
AKTUALNO

Konja, ki zmaguje,  
ne menjaš
Cerkljanski župan Franc Čebulj je 
eden izmed šestih slovenskih žu-
panov, ki občino vodijo že vse od 
njene ustanovitve. Kot pravi, je za 
to, da mu občani zaupajo, po-
membno zlasti izpolnjevanje 
predvolilnih obljub.
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KMETIJSTVO

Jesenski sejem  
v Komendi
V Komendi bo ta konec tedna tra-
dicionalni jesenski kmetijsko-obr-
tni sejem, na katerem se predsta-
vlja več kot šeststo razstavljavcev. 
Organizatorji pričakujejo rekorden 
obisk, več kot sedemdeset tisoč 
obiskovalcev.
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GG+

Plezalec z  
multiplo sklerozo
Gregor Selak je pred štirimi leti, 
pri petindvajsetih letih, zvedel, da 
ima multiplo sklerozo. Ni se vdal. 
Bolezen ga je vrnila v plezanje in s 
plezanjem je sebe znova postavil 
na noge. Njegova zgodba je odslej 
tudi v filmu Gre Gor.

17

GG+

Tamara Avguštin:  
»Vse želim poskusiti«
Gledališka igralka Tamara Avgu-
štin z Godešiča je v zadnjih dveh 
sezonah kot šolana dramska igral-
ka smelo vstopila tudi na profesio-
nalni gledališki oder. Konec mese-
ca se bo predstavila tudi na Bor-
štnikovem srečanju.
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VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo v gorah pretežno  
jasno, po nižinah pa bo 
predvsem zjutraj in  
dopoldne megla. 

5/21 °C
jutri: pretežno jasno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Posebna serija 
novega okna

www.jelovica-okna.si
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Prilogi:

jeseniške novice 
deželne novice

Urša Peternel

Jesenice – Gradnja druge 
cevi predora Karavanke se 
na slovenski strani najver-
jetneje letos še ne bo zače-
la. Potem ko je Dars za iz-
vajalca izbral turško podje-
tje Cengiz Insaat, ki je dalo 
najugodnejšo ponudbo, so 
se na izbiro pritožili trije 
neizbrani izvajalci: Kolek-
tor CPG, Euro-asfalt Sara-
jevo in Gorenjska gradbe-
na družba Kranj v sodelo-
vanju z družbo Metrostav. 
Zdaj je znano, da je Dars 
zahtevke za razveljavitev 
odločitve že 10. septem-
bra zavrnil, 1. oktobra pa 

obsežno obrazložitev, na-
pisano na 113 straneh, po-
sredoval na Državno revi-
zijsko komisijo, vsem trem 
pritožnikom, izbranemu 
ponudniku ter vlagate-
ljem. Sedaj se mora do revi-
zijskih zahtevkov opredeli-
ti še Državna revizijska ko-
misija in sprejeti odločitev, 
kar naj bi predvidoma traja-
lo dva do tri mesece.

In kaj to pomeni za zače-
tek gradnje? »Vse do objave 
razpisov za graditelja dru-
ge predorske cevi Karavank 
smo bili z avstrijsko stranjo 
oziroma tamkajšnjim avto-
cestnim upravljavcem As-
finag GmbH v časovnici 

usklajeni. Žal smo v Slove-
niji na odločitev o najugo-
dnejšem ponudniku, ki je 
vrednostno na ravni izbra-
nega avstrijskega izvajalca, 
prejeli kar tri pritožbe,« so 
povedali na Darsu in dodali, 
da je njihov cilj že vseskozi, 
da bi izvajalec gradnjo začel 
še letos. »Vendar glede na 
navedene pritožbe do prav-
nomočnosti odločitve za-
četka ni možno napoveda-
ti,« so pojasnili.

V Avstriji se je gradnja 
druge cevi že začela, za iz-
vajalca je bilo izbrano podje-
tje Swietelsky, ki je zgradilo 
tudi že prvo cev avstrijskega 
dela karavanškega predora.

Gradnja druge predorske cevi z zamudo
O treh zahtevkih za revizijo izbora izvajalca gradnje druge cevi predora 
Karavanke bo zdaj odločala Državna revizijska komisija.

Promet skozi predor Karavanke bo še dolgo potekal po eni predorski cevi. Na avstrijski 
strani drugo cev že gradijo, na slovenski se je zapletlo že pri izboru izvajalca. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Bled – Družinsko podjetje 
Mebor iz Železnikov je po 
izboru časopisne hiše Dnev-
nik letošnja gorenjska gaze-
la, najboljše najhitreje rasto-
če podjetje v regiji, ki se bo 
potegovalo tudi za naziv slo-
venske gazele 2018. Zma-
govalca regijskega izbora so 
razglasili sinoči na Bledu, 
poleg Meborja pa sta bili no-
minirani še podjetji Logar 
Trade iz Šenčurja in Mlino 
Turizem z Bleda. 

Družinsko podjetje Me-
bor se ponaša s proizvo-
dnjo vrhunskih strojev za 
razrez lesa in celovitih av-
tomatiziranih linij za raz-
rez lesa. Direktor Boris Me-
sec je prvo žago za lastne 

potrebe oblikoval in izde-
lal leta 1982, zaradi zanima-
nja pa kmalu začel proizvo-
dnjo. Danes kar 95 odstot-
kov izdelkov prodajo v tuji-
ni, prisotni pa so po vsem 
svetu. »Družinsko podjetje 

Mebor dokazuje, da danes ni 
več razlike med velikimi in 
majhnimi, temveč le še med 
hitrimi in počasnimi. Svoje 
žage oblikujejo po potrebah 
kupca: cilj podjetja je stran-
kam dostaviti hitrejšo žago, 

ki potrebuje manj sredstev 
za delovanje, in pri tem biti 
med konkurenti najbolj ino-
vativni,« so v Dnevniku ob-
razložili svoj izbor. 

V Meborju so v zadnjih pe-
tih letih prihodke iz prodaje 
podvojili na skoraj 12 milijo-
nov evrov. Dodana vrednost 
je lani znašala kar 98.500 
evrov na zaposlenega, v svo-
ji branži pa so dosegli tudi 
daleč največji dobiček – 1,85 
milijona evrov. Tudi 38-od-
stotna donosnost kapitala je 
bila nadpovprečna. 

Ta teden je v Kranju po-
tekal tudi prvi izbor tovarne 
leta – zmagal je Krkin obrat 
za proizvodnjo trdnih oblik 
zdravil Notol 2 (več o izboru 
na notranjih straneh dana-
šnjega časopisa). 

Letošnja gorenjska gazela je Mebor
Na Bledu so sinoči za gorenjsko gazelo leta 2018 razglasili podjetje Mebor iz Železnikov. 

Boris Mesec, direktor Meborja, je prvo žago izdelal že pred 
36 leti. / Foto: Andrej Tarfila
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA KUHAR iz Dupelj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Didaktični igri Igriva praštevanka in Čista stotica

Z didaktičnim matematičnim kompletom, ki vsebuje namizni 
igri Igriva praštevanka in Čista stotica, lahko na zabaven način 
utrjujemo snov iz različnih področij osnovnošolske matema-
tike – poštevanko, osnovne matematične operacije, ulomke 
ter s tem krepimo občutek za števila, eno glavnih kompetenc 
za poklice prihodnosti. Igralna plošča je uporabna tudi kot 
didaktični pripomoček pri učenju računskih operacij s števili 
do sto ter poštevanke, s pomočjo grafičnih elementov pa si 
učenci lahko vizualno predstavljajo abstraktne matematične 
postopke, na primer krajšanje ulomkov ali iskanje najmanj-
šega skupnega imenovalca. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili didaktično igro, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naštejte 
vsaj štiri snovi, ki jih lahko utrjujemo z didaktičnim matema-
tičnim kompletom. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
torka, 23. oktobra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nuša Derenda z gosti v Tržiču

Priljubljena pevka Nuša Derenda bo ob dvajsetletnici svoje 
samostojne kariere nastopila 20. oktobra ob 19. uri v Dvorani 
Tržiških olimpijcev v Tržiču. Z njo bo nastopil tudi mladinski 
zborček OŠ Tržič. Nuša, ki je znana po tem, da vedno priredi 
zanimiv koncert, poln raznolikih melodij in posebne dinamike, 
letos niza koncert za koncertom, po razprodanem Cankarjevem 
domu pa se je odločila obiskati tudi druge kraje po Sloveniji, kjer 
ne nastopa tako pogosto. Izjemna pevka pravi, da se koncerta v 
Tržiču zelo veseli, saj je prepričana, da bo to eden izmed tistih 
dogodkov, ki se bodo zasidrali globoko v njen spomin. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici za koncert v Tržiču. Nagradno vprašanje: Koliko let 
samostojne kariere letos praznuje Nuša Derenda? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do torka, 16. oktobra 2018, na na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.
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Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 2. oktobra 2018, prejme 
dve vstopnici za muzikal Briljantina v Medvodah Tjaša Brus iz 
Kranja, nogavice resničnostnega šova Kmetija pa Janez Kuralt 
iz Škofje Loke. V nagradni igri, ki  je bila objavljena 9. oktobra 
2018, prejmejo vsak po dve vstopnici za igro Matiček se ženi  
Danica Juvan, Olga Kokalj in Iza Mrak iz Škofje Loke. 
Nagrajencem čestitamo!

Aleš Senožetnik

Kdaj je dozorela odločitev, 
da se boste ukvarjali s poli-
tiko?

»Že v mladih letih sem za-
čel na lokalnem področju, 
kjer sem deloval predvsem 
v okviru Športnega društva 
Adergas, ki se je takrat ime-
novalo še Proleter Adergas. 
Bil pa sem tudi med ustano-
vitelji mladinske organizaci-
je v krajevni skupnosti Vele-
sovo. Nato je konec osemde-
setih zaznamoval pohod de-
mokracije, kar me je še do-
datno spodbudilo, da sem se 
leta 1989 priključil takratni 
Socialdemokratski zvezi Slo-
venije, ki jo je vodil France 
Tomšič, in bil eden prvih na 
Cerkljanskem, ki se je vklju-
čil tudi v kranjski Demos. 
Leta 1991 sem bil izvoljen v 
zbor krajevnih skupnosti v 
Kranju, saj sem bil predse-
dnik Krajevne skupnosti Ve-
lesovo vse do ustanovitve ob-
čine. Vseskozi sem si znal 
postavljati cilje in se tudi za-
radi težkega otroštva naučil, 
da ne odneham pred vsako 
prepreko. To so očitno pre-
poznali tudi drugi in tako 
sem zelo prepričljivo dobil 
prve lokalne volitve.«

Za kaj ste se kot politik in 
funkcionar takrat zavzemali?

»Vseskozi sem čutil, da bi 
morali sindikati in država več 
narediti za delavca. Državna 
varnost mi je sledila že od 
leta 1979, ko sem na Petro-
lu izjavil, da je Lech Walesa 
(poljski disident, sindikalist 
in kasneje predsednik drža-
ve, op. a.) pravi sindikalist, ne 
pa naši, ki so nas zalagali z ja-
bolki in peljali na kakšen sin-
dikalni izlet. Zaradi tega sem 
noč preživel v priporu. Še da-
nes mislim, da moramo de-
lavca spodobno plačati. Za to 
pa so odgovorni tudi državni 
regulatorji, da stvari zakon-
sko uredijo. Pri tem me ne 
zanima, ali je vlada desna ali 
leva. Tudi človeka ne sodim 
po politični pripadnosti, tem-
več po vrednotah, za katere se 
zavzema.«

Odmeven je bil vaš spor z Ja-
nezom Janšo, zaradi česar 
ste izstopili iz SDS. Vam je 
to koristilo ali škodilo?

»Oboje. Treba je vedeti, da 
sem bil strankarski prvobo-
rec in SDS pomagal obliko-
vati. Janša je v stranko vsto-
pil šele leta 1992 na kongre-
su v Mariboru. Moj izstop 
je bilo dokaj korajžno deja-
nje, ki sem ga takrat kar ne-
kaj časa tudi boleče občutil, 
saj sem bil podvržen števil-
nim pritiskom tedanjega 

članstva SDS. Kljub temu 
sem še danes prepričan, da 
je bila to prava odločitev. 
Kljub izstopu sem ostal ena-
kega prepričanja v skupne 
vrednote za dobro občanov 
in vseh prebivalcev Sloveni-
je, za katere si še vedno pri-
zadevam.«

Janša se je aprila udeležil 
pogovornega večera stran-
ke v Cerkljah. Sta se takrat 
srečala?

»Po 18 letih sva znova sedla 
za skupno mizo. Povabil sem 
ga na našo Domačijo Vodnik. 
Pogovarjala sva se o politič-
nem prostoru v Sloveniji in 
se v marsičem strinjala. Oce-
nila sva, da človek z leti dozo-
ri in da je čas, da se politič-
ni prostor pri nas stabilizira 
ter da prenehamo gojiti sov-
raštvo med ljudmi.«

Kako ocenjujete delo poslan-
ca v času svojih mandatov in 
delo parlamenta danes?

»Takrat sem mislil, da smo 
bili slabi poslanci, a če pog-
ledam danes, smo bili odlič-
ni. Poznali smo teren in zna-
li stopiti skupaj ne glede na 
strankarsko pripadnost. 
Marsikaj smo uspeli spravi-
ti v proračun. Še danes hra-
nim amandmaje, ki sem jih 
kot poslanec vložil, in mis-
lim, da sta tako Gorenjska 
kot Cerklje na ta račun mno-
go pridobila. Z ministri si se 
takrat pogovarjal na hodni-
kih, danes čakaš na sestanek 
dva meseca. Uradna držav-
na politika je postala nedos-
topna za župane. Zanjo smo 
tretjerazredniki, v parlamen-
tu pa se poslanci ukvarjajo 
sami s seboj ter tekmujejo v 
tem, kdo bo boljši v retoriki.

Časi se spreminjajo. Tudi 
sam sem v zadnjem man-
datu od opozicije v občin-
skem svetu doživljal bloka-
de in obstrukcije, kar me ža-
losti, saj sem dokazal, da sem 
lahko konstruktiven in znam 
prisluhniti njihovim zahte-
vam. Potrebujemo opozici-
jo, a naj bo konstruktivna in 

sodeluje pri obravnavi gra-
div, ki pridejo na sejo, ne pa 
da jih blokira. Če bi tako rav-
nali v prejšnjih sklicih občin-
skih svetov, Cerklje danes ne 
bi bile med najrazvitejšimi 
občinami v Sloveniji.«

Nezdružljivost županske in 
poslanske funkcije se vam 
torej zdi slaba odločitev?

»Za državo je takšna od-
ločitev gotovo slaba. Župa-
ni poslanci smo v zakono-
dajo namreč prinašali življe-
nje, saj smo bili vsakodnev-
no med ljudmi, poznali smo 
težave vasi, mest in občin.« 

Včasih v javnosti zakroži 
tudi predlog, da bi omeji-
li trajanje županskih man-
datov. Vi se boste novem-
bra potegovali že za svojega 
sedmega. Kako gledate na 
takšne predloge?

»Občinam bi to povzročilo 
precej škode. V Cerkljah smo 
se v času mojega županova-
nja po razvitosti iz 136. mes-
ta zavihteli med prvih pet. Pa 
poglejte nekatere občine, ki 
so bile nekdaj v vrhu, pa so 
do danes zamenjale tri ali šti-
ri župane. So nekje v sredini. 
Zakaj? Ker jim manjka konti-
nuitete. Birokracija je vedno 
zahtevnejša, postopki so dol-
gotrajni. V štirih letih težko 
veliko narediš. Zato v nekate-
rih evropskih državah man-
dati v manjših občinah traja-
jo tudi pet ali šest let. Veste, 
da se ukvarjam s tekmovalni-
mi konji, s kasači. Mi pravi-
mo, da konja, ki zmaguje, ne 
menjaš. In to drži.«

Začetki županovanja pa so 
bili najbrž težki?

»Takrat smo orali ledi-
no, saj je bilo treba na noge 
postaviti občinsko upravo in 
zagotoviti prostore za njeno 
delovanje. Spomnim se, da 
sem imel prvo pisarno doma 
v dnevni sobi, nato smo na-
jeli prostore v kmetijski za-
drugi, zatem pa smo se seli-
li na Barletovo 23, leta 2004 
pa končno v svoje sedanje 

prostore občinske stavbe. 
Občinska uprava se je za-
čela oblikovati tako, da sem 
imel najprej tajnico le dvak-
rat na teden, nato so se re-
dno zaposlile prve tri uradni-
ce – Majda Stare, Dragica Je-
rič in Andreja Jerala. Prvi dve 
sta že upokojeni, Andreja pa 
je še članica občinske uprave, 
ki danes šteje 12 zaposlenih.«

Zakaj menite, da ste v 
Cerkljah na županskem 
mestu ostali 24 let?

»Izpolnjeval sem obljube 
in ljudi nisem zavajal. Mis-
lim, da je to eden od glavnih 
razlogov, da sem dobil vsak 
mandat. Ljudje na lokalnem 
nivoju ocenjujejo tvoje delo 
in razvoj, ne zanima jih, kate-
ri politični opciji pripadaš.«

Kaj štejete za svoj največji 
uspeh in neuspeh v času žu-
panovanja?

»Med uspehi so gotovo ve-
liki infrastrukturni projekti. 
Zgradili smo kanalizacijsko 
in vodovodno omrežje, as-
faltirali ogromno število ki-
lometrov cest, zgradili špor-
tno dvorano, Kulturni hram 
Ignacija Borštnika, gasilski 
dom, dom starostnikov Ta-
ber, zbirni center, vrtec, re-
konstruirali Petrovčevo do-
mačijo, v celoti obnovili šolo 
in še bi lahko naštevali. Manj 
uspešno pa smo si prizade-
vali za izgradnjo poslovne-
ga, upravnega in trgovskega 
centra na mestu, kjer je kme-
tijska zadruga, a glede na to, 
kako je ta danes urejena, mis-
lim, da vendarle ne moti sre-
dišča Cerkelj, čeprav bi mor-
da spadala bolj na obrobje.«

Med neuspehe ne štejete 
neuspelega poskusa nakupa 
RTC Krvavec?

»Če nas država takrat ne bi 
ovirala, bi bile stvari danes 
drugačne in bi razvoj Krvav-
ca gradili na avstrijskem in 
švicarskem modelu. A žal 
posluha države ni bilo.«

Česa se boste lotili, če boste 
znova zmagali na volitvah?

»Izpeljali bomo projek-
te, ki so v teku, predvsem pa 
bo poudarek na večji ekolo-
ški ozaveščenosti, predvsem 
zaščiti vodnih virov. Pri tem 
mislim zlasti na izgradnjo 
kanalizacijskega sistema na 
področju Krvavca, za kar si 
prizadevamo že dlje časa. 
Gradili bomo zdravstveni 
dom, skupaj s še štirimi ob-
činami se obeta gradnja no-
vega krvavškega vodovoda. 
Dela in projektov vsekakor 
ne bo zmanjkalo, poseben 
poudarek pa bo na razvoju 
podjetništva in turizma.«

Konja, ki zmaguje, ne menjaš
Cerkljanski župan Franc Čebulj je eden izmed le šestih slovenskih županov, ki občino vodijo že vse 
od njene ustanovitve. Kot pravi, je za to, da so mu občani že šestkrat zaupali vodenje občine, bolj od 
strankarske pripadnosti pomembno izpolnjevanje predvolilnih obljub.

Franc Čebulj
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Turistični delavci po vsej 
Sloveniji se te dni vese-
lijo stanovskih priznanj 

in z navdušenjem preštevajo 
visoke številke. Letošnja po-
letna sezona je bila namreč 
znova rekordna. 

Tudi v Kamniku je tako. 
Na pravkar zaključenih Dne-
vih slovenskega turizma so se 
razveselili dveh odmevnih pri-
znanj, z Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik pa 
sporočajo, da so poleti našteli 
toliko turistov, kot še nikoli do 
zdaj. Po podatkih statistične-
ga urada je Kamnik z okolico 
v treh poletnih mesecih (junij, 
julij in avgust) obiskalo 15.058 
turistov, ki so skupaj opravili 
46.447 nočitev. Med njimi ob-
čutno prevladujejo tujci, ki pa 
so tudi vse zahtevnejši.

V Kamniku, kjer na turi-
zem stavijo kot na enega svo-
jih paradnih konjev, predvsem 
pa kot na področje, kjer je 
možnosti za razvoj še nešteto, 
se vse prevečkrat (neupraviče-
no) znajdejo v senci Ljubljane 
in večjih gorenjskih turističnih 
krajev, ni pa vedno bilo tako!

Kamničani, vsaj tisti, ki 
poznajo zgodovino svojega 
mesta, so še danes ponosni 
na Kurhaus, zdravilišče, ki 
ga je ob koncu 19. stoletja na 
sotočju Kamniške Bistrice in 
Nevljice v Kamniku postavil 
podjetnik Alojz Prašnikar in 
s tem začel pisati neverjetno 
uspešno turistično zgodbo. 

Celo tako uspešno, da se je 
v tistih časih v avstro-ogrski 
monarhiji uveljavil rek Bled 
in Kamnik sta bisera Kranj-
ske (Veldes und Stein sind die 
Perlen von Krain). V Kamnik 
so namreč na počitnice v Kur-
haus prihajali petičneži iz ce-
lotne avstro-ogrske monarhije, 
zaradi gostov so živeli gostinci 
in sobodajalci v celem mestu, 
Prašnikar je v mesto pripeljal 
železnico in nasploh je bil Ka-
mnik v tistem kratkem obdob-
ju na enem svojih vrhuncev. 
Še posebno priljubljen in daleč 
naokoli znan je Kurhaus pos-
tal, ko so v njem začeli izvajati 
takrat zelo cenjene Kneippove 
metode zdravljenja z vodo, za-
radi katerih so v Kamnik pri-
hajale trume turistov, kar tudi 
bolniki ne nazadnje lahko so. 

Kamnik v turizmu verje-
tno nikoli več ne bo stopil ob 
bok Bledu, a iz preteklosti 
se vendarle lahko naučimo 
marsikaj. Pravzaprav lahko 
vpeljemo tisto, kar je že bilo 
uspešno. In prav tako zadnja 
leta razmišljajo v Termah 
Snovik, kjer so se lotili Kne-
ippove zgodbe in za svojo Kne-
ippovo bosonogo pot nedavno 
prijeli priznanje za najboljšo 
tematsko pot. Prav ničesar no-
vega jim ni bilo treba izumiti, 
posodobili so le zelo uspešno 
zgodbo iz preteklosti, ki bo, 
kot kaže, znova uspešnica. 

Le zgodovino svojega mesta 
je treba poznati.

Zgodbe iz preteklosti 
v sodobni preobleki

KOMENTAR
Jasna Paladin

Simon Šubic

Kranj – V prostorih kranj-
skega podjetja Iskratel so 
v sredo razglasili zmago-
valca prvega izbora za naj-
boljše proizvodno podjetje 
v Sloveniji. Naziv tovarna 
leta 2018 je strokovna ko-
misija podelila novomeški 
Krki oziroma njenemu no-
vemu obratu Notol 2. V ožji 
izbor za tovarno leta se je si-
cer uvrstilo 14 podjetij, po-
leg zmagovalca pa sta bila 
finalista še Polycom Škofja 
Loka in Domel Železniki. 
Izbor organizira časnik Fi-
nance oz. njen portal Tovar-
na leta v sodelovanju s pod-
jetjem KPMG, strokovnim 
partnerjem izbora.

Z nagrado tovarna leta po-
sebej nagrajujejo tehnolo-
ško naprednost proizvodnih 
podjetij oziroma sposobnost 
podjetij, da v svoji proizvo-
dnji in pri svojem poslovanju 
uporabljajo novejše, zmoglji-
vejše in boljše tehnologije in 
procese, kar se pozitivno iz-
kaže v poslovnih rezultatih 
podjetja. Predsednik stro-
kovne komisije Anton Pa-
pež, svetovalec uprave druž-
be Interenergo, je poudaril, 
da je vsak od treh finalistov 
zmagovalec v svoji kategoriji. 
»Zmagovalec izbora, Krkina 
tovarna Notol 2, je pač, kot je 
nam znano, trenutno v Slove-
niji najbolj kompleksna, ra-
čunalniško vodena in avto-
matizirana tovarna. To je tudi 
prevladalo pri končni odloči-
tvi,« je pojasnil. Ob tem je do-
dal, da bi bilo morda v priho-
dnosti dobro razmisliti o iz-
boru tovarne leta v vsaj dveh 
različnih kategorijah. 

Iztok Stanonik, direktor 
poljanskega Polycoma, je 
povedal, da finalisti izbora 

prihajajo iz različnih branž 
in so zato med seboj težko 
primerljivi, se pa z odloči-
tvijo komisije strinja. Pred-
sednik uprave Domel Hol-
dinga Matjaž Čemažar je ob 
tem pristavil, da je izbor to-
varne leta odlična priložnost 
za izmenjavo dobrih praks 
in ozaveščanje javnosti o po-
membnosti uvajanja napre-
dnih tehnologij in procesov 
v proizvodnjo. 

»Z obratom Notol 2 smo 
zagotovo naredili velik pre-
boj oziroma napredek na 

farmacevtskem področju. 
Povečali smo tako produk-
tivnost in fleksibilnost kot 
tudi kakovost svojih izdel-
kov,« pa je dejala Nataša Pe-
vec, vodja obrata Notol 2. 
Krka je Notol 2, moderen 
obrat za proizvodnjo trdnih 
oblik zdravil, ki ga je v so-
delovanju z uveljavljenimi 
domačimi in tujimi podje-
tji zasnovala z lastnim zna-
njem in inovativnimi re-
šitvami, odprla konec leta 
2015, vanj pa je vložila dves-
to milijonov evrov. V obratu 

z 270 zaposlenimi obvladu-
jejo pet računalniško vode-
nih tehtalnih linij (na vsa-
ki stehtajo do petsto kilogra-
mov surovin na dan), šest vi-
soko zmogljivih granulator-
jev, v katerih pripravijo od 
deset do 150 kilogramov gra-
nulata, 13 tabletirk (na eni ta-
bletirki lahko na uro izdelajo 
med trideset in 250 tisoč ta-
blet), osem strojev za oblaga-
nje, v katerih lahko obložijo 
naenkrat do 250 kilogramov 
tablet, in 14 pakirnih linij z 
28 roboti.

Krki prvi naziv tovarne leta
Na prvem izboru tovarne leta je zmagal obrat Notol 2, ki ga je novomeška Krka odprla konec leta 2015. 
Med finalisti letošnjega izbora sta bili tudi podjetji z Loškega – Polycom in Domel. 

V Polycomu so novo, pametno tovarno odprli aprila letos. / Foto: Gorazd Kavčič

V Domelu napredno tehnologijo in procese uvajajo v vseh svojih obratih. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V začetku septembra 
je v Kreuzlingenu v Švici v 
88. letu starosti umrl kranj-
ski dobrotnik in častni ob-
čan Mestne občine Kranj 
Vincenc Draksler. Bil je sou-
stanovitelj fundacije, ki nosi 
njegovo ime. Doma je bil iz 
številne družine z Orehka 
pri Kranju in nikoli ni po-
zabil, kako težko se je dru-
žina prebijala brez očeta, ki 
mu je umrl pri osmih letih. 
Kot mladenič je v petdese-
tih letih prejšnjega stoletja 
služboval pri Triglav filmu, 

potem pa ga je srce vodilo 
v Nemčijo, od koder je bila 
doma njegova prva žena 
Rita. S preudarnim gospo-
darjenjem in poslovnimi 
idejami je razvil trgovsko 
obrt in nato tovarno mes-
nih izdelkov ter se v kasnej-
ših letih podal še na podro-
čje nepremičnin. Po smrti 
gospe Rite je v njegovo živ-
ljenje prišla druga žena Mar-
git, s katero sta vrsto let ži-
vela v Švici in mu je stala ob 
strani vse do njegovi smrti.

Mestna občina Kranj mu 
je za več kot desetletje dol-
go aktivno delovanje na 

področju pomoči najranlji-
vejšim skupinam občanov 
ter za prispevek in vso nak-
lonjenost, ki jo je izkazoval 
svojemu rodnemu mestu, 
leta 2014 podelila naziv ča-
stni občan.

Na zadnjo pot na Mestnem 
pokopališču Kranj ga bomo 
pospremili danes ob 15. uri. 
Žara bo od 12. ure do pog-
reba v žalni vežici na tam-
kajšnjem pokopališču. Žal-
na knjiga bo med 8. in 11. 
uro odprta v avli Mestne ob-
čine Kranj v 1. nadstropju, 
od 12. ure do pogreba pa v 
žalni vežici.

Pogreb Vincenca Drakslerja
Danes bo v Kranju pogreb velikega dobrotnika Vincenca Drakslerja.

Tržič – Občina Tržič je podpi-
sala dogovor o izvajanju in fi-
nanciranju mobilne službe za 
terapevtsko obravnavo otrok 
iz njihove občine, ki so vklju-
čeni v OŠ Helene Puhar in v 
Razvojni oddelek Mojca. Ot-
roci poleg specialnopedago-
ške potrebujejo tudi delovno 
terapevtsko in nevrofiziotera-
pevtsko obravnavo, ki jo bo 
izvajalo Osnovno zdravstvo 
Gorenjske z usposobljenim 
kadrom v okviru mobilne 
službe na lokacijah OŠ Hele-
ne Puhar in Razvojnega od-
delka Mojca. Izvajanje terapij 
v rednem času obeh institucij 
bo razbremenilo družine in 
pomagalo otrokom do ka-
kovostnejšega življenja, so 
sporočili iz tržiške občine.

Mobilna služba za 
terapevtsko obravnavo
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Tržič – Je bil pa ta dan za Dom 
Petra Uzarja slovesen, kaj-
ti inštitut Ekvilib jim je kot 
prvemu socialno-varstvene-
mu zavodu v Sloveniji pode-
lil certifikat Družbeno odgo-
vorno podjetje. Trajnostni 
razvoj in družbeno odgovor-
na naravnanost zavodov sta 
namreč v času naraščajočih 
potreb po dolgotrajni oskrbi 
še kako pomembna, se stri-
nja direktor inštituta Ekvi-
lib Aleš Kranjc Kušlan. Lu-
cija Gostinčar Glavič, stro-
kovna sodelavka Ekviliba, 
je pojasnila, da so pri pre-
soji za pridobitev certifika-
ta govorili tudi z nekaj sta-
novalci in svojci. Navduši-
la pa jo je socialna inovacija 
v domu s projektom za sta-
novalce z demenco Grem 
na lepš. Glavičeva je pouda-
rila namen, da se tudi sta-
rejšim zaposlenim ustvari 
še prijaznejše delovno oko-
lje. In kar je še podelila, je 

sporočilo starejših na sploš-
no, da »želijo ohraniti dosto-
janstvo«. Župan Borut Sajo-
vic je dodal, da tržiški dom to 
zagotavlja, a je pomembno 
tudi, da se imajo v njem lepo 
tudi v družbi prostovoljcev, 
ki prihajajo v dom. Davor 
Dominkuš z ministrstva za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti je po-
udaril, da je v vsaki skrbi za 
starejše treba biti predvsem 
iskren. Ob tej priložnosti so 
odprli razstavo šestih moza-
ikov (cerkvenih motivov na 
temo Marijinega oznanje-
nja, križanja ...) že pokojne-
ga stanovalca Franca Oma-
na, ki je ustvarjal po motivih 
jezuita Marka Ivana Rupni-
ka, teologa in slikarja, kate-
rega delo je predstavila ku-
stosinja Janita Košir iz Trži-
škega muzeja.

