opiše tisti čas. Tokrat 
si je v galeriji objekte moč 
ogledati na steni, kjer delu-
jejo kot slika.«

Ne posamezno delo, 
zanima jo cikel v celoti

V prostorski postavitvi 
je opaziti tudi arhitektur-
no naravo dela Prušniko-
ve, saj s skulpturami svo-
je delo, svoj umetniški kon-
cept še bolj odpira v prostor. 
Kot poudarja avtorica, vedno 
dela v prostoru, zato so vča-
sih njene postavitve zelo ne-
tipične. Imamo občutek, kot 
da se igra v prostoru. »Ved-
no delam serije, samostoj-
ne slike me v takem ciklu 
ne zanimajo, saj vsakokrat 
pripovedujem predvsem 

zgodbo kot celoto. Če je mo-
goče, prikažem cikel v celo-
ti, sicer pa pripravim manj-
ši izbor, kot sem to naredila 
za to razstavo v Kranju.« Ta-
nja Prušnik kot arhitektka in 
slikarka na ta način odlično 
združuje oba svoja ustvar-
jalna pola, saj se vedno zno-
va z različno obsežno posta-
vitvijo lahko prilagodi raz-
stavnemu prostoru. Pri de-
lih Prušnikove zasledimo 
tudi nekaj značilnosti, lah-
ko bi rekli tudi lastnih avtor-
skih omejitev: pri posame-
znem delu vedno uporab-
lja več platen, pri čemer rob 
platna ni meja, ampak gredo 
barvni nanosi prek osnovne 
ploskve in platno na neki na-
čin postaja objekt, omejitev 
pa je tudi barvna paleta, saj 

pri vsakem ciklu uporabi 
največ tri do štiri barve. Tok-
rat je to zelena, saj gre za na-
vezavo z naravo. Kot je pove-
dala umetnostna zgodovi-
narka Melita Ažman, že na-
slov razstave in del vsebuje 
ključno točko in hkrati tudi 
rdečo nit za razumevanje in 
povezovanje posameznih ci-
kličnih sklopov. Ti namreč 
tvorijo celoto. »Utopija Ta-
nje Prušnik kaže dve zgodbi, 
dve poti, dve obdobji in dva 
pogleda, a na koncu še ved-
no nezaključeno idejo s ču-
stveno-duhovno in politič-
no-zgodovinsko noto, ki še 
danes visi v zraku in se nagi-
ba v smeri vetra kot njena in-
štalacija Time – Čas,« povza-
me Ažmanova. Razstava bo 
na ogled do 9. decembra.

Pogled v preteklost za prihodnost
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj razstavlja nova članica – arhitektka in slikarka Tanja Prušnik, koroška Slovenka, ki živi in ustvarja na Dunaju, pogosto 
pa tudi v Sloveniji. Predstavlja se z umetniškim ciklom UTOPIA_gnp.

Slovenka iz avstrijske Koroške Tanja Prušnik se predstavlja s ciklom Utopia_gnp. 

Fo
to

: I
go

r 
K

av
či

č

 »Mislim, da je pomembno, da se tudi zdajšnje 
generacije in generacije, ki prihajajo, spomnijo, kaj se 
je zgodilo pri nas v preteklosti in se spet lahko zgodi. 
Avstrija žal ne gre v pravo smer. Zato je toliko bolj 
pomembno, da mladi vedo, kdo so, od kod so.«
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Kranj – Od tekmovalcev v no-
rdijskih disciplinah so prvi 
novo sezono svetovnega po-
kala pretekli konec tedna v 
Visli na Poljskem začeli smu-
čarski skakalci. Slovenski orli 
niso bili v ospredju, saj so na 
ekipni tekmi osvojili šesto 
mesto, na posamični pa sta 
v točke skočila le dva: Peter 
Prevc je bil dvajseti, mesto za 
njim pa Tilen Bartol. Konec 
tedna s sezono svetovnega 
pokala začenjajo smučarski 
tekači in tekačice ter nordij-
ski kombinatorci. Prvo pri-
zorišče bo Ruka na Finskem, 
kjer bodo tekmovali tudi ska-
kalci.

Tekači so že v Skandina-
viji, pred tem so zadnji del 
priprav naredili v Davosu v 
Švici, del se jih je pretekli ko-
nec tedna preizkusil na tek-
mah FIS v Saariselki na Fin-
skem in v Beitestoelnu na 
Norveškem. Najvišje se je 
uvrstila Anamarija Lampič, 
ki je v sprintu v prosti tehni-
ki v Saariselki osvojila dru-
go mesto, zaostala pa je le 
za Poljakinjo Justyno Kowal-
czyk. Izkazali so se tudi dru-
gi, kar je potrditev njihovih 
besed, da so poleti dobro tre-
nirali. Sprint v prosti tehniki 
bo ta petek tudi prva tekma 

sezone, ki ji bosta sledili še 
sobotni tekmi na razdalji v 
klasiki in nedeljsko zasledo-
vanje v prosti tehniki. Preden 
so se reprezentanti podali na 
sever, so se zbrali v Ljubljani. 
O pripravah in ciljih so poleg 
Lampičeve spregovorili še 
Alenka Čebašek, Nika Razin-
ger, Eva Urevc, Lea Einfalt, 
Miha Šimenc, Miha Dolar in 
Janez Lampič. Manjkali sta 

Katja Višnar in Vesna Fab-
jan, obe zaradi treninga na 
Norveškem. Največji uspeh 
v lanski zimi je z zmago v 
sprintu za svetovni pokal do-
segla prav Lampičeva, tekači-
ca kranjskega Triglava iz Val-
burge, ki optimistično vstopa 
tudi v novo sezono. »Nastopi 
v Saariselki so bili odličen tre-
ning za Ruko. Smuči so bile 
dobro pripravljene. Lani smo 
imeli na začetku s tem nekaj 
težav. Priprave na sezono so 
potekale brez težav. O zma-
gi v pretekli zimi nisem raz-
mišljala, trenirati je bilo tre-
ba ne glede na to, da sem jo 
osvojila. Komaj čakam, da se 
začne zares. Tudi če ne bo šlo 
vse po planu, je treba vedeti, 
da je sezona dolga, tekem in 
prizorišč pa veliko. Ne bojim 
se, enkrat bo že prišel rezul-
tat, da bomo vsi veseli,« je po-
vedala Anamarija Lampič, ki 
ji glavni trener A-ekip Italijan 
Stefano Saracco v primerjavi 
z lani programa treninga ni 
spreminjal. Za tekače bosta 
glavna cilja sezone olimpij-
ske igre in tekme svetovne-
ga pokala v domači Planici, 
ki bodo potekale 20. in 21. ja-
nuarja prihodnje leto.

Nordijski kombinatorci so 
letošnji domači vrhunec že 
imeli, saj je bil v Planici za-
ključek poletne velike nagra-
de. Varovanci nekdanjega no-
rdijskega kombinatorca Mitje 
Oraniča so poleti pokazali na-
predek, kakšen bo ta pozimi, 
bo nakazala že petkova uvod-
na tekma svetovnega pokala. 
Marjan Jelenko, Vid Vrhov-
nik in Leon Šarc je trojica, na 
katero Tržičan najbolj računa, 
potem ko je prav na predstavi-
tvi pred sezono konec karie-
re napovedal 29-letni Tomaž 
Druml, koroški Slovenec, ki 
je pred meseci okrepil našo 
izbrano vrsto. Razlog so teža-
ve s srcem, ki mu onemogoča-
jo trening na vrhunski ravni, 
operacija pa, kot pravi, bi bila 
tvegana. Odločitev je bila tež-
ka, a na prvo mesto je posta-
vil zdravje, prvič in zadnjič pa 
bo za Slovenijo tekmoval na 
zanj poslovilni ekipni tekmi 
v Lillehammerju. Fante je si-
cer bolje spoznal med trenin-
gom poleti in dejal, da ima-
jo potencial in da verjame, 
da bodo dosegali lepe rezul-
tate. Ni izključil, da bi jim v 
prihodnje lahko pomagal po 
strokovni plati.

Brez koroškega Slovenca
V petek s sezono svetovnega pokala začenjajo smučarski tekači in nordijski kombinatorci, slednji brez 
velike okrepitve Tomaža Drumla, ki se je zaradi zdravstvenih težav odločil za konec kariere.

Smučarski tekači so pripravljeni na novo sezono svetovnega pokala. Na fotografiji zgoraj 
(od leve): Miha Šimenc, Alenka Čebašek, Janez Lampič, Miha Dolar, spodaj (od leve): 
Anamarija Lampič, Lea Einfalt, Nika Razinger in Eva Urevc. Manjkata Vesna Fabjan in Katja 
Višnar. / Foto: Tina Dokl

Nordijski kombinatorec Tomaž Druml (desno) je pred 
meseci iz avstrijske prestopil v slovensko ekipo, česar se je 
razveselil tudi trener Mitja Oranič (levo). Veselje pa ni bilo 
dolgo, saj Tomaž Druml zaradi zdravstvenih težav končuje 
kariero. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Na derbiju 1. SKL za ženske so se košarkarice kranj-
skega Triglava v domači dvorani pomerile s prvakinjami iz 
ekipe Cinkarna Celje. Na derbiju še ne poraženih ekip se je 
letos precej pomlajena ekipa Kranjčank izkazala z nepopust-
ljivo igro. Varovanke trenerja Ernesta Novaka so večino časa 
zasledovale hiter ritem gostij, slabe tri minute pred koncem je 
bil rezultat še poravnan na 65 : 65, prvakinje pa so nato slavile 
z 69 : 75. V Športni dvorani Planina je nato sledil še gorenjski 
derbi v 2. SKL za moške, v katerem so domači košarkarji ECE 
Triglava morali priznati premoč gostom škofjeloške ekipe LTH 
Castings. Kranjčani so izgubili z 69 : 82. Ekipa Brinox Medvo-
de, ki prav tako igra v 2. SKL, je v nedeljo z 71 : 76 izgubila s 
Celjem. V ligi Nova KBM je ekipa Helios Suns doma z ekipo 
Sixt Primorska izgubila s 70 : 72, Šenčur Gorenjska gradbena 
družba pa je v Rogaški Slatini izgubil s 70 : 58. V 1. SKL za 
ženske so Domžale izgubile z Ježico z 81 : 66.

Kranjske košarkarice pogumno s prvakinjami

Košarkarice kranjskega Triglava, med njimi tudi kapetanka 
Rebeka Abramovič, so se na derbiju izkazale s požrtvovalno 
igro. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna so no-
gometaši s tekmami 16. kro-
ga nadaljevali s prvenstvom 
v prvi slovenski nogometni 
ligi Telekom. 

Kranjski Triglav je gosti-
li nogometaše Aluminija. 
Gostje so povedli v 42. mi-
nuti, ko je z roba kazenske-
ga prostora s strelom na gol 

poskusil Žiga Škoflek, žoga 
je na poti proti golu zadela še 
Dina Suljevića in toliko spre-
menila smer, da je končala 
za hrbtom nemočnega Elvi-
sa Džafića. V uvodu drugega 
polčasa so Gorenjci večkrat 
poskrbeli za razburljive tre-
nutke v kazenskem prosto-
ru gostov, toda ti so se ved-
no znali obraniti. V 88. mi-
nuti so Kranjčani ostali brez 

vratarja Džafića. Ta je stekel 
iz vrat in s prekrškom pre-
prečil protinapad in najver-
jetneje tudi zadetek Marku 
Nuniću ter si prislužil rde-
či karton. Ob vseh opravlje-
nih menjavah in tudi dej-
stvu, da Kranjčani niti niso 
imeli rezervnega vratarja, 
je med vratnici stopil Luka 
Majcen. Ta je hitro moral 
pobrati žogo iz svoje mreže. 

V devetdeseti minuti ga je 
premagal Alen Krajnc, mal-
ce pozneje pa po protinapa-
du še Marko Nunić za konč-
nih 3 : 0. Uspešnejši so bili 
nogometaši Domžal, ki so 
doma z 1 : 0 premagali Kr-
ško, strelec je bil v 31. minu-
ti Jure Balkovec. Domžale 
so na lestvici napredovale na 
tretje mesto, Triglav še nap-
rej ostaja na devetem.

Visok poraz nogometašev Triglava 
Gremo orli!

NK TRIGLAV : NK DOMŽALE
Sobota, 25. 11. ob 13h
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Kranj – Nogometaši v drugi ligi so odigrali tekme 16. kroga. Re-
zultati gorenjskih ekip: Roltek Dob – Nafta 1903 1 : 0, Drava Ptuj – 
Zarica Kranj 2 : 0, Cherrybox 24 Tabor Sežana – Kalcer Radomlje 0 
: 3. Vodi Mura, Radomlje so četrte, Dob deveti in Zarica dvanajsta. 
Tekme 14. kroga so odigrali v tretji ligi center. Rezultati gorenjskih 
ekip: Bohinj – Bled Hirter 0 : 1, SIJ Acroni Jesenice – Rudar Trbovlje 
4 : 1, Šobec Lesce – Sava Kranj 0 : 3 in Komenda – Tinex Šenčur 
0 : 1. V vodstvu je Zagorje, Bled Hirter je drugi.

V drugi ligi poraz Zarice Kranj

Škofja Loka – Za rokometaši je deseti krog državnega prven-
stva. Ekipa Urbanscape Loka je igrala doma in dosegla novo 
zmago. Z 28 : 24 (13 : 12) so bili boljši od Dobove. Na lestvici 
so na četrtem mestu.

Nova zmaga loških rokometašev

Jesenice – V Alpski hokejski ligi so v soboto odigrali tekme 17. 
kroga. Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so gostovali pri WSV 
Sterzing Broncos in izgubili s 3 : 2 (0 : 0, 1 : 2, 2 : 0). Za Jeseni-
čane sta zadela Gašper Glavič in Žan Jezovšek. Na lestvici so 
drugi. Jutri bodo ponovno gostovali. Odhajajo v Celovec, kjer 
jih čaka obračun s hokejisti ekipe KAC II. Hokejisti v mednaro-
dni hokejski ligi IHL pa so v soboto odigrali tekme 14. kroga. 
Triglav je v Celju še drugič v sezoni premagal tamkajšnje ho-
kejiste. Bilo je 4 : 2 (1 : 0, 2 : 0, 1 : 2). Med strelce so se vpisali 
Krištof Potočnik, Anže Terlikar, Nejc Hočevar in Matevž Ban. 
Kranjčani so se z zmago še utrdili na vrhu lestvice.

Jeseničani v gosteh izgubili, Triglav pa zmagal

Radenci – Martina Ratej in Luka Janežič (oba Kladivar Celje) 
sta bila v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije izbrana 
za najboljša atleta leta 2017. Priznanje za najboljšega trenerja 
je prejel Rok Predanič, tudi Janežičev trener. Podelili so tudi 
plakete, zlato je dobil Dušan Papež za delo v gorskih tekih, 
med dobitnicami bronaste pa je tudi Agata Zupin, še ena 
odlična gorenjska atletinja, druga v točkovanju atletinj leta in 
najboljša med starejšimi mladinkami.

Vodičan Luka Janežič atlet leta
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Naš tokratni vzpon bo naj-
vzhodnejši dvatisočak Kam-
niško-Savinjskih Alp, Ra-
duha. Raduha je grebenska 
gora, sestavljena iz več vr-
hov, ki si od vzhoda proti za-
hodu sledijo takole: Jelovec, 
Lanež, Mala in Velika Radu-
ha. Drznila bi si reči, da je 
po videzu bolj podobna ka-
ravanškim goram. Zakaj? 
Zato, ker jo na južni strani 
krasijo sončni gorski trav-
niki in ruševje, medtem ko 
je njena severna stran divja, 
prepadna, skoraj temačna. 
Njena odlika pa je tudi ta, da 
sta z obeh strani nanjo spe-
ljani čudoviti poti. Na Veliki 
Raduhi nismo bili že nekaj 
let, zato bomo ponovili lepo, 
eno lažjih zavarovanih poti v 
Sloveniji.

Predlagam, da se zapelje-
mo na Jezersko, se spustimo 

na avstrijsko stran in po ne-
kaj kilometrih zavijemo des-
no v smeri Pavličevega sed-
la. Sledi približno osem kilo-
metrov strmo vzpenjajoče se 
ceste do sedla, ko ponovno 
vstopimo v Slovenijo. Spus-
timo se nekaj kilometrov in 
na označenem odcepu zavi-
jemo levo proti solčavski pa-
noramski cesti, ki nas pripe-
lje vse do Črne. Večina ces-
te je makadamske in po prib-
ližno 14 kilometrih nas sme-
rokaz usmeri do kmetije Bu-
kovnik in Koče na Grohotu. 
Na primernem mestu par-
kiramo in začnemo dobre 
pol ure dolg vzpon do Koče 
na Grohotu. Lahko hodimo 
po cesti ali pa po stezi skozi 
gozd, na katero nas opozori 
smerokaz, ki je zakrivljen na 
drevesu. 

Od koče nadaljujemo 
v smeri Raduhe. Pot nas 
najprej preko travnikov 

pripelje do koče GRZS, kjer 
zavijemo bolj proti levi. Prej 
široka pot zdaj postane ozka 
steza, ki se začne vse strme-
je vzpenjati. Kmalu doseže-
mo križišče, kjer levo zavija 
zahtevna pot proti Durcam, 
mi pa zavijemo desno na 
zelo zahtevno pot proti Ra-
duhi. Pot se najprej zmer-
no vzpenja skozi gozd, nato 
pa zavije v levo in preči str-
ma pobočja pod Malo Radu-
ho. Na tem mestu bi opozo-
rila, da je pot polna zemlje, 
kamenja in korenin, zato je 
precej nevarna za zdrs. Po-
nekod si moramo za napre-
dovanje pomagati tudi z ro-
kami. Ko se pred nami po-
kažejo strme skale, pot zavi-
je ostro levo. Če ne že prej, 
si na tem mestu nadenemo 
čelado, saj vstopamo v str-
mi, divji, skalni svet Radu-
he. V spodnjem delu še ni 
jeklenic, ki pa jih kmalu do-
sežemo. Pot je dobro zava-
rovana in nas pelje po levem 
delu strme grape. Sledi tis-
ti najbolj strm del vzpona, ki 
je odlično zavarovan. Sever-
na stena Raduhe je resnično 
mogočna. Malce višje preči-
mo zagruščeno grapo, nato 
pa ponovno sledijo jeklenice 
in klini proti vrhu. Ko izsto-
pimo iz zavarovane plezalne 
smeri, se še nekaj višinskih 
metrov strmo vzpenjamo 
po grebenu, ko se priključi-
mo poti, ki na Raduho pripe-
lje od Koče na Loki. Do vrha 
nas loči še nekaj minutk. 