Dom Petra Uzarja je pred 
dnevi prejel tudi evropski 
certifikat kakovosti E-Qa-
lin kot prvi dom na Gorenj-
skem. Kejžarjeva je ob tem 

izpostavila tudi problem ne-
ustreznih kadrovskih nor-
mativov, vrednotenja dela 
zaposlenih v domu ter sta-
tusa domov kot javnih zavo-
dov, saj se v Tržiču kot šir-
še soočajo s pomanjkanjem 

medicinskega kadra: »Pro-
blem, ki zadeva celotno 
družbo, mora začeti reševa-
ti tudi država. Le tako lahko 
preprečimo ogrožanje ka-
kovosti nege in oskrbe sta-
rejših.«

Iskreni v skrbi za starejše
Ob nedavnem dnevu starejših so imeli praznični dan v Domu Petra Uzarja. Kot je dejala direktorica dr. 
Anamarija Kejžar, bi moral biti tak vsak dan v življenju starejših. Dom je prejel tudi dva certifikata.

Direktorica Doma Petra Uzarja Tržič dr. Anamarija Kejžar s 
certifikatom Družbeno odgovorno podjetje / Foto: Tina Dokl
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Naklo – Ivan Meglič, inže-
nir gradbeništva, ima dol-
goletne izkušnje kot pro-
jektant in nadzornik infra-
strukturnih, inženirskih ter 
gospodarskih objektov. Zad-
njih šest let je direktor svo-
jega projektantskega podje-
tja. Dodobra je spoznal tudi 
delovanje lokalne samou-
prave, zato je prepričan, da 
bo kot župan lahko uspešen. 
Izvoljen je bil v vse mandate 
občinskega sveta, od tega je 
tri mandate nepoklicno op-
ravljal funkcijo podžupana. 

Obljublja dialog z občani, 
vaškimi odbori in oživitev 
zborov krajanov ter spodbu-
janje prostovoljstva. »Glav-
no merilo bo enakomeren 
razvoj po vseh krajih,« je po-
udaril in med drugim napo-
vedal ureditev manjkajoče 
infrastrukture, komunalne 
oziroma cestne, na Polici, v 
Okroglem, Naklem, Žejah, 
Bistrici, Podbrezjah, Go-
bovcah, Zadragi, Strahinj, 
Dupljah. Nujna se mu zdi 
ureditev varne šolske poti 
v Podbrezjah in drugih ko-
lesarskih in pešpoti v obči-
ni, ureditev nogometnega 

igrišča na ustrezni lokaci-
ji in stanovanjskega nase-
lja po zaprtju asfaltne baze 
v Podrebru, priprava sever-
ne vpadnice v Naklo in ume-
stitev lokacije za nov gasil-
ski dom v Naklem ... Izbolj-
šati želi pogoje za vodoos-
krbo, gospodarstvo, kultur-
no delovanje in turistični ra-
zvoj občine. Sedež občinske 
uprave bi z izvolitvijo vrnil v 
središče Naklega v stari Vr-
tec Rožle. Meglič je tudi član 
PGD Duplje in predsednik 
KTD Pod krivo jelko Duplje. 
Za župana kandidira s pod-
poro SLS. 

Ivan Meglič v bitko za županski stol

Ivan Meglič / Foto: Tina Dokl
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Naklo – Kandidat za župa-
na Občine Naklo s podporo 
stranke DeSUS je Primož 
Povše, doma iz Naklega. Ima 
družino, po izobrazbi je di-
plomirani ekonomist, zapo-
slen je na ministrstvu za ob-
rambo kot varnostni inženir 
s področja varstva pred poža-
rom. V otroštvu je v Naklem 
treniral nogomet, kasneje se 
je začel ukvarjati tudi s ko-
šarko, ki jo še igra. Je pred-
sednik Športnega društva 
Naklo in član PGD Naklo. 
Če bo izvoljen, želi s svojo 

nepopustljivo voljo in de-
lom doseči tisto, kar v Obči-
ni Naklo manjka; s podporo 
stranke DeSUS, ki je med-
generacijska stranka, kot je 
poudaril, je zdaj priložnost, 
da vse generacije še bolje so-
delujejo. Želi si boljšo, pri-
jaznejšo in kvalitetnejšo ob-
čino, med prednostne nalo-
ge pa uvršča spremembo in-
dustrijske cone v Naklem v 
razvojno obrtno-podjetni-
ško cono, ki bo prijaznej-
ša okolju, postavitev špor-
tnega parka z nogometnim 
igriščem v Malem Naklem, 
več podpore prostovoljnim 

gasilcem z opremo in izo-
braževanji, dograditev doma 
starejših in njegovo preobli-
kovanje v samostojen javni 
zavod po sprejemljivejših ce-
nah za starejše občane, manj 
od zdaj načrtovanih stano-
vanjskih blokov na lokaciji 
asfaltne baze v Podrebru in 
raje več individualnih hiš, 
ureditev nerešenih zemlji-
ških zadev in manjkajoče in-
frastrukture. »Bil bi poklicni 
župan, vsak mesec pa bi pol 
svoje plače doniral pomoči 
potrebnim posameznikom 
in društvom v občini«, je na-
povedal Povše. 

Primož Povše za župana Naklega

Primož Povše / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Rateče – To jesen so vendar-
le dokončno uredili krožišče 
na vhodu v Rateče, od koder 
se z državne regionalke od-
cepi cesta proti središču vasi 
oziroma proti Planici. Kot je 
povedala predsednica sve-
ta Krajevne skupnosti Rate-
če - Planica in najbližja sose-
da novega krožišča Sonja Ka-
valar, so domačini novo pro-
metno ureditev težko priča-
kovali, saj se je promet, od-
kar so staro križišče preob-
likovali v krožišče, občutno 
umiril. »Posebno kritično 
je bilo zadnjih nekaj let, od-
kar je na drugi strani ceste 

urejeno športno igrišče. Pos-
tavili smo ga namreč po tem, 
ko nam je bilo obljubljeno, 
da bo krožišče urejeno že do 
leta 2012. Res je bilo nevar-
no prečkanje ceste, na kate-
ri so bile zaradi dolge ravnine 
hitrosti izjemno velike,« je še 
povedala Kavalarjeva. Na kro-
žišče so umestili skulpturo, 
ki simbolno prikazuje plani-
ške skakalnice; zasnoval jo je 
dekan Fakultete za arhitektu-
ro Matej Blenkuš, iz kortena, 
vremensko odpornega jekla, 
ki bo šele sčasoma ustvarilo 
neprepusten zaščitni sloj pa-
tine in s tem dokončno barvo, 
pa ga je izdelal domači moj-
ster Andrej Bizjak.

Na krožišču simbolne 
skakalnice

Križišče v Ratečah je zdaj urejeno in opremljeno s skulpturo, 
ki simbolizira planiške skakalnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur.l. 
RS, št. 61/2017), 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZU-
PUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 
– odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 43. člena Zakona 
o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ 
in 21/18 – ZNOrg),  21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 8. in 30. člena Statuta Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Go-
renjskem, št. 7/2016), Sklepa o začetku priprave sprememb in do-
polnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Go-
renjskem – spremembe št. 8 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
5/2018) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel

S K L E P
o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve  

in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in  
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na 

Gorenjskem - spremembe št. 08 (SD OPN 08)

V postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem – št. 8, ki je potekala od 29.5.2018 do 
vključno 29.6.2018 ter javne obravnave z dne 11. 6. 2018 (javno 
naznanilo št. 350-01/2018-40, z dne 21. 5. 2018) je bilo podanih 
šest pripomb na omenjeni dokument. Vsebina pripomb in stališč 
je razvidna iz priloženih Stališč do pripomb in predlogov k dopol-
njenemu osnutku SD OPN št. 8, ki so priloga tega sklepa. Sklep se 
objavi v časopisu Gorenjski Glas in na spletni strani Občine Cerklje 
na Gorenjskem in velja z dnem izdaje.

Številka: 350-01/2018-65
Datum: 9. 10. 2018 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Župan 
 Franc Čebulj, l.r.

Priloga sklepa:
Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku 
SD OPN Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 08,  
št. 350-01/2018-66 z dne 9.10.2018, so na vpogled na Občini 
Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

Občina Cerklje na Gorenjskem
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Zobje
Zobje+

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Že od 
2,5 € 
na mesec.

Maša Likosar

Gozd – Spominsko slove-
snost, ki jo leto za letom prvo 
oktobrsko nedeljo priredi 
Krajevni odbor za ohranja-
nje vrednot NOB Križe sku-
paj z Občinskim odborom 
ZB NOB Tržič in podporo 
Občine Tržič, Osnovne šole 
Križe, Planinskega društva 
Križe in PGD Križe, so le-
tos združili s praznovanjem 
krajevnih skupnosti Križe in 
Senično. 

Slavnosti govornik je bil 
Srečko Knafelc, predsednik 
Društva Zarja spominov 

iz Velikih Lašč. Dejal je, da 
smo ujetniki časa in dogod-
kov, na katere le redko kdaj 
lahko vplivamo. »Ponovno 
se soočamo s poskusi, da bi 
razvrednotili tisto najvred-
nejše v narodu – ponos in 
pogum. Naša naloga danes 
ni lahka, morda na trenut-
ke še težja kot v tistih časih 
okoli leta 1941. Ohraniti mo-
ramo težko pridobljeno svo-
bodo in vsa pozitivna izroči-
la partizanskega boja,« je de-
jal govornik in poudaril: »Ne 
smemo dopustiti, da se po-
skuša popravljati zgodovi-
na, da se omalovažuje upor 

proti okupatorju in da se 
celo kriminalizira NOB. To 
je najmanj, kar lahko stori-
mo za borce, ustreljene tal-
ce, za izgnane in razselje-
ne.«

Slovesnosti so se udeleži-
li tudi župan Občine Tržič 
Borut Sajovic, podžupan 
Občine Tržič Dušan Bod-
laj, častni občan Občine Tr-
žič Tine Tomazin, predse-
dnik KS Križe Slavko Bo-
hinc, predsednik KS Senič-
no Vinko Studen in pred-
sednik Občinskega odbora 
ZZB NOB Tržič Jure Jerkič. 
Slednji je v uvodnem go-
voru dejal, da sta mu v na-
zivu Zveza združenj bor-
cev za vrednote narodnoo-
svobodilnega boja Sloveni-
je najpomembnejši dve be-
sedi: za vrednote. »Tova-
rištvo, solidarnost, pomoč 
nemočnim, skrb za ranjen-
ce – iz teh vrednot so nasta-
le zelo pomembne stvari za 
obstoj slovenskega naroda 
in jezika: ustanavljale so se 
ilegalne šole v slovenskem 
jeziku, ilegalne bolnice, ile-
galne tiskarne, kjer so se ti-
skala umetniška dela slo-
venskih sodobnikov. Marsi-
kaj od tega je bilo izdano in 
uničeno, toda iz uničenega 
je zraslo novo.« 

Ohraniti moramo svobodo
S slovesnostjo ob 74. obletnici požiga vasi so se poklonili žrtvam tragičnega 
dogodka, ko je nemška vojska 7. oktobra leta 1944 napadla, izropala in 
požgala vas Gozd.

Srečko Knafelc je dejal, da je predstavnik povojne 
generacije, po njegovem mnenju najsrečnejše generacije 
Slovencev, ki sta ji bila namenjena mir in jasna perspektiva 
za življenje. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Dve ekipi Gorske 
reševalne zveze Slovenije 
(GRZS) sta se v soboto ude-
ležili mednarodnega tekmo-
vanja ekip gorskih reševal-
nih enot v Dolomitih. Gre 
za tekmovanje, ki temelji 
na preverjanju vzdržljivos-
ti, gibanju po visokogorju 
ter alpinistiki. Tekmovanje 
je že tradicionalno, udeleži-
lo pa se ga je 220 tekmoval-
cev v 57 ekipah iz vse Evrope. 
Prva ekipa Slovenije, v kate-
ri so bili Miha Rakar (GRS 
Jesenice), Primož in Anže 
Šenk (GRS Jezersko) in Ro-
bert Pritržnik (GRS Celje) je 

zmagala, druga slovenska 
ekipa v sestavi Milan Šenk 
(GRS Jezersko), Gašper 
Perše (GRS Tolmin), Mati-
ja Klanjšek in Miha Dolinar 
(oba GRS Kranj) pa je zased-
la šesto mesto. 

Kot je povedal podpredse-
dnik GRZS Robert Sušanj, je 
šlo za izjemno resno tekmo-
vanje, ki zahteva vrhunsko 
usposobljenost ter vzdržlji-
vost, udeležijo pa se ga pre-
kaljeni reševalci in gorski te-
kači. Uspeh slovenskih gor-
skih reševalcev je zato res iz-
jemen, saj so pokazali, da so 
med najbolj usposobljenimi 
in najbolje telesno priprav-
ljenimi v Evropi.

Odlični na tekmi

Slovenski ekipi pred startom / Foto: arhiv GRZS

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V Bo-
hinju, ki se že vrsto let vsa-
ko poletje utaplja v pločevi-
ni, so pred letošnjim pole-
tjem sprejeli vrsto ukrepov 
za prometno razbremeni-
tev okolice jezera. Po zaklju-
čeni poletni sezoni, v kate-
ri so ob podražitvi parkir-
nin ob obali Bohinjskega je-
zera obiskovalcem ponudi-
li ugodnejše parkiranje na 
bolj oddaljenih lokacijah in 
tri linije brezplačnega orga-
niziranega prevoza, so z re-
zultati zadovoljni. »Pole-
tni prometni režim dobro 
sprejet,« je dejal bohinjski 
podžupan v opravljanju žu-
panske funkcije Jože Sodja 
in dodal, da tokrat za razli-
ko od prejšnjih let niso bili 
deležni pripomb na poviše-
vanje parkirnin. Ker se je 
veliko obiskovalcev tudi od-
ločilo za alternativne mož-
nosti, so Bohinjci prepriča-
ni, da gredo začrtani ukre-
pi v pravo smer, tako so po 

pogovoru s potniki ugotovi-
li, da si želijo pogostejših vo-
ženj, širitve prevozov do pla-
nine Blato na vse dni v tednu 
in podaljšanja voženj do je-
zera tudi do Ukanca. Kot še 
dodajajo na Občini Bohinj, 
je cilj počasno ukinjanje 
parkirišč ob jezeru: »Naš cilj 
je, da počasi ukinjamo par-
kirišča neposredno ob Bo-
hinjskem jezeru in zviševa-
nje pogostosti brezplačnega 
prevoza ter ureditev prome-
ta na Pokljuki.« Dolgoročna 

vizija predvideva umik pro-
meta od obale jezera in dvi-
govanje cen parkirnine na 
bližnjih parkiriščih ter šir-
jenje oddaljenih parkirišč z 
brezplačnimi prevozi. Pri-
hodki iz naslova parkirnin 
so brez davka znašali 325 ti-
soč evrov, stroški organizira-
nih prevozov pa dobrih 84 ti-
soč, zvišalo pa se je tudi šte-
vilo prodanih poletnih kartic 
mobilnosti s 3594 na 4345.

Direktor občinske upra-
ve Miro Sodja pa dodaja, 

da bodo v prihodnje poseb-
no pozornost posvetili pod-
porni informatiki s spletno 
stranjo in aplikacijo za po-
dročje trajnostne mobil-
nosti, kjer bi radi sredstva 
zbrali v okviru projekta Ju-
lijske Alpe, apelirajo pa tudi 
na državo, da bolje poskrbi 
za področje trajnostne mo-
bilnosti. Bohinjska občina 
se je pridružila tudi Evrop-
skemu tednu mobilnosti in 
v tem času poskusno zapr-
la parkirišče ob tržnici, ki ga 
namerava v prihodnje dol-
goročno zapreti in nameni-
ti različnemu dogajanju, s 
čimer bi Bohinjska Bistrica 
pridobila tudi pravi center. 
Poteka pa tudi prenova ces-
te mimo občine v Bohinjski 
Bistrici, zaradi česar bo do 
predvidoma sredine okto-
bra urejen obvoz po zgornji 
bohinjski dolini. Investici-
jo na državni cesti izvaja dr-
žava, občina pa prispeva šti-
risto tisoč evrov za ureditev 
pešpoti in trga pred občin-
sko stavbo.

Uspehi prometnega režima
V Bohinju so s spodbudnimi rezultati prve poletne sezone z novimi ukrepi za prometno razbremenitev 
jezerske sklede zelo zadovoljni in se z optimizmom podajajo v prihodnost z novimi ukrepi.

Predstavniki Občine Bohinj so predstavili rezultate ukrepov 
za prometno razbremenitev okolice jezera.
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OBČINA PREDDVOR na javni dražbi, ki bo v ponedeljek,  
15. 10. 2018, prodaja:
-  zemljišče primerno za gradnjo v Preddvoru – parc. št. 392/88 

k.o. Breg ob Kokri, izklicna cena: 78.960,00 EUR

-  zemljišče parc. št. 7/4 k.o. Tupaliče, izklicna cena: 8.640,00 EUR

-  obnovljeno enosobno stanovanje na naslovu Belska cesta 2, 
Preddvor, izklicna cena: 103.000,00 EUR.

Več informacij na spletni strani: https://preddvor.si/dokumenti/
objave-in-razpisi/ oz. na telefonski številki: 04 275 10 00. 

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA -  
OKTOBER 2018

V ČETRTEK, 18. OKTOBRA 2018, bo v organizaciji  
RKS OZ Kranj in KORK Stražišče, redna terenska  

krvodajalska akcija, ki bo 

v DVORANI MEGA CENTER PROŠPORT v STRAŽIŠČU,  
Jernejeva ulica 12, Stražišče. 

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00. 
Prijazno vabljeni.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Mateja Rant

Kranj – Tako tudi prazno-
vanje petdesete obletnice 
odprtja nove šolske stav-
be v Kranju ni bila povsem 
običajna šolska priredi-
tev z recitacijami, dolgimi 
govori in nastopi šolske-
ga zborčka. Seveda je na-
stopil šolski zbor, ki je za-
pel šolsko himno, tudi rav-
natelj Aleš Žitnik je zbra-
nim namenil nekaj besed, 
a osrednji del prireditve, 
ki jo je duhovito povezoval 
Toni Cahunek, je bil name-
njen zabavnemu kratkemu 
filmu, v katerem so se na 
humoren način sprehodili 
skozi zgodovino šole in se 
ob tem večkrat pošalili na 
svoj račun.

Ravnatelj Aleš Žitnik je 
ob jubileju omenil zanimi-
vo naključje – petdeseta ge-
neracija prvošolcev, ki se je 
septembra vpisala v njihovo 
šolo, šteje natanko petdeset 
učencev. Vseh učencev na 
šoli je sicer v letošnjem šol-
skem letu 553, medtem ko je 
v letu 1968, ko so odprli no-
vozgrajeno šolo, pouk v novi 
šoli obiskovalo 1115 učencev 
v dveh izmenah, od tega je 
bilo kar 142 prvošolcev. Kot 
je spomnil Žitnik, je bil ta-
kratni normativ 36 učencev 
na razred, danes pa je v ra-
zredih največ 28 otrok. V 
vseh petdesetih letih je šolo 
končalo 6581 učencev, v šoli 
se je zvrstilo 647 učiteljev in 
drugih zaposlenih, je s še ne-
kaj statistike postregel rav-
natelj. 

OŠ Franceta Prešerna so 
tako kot še nekatere druge 
šole v tistem času gradili s sa-
moprispevkom. Leta 1964 je 
namreč takratna lokalna ob-
last razpisala referendum o 
samoprispevku za gradnjo 
šol v Kranju, pod katerega so 
takrat sodile tudi sedanje sa-
mostojne občine Jezersko, 
Preddvor, Cerklje in Nak-
lo. Referenduma se je ude-
ležilo 81 odstotkov prebival-
cev, od katerih jih je skoraj 
78 odstotkov glasovalo za sa-
moprispevek. Iz tega samop-
rispevka je bila še istega leta 
zgrajena šola v Šenčurju, 
leto kasneje v Žabnici, leta 
1966 pa sta bili dograjeni te-
lovadnici v Stražišču ter novi 
šoli v Cerkljah in Preddvo-
ru. »Odprtje nove šole v Kra-
nju je bil res pomemben 

dogodek za skupnost,« je ob 
prebiranju prispevka v Go-
renjskem glasu iz leta 1968 
poudaril Žitnik. Prav tako pa 
je po njegovem pomembno, 
da se ob obletnicah spomni-
mo, kako se je pisala zgodo-
vina šole. Eden od pomemb-
nih mejnikov je bila po nje-
govih besedah razdružitev 
med Mestno občino Kranj 
in novonastalo Občino Nak-
lo. Življenje in delo v šoli so 
zaznamovale tudi številne 
sanacije in dograjevanja pri-
zidkov, in sicer za telovad-
nico, večnamensko dvora-
no in zobno ambulanto, kas-
neje so za potrebe izvajanja 
devetletke šolo tudi nadzida-
li. Zamenjali so tudi izolaci-
jo na strehi, ki je zamakala, 
(pre)dolgo so čakali še na ob-
novo sanitarij. 

V lanskem šolskem letu 
so se znova soočili z moč-
no povečanim vpisom v prvi 
razred, zato vseh otrok niso 
mogli razporediti v matič-
no šolo in so jih nekaj usme-
rili v podružnico na Kokri-
ci. »Pomagala bi edino do-
gradnja šole ali spremem-
ba šolskih okolišev,« ob tem 
opozarja Žitnik in dodaja, da 
bo treba v primeru, da bo šte-
vilo otrok še naraščalo, raz-
misliti o novi šoli. Svoj na-
govor je sklenil z besedami, 
da je šola več kot le stavba, 
to so tudi učenci, vsi zaposle-
ni in program, ki ga izvajajo. 
»Naše učence danes srečuje-
mo v gospodarstvu, politiki, 
kulturi, športu, zdravstvu. 
Ponosni smo na njihove do-
sežke, kot so tudi oni ponos-
ni, da so bili naši učenci.«

Razposajena petdesetletnica
Osnovna šola Franceta Prešerna iz Kranja je že srečala abrahama, a vzdušje v tamkajšnjem šolskem 
kolektivu dokazuje, da leta prav zares niso pomembna.

V OŠ Franceta Prešerna so zaznamovali petdesetletnico delovanja. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Železniki – Državna revizij-
ska komisija je zavrnila pri-
tožbo podjetja Rafael v po-
stopku izbire izvajalca za sa-
nacijo plazu v Dražgošah. 
Kot smo poročali, je Občina 
Železniki konec julija za iz-
vajalca izbrala podjetje Hip 
Plus z Vač, ki je bilo z nekaj 
manj kot 1,3 milijona evrov 
(brez DDV) vredno ponudbo 
najugodnejše, a se je sevni-
ško podjetje Rafael, ki je od-
dalo za slabih 46 tisoč evrov 
višjo ponudbo, pritožilo dr-
žavni revizijski komisiji. Ta 
je njegovo pritožbo zavrnila, 
je povedal župan Železnikov 
Anton Luznar ter dodal, da 

bo sledil sestanek na mini-
strstvu za okolje in prostor, 
da se dogovorijo o nadaljnjih 
korakih. Za sanacijo obsež-
nega plazu, ki ogroža šest 
hiš, so bila namreč v okviru 
programa odprave posledic 
lanskega aprilskega deževja 
letos zagotovljena sredstva 
iz rezerve državnega prora-
čuna, ki pa jih zaradi zaple-
tov pri izbiri izvajalca ni bilo 
možno realizirati. Ali bo dr-
žavni denar za sanacijo pla-
zu na voljo tudi prihodnje 
leto, še ni znano; na okolj-
skem ministrstvu so pojas-
nili, da bo razpoložljivost fi-
nančnih sredstev znana s 
sprejemom rebalansa pro-
računa za leto 2019.

Zavrnili revizijski zahtevek

Stražišče – Danes z začetkom ob 17. uri bo na Baragovem 
trgu v Stražišču potekala lokalna ekološka in konvencionalna 
tržnica. V sklopu tržnice se bodo predstavili stražiški kmetje, 
ki bodo obiskovalcem pripravili degustacijo »tenstanega« 
krompirja, z Ekološke kmetije Danice Pavlič pa bodo ponudili 
sladki krompir. Postavljena bo stojnica Ljudske univerze Kranj, 
na kateri bo moč igrati štiri v vrsto, sestaviti obrok (iz roke v 
usta) ali se preizkusiti v jezikovni igri. Med 19. uro in 20.30 bo 
študent in popotnik Rok Šklep iz Stražišča predstavil življenje 
v Kazahstanu. Kot obljubljajo organizatorji bodo z ocvrtimi 
sardelicami in kraft pivom poskrbeli tudi za prazne želodce.

Stražiški kmetje in igre

Jesenice – Jeseniški občinski svetniki so se ob koncu sep-
tembra sestali na 29., verjetno zadnji redni seji v tem mandatu. 
Župan Tomaž Tom Mencinger se jim je zahvalil za njihovo 
štiriletno delo in prispevek k razvoju občine. »Vsi smo tukaj, 
da izboljšamo kakovost življenja na Jesenicah, tem ciljem je 
treba slediti tudi v prihodnje; glavni cilj mora biti javni interes 
in interes lokalne skupnosti,« je dejal. Za slovo so občinski 
svetniki sprejeli enega najpomembnejših dokumentov občine, 
to je občinski proračun za leto 2019. Proračunski prihodki naj 
bi znašali 19,7 milijona evrov, odhodki pa 23,3 milijona evrov. 
»Upam, da smo novi sestavi občinskega sveta olajšali delo, 
saj bodo stopili v mandat z že sprejetim proračunom,« je po 
sprejetju proračuna dejal župan.

Za slovo sprejeli proračun

Janez Kuhar

Cerklje – Pri Marijinem vrt-
cu v Cerkljah so pred ne-
davnim slovesno izročili na-
menu novo otroško igrišče. 
Igrišče, ki ga bo uporabljalo 
110 otrok, je odprl cerkljan-
ski župan Franc Čebulj, bla-
goslovil pa domači župnik 
Jernej Marenk. Na igrišču 
so posadili tudi eno od treh 
lip, ki jih je Čebelarska zveza 

Slovenije podarila Čebelar-
skemu društvu Cerklje. Po-
saditve so se udeležili pred-
stavniki društva in čebelar-
skega krožka, ki deluje na 
osnovni šoli pod mentor-
stvom Borisa Jereba. Otroci 
iz Marijinega vrtca in vzgoji-
teljice so pripravili krajši kul-
turni program, vzgojiteljice 
pa so uprizorile tudi otroško 
igrico po slikanici Pod med-
vedovim dežnikom.

Novo otroško igrišče

Otroci Marijinega vrtca so bili veseli novega otroškega 
igrišča. 

Možjanca – Jutri, 13. oktobra, se bodo pohodniki že desetič 
odpravili z Možjance proti Kokri po pred leti obnovljeni stari 
tovorni poti. Zbrali se bodo med 7. in 8. uro zjutraj v okrep-
čevalnici Rožmarin in pod vodstvom Francija Štirna krenili 
na štiriurni pohod. Ob vrnitvi jih bodo pričakali z golažem, 
organizatorja Tatjana in Franci Štirn pa za deseti pohod na-
povedujeta tudi nekatera presenečenja. 

Desetič po tovorni poti

Velika planina – Poletna sezona na Veliki planini se počasi 
zaključuje in v družbi Velika planina se že ozirajo v zimo. Še 
pred tem pa bodo letos drugo leto zapored – v upanju, da bo 
zima spet bogata s snegom in bo omogočila smučanje – prip-
ravili delovno akcijo pobiranja kamnov na planini. Akcija bo 
jutri, 13. oktobra. Udeleženci se bodo zbrali ob 8.30 pri spodnji 
postaji nihalke, nato pa se ob 9. uri z nihalko odpeljali na 
planino. Kamenje bodo pobirali na pobočju vse do Zelenega 
roba, kjer se bo akcija ob 14. uri tudi zaključila s toplo malico in 
čajem. Poleg brezplačne malice bo vsak udeleženec prejel tudi 
brezplačno dnevno smučarsko vozovnico za letošnjo sezono. 

Na Veliki planini bo jutri delovna akcija

Luša – Na Kovkarjevi kajži v Luši bo društvo za ohranjanje 
kulturne dediščine Pustote danes ob 16. uri odkrilo spomin-
sko ploščo. V hiši sta bila rojena ljudski pesnik Franc Vidmar 
- Pustotnik in Janez Okorn, ki je študiral za duhovnika, a je 
zaradi jetike kmalu umrl, je pojasnil član omenjenega društva 
Jože Dolenec.

Odkrili bodo spominsko ploščo
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»Zaradi naprednih varnostnih mehanizmov včasih zazna-
mo nevarnosti, še preden jih občutite stranke. Takrat je po-
membno, da čim prej stopimo v stik z vami, to pa lahko sto-
rimo le, če imamo vaše prave podatke,« pojasni Mojca Čuk. 

Po dvigu na bankomatu, kjer je bil odkrit skimming,  
vas lahko obvestimo

Ko v banki zasledimo, da je bil na bankomatu izveden skim-
ming, pokličemo imetnike plačilnih kartic, ki so ta bankomat 
uporabljali. »Če ste dvigovali denar na sumljivem bankoma-
tu in imamo vaše kontaktne podatke, vas bomo poklicali in 
predlagali rešitve. Tako bomo lahko pravočasno preprečili, 
da bi zlikovci izpraznili vaš račun,« nadaljuje Čukova.

Morda vas opozorimo na nenavadne vzorce  
plačevanja s kartico 

Lahko vam tatovi ukradejo le podatke o kartici, kartico pa še 
vedno imate. Ko zaznamo nenavadne vzorce nakupovanja s 
plačilno kartico, vas bomo poklicali in preverili, ali ste sum-
ljive nakupe res opravili vi. Če boste zlorabo potrdili, lahko 
plačilo ustavimo in kartico blokiramo. 

Morda vas opozorimo ob nakupovanju na tveganih 
spletnih straneh 

Tudi če zaznamo, da želite izvesti plačilo nakupa na spletni 
strani, ki ima oznako visokega tveganja, vas bomo poklicali, 
na to opozorili ter poiskali ustrezno rešitev.

»Svetujemo, da ob tem, ko nam sporočite svoje podatke, 
razmislite tudi, kako želite, da vas obveščamo, in s katerimi 
podatki želite, da upravljamo,« zaključuje sogovornica in vas 
vabi v NLB Poslovalnico Kranj.

Ko boste zagotovo veseli  
klica iz banke
Zlikovci so vedno na preži. Zato je dobro, da imate na svoji strani nekoga,  
na katerega se lahko zanesete. 

Mojca Čuk, vodja NLB Poslovalnice Kranj
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Maša Likosar

Tržič – »Ljubezen ima mno-
gotero obrazov, zna vzbudi-
ti najlepša čustva, lahko pa 
nas pahne v brezno žalosti in 
razočaranja,« v uvodu pove 
predsednica Društva upo-
kojencev Tržič Zvonka Pret-
nar. Tema dvanajstih Bese-
darij, ki so tradicionalno po-
tekale v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja v Tržiču, je bila Ko 
sem zaljubljen bil. Sedem 
ljubiteljskih pisateljev je lju-
bezen popisalo skozi različ-
na rožnata očala. Nastala so 
tri prozna dela, štirje avtor-
ji pa so napisali po dve pe-
smi. Kot pravi Zvonka Pret-
nar, je vsako delo edinstve-
no, nekatera vedra, druga 
otožna, veliko pa je spomi-
nov na mladostniško zalju-
bljenost. »Temo smo določi-
li spomladi, od takrat so av-
torji ustvarjali vsak v svojem 
ustvarjalnem miru. Našim 
avtorjem veliko pomeni, da 
se lahko kreativno izražajo 
skozi pisanje, saj s tem urijo 
um in spomin, hkrati pa jim 
je pomembno, da svoje pisa-
ne izdelke lahko predstavi-
jo občinstvu na Besedarijah 
in jih izdajo v knjižici,« pove 
Zvonka in doda: »Mi smo še 
generacija svinčnika in pa-
pirja, kar je zelo drugače od 
pisanja na računalnik; a ker 
želimo biti v koraku s časom, 
se učimo tudi računalniških 
veščin. Danes pravzaprav 

brez tega znanja ne moreš 
več normalno živeti.« 

Na Besederijah se je z 
zgodbo Zaljubljena v spo-
mine predstavila tudi Jana 
Cvirn, rojena Zaplotnik, ki 
ni pisala o ljubezni do mo-
škega, temveč o ljubezni do 
rojstnega kraja Tržič. »Dru-
go leto bo petdeset let, kar ži-
vim v Sevnici, a na Tržič me 
še vedno vežejo lepi spomi-
ni, te sem zapisala in tako 
bodo za vedno ostali, brali 
jih bodo lahko tudi moji po-
tomci,« pravi Jana in doda: 
»Rada pišem, pisanje mi po-
meni duhovno zadoščenje in 
dopolnjevanje mojega uma. 
Pišem predvsem pesmi, ki 
jim dodam moralni nauk in 
jih tudi objavim, je pa res, da 
se preko proznega dela lah-
ko bolj bogato izrazim.« Par-
tnersko ljubezen je na druga-
čen način popisala tudi Bre-
da Miščevič, ki je svoje delo 
naslovila PCT (Rad imam 
seks, ampak …). »Napisa-
la sem zgodbo neplodnega 
para, a na drugačen, humo-
ren način, saj nisem želela, 
da bi zvenelo sentimentalno 
in solzavo. Postavila sem se 
v vlogo parterja, glavni prota-
gonist je bodoči očka, ki pri-
poveduje svoje poglede in 
čustva na neplodnost, na pro-
cese zdravljenja in na ''seks 
na ukaz''. Upala sem si upo-
rabiti nekaj sočnih izrazov in 
upam, da sem z njimi doseg-
la želeni efekt.« 

Besedarije v 
znamenju ljubezni
Jesenske besedarije Društva upokojencev Tržič so 
bile tokrat obarvane z ljubeznijo. Sedem avtorjev 
je ubesedilo svoje poglede, čustva in spomine na 
čas, ko so bili zaljubljeni.

Avtorji Jesenskih besedarij: Vladimir Ovsenek, Breda 
Miščevič, Erna Anderle, Brigita Lupša, Marica Frantar, Jaka 
Praprotnik in Jana Cvirn / Foto: Maša Likosar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Muzejsko dru-
štvo Škofja Loka, ki negu-
je vrednote domoznanstva 
in domoljubja, želi v svoje 
vrste pritegniti tudi mlade. 
Priložnost so ponudili letoš-
nji Dnevi evropske kulturne 
dediščine z geslom Ko pre-
teklost sreča prihodnost, je 
na sklepnem srečanju pove-
dal predsednik društva Ale-
ksander Igličar. Tako je dru-
štvo na pobudo svojega čla-
na Andreja Ranta pripra-
vilo nagradni natečaj Tole 
moram povedat' in mladi 
iz osnovnih šol na škofjelo-
škem območju so zapisova-
li pričevanja starejših, kako 
se ti spominjajo starih časov.

Kot je povedal vodja pro-
jekta Ambrož Demšar, je na 
natečaj prispelo 120 prispev-
kov, ki so nastali ob pomoči 
dvajsetih mentorjev, najbolj 
aktivni so bili osnovnošolci s 
podružnic. Dvajset prispev-
kov so dodali še mladi foto-
grafi. Najboljših osem se je 
uvrstilo v ožji izbor, nagra-
da zanje bo objava v publi-
kaciji Loški razgledi. Zma-
govalec natečaja, o katerem 
je odločala posebna komi-
sija muzejskega društva, 
pa je Jan Demšar iz Osnov-
ne šole Poljane, ki je zapisal 
pričevanje starejše sosede o 
tem, kako so včasih želi žito. 

»Soseda Cilka mi je pripove-
dovala o tem kmečkem op-
ravilu. Zelo rad poslušam o 
starih časih in o tem, kako 
so včasih živeli in delali,« je 
povedal zmagovalec, ki mu 
je ob strani stala mentorica 
Majda Bernik, pa tudi mama 
Joži ga je ves čas spodbuja-
la, da je svoj prispevek izpi-
lil do zmagovalnega. K Cilki-
ni pripovedi je dodal še, kako 
se kmetuje danes v vasi Bu-
kov Vrh, kjer tudi sam po-
maga na domači kmetiji 

in opazuje, kako poteka-
jo kmečka dela. Nagrada za 
zmagovalca sta vstopnici za 
adrenalinski park, mentori-
ca pa se bo udeležila izleta z 
muzejskim društvom. 

Z žrebom pa so določili 
še enega učenca in mento-
rico, ki sta se izkazala s pi-
snim prispevkom, to sta bila 
Jon Velkavrh in mentorica 
Barbara Peternelj. Med pri-
spevki fotografskega nateča-
ja pa so izžrebali Urha Mura 
z mentorico Petro Novak. 

Na prireditvi pa so pokazali 
tudi video Matevža Hostni-
ka (z mentorico Mileno Ma-
tičič Hostnik), ki je posnel 
šaljivo pripoved Slavke Ko-
žuh s Suhe. Glasbena sku-
pina Suha špaga je urezala 
nekaj domačih, devetdese-
tletni Konrad Triler pa je na-
nizal svoje spomine na ob-
dobje druge svetovne voj-
ne, ko je kot mlad fantič po-
kopaval mrtve, med drugim 
tudi padlega heroja Blaža 
Ostrovrharja.

Radi poslušajo o starih časih
Muzejsko društvo Škofja Loka je izbralo zmagovalca natečaja Tole moram povedat', ki ga je izvedlo ob 
Dnevih evropske kulturne dediščine in ob svoji osemdesetletnici.

Zmagovalec natečaja v družbi organizatorjev natečaja (od leve): Aleksander Igličar, Andrej 
Rant, zmagovalec Jan Demšar, mentorica Majda Bernik in vodja natečaja Ambrož Demšar  

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Kranj – V Društvu za zaščito živali Kranj v soboto, 13. oktobra, 
organizirajo že 15. akcijo zbiranja papirja za pomoč živalim. 
Akcija bo potekala med 8. in 19. uro pred trgovskim centrom 
Merkur na Primskovem v Kranju. Tam bo tudi stojnica z izdelki 
društva, prinesli boste lahko tudi zamaške, ki jih zbirajo za 
Fundacijo Naš kuža. Društvo vsakič celoten izkupiček akcije 
nameni oskrbi brezdomnih in zapuščenih živali. Običaj je že, 
da na jesenski akciji predstavijo svoje koledarje za naslednje 
leto in tudi to soboto bo tako.

Že petnajstič zbirajo papir za pomoč živalim
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Holidaycheck priznanje za vrhunski hotel
A-9551 Bodensdorf • Gerlitzen Alpe/Osojščica

Za zimsko sezono takoj zaposlimo

vodjo strežbe m/ž
(Chef de Rang)

Pogoj je znanje nemščine. Delo poteka 6. dni na teden, 48 ur. 
Po želji vam nudimo tudi možnost bivanja.

Plača najmanj po kolektivni pogodbi, 
odvisno od kvalifikacije in delovnega časa tudi več. 

G. dir. Andreas Feichter se veseli vašega klica ali sporočila:
tel.: 0043 (0) 4248 2880 • e-pošta: af@hotel-feuerberg.at

Dodatne informacije najdete na: hotel-feuerberg.at

Zdravstvena ustanova OptimaMed Gesundheitsresort 
Weißbriach na avstrijskem Koroškem takoj zaposli

FIZIOTERAPEVTA m/ž 
Delo je za skrajšan delovni čas, vendar najmanj 30 ur na teden.

Od vas pričakujemo: zaključeno poklicno izobrazbo 
fizioterapevta, nostrifikacijo in znanje nemščine.

Nudimo vam: delo za nedoločen čas v mednarodnem pod-
jetju, mesečno plačo na osnovi polnega delovnega časa po 
kolektivni pogodbi najmanj 2.200,72 evra bruto z dodatki.

Če vas omenjeno delo zanima, se veselimo vaše prijave na:
OptimaMed Gesundheitsresort Weißbriach GmbH

Fr. Dir. Monika Truppe, Weißbriach 61, A-9622 Weißbriach
+43 428 621 02 20 • m.truppe@optimamed.at

www.kurhotel-weissbriach.at 
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Holidaycheck priznanje za vrhunski hotel
A-9551 Bodensdorf • Gerlitzen Alpe/Osojščica

Za zimsko sezono takoj zaposlimo

vodjo strežbe m/ž
(Chef de Rang)

Pogoj je znanje nemščine. Delo poteka 6. dni na teden, 48 ur. 
Po želji vam nudimo tudi možnost bivanja.

Plača najmanj po kolektivni pogodbi, 
odvisno od kvalifikacije in delovnega časa tudi več. 

G. dir. Andreas Feichter se veseli vašega klica ali sporočila:
tel.: 0043 (0) 4248 2880 • e-pošta: af@hotel-feuerberg.at

Dodatne informacije najdete na: hotel-feuerberg.at

Zdravstvena ustanova OptimaMed Gesundheitsresort 
Weißbriach na avstrijskem Koroškem takoj zaposli

FIZIOTERAPEVTA m/ž 
Delo je za skrajšan delovni čas, vendar najmanj 30 ur na teden.

Od vas pričakujemo: zaključeno poklicno izobrazbo 
fizioterapevta, nostrifikacijo in znanje nemščine.

Nudimo vam: delo za nedoločen čas v mednarodnem pod-
jetju, mesečno plačo na osnovi polnega delovnega časa po 
kolektivni pogodbi najmanj 2.200,72 evra bruto z dodatki.

Če vas omenjeno delo zanima, se veselimo vaše prijave na:
OptimaMed Gesundheitsresort Weißbriach GmbH

Fr. Dir. Monika Truppe, Weißbriach 61, A-9622 Weißbriach
+43 428 621 02 20 • m.truppe@optimamed.at

www.kurhotel-weissbriach.at 

Maja Bertoncelj

Godešič – Na Godešiču je 
bilo v nedeljo, 7. oktobra, slo-
vesno. Na žegnanjsko nede-
ljo so blagoslovili obnovljeno 
fresko pred vhodom v cerkev 
sv. Miklavža. Po sveti maši 
jo je blagoslovil župnik Žu-
pnije Reteče Branko Potoč-
nik, sveto mašo pa je daro-
val duhovnik Štefan Pavli, ki 
je bil župnik v reteški župni-
ji od leta 1994 do leta 2004 
in je v veliki obnovi pripomo-
gel k celoviti obnovi godeške 
cerkve, ki je s tem zaključena. 
Restavrirane poslikave je 
predstavila restavratorka 
Anita Kavčič Klančar, sode-
lavka Restavratorskega cen-
tra Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, ki je bil 
glavni nosilec del, pri kate-
rih je sodelovala tudi resta-
vratorka Jerneja Kos. »Po-
slikava na zahodni steni go-
deške cerkve velja za eno le-
pših upodobitev poslednje 
sodbe pri nas. Je delo gori-
ških slikarjev iz okoli leta 
1400. Spodnji del prikazuje 
Kristusa Sodnika z mečem 
v ustih (desno) in lilijo, sim-
bolom čistosti, na levi. Ob 
njem sta mati Marija (levo) 
in sv. Janez Krstnik (des-
no). Na levi strani je podoba 

''dobrega'', duš, ki prehaja-
jo v nebesa, na desni podo-
ba ''zla'', kjer angel naveza-
ne grešne duše vodi v veliko 
ribje žrelo, prispodobo pek-
la. Nad Kristusom je upodo-
bljen Bog Oče z angeli mu-
zikanti, ki so podoba nebes. 
Poslikava je bila med prizi-
davo vhodne lope leta 1726 
precej uničena in razdelje-
na na dva dela. Zgornji, bo-
lje ohranjeni in leta 2011 že 
restavrirani del, je ostal nad 
obokom lope – na podstrehi. 

Pod obokom lope je ob vho-
du v cerkev ostal spodnji del 
freske, ki pa je slabše ohra-
njen. Motivi na spodnjem 
delu so bili zaradi uniče-
nosti ometa in barvne pla-
sti že skoraj neprepoznav-
ni. Letos so bile te konservi-
rane in restavrirane,« je po-
jasnila Kavčič Klančarjeva. 
Kot je dodala, so se restavra-
torski posegi začeli z odstra-
njevanjem beležev, odstrani-
li so tudi del oslabelih ome-
tov: »Sledilo je utrjevanje 

ometa ter čiščenje in utrje-
vanje barvne plasti. Nato je 
bilo treba pokitati drobne po-
škodbe, ki so nastale v ome-
tu, obenem pa izdelati nov 
omet okoli poslikave. Ker je 
bila barvna plast na umetni-
ni zelo poškodovana, je bila 
retuša izvedena le kot mini-
malno barvno dopolnjeva-
nje. Tak način pozornemu 
gledalcu dopušča vsebinsko 
razumevanje poslikave, obe-
nem pa ohranja njeno zgo-
dovinsko pričevalnost.«

Blagoslov obnovljene freske
Poslikava na zahodni steni cerkve sv. Miklavža na Godešiču velja za eno lepših upodobitev poslednje 
sodbe pri nas. Z njeno restavracijo in blagoslovom je zaključena celovita obnova godeške cerkve.

Utrinek z blagoslova in predstavitve obnovljene freske – od leve: Štefan Pavli, mag. 
Aleksander Igličar, Anita Kavčič Klančar in Branko Potočnik / Foto: Zdravko Igličar

Jasna Paladin

Godič – Kandidaturo je Ma-
tjaž Zorman napovedal takoj 
po spektakularnem skoku z 
domnevno največje lovske 
opazovalnice na svetu.

»Kandidiram med drugim 
tudi zato, ker sem pred dne-
vi dobil odločbo, s katero mi 
je Občina Kamnik dogodek 
prepovedala, in sicer zato, ker 
smo imeli letos teh dogodkov 
preveč in zato preveč obre-
menjujemo okolje. S takšni-
mi stališči občinske uprave 
se seveda ne strinjam, in če 
bom župan, takšnih odločb 
ne bo več. Zato kandidiram,« 
je na novinarski konferen-
ci povedal Matjaž Zorman, 
sicer uradni kandidat stran-
ke SDS. Dodal je, da so v Ka-
mniku potrebne spremem-
be, tako v razmišljanju kot 
v dejanjih. »Pogledal sem si 
programe svojih protikandi-
datov, vsi bomo morali izpe-
ljati podobne stvari, in spra-
šujem se, kdo je vse to sposo-
ben. Moji poudarki so delo, 
razvoj in ustvarjanje pogojev 

za gospodarsko rast, razvoj 
podjetništva, gostinstva in 
turizma,« je povzel svoj pro-
gram. Bolj kot na novinar-
ski konferenci je Zorman 
gostobeseden na družbenih 
omrežjih, kjer je kandidaturo 
najavil že pred mesecem dni. 
»Kandidatura za župana Ob-
čine Kamnik je zame posebej 
odgovoren skok v nove vode. 
Potrpežljivost, strpnost, pro-
dornost, tolerantnost, učin-
kovitost, zagnanost, soču-
tnost, predanost, pogum, 

fleksibilnost, čustvena sta-
bilnost, racionalnost … so ve-
ščine in lastnosti, ki se od žu-
pana pričakujejo. Vse to sem 
potreboval pri projektu Slo-
venia Eco Resort, od projek-
tiranja dalje pa do izdelave in 
zagona ter prav tako pri vo-
denju in organizaciji. Svo-
jo vizijo razvoja občine pred-
stavljam v obliki programa, 
brez nakladanja in nerealnih 
obljub, naj govorijo rezultati. 
Obrnimo Kamnik v svet,« je 
zapisal tam.

Zakaj so organizatorjem 
v Slovenia Eco Resortu pre-
povedali izvedbo priredi-
tev, smo povprašali na Ob-
čini Kamnik. V obsežnem 
odgovoru so nam pojasnili, 
da so v Eco Resortu že pre-
segli možno število dogod-
kov, za katero so dobili dovo-
ljenje za začasno obremeni-
tev okolja s hrupom v okviru 
javnih prireditev (teh je lah-
ko dvanajst na leto), vse os-
tale dogodke bi lahko izvedli 
le v okviru redne dejavnosti, 
za kar pa predmetna uredba 
ni pristojna. »Z izdajo tega 
dovoljenja občina kot uprav-
ni organ nikakor ne odloča o 
tem, ali je organizacija javne 
prireditve dovoljena ali ne. 
Dovoljenje za javno prire-
ditev izda upravna enota na 
osnovi vloge stranke,« pou-
darjajo na občini. Kot smo 
preverili na Upravni enoti 
Kamnik, družba Palmieri, 
ki je lastnik Slovenia Eco Re-
sorta, za omenjeni dogodek 
vloge za organizacijo prire-
ditve ni podala, a naj za to 
tudi ne bi bilo potrebe.

Kandidira, ker ne mara prepovedi
Kandidat stranke SDS za kamniškega župana je Matjaž Zorman, lastnik Slovenia Eco Resorta v Godiču.

Kandidat za kamniškega župana je tudi Matjaž Zorman.

Jasna Paladin

Kamnik – Novinarsko konfe-
renco, na kateri so predsta-
vili svojega županskega kan-
didata in program stranke za 
Občino Kamnik, je občinski 
odbor stranke DeSUS skli-
cal na sedežu stranke v Lju-
bljani, s čimer so želeli sim-
bolično predstaviti pomen 
sodelovanja in programske 
povezanosti državnega vod-
stva stranke z lokalnim ni-
vojem.

Kot so poudarili, je cilj 
stranke na lokalnih volitvah 
dobiti svojega župana in čim 
več članov v občinskem sve-
tu, to pa naj bi jim uspelo s 
kandidatom Štefanom Vir-
jentom. Opisujejo ga kot iz-
kušenega, odločnega, pošte-
nega in odgovornega, s svo-
jim dosedanjim delovanjem 
pa ni znan le v lokalni skup-
nosti, ampak tudi širše. Iz-
kušnje v podjetništvu si je 
nabiral kot podjetnik in di-
rektor večjega podjetja, uve-
ljavil pa se je tudi z delom v 
civilni družbi. Med drugim 
je bil predsednik Lovske zve-
ze Slovenije, trenutno pa je 
predsednik Čebelarskega 
društva Kamnik. 

Kot je poudaril, si bo kot  
župan prizadeval za reše-
vanje zadostnih kapaci-
tet za domsko oskrbo in za 

dementne ter finančno do-
stopno dnevno varstvo, ure-
ditev območja nekdanje 
smodnišnice skladno z ra-
zvojnimi potrebami obči-
ne, izgradnjo nove OŠ Fra-
na Albrehta s telovadnico, 
spodbujanje gospodarske-
ga razvoja, podjetništva, sa-
mozaposlovanja in zaposlo-
vanja, dostopnost korišče-
nja občinske športne infra-
strukture, zmanjšanje soci-
alne in zdravstvene ogrože-
nosti občanov, pridobitev 
novih neprofitnih stanovanj 
za mlade, spodbujanje ra-
zvoja podeželja in ohranitev 
hribovskih kmetij, učinkovi-
tejše vodenje občine in mno-
go drugega.

Kandidat DeSUS-a 
je Štefan Virjent
Za mesto kamniškega župana se bo potegoval 
predsednik Čebelarskega društva Kamnik in 
nekdanji predsednik Lovske zveze Slovenije.

Štefan Virjent / Foto: arhiv GG
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Koroška Bela – Mlada violi-
nistka Maja Horvat že četrto 
leto študira violino na Royal 
College of Music (Kralje-
vi glasbeni kolidž) v Londo-
nu. Septembra se je udeleži-
la Mednarodnega glasbene-
ga tekmovanja Karol Szyma-
nowski v Katovicah na Polj-
skem. Na tekmovanju se za 
prestižne nagrade poteguje-
jo violinisti, pianisti, pevci 
in godalni sestavi, starostna 
omejitev pa je 32 let. »Za to 
tekmovanje sem se odloči-
la predvsem zaradi progra-
ma, ki nam je bil na izbiro. 
Večina glasbe je bila sklada-
teljev iz dvajsetega stoletja, 
ki mi je zelo pri srcu,« je po-
vedala Maja Horvat, da ji je 
še posebno blizu skladatelj 
Szymanowski. Z njegovimi 
skladbami se je srečala že v 
preteklosti in jih tudi pogos-
to igra. Ker gre za zelo kva-
litetno tekmovanje, je poleg 
aktualnega videoposnetka 
in življenjepisa, potrebova-
la tudi priporočili svojih pro-
fesorjev Daniela Rowlanda 
in Leonida Kerbla. Konec ju-
nija je izvedela, da je spreje-
ta med 44 tekmovalcev, violi-
nistov z vsega sveta, med ka-
terimi je nekaj več domačih 
glasbenikov. Njeno poletje je 
bilo podobno kot v prejšnjih 
letih delavno. Igrala je na več 
festivalih v Angliji in Italiji, 
nekaj nastopov pa je strnila 
tudi pri nas. Tokrat si je »za 
dodatek« pustila še priprave 
na tekmovanje.

V Katovice je povabila svo-
jega korepetitorja, pianista 
iz Londona, s katerim se je 

predstavila v prvih dveh iz-
birnih krogih, spremljala pa 
jo je tudi mama Katrca, ki ji je 
bila v enajstih zelo napornih 
tekmovalnih dneh v največjo 
oporo. Maja se je prvi teden 
izkazala v obeh prvih krogih, 
se uvrstila med dvanajsteri-
co in kasneje med šest fina-
listov. »Poleg štirih poljskih 
violinistk je bila ob Maji v fi-
nalu še belgijska kolegica. 
Vedno znova je žirijo prep-
ričala prav s skladbo njej lju-
bega Szymanowskega. Igra 
ga na način, kot ga doslej 
še niso poznali,« pove Ka-
trca Horvat. Finalna nasto-
pa sta bila vrhunec tekmova-
nja, saj je kot solistka nastopi-
la z velikim orkestrom – prvi 
dan z violinskim koncertom 
Szymanowskega, naslednji 
dan še Prokofjeva. Skladbi 
sta dolgi slabih trideset mi-
nut in sta zelo zahtevni.

Violinistka za velike 
koncertne odre

Navdušila je z neverjetno 
interpretacijo. Kot so zapi-
sali v komentarjih, si je vi-
olino drznila uporabiti tudi 
zgolj kot šum, kot nekaj sko-
raj neslišnega. »Glasbeniki, 
ki so po koncertu komentira-
li njen nastop, so govorili, da 
je njeno igranje novo odkrit-
je tega skladatelja. Predse-
dnik komisije je dejal, da je 
poleg tehnične dovršenosti s 
svojo glasbo tudi znala nago-
voriti poslušalce,« se spomi-
nja Majina mama. Naj tu do-
damo, da je ob tretjem mes-
tu prejela tudi posebno nag-
rado za najboljšo interpreta-
cijo Szymanowskega. 

»Sama sem vedela, da s tako 
glasbo vedno znam prepričati 
publiko. Upala sem, da bodo 
to slišali tudi člani žirije, kar 
se je tudi zgodilo. Izjemno 
sem zadovoljna in ponosna 
nase, saj je bilo to moje prvo 
tako veliko tekmovanje,« je z 
nastopom zadovoljna Maja. 
Da je bilo tisto malo, kar je 
manjkalo za zmago, dejstvo, 
da Maja žal nima primer-
ne violine za velike koncer-
tne dvorane. »Violina, ki jo 
imam na posodo, je zelo dob-
ra za recitale v manjših dvo-
ranah, za komorno igranje in 
za orkester, medtem ko je za 
igranje kot solistka pred or-
kestrom žal pretiha. Potrebo-
vala bi torej bolj solističen in-
štrument,« dodaja mlada vio-
linistka s Koroške Bele. 

Ob tem, da so Horvato-
vi povsem običajna gorenj-
ska družina, ki večino pri-
hrankov namenja za Majin 

sicer drag študij, jo s štipen-
dijo že vsa leta podpira Ro-
tary club Bled, enkrat ji je fi-
nančno pomagal tudi Rota-
ry club Zgornji Brnik, bila 
tudi prejemnica finančnih 
sredstev Mladi upi Zavaro-
valnice Triglav, podpira jo 
Ustanova Gallus in množi-
ca dobrih ljudi, ki Majo poz-
najo. V Rotary klubu Bled je 
odprt tudi račun, na katere-
ga se zbira denar za Majino 
koncertno violino. Iščejo do-
natorja, ki bi izkazal interes 
za nakup vrhunske violine. 

Če je prvo leto v projektih 
kolidža, ki ga obiskuje, zase-
dala predvsem stole v dru-
gi ali tretji vrsti, je zdaj obi-
čajno na prvem stolu v vlo-
gi koncertne mojstrice. Pri-
hodnje leto bo vpisala še po-
diplomski študij, poznaval-
ci, ki so ji doslej prisluhnili, 
pa so prepričani, da bomo o 
njej še slišali.

Boljša od violine
Pretenciozno. Niti ne, če je tako mnenje več uglednih glasbenikov in tudi žirije na Mednarodnem 
glasbenem tekmovanju Karol Szymanowski, kjer se je Maja Horvat uvrstila na tretje mesto.

Maja Horvat je navdušila s svojstveno interpretacijo. 
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Brezje – V petek zvečer je v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah 
pel Slovenski oktet. To je bil prvi javni nastop v novi sestavi 
po odhodu drugega tenorista Rajka Meserka in prvega teno-
rista Vladimirja Čadeža. V oktetu po novem prepevata prvi 
tenorist Rok Ferenčak in drugi tenorist David Jagodic, doma 
s Šenturške Gore. Tridesetletni David je bil rojen v pevski dru-
žini, saj je njegov oče Brane dolgo prepeval tudi v ansamblu 
Nagelj. Pevsko se je izobraževal na Dunaju, kjer je magistriral 
iz opernega petja in kjer tudi živi in nastopa kot operni in 
koncertni pevec. Zaradi njegove kvalitete ga že vabijo tudi na 
druge evropske odre. V Slovenskem oktetu tako prepevata 
dva Gorenjca: poleg novinca Davida Jagodica še Janez Triler 
iz Dolenje vasi, ki v njem poje že od leta 1996 dalje.

David Jagodic poje v Slovenskem oktetu

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 12. oktobra 
19.30 David Ives: VENERA V KRZNU (v dvorani PGK)

Sobota, 13. oktobra
10.00 Lila Prapp: 1001 PRAVLJICA (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec; premiera – za povabljene)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 14. oktobra
10.00 ČAROVNIK IZ OZA (otroški muzikal) 

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 13. 10.
20.30 PRVI ČLOVEK
21.45 TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE
17.40 ZALJUBLJEN V MOJO ŽENO
16.00 GAJIN SVET
13.10, 16.40 MALA NOGA
18.30 VENOM
13.30, 19.20 ZVEZDA JE ROJENA
15.00 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 13. 10.
14.00 GAMING BREZ IZGOVOROV 2
16.00, 20.30 PRVI ČLOVEK
18.30, 21.00 TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE
18.45 ZALJUBLJEN V MOJO ŽENO
14.30, 16.30 MALA NOGA
14.45, 17.45, 20.00, 22.15 VENOM
18.10, 20.50 ZVEZDA JE ROJENA
18.50 HIŠA ČAROBNE URE

16.20, 17.00 GAJIN SVET
21.10 VEČERNA ŠOLA
13.50 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
13.40, 15.45 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI 
NA MORJE!, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 12. 10. 
18.00, 20.15 ZVEZDA JE ROJENA

Sobota, 13. 10.
18.00 PIKICA, KOKO IN DIVJI NOSOROG, 
sinhro.
20.00 ZVEZDA JE ROJENA

Nedelja, 14. 10.
17.00 PIKICA, KOKO IN DIVJI NOSOROG, 
sinhro.
18.00 GAJIN SVET
20.00 CANKAR

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

Igor Kavčič

Kranj – V Mestni knjižnici 
Kranj so v četrtek, 4. okto-
bra, na dan, ko je pred letom 
dni preminil pesnik in foto-
graf Janez Juvan, pripravi-
li spominski literarni večer. 
Uvodoma je nastopil Meša-
ni pevski bor Petra Liparja, 
ki deluje pri DU Kranj pod 
vodstvom Nade Krajnčan, ki 
je zapel najprej dve pesmi, v 
nadaljevanju pa so predsta-
vili Juvanove pesniške zbir-
ke. Predstavitev pesnika in 
fotografa je pripravila profe-
sorica slovenskega in nem-
škega jezika Danijela Bakov-
nik, članica KUD Valentin 
Kokalj Visoko, v programu 

pa sta sodelovali še flavtistki 
Anja Kišek in Katarina Ro-
gelj ter recitatorji in povezo-
valci Slavi Bučan, Vesna Ču-
lig, Sašo Gašperlin, Milan 
Krišelj, Ema Rozman, Dra-
gomila Šeško in Sonja Zu-
pančič.