Če bomo ujeli lepo vreme, 
bomo imeli na vrhu resnič-
no fenomenalen razgled. 
Na severni strani se bomo 
pozdravili z našima starima 
znankama Olševo in Peco; 
na jugu so Rogatec in Lepe-
natka, Menina planina itd. 
Veličasten je pogled proti 
zahodu; pogled na Robanov 
kot, na koncu katerega sto-
ji pregrada v obliki Ojstrice, 
za njo Planjava, Turska gora, 

Skuta, Rinke … Zadaj nekje 
na severozahodu dominira 
greben Košute kot najbolj 
ostra žaga. Če bomo imeli 
srečo, se bodo videle tudi Ju-
lijske Alpe. Od Grohata do 
vrha Raduhe smo potrebo-
vali slabi dve uri.

Z vrha sestopimo v sme-
ri Koče na Loki, ko doseže-
mo križišče, pa nadaljuje-
mo levo v smeri Durc. Pot je 
nadelana z lesom, ponekod 

sicer precej blatna, in če so 
blatni tudi naši gojzarji, je 
nevarnost zdrsa velika. Z 
Durc nas do Grohota čaka 
še 45 minut sestopa. Jekle-
ni konjiček je oddaljen še 
pol ure. Za nami je spet ena 
lepa tura.

Nadmorska višina: 2062 m
Višinska razlika: 735 m
Trajanje: 4 ure in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Raduha (2062 m)

Skalna divjina
Razgledna gora, na katero vodi več različno zahtevnih poti. Gora, ki v severni 
steni skriva številne alpinistične smeri. Po zavarovani plezalni poti na vrh.

Pogled na Raduho od Bukovnika / Foto: Jelena Justin

Divja severna stena Raduhe / Foto: Jelena Justin

Razgled z vrha Raduhe proti Olševi / Foto: Jelena Justin

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (47 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Prehrana po TKM (XI. del)

Manj je več

Naši predniki so se, če gle-
damo prehranjevanje z vi-
dika pravil prehranjevanja 
skladno z letnimi časi, za-
gotovo prehranjevali ustre-
zneje kot mi, novodobni 
»vse leto vsejedci«. Jedli so, 
kar je v tistem letnem času 
zraslo v njihovi bližnji oko-
lici. Dandanes pa, ko ima-
mo za prevoz živil na voljo 
vse in še več, od kamionov, 
ladij do letal, se včasih zdi, da 
smo izgubili kompas in želi-
mo v vsakem trenutku jesti 
vse, kar zraste kjerkoli že na 
tem našem ljubem planetu, 
pa če je to v tistem trenutku 
in letnem času primerno ali 
pa ne. Na ta način si s prehra-
no ustvarimo kar veliko ne-
ravnovesja. 

Da, priznam, da sem bila 
pred davnimi dvajsetimi 

leti, ko sem resneje zbole-
la, tudi jaz taka »vse leto vse-
jeda« navdušenka. In mi 
je telo povedalo, da mu to 
ni všeč. Na srečo sem ime-
la posluh (intuicijo, notra-
nji glas, kakorkoli že to ime-
nujemo) za njegove signa-
le in sem jih upoštevala. Za-
vestno sem začela opazovati, 
kaj mi ustreza in kaj ne, pos-
lušati in predvsem tudi upo-
števati svoje telo in signale, 
ki mi jih je to dajalo. Kot pra-
vijo: ko si pripravljen, dobiš 
učitelja, najdeš nauk, pod 
roke ti pride knjiga, ki govo-
ri ravno o tem, kar takrat pot-
rebuješ …

Od naše odgovornosti do 
sebe je odvisno, ali vse to 
upoštevamo in poskrbimo 
zase ali pa gremo dalje po 
ustaljeni poti in z ustaljeni-
mi navadami. Ker če še sami 
ne poskrbimo zase, zakaj bi 

moral to namesto nas stori-
ti nekdo drug? Tudi če bi že-
lel, v bistvu ne more. Ker ga 
ne bomo upoštevali. Dokler 
nam ne »klikne« v glavi, se 
ne zavemo, da gre za nas, da 
gre zares in da je res čas, da 
spremenimo navade, ki so 
nas pripeljale tja, kjer nam 
ni udobno, kjer se slabo po-
čutimo, smo zboleli. 

Bolezen je seštevek več de-
javnikov: psihičnega počut-
ja (stres, travmatični dogod-
ki), utrujenosti, premalo po-
čitka, premalo gibanja, neu-
strezne prehrane … 

Najbolj našemu telesu ko-
risti hrana, ki je lokalno, po 
možnosti ekološko ali vsaj in-
tegrirano pridelana, sezon-
sko dostopna, naravno dozo-
rela. Taka hrana je za naše telo 
najlažje prebavljiva, vsebu-
je največ hranil in z njo naše 
telo dobi največ energije. 

Vsak letni čas ima svo-
jo energijo, vsakemu letne-
mu času energijsko pripa-
da drug notranji organ. Zato 
je pomembno, da vemo, ka-
tera hrana in kateri okusi 
nam v katerem letnem času 

pomagajo okrepiti energi-
jo določenega organa, kate-
ra pa je tista hrana, ki se ji 
je bolje izogniti ali je pojesti 
manj, da ne izčrpavamo svo-
jega organizma. Podrobneje 
o tem pa naslednjič.
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Na območju 
nekdanje vojašnice v Škofji 
Loki je bil v nedeljo tretji ci-
klokros za pokal Slovenije v 
letošnji sezoni. Na CX Loka 
se je zbralo več kot sedem-
deset kolesark in kolesarjev, 
ki so se podali na progo, spe-
ljano v krogih, na njej pa je 
bilo kar nekaj naravnih in 
umetnih preprek. Ciklokros 
je v Škofjo Loko privabil tudi 
lepo število gledalcev, ki so 
imeli kaj videti, ne nazad-
nje po dolgem času na tek-
mi tudi Besničana Tadeja 
Valjavca.

Valjavec lovil mlajše

Vrhunec dneva je bila dir-
ka kategorije od 19 do 40 let, 
s časovnim zamikom pa so 

se za njimi na progo poda-
li še tekmovalci v kategoriji 
nad 40 let. Prvi je skozi cilj 
pripeljal Matej Kravos (Tuš 
T.E.A.M.), ki je v Škofji Loki 
nastopil drugič, prvič pa 
zmagal. »Proga je bila odlič-
na, tudi konkurenca. Tudi 
to je čar ciklokrosa, da se na 
njem lahko skupaj pomerijo 
vsi, od rekreativcev do profe-
sionalnih športnikov. Zma-
ga danes ni bila tako prepri-
čljiva, kot je bilo morda vi-
deti, čeprav sem v ospredju 
kmalu ostal sam. Vozil sem 
s kolesom za ciklokros, kar 
je bila na tej progi prednost, 
žal pa ni povsod. S cestnim 
kolesom se na takšnih dir-
kah ne da voziti, gorsko pa 
mi ni v veselje,« je bil zma-
ge vesel kolesar iz Ajdovšči-
ne, ki ima v načrtu nastop 
na preostalih ciklokrosih v 

Sloveniji, kakšnega pa se bo 
udeležil tudi v Italiji. Dob-
ro pripravljenost je prene-
sel s cestnega kolesa, s ka-
terim je med drugim letos 
zmagal tudi na Maratonu 
Franja. Za njim je bil v ci-
lju na gorskem kolesu Da-
vid Ivartnik (Energijateam.
com). »Zelo sem zadovo-
ljen. Na dirko sem šel brez 
pričakovanj, samo uživa-
ti in narediti dober trening. 
Proga je vrhunska, najbolj-
ša, kar sem jih preizkusil 
doslej. Prvo mesto danes ni 
bilo dosegljivo. Super je, da 
se na ciklokrosu pomerimo 
s cestnimi kolesarji,« je po-
vedal Ivartnik iz Žej v obči-
ni Domžale, katerega prvi 
šport je gorsko kolesarstvo. 
Na ciklokrosu v Škofji Loki 
je dirkal prvič, prav tako je 
bil to zanj prvi ciklokros v 
sezoni. Tretji je bil nekda-
nji profesionalec Tadej Va-
ljavec, ki je kot tekmovalec 
v kategoriji nad štirideset 
let startal dvajset sekund za-
daj, nato pa na progi ujel in 
prehitel vse, z izjemo prvih 
dveh v mlajši kategoriji. »Na 
čase je treba poskusiti, kako 
težko je, da potem znova ne-
kaj časa ne greš,« je v sme-
hu pojasnil odločitev, da 
smo ga po dolgem času zno-
va videli na kakšni tekmi, in 
nadaljeval: »Ciklokros mi je 
že od vedno všeč. Šel bi še 
na kakšno tekmo več, a eno-
stavno ni časa, da bi bil lahko 
kaj bolj aktiven. Sem v giba-
nju, a ne, da bi delal kaj na-
črtno, se veliko vozil s kole-
som. To se mi je danes pro-
ti koncu poznalo, saj sem bil 

kar utrujen. Pred dirko niti 
približno nisem vedel, kam 
sodim, motivacija pa mi je 
bila seveda zmaga. Biti zno-
va na prvi stopnički je lep ob-
čutek, čeprav med veterani. 
Sem si rekel, ali sem res že 
toliko star, da me ne pustijo 
na start z mlajšimi.« Valja-
vec je vozil z gorskim kole-
som s polnim vzmetenjem, 
ki je težje in za ciklokros ni 
najboljša izbira. »Še največ 
sem na gorskem kolesu, od-
peljem tudi kakšen spust,« 
je dejal. V Škofji Loki je imel 
ob progi svoje domače, sin 
Erazem je tudi tekmoval. »S 
kolesarstvom sem sedaj naj-
bolj povezan prav prek sina, 
ki drugo sezono trenira v KK 
Kranj. Veliko se mora še na-
učiti, a ima še dovolj časa. 

Star je enajst let. Jaz sem pri 
teh letih šele začel,« je še de-
jal. Na naslednjih tekmah v 
ciklokrosu ga verjetno ne 
bomo več videli. Sprva je na-
meraval nastopiti v Šenčur-
ju, a bo takrat že začel z zim-
sko sezono v Vili Triglav na 
Pokljuki. Četrti absolutno 
in tretji v kategoriji od 19 do 
40 let je bil Kristijan Koren 
še v dresu Cannondale-Dra-
pac.

Naslednji ciklokros na 
Gorenjskem v Šenčurju

Med mladinci pod 19 let 
je bil najhitrejši Jakob Smol-
nikar (Energijateam.com), 
v ženski kategoriji so trojno 
zmago dosegle članice ekipe 
KK Kranj. Zmagala je Ana 

Ahačič pred Tjašo Sušnik in 
Evo Prevc. Iz KK Kranj sta 
tudi zmagovalca med dečki 
in deklicami do 15 let. To sta 
Aljaž Petek in Neja Kalan.

Četrta dirka pokala v ci-
klokrosu bo v soboto v Vipa-
vi, nato pa bo že na vrsti Šen-
čur z državnim prvenstvom. 
Cycling United ciklokros bo 
v soboto, 2. decembra. »Le-
tos smo zamenjali lokacijo. 
Tekma ne bo več na obmo-
čju poslovne cone, ampak 
v Športnem parku Šenčur. 
Trasa bo ravninska kombi-
nacija asfalta, peska, miv-
ke, travnika, njive in gozdne 
poti, pripravljamo pa nekaj 
presenečenj,« napovedu-
je Jure Cuderman, predse-
dnik Kolesarskega društva 
Šenčur.

Na škofjeloškem ciklokrosu tudi Valjavec
Ciklokros v Škofji Loki, prvega v sezoni na Gorenjskem, je dobil Matej Kravos, na dirki pa smo po dolgem času videli tudi Tadeja Valjavca, ki je zmagal  
med tekmovalci nad štirideset let, v absolutni konkurenci pa je v cilj pripeljal tretji. Prehitel je tudi Kristijana Korena.

Matej Kravos je k letošnji statistiki zmag dodal še eno s 
ciklokrosa v Škofji Loki. 

Tadej Valjavec (v ospredju) je še vedno v dobri kondiciji, čeprav pravi, da mu časa za šport 
pogosto zmanjka.

Maja Bertoncelj

Kranj – Kranjska zimska te-
kaška liga je fenomen. Pet-
najst nedelj zapored se na 

petih različnih trasah ljubi-
telji športa in rekreacije sre-
čujejo že enajsto sezono. 
Udeležba je dobra, prav tako 
tudi konkurenca. V nedeljo 

se je pod Svetim Joštom 
zbralo devetdeset udeležen-
cev, teden prej na odprtju 
sezone na Kališču celo več 
kot sto. Zmagovalca sta bila 

obakrat ista: Timotej Bečan 
in Jasmina Jelovšek.

V teku na Sv. Jošt sta posta-
vila celo rekord. Bečan je bil 
v cilju s časom 23 minut in 
11 sekund, za njim sta se uvr-
stila Primož Porenta (25:27) 
in Simon Strnad (26:12), Je-
lovškova pa v 27 minutah in 
33 sekundah. Druga ženska 
je bila Tina Klinar (30:42), 
tretja pa Tina Kozjek (31:45). 
»Energija in vzdušje na 
prvih dveh krogih lige sta 
bila odlična in to nam »orga-
nizatorjem« največ pomeni. 
V bistvu smo organizator-
ji lige prav vsi, ki se je ude-
ležimo. Zelo smo hvaležni 
časomerilcem in prevozni-
kom opreme do cilja in eki-
pi, ki uredi naše dosežke. Se-
veda radi primerjamo svoje 
rezultate s prejšnjimi sezo-
nami, a ti so v drugem pla-
nu, v ospredju je druženje,« 
pravi Klemen Udovič. 

Tretji krog lige bo v nede-
ljo, 26. novembra, ko bo na 
vrsti Krvavec.

Dva kroga, na vrhu isti imeni
Kranjska zimska tekaška liga je tudi v novi sezoni dobro obiskana.

Skupinska fotografija na Svetem Joštu z delom udeležencev drugega kroga
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Andraž Sodja

Kranj – Pred dnevi so na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču nadaljevali sojenje di-
rektorju Gorenjske gradbe-
ne družbe Branku Žiberni 
in vodji logistike Janezu Pir-
cu, ki ju obtožnica breme-
ni domnevne zlorabe polo-
žaja in pomoči pri tem. Kot 
smo že poročali, gre za zade-
vo izpred desetletja, točneje 
v letih 2006 in 2007, ko naj 
bi Integral Tržič, kjer je ime-
lo tedanje Cestno podjetje 
Kranj lastniški delež, izdajal 
fiktivne račune za vzdrževa-
nje strojev cestnega podjetja, 
slednje je račune plačevalo, 
sredstva pa naj bi Žiberna 

in drugi uporabili za plačila 
potovanj. Sojenje, ki se je za-
radi daljše prekinitve zaradi 
Žibernovih zdravstvenih te-
žav začelo znova, se je tudi 
tokrat nadaljevalo z zasliša-
njem prič.

Na prostor za priče je sto-
pil nekdanji vzdrževalec v 
Integralu Tržič Marjan Meg-
lič, ki mu podrobnosti o do-
mnevnih fiktivnih računih 
niso znane, povedal je le, da 
mu je direktorjeva tajnica 
prenesla navodila, potem ko 
se je vse dogovorilo znotraj 
Integrala Tržič: »Na listu pa-
pirja sem dobil inventarno 
številko stroja, tip in znam-
ko stroja ter znesek, prina-
šala pa jih je tajnica, včasih 

pa tudi direktor Gril. Menil 
sem, da gre za predračun in 
po svoji pameti sestavil ra-
čun do tistega s postavkami 
za material, ki sem jih imel v 
glavi do tistega zneska.«

Znova so zaslišali tudi 
prvoobtoženčevega sina 
Matevža Žiberno, ki je po-
vedal, da se je očetu prid-
ružil na potovanjih v Ka-
nado in na Islandijo, spo-
minja pa se tudi drugih po-
tovanj po fotografijah, ki 
jih je pokazal oče. Morebi-
tnih poročil s potovanj se ne 
spominja, saj ga niso zani-
mala.  Da so bila potovanja 
strokovne narave sta potrdi-
la tudi dva izmed udeležen-
cev, in sicer Dragomil Bole 

iz Slovenskih cestnih pod-
jetij in sodelavec Cestnega 
podjetja Kranj Franc Peter-
nel. Oba se spominjata po-
tovanj v Turčijo, kjer so si 
ogledovali gradnjo predora 
pod Bosporjem, in na Islan-
dijo, kjer so si ogledovali ge-
otermalne elektrarne. Kot je 
poudaril Bole, so o destina-
cijah odločali na skupščini 
Slovenskih cestnih podjetij, 
kjer so bili člani vsi direktor-
ji cestnih podjetij, poročila 
z ekskurzij pa je pisal sam. 
Kdo je direktorjem plačeval 
potovanja, ni znal povedati.

Sojenje se bo nadaljevalo v 
četrtek, ko bi se lahko po oce-
nah sodnice Marjete Dvor-
nik tudi končalo. 

Priče znova zasliševali o potovanjih 
Sojenje Branku Žiberni in Janezu Pircu zaradi domnevne zlorabe položaja in pomoči pri kaznivem 
dejanju, ki poteka na kranjskem okrožnem sodišču, se bliža koncu.