Janez Juvan je podpisal 
pesniške zbirke Potopljeni 
mesec (1965), Sto muh v gla-
vi (2008) in Veslo ovene zve-
čer (2017), s svojimi fotogra-
fijami pa je sodeloval na več 
kot tristo razstavah doma in 
v tujini ter imel tudi 22 sa-
mostojnih razstav. Recita-
torji so večer oplemeniti-
li z branjem pesmi iz vseh 
treh zbirk, prisotni v skoraj 
polni dvorani pa so si lahko 

ogledali tudi njegove foto-
grafije. Milan Krišelj, eden 
pobudnikov spominskega 
večera, je – kot je dejal – za 
toplejši in svetlejši zaklju-
ček povabil pesnikovega dol-
goletnega dobrega prijatelja 

Martina Kadivca, ki je Jane-
zovo življenje in ustvarjanje 
spremljal kar dobrih šest de-
setletij. Dogodka sta se ude-
ležila tudi Juvanova sinova 
Martin in Klemen ter vseh 
pet njegovih sester.

Spomin na Janeza Juvana
V Mestni knjižnici Kranj je bil ob prvi obletnici smrti literarni večer o Janezu Juvanu (1936–2017).

Ustvarjalci večera o Janezu Juvanu. / Foto: Pavel Dobovšek

Igor Kavčič

Kranj – Prerok je literarna 
mojstrovina, ki smo jo Slo-
venci prvič v prevodu Lojze-
ta Bratine dobili že leta 1978, 
leta 2006 jo je prevajalec še 
revidiral in ta izdaja je tudi 
podlaga za tokratno predsta-
vo. V delu Prerok pesnika, 
pisatelja, filozofa in mistika 
Khalila Gilbrana najdemo 
vrhunec njegove filozofije. 
V njem preigrava misli o živ-
ljenju in smrti, o vsakdanjih 
in temeljnih vprašanjih, ki si 
jih zastavlja slehernik in na-
nje vse od rojstva do smrti 
išče odgovore. Predstavo, ki 
poskuša najti simbiozo med 
odrom in interakcijo z ob-
činstvom, je na oder PGK 
postavila režiserka Barbara 

Pia Jenič, pionirka senzori-
alnega gledališča v Sloveni-
ji, vlogo preroka so zaupali 
Mihi Rodmanu iz Prešerno-
vega gledališča Kranj, v vlo-
gi Almitre se bo predstavi-
la Maruša Oblak iz Sloven-
skega mladinskega gleda-
lišča Ljubljana. Igralec Vla-
dimir Jurc je že vnaprej po-
snel Prerokov glas v sloven-
ščini, v italijanščini pa Adri-
ano Giraldi. Jeničeva je pos-
krbela tudi za scenografijo, 
oblikovanje videa in vonjav, 
dramaturginja je Marinka 
Poštrak, njena asistentka 
Kristina Mihelj, avtorji zvo-
ka so Peter Penko, Tine Ter-
lep in Igor Meglič, kostumo-
grafka Tina Kolenik, sveto-
valka za gib Jasna Knez, lek-
torica pa Mateja Dermelj.

Premiera Preroka
V Prešernovem gledališču je vse nared za novo 
premiero. Na oder Stolpa Škrlovec prihaja krstna 
uprizoritev kultnega dela Kahlila Gibrana Prerok.
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Ljubljana – Včeraj se je s tek-
mo med Krko in Petrolom 
Olimpijo začela nova sezo-
na košarkarske lige Nova 
KBM. Med elito sta tudi dve 
ekipi s širšega Gorenjskega: 
Šenčur Gorenjska gradbe-
na družba in Helios Suns iz 
Domžal. 

Želja Šenčurjanov med 
najboljših šest

Za naslov državnega pr-
vaka se bo potegovalo de-
set ekip. Trenerji so v začet-
ku tedna v Ljubljani predsta-
vili pričakovanja. V ekipi 
Šenčurja Gorenjske grad-
bene družbe so novi obra-
zi Gezim Morina (Sixt Pri-
morska), Uroš Zadnik (Zla-
torog Laško), Marko Popa-
dić (Šentjur), Ismet Sejfić 
(Jászberényi KSE), Lenart 
Sekne in Matic Žepič (oba 
Triglav), odšli so Jan Rebec 
(Petrol Olimpija), Grega Sa-
jevic (Plama Pur), Ivan Ko-
ljević, Staphon Blair, Mi-
loš Varagič in David Babič 
(Krvavec Meteor). Lani so 
prvenstvo končali na šes-
tem mestu. »Optimistično 
pričakujemo novo sezono, 

hkrati pa ostajamo realni. 
Oba finalista pretekle sezo-
ne lige Nova KBM in aktu-
alni pokalni zmagovalci so 
korak pred drugimi ekipa-
mi, tako po organizacijski 
kot po kadrovski plati. Sledi-
ta jim ekipi, ki igrata v dru-
gi regionalni ligi, nato pa je 
skupina petih klubov, med 
katere sodimo tudi mi, ki 
se bodo borili za šesto mes-
to. Naša želja je, da ponovi-
mo uspeh iz pretekle sezone 
– uvrstitev v ligo za prvaka. 
Ob tem si želimo na košar-
karski zemljevid postaviti še 

enega košarkarja,« je pove-
dal trener Rade Mijanović. 
V prvem krogu jih jutri čaka 
tekma v gosteh proti Sixtu 
Primorski.

Domžalčani bi radi igrali 
v polfinalu

Novi košarkarji v dre-
su moštva Helios Suns so 
Miroslav Pašajlić (Vršac), 
Luka Smodiš (Krka), Đoko 
Šalić (Partizan NIS), Ur-
ban Durnik (Zlatorog), Jan 
Maček (Ježica), Miha Fon 
(Rogaška) in Nikola Gajić 

(Igokea), odšli pa so Urban 
Oman (LTH Castings), Ma-
tej Rojc (Zlatorog), Jure Pel-
ko (Olomoucko), Jaka Bro-
dnik (Nymburk), Blaž Mah-
kovic, Božo Đumić (Szolno-
ki) in Aleksandr Sinebabnov 
(Ilirija). Lani so bili peta naj-
boljša ekipa v državi. O leto-
šnjih ciljih je spregovoril tre-
ner Jovan Beader: »V prvem 
delu tekmovanja se želimo 
prebiti med najboljših šest 
ekip, nato pa je želja uvrsti-
tev v polfinale. Slednje bo 
odvisno tudi od poškodb in 
vsega drugega, kar se bo do-
gajalo med sezono. Čaka nas 
nepredvidljiva in zanimiva 
sezona, saj so ekipe izenače-
ne.« Prvenstvo bodo s prvim 
krogom odprli doma. Jut-
ri ob 19. uri jim bo naspro-
ti stala Ilirija.

V prvem delu tekmovanja 
bodo ekipe igrale dvokrožni 
sistem, kar pomeni 18 kro-
gov, v drugem delu tekmo-
vanja pa bo v skupini za pr-
vaka šest ekip (dvokrožni sis-
tem – deset krogov), v skupi-
ni za obstanek pa štiri ekipe 
(trikrožni sistem – devet kro-
gov). Sledila bo še končnica 
državnega prvenstva, za ko-
nec s finalom na tri doblje-
ne tekme.

Košarkarji v novo sezono
V boju za naslov državnega prvaka je deset ekip, tudi Šenčur Gorenjska gradbena družba in domžalski 
Helios Suns. Tekmi prvega kroga bosta obe ekipi odigrali jutri.

Košarkarje Šenčurja Gorenjske gradbene družbe bo tudi v 
tej sezoni s klopi vodil Rade Mijanović. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj, Bled – V slovenskem državnem hokejskem prvenstvu so 
v ponedeljek hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice v Ledeni dvo-
rani Zlato polje s 6 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 4 : 0) premagali hokejiste HK 
Triglav. Slednji so se dobro upirali favoriziranim Jeseničanom 
in zdržali z njimi vse do zadnje tretjine. V Tivoliju so hokejisti 
HK SŽ Olimpije s 5 : 0 (2 : 0, 0 : 0, 2 : 0) premagali HK MK 
Bled. V sredo pa so prav tako na tekmi državnega prvenstva 
na Bledu hokejisti HK Triglav s 3 : 5 (2 : 0, 1 : 1, 0 : 4) prema-
gali HK MK Bled. V Alpski hokejski ligi so Jeseničani včeraj 
gostovali pri klubu Rittner Buam, tekma pa do zaključka naše 
redakcije ni bila končana. Jutri bodo doma v Podmažakli gostili 
HC Fassa Falcons. Tekma se bo začela ob 18. uri. Hokejiste 
Triglava pa jutri ob 18. uri čaka tekma Internacionalne hokejske 
lige IHL s SKHL Crvena zvezda. V nedeljo bodo v državnem 
prvenstvu igrala dekleta. Triglavanke bodo gostile hokejistke 
HDK Maribor, tekma se bo začela ob 12. uri, hokejska nedelja 
pa se bo nadaljevala ob 15.30 s člansko tekmo Internacionalne 
hokejske lige med HK Triglav in SKHL Crvena zvezda.

Jeseničani dobili gorenjski obračun

Maja Bertoncelj

Kranj – Plavalec Peter John 
Stevens je v ponedeljek v po-
kritem olimpijskem bazenu 
v Kranju, kjer je v svoji kari-
eri opravil že nešteto ur tre-
ninga, spregovoril o svojih 
zadnjih uspehih in tudi o ci-
ljih za naprej. V kranjskem 
Triglavu so njegov obisk iz-
koristili tudi najmlajši, ki 
so mu imeli priložnost tudi 
zastaviti vprašanja.

Za zlato z vzornikom

Nekaj besed je v začetku 
namenil še evropskemu pr-
venstvu v Glasgowu, kjer je 
avgusta z bronasto medaljo 
na petdeset metrov prsno 
znova dokazal, da je tekmo-
valec za velike tekme. Po pr-
venstvu je ostal v tekmoval-
nem ritmu in nastopil na 
dveh tekmah svetovnega po-
kala – v Eindhovnu in Bu-
dimpešti – in zbirko oboga-
til z novima srebrnima me-
daljama, obakrat na petdeset 

metrov prsno – in obakrat je 
bil pred njim Brazilec Feli-
pe Lim. V Budimpešti je pla-
valec PK Triglav Kranj s ča-
som 26:04 manj kot dve de-
setinki sekunde zaostal za 
lastnim državnim rekor-
dom. 

Serija tekem svetovnega 
pokala je za plavalce dobra 
priprava na svetovno prven-
stvo v kratkih bazenih, ki bo 
decembra na Kitajskem. To 
je Stevensov naslednji veli-
ki cilj. V disciplini petdeset 
metrov prsno bi rad postal 
svetovni prvak, kar pome-
ni, da bi najverjetneje mo-
ral odplavati svetovni rekord 
in premagati tudi Južnoa-
fričana Camerona van der 
Burgha, idola iz otroških let, 
ki je napovedal slovo od tek-
movalnega plavanja. Plava-
lec iz Spodnjih Pirnič je bil 
na svetovnem prvenstvu 
pred dvema letoma dru-
gi, le za van der Burghom. 
»Če primerjam trenutno 
pripravljenost s tisto izpred 
dveh let, lahko rečem, da 

sem bolje pripravljen. To je 
tudi na račun tega, da imam 
do konca študija le še en iz-
pit in se lahko v prvi vrsti 
posvečam plavanju,« je po-
vedal. Na Kitajskem si dob-
rega rezultata želi tudi na sto 
metrov prsno.

Treninge bo osredotočil 
na plavanje v 25-metrskih 
bazenih. Pomemben del teh 

bo naredil čez lužo, v Zdru-
ženih državah Amerike, ka-
mor se je že vrnil. Na univer-
zi Tennessee zaključuje štu-
dij. Je eden tistih slovenskih 
plavalcev, ki je študij v ZDA 
uspešno usklajeval s tre-
ningi in velik napredek na-
redil tudi kot plavalec. »Ko 
sem odšel na študij v tujino, 
sem bil še zelo mlad. V glavi 

moraš imeti urejene misli in 
se osredotočati na študij in 
treninge, za zabave, če želiš 
uspeti, ni prostora,« je pojas-
nil. Že po vrnitvi z letošnje-
ga evropskega prvenstva je 
izrazil željo, da bi še naprej 
sodeloval tako s trenerjem 
v ZDA kot s svojim dolgo-
letnim trenerjem kranjske-
ga Triglava Luko Berdajsem 
in se na pripravah priključil 
slovenski reprezentanci. 

Glavni cilj Tokio 

Pred svetovnim prven-
stvom bo nastopil še na treh 
tekmah svetovnega pokala 
v Pekingu, Tokiu in Singa-
purju, čaka ga še zadnji izpit 
pred koncem študija. Od de-
cembra naprej bo osredoto-
čen na olimpijske igre v To-
kiu 2020, kar pomeni na di-
sciplino sto metrov prsno, in 
na svojo profesionalno pla-
valno kariero. Kot je razkril, 
ima več ponudb za odhod 
k profesionalnim ekipam v 
ZDA.

Na zlato in svetovni rekord 
Po evropskem prvenstvu plavalec Peter John Stevens nadaljuje nastope na tekmah svetovnega pokala, ki so priprava na 
decembrsko svetovno prvenstvo v kratkih bazenih. Vmes se je ustavil v Sloveniji in v Kranju spregovoril o naslednjih ciljih.

Plavalec Peter John Stevens s srebrnima medaljama z 
zadnjih dveh tekem svetovnega pokala. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telekom 
zaradi nastopa članske reprezentance ta konec tedna nimajo 
tekem. Tekmovanje nadaljujejo nogometaši v drugih ligah. V 
drugi slovenski nogometni ligi bodo odigrali tekme 11. kroga. 
Roltek Dob bo jutri (ob 15.30) gostil CherryBox 24 Tabor Seža-
no, v nedeljo pa Kalcer Radomlje ravenski Fužinar Vzajemce 
(15.30). V tretji SNL bodo tekme devetega kroga. Danes ob 
19. uri bo tekma med Tinexom Šenčur in Komendo. Jutri bo 
ob 15.30 začetek tekem Arne Tabor 69 – Bled Hirter, Sava 
Kranj – Brinje Grosuplje in Svoboda Ljubljana – Zagorje, ob 
19. uri pa še Ivančna Gorica – Žiri. Nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi bodo jutri odigrali tekme sedmega kroga (vse 
ob 15.30): Velesovo – Visoko, Bitnje dobrozasenci.si – Polet, 
Šobec Lesce – SIJ Acroni Jesenice, Britof – Bohinj, Preddvor 
– Zarica Kranj in Niko Železniki – Škofja Loka.

Zaradi reprezentance prvoligaški premor

Kranj – V Buenos Airesu 
športniki tekmujejo na mla-
dinskih olimpijskih igrah. 
Slovenska reprezentanca 
nadaljuje zbiranje medalj. 
Prvo slovensko na igrah je 
priplavala plavalka kranj-
skega Triglava Tina Čelik, ki 
je bila bronasta na petdeset 
metrov prsno. Z medaljo se 
je do zaključka naše redak-
cije okitila še ena Gorenjka. 
Tretjo slovensko je pripleza-
la Vita Lukan iz ŠPO PD Ra-
dovljica, ki je bila srebrna v 
olimpijski kombinaciji hitro-
stnega plezanja, balvanov in 
težavnosti. Sedemnajstletni-
ca je s tem osvojila tudi prvo 
slovensko olimpijsko odličje 
v športnem plezanju.

Olimpijski medalji za 
Tino Čelik in Vito Lukan

Škofja Loka – Rokometaši RD 
Urbanscape Loka so v sredo 
v šestem krogu Lige NLB 
doma igrali z RD Riko Ribnica 
in izgubili z 29 : 36 (11 : 18). 

Ribničani so bili boljši

Kranj – Danes se bo začelo 
tudi letošnje državno odboj-
karsko prvenstvo. V boj za 
naslova državnih prvakov se 
podaja po deset ekip v moški 
in ženski konkurenci.

Odbojkarsko prvenstvo

Kranj – Pod Šmarjetno goro bo danes državno prvenstvo 
članov in članic v smučarskih skokih. Tekmovanje se bo s 
kvalifikacijami začelo ob 17. uri. Naslov branita Timi Zajc in 
Ema Klinec. Posamičnima preizkušnjama bo na 109-metrski 
skakalnici v Kranju predvidoma sledila še tekma mešanih pa-
rov. Jutri bo še državno prvenstvo do dvajset let.

V Kranju državno prvenstvo v smučarskih skokih
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Aleš Senožetnik

Mengeš – V mengeški eno-
ti Leka so pred časom zače-
li graditi nov objekt za pro-
izvodnjo bioloških učinko-
vin, s čimer bodo še razširili 
proizvodno linijo tovrstnih 
učinkovin. Biološka zdravila 
namreč predstavljajo enega 
najhitreje rastočih segmen-
tov farmacije in omogoča-
jo učinkovitejše zdravljenje 
številnih kompleksnih bo-
lezni, kot so rak in revmat-
ske ali srčno-žilne bolezni.

S podrobnostmi o novo-
gradnji v Mengšu so za zdaj 
v Leku skopi. Kot pravijo, bo 
nov proizvodni obrat teme-
ljil na najsodobnejši tehno-
logiji za enkratno uporabo, 
ki omogoča zanesljivo in fle-
ksibilno proizvodnjo biolo-
ških učinkovin in »bo še bolj 
okrepil vlogo Biofarmacevti-
ke v Mengšu kot ključnega 
Novartisovega centra za bio-
tehnologijo«.

Pojasnjujejo, da bo nova 
naložba prinesla tudi pri-
ložnosti za razvoj novega 

strokovnega znanja in izku-
šenj kot tudi nekaj novih de-
lovnih mest v proizvodnji ter 
analitiki za izvajanje kontrole 
kakovosti, in sicer za kandida-
te naravoslovnih in inženir-
skih ved z ustreznim tehnič-
nim znanjem in izkušnjami 

iz tehnološko zahtevnih pro-
izvodnih procesov. Obrat 
bodo gradili še vse prihodnje 
leto, in kot dodajajo, bo takrat 
tudi več znanega o številu no-
vih delovnih mest. 

Lek je sicer na vseh šti-
rih lokacijah v Sloveniji lani 

ustvaril 951 milijonov evrov 
čistih prihodkov od proda-
je, število zaposlenih pa se 
je povečalo za osem odstot-
kov. Na lokaciji v Mengšu so 
do konca lanskega leta zapo-
slovali 1058 ljudi, 56 več kot 
konec leta 2016.

Lek povečuje proizvodnjo
Novartis v Biofarmacevtiki v Mengšu gradi nov objekt za proizvodnjo bioloških učinkovin.

Z novim objektom v Biofarmacevtiki Mengeš bodo razširili proizvodno linijo bioloških 
učinkovin.

Simon Šubic

Kranj – Največja slovenska 
trgovska družba Mercator 
naj bi zaradi razdolževa-
nja prodala 17 največjih tr-
govskih centrov v Sloveni-
ji, na Hrvaškem in v BiH, ki 
jih bo nato dolgoročno na-
jela za opravljanje svoje de-
javnosti. Časnik Dnevnik je 
pred dnevi poročal, da naj 
bi se Mercator o prodaji tr-
govskih centrov v Sloveni-
ji, med njimi tudi kranjske-
ga in jeseniškega hipermar-
keta, dogovarjal z avstrij-
sko Supernovo. Pogajanja 
naj bi bila v zaključni fazi, 
po neuradnih podatkih pa 
bi izkupiček od prodaje lah-
ko dosegel okoli dvesto mi-
lijonov evrov. V Mercatorju 
sicer pravijo, da poslovnih 

zadev, ki so v fazi pogajanj, 
ne morejo komentirati. 

Mercator je sicer projekt 
monetizacije, ki predvideva 
prodajo različnih nepremič-
nin in 17 trgovskih centrov 
v treh državah, začel konec 
lanskega leta. Na ta način na-
mreč želi pridobiti sredstva 
za gradnjo logistično-distri-
bucijskega centra v Ljublja-
ni in za poplačilo dela obve-
znosti do bank. Predsednik 
uprave Tomislav Čizmić je 
tako spomladi napovedal, da 
bo Mercator z monetizacijo 
in prodajo poslovno nepo-
trebnega premoženja skup-
no zbral okoli tristo milijo-
nov evrov. S prodajo sicer 
ne bodo hiteli, v Sloveniji pa 
je za monezitacijo predvide-
nih osem od 22 velikih trgo-
vskih centrov, je še razložil. 

Mercator naj bi Supernovi 
prodal trgovske centre

Ljubljana – V skladu z zavezami Evropski komisiji, ki je avgusta 
potrdila predlog spremembe zavez glede prodaje NLB, določi-
la nov rok za privatizacijo banke in prilagodila izravnalne ukre-
pe, bo morala NLB zapreti 15 poslovalnic. V začetku decembra 
bodo tako zaprli tudi poslovalnici v Jaršah in Moravčah, njuno 
poslovanje pa bodo prenesli na poslovalnici Mengeš in Vir.

Na Gorenjskem zapirajo dve poslovalnici
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Cveto Zaplotnik

Komenda – Občina Komen-
da ima po statističnih poda-
tkih nekaj več kot šest tisoč 
prebivalcev, a v sejemskih 
dneh povprečno število dne-
vnih obiskovalcev kar nekaj-
krat preseže število prebi-
valcev. Tudi letos bo tako, 
ta konec tedna, od danes do 
nedelje, bodo vse »kmetij-
ske« poti vodile v Komen-
do, kjer pričakujejo rekor-
den obisk. Običajno je na 
sejmih, tako na spomladan-
skem kot na jesenskem, od 
šestdeset do sedemdeset 
tisoč obiskovalcev, letos se 
jih nadejajo več kot sedem-
deset tisoč. Komenda bo, kot 
so domačini že vajeni, v teh 
dneh pokala po šivih. 

Ko so v Konjeniškem klu-
bu Komenda začeli prirejati 

sejme predvsem zato, da bi 
zaslužili denar za konjeni-
ško dejavnost, niso niti slu-
tili, da se bodo tako močno 
ukoreninili. Danes je tako že 
kar težko odgovoriti na vpra-
šanje, po čem sta Komen-
da in njen konjeniški klub 
bolj znana – po konjih ali 
po sejmih. Najmanj tvegan 
je odgovor: po obojem, po 
konjih in po sejmih. V klu-
bu se že več kot dve desetle-
tji prepletata obe dejavnos-
ti – sejemska in konjeniška, 
letos pa je to prepletanje še 
posebno izrazito. V času sej-
ma bo namreč razstava konj, 
na kateri se bo predstavi-
lo osem do deset konj štirih 
različnih pasem – sloven-
ski hladnokrvni, posavski, 
haflinški in lipicanski konj. 

Na letošnjem kmetij-
sko-obrtnem sejmu, že 23. 

po vrsti, se bo na približno 
petdeset tisoč kvadratnih 
metrih sejemskega prosto-
ra predstavilo več kot šest-
sto razstavljavcev, večinoma 
iz Slovenije, sicer pa nekaj 
tudi iz držav z območja nek-
danje Jugoslavije in od dru-
god. Med razstavljavci bodo 
tudi vsi najpomembnejši 
gorenjski izdelovalci in pro-
dajalci kmetijske tehnike. V 
Komendi postopoma izbolj-
šujejo pogoje za razstavlja-
vce, prav letos so na sejem-
skem prostoru asfaltirali še 
zadnje makadamske površi-
ne, v prihodnje načrtujejo v 
okviru programa nadaljnje-
ga razvoja sejma tudi posta-
vitev nekaterih objektov.

V sejemski ponudbi bo 
tudi na letošnjem jesenskem 
sejmu veliko kmetijske in 
gozdarske mehanizacije ter 

opreme in tudi druge vrste 
tehnike, raznih obrtnih izdel-
kov ter tudi blaga za široko 
porabo. Kmetje si bodo lahko 
ogledali tudi nekatere novos-
ti in izboljšave kmetijske in 

gozdarske tehnike, pri kate-
ri je čedalje več avtomatike 
in elektronike ter prilagaja-
nja okoljevarstvenim in var-
nostnim zahtevam. »Nekdaj 
so tako imenovane sejemske 

kvote omogočale sejmom, 
da so kot razstavne primer-
ke ponudili kupcem zani-
mive, največkrat tehnološ-
ko razvitejše uvožene izdel-
ke po nižjih cenah. Takšnih 
kvot že dolgo ni več, so pa 
sejmi postali nekakšno ogle-
dalo napredka, razvoja, ino-
vativnosti in tudi prostor za 
druženje,« ugotavlja Lojze 
Lah, predsednik konjeniške-
ga kluba, in dodaja, da tak-
šen družinski turizem omo-
goča tudi komendska poseb-
nost, to je ogled sejma brez 
plačila parkirnine in vstop-
nine. Organizatorji so zago-
tovili veliko parkirnih mest 
v Komendi, a tudi letos bo 
možno parkirati v Poslovni 
coni Žeje, od koder bo avto-
bus v soboto in nedeljo brez-
plačno vozil obiskovalce na 
sejem in nazaj.

Jesenski kmetijsko-obrtni sejem v Komendi
Na hipodromu v Komendi bo ta konec tedna tradicionalni, že triindvajseti jesenski kmetijsko-obrtni sejem, na katerem se predstavlja več kot šeststo 
razstavljavcev. Organizatorji sejma pričakujejo rekorden obisk, v treh dneh več kot sedemdeset tisoč obiskovalcev.

V sejemski ponudbi bo tudi letos veliko traktorjev in druge 
kmetijske in gozdarske tehnike.

Komenda – Sejmi so priložnost za sklepanje kupčij in za 
izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj, vedno pa so tudi 
družabni dogodek. Tako bo tudi na letošnjem jesenskem 
kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi. Veselo, zabavno bo 
že danes, v petek, ob odprtju sejma, ko se bodo predstavili 
KD Godba Komenda, Twirling in mažoretni klub Komenda, 
Folklorna skupina Društva upokojencev Komenda in kvartet 
Fantje iz treh vasi. Jutri, v soboto, bo na sejmu Veselo popol-
dne z Godbo Komenda. Vse tri dni bo zabavno tudi v šotoru 
ob parkirišču – danes in jutri se bo zabava začela ob 21. uri, v 
nedeljo pa se bodo od 12. do 18. ure zvrstili narodno-zabavni 
ansambli Stopar, Viharnik in Hodnik.

Sejem bo tudi družabni dogodek

Komenda – Jesenski sejem v 
Komendi bo danes, v petek, 
opoldne odprla nova minis-
trica za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Aleksandra 
Pivec. Ogled sejma so napo-
vedali tudi minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek ter gostje 
iz prijateljske srbske občine 
Sremska Mitrovica.

Na sejmu tudi dva 
ministra
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Zastopnik za Gorenjsko - Agromehanika Kranj.
Vrhunski vitli KRPAN

Oglejte si jih na sejmu v Komendi  
od 12. do 14. 10. 2018.

Agromehanika d.d.
Hrastje 52 a, 4000 Kranj
www.agromehanika.si

Cveto Zaplotnik

Komenda – V okviru sejma, 
ki bo od petka do nedelje 
potekal v Komendi, bo tudi 
razstava konj, na kateri bodo 
na ogled konji štirih različ-
nih pasem – slovenski hla-
dnokrvni, posavski, haflin-
ški in lipicanski konj. Pose-
bne predstavitve konj bodo v 
soboto ob 9., 11. in 14. uri, v 
nedeljo pa ob 11. in 14. uri. 
Konje bo predstavil doc. dr. 
Matjaž Mesarič, strokovni 
vodja priznane organizacije 
(DPO) v konjereji.

Kot ugotavlja dr. Mesa-
rič, je konjereja v Sloveni-
ji glede na strukturo kme-
tij in pogoje kmetovan-
ja lahko učinkovita eksten-
zivna alternativa intenziv-
nim oblikam živinoreje. V 
pasemski sestavi konj je naj-
močneje zastopan slovenski 

hladnokrvni konj. Druga 
najpomembnejša pasma je 
posavski konj, ki se je razvil 
na območju Krškega in Bre-
žic in se zadnje čase razširil 
tudi na druga območja v Slo-
veniji. Pasma haflinger, ki 

je bila tradicionalno primer-
na za kmetovanje v hribovi-
tih območjih in za rekreativ-
no jahanje, se je v zadnjem 
času razvila v moderen tip 
s poudarjenimi karakteri-
stikami jahalnega konja, 

primernega za konjeniš-
ke dejavnosti. Med toplokr-
vnimi pasmami konj v Slo-
veniji prevladuje reja kasa-
ča, lipicanca in slovenskega 
toplokrvnega konja. Pasem-
ska sestava se je spremeni-
la, zelo se je povečalo število 
rejcev čistopasemskih živali 
avtohtonih in tradicionalnih 
pasem, pojavile pa so se tudi 
nekatere nove pasme.

»Število vseh konj se je v 
zadnjih letih ustalilo in se 
po oceni giblje med 22 in 24 
tisoč,« ugotavlja dr. Mesa-
rič in dodaja, da je temelj za 
ohranjanje zadostnega šte-
vila plemenskih živali uve-
ljavljen sistem nabave in 
vzreje plemenskih žrebcev. 
Pomembno je tudi, da je v 
reji avtohtonih hladnokrv-
nih pasem in haflinške pas-
me več kot štiri petine stale-
ža plemenjakov v javni lasti. 

Predstavitev pasem konj
Na jesenskem sejmu v Komendi bodo obiskovalcem predstavili rejo štirih pasem konj v Sloveniji.

V Sloveniji je od dvaindvajset do štiriindvajset tisoč konj.

Komenda – Zavod za gozdove Slovenije že tradicionalno sode-
luje na komendskih sejmih, tako na spomladanskih kot jesen-
skih. Na letošnjem jesenskem sejmu bo vse tri dni na sejmu 
prikazoval obiskovalcem varno dela z motorno žago. Tema je 
za sedanje čase aktualna, saj je posek v ujmah poškodovanega 
drevja zelo nevarno opravilo. Zavod je po lanskem vetrolomu, ki 
je v Sloveniji poškodoval več kot dva milijona kubičnih metrov 
dreves, organiziral po območnih enotah več tečajev za varno 
delo z motorno žago v prizadetih gozdov, na sejmu pa bo še 
dodatno ozaveščal lastnike gozdov, da naj se poseka drevja 
lotijo le, če so za to primerno opremljeni in usposobljeni. 