Simon Šubic

Kranj – »V avtomobilu sem 
se počutil popolnoma ogro-
ženega, zbal sem se za življe-
nje. Vedel sem, da če ne bom 
ukrepal s strelnim orožjem, 
ne bom mogel odvrniti na-
pada. Bil sem nemočen in 
še poškodovan,« je včeraj na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču razložil policist Miran 
Murnik, ki je 17. aprila le-
tos v Tržiču opozorilno stre-
ljal, potem ko naj bi ga na-
padla brata Duško in Danijel 
Krupljanin. Slednji je krivdo 
za napad priznal in bil obso-
jen na polletno zaporno ka-
zen, ki jo je že odsedel. Sta-
rejši brat Duško obtožbe 
višje državne tožilke Hel-
ge Dobrin zavrača, češ da 
policista Murnika v policij-
skem službenem vozilu ni 
napadel, priznava pa, da ga 
je pred tem udaril in pahnil 
med smetnjake, a naj bi se 
tedaj le branil pred policis-
tom, ki da je v predhodnem 
postopku identifikacije, ko 
ga je poškropil s plinskim 
pršilnikom, močno preko-
račil svoja pooblastila. Zasli-
šanje Murnika, ki ima status 
oškodovanca, zato lahko do 
konca sojenja uveljavlja tudi 
premoženjsko-pravni zah-
tevek, in drugih včerajšnjih 
prič je sicer na sodišču spre-
mljala policistova pooblaš-
čenka Sabina Juhant.

Oškodovani policist je raz-
ložil, da je tega dne skupaj 
s policistom Alešem Ahači-
čem patruljiral po Tržiču, ko 
je v bližini gostinskega loka-
la Dolhar opazil moškega, 

ki bi utegnil biti osumljenec 
za roparsko tatvino, ki jo je v 
omenjenem gostinskem lo-
kalu obravnaval tri dni prej, 
zato je želel preveriti nje-
govo identiteto. A moški se 
je razburil, nenehno je vpil 
in mu grozil. Kljub večkra-
tnim opozorilom se ni umi-
ril, osebnega dokumenta pa 
ni hotel pokazati. »Nato je 
pristopil do mene in me od-
rinil. Opozoril sem ga, naj 
se umiri, sicer bom upora-
bil prisilno sredstvo, a se še 
kar ni umiril, mahal je z ro-
kami in mi grozil. Aktivno se 
je upiral, zato sem uporabil 
plinski razpršilec,« je dejal 
policist Murnik, ki naj bi si-
cer šele med postopkom ugo-
tovil, da ima opravka z enim 
od bratov Krupljanin. Obdol-
ženi je po uporabi razpršil-
ca odšel proti Tržiču, hotel je 
zapustiti kraj in se kljub uka-
zom ni ustavil, je nadaljevala 
priča. »Šel sem za njim, hotel 
sem ga ustaviti, ko se je na-
enkrat obrnil in me udaril, da 
sem padel po tleh, nato pa je 
zbežal proti Tržiču,« je razla-
gal policist, njegovo pričanje 
pa je obdolženi z glasnim ne-
strinjanjem večkrat prekinil. 

Kasneje sta policista avto 
premaknila bližje Tržiču, 
zaprosila za okrepitev in 
zdravniško pomoč, ki jo je 
zaradi solzivca potreboval 
policist Ahačič. »Bil sem v 
avtomobilu, sodelavcu pa 
so v reševalnem vozilu iz-
pirali oči, ko se je pripeljal 
golf in sta iz njega izstopila 
oba Krupljanina. Pristopila 
sta k meni vsak z ene strani 
avtomobila, odprla vrata in 

me začela izmenično tepsti 
po glavi. Pozval sem ju, naj 
prenehata, poklical sem po-
moč, prižgal sireno in luč, 
nakar sem dobil še več udar-
cev in sem že izgubljal za-
vest. Ustrašil sem se za živ-
ljenje, zato sem izvlekel pi-
štolo. Gledal sem toliko, da 
ne bi koga poškodoval, in 
sem streljal skozi vetrobran-
sko steklo v zrak,« je pojasnil 
napadeni policist. 

Na vprašanje zagovornika 
Jake Šarabona je Murnik še 
pojasnil, da je najprej name-
raval izvesti postopek identi-
fikacije, nadaljeval ga je za-
radi kršitve javnega reda, ko 
pa ga je Duško Krupljanin 
še odrinil, pa tudi zaradi pre-
prečitve uradnega dejanja. 
Plinski razpršilec je upora-
bil, ker je želel doseči, da se 
obdolženi umiri in ga ne na-
pade. Obenem je zanikal, da 
bi mu obdolženi kadarkoli 
dejal, da dokumentov nima 

pri sebi, ali ga prosil, naj ot-
roka odpeljejo domov in gre-
do nato skupaj na policijo. 
Na vprašanje obdolženca, ali 
je vanj meril s pištolo tudi, ko 
je bežal po opozorilnem stre-
lu, je policist odgovoril, da je 
pištolo sicer držal v roki, ven-
dar jo je usmeril v tla. 

Drugi policist Aleš Ahačič 
ni imel veliko povedati. Raz-
ložil je, da je celoten posto-
pek zoper Duška Krupljani-
na vodil Murnik, sam je po-
stopek le varoval, zato po-
drobnosti ne pozna ali pa se 
jih po sedmih mesecih ne 
spomni več. Potem ko je ob-
dolženi napadel njegovega 
sodelavca, je tudi sam upo-
rabil razpršilo, solzivec pa je 
prišel – verjetno zaradi vetra 
– tudi v njegove oči, od tedaj 
naprej pa dogajanja ni več 
spremljal. Tudi ko sta se bra-
ta Krupljanin vrnila in na-
padla Murnika, so ga oskr-
bovali v reševalnem vozilu. 

Policist se je zbal za življenje
Napadeni policist Miran Murnik je na sojenju Dušku Krupljaninu zatrdil, da je aprila v Tržiču opozorilno 
streljal, ker se je zbal za življenje. 

Obdolženi Duško Krupljanin je policistu Miranu Murniku 
včeraj večkrat očital, da laže. 

Komarča – V soboto popoldne je na območju Komarče tuji pla-
ninec zdrsnil in se hudo poškodoval, zato so ga s helikopter-
jem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija opozarja, da 
so razmere v gorah zahtevne, saj so marsikje poti zasnežene, 
zaradi nizkih temperatur pa lahko tudi poledenele. Ponekod 
je pod snegom še listje, kar ustvarja pogoje za drse in padce, 
ki sta najpogostejša razloga za nesreče v gorah. Planinci naj 
zato ustrezno načrtujejo poti in preverijo razmere v gorah, 
poleg dobre psihofizične pripravljenosti pa je potrebna tudi 
velika previdnost pri vzponih in vračanju v dolino. S seboj 
naj vzamejo opremo, ki ustreza izbrani turi, predvideti pa je 
treba tudi možne zaplete zaradi spremembe vremena. »Če 
pohodnik pride na pot, za katero nima ustrezne opreme, naj 
vzpon prekine,« opozarja Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. 

Tuji planinec zdrsnil na Komarči

Lesce – Gorenjski policisti opozarjajo, da lahko slabše vozne 
razmere zaradi megle, listja in nizkih temperatur voznike zelo 
hitro presenetijo, kar se je zgodilo tudi včeraj zgodaj zjutraj 
na avtocesti pri Lescah, kjer je voznik osebnega vozila zaradi 
prehitre vožnje silovito trčil v zadnji del priklopnega vozila. V 
nesreči se je voznik osebnega vozila tudi poškodoval. V pri-
meru megle naj vozniki zmanjšajo hitrost, prižgejo meglenke 
in povečajo varnostno razdaljo, svetujejo policisti. 

Megla botrovala nesreči na avtocesti

Kranj – Kranjski policisti so v soboto okoli 11.30 na mestni 
Ulici Franca Rozmana - Staneta v Kranju obravnavali prometno 
nesrečo med kolesarko in peško. Slednja se je pri tem poško-
dovala. Kolesarka se je po nesreči odpeljala proti Gosposvetski 
ulici. Stara je med trideset in štirideset let, ima daljše temne 
lase, nosila je rjavo kapo, oblečena pa je bila v temno jakno. 
Policisti kolesarko pozivajo, naj se oglasi na Policijski postaji 
Kranj, priče pa prosijo, naj informacije o kolesarki ali nesre-
či sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 
policije 080 1200.

Policisti poizvedujejo za kolesarko

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
pred pred svetovnim dnem 
spomina na žrtve prome-
tnih nesreč, ki smo ga obele-
žili zadnji konec tedna, vse 
udeležence v prometu poz-
vali k doslednemu spoštova-
nju prometnih predpisov. V 
četrtek so po vsem Gorenj-
skem med rednim delom 
tudi preventivno preverjali, 
kako pešci spoštujejo pro-
metna pravila in njihovo vi-
dnost ter tudi odnos vozni-
kov do pešcev. 

Poostrene aktivnosti so ve-
činoma potekale med 17. in 
19. uro, ko je bila že tema. 
Med pešce, predvsem na ce-
stah zunaj naselij, so razdeli-
li večje število kresničk in od-
sevnih trakov, saj je bilo pre-
cej pešcev oblečenih v temna 

oblačila in v prometu niso 
uporabljali odsevnih teles. 
Ugotovili so tudi več kršitev 
nepravilnega prečkanja ces-
te izven označenega preho-
da za pešce, nekateri pešci 
pa niso uporabljali pločni-
ka. Zoper nekaj voznikov, ki 
niso ustavili pešcem na ozna-
čenem prehodu, so uvedli še 
prekrškovne postopke. 

Novembra in decembra 
lani je bilo v prometnih ne-
srečah na Gorenjskem ude-
leženih štirinajst pešcev, 
eden je bil tudi povzročitelj. 
Trije pešci so se v nesrečah 
huje poškodovali, deset pa 
lažje. Predlani so gorenjski 
policisti v zadnjih dveh me-
secih obravnavali 23 nesreč z 
udeležbo pešca. Dva sta se v 
njih huje poškodovala, dvaj-
set pa lažje. Trije pešci so ne-
srečo povzročili.

Pešci v prometu

Žabnica – Kranjske policiste je pred dnevi občanka iz Žabnice 
obvestila, da se je po njeni hiši, ki je bila odklenjena, spreha-
jala neznana ženska. Ko jo je opazila in jo vprašala, kaj želi, je 
dejala, da ji je slabo, in prosila za vodo, nato pa hišo zapustila. 
Policisti so žensko na podlagi opisa kasneje identificirali, do 
kaznivega dejanja pa ni prišlo. Kljub temu gre za okoliščino, 
v katerih storilec ali več njih pogosto izvedejo drzne tatvine iz 
stanovanj ali stanovanjskih hiš, opozarjajo na Policijski upra-
vi Kranj in zato svetujejo dosledno zaklepanje vrat, tudi ko 
so lastniki doma. Osebe, ki niso poznane in se gibljejo okoli 
nepremičnin, naj bodo pod stalnim nadzorom, ustrezno pa 
je treba poskrbeti tudi za premoženje in vredne predmete. V 
primeru suma ali možnega oškodovanja naj občani dogodek 
čim prej prijavijo policiji.

Sprehajala se je po hiši

KRATKE NOVICE
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Na Bledu je v soboto potekala tradicionalna Narodnoza-
bavna hit parada. Glasbeni praznik v organizaciji Turizma 
Bled je privabil številne obiskovalce, predvsem iz nemško 
govorečih držav, ki so napolnili Ledeno dvorano. Na odru 
se je zvrstilo osem ansamblov, od tega štirje slovenski: 
Ansambel Saša Avsenika (na sliki), Gorenjski kvintet, 
Ognjeni muzikantje in Denis Novato trio. Številni gostje 
iz tujih držav so tudi tokrat obisk podaljšali na dva ali tri 
dni, ki so jih izkoristili za oglede znamenitosti in izlete.

Narodnozabavna hit parada
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Igor Kavčič

L
jubljana – Boste 
videli, Cankar bo 
kot kakšen kuhar-
ski mojster skočil 
iz vsakega časopi-

sa, revije, televizijske odda-
je, srečevali ga bomo na poš-
tah in bencinskih črpalkah, 
kdo bi vedel, ali ne bo kakšen 
večjih trgovskih centrov kot 
nagrado za nakupe ponudil 
plišastih Ivanovih brkov. Še 
sreča, da moža dobro pozna-
mo, osnovno šolo smo bolj 
ali manj uspešno odguli-
li vsi, vsaj o njegovih juna-
kih Hlapcu Jerneju, mami z 
nesrečno skodelico kave pa 
Francki v teku za vozom, še 
pehar suhih hrušk se je zna-
šel med Cankarjevimi juna-
ki. Referendum, ali nam je 
pisatelj šel na živce ali ne, bi 
bržkone brez dodatne rekla-
me potrdil naše »navdušen-
je«. Bodite pošteni in si pri-
znajte.

Od petka, ko je urad-
no izšla stripovska trilogi-
ja Cankar v stripu, se bo vaš 
odnos do Cankarja spreme-
nil. Namreč – pri Zavodu 

Škrateljc, na briljantno ide-
jo je prišel nekdanji minis-
ter dr. Uroš Grilc, so se loti-
li zanimivega projekta Can-
karjevih del v stripu. K sode-
lovanju so bili povabljeni 
sami odlični pisci in ilustra-
torji, ki so Cankarja posodo-
bili v besedilu in nedvomno 
prvič tudi likovno upodobili 
v stripu. Delovali so v tande-
mih. Tako sta Hlapce v stripu 

Hlapci – ko angeli omaga-
jo premlevala pisec Andrej 
Rozman - Roza in ilustra-
tor Damijan Stepančič, naš 
Boštjan Gorenc - Pižama je 
pripravil pisno predlogo stri-
parki Tanji Komadina, delo 
Moje življenje pa sta ubese-
dila v Moj lajf, Hlapca Jerne-
ja in njegovo pravico pa sta v 
stripovsko basen Hlapec Jer-
nej in pasja pravica spreme-
nila pisec Žiga X Gombač in 
ilustrator Igor Šinkovec.

»Razmišljal sem, kaj 
sploh vem o Cankarju, da bi 
si drznil vzpostaviti dialog 
z njim in ga pretresti v stri-
povsko obliko, in ker sem se 
vedno znova vračal k pehar-
ju suhih hrušk in zgodbam, 
ki jih nekako poznam, sem 
se odločil za povest Moje živ-
ljenje. V zgodbah sem doga-
janje aktualiziral, v posa-
mezne epizode vpeljal kra-
tke prebliske in se spustil z 
verige v svojem parodičnem 

slogu,« je povedal Boštjan 
Gorenc - Pižama. Sodelav-
ka iz tandema Tanja Koma-
dina pa: »Če je Boštjan vna-
šal humor, sem jaz Cankar-
ja poskušala ujeti kot resnič-
nega dečka, otroka takratne-
ga časa. Prvič pa tudi sama 
nastopam v stripu.«

»Ker so bili Hlapci že 
''zasedeni'', sem se odločil 
za Hlapca Jerneja in njego-
vo pravico. Zgodba mi je zelo 
blizu, saj kaže na krivico s 
sto in enim obrazom. Odlo-
čil sem se, da bom uporabil 
psa, kar je izpadlo odlično, še 
posebno z Igorjevo risbo. Že 
na izrazu obrazov posamez-
nih psov lahko vidimo vse te 
podobe krivice,« je povedal 
Žiga X Gombač, njegov ilus-
trator Igor Šinkovec pa, da je 
bil to njegov prvi tako obse-
žen strip, ki je od njega zahte-
val precejšen angažma. 

Andrej Rozman - Roza, ki 
je izbral Hlapce, Cankarja 

PROSTO PO CANKARJU
Prihodnje leto bomo obeleževali Cankarjevo leto in ne gre dvomiti, da se bomo z našim velikim 
literatom srečevali na različne načine. Nekoliko pred časom, tako kot to tudi sicer velja za strip,  
smo dobili tri močno posodobljene Cankarjeve mojstrovine: Hlapce, Hlapca Jerneja in njegovo  
pravico in Moje življenje.

Šesterica »novocankarjevcev« v živo: (z leve) Boštjan Gorenc - Pižama, Tanja Komadina, 
Igor Šinkovec, Žiga X Gombač, Andrej Rozman - Roza in Damijan Stepančič ... / Foto: Igor Kavčič

... in »prosto po Cankarju« na papirju v tiskani obliki 

vidi kot simptom nekega 
časa in slovenskega pogle-
da nase. »Jermanu sem za 
pomoč namenil angela, pa 
ni nič pomagalo, da se ne 
bi na koncu pokončal.« Ilu-
strator Damijan Stepan-
čič je bil celo mnenja, da so 
bili Hlapci pisani za strip in 
ne za gledališče. »Cankar je 
napisal zelo dober scenarij 
za strip, ki je medij, v kate-
rem se lahko naredi stvari 
takšne, kot so, brez zameg-
ljevanja. 

V vsa tri dela so sprem-
ne besede napisali avtor-
ji treh različnih generacij: 
filozof dr. Mladen Dolar za 
Hlapce, doktorski študent 
primerjalne književnosti 
Matic Kocijančič je vzel pod 

drobnogled Hlapca Jerneja 
in njegovo pravico, uredni-
ca vseh treh knjig Ženja Lei-
ler pa je pretresla biografski 
kontekst povesti Moje življe-
nje. Projekt Cankar v stripu 
pa obsega še nastope avtor-
jev in ilustratorjev po šolah, 
likovne razstave stripov Can-
kar v stripu, literarni in liko-
vni natečaj Črtice, Lutkovna 
predstava Moj lajf v Lutkov-
nem gledališču Maribor … 
Že včeraj pa so vsi trije avtor-
ji besedil nastopili v stand up 
predstavi.

»Berite Cankarja, ker je 
zmeraj aktualen,« je dejal 
Boris Pahor, edini še žive-
či slovenski pisatelj, ki je še 
doživel Cankarjevo dobo. In 
ne gre mu oporekati.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

N
a temo afriš-
kih pravljic, ki 
jih je interpre-
tiral knjižni-
čar Jure Bohi-

nec, so se z lastnimi glasbe-
nimi improvizacijami, ki so 
služile kot podlaga oziroma 
spremljava pravljic, predsta-
vili učenci klavirja iz razreda 
Jasmine Pogačnik. Pri pro-
jektu je sodelovalo trinajst 
učencev od prvega do šeste-
ga razreda, nekateri v parih. 
Skupaj so za občinstvo pri-
pravili pravljično glasbeno 
potovanje po afriški celini.

»Učence svojega razre-
da že vrsto let sistematično 
vzpodbujam k lastni glas-
beni ustvarjalnosti. Vsa-
ko leto na razrednem nas-
topu vsi predstavijo lastne 
improvizacije in skladbe. 
Letos smo to storili v pove-
zavi s knjižnico,« je pojasni-
la Jasmina Pogačnik. Izbrali 
so devet afriških pravljic in 
jih opremili z glasbeno spre-
mljavo. Z zvoki so poskušali 

ponazoriti razpoloženje in 
dogajanje ter karakterje nas-
topajočih v zgodbah. »Med-
tem ko je knjižničar pripo-
vedoval, so učenci igrali ob 
klavirju. Nič niso imeli zapi-
sano, vse je nastalo na dveh 
skupnih vajah kot plod obde-
lave njihovih zamisli,« je 
razložila Jasmina Pogačnik. 
Pravljice so pomagali uglas-
biti Ines Bitenc, Bine Bra-
tuš, Iris Angelika Buh, Luka 
in Lara Burjek, Ela Celar, 

Tara Dimitrijević, Pia Jaz-
bec, Ajda Juvan, Iza in Nace 
Oštir, Natan Polenec in Ema 
Zarnik. Dogodek so v knjiž-
nici pospremili z razstavo 
knjig o Afriki ter afriški knji-
ževnosti in glasbi.

Ravnateljica Petra Mohor-
čič je poudarila, da sta knji-
žnica in glasbena šola prvič 
sodelovali na ta način in 
poslušalci so bili navduše-
ni. »Predvsem pa so učen-
ci doživeli povsem novo 

izkušnjo – pripraviti lastne 
skladbe in improvizacije v 
tej dobi šolanja pač ni mačji 
kašelj.« Razložila je še, da so 
v knjižnici takoj po nastopu 
že dali pobudo, da bi tovrst-
no sodelovanje izpeljali vsaj 
dvakrat na leto. Zato upa, da 
bodo pogum za to našli tudi 
drugi učitelji Glasbene šole 
Kranj s svojimi učenci in 
bodo torej to lahko pripravi-
li tudi ob spremljavi drugih 
inštrumentov.

UGLASBENE PRAVLJICE
V sodelovanju med Mestno knjižnico Kranj in Glasbeno šolo Kranj je nastala glasbena pravljična urica, 
na kateri so konec oktobra v knjižnici z besedo in glasbo predstavili devet afriških pravljic. 

Učenci Glasbene šole Kranj in knjižničar Jure Bohinec so pripravili pravljično glasbeno 
potovanje po afriški celini. / Foto: arhiv Mestne knjižnice Kranj

Na Bledu bodo zadnji dan letošnjega leta otroci spet kot 
prvi zakorakali v novo leto na 12. silvestrovanju za otro-
ke. Otroke bosta od 14.30 naprej zabavala brata Malek s 
cirkuško animacijo, silvestrovanje pa bodo začeli ob 15. 
uri v družbi pevke Andreje Zupančič ter klovna Jaka in 
mladega čarodeja Magic Erika. Skupaj z najmlajšimi bodo 
priklicali dedka Mraza, ki je za letos obljubil še posebno 
zdrava darila slovenskega porekla, in skupaj z županom 
Janezom Fajfarjem simbolično odštevali zadnje sekunde 
starega leta. Organizatorji tudi letos prosijo za pomoč 
nekaj prostovoljcev, ki bodo tik pred začetkom prireditve 
pomagali pripraviti prizorišče in skrbeli za nemoten potek 
prireditve. Pomoč bodo potrebovali med 14. uro in 17.30, 
prijave pa zbirajo na naslovu toni.mezan@bled.si ali prek 
telefonske številke 041 710 970.

Iščejo prostovoljce

Navada

Navada je železna srajca, s katero bi v neznanih vodah 
potonil.

Dovolj imam

Včeraj sem čakal na boljši jutri. Dovolj imam. Od jutri 
naprej živim samo še za danes.

Mreža

Sem družabna oseba, zato ne maram družabnih omrežij. 
Preferiram mreženje.

Lenuhi

Tudi lenuhi dajejo vse od sebe. Vse štiri.

Espantajo

»Včeraj sem čakal na boljši jutri. Dovolj imam. Od jutri 
naprej živim samo še za danes.« Vsak dan je poseben, 
pustite se očarati življenju. Metka

PESMI MLADIH

Marjana Ahačič

P
a glej, da te ne bom 
videl na televizi-
ji, kako v prvi vrs-
ti protestiraš v Bar-
celoni,« mi je na 

srce položil novinarski kole-
ga Jože Košnjek, ko sem 
mu okoli prvega novembra 
v odgovor na elektronsko 

sporočilo zaželela še en lep 
pozdrav iz Španije, kjer smo 
z družino preživljali letošnje 
jesenske počitnice.

A na skrajnem jugu pro-
strane dežele, kamor smo 
zbežali pred sivo, pusto in 
hladno jesenjo tu pri nas, 
protestniškega razpoloženja 
samostojnosti željnih Kata-
loncev ni bilo opaziti; še na 
televiziji mu niso posvečali 

bistveno več pozornosti kot 
pri nas doma.

Da se za teden dni odpra-
vimo na počitnice v slikovi-
to Andaluzijo, smo se odlo-
čili, ker smo se želeli pred 
zimo na hitro naužiti še 
malo poletja. Ugodne letal-
ske vozovnice enega od niz-
kocenovnih prevoznikov ter 
enostavna rezervacija udob-
nih nastanitev po spletu sta 

bila med razlogi, da se pono-
vno odpravimo v toplo, sli-
kovito in gostoljubno deže-
lo, nad katero smo se navdu-
šili že ob prvem obisku pred 
desetimi leti.

Teden dni je za obisk 
pokrajine, ki ima več kot 
osem milijonov prebival-
cev in več kot štirikratno 
površino Slovenije, odloč-
no premalo časa, zato smo 

se osredotočili na obisk treh 
mest z okolico: Ronde, Sevil-
le in Gibraltarja.

Ronde je slikovito mes-
to, približno sto kilometrov 
oddaljeno od Malage. Stoji 
na visoki pečini na nadmor-
ski višini 750 metrov, stari in 
novi del povezuje veličasten 
star kamniti most nad kan-
jonom, ob izjemni arhitek-
turi, zaznamovani s skoraj 

tisočletno muslimansko vla-
davino nad južno Španijo, pa 
je Ronda v Španiji in v sve-
tu znana tudi kot kraj, kjer 
stoji najstarejša bikoborska 
arena na svetu – zagotovo je 
tudi ena od najbolj slikovitih. 
Prvo bikoborbo so v areni, 
kjer še vedno prirejajo biko-
borbe, organizirali daljnega 
leta 1785 in arena še danes 
služi osnovnemu namenu.

Jesenski pobeg v Andaluzijo

SLIKOVITI SPREHODI IN OSUPLJIVI RAZGLEDI

Ronda, mestece s tisočletno zgodovino, eden od biserov barvite Andaluzije. Stari in novi 
del sta ločena z globoko sotesko in povezana s slikovitim mostom.

Osrednje mesto v Rondi pripada bikoborbam. Arena še vedno služi svojemu osnovnemu 
namenu, na voljo pa je tudi za turistične namene. V sklopu arene deluje še manjši muzej.
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EUR
8168 strani, 170 x 240 mm, spiralna vezava

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

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 

Samo Lesjak

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

mladost, polno življenja in 
dobre glasbe. V duhu sloga 
takratnega časa, posvečene-
ga džinsu in rokenrolu, se 
ozračje v dvorani Kulturne-
ga doma na Primskovem že 
zelo kmalu, ob ritmih glas-
benih skupin, ogreje do vre-
lišča. V znamenju nekdanje-
ga praznika ter z ironičnim 

pridihom glede današnje 
valute bodo kot plačilno 
sredstvo za vse kulinarične 
dobrote tudi tokrat obujeni 
nekdanji dinarji.

Prireditev je postala tra-
dicionalna. V prvi vrsti gre 
torej za obujanje spominov 
na pretekle čase oz. na tisto, 
kar je bilo v tistih časih dob-
ro. Lepo je biti del tako moč-
ne generacije in z njimi pre-
živeti nepozabno noč, pra-
vi organizator Jure Vizovi-
šek, sicer član Ikos Banda, 
ob njih pa bodo nastopile še 
zasedbe Joške vn, Unimogs 
Band, Gino & The Band, Full 

Gas ter OF – Over Forty, obe-
tajo pa se tudi mnoga prese-
nečenja. Dosedanji koncerti 
so se izkazali za pravo uspeš-
nico, saj se vsako leto dogod-
ka udeleži več kot tisoč pet-
sto ljubiteljev dobrega žura 
in druženja s prijatelji vseh 
generacij. Veliko ljudi se sre-
čuje po dolgih časih, tako se 
pleše, prepeva in druži do 
jutranjih ur.

Osebno mi dogodek veli-
ko pomeni. Kot soorganiza-
tor imam veliko dela in skr-
bi, a vse odtehta, ko vidim 
stare prijatelje, ki se še znajo 
poveseliti in v teh časih tudi 
sprostiti, je vabilo na nocoj-
šnjo prireditev sklenil Jure 
Vizovišek.

JUBILEJNA SRČNA DESETKA
V petek, 24. novembra, bo na Primskovem potekal jubilejni, že deseti nostalgični koncertni rokovski 
večer ob bivšem dnevu republike, imenovan Srce nam še vedno igra.

Ko srca zaigrajo: Jure Vizovišek, pevec Ikos Banda, v družbi 
pevke Simone Plut / Foto: arhiv skupine Ikos Band

Na Primskovem tradicionalno nastopijo tudi Joške v'n. / Foto: arhiv GG (Matic Zorman)

Samo Lesjak

S
iddharta je pono-
vno dokazala, da 
po več kot dvajset-
ih letih ustvarjan-
ja še vedno zmore 

premikati meje in pomem-
bno sooblikovati sodobno 
domačo rokovsko sceno, z 
mnogimi uspešnimi gosto-
vanji v tujini pa so prepoz-
navni tudi izven slovenskih 
meja. Ob nedavnem jubile-
ju, dvajsetletnici ustvarja-
nja, so fantje posneli albu-
ma Infra in Ultra ter poskr-
beli za uspešnico leta Lede-
na, nato pa na edinstvenem 
koncertu združili moči s 
še eno domačo glasbeno 
supersilo, zasedbo Big Foot 
Mama.

V hramu Ignacija Borštni-
ka so tokrat postregli z aku-
stično, bolj intimno verzijo, 
ki pa prav nikogar ni pusti-
la ravnodušnega, tako da so 
nastop na veselje občinstva 
krepko podaljšali. Svoje zim-
zelene uspešnice so nadgra-
dili z novejšimi skladbami, 
občinstvo pa je lahko uživa-
lo v glasbeni nostalgiji, v sti-
lu slogana turneje: Do konca!

V Cerkljah pa se v organi-
zaciji Izobraževalnega cen-
tra Čveka kmalu obeta še 
en spektakularen glasbe-
ni večer, tokrat v dalmatin-
skih ritmih. Za valentino-
vo je organizatorka Maruša 
Korelc na Gorenjsko povabi-
la odlično Klapo Intrade, ki 
bo poslušalce v cerkljanski 
Športni dvorani navdušila 3. 
februarja naslednje leto.

SIDDHARTA – OGENJ IN LED
Rokovska institucija Siddharta – tokrat v akustični različici – je navdušila občinstvo v cerkljanskem 
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika.

Siddharta akustično: Tomi Meglič na odru Kulturnega 
hrama v Cerkljah / Foto: arhiv koncerta (Aljaž Repnik)

Medvode – Ko se začne dan vse hitreje umikati noči, v 
nosnice pa zareže vonj po jesenski megli, je v Klubu Jedro 
čas za Svarunovo noč. Ta ostaja edinstven glasbeni dogo-
dek, ki obuja mistično atmosfero preteklosti, in to vse do 
poganskih korenin naših prednikov. V petek je tako mis-
tična noč zlitja staroverskih melodij in udarnih kitarskih 
rifov ponovno privabila množico navdušencev, oblečenih 
v črno, ki so lahko uživali v koncertnih nastopih zasedb, ki 
so izrazile spoštovanje v čast klenim, žal že bolj ali manj 
zamirajočim vrednotam, obenem pa prižgale iskrico 
upanja za prihodnost. Tradicionalno daritev glasbenim 
bogovom so tokrat opravili simfonični folk metalci Zaria, 
brezkompromisni raziskovalci glasbenih meja Morost ter 
udarni črnometalci Valuk, z daljne Poljske pa so v goste 
prišli melodični metalski Vikingi Valkenrag – sodeč po 
nastopih vseh skupin, se obeta vse prej kot mila zima ...

Magija Svarunove noči

Sibirski veter je z odra Kluba Jedro odgnala – ali 
privabila – tudi zasedba Zaria. / Foto: arhiv koncerta (Max Petač)

Kranj – V četrtek, 23. novembra, bo ob 19. uri v dvorani 
Šmartinskega doma v Stražišču koncert učiteljev Glasbe-
ne šole Kranj. Organizatorji napovedujejo izredno pes-
trost komornih zasedb in programa, ki bo zagotovo nav-
dušil še tako zahtevne glasbene sladokusce.

Koncert učiteljev Glasbene šole Kranj

Kranj – V sredo, 22. novembra, bo v Mestni knjižnici Kranj 
ob 19. uri gost Marcel Štefančič jr. – le kdo ga ne pozna: 
filmski kritik, pisatelj, esejist, publicist, TV voditelj, ure-
dnik, politični komentator ... Je eden zadnjih osamljenih 
jezdecev, ki suvereno obvladuje neverjetni razpon tem in 
področij, od Hollywooda prek filozofije in sociologije do 
politike in zgodovine. Napisal je že več kot 80 knjig, za zbir-
ko esejev Kdor prej umre, bo dlje mrtev pa je prejel Rožan-
čevo nagrado. Spraševati bo skušal Zoran Smiljanić.

Marcel Štefančič jr. – renesančni mož
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

M
iša Gorenj-
ci poznajo 
predvsem po 
njegovi kuhi 
in kot lastni-

ka Joštovega hrama v Pod-
nartu, kjer domujejo srb-
ski okusi. »Na svojem« je že 
enajsto leto, v Podnart pa je 
prišel s starši in bratom leta 
1988. Prej ste ga lahko sreča-
li v Domu na Joštu nad Kran-
jem in od tu se nekako nadal-
juje ali pa izvira tudi ime nje-
govega sedanjega hrama. 

Že nekaj let Mišo s svo-
jo kreativno kuhalnico sode-
luje na Okusih Radol'ce. Na 

letošnjih sta skupaj s kuhar-
skim mojstrom Urošem 
Štefelinom pripravila zani-
miv krožnik, na katerem sta 

»poročila« vsak svoje značil-
ne sestavine, okuse, po kate-
rih ju poznamo – in tudi loči-
mo. Kuhar iz Podnarta, ki 

živi v Zalošah in je od leta 
2002 srečno oddan v zakon 
z Anjo Hajdinjak Jovanović, 
je svoj štirideseti rojstni dan 
praznoval 12. novembra. 
Večina čas okoli tega datu-
ma nestrpno pričakuje, saj 
povsod po Sloveniji praznu-
jejo god sv. Martina. Za Miša 
pa to pomeni obdobje, ko se 
lahko zgodi, da se praznova-
nje rojstnega dne raztegne 
na ves teden.

Štiridesetemu rojstne-
mu dnevu je Mišo nazdra-
vil (tudi) na Primorskem. Tja 
se je odpravil s polnim avto-
busom razigranih praznoval-
cev. Ogledali so si vinsko klet 
Hrvatin v Jelerjih, se ustavili 
na kmetiji Sorta v Kodretih , na 

Krasu v Kobjeglavi, in sicer v 
pršutarni Ščuka, obiskali pa so 
še kamnoseštvo Jerneja Barto-
lata v Pliskovici. Ves dan je bil 
prepleten z uživanjem, degu-
stiranjem, petjem, smehom 
in zabavo. »Uživanje po Mišo-
vo,« pravi soproga Anja, saj 
Mišo meni, da ne potrebuješ 

daril, ampak družbo prijatel-
jev, s katerimi se imaš lepo. 

Njegova Anja in otroci pa 
ga bodo peljali še na ogled 
tekme evropskega prvenstva 
v rokometu v Zagreb. Mišo 
namreč obožuje rokomet in 
ga je včasih tudi sam igral, 
celo resneje treniral.

VOZI, MIŠKO!
V tem smislu in sploh v kontekstu filma Kdo tam poje (Ko to tamo peva) je bil videti avtobus, ki 
je slavljenca Miloša Jovanovića, ki ga vsi kličejo Mišo, s prijatelji in družino peljal na praznovanje 
štiridesetega rojstnega dne na Primorsko.

Anja in Mišo

Mišo se dobro znajde tudi z mikrofonom v roki. Na 
fotografiji z Urošem Štefelinom in Ireno Fonda.

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 28 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 10 dečkov in 9 deklic. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 4365 gramov, najlažja pa deklica, ki 
je tehtala 2610 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 5 dečkov 
in 4 deklice. Najtežji je bil deček, ki je ob rojstvu tehtal 
4050 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je babica natehtala 
2890 gramov.

Novorojenčki

Razlog za zadovoljstvo 
imajo te dni tudi na Zavo-
du za turizem in kulturo 
Kranj, kjer so nadvse uspe-
šno spravili pod streho že 
10. Vinsko pot. V kranjskih 
rovih so v dveh koncih ted-
na gostili rekordno število 
razstavljavcev – kar šestde-
set – pa tudi obiskovalcev. 
Našteli so jih več kot 4500, 
med zadnjimi pa smo se na 
Vinsko pot odpravili tudi 
nekateri sodelavci Gorenj-
skega glasa.

Jubilejna Vinska pot 
rekordna

Glasovcem se je pred vhodom v rove pridružil tudi del organizatorske ekipe.  