Prikaz varnega dela z motorno žago

Cveto Zaplotnik

Komenda – Za uvod v jesen-
ski sejem v Komendi bo v 
prostorih konjeniškega klu-
ba danes, v petek, ob 10. uri 
predavanje o izbiri primer-
nega plemenskega bika kot 
investiciji v prihodnjo gene-
racijo krav. Predavanje orga-
nizirajo Sejem Komenda, 
Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana, Osemenjevalni 
center Preska in ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano. Predaval bo 

mag. Janez Kunc iz Osem-
enjevalnega centra Preska, 
ki ugotavlja, da je za uspe-
šno in ekonomično prirejo 
mleka in mesa najpomem-
bnejša vzreja primerne čre-
de krav, pot do takšne črede 
pa ni enostavna. Prvi korak 
je dobro poznavanje proiz-
vodnih in telesnih lastnos-
ti krav, predvsem njihovih 
pomanjkljivosti, ki so osno-
va za odbiro primernega 
bika. Vrsta podatkov o tem, 
kako biki posamezne last-
nosti prenašajo na potomke, 

vsebuje katalog bikov, ki ga 
izdajo osemenjevalni cen-
tri. Na podlagi teh informa-
cij rejci v sodelovanju s stro-
kovnjaki odberejo primer-
nega bika, ki prenaša na ple-
menske krave lastnosti, ki 
jih želijo izboljšati. »Šele s 
skrbno odbiro plemenske-
ga bika lahko pričakujemo 
naslednjo generacijo boljšo 
od prejšnje,« ugotavlja mag. 
Kunc in dodaja, da le takšna 
pot zagotavlja genetski nap-
redek in zadovoljstvo nad 
rejskimi rezultati v čredi.

Izbira bikov za osemenjevanje
Izbira primernega plemenskega bika je naložba v prihodnje generacije krav.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo je pred 
kratkim objavilo nov, neko-
liko spremenjen časovni 
načrt objave javnih razpi-
sov za ukrepe v okviru pro-
gram razvoja podeželja. 
Novost sta javna razpisa za 
podporo naložbam v kme-
tijska gospodarstva: priho-
dnji mesec naj bi bil obja-
vljen razpis za posamične 
in skupinske naložbe kme-
tijskih gospodarstev v pri-
marno kmetijsko pridelavo, 
januarja prihodnje leto pa še 
razpis za dodelitev finančne 
pomoči naložbam, s kateri-
mi se bodo kmetijska gospo-
darstva prilagodila podne-
bnim spremembam. Pred 

kratkim je že bil objavljen 
razpis za ustanavljanje sku-
pin organizacij proizvajal-
cev v kmetijskem in gozdar-
skem sektorju, ta mesec naj 
bi objavili razpis za finančno 
pomoč pri zagonu dejavnos-
ti na kmetijah, kjer gospoda-
rijo mladi kmetje. Novem-
bra bo objavljen razpis za 
novo sodelovanje v shemah 
kakovosti, decembra razpis 
za sofinanciranje naložb v 
gozdarsko tehnologijo ter 
predelavo in trženje goz-
dnih proizvodov ter štirje 
razpisi iz ukrepa Sodelova-
nje, januarja prihodnje leto 
pa še javni razpis, s katerim 
bi podprli naložbe v predela-
vo (trženje) in razvoj kmetij-
skih izdelkov. 

Do konca januarja 
še deset razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano bo do konca januarja prihodnjega leta 
predvidoma objavilo še deset javnih razpisov za 
ukrepe iz programa razvoja podeželja.
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Megales - vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

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

• Izvajamo sečnjo in spravilo lesa z gozdarsko žičnico.
• Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

ODKUP - POSEK, SPRAVILO 
IN PREVOZ LESA

Strahinj 120 - NAKLO, 
tel.: 04 / 25 76 440, 
gsm: 051 / 358-368

info@megales.si
www.megales.si

Suzana P. Kovačič

Naklo – Vanja Šubic svetu-
je jabolčni sok, ki mu s pas-
terizacijo podaljšamo rok 
trajanja in ga ustekleniče-
nega lahko pijemo še čez 
celo zimo in v pomlad: »Le 
da v gospodinjstvih običaj-
no nimamo preš za stiskan-
je, zato jabolka v ta postopek 
peljemo h kmetom, ki prešo 
imajo. Z nekaterimi se lah-
ko dogovorite, da vam jabol-
ka po prešanju še pasterizi-
rajo in ustekleničijo, lahko 
pa se tega lotite tudi doma. 
Pasterizacija na gospodinj-
ski način pomeni, da jabol-
čni mošt segrejete na šte-
dilniku na temperaturo nad 
osemdeset stopinj Celzija, z 
vročim moštom napolnite 
steklenice povsem do vrha, 
jih zaprete in takoj položi-
te v vodoravni položaj za 
dve minuti, da se pasteri-
zirajo še pokrovčki, in ste-
klenice čim prej ohladite.« 
Iz jabolčnega mošta lahko 

naredite tudi domač jabolč-
ni kis. »Mošt vlijete v poso-
do, dodate kvasovke, poso-
do zaprete, namestite vrel-
no veho in mošt prepustite 
alkoholnemu vrenju. Kvaso-
vke dobite v kmetijskih trgo-
vinah; lahko bi šlo sicer tudi 
brez njih, vendar okus ni 
tako čist. Počakate nekaj ted-
nov, da mošt prevre oziro-
ma da kvasovke sladkor pre-
vrejo v alkohol. Mošt zatem 
pretočite v drugo posodo, ki 
pa mora biti odprta oziroma 
pokrita samo z zračno tka-
nino, da še vedno prepuš-
ča zrak, vinske mušice pa 
na nastajajoči kis ne more-
jo. Zračnost je pomembna, 
ker ocetno kislinska fermen-
tacija poteka le v prisotnos-
ti kisika. Fermentacija bi v 
idealnih razmerah morala 
potekati na tridesetih stopi-
njah Celzija, česar v tem let-
nem času ne moremo zago-
toviti, zato proces nastaja-
nja kisa traja nekoliko dlje, 
a naj temperatura ne pade 

pod deset stopinj. Ne pripo-
ročam pa, da za izdelavo kisa 
uporabljate krhljana jabol-
ka, namočena v vodi, ker je 
potem kisline tako malo, da 
že tvegate kvar kisa,« je opo-
zorila Šubičeva.

Odlični so tudi krhlji

Iz jabolk so odlični tudi 
krhlji, olupljeni ali ne. Sogo-
vornica svetuje sušenje na 
temperaturi, ki ne prese-
že šestdeset stopinj Celzija. 
Temperatura mora biti nam-
reč takšna, da se sproži pro-
ces sušenja, kar je pri sadju 
malo drugače kot pri zeliš-
čih. »Najboljše je sušenje v 
sušilnih napravah z ventila-
cijo in možnostjo regulacije 
temperature, vendar če ni te 
možnosti, zadošča sušenje 
v ventilatorski pečici na pet-
desetih stopinjah Celzija, 
saj v pečici lahko nadzoru-
jete temperaturo. Sušite jih 
toliko časa, da krhlji dobijo 
značilno usnjato strukturo; 

na sredini na otip ne smejo 
biti več mokri. Ponekod ima-
jo krušne peči in krhlje suši-
jo na peči. Jabolka med suše-
njem porjavijo, ker so izpos-
tavljena kisiku. Če bi hoteli 
vsaj nekoliko preprečiti rja-
venje, jih takoj po rezanju 
na krhlje potopite v razred-
čen limonin sok.«

Uporabimo lahko tudi 
piškavo jabolko (a ne gni-
lo). »Takšno jabolko obreže-
te in skuhate čežano za ozi-
mnico. Čežano lahko grobo 
stlačite ali spasirate, odvis-
no, kaj imate raje, jo še vro-
čo daste v kozarce, zaprete in 
dodatno pasterizirate v vreli 
vodni kopeli še deset minut. 
Okus lahko malo popravite 
s sladkorjem, ni pa nujno,« 
je povedala Vanja Šubic in 
predlagala še en način, kako 
porabite višek jabolk: »Prip-
ravite kašasti nektar. Jabol-
ka skuhate v majhni količi-
ni vode, da se zmehčajo, in 
jih spasirate. Na liter tako 
pripravljene jabolčne kaše 

dodajte še en liter vode, do 
sto gramov sladkorja in štiri 
do pet gramov citronske kis-
line in segrejete do vrelišča 
ter ustekleničite. Steklenice 
položite za dve minuti in jih 
takoj ohladite. Steklenic vam 
ni treba sterilizirati, pomem-
bno je, da so čiste, splaknje-
ne z vročo vodo, da ne poka-
jo.« Iz jabolk nekateri delajo 
tudi jabolčno žganje.

Za sušenje so odlične 
tudi hruške tepke. »Suši-
te cele, obvezno pa morajo 
biti dozorjene. Enako velja 

za sorti viljamovka in kon-
ferans. Sušenje hrušk traja 
veliko več časa kot pri jabol-
kih. Hruška mora biti že 
omedena, da je primerna 
za sušenje. Če je npr. kon-
ferans še trda, čvrsta, je pri-
mernejša za kompot,« je 
dejala Vanja Šubic in doda-
la, da pa so hruške moštari-
ce primerne za hruškov sok: 
»Pri hruškah je problem le, 
da imajo premalo kisline za 
čežano, sok ali kompot. Zato 
je dobro dodati malo limoni-
nega soka.«

Kam z viški jabolk in hrušk
Narava nam je letošnjo sezono podarila obilo jabolk in hrušk. Pridelek je lahko za ozimnico, a kako 
še uporabiti viške jabolk in hrušk, ki jih bomo lahko uživali čez zimo in spomladi? Nekaj nasvetov je 
podelila Vanja Šubic, učiteljica strokovnih modulov živilstva v srednji šoli Biotehniškega centra Naklo. 

Uporabimo lahko tudi piškavo jabolko (a ne gnilo). »Takšno 
jabolko obrežete in skuhate čežano za ozimnico.« 
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www.profarm.si

Hlevska oblačila
ki ne prepuščajo vonja

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

hlevske kape in delovne obleke
za moške in ženske

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

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

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

POPRAVILA  

KARDANOV

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podežel-
ja RS pripravlja tudi teden-
sko tržno poročilo za gove-
je meso. Poglejmo, kakšne 
so bile cene v tednu med 
24. in 29. septembrom, ko 
je bilo zaklanih 417 do dve 
leti starih bikov, 25 več kot 
dve leti starih bikov, 99 krav 

in 163 telic. K ceni so prište-
ti povprečni prevozni stro-
ški v višini 6,53 evra na sto 
kilogramov hladne mase. 
Pri kakovostnih razredih se 
oznake U, R, O, P nanaša-
jo na vizualno ocenjevanje 
mesnatosti živali, oznake 2, 
3 in 4 pa določajo razvrstitev 
trupa glede na zamaščenost. 
Oznaka n.z. pomeni, da v tis-
ti kategoriji ni bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko-gozdar-
ska zbornica Slovenije je 
že od leta 2013 pooblašče-
ni regijski predstavnik za 
certifikacijo gozdov po she-
mi PEFC v Sloveniji, letos 
je ponovno opravila prever-
janje in od certifikacijskega 
organa Bureau Veritas Slo-
venija pred kratkim pridobi-
la certifikat še za naslednjih 
pet let. Certifikat zagotavlja 
trgovcem in predelovalcem 
lesa, da je bil les pridobljen 

iz gozdov, v katerih poteka 
trajnostno gospodarjenje; 
omogoča pa tudi sledljivost 
lesa. Po podatkih zbornice 
se je doslej v regijsko certi-
fikacijo gozdov PEFC vklju-
čilo že več kot 1100 lastnikov 
gozdov v Sloveniji, ki imajo 
v lasti skupno 286 tisoč hek-
tarjev gozdov, med njimi so 
tudi največji lastniki oziro-
ma upravljavci – družba Slo-
venski državni gozdovi, Lju-
bljanska nadškofija, Obči-
na Kočevje, družba Ugar, 
Agrarna skupnost Dovje 

- Mojstrana, lastniki Borno-
ve posesti v tržiški občini ... 
Kot zagotavlja predsednik 
zbornice Cvetko Zupančič, 
je vključitev v shemo PEFC 
brezplačna, lastniki plačajo 
le nadomestilo za izdajo cer-
tifikata, pri tem pa je izračun 
narejen tako, da večji lastni-
ki solidarnostno pokrijejo 
del stroškov manjšim last-
nikom. 

Na nedavni podelitvi cer-
tifikata PEFC kmetijsko-go-
zdarski zbornici za nasled-
njih pet let so svoje izkušnje 

o prednostih certifikaci-
je gozdov in uporabe cer-
tificiranega lesa predstavi-
li tudi nekateri lastniki goz-
dov ter trgovci in predeloval-
ci lesa. Janez Polanc iz druž-
be Slovenski državni gozdo-
vi je dejal, da kupcem ponu-
jajo gozdne lesne sortimen-
te, ki so certificirani po obeh 
glavnih certifikacijskih she-
mah, tako po FSC kot tudi po 
PEFC. S tem kupcem drža-
vnega lesa omogočajo, da s 
svojimi izdelki enakovred-
no nastopajo na zahtevnem 

svetovnem trgu. »Povpraše-
vanje po certificiranem lesu 
je trenutno večje od ponu-
dbe. V zadnjih letih kup-
ci tako iz Slovenije kot tuji-
ne vse več povprašujejo po 
certificiranem lesu,« ugo-
tavlja Jure Meglič, direktor 
podjetja Megales iz Strahi-
nja, in dodaja, da so lastniki 
gozdov o certifikaciji gozdov 
še slabo obveščeni in zato v 
podjetju aktivno s pomočjo 

zbornice seznanjajo lastni-
ke s postopkom pridobitve 
certifikata in jim obenem za 
certificiran les ponujajo viš-
jo ceno. Med prvimi lesnop-
redelovalnimi podjetji v Slo-
veniji, ki so pridobila cer-
tifikat PEFC, je bil tudi Lip 
Bohinj. Kot je dejal Dušan 
Petek, so se za certifikat 
odločili leta 2014, ko so kup-
ci iz tujine začeli spraševati 
po certificiranem lesu.

Vse večje povpraševanje po 
certificiranem lesu
V Sloveniji se je doslej v certifikacijo gozdov po shemi PEFC vključilo več kot 1100 lastnikov,  
ki imajo v lasti 286 tisoč hektarjev gozdov.

Certifikat PEFC omogoča lastnikom gozdov boljši položaj 
na trgu.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V nedeljo, 14. oktob-
ra, bo na Ponikvi, rojstnem 
kraju blaženega Antona 
Martina Slomška, zavetnika 
kmetov, slovenskega kmetij-
stva in kmetijskega slovstva, 
tradicionalno, že petnajsto 
vseslovensko srečanje kme-
tov in vseh, ki so naklonje-
ni kmetijstvu. Srečanje se bo 
začelo opoldne s sveto mašo, 
ki jo bo v cerkvi sv. Martina 
na Ponikvi ob somaševanju 

duhovnikov daroval upo-
kojeni ljubljanski nadškof 
Alojz Uran, sodeloval pa 
bo tudi evangeličanski škof 
Geza Filo. Ob 14. uri bo pred 
Slomškovo rojstno hišo na 
Slomu slavnostna akade-
mija, na kateri bo osred-
nja govornica Karolina Dra-
gica Črešnar, kmetica leta 
2017. Srečanje bodo skleni-
li s pogostitvijo. Vodilo letoš-
njega srečanja je Slomškova 
misel »Že v malem zrnu vse 
bogastvo je.« Še posebno pa 

bodo poudarili pomen med-
generacijskega sodelovanja, 
sobivanja, različnih pogle-
dov na svet in sodelovanja. 
Pri izvedbi srečanja sodelu-
jejo poleg kmetijsko-gozdar-
ske zbornice še Občina Šen-
tjur pri Celju, Župnija Poni-
kva in številni prostovoljci. 

Srečanja se bodo udeleži-
li tudi gorenjski kmetje, za 
katere bo kranjska območna 
enota Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije organizi-
rala brezplačni prevoz.

Vseslovensko srečanje 
kmetov na Ponikvi

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg) 
med 24. in 29. septembrom

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev

U2  357,90 - - 326,53
U3  358,03 - - 335,93
R2  354,39 - - 306,41
R3  352,53 347,12 261,50 340,17
R4  - - 266,02 337,71
O2  325,50 - 214,95  305,14
O3  335,10 - 235,43 299,26
O4  - - 261,53 327,21
P2  - - 192,55 -
P3  - - 208,73 -
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Kranj – Policijska uprava 
Kranj je prek svoje strani na 
Facebooku opozorila, da je 
po družbenem omrežju spet 
zaokrožilo staro sporočilo 
Osnovne šole Orehek, da naj 
bi v tem tednu na avtobus-
nem postajališču na Orehku 
voznik rdečega avtomobila 

znamke Renault Scenic (bol-
garskih registrskih tablic) v 
vozilo poskušal zvabiti mla-
doletno osebo. Kot so razlo-
žili, objava ni aktualna, saj je 
nastala že 9. oktobra 2013. »Iz 
previdnosti smo na Osnovni 
šoli Orehek vseeno preveri-
li zapis in tudi po zagotovilih 
pristojnih ugotovili, da ni ak-
tualen,« so še pojasnili. 

Sporočilo staro že pet let

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
v sredo popoldan obravnava-
li prometno nesrečo na par-
kirišču s pobegom povzro-
čiteljice s kraja nesreče. Po-
licisti so vozilo našli, zara-
di povzročitve nesreče pa so 
obravnavali voznico, ki ji je 
preizkus alkoholiziranosti 
pokazal 0,45 miligrama al-
kohola na liter izdihanega 
zraka. 

Pobegla voznica je policis-
tom povedala, da je »čutila« 
trčenje, vendar je s kraja vse-
eno odpeljala. Za nameček 
je v vozilu takrat iz šole pelja-
la tudi otroka, so sporočili s 

Policijske uprave Kranj. »Vo-
znica ni otrokova mati, ji je 
pa ta po seznanitvi z nesrečo 
na veliko presenečenje poli-
cistov stopila v bran,« so do-
dali in reakcijo matere otroka 
označili za nesprejemljivo. 

Policisti opozarjajo, da al-
kohol najprej oslabi sposob-
nost normalnega miselnega 
presojanja. Voznik je tako 
prepričan, da vozi bolje kot 
dejansko, temu pa sledijo 
slabša sposobnost zaznava-
nja, napačne ocene razdalj, 
počasne reakcije, motnje pri 
ravnotežju, zožen zorni kot 
in drugi simptomi, ki v pro-
metu dejansko pomenijo iz-
zivanje nevarnosti. 

Čutila trčenje, a vseeno 
odpeljala s kraja nesreče

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
obravnavajo poskus goljufi-
je pri vračanju denarja v tr-
govini. Policijska uprava 
Kranj je namreč sporočila, 
da sta moški in ženska sre-
dnjih let v nedeljo v trgovi-
ni poskušala ogoljufati pro-
dajalko pri nakupu artikla v 
vrednosti petnajst evrov. 

Na blagajni sta artikel 
že plačala z bankovcem za 
dvesto evrov, takoj po na-
kupu pa sta artikel vrni-
la, češ da je njegova cena 
previsoka. Trgovka je nju-
ni želji ustregla. Pri tem pa 
sta jo skušala zmesti, saj je 
ženska pri vračilu bankovca 
za sto evrov denar skrila, od 
trgovke pa je potem zahte-
vala še dodatnih sto evrov. 

Toda prodajalka je bila do-
volj previdna in je namero 
goljufov zaznala, zato de-
narja ni vrnila. Par je potem 
trgovino hitro zapustil.

Policisti opozarjajo, naj 
posameznik, ki sprejema ali 
vrača denar, ves čas sledi, ko-
liko je sprejel in koliko dal. 
Denar mora zato imeti tudi 
ves čas pod nadzorom in pri 
sebi. »Pri izvršitvi takih go-
ljufij storilci običajno preu-
smerjajo pozornost proda-
jalcev. Pri kupovanju stva-
ri ali v menjavah si tudi po 
večkrat premislijo, kupijo 
stvar in jo takoj zatem vrne-
jo z izgovorom, da je predra-
ga, ali pa goljufajo z rokohi-
trstvom pri menjavi bankov-
cev večjih vrednosti za manj-
še,« je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. 

Skušala ogoljufati trgovko

Kranj – Ob jutrih se ponekod že pojavlja zelo gosta megla, ki 
bistveno poslabša vidljivost v prometu. Policija zato opozarja, 
da je treba v takih razmerah hitrost vožnje prilagoditi vidni 
razdalji, in ne samo predpisani omejitvi hitrosti. »Voziti je 
treba na zadostni varnostni razdalji do vozila pred sabo, ne 
uporabljajo se dolgi žarometi, meglenke se uporabljajo, če je 
vidljivost manjša od petdeset metrov. Poskrbeti je treba tudi 
za čista stekla in dobro vidljivost iz vozila. V takšnih pogojih 
je na cesti treba več pozornosti nameniti tudi pešcem, ki so 
običajno slabše vidni,« so sporočili s Policijske uprave Kranj. 

Megla slabša vidljivost na cesti

Kranj – V Kranju sta v sre-
do dopoldan trčila pešec in 
kolesarka. Po ugotovitvah 
policistov, je kolesarka vo-
zila v napačno smer. Oba 
udeleženca sta po prvih po-
datkih utrpela lahke telesne 
poškodbe.

V Kranju trčila pešec in 
kolesarka

Kranj – Kranjski policisti so v sredo popoldan obravnavali tri 
osebe, ki jih je občan zalotil pri odstranjevanju mreže z okna 
na objektu. Pri njih so našli plašilno pištolo in »pajser«.  

Trojico zalotili pri vlomu

Simon Šubic

Kranj – V torek je na Gorenj-
skem zagorelo kar v štirih 
proizvodnih obratih. Začelo 
se je okoli pol šeste ure zjut-
raj, ko je v proizvodnem obra-
tu žirovske Alpine zagorel de-
lovni stroj za predelavo plasti-
ke v proizvodnem obratu. Po-
žar so začeli gasiti zaposle-
ni, dokončno pa so ga pogasi-
li gasilci iz društev Dobrače-
va, Žiri, Račeva in Brekovice. 
Ti so še pregledali okolico po-
gorišča in prezračili prostore.

Okoli pol enih popoldne 
so se v podjetju na Spodnjem 
Brniku vžgali peskalni filtri. 

Gasilci iz Cerkelj, s Spodnje-
ga in Zgornjega Brnika so 
požar, ki je uničil filtre, po-
gasili. Ob 17. uri je zagorel 
še stroj v proizvodnji mesa-
rije Arvaj v Britofu. Požar, 
ki je stroj popolnoma uničil, 
so ob pomoči domačih pro-
stovoljnih gasilcev pogasi-
li kranjski poklicni gasilci. 
Pregledali so tudi prostore 
in jih prezračili. 

V žagi v Smolevi pa se je 
v torek zvečer vžgal elektro-
motor. Gasilci iz Železnikov 
in Selc so požar pogasili, raz-
kopali okolico in do primer-
ne temperature ohladili ele-
ktromotor.

Gorelo kar v štirih obratih

V torek popoldne je zagorel stroj v proizvodnem obratu 
mesarije Arvaj v Britofu. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Policija je včeraj izvedla preiskave 16 stanovanjskih in 
poslovnih prostorov na območju Ljubljane, Maribora, Celja, 
Novega mesta in Kranja, v katerih so iskali dokaze za utemelje-
vanje sumov storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega spre-
jemanja daril in nedovoljenega dajanja daril. Predkazenski po-
stopek, v katerem preiskujejo domnevno sporne dobave žilnih 
opornic trem bolnišnicam v obdobju 2008–2016, poteka zoper 
deset fizičnih in dve pravni osebi, so sporočili z generalne poli-
cijske uprave. Po doslej zbranih ugotovitvah znaša protipravno 
pridobljena premoženjska korist vsaj okoli sto tisoč evrov.

Preiskujejo sporne posle z žilnimi opornicami

Simon Šubic

Kranj – Kranjčan Darjan Be-
gić je bil na kranjskem sodi-
šču že pravnomočno obso-
jen na zaporni kazni zara-
di sodelovanja pri dveh ro-
pih iste poslovalnice Hranil-
nice Lon v Škofji Loki v no-
vembru 2012 in novembru 
2013. Svojo vlogo pri ome-
njenih ropih je na sodišču 
tudi priznal, kar pa ne velja 
tudi za rop, ki ga je 31. julija 
2013 izvršil tedaj še mlado-
leten Štefan Markič, Begić 
pa naj bi kot sostorilec sode-
loval pri načrtovanju ropa, 
mladoletnika naj bi tudi pri-
peljal na kraj kaznivega de-
janja in mu priskrbel oblači-
la, med seboj pa naj bi si na 
koncu razdelila tudi izkupi-
ček. 

V sredo se je sicer začelo 
že drugo ponovljeno soje-
nje Begiću za rop škofjelo-
ške poslovalnice Hranilni-
ce Lon 31. julija 2013. Prvič 
je bil obsojen na trinajst me-
secev zapora, ker pa je sod-
ni senat pred izrekom sod-
be sprva očitano kaznivo de-
janje sostorilstva napačno 
prekvalificiralo v milejšo ob-
liko pomoč pri ropu, je viš-
je sodišče v Ljubljani sodbo 
razveljavilo. Lani je bil po na-
ših podatkih znova obsojen 
na zaporno kazen, a sodba 
znova ni prestala preizkusa 

na višjem sodišču, ki je za-
devo vrnilo prvostopenjske-
mu sodišču v ponovno odlo-
čanje. 

Tako kot kranjsko tožil-
stvo vztraja pri že znanih 
očitkih, tudi obdolženi ni 
spremenil svojega zagovo-
ra. Že na prejšnjih sojenjih 
je tako poudarjal, da krivde 
za omenjeni rop ne more 
priznati, ker z njim ni imel 
ničesar. Po njegovi različici 
so mu vpletenost v rop na-
prtili Markič, ki je bil tedaj 
mladoleten in je kranjsko 
tožilstvo postopek zoper 
njega na koncu celo usta-
vilo, in njegovi kolegi, ki so 

na prejšnjih pričanjih tudi 
bili zaslišani. »Imam obču-
tek, da mi nihče noče pris-
luhniti. Ničesar nimam pro-
ti nikomur, a velikokrat sem 
povedal, da nimam nič zra-
ven, pa mi ne verjame nih-
če. Jaz sem priznal še vse, 
kar sem storil. Vse, kar go-
vorijo Markič in druge pri-
če, so laži. Zunaj so skupaj, 
družijo se, tudi jaz jih poz-
nam. V zaporu sem izvedel, 
da so se dogovarjali med 
sabo, da bi vse skupaj uskla-
dili,« je Begić dejal v enem 
od prejšnjih zagovorov, ki 
so jih na torkovi obravnavi 
vnovič prebrali. 

Obramba je sodnemu se-
natu, ki ga vodi sodnica An-
drijana Ahačič, predlagali, 
da tudi na tokratnem soje-
nju neposredno zasliši Mar-
kiča in ostale priče, ki naj bi 
po mnenju obdolženega na 
sodišču lagale. Zahtevala je 
tudi vpogled v posnetke vseh 
videonadzornih kamer na 
relaciji Kranj-Škofja Loka, a 
je sodnica razložila, da so te 
zahtevali že na zadnjem so-
jenju, pa so od policije preje-
li odgovor, da jih nima. 

Zagovornica je med dru-
gim tudi navrgla, da je bila 
Begiću zaradi neuvedbe sod-
nega postopka zoper mlado-
letnega Štefana Markiča kr-
šena ustavna pravica enako-
sti pred zakonom in tudi na-
čelo enakosti v kazenskem 
postopku. Markiču se je na-
mreč s tem spremenil status 
iz obdolženca v pričo, zato se 
je po njenem Begićev polo-
žaj v tem kazenskem postop-
ku poslabšal. Sodnica Ahači-
čeva se z odvetnico ni strinja-
la in je navedla, da bi se more-
biten postopek zoper Marki-
ča, četudi bi ga izvedli, zago-
tovo končal še pred koncem 
sodnega postopka zoper Be-
gića, zato bi Markič v vsakem 
primeru imel status priče. 
Za pričo pa tudi velja ostrejši 
pravni pouk, saj je obvezana 
govoriti resnico, česar obdol-
žencu ni treba, je še dodala. 

Vnovič o drugem ropu Lona
Na kranjskem okrožnem sodišču so v sredo začeli ponovno soditi Kranjčanu Darjanu Begiću, ki ga 
tožilstvo obtožuje sostorilstva pri ropu poslovalnice Hranilnice Lon v Škofji Loki 31. julija 2013.

Darjan Begić vztrajno ponavlja, da pri ropu škofjeloške 
Hranilnice Lon 31. julija 2013 ni sodeloval. / Foto: Gorazd Kavčič 
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Gledališka igralka Tamara 
Avguštin se bo predstavila na 
Borštnikovem srečanju. Stran 20 
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Maja Bertoncelj

Devetindvajsetletni Gre-
gor Selak je v javnosti znan 
kot plezalec z multiplo skle-
rozo, ki osvaja medalje na 
tekmovanjih v parapleza-
nju. Na nedavnem svetov-
nem prvenstvu v Innsbruc-
ku je svojo zbirko povečal za 
bronasto odličje. Je plezalec, 
o katerem so posneli film. 
Pred kratkim je bila premi-
era.

Diagnoza pred štirimi leti

Za pogovor sva se sredi 
dneva dobila v njegovem do-
mačem mestu Škofji Loki. 
»Vstal sem ob sedmih, pe-
ljal psa na sprehod, pojedel 
zajtrk, šel na trening v Ple-
zalni center Ljubljana in bil 
tam štiri ure, prišel nazaj do-
mov, pojedel kosilo in sedaj 
sem tukaj,« je opisal svoj do-
tedanji potek dneva, podo-
ben običajnemu dnevu špor-
tnika. In tudi Gregor Selak je 
videti tako. Kljub vsemu pa 
ima posebnost, živi z mul-
tiplo sklerozo. »Verjetno 
nihče ne bi rekel, da imam 
multiplo sklerozo, jaz pa to 
seveda občutim. Sem zelo 
hitro utrujen, predvsem pri 
fizičnem delu, daljši hoji. 
Vzame mi levo nogo in jo 
vlečem za seboj. Nekaj časa 
moram počiti in potem gre 
naprej. Pri plezanju večje ut-
rujenosti ne čutim, lahko bi 
rekel, da sem normalno ut-
rujen. Poleg tega imam te-
žave z mehurjem,« je dejal.

Diagnozo so mu postavi-
li leta 2014, torej pred štiri-
mi leti. »Postavili so me na 

noge, dobrega pol leta sem 
bil v redu, potem je sledil 
drug zagon bolezni. Od leta 
2016 je stanje, kot je, nove-
ga zagona bolezni k sreči ni-
sem imel več. Težave, ki jih 
imam, niso nič v primerja-
vi s težavami, kot jih imajo 
nekateri drugi s to bolezni-
jo. Jemljem pa zdravila v ob-
liki tablet, vsak dan zjutraj 
in zvečer,« pravi. Na življe-
nje gleda pozitivno in okrog 
sebe ima tudi takšne ljudi, v 
prvi vrsti ženo Dašo. Z bo-
leznijo se je bilo na začetku 
težko spopasti: »Bilo je zelo 
težko, ker ne veš, kaj te čaka, 
kaj bo. Po enem letu sem pri-
šel k sebi in si rekel, da je tre-
ba živeti naprej in delati tis-
to, kar imam rad. In to je v 
prvi vrsti plezanje. Dokler bo 
šlo, bo šlo. Ne moremo izbi-
rati, kdaj bo konec. Ugotovil 
sem, da bo z negativno ener-
gijo šlo samo na slabše, tako 
da ostajam pozitiven.«

Plezanje ga žene naprej

Bolezen ga je vrnila v ple-
zanje in s plezanjem je sebe 
znova postavil na noge. To 
je tisto, kar ga žene naprej. 
Pleza že dvajset let, od leta 
1998. Že prej je bil uspešen. 
»Vrhunec je bila zmaga na 
tekmi evropskega mladin-
skega pokala, štirikrat sem 
bil državni prvak. Izmed ple-
zalcev, ki so še vedno v kara-
vani najboljših, sem tekmo-
val z Jernejem Kruderjem. 
On je leto mlajši. Moji ci-
lji so sedaj v paraplezanju,« 
je pojasnil. Paraplezanje je 
vzel zares. »Kar delam, de-
lam na polno,« je odločen. 