»Cinija«
Po dolgem času se vam ponov-
no oglašam s prošnjo, da pogle-
date v karte. Zakaj se tako 
dolgo vleče legalizacija hiše? 
Ali bo rešeno še v tem letu in 
v naše dobro? Bojim se nove-
ga zakona in velikih stroškov. 
Zanima me prihodnost vnu-
kinje, matura, šolanje naprej, 
zaposlitev. Sedaj živi v svojem 
svetu, upam, da se ne bo izgu-
bila. Rada bi tudi, da mi napi-
šete moje srečne številke in ali 
bodo kakšni finančni prilivi.
Zelo težko, da bi se zade-
va na sodišču zaključila 
še v tem letu, upam, da se 
motim. Je pa videti kmalu, 
še pred pomladnimi meseci. 
Legalizacija končno uspe in 
vse se rešuje vam v korist. Do 
novega zakona v tem času še 
ne bo prišlo, stroški pa bodo 
taki, kot jih že pričakujete. 

Vidim vam večji finančni pri-
liv, lahko še v tem letu. Vaše 
dobre številke so 4, 7, 9, 10, 
11, 17, 19 in želim, da vam 
prinesejo srečo. Vnukinja je 
na splošno zelo pridna in pri 
njej ne vidim nobenih poseb-
nih težav. Glede šolanja ima 
lepe uspehe, včasih ne da 
čisto vsega od sebe, ampak 
to se pač zgodi. Moje mnenje 
je, da je le v fazi pubertete, ki 
ne bo več dolgo trajala. Umi-
rite se, zadihajte, saj bo vse 
tako, kot mora biti. Lepo vas 
pozdravljam.

»Obupana«
Hvala vam za vse odgovore. 
Nekako sem z vašo pomočjo 
prebredla dosedanje življenje. 
Otroci mi še vedno povzro-
čajo težave in ne vem več, kaj 
naj sploh še naredim. Upam, 
da mi posije sonce in dobim 

zaposlitev. Zanima me tudi za 
brata oziroma za njegovo novo 
partnerko, skrbi me tudi za 
mamo. Moči mi pohajajo in ne 
vem več, kam vse skupaj pelje.
Čez kakšen mesec boste 
zagotovo dobili službo, zato 
se v tem času lepo umirite in 
kaj več naredite samo zase. 
Ne za otroke, ki ste jim vedno 
na razpolago, ne za moža, ki 
vas ne ceni dovolj in ne za vse 
druge, ki vam delajo skrbi, 
ampak samo zase, za svoje 
veselje, pa ni pomembno, 
kaj, ampak koliko si boste 
posvetili. Starejši hčeri bo 
uspelo in začela bo s svojim 
podjetjem. Ostale hčere se 
preveč opirajo na vas, po 
drugi strani pa se odločajo 
po svoje. Moj nasvet je, da 
se umaknete. Dovolj so sta-
re, da prevzamejo odgovor-
nost in se odločajo s svojo 

pametjo. Če hoče v tujino, jo 
pustite na miru, naj gre. Naj 
si pridobi nove, čisto svoje 
izkušnje. Te ji bodo tlakovale 
pot, pot prihodnosti in življe-
nja. Vidi se tudi partnerstvo, 
družina in vse, kar sodi zra-
ven – pri vseh treh. Ne smete 
se toliko obremenjevati, saj 
si s tem delate veliko škodo. 
Sin bo delal šolo, le nadzora 
in kontrole potrebuje več. V 
brata in njegovo ljubezen se 
ne smete vmešavati, jaz vam 
tega ne priporočam. Je res, 
kot pravite, da je med njima 
veliko prepirov, a po drugi 
strani sta odvisna eden od 
drugega. Naj sama rešujeta 
svojo zgodbo, vi se ne zaple-
tajte. Za mater vam ni treba 
skrbeti, ne vidim ničesar 
hudega. Sonce sije in tudi 
vam bo posijalo. Vse bo dob-
ro. Lepo se imejte in srečno.

Podrobneje smo že pogle-
dali karte Smrt, Nesreča, 
Sovražnik, Bolezen, Težave, 
Neiskrenost, Izguba, Tat in 
Ljubosumje. Danes bomo 
malo bolj podrobno pregle-
dali še zadnjo karto, ki je 
negativno ali pa nevtralno 
obarvana in vam zato lahko 
dela preglavice pri sami raz-
lagi napovedovanja priho-
dnosti. In to je karta Žalost. 
Vidimo mlajšo žensko, oce-
nili bi tam nekako staro do 
trideset let. Njen obraz je 
žalosten in tudi v njeni drži 
opazimo togost in melan-
holijo. V roki ima rdeč cvet, 
ki predstavlja hrepenenje in 
globoka čustva, ki jih skriva 
pred celim svetom. Obleka 
je v zlato rumeni barvi, se 
pravi, da je kljub težavam, ki 
nam jih ne razkrije, umirjena 
in pozitivno naravnana. Tla, 
na katerih sedi, imajo vzo-
rec šahovnice. Kaj delamo s 
figurami na šahovnici? Pre-
stavljamo jih in iščemo naj-
boljše kombinacije na poti 
do zmage proti nasprotniku 
ali samemu sebi. Iščemo naj-
boljše rešitve v trenutni situ-

aciji. Za njo sta dva stebra, 
kar pomeni, da je kot oseba 
močna s trdno voljo. Čeprav 
bolje deluje, kadar je v paru 
in ne sama. Je obdobje veli-
kega premišljevanja, iskanje 
izhodov ali pa ljudi, ki se jim 
resnično lahko zaupa. V tej 
karti lahko žalost čisto izni-
čimo in pomeni samo mlaj-
šo žensko osebo, lahko je 
otrok ženskega spola. Če je 
v bližini karta Otrok, je nje-
na starost do petnajst let, v 
kombinaciji karte Vdovec ali 
Vdova pa tam do trideset. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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Komedija Lutz Hübnerja je 11. novembra 2017 doživela svojo 111. Uprizoritev. 
Primerna je za staro in mlado, od 10 pa tja do…let.

V nedeljo 26. novembra 2017 ob 19.00  
si boste v Kulturnem dom na Visokem pri Kranju lahko ogledali predstavo Boksarsko srce.  

V uspešnici sta svoje moči združila oče in sin, Iztok Valič in Domen Valič, ki sta skupaj zaigrala tudi  
v popularni televizijski seriji Usodno vino. 

Nagrade:  2-krat po dve vstopnici za predstavo

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z oštevil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te že do četrtka,  
23. 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. Časa je malo, zato na dopisnico pripišite telefonsko 
številko, da vas lahko obvestimo, če vam bo žreb naklonjen.

Prodajna mesta: mojekarte.si, petrol, Omv, apartmaji.com
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Najstniški zvezdnik Justin Bieber (25) 
in pop pevka Selena Gomez (23) sta po 
poročanju tujih medijev spet skupaj. 
Novice o njuni romanci so v javnost pri-
šle le deset dni po tem, ko se je razšla 
s pevcem The Weekndom, s katerim sta 

bila v zvezi deset mesecev. Da sta Bieber in Gomezova 
ljubezni dala novo priložnost, je potrdil tudi vir blizu paru, 
ki so ga že ujeli med poljubljanjem. Glasbenika sta bila z 
več premori skupaj od leta 2011 do leta 2016.

Selena spet v objemu Bieberja

Umrl je Malcolm Young, ustanovitelj in 
član skupine AC/DC. Star je bil štiriin-
šestdeset let. Young se je več let boril z 
demenco, zadnje trenutke pa je preživel 
obdan z družino in prijatelji. Kitarist, tek-
stopisec in gonilni član avstralske skupine 

je skupino ustanovil leta 1973 skupaj s svojim mlajšim bra-
tom. V več desetletij trajajoči karieri so prodali okoli dvesto 
milijonov albumov, zadnjega z naslovom Rock or Bust so 
izdali leta 2014, takrat pa se je Young tudi uradno upokojil.

Umrl je ustanovitelj skupine AC/DC

Z grammyjem nagrajeno pevko Melisso 
Etheridge (56) so priprli zaradi posedo-
vanja marihuane. Melissa, ki je v prete-
klosti prebolela raka, pravi, da verjame v 
medicinske prednosti marihuane. Njen 
predstavnik je potrdil aretacijo in pove-

dal, da ima pevka zakonsko dovoljenje, ki ji dovoljuje upo-
rabo medicinske marihuane v Kaliforniji, in da bodo obto-
žbe zoper njo opuščene, če sodišču predloži pooblastilo.

Melissa obtožena posedovanja marihuane

Enaindvajsetletni raper Lil Peep, ki je 
pred kratkim izdal svoj prvi album Come 
Over When You're Sober, je umrl zaradi 
prevelikega odmerka droge. “Ta klic sem 
pričakoval več kot leto dni,” je povedal 
njegov predstavnik, ki ni bil presenečen, 

vendar razočaran nad žalostno novico. Peep bi moral uso-
dne noči nastopiti na koncertu v Arizoni.

Raper podlegel previsokemu odmerku

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

P
raznovanje deset-
letnice Qlandie je 
bilo glasbeno obar-
vano, saj so ob tej 
priložnosti v prilju-

bljenem kranjskem nakupo-
valnem centru gostili finale 
pevskega izbora QL talent. 
Na odru se je zvrstilo osem 
mladih pevcev, ki so na regij-
skih predizborih in v polfi-
nalu najbolj prepričali stro-
kovno žirijo z Evo Černe na 
čelu in občinstvo. Na final-
nem prizorišču je seštevek 
spletnega glasovanja in oce-
ne strokovne žirije, v kate-
ri sta bila še mezzosoprani-
stka Irena Yebuah Tiran ter 
pianist in dirigent Simon 

Dvoršak, naziv QL talent 
2017 prinesel Viviani Kukar. 
Šestnajstletnica iz Bele kra-
jine je navdušila s skladba-
ma Med iskrenimi ljudmi 
in Run, ki jo sicer prepeva 
Britanka Leona Lewis. Kot 
nam je zaupala Viviana, se je 
na nastop precej pripravlja-
la, k vrhunski izvedbi pa so 
po njenem veliko pripomo-
gle tudi delavnice, na kate-
rih so finalisti pod mentors-
tvom Eve Černe pilili pevsko 
tehniko, izgovarjavo in celo-
stni nastop.

Obetavni Belokranjki so 
podelili glasbeno štipendijo 
v višini 1500 evrov, ki jo bo 
namenila izdaji svoje prve 
skladbe. »Za šestnajstlet-
no dekle poje izjemno,« je 
dejala Černetova in dodala, 

da so tudi preostali finalis-
ti pokazali vrhunske nasto-
pe. »Žiranti smo imeli težko 
nalogo že od samega začet-
ka, ko smo morali med 150 
prijavljenimi talenti izbrati 
tiste, ki se bodo predstavili v 
živo na dogodkih. To prilož-
nost jih je dobilo okoli osem-
deset, v nadaljevanju pa se je 
vse skupaj samo še stopnje-
valo in je bilo vse težje izbra-
ti najboljše.«

Med osmimi finalisti, ki 
so s petjem navdušili občin-
stvo v Kranju, sta bili tudi 
dve Gorenjki: 14-letna Taša 
Mihelčič iz Lesc in tri leta 
starejša Ana Skumvač iz 
Zgornjih Gorij. Obe sta v 
preteklosti že večkrat zelo 
uspešno sodelovali na raz-
ličnih pevskih tekmovanjih. 

Deseti rojstni dan kranj-
ske Qlandie si bo še pose-
bno zapomnila tudi preje-
mnica novega avta znam-
ke Seat Ibiza, ki so jo poklo-
nili v sodelovanju z Avtohi-
šo Vrtač. Izmed vseh, ki so 
oddali račune v novo vozilo, 
so izžrebali Mario Lourdes 
Logonder iz Zgornje Besni-
ce, ki ji je Martin Vrtač sim-
bolično izročil avtomobilski 
ključ. Srečna dobitnica, ki 
sicer izvira s Filipinov, je od 
veselja zavriskala in poveda-
la, da je zelo vesela, naokrog 
pa jo bo vozil mož Roman, 
saj sama še nima vozniške-
ga izpita. 

Praznovanje so sklenili s 
torto, ki jo je razrezala vodja 
nakupovalnega centra Meta 
Ahačič.

PRAZNOVALI S TALENTI
S torto, finalom pevskega izbora, v katerem je zmagala Belokranjka Viviana Kukar, in predajo ključa 
novega vozila srečni izžrebanki iz Besnice so minulo soboto v kranjski Qlandii praznovali desetletnico.

Zmagovalka QL talenta Viviana Kukar (v sredini), za njo pa 
sta se uvrstili Eva Kovačič (desno) in Nuša Bezjak. / Foto: Tina Dokl

Mlade pevske talente so ocenjevali Simon Dvoršak, Eva 
Černe in Irena Yebuah Tiran. / Foto: Tina Dokl

Povezovalec dogodka Boštjan Romih in finalistka Ana 
Skumvač iz Zgornjih Gorij / Foto: Tina Dokl

Navdušila je tudi štirinajstletna Taša Mihelčič iz Lesc. Med 
njenimi navijači so bili tudi najmlajši. / Foto: Tina Dokl

Dobitnica vozila Maria Lourdes Logonder in njen mož 
Roman ter Martin Vrtač s sinom Rokom / Foto: Tina Dokl

Obiskovalcem so postregli tudi torto, v katero je prva 
zarezala vodja kranjske Qlandie Meta Ahačič. 

Šestnajsletna Manca Šinko in skoraj polnoletna Nuša 
Perne sta simpatični Kranjčanki, ki smo ju v objektiv 
ujeli na sobotnem pevskem tekmovanju QL talent. 
V kranjsko Qlandio sta prišli spodbujat prijateljico, 
finalistko Ano Skumvač. Vse tri so sicer dijakinje 
Gimnazije Franceta Prešerna. / Foto: Tina Dokl
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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

Žlikrofi s puranom in energijske kroglice
Žlikrofi s puranom v siro-

vi omaki so odlična ideja za 
okusen in hitro pripravljen 
obrok. Za sladico ali za ma-
lico pa pripravimo energij-
ske kroglice s skuto, arašidi 
in kokosom.

Za pripravo žlikrofov s 
puranom v sirovi omaki pot-
rebujemo: 300 g puranje-
ga fileja, 4 topljene sirčke, 
2 dl smetane za kuhanje, 1 
dl mleka, 1 žlico limoninega 
soka, 1 šopek peteršilja, 2 žli-
ci olja, sol, žlikrofe.

Puranje meso operemo, 
osušimo in ga narežemo na 
kocke. Kocke na rahlo osoli-
mo. V ponvi segrejemo olje, 
na katerem popečemo pura-
nje kocke. Pečeno meso pre-
ložimo na krožnik, ki ga nato 

pokrijemo s pokrovko. V isto 
ponev, kjer smo pekli pura-
nje meso, vlijemo smetano 
za kuhanje in mleko. Doda-
mo narezane topljene sirčke. 
Kuhamo in mešamo, dokler 
se sirčki ne raztopijo. Potre-
semo s peteršiljem ter pri-
lijemo limonin sok in ku-
hamo še nekaj minut, da se 
omaka zgosti. Žlikrofe ku-
hamo v slanem kropu, dok-
ler ne priplavajo na vrh. S pe-
novko jih poberemo iz vode 
in položimo na krožnik. Pre-
lijemo s pripravljeno omako.

Nasvet: Žlikrofe lahko za-
menjamo z njoki ali s teste-
ninami.

Za pripravo energijskih 
kroglic potrebujemo: 100 
g skute, 2 žlici sladkorja, 3 

žlice arašidovega masla, 3 
žlice kokosove moke, koko-
sova moka ali nasekljani ara-
šidi za posip.

V posodi z vilicami razdro-
bimo skuto, ki ji dodamo 
arašidovo maslo, sladkor 
in posujemo s kokosovo 
moko. Vse skupaj zmešamo 

v homogeno maso. Iz mase 
oblikujemo manjše kroglice 
in jih povaljamo v kokosovi 
moki ali v nasekljanih araši-
dih. Kroglice hranimo v hla-
dilniku.

Nasvet: Sladkor lahko na-
domestimo z medom, agavi-
nim sirupom ali javorjevim 

sirupom. Če se odločimo 
za katero od teh variant, do-
damo malo več kokosove 
moke, saj bo zaradi teh sladil 
masa bolj mokra. Energijske 
kroglice so posebej priroč-
ne, kadar nam primanjkuje 
časa, saj za njihovo pripravo 
potrebujemo zgolj 5 minut.

Mojca Logar

Ta teden se mi je Japonska 
približala kar sama od sebe. 
Pri bralnem krožku smo 
brali knjigo Isabell Allende 
Japonski ljubimec. Knjiga je 
zelo popularna, čakalna vr-
sta v knjižnicah je dolga. Ni 
težko branje in odpre veliko 
tem. Niti ni Japonska glavna 
tema knjige. Poljski Židinji 
uspe pred vojno pribežati v 
bogato aristokratsko družino 
v ZDA. Njeni starši izginejo v 
prahu taborišč, bogati ameri-
ški sorodniki jo lepo sprejmejo. 
Za življenjskega sopotnika si 
izbere kar bratranca in tako 
ostaneta skupaj ves njihov 
blišč pa tudi vsa njihova beda. 
Za svojo pravo ljubezen si je 
izbrala prijatelja iz mladosti, 
hišnega vrtnarja, ki pa je bil 
Japonec. Knjiga se dotakne 
položaja Japoncev med drugo 
vojno v ZDA, tudi taborišč. 
Tam niso umirali, pač pa jim 
je bila odvzeta svoboda. Mla-
dostna vez je ostala trdna in 
neizbežna. Občasni pobegi so 
ju popeljali tja, kamor si sicer 
nista upala, želela, pa vendar 
jima je to pomenilo odklop … 
Kdo ne občuduje japonske če-
šnje, ki cveti le nekaj dni, po-
tem pa ti celo leto ostane spo-
min na opojno cvetoče drevo. 

Zagotovo ni naključno, da 
se je ravno ta konec tedna na-
javil na obisk stari znanec, 
ki je poročen z Japonko. V 
Sloveniji živita že nekaj let, 
imata dva otroka. Eden ima 
povsem azijske poteze, drugi 
čisto evropejske. Mati z otroki 
govori japonsko in oče sloven-
sko. Gospa se uči slovenščine 
in seveda tudi moža na Ja-
ponskem ne bi prodali. Samo 
osebne stvari se pogovarjata v 

angleščini, tako ju vsaj nekaj 
časa otroka še ne razumeta. 

V soboto pokliče drugi pri-
jatelj in pravi, da ima sin 
(gimnazijec) na izmenjavi 
Japonko, ki nič kaj dosti ne go-
vori angleško. Tiha in plaha je, 
kar ne veš, kaj bi se pogovarjal. 
Janez pravi, kaj takega, ravno 
zvečer pride k nam na obisk 
Japonka, pridite še vi. To je bila 
zgolj naša skrivnost. Družina 
z majhnimi otroki je prišla že 
prej, potem pridejo srednješol-
ci. Ko so bili še pred vrati, Ja-
nez pravi doso, doso, kar naj 
bi pomenilo kar naprej. Ko se 
Japonki med seboj zagledata, 
sta bili naravnost osupli. Obe 
približno enako veliki, si gleda-
ta v oči, kot da bi preverjali, ali 
je prava ali je slučajno robot. 
Potem le začneta čebljati po 
svoje in se objemata. Ostali jih 
gledamo in se smejimo. Kaj ta-
kega, saj to ni res. Gostiteljske 
družine so jih peljale na Bled 
pa v Ljubljano in vse okrog. 
Vsaka druga beseda je bila 
»amazing« neverjetno, čudo-
vito. Prav tako pravi Japonka, 
ki živi v Sloveniji. Čudovito je, 
kako lepe hiše imate. V pogo-
voru, kako je živeti na Japon-
skem, pravi, povsem normalno 
je, da oče, ki edini v družini 
dela, odhaja na delo okrog sed-
me ure zjutraj in se ob sedmih 
zvečer vrača domov. Če je v 
službi več dela, lahko prespi 
kar v pisarni, na tleh, na tapi-
somu, ali gre prespat v kapsulo 
(hotel, kjer je soba velika 1 m x 
1 m x 2 m – kot bi spal pri nas 
nekje pod mizo). In naslednji 
dan gre zopet v službo. Saj si 
ne želimo takšnega življenja, 
kajne, da ne?

Japonska
Janez Logar

Vedno do ljudi, ki so do nas 
dobri, prijazni in ki skrbijo za 
nas. Vedno do ljudi, ki se trudi-
jo, da bi nam bilo lepše in laž-
je. Vedno do ljudi, ki se trudijo, 
da bi nam odprli oči in da bi 
končno že začeli pri sebi spre-
minjati lastno vedenje, ki nam 
ni v dobro ali v čast.

Čeprav se ne spomnimo, smo 
bili vedno hvaležni mami, ki 
nas je podojila in nahranila. 
Tako smo preživeli. Vsi lahko 
prepoznamo blažen in hvale-
žen izraz otroka na njegovem 
obrazu. Mama to počne brez 
kakršnegakoli pričakovanja 
povračila ali plačila. Prav-
zaprav ne vemo, kdo je bolj 
hvaležen in vesel, otrok, ki je 
sit, ali mama, ki gleda nah-
ranjenega in pomirjenega ot-
roka. V prvih letih življenja je 
v ljubečem odnosu med otroci 
in starši ogromno priložnosti, 
da se hvaležnost seli in valovi 
od enega do drugega. Otroke 
učimo pogoste uporabe beseda 
hvala. Naj bo to kot znak hva-
ležnosti za veliko stvari, ki jih 
prejmemo od drugih. Zato se v 
otroštvu najlažje naučimo, da 
bo hvaležnost naša življenjska 
drža. Ne le ob izjemnih delih, 
temveč da smo hvaležni za 
vsak dan in za vse, kar se nam 
preko dneva zgodi. Hvaležni 
ljudje so preprosto bolj srečni in 
zdravi, in to kljub neugodnim 
življenjskim razmeram. Obču-
dujemo lahko ljudi, ki jim uspe 
ta modrost.

Ogromno priložnosti za iz-
kazovanje hvaležnosti imamo 
v zakonskem odnosu: hvala, 
ker me prenašaš, kadar sem 
sitna, hvala, ker umiriš otroke, 
kadar sem jaz živčna, hva-
la, ker prevzameš vajeti, ko je 

moja zbeganost neobvladljiva, 
hvala, ker pečeš kruh, hvala, 
ker skrbiš zame, ko sem bo-
lan, hvala, ker mirno prenašaš 
mojega napornega in starega 
očeta, ki živi z nami, hvala, 
ker skrbiš za mojo mamo, ki je 
že pet let v plenicah, hvala za 
dobro kosilo, hvala, ker greš z 
mamo v trgovino, čeprav vem, 
da tega nočeš, hvala, ker me po 
jutranjem delu v hlevu vedno 
čakata kava in zajtrk … Vse 
to lahko delamo avtomatsko 
in hitro in begamo k nasled-
njemu opravilu. Ni dobro, da 
postanejo vsa dobra dela, ki 
smo jih deležni, samoumevna. 
Dovolimo si vsaj opaziti, da 
smo si drug drugemu v pomoč. 
Vendar tudi to ni dovolj. Treba 
je izgovoriti čudežno besedo 
hvala. Ja, treba je reči hvala, 
draga žena, hvala, dragi mož. 
Ni treba, da imamo za to ide-
alen zakon. Tudi ne potrebuje-
mo velikih navodil za besedo 
hvala. Imamo usta in čudežno 
besedo, sestavljeno iz petih črk. 
Nam bo to povečalo zavedanje, 
kaj vse prejemamo, drugi pa 
bo pozitivno presenečen, da je 
nekdo vsaj opazil njegov trud. 
Ne čakajmo predolgo. In ne 
čakajmo, da bomo betežni in 
nujno potrebni pomoči. Takrat 
se res lažje zahvaljujemo, kajti 
spet smo kot otroci. Nebogljen 
človek v starosti je kot otrok ob 
rojstvu. Ko sprejmemo otroško 
hvaležnost in odstranimo vme-
sno napihnjeno pomembnost, 
se nam je lažje zahvaljevati za 
vse, kar smo in kar imamo. To 
nam bo močno dvignilo tiho 
notranje zadovoljstvo.

Kdaj izkazovati hvaležnost

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: porova juha s krompirjem, svinjske prsi z 
rdečim zeljem, zdrobovi cmoki, banane s kremo iz hrušk; ve-
čerja: leča s črno redkvijo v solati, črn kruh, skutin namaz, čaj
Ponedeljek – kosilo: file prekajene postrvi, kuhana cvetača in 
korenje, endivija z rdečim radičem in pretlačenim krompirjem; 
večerja: mlečna prosena kaša, sadna kupa
Torek – kosilo: gobji golaž s krompirjem, češnjev skutni za-
vitek, jabolčni kompot s suhimi slivami; večerja: ratatouille, 
široki rezanci, bela kava
Sreda – kosilo: piščančji zrezki z vinsko omako, krompir v 
oblicah, endivija z majonezo in naribanim sirom; večerja: rjavi 
riž s sezamom, omaka iz bučk in jajčevcev, kompot
Četrtek – kosilo: juha iz kolerabe, makaroni z mesom, zeljnata 
solata z rdečim fižolom in bučnim oljem; večerja: jota, skutni 
štrukelj, mleko s kokosom in klinčki
Petek – kosilo: česnova juha, file osliča na žaru, riževi polpeti, 
rumeno korenje s smetano; večerja: sadno zelenjavna solata 
s sirčkom, pečene banane s kokosom
Sobota – kosilo: fižolova juha s porom in špinačo, pečeni teleč-
ji medaljoni, pražen krompir, zelena solata, jabolčna krostata 
s sladkim belim vinom; večerja: ričet, pol klobase

Česnova juha

Olupimo sedem debelih strokov česna, jih narežemo in 
prepražimo na oljčnem olju, da postekleni. Potresemo jih s 
čajno žličko jedilnega škroba, premešamo in prelijemo z li-
trom juhe ali vode. Trem rezinam kruha obrežemo skorjo in 
jih nadrobimo v juho, ki naj vre počasi. Začinimo jo s soljo, 
poprom in timijanom. Na koncu jo zgostimo s kozarčkom 
sladke smetane in dvema rumenjakoma, vendar juha ne sme 
zelo vreti. Servirano potresemo z nasekljanim peteršiljem.

Svinjske prsi z rdečim zeljem

Svinjske prsi morajo biti izkoščičene in imeti narejen žep za 
nadev. Glavo rdečega zelja zrežemo na rezance, dodamo dve 
sesekljani čebuli in vse skupaj dušimo na dveh žlicah oljčnega 
olja. Odstavimo in pustimo, da se malo ohladi. Potresemo 
s soljo in z žlico kokosovega sladkorja ter umešamo 10 dag 
naribanega sira ementalca. Meso operemo, obrišemo in natre-
mo z mešanico soli, kumine in popra. Z nadevom napolnimo 
prsi, zašijemo odprtino in položimo v pekač, v katerem je že 
na kocke narezana jušna zelenjava z veliko čebule. Prelijemo 
s segretim oljčnim oljem in pečemo v pečici, sprva pol ure 
na 250 °C in še eno uro na 200 °C. Vmes meso zalivamo z 
lastnim sokom ali po potrebi dolivamo vodo. 
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sudoku_LAZJI_17_93
NALOGA

5 6 8 7
8 5 4

7 9 8
4 7 3 8

3 2 5 7
9 1 6 5

4 3 5
1 2 3
2 7 4 6

sudoku_LAZJI_17_93

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_93
NALOGA

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

2 3
5 3 2

4 7 6
9 8 2 1

5 6 2

sudoku_TEŽJI_17_93

REŠITEV

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

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_93
NALOGA

459
8715
356
519

23
532

476
9821

562

sudoku_TEŽJI_17_93

REŠITEV

476851239
982637154
135492687
853129476
241786593
769543821
324915768
698274315
517368942

sudoku_LAZJI_17_93
NALOGA

5687
854

798
4738

3257
9165

435
123
2746

sudoku_LAZJI_17_93

REŠITEV

549618327
821357694
367492851
475961238
638245179
912873465
794136582
186529743
253784916

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 22. 11.
21.30 LIGA PRAVIČNIH
17.10 OČKA PROTI FOTRU 2
18.10, 20.15 
UMOR NA ORIENT EKSPRESU
16.30 MALI BIGFOOT, sinhro.
19.00 KINGSMAN: ZLATI KROG
15.30 KOŠARKAR NAJ BO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 22. 11.
18.40, 21.00 LIGA PRAVIČNIH
17.40, 20.00 LIGA PRAVIČNIH, 3D
15.40, 18.30, 20.30 OČKA PROTI FOTRU 2
18.00, 20.20 
UMOR NA ORIENT EKSPRESU
16.40 MALI BIGFOOT, sinhro.
16.25, 19.10 POREDNE MAME 2: BOŽIČ
21.15 THOR: RAGNAROK

17.10 ŽAGA 8
16.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 22. 11.
19.00 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

Četrtek, 23. 11.
19.00 IZTREBLJEVALEC 2049

Petek, 24. 11.
18.00 VINO IN VETER
20.00 ČUDO

Sobota, 25. 11.
15.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.
18.00 ČUDO
20.00 UBIJANJE SVETEGA JELENA

Nedelja, 26. 11.
15.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.
18.00 UBIJANJE SVETEGA JELENA
20.00 VINO IN VETER

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 21. novembra
18.00 Matjaž Zupančič: PESMI ŽIVIH MRTVECEV

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 11. 

0/8 °C

Nedelja 
26. 11.

2/9 °C

Sreda 
22. 11. 

Četrtek
23. 11. 

Petek
24. 11. 

Sobota
25. 11.

4/9 °C 6/10 °C 5/10 °C 4/10 °C

Ponedeljek 
27. 11.

Torek
28. 11.

Sreda
29. 11.

Četrtek
30. 11.

1/8 °C 2/7 °C 0/5 °C -1/4 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

dvorana Golovec  
v Celju
sreda, 29. 11. 2017  
ob 20.00KLIC  
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Vstopnice so na voljo na Škofijskih karitas. Info: 01/300 59 60 www.karitas.si

21. 11. tor. Marija 7.11 16.24

22. 11. sre. Cilka 7.12 16.24

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

24. 11. pet. Janez 7.15 16.22

25. 11. sob. Katarina 7.16 16.21

26. 11. ned. Konrad 7.17 16.21

27. 11. pon. Vigil 7.19 16.20

Suzana P. Kovačič

Kranj – Državno prvenstvo v 
delu z nosom je organiziral 
K9 detektor, tekmovalcev je 
bilo skupaj 25 v treh različ
nih težavnostnih stopnjah. 
V vseh treh stopnjah pa so 
psi pod vodenjem vodnikov 
iskali vonje eteričnih olj ve
tiverta, janeža in nageljno
vih žbic, kot je povzel David 
Pogačnik, predsednik kluba 
K9 detektor. Organizator je 
pripravil več delovišč, v ka
terih so psi preiskovali pred
mete, okužene z vonjem ete
ričnega olja, na vsakem delo
višču je bil omejen čas iska
nja vonja, da pa je bilo še tež
je, so predvajali moteče de
javnike, kot so lajanje drugih 
psov, mijavkanje, otroški jok 
... V najtežji, tretji kategori
ji sta zmagala Andrej Ver
lič in bretonska ptičarka, tri
inpolletna Fija. »S prvim te
čajem za delo z nosom sva 
začela pred dobrima dvema 
letoma. Psička je lovski pes, 
in ker jaz nisem lovec, ener
gije ima pa Fija ogromno, jo 
je bilo treba zaposliti na dru
gačen način,« je povedal An
drej. V prvi težavnostni stop
nji je zmagala Urška Fran
ko s psičko Foxy Golobova, 
v drugi pa Tanja Medvešek 
Hočevar s psičko Gojo. 

Delo z nosom je nova ki
nološka športna disciplina, 
ki izhaja iz dela reševalnih in 
službenih psov za speciali
stično uporabo. Prilagojena 
je za vodnike brez izkušenj, 

ki želijo svojemu psu ponu
diti izvrstno zaposlitev za 
njegove naravne nagone. 
Pogačnik je povedal, da je do 
sedaj tečaj opravilo približno 
štiristo tečajnikov, tečaji po
tekajo na treh stopnjah. An
drej Žunič iz kluba K9 de
tektor je pojasnil, da je delo z 
nosom ena najbolj naravnih 
nalog psa: »Psi pri tem upo
rabljajo svoje daleč najbolj 
razvito čutilo voh ter fizične 
spretnosti pri preiskavi tere
na, ljudje pa jim pomagamo 
z vidom, znanjem, izkušnja
mi in predvidevanjem. Gre 
za popolno sožitje pri delu, 

tesno vez in brezpogojno 
zaupanje. Za delo z nosom 
ne potrebujemo velikih po
vršin, dragih pripomočkov, 
pomočnikov, nismo odvis
ni od vremenskih pogojev 
in za razliko od šolanja služ
benih psov so pri tem športu 
odstranjeni vsi elementi tve
ganja in nevarnosti. Primer
no je za pse vseh starosti, pa
sem, velikosti in predznanja, 
prav tako se ne izključuje z 
nobeno drugo kinološko di
sciplino. Za treninge poleg 
psa potrebujemo le še kaplji
co eteričnega olja, oprsnico 
ali široko ovratnico, povodec 

in nagrado za psa. Šolanje 
poteka izključno s pozitiv
nim nagrajevanjem, pes pa 
do svoje najljubše nagra
de pride s pomočjo njemu 
najbolj naravnega vedenja – 
uporabe nosu.« Kot je še po
udaril Žunič, tak način zapo
slitve pri plahih psih povzro
či dvig samozavesti, hiperak
tivne pse pa odlično mental
no zaposli, saj morajo z na
tančno uporabo voha poka
zati veliko mero koncentra
cije. Starim psom disciplina 
nudi primerno zaposlitev in 
jih hkrati fizično ne preobre
menjuje.

Tekmovali v delu z nosom
Na poligonu vodnikov reševalnih psov Kranj v Struževem je bilo v soboto Državno prvenstvo K9 
detektor v delu z nosom. Gre za novo kinološko športno disciplino, ko psi iščejo in odkrivajo različne 
vonjave, disciplina pa je primerna za pse vseh starosti, pasem, velikosti in predznanja.

Irma Starman in triletna gladkodlaka prinašalka Cindy pod budnim očesom sodnikov 
Davida Pogačnika in Andreja Žuniča in časomerilke Karin Pogačnik. Tekmovali sta na 
najzahtevnejši stopnji, na sliki je Cindy med vrsto kozarcev, napolnjenih z vodo, iskala 
pravega s kapljico eteričnega olja. / Foto: Tina Dokl

Bistrica pri Tržiču – Ženski pevski zbor Društva upokojencev 
(DU) Tržič bo praznoval dvajset let prepevanja s koncertom 
pod naslovom Dekle na vrtu v petek, 24. novembra, ob 18. uri 
v Osnovni šoli Bistrica. Kot gostje bodo nastopili Moški pevski 
zbor DU in godalni kvartet Glasbene šole Tržič.

Za jubilej koncert Dekle na vrtu

Jasna Paladin

Kamnik, Podgorje – Po za
slugi Komunalnega pod
jetja Kamnik in podjetja 
CI&CA je mreža avtomat
skih defibrilatorjev v ob
čini Kamnik še večja. Dva 
nova so namestili na proče
lje upravne stavbe Komu
nalnega podjetja Kamnik 

na Cankarjevi cesti in pri 
tehničnih pregledih v Pod
gorju. Za zaposlene obeh 
podjetij so v petek, 10. no
vembra, pripravili tudi te
oretični in praktični pri
kaz oživljanja in uporabe 
avtomatskega defibrilator
ja, ki so ga pripravili sode
lavci Zdravstvenega doma 
Kamnik.