Tekmuje v kategoriji tekmo-
valcev z omejeno gibljivostjo 
sklepov, z omejeno močjo. 
»Sem edini z multiplo skle-
rozo, drugi imajo omejeno 
gibljivost na primer kolena, 
rame, gležnja ... Tukaj sem 
nekoliko prikrajšan, pred-
vsem če je urnik tekmovanj 
preveč zgoščen. Če imam v 
istem dnevu kvalifikacije in 
finale, mi na koncu zmanjka 
moči. Na svetovnem prven-
stvu je bil urnik zame ugo-
den, saj so bile kvalifikacije 
v torek, finale pa v četrtek, 
tako da sem se lahko spočil. 
Moja prednost so izkušnje s 
tekmovanji. Plezam kot na 
treningu, nisem nervozen.« 
Z bronasto medaljo je zado-
voljen, ciljal pa je zlato: »Cilj 
je vedno zmaga. Mora biti. 
Če boš šel na tekmo z nizki-
mi cilji, ti zagotovo ne bo us-
pelo nekaj velikega.«

Od marca letos znova so-
deluje s trenerjem Roma-
nom Krajnikom, ki je sicer 
selektor avstrijske reprezen-
tance. »V mislih imava že 
naslednje svetovno prven-
stvo, ki bo odslej vsako liho 
leto, tako da bo že prihod-
nje leto. Paraplezanja pa žal 
še ne bo v programu nasled-
njih paraolimpijskih iger.«

Plezalec in samostojni 
podjetnik

Selak trenira tri- do štiri-
krat tedensko. Dva dni ple-
za, en dan ima počitek, ne 
glede na sezono. Tekem sve-
tovnega pokala letos nima 
več, bile so le tri, lani pet, 
nastopa pa še na tekmah dr-
žavnega prvenstva v družbi 

najboljših slovenskih špor-
tnih plezalcev. Pretekli ko-
nec tedna smo ga lahko vide-
li v steni v Škofji Loki v Špor-
tni dvorani Poden. Primer-
java težavnosti smeri na tek-
mah v športnem plezanju 
in v paraplezanju? »V fina-
lu svetovnega prvenstva smo 
imeli smer 8b. Če bi primer-
jal, bi rekel, da imamo v fi-
nalu težavnost, kot jo imajo 
oni v kvalifikacijah,« je od-
govoril. 

Poleg tega, da pleza, ima 
tudi samostojno podjetje, či-
stilni servis. Večinoma dela 
na višini, kar mu je tudi naj-
lažje. Turiste vodi v svet ple-
zanja, pomagal je tudi na 
tekmi svetovnega pokala v 
Kranju. 

Posneli dokumentarni 
film Gre Gor

Z diagnozo, uspehi in po-
zitivno energijo piše občudo-
vanja vredno zgodbo. O njem 
so posneli dokumentarni film 
z naslovom Gre Gor, ki je bil 
pred kratkim premierno pred-
vajan v Žireh in nato še v Škofji 
Loki. Film je nastal na delavni-
cah Programa ustvarjalnih in 
podjetniških znanj, ki sta jih 
izvedli Razvojna agencija Sora 
in Občina Žiri v sklopu projek-
ta Coworking izven okvirjev. 
»Vesel sem, da so o meni po-
sneli film, je lep spomin. Sne-
mali so ga celo leto, zaklju-
či se s svetovnim prvenstvom 
v Innsbrucku. Poudarek je 
na mojem plezanju, zraven 

je tudi multipla skleroza. V 
njem so različni intervjuju: z 
mano, bratom, mamo, trener-
ji, tudi z zdravnikom. Nekoli-
ko ga bodo še dodelali in po-
tem bo poslan tudi na festiva-
le,« je še povedal in dodal, da 
bo film lahko dodal tudi proš-
njam za sponzorstvo. Pri tem 
je vesel odziva, saj pravi, da je 
posluh, da mu ljudje pomaga-
jo, da lahko počne to, kar ima 
rad in ga razveseljuje – kljub 
bolezni.

Njegova največja želja je ... 
»... biti čim dlje časa zdrav. 
Ostalo ni pomembno,« je 
hitro odgovoril, bralcem pa 
sporoča: »Poiščite stvari, ki 
jih imate v življenju radi, ki 
vas razveseljujejo – in jih de-
lajte z vsem srcem.«

Plezalec z multiplo sklerozo
Škofjeločan Gregor Selak ostaja pozitiven kljub diagnozi, ki so mu jo postavili pred štirimi leti. Pri petindvajsetih je izvedel, da ima multiplo sklerozo. Ni se 
vdal. Bolezen ga je vrnila v plezanje in s plezanjem je sebe znova postavil na noge. Njegova zgodba odslej tudi v dokumentarnem filmu Gre Gor.

Plezanje je pomemben del njegovega življenja. / Foto: Sytse van Slooten, arhiv PZS
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Od petka do petka

Simon Šubic

Povečati obrambne 
izdatke

Ta teden je Slovenijo obi-
skal generalni sekretar Nata 
Jens Stoltenberg. Na sreča-
nju s predsednikom vlade 
Marjanom Šarcem je po-
hvalil prispevek Slovenije 
zlasti pri Natovih operaci-
jah v Afganistanu, na Koso-
vu in v Latviji, a tudi pozval 
k okrepitvi obrambnih iz-
datkov, saj po njegovih be-
sedah nespoštovanje zavez 
ni pošteno do tistih zave-
znikov, ki že vlagajo več za 
skupno obrambo. Če izvza-
memo ZDA, članice Nata v 
povprečju za obrambne iz-
datke namenjajo 1,5 odstot-
ka BDP, osem tudi že sicer 
dogovorjena dva odstotka 
BDP, medtem ko je sloven-
ski delež okoli enega odstot-
ka BDP. Slovenski premier 
mu je zagotovil, da bo sku-
šal sredstva za obrambo po-
večati. Stoltenberg je enako 
sporočilo predal tudi v na-
govoru državnemu zboru. 
Čeprav mnogi menijo, da bi 
bilo bolje, če bi se sredstva 
namenila za bolnišnice ali 
socialo, pa »kruta resnič-
nost pravi, da je treba na-
rediti več« za zagotavljanje 
varnosti, je dejal. V parla-
mentarnih strankah so sicer 
precej zadržani glede povi-
šanja obrambnih izdatkov, 
poslanci Levice pa so celo 

bojkotirali Stoltenbergov 
nastop v državnem zboru. 
Stoltenberga sta sprejela 
tudi predsednik republike 
Borut Pahor in predsednik 
DZ Dejan Židan. 

Šarec najprej obiskal 
Bruselj

Slovenski premier Marjan 
Šarec se je ta teden na prvi 
delovni obisk v tujini odpra-
vil v Bruselj, kjer se je med 
drugim sestal s predsedni-
koma Evropskega sveta in 
Evropske komisije Donal-
dom Tuskom in Jean-Clau-
dom Junckerjem. Obisk naj 
bi potekal v dobrem vzduš-
ju. Šarec je vse sestanke opi-
sal kot konstruktivne in po-
zitivne, predvsem dobro pa 
se je po njegovih besedah ta-
koj ujel s Tuskom, s katerim 
da delita enake vrednote in 
pogled na reševanje proble-
mov. Šarec je na pogovorih 
znova predstavil tudi sloven-
sko stališče glede arbitraže o 
meji s Hrvaško. Danes se bo 
srečal tudi z nemško kan-
clerko Angelo Merkel.

Dolenc ni dobil podpore

Državni zbor je v torek na 
izredni seji zavrnil predlog 
predsednika republike Bo-
ruta Pahorja o imenovanju 
viceguvernerja Primoža Do-
lenca na položaj guverner-
ja Banke Slovenije. Dolen-
ca je na tajnem glasovanju 

podprlo le trideset poslan-
cev, potreboval pa bi naj-
manj 46 glasov podpore. 

Koprivnikar zapustil BTC

Nekdanji minister za jav-
no upravo Boris Koprivnikar 
je zaradi medijskih očitkov o 
domnevni zlorabi položaja 
pri podelitvi testnih frekvenc 
tehnologije 5G v zameno za 
zaposlitev v ljubljanskem 
BTC, ki jih je označil za na-
črtovano politično gonjo, po-
dal odpoved pogodbe o zapo-
slitvi na mestu izvršnega di-
rektorja za poslovno trans-
formacijo v družbi BTC. Že 
pred tem je izstopil tudi iz 
stranke SMC. »Povabila v 
BTC sem bil iskreno vesel, 
trdno prepričan, da z nobe-
nim svojim dosedanjim rav-
nanjem nisem dal niti naj-
manjšega povoda za dvom v 
poštenje in zakonitost delo-
vanja. Odpovedal sem se na-
domestilu za nekdanje poli-
tike, iskanju službe v držav-
ni upravi ali z državo kakor 
koli povezanim podjetjem, 
da ne bi bilo dvoma. Očitno 
sem žrtev lastne naivnosti,« 
je Koprivnikar zapisal na 
svojem profilu na Facebo-
oku. BTC pa je pred dnevi 
Agencijo za komunikacijska 
omrežja in storitve obvestil, 
da v luči negativnega politič-
nega in medijskega odziva 
vrača dodeljene testne, neko-
mercialne in neprofitne fre-
kvence za območje BTC City. 

Židanu drugi mandat

Na volilnem kongresu 
SD so konec tedna doseda-
njemu predsedniku stranke 
Dejanu Židanu podelili nov 
(drugi) mandat za vodenje 
stranke. »Ne morem trdi-
ti, da bodo vse naše odločit-
ve optimalne in da nikoli ne 
bo zmote, saj smo ljudje. Tr-
dim pa odgovorno, da bomo 
energijo in znanje usmeri-
li v to, da počnemo koristne 
stvari, da počnemo to, kar 
socialna demokracija počne 
že sto let,« je napovedal po 
izvolitvi. 

Črnkovič se je poravnal 
z državo

Prokurist podjetja Rotis 
Ivan Črnkovič se je z drža-
vo poravnal o odškodnini v 
primeru Patria, ki je po raz-
veljavitvi obsodilne sodbe 
na ustavnem sodišču zasta-
ral, je poročal časnik Delo. 
Poravnali so se na slabih 
63 tisoč evrov z zakoniti-
mi zamudnimi obrestmi, 
čeprav je Črnkovič zahte-
val kar 13,4 milijona evrov 
odškodnine zaradi 184 dni 
neupravičenega prestajanja 
zaporne kazni in poslovne 
škode. Odškodnino zaradi 
zadeve Patria od države ter-
jata tudi upokojeni brigadir 
in nekdanji poveljnik speci-
alne brigade Moris Tone Kr-
kovič ter predsednik SDS 
Janez Janša. 

Stoltenberg v Sloveniji
Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je Slovenijo pozval k povečanju izdatkov za obrambo. 
Predsednik vlade Marjan Šarec se je na prvi delovni obisk v tujini odpravil v Bruselj.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg se je med 
obiskom Slovenije srečal tudi s predsednikom republike 
Borutom Pahorjem. / Foto: Nebojša Tejić (STA)

Slovenski premier Marjan Šarec je dejal, da se je v Bruslju 
še posebej dobro ujel s predsednikom Evropskega sveta 
Donaldom Tuskom. / Foto: Nebojša Tejić (STA)

Prokurist Rotisa Ivan Črnkovič se je z državo pogodil za 63 
tisoč evrov odškodnine zaradi primera Patria. 

Slovenci v zamejstvu (633)

Od vojne do plebiscita
Prva svetovna vojna, ki se 

je končala pred stotimi leti, 
in koroški plebiscit, katere-
ga stote obletnice se bomo 
spominjali čez dve leti, leta 
2020, sta trajno zaznamova-
la prihodnost Slovencev na 
Koroškem in določila meje 
med tedanjo Jugoslavijo ozi-
roma kasnejšo samostojno 
Slovenijo in Republiko Av-
strijo. Boj za meje ni potekal 
le za diplomatskimi omiz-
ji, ampak tudi na terenu, 
ob grmenju topov in poka-
nju pušk ter žrtvah na obeh 
vojskujočih se straneh. 

Mohorjeva iz Celovca se s 
pogovori in predavanji pod 
naslovom Gemeinsam – 
Skupno 2020 spominja teh 
obletnic. Izobraževalni refe-
rent Mohorjeve Martin Pan-
del je za prvo serijo preda-
vanj oziroma pogovorov, ki 

so potekali pretekli teden, 
izbral temo o mejah, ki loču-
jejo in povezujejo, tako ze-
mljepisno kot v našem raz-
mišljanju. Meje so sprva lo-
čile narode in spodbujale 
nacionalizem, ki je v dvaj-
setem stoletju dosegel na-

jagresivnejšo obliko, Evrop-
ska unija pa je nastala kot 
projekt miru, ki bi premo-
stil meje. Pa to ni trajalo dol-
go. Pred štirimi leti so se za-
radi naraščajoče begunske 
krize meje znova začele za-
pirati. Zato je vedno več lju-
di prepričanih, da je bila 

Evropa brez meja utopija. 
Pri Mohorjevi menijo, da je 
stoletni jubilej konca prve 
svetovne vojne in plebiscita 
o usodi Koroške priložnost, 
da s širokim pogledom, z 
različnih vidikov obravna-
vamo posledice postavlja-

nja meja, njihovo premo-
stitev in potenciale obmej-
nih območij. Na pogovorih 
so sodelovali ugledni znan-
stveniki in politiki, med nji-
mi koroški deželni glavar dr. 
Peter Kaiser, avstrijska vele-
poslanica v Ljubljani Sigrid 
Berka, celovška županja dr. 

Maria Luise Mathiaschitz in 
slovenska veleposlanica na 
Dunaju Ksenija Škrilec. Ce-
lovški pogovori so bili skle-
njeni s sobotnim pohodom 
od vasi Potoče pri Suhi/Ne-
uhaus na avstrijski strani do 
Libelič na slovenski strani, 
kjer poseben muzej spomi-
nja na urejevanje meje po 
prvi svetovni vojni. 

Koroški Slovenci so kar 
pogosto med prejemniki 

avstrijskih in tudi sloven-
skih nagrad. Upokojeni iz-
redni profesor celovške uni-
verze Vladimir Wakounig 
je prejel za izredne dosež-
ke v šolstvu, še posebno pri 
uvajanju sodobnih modelov 
dvojezičnega šolstva, nagra-
do republike. Urednica ča-
sopisa Nedelja Mateja Rih-
ter pa je prejela nagrado Mo-
horjeve za svoje literarno 
ustvarjanje v slovenščini. 

Udeleženci prvega pogovora o mejah, vojni in miru v 
dvorani Mohorjeve v Celovcu

Drevi ob 19. uri bosta v K&K centru v Šentjanžu 
odprtje razstave in recital ob stoti obletnici smrti Ivana 
Cankarja. Pol ure kasneje, ob 19.30, pa bo svečano v 
dvorani K 3 v Škocjanu, kjer bo pevski kvintet Bratje 
Smrtnik predstavil novo zgoščenko.

Jože Košnjek
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (37)

Kranjska klobasa 2025
Javna sporočila o tem, 

da bo Kranj kandidiral za 
evropsko prestolnico kultu-
re leta 2025, malo povedo o 
vsebinah in ambicijah te po-
bude. 

Pred kratkim smo poto-
vali v Matero v Italiji, ki bo 
evropska prestolnica kul-
ture 2019. V projektu želi-
jo združiti deželo Bazilikata 
z dvema provincama in 131 
občinami. Ta meri kakih de-
set tisoč kvadratnih kilome-
trov (torej skoraj pol Sloveni-
je) in ima blizu šeststo tisoč 
prebivalcev. 

Sasi di Matera je središ-
če dogajanja, Sasi in park 
podzemnih cerkva je bil leta 
1993 uvrščen na Unescov 
seznam svetovne dediščine. 

Temeljni projekt Matere 
2019 je šola oblikovanja, ki 

je sistemsko orodje za raz-
vijanje lokalnih veščin, kjer 
je učenje proces ustvarjalne 
menjave med umetnostjo, 
znanostjo in tehnologijo. 
Prostor, kjer se lahko vsak uči 
od vsakogar v vzdušju vzaje-
mne obogatitve. Šola prip-
ravlja prizorišča, osvetlitve, 
urbano pohištvo, začasne 
strukture. Na odprtju bodo 
nastopile »pleh muske« vseh 
dosedanjih 27 evropskih pre-
stolnic kulture.

Če bi vzpostavljali glasbe-
ne primerjave, bi prav go-
tovo gorenjska prestolnica 
kulture zaslužila celoletni 
predstavitveno-prireditve-
ni cikel Avsenikove glasbe, 
»oberkrajnerjev« kot najve-
čjega gorenjskega izvoznega 
kulturnega dosežka. Morda 
kar v Begunjah?

Na drugi strani bi lah-
ko Kranj vzpostavil svetov-
no razsežnost Prešernove-
ga mesta kot festival ume-
tniške besede in umetni-
ških zvrsti kar skozi Pre-
šernove nagrajence, nada-
ljevanja prevodov Prešerna, 
se morda spomnil tudi pre-
ganjanih in izključenih slo-
venskih umetnikov. Pa tudi 
druge domače sile bi lahko 
ustvarjale in se predstavile.

Slovensko duhovno kul-
turo Gorenjska zaznamu-
je tako z Marijo Pomagaj na 
Brezjah kot s slovenskimi 
škofi, ki so skoraj od prvega 
do zadnjega Gorenci. 

Imamo Triglavski naro-
dni park in naš odnos do 
narave kot kulturno zna-
menitost – spet od ljud-
ske kulture do alpinizma, 

od političnih bojev in bojev 
za meje do ljubeče ustvar-
jalne povezanosti nacije s 
simbolom.

V razstavi o gospodih in 
tovariših smo spregovo-
rili o ljudeh, ki so drug za 
drugim oblikovali Gorenj-
sko kot vodilno jugoslovan-
sko kapitalistično in soci-
alistično industrijsko silo. 
Vzpostavili bi lahko svetov-
ni dialog o im/potenci sa-
moupravljanja z Ljubom 

Sircem kot vodilno svetov-
no kritiško avtoriteto.

Seveda pa imamo kultur-
no-kulinarične adute, ki bi 
lahko zaznamovali kranj-
sko pobudo 2025. Potica in 
kranjska klobasa bi bili lah-
ko okrepljena atrakcija. Da 
o kranjskih čbelicah in strdi 
niti ne govorimo …

Seveda pa bi se morali 
najprej dogovoriti, kaj nam 
Gorenjska danes sploh po-
meni!

Miha Naglič

V vesolje SMS,  
človek še ne

Eden od tistih, ki so naj-
bolj poklicani govoriti o mo-
žnostih za kolonizacijo ve-
solja, je dr. Tomaž Zwitter, 
profesor na Fakulteti za ma-
tematiko in fiziko Univer-
ze v Ljubljani. »Mediji ima-
jo veliko veselja z napove-
dovanjem, da bomo Zem-
ljani kmalu poselili telesa v 
Osončju, drznejši govorijo 
o medzvezdnih potovanjih. 
S takimi razmišljanji nekaj 
najbogatejših uspešno pre-
usmerja pozornost množic 
od vprašanj družbene pra-
vičnosti, saj se predstavljajo 
kot vizionarji, pri katerih se 
marsikaj prezre. Pa se bo člo-
veštvo res kmalu preselilo 
na Luno ali Mars, morda na 
planete okoli drugih zvezd? 
/ Začnimo drzno: radi bi po-
tovali do zvezd. Taka želja 
je vznemirljiva. Z opazova-
nji z zelo natančnim spek-
trografom Harps na Evrop-
skem južnem observatori-
ju v Čilu in z Nasino misijo 
Kepler so ugotovili, da je ob 
približno vsaki tretji zvezdi 
v naši Galaksiji vsaj en pla-
net Zemljine velikosti. Pre-
gledi neba, v katerih sodelu-
jemo, prvič omogočajo po-
drobno proučevanje last-
nosti teh zvezd. Celo če se 
omejimo na našo Galaksijo, 
obstaja torej nepredstavljivo 

veliko število planetov, po-
dobnih našemu. Seveda 
ne vemo, ali je tam življe-
nje, saj ga je na daljavo tež-
ko odkriti. Morda nam bo to 
uspelo po letu 2024, ko bo 
v Čilu začel delovati ogrom-
ni evropski teleskop ELT. 
Bi se po odkritju Zemljani 
lahko napovedali na obisk? 
Napovedali že, saj bi tja z 
enim od radijskih telesko-
pov lahko poslali sporočilo, 
a na zmenku nas nato ne bi 
bilo. Vzrok je preprost: ni-
mamo dovolj energije …« / 
Kaj pa kolonizacija Osončja, 
je mogoča ta? Ta ima sicer 
več možnosti, vprašanje pa 
je, čemu bi se je sploh lotili? 
»Pomembno je vprašanje, 
zakaj bi želeli kolonizirati 
druga telesa našega Oson-
čja, saj ima le naša Zemlja 
za nas primerno atmosfe-
ro in temperaturo. Veneri-
no površje je zaradi podiv-
janega efekta tople grede 
tako vroče, da bi se tam talil 
svinec. Na Marsu je težava, 
ker je izpostavljen Sončeve-
mu vetru visokoenergijskih 
delcev. Ob tem je precej hla-
dno ob stošestdesetini at-
mosferskega tlaka na Zem-
lji. Kot bi iz hladilnice izčr-
pali ves zrak, nato pa noter 
spustili malo ogljikovega di-
oksida. Če imate smolo, vi-
harni vetrovi nosijo zrna pe-
ska, kot se je na Marsu doga-
jalo letos tri mesece. Na naši 
Luni sicer ni težav z vreme-
nom, so pa s temperaturo. 

Ker proti Zemlji gleda ved-
no z isto stranjo, dvema te-
dnoma dneva sledita dva te-
dna noči. In v dveh tednih 
po 24 ur dneva se skale na 
njenem površju močno se-
grejejo. Zemeljske pušča-
ve so precej prijaznejše. / 
Pogosto je govor o izkori-
ščanju dragocenih rudnin. 
Redkih zemelj je na Zem-
lji dovolj in so poceni, naj-
večji strošek je njihovo či-
ščenje. Žal jih tudi na dru-
gih telesih ni mogoče naj-
ti v čisti obliki. Vendar ima 
proizvodnja materialov v 
pogojih breztežnosti priho-
dnost. Poleg posebnih, reci-
mo medicinskih namenov, 
je tu tudi možnost novih na-
činov pogona. Jadra, ki izko-
riščajo tlak Sončeve svetlo-
be, so, če jih naredimo na 
Zemlji, za pogon predebe-
la in zato pretežka. Tanjša 
folija namreč ne bi prežive-
la izjemnega tresenja ob iz-
strelitvi. Če pa bi jadro nare-
dili v breztežnosti, vam naši 
študenti znajo izračunati, 
da bi z njim po Osončju po-
tovali nekajkrat hitreje kot 
zdaj. Zanimivo, ne pa do-
volj za obisk drugih zvezd.« 
(Vir: Tomaž Zwitter, Do 
zvezd samo v sanjah, Delo, 
4. 10. 2018)

In vendar se premikamo

V primerjavi z nekateri-
mi zanesenjaki se zdi prof. 
Zwitter realist, hkrati pa 

opozori, da se v našem pog-
ledu v »ne-bo« dogajajo veli-
ke reči. »V zadnjih letih se v 
raziskovanju Osončja doga-
ja revolucija. Odkrili so oce-
ane tekoče vode pod površ-
jem lun Evropa in Enkelad, 
sledi nekdanje ugodne kli-
me na Marsu, metanski dež 
in jezera na Titanu, vzne-
mirljivo geologijo Plutona, 
pristali na kometu in aste-
roidih in prvič iz območja 
Sončevega vetra prodrli v 
medzvezdni prostor. Rado-
vednost, ki je del same de-
finicije človeštva, tešimo 
z vznemirljivimi odkritji 
robotskih sond brez posad-
ke. Ljudje pa bomo tudi v 
prihodnje neugoden in drag 
tovor. Če ne bomo želeli pri-
povedovalcev ali junakov, 
seveda. Ali če ne pride do 
prelomnih odkritij. Končno 
si pred tristo leti nihče ni 
predstavljal, da je trzanje 
žabjih krakov povezano z 
žarnico ali električnim avto-
mobilom.« (Isti vir)

Najprej pa skrb za planet

Dokler ne moremo v ve-
solje, poskrbimo najprej za 
svoj planet. Temperature na 
njem se v povprečju ne sme-
jo dvigniti več kot poldrugo 
(1,5) stopinjo glede na pre-
dindustrijsko dobo, so zatr-
dili na srečanju Medvla-
dnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) v Juž-
ni Koreji. Torej?

Kolonizacija vesolja
Kolonizacija in iz nje sledeča globalizacija našega planeta je zgodba, ki še traja in dobiva vedno nove 
oblike. Nekateri pa že fanatizirajo, da ji bo sledila še kolonizacija vesolja. A jim priznani astrofizik pove, 
da iz tega ne bo (še) nič …

Leta 2024 bo v Čilu začel delovati ogromni evropski 
teleskop ELT (Extremely Large Telescope). Z njim bomo 
pogledali še globlje v vesolje. / Foto: Wikipedija

Tako suho je videti površje Jupitrove lune Enkelad, pod 
njim pa je ocean tekoče vode. Fotografirala vesoljska sonda 
Cassini 17. 2. 2005. / Foto: Wikipedija

Mi modrujemo, led na polih pa se nezadržno topi, 
temperature in gladina morja naraščajo … Bomo vendarle 
kaj ukrenili? / Foto: Wikipedija

Dr. Jože Dežman
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Jaz sem Visoško 
kroniko prebrala 
v petem razredu 
in mi je bila 
super. Najbrž 
zaradi čarovnic. 
V otroških letih 
so me zanimale 
zgodovina in 
čarovnice in sem 
hotela postati 
arheologinja ali 
pa igralka.

Igor Kavčič

Ko ste ta čas pred šestimi leti 
na festivalu ljubiteljskih gle-
dališč Linhartovem sreča-
nju prejeli matička za glavno 
žensko vlogo v predstavi Lo-
škega odra Vražji fant z za-
hodne strani, ste mi v pogo-
voru dejali, da boste po dveh 
neuspešnih poskusih nasle-
dnjo pomlad še tretjič po-
skusili na sprejemnih preiz-
kusih za študij dramske igre 
na AGRFT, ker bo sestava 
komisije drugačna.

»Imela sem srečo. Srečo, 
ki jo je včasih, kljub temu da 
se izkažeš in dobro pripra-
viš, na sprejemnih preizku-
sih preprosto treba imeti.« 

Takrat ste mi dejali tudi, da 
sploh ne veste, kaj boste si-
cer počeli, če ne boste študi-
rali igralstva ...

»Še vedno mislim tako. 
Nimam pojma, kaj bi sploh 
počela, če ne bi bila igral-
ka. Po moje bi ''zbluzila''.« 
(smeh)

Ne dvomim, da se še spomi-
njate svojih začetkov na aka-
demiji?

»Prvo leto je bilo groz-
no. Po urah igre sem se šla 
večkrat na stranišče zjokat. 
Da nisem za ta poklic, da so 
imeli prav in se niso zmoti-
li, ko me niso sprejeli. Pro-
ti koncu letnika pa se mi je 
odprlo. Zdi se mi, da sem 
imela v glavi neko napačno 
predstavo, kaj je igra, na aka-
demiji pa sem začela spoz-
navati ravno obratno, da to, 
kar sem mislila, absolutno 
ni dramska igra.«

Zaradi premočnega vpliva 
ljubiteljskega gledališča, v 
katerem ste prej delovali ne-
kaj let?

»Niti ne. Res pa sem ved-
no vse jemala tako zelo za-
res, sploh igro. Zdaj se mi 
iz dneva v dan bolj zdi, da 
je vsebina, ki jo v gledali-
šču vedno znova obdeluje-
mo, zelo široko odprto po-
lje. To spoznavaš od režiser-
ja do režiserja, saj obstajajo 
številni različni načini, kako 
delati gledališče. Jaz sem po 
naravi en tak zelo vesel člo-
vek, pa sem vseeno mislila, 
da moraš vse čutiti zelo res-
no in močno. Zagotovo je 
naš letnik v Jerneju Lorenci-
ju in Jožici Avbelj imel naj-
boljša mentorja, kar smo si 
jih lahko želeli. Jožica je od-
prta, radovedna gospa z izje-
mno energijo. Znala je piči-
ti in ti povedati točno to, kar 

si v tistem trenutku potrebo-
val, čeprav si bil prepričan, 
da nima prav. In si se tri dni 
''mulal'', prav tako se je lah-
ko ''mulala'' ona. Sredi tret-
jega letnika se je upokojila in 
za mentorja sem potem do-
bila Jerneja Šugmana. To so 
trije ljudje, brez katerih bi 
bilo vse drugače.«

V obrazložitvi k vaši Severje-
vi nagradi za študente dram-
ske igre vas je Šugman videl 
kot rojeno igralko?

»V dneh po Jernejevi smrti 
smo vsi bolj ali manj zahaja-
li v dramo, kjer smo sobiva-
li, poskušali biti drug z dru-
gim, se tolažili … Dan, dva 
pred podelitvijo mi je tako 
Lojze Svete, ki je bil v komi-
siji za podeljevanje Sever-
jevih nagrad, prišepnil na 
uho, da bom zelo ganjena in 
mi bo lepo. Niti nisem vede-
la točno, o čem govori, am-
pak obrazložitev k nagradi je 
bila potem zame res ena taka 
čustvena bomba.« 

Na Borštnikovem sreča-
nju se boste predstavili v 
predstavi Visoška kronika 
v režiji Jerneja Lorencija. 
Prepričan sem, da vas v svo-
jo stalno ekipo igralcev, kot 
so Janez Škof, Aljaž Jovano-
vić in Nina Ivanišin, ni pova-
bil po naključju ali pa zato, 
ker prihajate z Loškega ... 