Na Kamniškem dva nova 
defibrilatorja

Praktični preizkus oživljanja in uporabe defibrilatorja 
zaposlenih v Komunalnem podjetju Kamnik
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    I  HIŠA KULTURE //  sreda, 29. novembra, ob 18. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE
Milena Miklavčič je leta 2013 izdala knjigo Ogenj, rit in kače niso 
za igrače in dvignila toliko prahu, da se še kar ni polegel. Še ve
dno je to ena najbolj branih in prodajanih knjig, v teh dneh pa 
je dobila tudi nadaljevanje. V prvi knjigi Miklavčičeva pripove
duje zgodbe, kako so nekoč na podeželju živeli naši predniki, v 
nadaljevanju tudi, kako odnose zaznamuje sodobni čas, v obeh 
knjigah pa razgrinja tisto, kar je bilo tabuizirano takrat in je tudi 
zdaj, zaradi česar je verjetno knjiga tako zanimiva za javnost: 
načini spolnih praks, higienske razmere, zlorabe žensk in otrok. 
Po zadnjih odmevih, povezanimi s spolnimi zlorabami tako v 
svetu kot pri nas, pa kaže, da je slovenska miselnost, ko beseda 
steče o tej tematiki, še dandanašnji zelo enaka kot pred sto leti.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas in avtorica Milena Miklavčič vas vabimo na predstavitev knjige OGENJ, RIT IN KAČE  2 
v sredo, 29. novembra, ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa v Kranju na Bleiweisovi cesti 4.

Stari straši in oče so bili Radov-
ljičani, zato pogosto zaidem 
tja. Julija me je pri Linharto-
vem hramu zmotila reklama 
v angleščini, lastnik goste vabi 
v Radmanssdorf pub, kar mi 
ne da miru, saj vemo, da je Ra-
dovljica včasih to bila, tudi od 
leta 1941 do 1945. Uslužbenca 
sem opozoril, da imamo v Slo-
veniji slovenska krajevna ime-
na, vendar ni zaleglo. 
Zato sem se odpravil na Obči-
no Radovljica, da bi županu 
izrazil svoje pomisleke. Vendar 
ga nisem dobil. V sprejemni pi-
sarni niso vedeli, kdo je pristo-
jen za takšne stvari, obljubili 
so mi, da mi bodo po telefonu 
sporočili termin razgovora. 
Poklical me ni nihče.
Ponovno sem poskusil obiskati 
župana, spet brez uspeha. Re-
klamna tabla še naprej vabi v 
nemški pub, kar ne moti uči-
teljev in kulturnikov, ki tja ho-
dijo na kavo. Poskusil sem pri 
direktorici kulture in turizma, 
pogovarjala sva se po telefonu, 
vendar kljub obljubi ni bilo us-
peha. Zaklel sem se, da ne bom 
dal miru, dokler bodo v Lin-
hartovem mestu takšni napisi. 
Avgusta sem se skupaj s štiri-
inpolletno vnučko odpravil k 
direktorici občinske uprave. 
Tudi nje nisem dobil, bila je na 
sestanku. V sprejemni pisarni 
so spet vzeli mojo telefonsko 

številko, da bi me poklicali. 
Takrat je vnukinja potožila, da 
je žejna, zato sem gospo prosil 
za kozarec vode. Odgovorila je, 
da nima kozarca. Tudi redar 
pri sosednji mizi ga ni imel, 
odvrnil je, da je v stranišču. 
Našla sva stranišče, tam ni 
bilo kozarca. Na hodniku sva 
srečala uslužbenca s plastenko 
vode, kozarca ni imel, povedal 
je, da ima vodo za zalivanje 
rož. Nato sva blizu stranišča 
našla čajno kuhinjo, kjer je bilo 
polno kozarcev in skodelic, za-
nje očitno nihče ni vedel. 
Kaj naj si mislim o teh dogod-
kih? Res so v Radovljici lepe 
fasade. Tudi mestni trg je lepši 
kot v časih moje stare mame. 
Ona bi gotovo imela kozarec 
vode za otroka. »Radmans-
dorf« je doživela med vojno in 
gotovo ji ni bilo vseeno. Dan-
danes pa ljudem vse »dol visi«. 
Kdo je odgovoren za kraj? Ali 
je župan ponosen na »Radol-
co« ali na »Radmansdorf«? 
Ali uslužbenka ne sme biti us-
lužna, če je otrok žejen? Za kaj 
imamo kulturnico? Kdo je od-
govoren na občini za uslužben-
ce, njihovo oliko in prijaznost?  
Za prijaznost naj ne bi prosja-
čili, prav tako ne za razgovore 
na občini. Lepe fasade in tlaki 
niso vse.

Janez Grilc, Bled  

Nemški pub

PREJELI SMO

Medvode – Turistična zveza Medvode je v akciji Moja dežela, 
lepa in gostoljubna podelila priznanja najbolj urejenim objek-
tom. Med javnimi turističnimi objekti je bil za najbolj urejenega 
izbran Turistično-informacijski center, ki je od novega leta v Že-
lezniški postaji Medvode. Med javnimi športnimi objekti je to 
Športni park Smlednik, med infrastrukturnimi objekti park ob 
križišču v Smledniku, v kategoriji naravne in kulturne dediščine je 
bil nagrajen kozolec v Žlebeh (Galerija pod kozolcem), med lepo 
urejenimi hišami hiši družine Novak iz Smlednika in družine 
Jenko iz Smlednika, med najlepše urejenimi hišami zgrajenimi 
po letu 1956 hiša družine Vehovec iz Vaš, zgrajenimi do leta 1956 
pa družine Tomšič iz Rakovnika, med prenočitvenimi apartmaji 
Apartmaji Domovoj v Vašah, med industrijsko-podjetniškimi 
objekti pa Avtoservis Setnikar. Posebno priznanje je komisija 
podelila inovativno urejenemu vrtu družine Tomšič, posebno 
priznanje Turistične zveze Medvode pa je šlo v roke KS Vaše - 
Goričane in TD Goričane - Vaše za otroško igrišče v Goričanah. 

Razglasili najbolj urejene objekte v Medvodah

Jasna Paladin

Kamnik – Svoje izdelke – od 
majhnih prtičkov do velikih 
zaves – razstavljajo: Bernar-
da Kepic, Damjana Kaplja, 
Helena Matoh, Jana Suha-
dolnik, Joži Fric, Joži Man-
del Novak, Majda Vavpe-
tič, Marija Kociper, Meto-
da Jelenc, Milena Arnuš, 
Milka Kromar, Mira Rode, 
Mojca Tolar, Angela Jago-
dic  in  Rozi Rifel, prav vse 
pa so učenke pri mentorici 
Majdi Vavpetič, ki delavni-
ce vezenja pripravlja že več 
kot desetletje. Ima certifi-
kat Obrtne zbornice Slove-
nije za vezene izdelke in je, 
kot pravi tudi sama, do tečaj-
nic pozorna, a tudi kar stro-
ga, saj zahteva natančnost. 
Tako so tudi na tokratni raz-
stavi vse izdelke najprej zli-
kale, »saj z gubami ne sodi-
jo na razstavo«.

»Med nami niso samo 
upokojenke, nekaj je starih 
tudi okoli petdeset let, mlaj-
ših pa resda ni. Tokrat raz-
stavljamo izdelke, ki smo jih 
ustvarile v zadnjih dveh letih. 
Na delavnici se skupaj učimo 
in izmenjamo vzorce, nato 
pa večinoma ustvarja vsaka 
doma, čeprav gre za eno bolj 
zahtevnih tehnik vezenja. 

Tudi dolgotrajnih, saj mo-
ramo po vezenju izdelek 
najprej oprati, nato pozorno 
in natančno izstriči, pri tem 
pa moramo biti pozorne na 
prav vsako nit. Pomembno 
je, da se zavedamo, da pri ve-
zeninah in rišeljeju ne gre le 
za prosti čas in ročna dela, 
ampak predvsem za ohranja-
nje naše kulturne dediščine. 
Neveste so včasih veljale veli-
ko več, če so imele na poroč-
nih oblekah vezenine v teh-
niki rišelje. Njihova dota ali 
bala je bila toliko bolj bogata 

in toliko bolj cenjena, če je 
bila v njej zložena posteljni-
na ali brisače s pridihom riše-
ljeja,« nam je povedala Maj-
da Vavpetič.

»V ponedeljek nas je pre-
senetil sneg, ki napovedu-
je zimo. Ko sem videl, da se 
obenem v prostorih občine 
postavlja še razstava izdel-
kov v tehniki rišelje, sem se 
spomnil na to, kako za kmeč-
ko pečjo ženske in dekle-
ta spretno in marljivo veze-
jo. Zima je tisti letni čas, ko 
so dnevi krajši. Marsikatera 

ženska je nekoč poleg pre-
je, kvačk in volne tudi vezla. 
Vezenine niso samo okras, 
ampak so tudi del oblačilne 
dediščine in več kot le roč-
no delo. So prava umetnost 
in to ste nam z razstavo po-
kazale tudi ve. Hvala vsem, 
ki se trudite in skrbite, da ta 
naša dediščina ne gre v poza-
bo,« pa je vezilje na odprtju 
razstave pozdravil podžu-
pan Igor Žavbi.

Razstava bo v času ura-
dnih ur Občine Kamnik na 
ogled do 11. septembra.

Vezenine v občinski stavbi
V stavbi Občine Kamnik svoje izdelke v tehniki rišelje razstavljajo vezilje iz Kamnika,  
Škofje Loke in Trzina.

Vezilje iz Kamnika skupaj s svojo mentorico Majdo Vavpetič

Cerklje – V Galeriji Petrovčeve hiše so v četrtek odprli slikarsko 
razstavo o Vodah v občini Cerklje, na kateri se predstavlja 14 
slikarjev Društva likovnikov Cerklje z 18 likovnimi deli. Na 
ogled so likovna dela z različnih vodnih prizorišč, kot so Izvir 
reke Pšate, Jezerce pod gradom Strmol, Potok Reka, Ribnik 
v Lahovčah, Doblič pod Viševco, Bajer v Češnjevku in druga. 
Ob odprtju razstave so v kulturnem programu nastopili pevci 
Fantje s štirih vasi in Ivan Kropivnik s svojo pesmijo o potoku 
Pšata, Marinka Štern pa je prebrala odlomek iz knjižice Naša 
dediščina Blaža Močnika, v kateri je opisal tok potoka Reka. 
Razstava bo na ogled v času delovanja TIC-a Cerklje do četrtka, 
nato pa bo do konca leta v Domu Taber v Šmartnem.

Razstava Vode pod Krvavcem

Razstava je deležna številnih pohval.
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Obiščite Karierni sejem MojeDelo.com  
in poiščite novo zaposlitev!
Približuje se 15. Karierni sejem MojeDelo.com, dogodek, kjer boste v enem 
dnevu lahko opravili več intervjujev, kot bi jih sicer v celem letu! Letos bo nove 
sodelavce iskalo več kot 70 podjetij. Karierni dan vam bo ponudil tudi pesto 
ponudbo kariernih vsebin, več kot 20 predavanj in sodobne pristope k iska-
nju zaposlitve ali razvoju samostojne podjetniške poti. Rezervirajte sredo, 29. 
november 2017, in naredite korak naprej v svoji karieri. 

Karierni sejem je ena izmed aktivnih oblik iskanja zaposlitve. Gre za edinstveno pri-
ložnost, kjer lahko brez predhodnih selekcijskih postopkov opravite zaposlitveni 
razgovor z delodajalci, ki v tem trenutku zaposlujejo ali pa že sedaj načrtu-
jejo, da bodo zaposlovali v naslednjih mesecih. Prav ste razumeli, razstavljavci 
so delodajalci, predstavljajo pa se obiskovalci, med katerimi pričakujemo tudi vas. 
Tako lahko v enem dnevu obiskovalci opravite več zaposlitvenih razgovorov, se ne-
posredno pogovorite s tistimi, ki v podjetjih odločajo o zaposlovanju, se izognete 
pisanju prošenj ter dolgim selekcijskim postopkom.

A karierni sejmi niso samo za tiste, ki trenutno iščejo novo službo. Poleg zaposlitve-
nih razgovorov dogodki ponujajo tudi informacije o trgu dela, pripravi na iskanje 
prve zaposlitve in predstavljajo številne možnosti za gradnjo posameznikove kari-
erne poti. Vse to in še več boste lahko izkoristili tudi tokrat.

Storitve, ki vam jih ponuja letošnji Karierni sejem:

1. Karierno svetovanje
Izkušeni karierni svetovalci vam bodo svetovali, kako nastopiti na trgu dela ter prip-
raviti uspešno osebno predstavitev, ki bo vključevala sodoben, kratek, jedrnat in 
prodajno usmerjen življenjepis in spremno pismo. 
2. Karierna predavanja
Karierno usmerjen predavanja se bodo letos zvrstila kar v treh predavalnicah, kjer 
bo govora o novih izzivih, kariernih korakih in pravih nasvetih. Tisti, ki se usmerjajo 
na podjetniško pot, bodo lahko prisluhnili sogovornikom na Podjetniškem odru v 
organizaciji Gea College, svoje karierne poti in Kul kariere pa bodo z nami delili tudi 
znani Slovenci v Štihovi dvorani.
3. Brezplačno psihometrično testiranje
Za karierni vzpon je potrebno konstantno nadgrajevati naše znanje in piliti vešči-
ne, zato sejem ponuja tudi kotiček, kjer lahko opravite psihometrično testiranje in z 
bolj objektivnega vidika pogledate svoje močne in šibke kompetence. 
4. Foto kotiček
Nepogrešljiv element vsakega sodobnega življenjepisa je tudi primerna fotografi-
ja. Velikokrat pa se zgodi, da v življenjepis dodamo fotografijo, ki ni primerna. Obi-
skovalci sejma bodo na samem dogodku lahko izkoristili brezplačno profesional-
no portretno fotografiranje.

Na sejem pridite pripravljeni

Da bodo priprave na sejem potekale po načrtih, smo vam pripravili »plonk listke« 
aktivnosti.
Plonk listek – obkljukaj svoje aktivnosti pred sejmom:
	 Izbrali in raziskali ste podjetja, ki jih boste obiskali.
	 Pripravili in vadili ste svoj predstavitveni govor
		 	Natisnjenih imate dovolj kopij življenjepisa in ostalih dokumentov, ki jih potre-

bujete za odličen nastop.
	 Pripravljena imate vprašanja za delodajalce.
	 Izbrali ste oblačila, ki so primerna za razgovor.

Plonk listek – obkljukaj svoje aktivnosti na sejmu:
	 Obiskal bom predavanja, ki me zanimajo.
	 Naredil bom načrt obiska stojnic.
	 	Imam blok za zapiske, kamor si bom beležil/a svoje pogovore in pomembne iz-

postavitve po pogovoru s podjetjem.
Plonk listek – obkljukaj svoje aktivnosti po sejmu:
	 Uredil si bom zbrane kontakte.
	 Delodajalcem bom poslal zahvalna pisma.
	 Posodobil bom življenjepis.
	 Pripravil si bom vizitke.

Naredite nov korak v svoji karieri! Obiščite Karierni sejem Mojedelo.com in spoz-
najte delodajalce, sebe in svoje potenciale. Vstop in vse aktivnosti na sejmu so 
brezplačne!

Več na Kariernisejem.com

MojeDelo.com
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  

NA: www.kariernisejem.com
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 13. 10. 2017 v 
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: uporaba avtomobi-
la VW GOLF za konec tedna – Marjeta Povšič, Kranj; 2. nagrada:  
enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Minka Bačič, 
Medvode; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas –  Andrej Sku-
mavc, Mojstrana.  Nagrajencem čestitamo!

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

V ušesu in na jezikih
Radovljica – V četrtek, 23. novembra, bo ob 18. uri v rado-
vljiški knjižnici pogovor s pesnikom Markom Kravosom ob 
izidu izbora njegovih pesmi v Beogradu, Banjaluki in Trstu.

Maistrova proslava v Kranju
Kranj – Društvo generala Rudolfa Maistra Kranj in Mestna 
občina Kranj bosta v četrtek, 23. novembra, na praznik ge-
nerala Maistra, organizirali tradicionalno spominsko slove-
snost, ki bo ob 13.30 v Avli Mestne občine Kranj. Kulturni 
program pripravljajo dijakinje in dijaki Gimnazije Kranj. 
Predstavniki občine in Maistrovega društva pa bodo na 
praznični dan ob 13.20 položili venec h generalovemu obe-
ležju na Maistrovem trgu.

Srečanje harmonikarjev samoukov
Ljubno – V soboto, 25. novembra, bo ob 19. uri v domu Špor-
tnega društva v Ljubnem sedmo srečanje harmonikarjev sa-
moukov na frajtonarici.

Ob 25. obletnici smrti dr. Toneta Pretnarja
Tržič – V soboto, 25. novembra, se bo ob 25. obletnici smrti 
dr. Toneta Pretnarja v knjižnici, ki nosi njegovo ime, ob 9.30 
začel simpozij Občutenje srca skupinskega avtorja, ob 18. 
uri pa bo v Kulturnem centru Tržič slavnostna akademija. 
Večer bo s šansoni polepšala Vita Mavrič. Svojo udeležbo 
potrdite na telefonsko številko: 04 592 38 83 ali na: siktrz@
trz.sik.si.

Predstavitev pesniške zbirke Dragomile Šeško
Visoko – KUD Visoko vabi na predstavitev pesniške zbirke 
Dragomile Šeško Vrvohodka ali vrnitev k sebi. Prireditev bo 
v petek, 24. novembra, ob 18. uri v Domu krajanov Visoko. 
Vstop bo prost.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
21. novembra, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 22. no-

vembra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 23. 
novembra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 24. novembra, 
pa se bo Brihtina pravljična dežela začela ob 10. uri.

Preddvor – V prostorih TIC Preddvor bodo otroci v soboto, 
25. novembra, ob 10. uri lahko prisluhnili zgodbici Veveriči-
na skrivna shramba.

Mojstrana – Jutri, v sredo, 22. novembra, bo ob 17. uri v Knji-
žnici Dovje - Mojstrana Brihtin dan s predstavo Skoraj naj-
boljši cirkus v izvedbi Teatra Cizamo. Po predstavi bo sledila 
animacija z baloni.

Kranjska Gora – V petek, 24. novembra, bo ob 17. uri v Knji-
žnici Kranjska Gora Brihtin dan s predstavo Skoraj najboljši 
cirkus v izvedbi Teatra Cizamo. Po predstavi bo sledila ani-
macija z baloni.