»Poklical me je nekaj me-
secev, preden smo zače-
li vaje. Seveda sem bila brez 
kakršnegakoli pomisleka ta-
koj za. Ko smo začeli vaje, ko 
sem prvič prišla na oder Dra-
me, sem bila povsem prestra-
šena. Kar naenkrat si niti na 
vajah ničesar več nisem upa-
la ... Tam pred teboj stojijo 
Janez, Aljaž, Nina, tudi Kle-
men, ki je, če se ne motim, 
tudi prvič sodeloval z Jer-
nejem. To so sama odlična 
igralska imena. Kar ti ljudje 
počnejo na odru, je čista ma-
gija. Nočem jih mistificira-
ti, ampak to so igralci, ki so 
te sposobni prestaviti v neko 
povsem drugo realnost.« 

Kako se počutite v predstavi, 
v kateri v treh urah in pol štir-
je igralci na oder prenesete 
celoten roman. Igra vključu-
je mešanico osebnih spomi-
nov na Tavčarjev roman, in-
terakcije z gledalci, pripove-
dovanja zgodbe in izjemne 
igralske prezentacije ključ-
nih delov romana. Vsak iz-
med vas igra več vlog ... 

»Všeč so mi predstave, ki 
imajo odprto formo. Rada 
imam stik z gledalci, to mi je 

v gledališču nekaj najlepše-
ga – da lahko pogledam gle-
dalca, ga kaj vprašam, mo-
goče on vpraša mene. Rada 
imam gledalce. Če so tudi 
gledalci odprti, je to prava 
fantazija. Nekaj takega sem 
doživela v Lutkovnem gle-
dališču v predstavi Mojster 
in Margareta Matije Solceta 
in Mirjane Medojević, kjer 
sem igrala v Margaretini 
zgodbi. To obvlada tudi Jer-
nej Lorenci, on zna gledal-
ca objeti, a mu tudi prisoli-
ti klofuto.«

Ste imeli kakšne remini-
scence na to, da se roman 
dogaja na Loškem?

»Ko smo se pogovarjali o 
romanu, se je večina doma-
čega branja spominjala kot 
grozne knjige. Jaz sem Vi-
soško kroniko prebrala v pe-
tem razredu in mi je bila su-
per. Najbrž zaradi čarovnic. 
V otroških letih so me zani-
male zgodovina in čarovni-
ce in sem hotela postati ar-
heologinja ali pa igralka. Že-
lela sem si, da bi z Nino ime-
li svoj prizor na temo čarov-
ništva. Tega sicer v predsta-
vi ni, ampak na koncu ven-
darle samo midve preživiva 
– evo, pa sva čarovnici.«

V predstavi sicer vsi igralci 
igrate po več vlog ...

»Igram Margareto, Ano 
Renato in Pasaverico, Aga-
tino mamo, vsi pa smo tudi 
pripovedovalci. Lorencije-
va želja je bila sprva celo, da 
bi vsi znali celotno besedilo, 
da bi vedno vsak izmed nas 
lahko kadarkoli vskočil v vlo-
go drugega. Vsi smo večkrat 
prebrali roman. Na začet-
ku so bile nekoliko slabše 
kritike, potem pa smo zara-
di velikega povpraševanja 

morali v maju odigrati doda-
tne predstave. So ljudje, ki 
so večkrat videli predstavo. 
Na zadnji ponovitvi nam je 
neka gospa v zaodrje prines-
la pehar češenj.«

Je vaša pripoved z začetka 
predstave, kako je gledali-
ška ekipa študijsko popoto-
vala po Loškem, resnična ali 
je zgolj zadostilo potrebam 
uprizoritve?

»Vse je res. Na prvi uvo-
dni vaji so mi rekli, da sem 
zadolžena za oddelek ''Turi-
zem in izleti'', naj organizi-
ram izlet v Škofjo Loko in na 
Visoko. Šla sem v Turistič-
no društvo, vzela brošure, 
vsem kupila loške kruhke, 
vzela tudi liter ''Kloštra'' in 
naslednji dan je šla celotna 
ekipa predstave najprej na 
Visoko. Tam nam je vodička 
Lucija Kavčič razkazala Tav-
čarjev dvorec, nakar je rekla, 
da takoj pride, za trenutek 
šla v drugo sobo in se vrni-
la kot Presečnikova Meta in 
nam odigrala prizor iz Cve-
tja v jeseni. Bili smo navdu-
šeni. Res. Potem smo šli v 
gostilno Na Vidmu na pra-
vo poljansko kosilo, kasne-
je še v Škofjo Loko na grad 
in zvečer k nekdanjemu so-
igralcu z Loškega odra Boja-
nu Trampušu v Jesharno na 
pico. Vmes smo srečali igral-
ca Matijo Vastla, ki nas je pe-
ljal še na ''ta pravo'' žganje. 
V tej predstavi smo res eki-
pa. Mislim, da je zelo po-
membno, da se s soigralci 
tudi po vaji lahko usedeš na 
pijačo in dorečeš še kakšne 
detajle za predstavo. Človek 
se tako bolj odpre. Vem – to 
je kliše, ampak tako pač je.«

Ali ljubljanska Drama mla-
demu igralcu, ki je na 

začetku svoje poti, stopi v 
glavo?

»Govorim strogo zase in 
bom rekla, da ne (zelo odloč-
no). Vem, da bi bila v kate-
remkoli gledališču po aka-
demiji čisto preplašena, tako 
kot sem bila tukaj. Mogoče 
mi kakšne predstave in rež-
iserji s svojim načinom dela 
niso ravno blizu, ampak za 
zdaj si želim delati vse. Vse 
me zanima.«

 
Tudi preizkušati skrajne 
meje gledališke umetnosti? 

»Kot si ne upam za nobe-
no stvar reči, da je ne bi niko-
li v življenju naredila, tako si 
tudi tu ne upam reči ne. Za 
zdaj mi ni bilo treba še niko-
li početi nečesa, česar zares 
ne bi želela. Zdi se mi, da 
imam okrog sebe tudi ljudi, 
ki me znajo podpreti in mi 
tudi svetovati, če kaj mogoče 
ni dobro zame. Je pa res, da 
nisem ravno znana po tem, 
da vedno poslušam.«

Trenutno imate v delu ...?
»Zagotovljena imam dva 

projekta: v Mali drami de-
lamo projekt O čem govori-
mo, ko govorimo o ljubez-
ni. Avgusta smo začeli dela-
ti dramo Besi Dostojevske-
ga, nadaljevali jo bomo pozi-
mi. V dogovorih pa sem še 
za dva projekta. Spomladi 
me čaka magistrska predsta-
va, ki jo moram v celoti prip-
raviti sama. Imela bo naslov 
Gledališki magisterij. To bo 
kolaž igralčeve poti od čis-
tega amaterizma do svetov-
nega nivoja. To sem najavi-
la tudi na sprejemnem pre-
izkusu za magisterij.«

Kaj je svetovni nivo?
»Bomo videli spomladi.« 

(smeh)

Vse želim poskusiti
Gledališka igralka zadnje generacije Tamara Avguštin z Godešiča je v nekaj letih igranja na Loškem odru »ujela« dva matička in 
dve Čufarjevi plaketi. V zadnjih dveh sezonah je kot šolana dramska igralka smelo vstopila tudi na profesionalni gledališki oder. 
V Visoški kroniki SNG Drama Ljubljana v režiji Jerneja Lorencija se bo konec meseca predstavila tudi na Borštnikovem srečanju. 
Njen zadnji mentor na AGRFT Jernej Šugman je v obrazložitev k študentski Severjevi nagradi zapisal, da je rojena igralka. 

Tamara Avguštin v Visoški kroniki ob soigralcih Aljažu Jovanoviću in Nini Ivanišin. 

Tamara 
Avguštin
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Urša Peternel

Neža Torkar in Romana 
Šimbera, prva z Jesenic, dru-
ga iz Gorij, sta glasbeno pot 
začeli v Glasbeni šoli Jeseni-
ce. Že kot nadobudni mla-
di glasbenici sta začeli igra-
ti skupaj in se udeleževati 
najprestižnejših tekmovanj 
mladih glasbenikov doma in 
v tujini in nizati visoke uvr-
stitve. Njuni poti sta se po-
tem zaradi nadaljnjega glas-
benega izobraževanja za ne-
kaj let razšli, saj je Neža za-
čela študirati v nemškem 
Weimarju, Romana pa v Za-
grebu. Še naprej pa sta se, a 
kot solistki, udeleževali tek-
movanj in osvajali najvišja 
priznanja; Neža, denimo, je 
zmagala na svetovnem tek-
movanju klasičnih harmo-
nikarjev v Španiji, medtem 
ko je eden večjih Romanih 
uspehov zmaga in posebna 
nagrada na državnem tek-
movanju TEMSIG. Obe sta 
v zadnjih letih svoje znanje 
izpopolnjevali pri priznanih 
profesorjih in koncertirali v 
Sloveniji in tujini. Pred ne-
kaj leti pa sta se njuni glasbe-
ni poti ponovno prepletli, saj 

sta osnovali Duo Accelleran-
dom in se skupaj začeli ude-
leževati tekmovanj. Samo 
letos sta na treh priznanih 
mednarodnih harmonikar-
skih tekmovanjih v Pulju, 
Klingenthalu in Castelfidar-
du dosegli dve zmagi, tri po-
sebne nagrade in eno dru-
go mesto. Začeli pa sta tudi 
koncertirati. »V najinem 
skupnem igranju največkrat 
izvajava dela moderne kla-
sične glasbe 20. in 21. stole-
tja ter dela iz obdobja baro-
ka,« sta povedali dekleti, ki 
v svoj program vključujeta 
tudi strastni tango, vročekrv-
ne balkanske ritme, impro-
vizacijski džez in tudi popu-
larno glasbo. Tako je nasta-
la tudi njuna priredba pole-
tnega hita Havana, za katero 
sta pred dnevi posneli tudi 
videospot. »Priredba je nas-
tala spontano po celodnevni 
vaji programa za tekmova-
nje. Želeli sva se malo spro-
stiti in z improviziranjem na 
popularno skladbo sprošče-
no zaključiti večer. Kasne-
je sva jo izvedli na koncer-
tu na Jesenicah in publika 
je bila navdušena. Najin pri-
jatelj fotograf in programer 

Luka Vabič je v najini izved-
bi prepoznal velik potenci-
al in predlagal, da posname-
mo videospot. Spot sva po-
vezali s promocijo Sloveni-
je, zato smo ga snemali na 
štirih atraktivnih lokacijah: 
na Blejskem gradu, v Gle-
dališču Toneta Čufarja Jese-
nice, Tea-ter baru na Jeseni-
cah ter na Nanosu. To je za 
naju kot klasični glasbenici 
sicer zunaj najinih okvirjev, 
vendar sva zelo hvaležni eki-
pi, ki si je spot zamislila in 
nama s profesionalnim de-
lom pomagala, da sva se laž-
je znašli v novi vlogi,« sta po-
vedali glasbenici, ki trenu-
tno živita med Slovenijo, Hr-
vaško in Nemčijo. Neža sicer 
v Nemčiji živi že devet let in 
je študentka najvišje stopnje 
izobraževanja za glasbenike 
v Weimarju (koncertni moj-
ster harmonikar), Roma-
na pa zaključuje magistrski 

študij violončela v Zagrebu 
in načrtuje, da bo nasled-
nje leto svoj študij violon-
čela nadaljevala v Nemčiji. 
»Nemčija je država z dolgo-
letno tradicijo klasične glas-
be, veliko je dobrih institu-
cij in profesorjev, za življe-
nje glasbenika pa je primer-
nejša zaradi velikih možnos-
ti koncertiranja in nadaljnje-
ga napredka,« pravita in do-
dajata, da so ju v času študi-
ja finančno podpirali starši, 
različne štipendije in prilo-
žnostni koncerti. V zadnjem 
času pa s koncerti, projekti 
in učenjem mladih glasbe-
nikov postajata finančno ne-
odvisni. »Najina največja že-
lja je polniti velike dvorane 
in ustvarjati kvalitetno glas-
bo, ob kateri bodo obisko-
valci začutili najino energi-
jo in vsa čustva, ki jih občuti-
va midve, ko sediva pred nji-
mi.«

(Ne)naključni glasbeni duo
»Združuje naju predvsem strast do glasbe in ob skupnem muziciranju doživljava posebno povezanost, ki jo težko razloživa. Resnično sva zelo veseli, da sva 
se našli, saj se na odru vedno združiva v eno in samo en pogled je dovolj, da veva, kaj druga misli. Takšne zasedbe sicer niso tipične, vendar pa jih v klasični 
glasbi vseeno lahko najdemo vedno več,« pravita Neža Torkar in Romana Šimbera, harmonikarica in violončelistka, ki sestavljata Duo Accellorandom.

Harmonikarica Neža Torkar in violončelistka Romana 
Šimbera sta združili inštrumenta, ki sta povsem različna, 
a kot pravita, se po barvi zvoka lepo ujameta – in ko ljudje 
slišijo to nenavadno mešanico, ne ostanejo ravnodušni ... 

Ime Accellorandom je sestavljeno iz Acc (accordion 
– harmonika) cello (violoncello – violončelo) in 
random (naključen, poljuben). Poleg klasične glasbe 
namreč želita ustvarjati tudi drugačne, naključne in 
nepredvidljive projekte.   
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Vilma Stanovnik

»Dr. Dušan Petrač je 
osnovno šolo obiskoval v 
Kropi, v Kranju Gimnazijo 
Kranj in končal študij fizike 
na Univerzi v Ljubljani. Po 
končanem študiju se je leta 
1957 zaposlil kot profesor 
fizike na kranjski gimnazi-
ji, leta 1963 pa odšel v ZDA, 
kjer je doktoriral na univer-
zi Kalifornije v Los Angele-
su. Disertacija je obravnava-
la pojave v super tekočem he-
liju. Prejel je tudi naziv častni 
občan Los Angelesa. Do upo-
kojitve je bil zaposlen v Labo-
ratoriju za reaktivni pogon 
ameriške vesoljske agencije 
NASA v Pasadeni, kjer je pos-
tal višji znanstveni svetnik. 
NASA mu je podelila na-
ziv ambasador osončja. Sodi 
med vrhunske, mednarodno 
priznane strokovnjake na po-
dročju vesoljske tehnike. Ob 
neposrednih delovnih zadol-
žitvah je avtor več kot tride-
setih znanstvenih člankov, 

aktiven na številnih internih 
in mednarodnih znanstve-
nih posvetovanjih v Ameriki, 
Evropi in na Japonskem. Pre-
jel je več priznanj in nagrad 

agencije NASA, posebej za 
zasluge pri razvoju infrar-
dečih astronomskih sateli-
tov in za eksperimente, iz-
vedene z vesoljskimi taksiji. 

Je svetovalec in član več uni-
verz in strokovnih združenj v 
Ameriki in Evropi. Znanstve-
nemu področju vesoljske teh-
nike je dal neizbrisen pečat v 

svetovnem merilu. Svojo po-
klicno pot je začel v Kranju, v 
Slovenijo se vrača vsako leto 
in predava, kjerkoli ga pova-
bijo,« je svojega sogovornika 
številnim udeležencem sre-
čanja, med katerimi je bilo 
zlasti veliko sedanjih in nek-
danjih dijakov Gimnazije 
Kranj, predstavil mag. Fran-
ci Rozman in pojasnil, da je 
to povzetek obrazložitve ob 
podelitvi naziva častnega ob-
čana Kranja.

Tako njemu kot vsem v 
dvorani je dr. Dušan Petrač 
zaupal, da je naslova častne-
ga občana Kranja še veliko 
bolj vesel, kot enakega na-
ziva v Los Angelesu. Lani 
mu je namreč kranjska ob-
čina podelila naziv častnega 
občana, ker pa takrat ni pri-
šel na slovesnost, mu ga je 
ob nedavnem obisku doma, 
na Gorenjskem, prejšnji te-
den izročil župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar. 
»Biti častni občan Kranja je 
zame priznanje neverjetne 

vrednosti. To pomeni, da 
sta me dali ''karto'' oziroma 
da ne bom nikoli pozabljen. 
Zato to priznanje odtehta vse 
druga priznanja, ki jih je bilo 
res veliko. Najteže je namreč 
biti prerok doma, v Kranju 
pa ste me priznali kot pre-
roka. Ne bom se zjokal, lah-
ko pa rečem, da je priznanje 
zame tako dragoceno, da je 
to težko popisati,« je pove-
dal dr. Dušan Petrač in priz-
nal, da se je na predavanjih 
doma tudi že zjokal. Enkrat 
celo zato, ker ga poslušal-
ci niso prav ničesar vpraša-
li. Tudi tokrat niso bili prav 
zgovorni, je pa zato spomine 
na svojega profesorja obujal 
Andrej Polenec. Oči pa so se 
dr. Dušanu Petraču orosile 
med pesmima, ko je zapela 
dijakinja Gimnazije Kranj 
Ema Jelenc. Povedal je, da 
tudi v Ameriki rad posluša 
domače pesmi, zato je ob tej 
priložnosti z veseljem spre-
jel darilo s posnetki koncer-
tov Gimnazije Kranj.

Priznanje, ki odtehta vsa druga
Čeprav je bil dr. Dušan Petrač rojen v Kropi in že več kot pol stoletja živi v Ameriki, se je razveselil naziva častnega občana Kranja, o njegovem življenju in 
spominih pa sta se v Mestni knjižnici Kranj pogovarjala z ravnateljem Gimnazije Kranj mag. Francijem Rozmanom. 

Dr. Dušan Petrač med pogovorom z ravnateljem Gimnazije Kranj mag. Francijem 
Rozmanom / Foto: Primož Pičulin
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Jože Košnjek

V slovenskem narodnem 
Marijinem svetišču na Brez-
jah so v petek, 5. oktobra, s 
slovesno mašo, ki jo je da-
roval ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore, 
in s koncertom Slovenske-
ga okteta, ki je pel Marijine 

pesmi, počastili trideseto 
obletnico preimenovanja 
brezjanske cerkve v manjšo 
baziliko. Na ta dan leta 1988 
je papež Janez Pavel II. odli-
koval brezjansko cerkev s ča-
stnim nazivom manjša ba-
zilika. Za to povišanje je pa-
peža prosil tedanji ljubljan-
ski nadškof metropolit dr. 

Alojzij Šuštar, prvi rektor 
bazilike pa je postal tedanji 
predstojnik frančiškanske-
ga samostana Feliks Anžel. 
S povišanjem v manjšo ba-
ziliko pred tridesetimi leti 
je bila nagrajena skrb fran-
čiškanov za cerkev in števil-
ne romarje. Frančiškani so 
namreč leta 1898 prišli na 

Brezje in se vselili v novi sa-
mostan, ki ga je blagoslovil 
in ga jim je izročil v varstvo 
tedanji ljubljanski škof An-
ton Bonaventura Jeglič.

Kaj pomeni za cerkev odli-
kovanje z nazivom manjša 
bazilika? O tem ljubljanski 
nadškof metropolit Stani-
slav Zore, ki si je za jubilej-
no mašo pretekli petek na-
del plašč, ki ga je brezjanski 
baziliki podaril papež Fran-
čišek. 

»Papeži želijo z imenova-
njem cerkva po svetu v bazi-
like približati romarjem šti-
ri velike rimske bazilike ter 
jim s tem podeliti privilegije. 
Zato bazilikam zunaj Rima 
rečemo manjše bazilike. Z 
njihovim imenovanjem je 
številnim vernikom po sve-
tu omogočeno, da lahko va-
nje roma kar največ ljudi in 
prejme milosti, ki jih bog in 
Cerkev poklanjata svojim 
vernikom. Naslov manjša 
bazilika izraža posebno vez 
z rimsko Cerkvijo, še pose-
bej pa s svetim očetom. Ver-
niki, ki obiščejo baziliko in v 
njej sodelujejo pri sveti maši 

ali drugih pobožnostih in 
zmolijo Vero in Očenaš, lah-
ko dobijo pri spovedi popoln 
odpustek. Ti se v baziliki de-
lijo v posebnih dnevih med 
letom,« je povedal ljubljan-
ski nadškof. 

Za pridobitev častnega na-
ziva bazilika mora cerkev iz-
polnjevati zahtevne pogo-
je, ki jih pred odločitvijo pa-
peža o imenovanju preveri 
Kongregacija za bogoslužje 
in disciplino zakramentov. 
Biti mora primerno velika 
in urejena, pomembna tudi 
s kulturno-zgodovinske-
ga in arhitekturnega vidika, 
predvsem pa mora med ver-
niki uživati poseben sloves. 

Brezjanka cerkev ga, pred-
vsem zaradi svete podobe 
Marije Pomagaj in zaupanja 
slovenskega naroda vanjo, 
nedvomno ima, kar je v listi-
ni o imenovanju zapisal tudi 
tedanji papež Janez Pavel II. 

Poleg brezjanske imamo 
v Sloveniji še šest manjših 
bazilik. Te so bazilika Mate-
re usmiljenja Maribor, bazi-
lika Marijinega vnebovzetja 
na Sveti Gori, bazilika Lur-
ške matere Božje v Brestani-
ci, bazilika Žalostne Matere 
Božje v Stični, bazilika Mari-
jinega obiskovanja v Petrov-
čah in bazilika Marije Za-
vetnice s plaščem na Ptujski 
Gori.

Bazilika je posebna vez s papežem
Pokojni sveti papež Janez Pavel II. je pred tridesetimi leti odlikoval brezjansko cerkev z nazivom manjša bazilika in jo tako še trdneje povezal z rimsko 
Cerkvijo.

Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah je tudi slovensko Marijino narodno svetišče. 

Na svetu so bile leta 2009 štiri večje in 1593 manjših 
bazilik. Večje so bazilika svetega Petra, imenovana 
tudi vatikanska bazilika, bazilika svetega Janeza v 
Lateranu, bazilika svetega Pavla zunaj obzidja in 
bazilika Marije Snežne. Posebnost teh bazilik je, da 
smejo na njihovih glavnih oltarjih maševati le papeži 
ali njihovi delegati. Sedem cerkva pa ima status 
pontifikalne in papeške bazilike. Te so v Pompejih, 
Bariju, Padovi, Loretu, Rimu in dve v Assisiju.

Mateja Rant

»Duhovnik, pesnik, pisa-
telj in urednik Luka Jeran je 
v svojem času veljal za ene-
ga najbolj izobraženih mož, 
kljub temu pa ga danes še 
domačini iz Javorij, od ko-
der izvira, zelo slabo poz-
najo,« ob dvestoti obletnici 
njegovega rojstva ugotavlja 
Hermina Jelovčan, ki je zdaj 
v posebni knjižici zbrala šte-
vilne podatke o življenju in 
delu njihovega rojaka. »Želi-
mo, da ga bolje spoznajo vsaj 
domačini,« je poudarila Je-
lovčanova. Pri pripravi pra-
znovanja so združili moči 
Turistično društvo Stari vrh, 
Krajevna skupnost Javorje 
in Župnija Javorje. Prav na 
Jeranov rojstni dan, 16. ok-
tobra, bodo obiskali njegov 
grob na Navju, v soboto ob 
15. uri pa bo osrednja slove-
snost ob hiši, na mestu ka-
tere je včasih stala njegova 

rojstna hiša. Ob 17. uri bo v 
župnijski cerkvi v Javorjah 
maša, ki jo bo daroval upo-
kojeni nadškof Alojz Uran.

Jeran se je rodil leta 1818 
v Javorjah, šolo pa je za-
čel obiskovati dokaj pozno, 
šele pri 13 letih, čeprav si je 
zelo želel v šolo, je razložila 
Hermina Jelovčan in doda-
la, da je z Jeranovim začet-
kom šolanja povezana zgod-
ba, kako sta šla z mamo ne-
koč peš v Škofjo Loko in je po 
poti Luka jokal, kar je vzbu-
dilo pozornost mimoidoče-
ga kmeta. »Zanimalo ga je, 
zakaj otrok joka, pa mu je 
mama razložila, da bi rad ho-
dil v šolo, pa za to nimajo de-
narja. Zato se je kmet ponu-
dil, da mu on plača šolanje.« 
Jeran je bil vseskozi odličen 
učenec. Gimnazijo je obi-
skoval najprej v Karlovcu in 
jo dokončal v Ljubljani, kjer 
je nato na liceju študiral slo-
vanske in orientalske jezike 

ter bogoslovje. »Bil je velik 
poliglot. Poleg italijanščine, 
nemščine in francoščine je 
tekoče govoril še arabščino, 
hebrejščino in kaldejščino.« 
Leta 1845 je bil posvečen v 
duhovnika, zatem je delo-
val kot kaplan v Poljanah 
nad Škofjo Loko, Horjulu in 
pri Sv. Petru v Ljubljani. Je-
ran se je po besedah Hermi-
ne Jelovčan sprva navduše-
val nad ilirskim gibanjem in 
povezovanjem južnoslovan-
skih narodov. »Kasneje je to 
začel zavračati kot nespreje-
mljivo in takrat se je razvilo 
njegovo slovenstvo, postal je 
zelo narodno zaveden.« 

Kot duhovnik se je želel 
posvetiti misijonarskemu 
delu in je celo dvakrat od-
šel v Afriko, a se je moral 
obakrat zaradi bolezni vrni-
ti. »Velik zgled mu je pred-
stavljal Friderik Baraga, zelo 
je bil povezan tudi z drugimi 
slovenskimi misijonarji,« je 

razložila Hermina Jelovčan. 
Z njimi si je dopisoval in nji-
hova pisma objavljal v Zgo-
dnji danici, katere urednik 
je bil več kot štirideset let, 
od leta 1852 pa vse do svoje 
smrti v letu 1896. »Z Zgo-
dnjo danico je močno vplival 
na dvig pismenosti pri rev-
nejših, zlasti na podeželju, 
ki so željno brali te zgodbe.« 
V Zgodnji danici je objavljal 
tudi svoje pesmi, med kate-
rimi so po besedah Hermi-
ne Jelovčan najbolj znane in 
jih še danes pojejo po romar-
skih središčih Marija, skoz' 
življenje, O Marija, naša lju-
ba mati in Pred tabo na ko-
lenih. »Ostro pa je obsojal 
pesništvo sodobnikov, tudi 
Prešerna, ker naj bi s svojimi 
pesmimi pohujševali mladi-
no, sam pa je bil prepričan, 
da mora imeti pesem vzgoj-
no in poučno vsebino.« Zato 
so mu očitali konservativi-
zem, nazadnjaštvo in celo 

mračnjaštvo. »Kljub temu 
pa so ga kot nasprotnika ved-
no cenili kot zelo poštenega, 
saj je vedno trdno stal na svo-
jih stališčih.«

Leta 1869 je prejel visoko 
cerkveno odlikovanje, ko so 
ga imenovali za papeževe-
ga komornika, leta 1882 pa 
so ga imenovali za kanonika 
stolnega kapitlja v Ljubljani. 

Luka Jeran je bil znan tudi 
kot velik zavetnik mladine 
in podpornik dijakov. Med 
drugim je leta 1880 v okviru 
Ljudske kuhinje ustanovil 
prvo dijaško kuhinjo. »Po-
magal je tudi Ivanu Cankar-
ju in njegovemu bratu Kar-
lu. Cankar mu je celo posve-
til svojo črtico z naslovom 
Zgodba o nepoštenosti.«

Znova odkrivajo 
javorskega rojaka
Ob dvestoti obletnici rojstva se bodo v Javorjah na slovesnosti na mestu, kjer je včasih stala njegova 
rojstna hiša, spomnili duhovnika, misijonarja, pisatelja, pesnika, časnikarja in dobrotnika Luke Jerana.

Luka Jeran 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Črtomir Zorec in Prešernovo mesto Kranj
Prešernoslovec Črtomir 

Zorec, ki je proslavil Kranj 
kot Prešernovo mesto, se 
je rodil 14. oktobra 1907 
v Stični in umrl 13. sep-
tembra 1991 v Zgornji Bes-
nici pri Kranju. Spomnimo 
se ga s kratkimi izvlečki, 
tudi iz njegovih zapisov, ki 
veliko povejo o njem, Kra-
nju in Prešernu.

Kranj poznamo kot Pre-
šernovo mesto. Za Ljublja-
no tega nihče ne reče, čeprav 
je Prešeren živel in ustvarjal 
v Ljubljani 15, v Kranju pa 
samo dve leti. Za kranjsko 
slavo je »kriv« profesor, so-
delavec Gorenjskega glasa 
Črtomir Zorec. 

»Moj oče je bil zaveden 
Slovenec, ki je dal sinu ime 
Črtomir, hčerki pa Bogo-
mila ...« 

V Zorčevo življenjsko 
delo sodi tudi ureditev Pre-
šernovega spominskega 

muzeja v Kranju. V pritlič-
ju, kjer je sedaj vhod, so bili 
v pesnikovih časih prosto-
ri kavarne, Prešernova ad-
vokatska pisarna pa je bila 
v nadstropju. Vhod je imela 
z nasprotne strani. 

»Rezultat« njegovih priza-
devanj je tudi Prešernov gaj, 
spomenik, Prešernovo gle-
dališče …

Zorec je z nekakšno bole-
čino pripovedoval, kako pra-
vijo, da je »ta veliki človek 
rad pil in ljubil ženske, da je 
bil pač takšen, kot vsi moš-
ki. Kdo pa ne ljubi vina in 
žensk?« 

»Prešeren je bil spošto-
van meščan. Bil priljubljen. 
Imel pa je tudi vesele ure.«

»Prešeren je bil bolj člo-
vek kot advokat. Pravi ad-
vokati so bili včasih pijav-
ke. On pa je bil človek, ki je 
naredil revežu pravdo tudi 
zastonj …«

»Označiti bi morali vse 
hiše, v katere je zahajal Pre-
šeren. Povsod naj bi opozar-
jali na to z napisi. Tako bi 
postal Kranj privlačnejši za 
obiskovalce ...«

»Ko je bil Prešeren član 
narodne straže, je pogosto 
zahajal v Mestno hišo na se-
danjem Glavnem trgu, kjer 
je bila včasih stražarnica …« 

»Stavbo Stare pošte so po-
rušili. Stala je nekje pri Glo-
busu. Gostilničarska Ana Je-
len je bila pesnikova prijate-
ljica. Do njegove zadnje ure 
je pošiljala bolniku juho iz 
svoje kuhinje.«

»V Grad Kieselstein je 
hodil Prešeren na obisk h 
graščakom Pagliaruzzijem.« 

V Prešernovem hramu 
nasproti cerkve je bila vča-
sih Šifrerjeva gostilna. »Pre-
šeren ni hodil k maši. Sedel 
je v gostilni in poslal koga 
k maši ter mu za to plačal 

krono. Doma je sestra Katra 
namreč zahtevala od brata, 
da pove, kaj je gospod danes 
pridigal …« 

»Bleiweis je ohranil njego-
ve rokopise in objavljal nje-
gove pesmi v Novicah ... On 
je tudi poskrbel za postavi-
tev Prešernovega nagrobni-
ka na takratnem pokopali-
šču v Kranju.«

»Prešeren in Bleiweis sta 
pogosto posedala skupaj na 
klopi pred Bleiweisovo hišo v 
sedanji Tavčarjevi ulici. Bila 
sta prijatelja, saj sta se tikala. 
Po izročilu se je ob iskrivih 
pogovorih okoli njiju nabra-
lo večkrat več meščanov …«

Ob spisku častnih mešča-
nov MO Kranj pogrešamo 
priimek Črtomir Zorec.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Podgorju pri Kamniku se je 8. 10. 1826 rodil 

Luka Svetec s psevdonimom Podgorski.  
Po njegovih predlogih smo Slovenci dosegli  
enotnost knjižnega jezika. 