IZLETI
Izlet v neznano
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos vabi vse, ki 
ste neutrudno hodili z njimi na izlete, med letom kakorkoli 
sodelovali pri delu PD Iskra Kranj in imate radi druženje, 
na enega najbolj priljubljenih tradicionalnih izletov, izlet v 
neznano. Nezahtevne hoje na neznani vrh bo za dobri dve 
uri, potem pa bo kot običajno sledil družabni del. Odhod 
avtobusa izpred Creine bo ob 7. uri. Prijave in informacije v 
pisarni društva v Iskri na Laborah ob sredah med 17. in 18. 
uro ali po telefonu 064 126 877 – Miha Mrak in 031 882 671 
– Olga Pavlin.

PREDAVANJA

Preventivno odkrivanje periferne arterijske bolezni
Kranj – Gorenjska podružnica za zdravje srca in ožilja prihod-
nji v torek, 28. novembra, ob 17. uri vabi na predavanje dr. 
Senke Černe, specialistke internistke, z naslovom Preventivno 
odkrivanje periferne arterijske bolezni. Po predavanju, ki bo 
v gostišču Arvaj v Kranju, bo Lamija Fazlić, diplomirana me-
dicinska sestra, opravljala tudi meritve gleženjskega indeksa. 

Zmajevo sanjanje
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
brezplačno predavanje o posebni tehniki organizacije in ure-
sničevanja ustvarjalnih, skupinskih in trajnostnih projektov 
Zmajevo sanjanje, ki bo jutri, v sredo, 22. novembra, ob 18. 
uri v Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj (Županči-
čeva ul. 22, Kranj). Obvezne prijave sprejemajo po e-pošti: 
vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali tel.: 040 733 344. Več na 
www.ctrp-kranj.si.

Intuicija in tehnike sproščanja s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 23. novembra, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Intuicija. Predavanje bo vodila Katarina Lavš 
Mejač, prof. psih., ped., v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). Po predavanju bo ob 17. uri 
brezplačna delavnica Učenje tehnik pravilnega dihanja in 
sproščanje s petjem, ki jo bo vodila Tatjana Gričar.

Potovanje po jugovzhodni Aziji
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 21. 
novembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Špela Trobiš bo 
predstavila samostojno potovanje po deželah jugovzhodne 
Azije.

Peru in Amazonija
Žiri – V čitalniških prostorih Krajevne knjižnice Žiri bo v če-
trtek, 23. novembra, ob 19. uri potopisno predavanje Peru 
in Amazonija. Erika Oblak je po spletu naključij zašla v de-
ževne gozdove Amazonije in začela spoznavati lokalne in 
staroselske kulture, ki že tisočletja raziskujejo in uporabljajo 
rastlinsko bogastvo gozdov v različne namene, tudi v zdra-
vilstvu.

Pomen očeta v družini
Škofja Loka – Danes, v torek, 21. novembra, bo ob 19. uri v 
Miheličevi galeriji v Kašči brezplačno predavanje psihologa 
in psihoterapevta dr. Andreja Perka z naslovom Pomen oče-
ta v družini.

Kako po ločitvi začeti na novo?
Kranj – V prostorih Zakonskega in družinskega centra To-
plina na Cankarjevi cesti 3 bo v petek, 24. novembra, ob 18. 
uri predavanje z naslovom Kako po ločitvi začeti na novo. 
Predavali bosta terapevtki Alenka Lanz in Milena Svetlin, 
obvezne so prijave na: alenka.lanz@toplina.net ali tel.: 051 
675 657.

KONCERTI

Z roko v roki
Škofja Loka – Mešani pevski zbor Vrelec pri Društvu upo-
kojencev Škofja Loka pod vodstvom Nade Krajnčan z gosti 
otroškim pevskim zborom ter mladinskim pevskim zborom 
Osnovne šole Škofja Loka Mesto ter skupino Loške orglice v 
petek, 24. novembra, ob 18. uri vabi v Sokolski dom na do-
brodelni koncert z naslovom Z roko v roki. Celoten izkupiček 
prostovoljnih prispevkov bodo namenili Osnovni šoli Škofja 
Loka Mesto za dokup glasbil v glasbeni učilnici.

PREDSTAVE

Hamlet v pikantni omaki
Trzin – V četrtek, 23. novembra, si ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trzin lahko ogledate črno komedijo z naslovom 
Hamlet v pikantni omaki. Vstop bo prost.

Kranj – V pritličju kranjske mestne knjižnice svoje tapiserije 
na temo tarot novembra razstavlja Radovan Rakovec. Njegov 
prijatelj Andrej Šušetršič Sar, ki v Rakovčevih dveh knjigah 
pojasnjuje njegove motive tarota, tokrat pojasnjuje geome-
trijo, značilno za avtorjeve tapiserije: »Avtor razstave tarot 
tapiserij Radovan Rakovec Maha je geometrijo obogatil z 
osebnim pristopom in videnjem, pri čemer si je pri vsebini 
pomagal z univerzalnim jezikom tarota, ki s svojimi simbol-
nimi postavkami tudi s pomočjo premišljeno izbranih barv 
razodeva ustroj človekovih občih nagnjenj in iskanj. Avtor je 
vso simbolno tkivo rokodelsko vtkal v volnene tapiserije, kar 
pripomore k toplini dojemanja. Da lahko stereotipi postajajo 
arhetipi, priča tudi avtorjev živalski tarot, kjer dvodimenzio-
nalne predstave živali s pomočjo barvne volne ter zopet pod 
navdihom mogočno obsegajočega tarota krasijo in govorijo 
o naših duhovnih postajah in žariščih. Tapiserije so same 
po sebi nezahtevne in vsebine se ne vsiljujejo, zato si lahko 
vsak obiskovalec razstave zase iztrži, kar pač tisti trenutek v 
duhovnem smislu najbolj potrebuje.«

Razstava tapiserij tarot



NEPREMIČNINE
 

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN C3 1.4 HDi, letnik 2008, 
141.000 km, 3.500 EUR, odlično oh-
ranjen, tel.: 04/25-26-860, 041/816-
528 17003891

RENAULT Laguna 1.6, telnik 2002, 
lepo ohranjena, 160.000 km, tel.: 
041/227-338 17003890

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

TEHNIKA
PRODAM

TABLICO Lenovo, nova; električni pi-
salni stroj Olimpia, dolgi val in manjši 
faks, tel.: 070/687-155 17003910

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, lahko razrezana, možna 
dostava, tel.: 051/392-628 17003886

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425 17003810

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

BEŽ kavč trosed, 90 x 220, počivalnik, 
otroško sobo, vse zelo ohranjeno, tel.: 
040/477-930 17003904

PODARIM

JEDILNI kot z mizo in 2 stoloma, tel.: 
041/240-310 17003897

OSTALO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam jogi Hes-
po comforts, 200 x 160, rabljen 2 me-
seca, tel.: 040/504-544 17003879
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

                        + 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.

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

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.

ZAHVALA

Frančiška Rozman
iz Kranja, Trubarjev trg 1

Ob boleči izgubi naše ljube mame, babice, prababice in tašče se 
iskreno zahvaljujemo vsem, ki nam v težkih trenutkih stojite ob 
strani, z nami delite žalost in bolečino. Hvala vam za izrečena soža-
lja, besede sočutja, tolažbe, darovano cvetje, sveče, maše in molitve. 
Hvala vsem, ki ste z njo delili radost življenja in jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

OSMRTNICA

Od nas je za vedno odšel oče, dedek in pradedek

Valentin Blažir
roj. 1931

Od njega se bomo poslovili v sredo, 22. novembra 2017, ob 13. uri na pokopališču v Zg. Bitnjah.

Žalujoči: hči in vnukinja s pravnukoma

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17003900

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ŽAMETNI  črno-rdeč plašč s kapuco, 
iz ZDA, Merlin, št. 48-50, in Y-te unifor-
ma, črna + pas + meč, tel.: 070/687-
155 17003911

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

AVTOSEDEŽ, od 15 do 36 kg, zelo 
ohranjen, tel.: 041/780-732 17003095

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

ZLATE prinašalce, bodo že cepljeni in 
čipirani, decembra bodo stari 2 mese-
ca, tel.: 031/355-947 17003887

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 17003833

TRAKTOR Reform metrac H7S, s 
koso, 70 KS, letnik 2003, 3500 de-
lovnih ur, malo rabljen in lepo ohranjen, 
cena 27.000 EUR, tel.: 031/483-653  
 17003875

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČO ptujsko rdečo čebulo in 
bučno olje, tel.: 041/258-832 
 17003896

KRMNI in jedilni krompir desire ter do-
mači fižol - češnjevec, tel.: 041/851-
096 17003901

KROMPIR za krmo, tel.: 031/225-
062 
 17003885

KVALITETNO vino cviček, možna do-
stava, tel.: 041/244-743 
 17003905

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
cena 520 EUR, tel.: 041/830-560, 
Janez 
 17003889

BIKCA čb, starega 7 dni, tel.: 
040/728-264 17003899

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
070/713-769 
 17003902

BIKCA, 9 tednov starega, in teličko 12 
tednov, ter telico, brejo 7 mesecev, vsi 
simentalci, tel.: 041/316-617  
 17003909

BURSKEGA kozla, 3 leta starega, in  
kozlička, starega 6 mesecev, prodam 
ali menjam, tel.: 051/618-565 
 17003888

ČB bikca, tel.: 041/356-292  
 17003894

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

OVNA JSP za pleme ali zakol, tel.: 
051/303-294 
 17003893

TELICO simentalko, pašna, breja 6 
mesecev, tel.: 041/378-851 
 17003884

TELIČKI, stari od teden dni do 4 te-
dnov, različnih pasem, tel.: 041/515-
867  
 17003895

TELIČKO ČB, staro teden dni, primer-
na za nadaljnjo rejo, tel.: 041/643-
949  
 17003907

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 17003908

OSTALO
PRODAM

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

MESO od mlade pašne telice simental-
ke, tel.: 041/271-294  
 17003883

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizarja in varilca za proi-
zvodnjo, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur / Celovec, Avstrija 17003878

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalec parketa in linoleja, 
kot okrepitev za našo ekipo, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec, 
Avstrija 17003877

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

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

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

NAŠA naročnica je v ponedeljek, 13. 
novembra, popoldne izgubila črn kr-
znen šal, v bližini pokopališča v Kranju 
ali v bližini Doma krajanov Primskovo. 
Kdor ga je našel, naj, prosimo, pokliče 
040/336-185. Šal je zelo drag spo-
min. 17003903

RAZNO
PRODAM

NERJAVEČE sodove za vino, sok ... 
30-, 60- in 80-litrski, tel.: 031/360-
536 17003892

STARINSKO mazivno mizo, računalnik, 
glasbeni stolp Sony, tel.: 041/364-
504 17003906

PODARIM

TV ekran, klubsko mizico, 2 fotelja in 
mikrovalovno pečico, tel.: 040/501-
213 17003898

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, Cerklje,  
Telefon: 04/25 26 440

Rezultati 93. kroga – 19. novembra 2017
1, 13, 14, 18, 20, 32, 38 in 27

Loto PLUS: 1, 8, 18, 21, 27, 31, 32 in 35
Lotko: 1 5 5 0 9 5

Sklad 94. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 94. kroga za PLUS: 350.000 EUR
Sklad 94. kroga za Lotka: 500.000 EUR

LOTO
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Anketa

Jožica Oman, Stražišče:

»Največji problem je indu-
strija, saj je vse zapakirano. 
Pri vrhu bi bilo treba reševati 
težave. Kot kupec se embalaži 
težko izogneš, sama se sicer 
trudim po svojih močeh, da 
bi bilo odpadkov čim manj.«

Jože Petač, Kokrica:

»Ni prave ozaveščenosti. 
Velikokrat opažam odvržene 
odpadke v naravi. Včasih je 
bila embalaža za večkratno 
uporabo, danes je vse paki-
rano v plastiki. Mislim, da je 
to največji problem.«

Ruža Medič, Kranj:

»Uporabljam vrečke za 
večkratno uporabo in se tru-
dim, da ne nakupujem po 
nepotrebnem ter ne zavržem 
stvari, ki se jih še da popravi-
ti. Sicer pa se je danes težko 
izogniti predvsem plastiki.«

Vida Gantar, Kranj:

»Poskušam se čim bolj izogi-
bati plastičnim pakiranjem in 
uporabljam platnene vrečke. 
Sicer pa tudi elektronske na-
prave dam v popravilo moj-
strom in ne kupujem novih, 
če ni treba.«

Aleš Senožetnik

Poteka Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov. 
Vsak Slovenec jih je lani »pri-
delal« kar 476 kilogramov. 
Kaj lahko za manj odpadkov 
prispeva družba in kaj lahko 
postori vsak posameznik, 
smo povprašali mimoidoče 
na kranjskih ulicah.

O zmanjševanju 
odpadkov 

Ivanka Gostič, Kranj:

»Veliko preveč odpadkov 
ustvarimo. Doma se po naj-
boljših močeh sicer trudimo, 
da bi jih bilo čim manj, a gle-
de na to, da je plastične em-
balaže ogromno, se jim veli-
kokrat ni mogoče izogniti.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo deloma jasno, jutri pa pretežno oblačno in topleje. 
V četrtek bo oblačno, predvsem ponekod v hribovitem svetu 
bodo občasno možne rahle padavine. Pihal bo jugozahodni 
veter.

Maja Bertoncelj

Goričane – Noč parkeljnov 
v Goričanah je bila letos še
stič in v teh letih je postala 
največje srečanje parkelj
nov. Gre za etnološko pri
reditev, ki se trudi ohrani
ti stare običaje in predstavi
ti kulturo in navade. Poleg 
slovenskih parkeljnov so se 
prireditve tudi letos udeleži
le številne skupine iz tujine. 
S svojimi nastopi so navdu
šili več tisoč obiskovalcev, 
ki so se zbrali ob trasi okrog 
gradu, ki prireditvi da po
sebno kuliso.

»Letos je leto rekordov. 
Rekordno je število obi
skovalcev in nastopajočih, 

rekordno število držav, iz 
katerih prihajajo parkeljni. 
Kaj si želimo lepšega kot to, 
da prireditev še naprej ras
te. To nam daje upanje in 
energijo za naslednje Noči 
parkeljnov. Po ocenah je le
tos prišlo šest tisoč obisko
valcev. Mislim, da je to naj
bolj obiskana tovrstna pri
reditev na svetu. Nikjer, 
kjer smo bili, ni toliko lju
di. Predstavlja se 27 skupin, 
vseh nastopajočih pa je več 
kot štiristo. Parkeljni so iz 

Slovenije, Avstrije, Italije, 
Hrvaške in prvič tudi iz Švi
ce. To je sploh edina švicar
ska skupina parkeljnov,« je 
povedal glavni organizator 
Noči parkeljnov v Goriča
nah Jakob Knific. 

Različne maske, ogenj, 
dim, glasba, kriki in drugi 
zvoki ... – vse to smo videli 
tudi letos. In obiskovalce je 
bilo vsaj malo tudi strah, ko 
so se jim približali parkeljni, 
eni z manj, drugi z bolj groz
nimi maskami. 

Parkeljni strašili v Goričanah
Šesta Noč parkeljnov v Goričanah je bila rekordna tako po številu obiskovalcev, po ocenah 
organizatorjev se jih je zbralo okrog šest tisoč, kot po številu nastopajočih. Predstavilo se je 
sedemindvajset skupin, več kot štiristo nastopajočih iz petih držav, prvič so parkeljni prišli celo iz Švice.

Letos se je predstavilo sedemindvajset skupin parkeljnov iz petih držav. / Foto: Peter Košenina

Vas je kaj strah? / Foto: Peter Košenina

Aleš Senožetnik

Grad, Kranjska Gora  – Orga
nizacija World Ski Awards 
že pet let podeljuje nagra
de najboljšim v smučarski 
industriji. V soboto so tako 
v mondenem avstrijskem 
smučarskem središču Ki
tzbühel podelili nagrade naj
boljšim namestitvam, agen
cijam ter smučiščem. Tako 
kot lani je »oskarja« za naj
boljše slovensko smučišče 
prejel Krvavec, ki je letos po 
besedah namestnika direk
torja RTC Krvavec Uroša Zu
pana v posodobitev opreme 
investiral približno 850 tisoč 
evrov. Med glavnimi prido
bitvami so nov teptalni stroj, 
obnovitev krmilnega siste
ma za dvosedežnico Zvoh, 

zamenjali so del vlečne vrvi 
kabinske žičnice ter posodo
bili še drugo opremo. »Oh
raniti mesto najboljšega je 
včasih celo težje kot zmaga
ti prvič in veselje ob nagradi 
je zato še toliko večje,« je ob 
prejetju nagrade povedal Zu
pan. 

V kategoriji najboljših 
smučarskih hotelov v Slo
veniji pa je nagrado že pe
tič zapored osvojila kranj
skogorska Ramada Resort, ki 
je letos pridobila tudi dva po
membna mednarodna cer
tifikata Travelife in Slovenia 
Greeen Accommodation. 
Kot je po podelitvi povedal 
direktor družbe Hit Alpinea 
Fedja Pobegajlo, je nagrada 
potrditev dobrega dela, ki ga 
vlagajo v delovanje hotelov. 

Nagradi za Krvavec  
in Ramada Resort
V Kitzbühelu so podelili nagrade World Ski 
Awards. Najboljše smučišče je Krvavec, smučarski 
hotel pa kranjskogorska Ramada Resort.

Predstavniki RTC Krvavec ob razglasitvi nagrade. V sredini: 
Uroš Zupan, Jure Košir in Luka Vrančič.
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Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država še naprej na vsaka dva tedna določa 
cene teh goriv na preostalih črpalkah. Danes, v torek, se bo na 
teh črpalkah cena 95-oktanskega motornega bencina zvišala 
za dva centa na 1,30 evra za liter, cena »dizla« pa za 1,9 centa 
na 1,252 evra za liter. Na vseh črpalkah pa se prosto oblikuje-
ta ceni 100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Podražitev bencina in »dizla«