   V Radovljici se je 8. 10. 1866 rodil pravnik Božidar 
Bežek. Po prvi svetovni vojni je organiziral sodstvo 
v novi državi.

   V Kranju se je 11. 10. 1879 rodil avstrijski filozof 
Ernst Mally. Njegov oče je bil slovenskega porekla, 
vendar se je identificiral z avstrijsko-nemško  
kulturo.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Vedela sem, da zmorem. 
Po skoraj dveh letih sem pri-
stala na sedemdesetih in čez 
kakšno leto na šestdesetih ki-
logramih. Stari znanci me 
niso več prepoznali. Tudi si-
cer sem se zelo spremenila. 
Na zunaj in na znotraj. Za-
čela sem teči. Sprva po Poti 
spominov okoli Ljubljane. 
''Ti zmoreš več!'' mi je govo-
ril sin, ki je bil prav tako zelo 
ponosen name.«

Anja potem nadaljuje s svo-
jim bolj »shujšanim« delom 
življenjske zgodbe: »Kar na-
enkrat so me opazili tudi moš-
ki, kar je bila zame, totalno 
zafrustrirano in brez samo-
zavesti, velika čast. V skupini 
''odvisnikov'', ki sem jo obi-
skovala, je bil tudi Janez. Nje-
gove težave, če jim sploh lah-
ko tako rečem, so bile drugač-
ne: ni mogel pozabiti žene, ki 
mu je ušla in mu pustila dva 

otroka. Prav tako je bil pre-
več cmeraste sorte, da bi se 
uprl sorodstvu, ki mu je trka-
lo na vrata in razgrabljalo po-
sestvo, ki ga je po smrti oče-
ta prevzel. Vrsto let je zato 
tolkel revščino. Kljub razli-
ki v izobrazbi sem se naveza-
la nanj, saj se mi je zdel zelo 
nebogljen in potreben pomo-
či. Že ob prvem obisku sta se 
dobro ujela tudi z Luko. Ime-
la sem hiter avto, tako da malo 
več kot petdeset kilometrov 
poti v službo ni bil noben pro-
blem. Janeza sem prepriča-
la, da je vzel v najem več trav-
nikov, njiv in pašnikov. Ime-
la sem kar nekaj prihranjene-
ga denarja, s katerim sva ob-
novila hlev in hišo. Zelo dobro 
sem se razumela tudi z njego-
vima hčerkama. Ko sta se po 
osemletki preselili v Ljublja-
no, na srednjo šolo, mi je bilo 
hudo. Žal sem ob vseh idejah, 
ki sem jih želela udejanjiti, po-
zabila nase. Spet sem se zače-
la rediti, in ko je tehtnica poka-
zala petnajst kilogramov več, 
kot sem jih imela nekoč, sem 
v sebi začutila veliko paniko. 
Žal sva z Janezom ravno tak-
rat preurejala kozolec v apart-
maje, pa sem zato osebne trav-
me odgnala kot sitne muhe. 
Sanjala sem namreč o tem, da 
bi s časom ostala doma, vzga-
jala zelenjavo, sadje, izdelova-
la sir, skrbela za čebelnjak ter, 
seveda, za morebitne goste. A 
človek obrača, življenje obrne! 

To, da ''revni brat'' ni bil več 
reven, ni šlo v račun Janezovi 

žlahti, še manj dvema bližnji-
ma sosedoma. Slednja sta za-
čela hujskati lastnike zemlje, 
ki jo je imel Janez v najemu, 
naj najemno pogodbo pre-
kinejo. Bratje in sestra pa so 
pritiskati nanj, češ vidimo, da 
si pred nami skrival premo-
ženje, daj še nam kaj! Skoraj 
vsak konec tedna so se pripe-
ljali na obiske. Pričakovali so, 
da jim bom v zameno za vso 
žlehtnobo še stregla. Žal so se 
zmotili. Janez, ta presneti ca-
gavec, pa tega ni prenesel. Kri 
ni voda, je trmaril in žlahti no-
sil na mizo, kot bi bile zaloge v 
shrambi brez dna! Ko sva bila 
spet sama, sva se zaradi tega 
sprla. Prišlo je celo tako da-
leč, da sem mu zagrozila, da 
bom vse skupaj pustila in šla. 
Še prej pa bom pobrala, kar 
je bilo mojega. In tega ni bilo 
malo! Janez je bil prepričan, 
da le grozim in pleteničim 
tja v tri dni. Šele ko sem mu 
vrgla na mizo fascikel z vse-
mi računi, ki so bili izstavlje-
ni na moje ime, se je prijel za 
glavo. Spoznanje, da je skoraj 
vse, kar imava, moja zaslu-
ga, ni bilo lahko. Vedela sem, 
da sem ga z ''razkritjem'' pri-
zadela, a sanjalo se mi ni, da 
toliko! Brez besed se je izse-
lil iz spalnice, začel si je ku-
hati sam, mojega Luke ni niti 
pogledal več. Celo njegova 
lastna otroka sta se postavi-
la na mojo stran. S pomočjo 
odvetnika sem potem zašči-
tila svoje premoženje, druge-
ga mi ni kazalo. Vsaj občutek, 

ko je Janezova žlahta odhaja-
la od hiše z dolgimi nosovi, je 
bil božanski!

Kljub temu pa notranje ni-
sem bila zadovoljna. Kari-
erno sem bila zelo uspešna, 
tudi sicer mi ni nič manjka-
lo. Le ti presneti kilogrami in 
Janezova trma! Pustila sem 
ga pri miru, kaj sem hotela 
drugega! Mislim, da bi vsaka 
ženska, ki bi se znašla na mo-
jem mestu, ravnala enako! Je 
sploh kje kakšna, ki ji moški 
cmerar odgovarja?! 

Najin odnos je zašel v slepo 
ulico, ni mu bilo več pomo-
či. Vsakršna empatija, ki sem 
jo čutila do njega, je izginila. 
Noč in dan sem razmišljala, 
kaj naj naredim, da se rešim iz 
te godlje. Nazadnje mi je po-
magal kar sam. Predlagal mi 
je, da mi preostanek kmetije 
proda, ker me ne more niti vi-
deti več, kaj šele, da bi z menoj 
živel pod isto streho. Bilo mi 
je prav. Denarja mi ni manj-
kalo, lahko sem ga izplačala. 
A sem bila tudi jaz malo zlob-
na, pa sem ga špiknila, če od-
haja zato, ker sem veliko uspe-
šnejša, kot je on. Nekaj časa je 
gledal vame, potem pa je zi-
nil: ''Poglej se v ogledalo, pa 
boš videla, kako uspešna si!'' 
S temi besedami je smrtno ra-
nil mojo nečimrnost, res jo je! 
Nihče me še ni tako prizadel 
kot v tistem trenutku on. Drži, 
da sem imela denar, da sem 
bila zato malo bolj vzvišena in 
ohola, a kaj, ko sem imela tudi 
skoraj 130 kilogramov! 

Da bi bile težave še bolj za-
motane, sta postala Luka in 
Janezova hčerka – kljub razli-
ki v letih – par. Ireno sem ime-
la zelo rada, a da jo je imel rad 
tudi Luka?! Tega si nisem niti 
predstavljala. 

Obveznostim, ki so se mi z 
Janezom odhodom nakopi-
čile, so postale preveliko bre-
me. Imela sem srečo, da sem 
se lahko v službi dogovorila 
za šesturni delavnik. Šli so 
mi na roke, menda zato, ker 
me niso hoteli izgubiti. Po-
tem so – končno že – odprli 
tudi težko pričakovani del av-
toceste, ki je skrajšala čas vo-
žnje v službo na polovico. 

Ravno sem se vrnila iz Švi-
ce, kjer sem bila na strokov-
nem izobraževanju iz sirar-
stva. V moji odsotnosti sta – 
in to kljub mladosti – za dom 
skrbela Luka in Irena. Po dol-
gem času me je obiskala naj-
mlajša sestra. O njeni obilno-
sti že zdavnaj ni bilo več sle-
du. Kot po navadi – prišla si 
je izposodit nekaj denarja. Ne 
vem, kam ga je dajala, ker je 
bila zmeraj brez. Še za ben-
cin ni imela, in to čeprav je 
zelo dobro zaslužila. Beseda 
je dala besedo, zanimalo jo je, 
kje bom (če bom) imela lastno 
sirarno. Ker sem morala sku-
hati še kosilo, sem ji le dala 
ključ in ji rekla, naj gre sama 
pogledat. Ni minilo pet mi-
nut, ko zaslišim grozen krik. 
Šel je skozi kosti. Na smrt sem 
se ustrašila: stekla sem za njo, 
in ko stopim na prag, so mi 
klecnila kolena: na vrvi je vi-
sel Janez. Neznosno je smrde-
lo, saj je bil mrtev že več kot te-
den. Veliko kasneje mi je eden 
od policistov prinesel poslo-
vilno pismo, v katerem me 
je Janez prosil, naj poskrbim 
za njegova otroka. Še zmeraj 

sem bila v šoku, nisem vedela, 
kje se me glava drži. Sploh ker 
me je njegova žlahta obtože-
vala, da sem za smrt kriva jaz. 
Dneve in dneve, zlasti ponoči, 
sem tuhtala, kaj sem, morda, 
storila narobe. Je Janeza pri-
zadelo to, da sem imela denar 
on pa ne? Ga je razjedala za-
vist? Me je zaradi denarja za-
čel sovražiti, še preden mi je 
prodal preostali delež? Po vasi 
se je govorilo marsikaj. Neka-
tere zgodbe so bile naravnost 
grozljive, povedali so mi, da je 
s samomorom grozil že prvi 
ženi, ki je raje odšla od nje-
ga, kot pa da bi grožnje prena-
šala. Klevetanje se mi ni zde-
lo čisto verjetno, sploh ker je 
pri Janezu pustila oba otroka. 
Slišala sem tudi, da so ime-
li že njegovi predniki samo-
morilna nagnjenja, da se je 
pod to streho dogajalo marsi-
kaj. Nekateri ljudje so mi teža-
ve privoščili, drugi so prišli do 
mene in me vprašali, kako mi 
lahko pomagajo. Sestra je, to 
tudi lahko povem, potrebova-
la pomoč psihiatra. Trajalo je 
skoraj dve leti, da je vsaj malo 
prišla k sebi. 

Edina dobra stvar v vsej tra-
gediji je bila, da sem začela iz-
gubljati kilograme. Manj kot 
sem mislila nanje, hitreje so 
plahneli. Irena, ki je bila od 
Luke štiri leta starejša, je di-
plomirala na agronomiji. 
Ko smo bili na podelitvi di-
plom, me je predstavila svoje-
mu mentorju: ''To pa je moja 
mama.'' Lepo. Nepozabno. 

Teči sem začela, preden 
je tek postal slovenski mo-
dni šport. Kljub letom sem 
v zelo dobri kondiciji. Lahko 
bi rekla, da sodim med us-
pešne ženske. Cena za to pa 
ni bila majhna.«

(Konec)

Ni res, da so debeli srečni ljudje, 2. del

Cena ni bila majhna
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Kako zato vstopiti v telo 
slikarstva, Hermanove-
ga slikarstva? Kako prodre-
ti v njegovo avtonomnost, v 
pristno govorico risbe? Vse-
kakor z ustreznim branjem, 
ki dešifrira njeno površino 
in avtorjevo sporočilo. Tra-
dicionalno gledanje je eno-
smerno, dobesedno in ulo-
vi le videz, se pravi le privid 
slikovnega zastora. Simbol-
no branje, ki ga gledalec obi-
čajno ne pozna, šele odkri-
je smisel risbe, ki je tuj miš-
ljenju, ki vztraja pri očitnos-
ti podobe. Zato je treba pre-
skočiti, odriniti tradicional-
no razumevanje slikarstva, 
načine gledanja, ki so vne-
seni v zavest od zunaj kot 
neka apriorna urejenost 

likovnih segmentov, ki jih 
mora vsebovati vsaka dob-
ra slika. Potrebna je sub-
verzija, ki nas popelje glob-
lje v elementarnost slikanja 
in v odkritje mehanizmov, 
ki več ne temeljijo v zapo-
vedanih, vnaprej določenih 
načinih poslikave, naj bodo 
avantgardni, visokomoder-
nistični ali pa postmoder-
ni. Gvardjančičeve slike so 
zastrte, zamegljene; skozi 
zaveso vstopimo v redkih 
izostritvah. Slikar nas s tem 
prisili, da se odrečemo opa-
zovanju površine, ki je lahko 
le izhodišče, začetna točka 
za naš vbod v snovnost sli-
ke. Liki na papirnati osno-
vi seveda niso brez pome-
na: kar zdaj predstavlja ''ša-
rasti'', embrionalni in fra-
gmentirani zapis, pokaže 

tudi slikana podoba: na njej 
ni nič poudarjeno in ure-
jeno v neki dokončni smi-
sel. Naivnega gledalca prav 
takšna nepripovednost od-
bije. Ko naš vid predre tka-
nino, ki ga loči od skrivnos-
ti sporočila, stopa gledalec v 
prostor, v katerem pojasnju-
je in odseva rudimentarne 
izkušnje, zavestne ali neza-
vedne. In prav zato so te ob-
like na Hermanovih risbah 
v resnici leče, drobnogledi 
in zrcala brez pozrcaline. 
Pomen in vloga risbe sta v 
introspekciji, ki je vedno di-
aloška in nikoli ni obstajala 
zunaj vezi avtor-gledalec. V 
robovih tega risarskega dela 
se oblikuje temeljni odnos 
v dvogovoru, ki je naš lastni 
govor: odboj slikovnega in 
našega telesa.« (Str. 6–7)

Gornje besede so iz uvo-
dnega eseja, ki ga je napisal 
Andrej Medved, naslednja 
dva pa Marko Košan in Pe-
tja Grafenauer. Risbe Her-
mana Gvardjančiča, samo-
svojega likovnega snoval-
ca s Sorškega polja (Gore-
nja vas - Reteče), sicer go-
vorijo same po sebi, bese-
dila jih skušajo še dodatno 
razložiti, oboje je za gledal-
ca in bralca zahtevno. Na na-
slovnici je ena njegovih Kra-
jin (2015, olje, platno). Kra-
jina? Da, a kot taka se gledal-
cu odpre in razkrije šele, ko 
je pripravljen vstopiti in se 
takšni likovni govorici sam 
odpreti … Kdor bi rad izve-
del več, naj pride na predsta-
vitev monografije v škofjelo-
ški Kašči 7. novembra ob 19. 
uri.

Nove knjige (455)

Risbe Hermana Gvardjančiča

Herman Gvardjančič, Risbe, Modrijan, Ljubljana, 
2018, 192 strani

Če tale motiv ni tipičen slovenski ... Vsak vleče v svojo smer. Eden v levo, drugi v desno – 
bi razmišljali politično; ko spregovori mladost, bi lahko rekli, da je enemu všeč črnolaska 
na eni strani, drugemu tista s kodri na drugi, s stališča lagodja pa je na eno stran mogoče 
bližje kot na drugo. V resnici gre za gasilsko vajo, ki je bila oni dan ob mesecu požarne 
varnosti na Visokem. Za vse nas, nepoučene, pa – fantje že vedo, kako se tem stvarem 
streže. I. K. / Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

V moji ulici raste čudo-
vit javor, ki me vsako jesen 
znova spomni na pesem Je-
sensko listje, za katero je na-
pisal stihe francoski pesnik 
Jaques Prévert, uglasbil jo 
je Joseph Kosma, v origina-
lu pa se imenuje Les feuilles 
mortes. V filmu legendar-
nega režiserja Marcela Car-
néja Vrata noči iz leta 1946 
je eno od vlog, člana odpor-
niškega gibanja Jeana Die-
ga, odigral Yves Montand. 
Ko je revna družina v stra-
hu pred nemško deportaci-
jo leta 1940 iz rodne Toska-
ne pribežala v Marseille, se 
je Yves pisal še Ivo Livi in se 
je preživljal, kakor je vedel in 
znal, leta 1938 pa je prvikrat 

zapel v baru Alcatraz. Star je 
bil 17 let, njegov vzornik je 
bil Fred Astaire.

Leta 1944 se je preselil v 
mesto luči, v Pariz. V an-
samblu Edith Piaf je zbolel 
eden od pevcev in nadome-
stil ga je zdaj že Yves Mon-
tand. Očaral je Edit, Edith 
je očarala njega in v strastni 
ljubezni sta si tri leta delila 
oder in posteljo. Pesem Je-
sensko listje je postala ne-
kakšna himna boemskega 
kroga eksistencialistov. Yve-
sa se je prijel vzdevek dina-
mit na odru. Edith je Yvesovi 
starejši sestri frizerki dejala: 
»Ni treba čakati, da ljubezen 
umre, to je strašljivo. Treba 
je oditi, dokler je še čas.«

Yves je bil novi, nadvse 
privlačni obraz filma in 
koncertnih odrov. Jesensko 
listje so peli malone vsi te-
danji šansonjerji. (Zdaj ga 
z velikim uspehom prepeva 
Andrea Bocceli.) S filmom 
Plačilo za strah je Yves pos-
tal zvezda. Leta 1951 se je za-
peljivec Yves poročil z lepo 
in sijajno igralko Simone 
Signoret, nagrajeno z oskar-
jem in cezarjem. Čeprav je 
trdil, da je to ženska njego-
vega življenja, so se divje ro-
mance vrstile. Ko je snemal 
v Ameriki, sta se strastno 
zaljubila z Marilyn Monroe, 
katere mož dramatik Arthur 
Miller se je prav takrat mudil 
v Evropi.

Simone je vse to prenaša-
la, rekoč: »Do smrti sva za-
vezana drug drugemu.« Po-
snela je več kot trideset fil-
mov, leta 1985 je umrla, sta-
ra 64 let. Yves Montand se 
je še enkrat poročil, Carol 

Amiel je imela 19, on pa 58 
let. Srečo očetovstva je doča-
kal pri 67 letih. A užival jo 
je komaj tri leta, do 1991. S 
Simone počivata v skupnem 
grobu na pariškem pokopa-
lišču Père-Lachaise.

Zapečena cvetača 

Za dve osebi potrebujemo:  
eno cvetačo – 1 kg, sol, poper, 
drobnjak, 200 g mlete govedi-
ne, 1 žlico puste skute, 20 g par-
mezana, 40 g masla, 2 večji ša-
lotki, 40 g masla, 4 vejice peter-
šilja, četrt žličke čilijevih kos-
mičev.

Cvetačo očistimo, prere-
žemo na polovico, izrežemo 
stržen, a tako, da se cvetke 
ne ločijo druga od druge. V 
slanem kropu kuhamo obe 
polovici cvetače od osem do 
deset minut, vodo odlijemo 
in cvetačo odcedimo. Zači-
nimo. Drobnjak nastriže-
mo in ga zmešamo z me-
som, skuto in parmezanom. 
Zmes potlačimo v obe polo-
vici cvetače. 

Pekač obložimo s papir-
jem za peko. Na papir tes-
no drugo ob drugo položi-
mo polovici cvetače. Prekri-
jemo z aluminijasto folijo in 
v pečici, ogreti na 200 sto-
pinj Celzija, pečemo približ-
no 35 minut.

Šalotko narežemo na ten-
ke lističe in jo na vročem 
maslu pražimo osem mi-
nut. Dvajset minut, preden 
je cvetača pečena, vzamemo 
pekač iz pečice, prelijemo 
jed z masleno šalotko, vno-
vič namestimo aluminijasto 
folijo in spečemo do konca.

Pa dober tek!

Jesensko listje

mizica,
pogrni se

»Imejmo se radi,« je bilo eno izmed mnogih sporočil, ki so jih mladi napisali na papirnate 
srčke na nedavnem dogodku na kranjskem stadionu, Gorenjski verigi srca. »Imejmo se 
radi,« je napisal prvošolec Erik. Nekajletni fantič, ki je bil v svojem sporočilu seveda iskren. 
Kje se zalomi v svetu odraslih, ko iskrenosti pogosto več iskreno ne živimo? S. K. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

P
osledice so prvenec 
scenarista in reži-
serja Darka Štan-
teta. Film pripove-
duje zgodbo 18-let-

nega Andreja, ki se mora, ko 
pristane v vzgojnem zavodu, 
začeti boriti za svoje mesto v 
skupini varovancev pod vod-
stvom Željka, ki ga vzame 
pod svoje okrilje. Pod priti-
skom novega okolja mora 
hkrati poskrbeti, da njegova 
skrivnost ne pride na plan 
… Film je na jesenskem 21. 
Festivalu slovenskega filma 
prejel kar štiri vesne: Darko 
Štante za najboljšo režijo, 
Matej Zemljič za najboljšo 
glavno moško vlogo, Timon 
Šturbej za najboljšo stran-
sko moško vlogo, film pa je 
prejel še vesno za najboljši 
celovečerni film po izboru 
občinstva ter nagrado žirije 
filmskih kritikov in kritičark 
FIPRESCI Slovenija. 

Posledice so svojo pot 
izjemno uspešno začele na 
mednarodnem filmskem 
festivalu v Torontu, kjer je 
bila tudi svetovna premiera 
filma. Pred kratkim so gos-
tovale v Miskolcu na Mad-
žarskem, po Londonu film 
18. oktobra prihaja na redni 
spored slovenskih kinema-
tografov.

V filmu poleg že omen-
jenih dveh protagonistov 
tretjega fanta v filmu – tre-
tjo glavno vlogo, bi lahko 
rekli – igra Gašper Markun, 
24-letni Tržičan, ki je neda-
vno diplomiral na Fakulteti 

za socialno delo in ga poleg 
igre neizmerno veseli še 
režija. Morda je željo po igri, 
kot kaže pa tudi talent, pode-
doval po svoji prababici Dor-
ci Kralj, tržiški pesnici, pev-
ki in igralki.

Bela gospa in 
DokumenTRATE

Gašper sicer živi v Ljub-
ljani, kamor se je preselil, 
ko se je vpisal na fakulteto. 
Pred tem je obiskoval dram-
sko gimnazijo v Novi Gorici. 

»Ko sem se odločal za sre-
dnjo šolo, je bila ta edina, ki 
je imela poleg rednega pro-
grama poudarek na umet-
nosti in igri. Prvotno me je 
veselila igra. Z njo sem se 
prvič srečal kot igralec v fil-
mu Življenje kot v filmu, 
kjer sem imel stransko vlo-
go; leta 2007 pa sva s ses-
tro Doro Markun zaigrala 
v celovečernem filmu RTV 
Bela gospa. Tu sem se tudi 
prvič v večji meri srečal s 
filmskim setom, kar me je 
začaralo. Od takrat gojim 
posebno strast do filmske-
ga ustvarjanja. V času sred-
nje šole pa sem se začel zani-
mati tudi za filmsko režijo.« 

Ker ni bil sprejet na filmsko 
režijo na ljubljansko Akade-
mijo za gledališče, radio, 
film in televizijo (AGRFT), 
se je vpisal na Fakulteto za 
socialno delo, kar je bila nje-
gova druga izbira. Ni pa še 
opustil misli, da bo enkrat 
študent filmske režije.  
»Sem energičen človek z 
ogromno empatije. Študij 
socialnega dela mi je razširil 

pogled na družbo in svet, kar 
je čutiti v mojih filmih.« 

Njegov film Dokumen-
TRATE ali Lepi trenutki v 
težkih časih je pravzaprav 
nastal kot diplomsko delo. 
Ustvarila sta ga skupaj s 
sošolcem Renatom Švaro. 
»Film dokumentira teden-
ski tabor na gradu Cmurek 
v Tratah. To je edina usta-
nova, psihiatrična bolnišni-
ca, ki je bila v vseh teh letih 
pri nas skozi proces dezin-
stitucionalizacije zaprta. 
Norišnica, kot ljudje radi 
rečejo, se je zaprla in pos-
krbela za drugačno reševa-
nje skupnosti. Film se doti-
ka teme dezinstitucionaliza-
cije in dokumentira tabor, 
kjer prek srčnih trenutkov 
spremljamo ljudi, ki se jih 
drži nalepka duševni bolnik 
– namesto pacienti so bili en 
teden umetniki. Film je bil 
doslej prikazan na medna-
rodnem festivalu dokumen-
tarnega filma Dokudoc, Fes-
tivalu Kino Otok ter Canber-
ra Film Festivalu.«

Blizu mu je tudi lepota 
fotografije. Rad fotografira, 
se pa velikokrat znajde tudi 
na drugi strani fotografske-
ga objektiva – kot model, 
igralec, zgolj Gašper. Rad 
tudi potuje. V Indiji je na 
primer preživel mesec dni. 
Gojil je željo, da bi se srečal 
s kulturo, državo, hkrati pa 
je želel preizkusiti samega 
sebe – v smislu, ali je sploh 
zmožen preživeti toliko časa 
sam s seboj. Zadnji dve leti 
veliko dela z ljudmi, oseba-
mi z ovirami, ljudmi na vozi-
čku. Na začetku je bil njihov 

osebni asistent, danes je pri-
jatelj. Kot mladinski dela-
vec deluje pri Mladih zma-
jih. Dela tudi kot natakar in 
biljeter v Kinodvoru. Smeje 
pove: »Trgam karte, gledam 
filme in zato sem plačan, kar 
me izjemno veseli.«

Gašperja lahko vidimo še v 
kakšnem filmu, v oči pa nam 
je padel tudi v videospotu 
Ansambla Saša Avsenika za 
pesem Vsak dan je lep. Pre-
cej je aktiven na komercial-
nem področju, snema rekla-
me, dela tudi za tuje trge. 
Ve, da je s svojim nežnim, 
a vseeno karakternim vide-
zom dečka na meji z moš-
kim – poseben; in ustvarjal-
ci, ki iščejo točno to, ga poi-
ščejo sami. Za film Posledi-
ce pa je bil izbran na avdiciji.

Njegov lik je Niko

»Filmska zgodba se vrti 
okoli Andreja in njegovega 
bivanja v vzgojnem zavodu, 
v katerem je pristal precej po 
neumnosti – ker je kadil tra-
vo, ni hodil v šolo … V zavo-
du spozna gojence, ki imajo 
za razliko od njega za seboj 
že huda kriminalna dejan-
ja. Tako je postavljen pred 
dilemo, kako naj v novi dru-
žbi ostane zvest samemu 
sebi,« razlaga Gašper. »Moj 
lik je Niko, eden od gojencev 
v vzgojnem zavodu. Zelo 
kompleksen lik s problema-
tičnim ozadjem, kakor vsi 
drugi fantje v zavodu.« Ko si 
je Gašper v glavi in na papir-
ju ustvarjal lik fanta, ki ga 
igra v Posledicah, je črpal iz 
realnega okolja – tudi jezik; 

ODMEVNE POSLEDICE 
POSLEDIC
V domačem filmu Posledice, ki prihaja na reden spored slovenskih kinematografov 18. oktobra,  
lahko v eni od vidnejših vlog spremljamo tudi karizmatičnega rdečelasca – Tržičana Gašperja Markuna.

iz okolja, ki ga pozna. So 
mu pa prav prišle življenj-
ske izkušnje, sploh ker se je 
kot študent socialnega dela z 
različnimi vzorci čustvenih 
in vedenjskih težav že srečal.

Vsestranski Gašper

Za Gašperja tisti, ki ga 
poznajo, pravijo, da je vses-
transki. Sam meni, da vse, 
česar se loti, spelje stoodstot-
no. Pravi, da je snemanje fil-
ma, kot so Posledice, po eni 
strani velika odgovornost, 
po drugi pa moraš zasebno 

življenje dobro organizira-
ti. Ima srečo, da je film pra-
vzaprav njegov hobi in tako 
predstavlja velik del njego-
vega zasebnega življenja. 
Ugotavlja, da se trenutno še 
ne zaveda posledic Posledic, 
saj je film zelo javno izpos-
tavljen, tako da še ne ve toč-
no, kam ga bo vodila priho-
dnost. Služba? Poigrava se 
tudi s to idejo, a ker ga film-
ska umetnost tako zelo priv-
lači, se je odločil, da bo času 
pustil čas; da vidi, kako se 
bodo stvari odvile v nadalje-
vanju.

Gašper Markun

Minulo nedeljo je bil v Besnici tradicionalni Kostanov pik-
nik, Rekreativno društvo Rokovnači pa ga prireja tudi to 
nedeljo po 11. uri, kot običajno ob robu gozda v Novi vasi 
na koncu Zgornje Besnice. Kot kaže, bo vreme precej lepše 
kot zadnjo nedeljo, ki je v Besnico v poznih popoldanskih 
urah prineslo tudi nekaj dežnih kapelj, a je bil Kostanov 
piknik kljub temu deležen lepega obiska. Znova bo dišalo 
po pečenem kostanju in številnih drugih dobrotah: gobovi 
juhi, golažu, zelju, ribah, palačinkah, stojnice bodo oblo-
žene z izdelki gospodinj, kmetov, čebelarjev, zeliščarjev, 
na voljo bodo tudi suha roba, umetniški izdelki … 

Že dvaindvajseti Kostanov piknik

V Besnici bo znova dišalo po pečenem kostanju.
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HUMOR, HOROSKOP
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_18_82
NALOGA

4 7 2 1 6
1 6 4 5 3

2 3 4 7
6 7 3 5

2 7
3 5 9 2

2 4 3 7
7 8 4 1 6

1 9 6 4

sudoku_LAZJI_18_82

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_82
NALOGA

5 7 9 2
8 5 1

9 1
3 2
7 4 6 5 2 9

1 4
1 2

5 3 7
2 7 8

sudoku_TEZJI_18_82

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
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Rešitev:
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916328547
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162974835

sudoku_LAZJI_18_82
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2437
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sudoku_LAZJI_18_82

REŠITEV

473218569
196475283
582963471
967142835
248539617
351687924
624351798
739824156
815796342

To bi pa rad videl
Janezek, živ kot sto hudičev, teče mimo trgovine in pljune 
ta mastnega na izložbo.
Jezen trgovec skozi vrata priteče za njim in ga zgrabi za 
ovratnik.
»Ne me tepst'! Nisem nalašč,« zacvili mulec.
Trgovec pa: »Ti mul'c, a zdaj se boš pa še cmeril. Kaj mis-
liš, kaj bi pa tvoj oče naredil, če bi jaz šel mimo in kar tako 
pljunil v vaše okno?«
Janezek pa odrezavo: »To bi pa tudi jaz rad videl. Stanuje-
mo v dvanajstem nadstropju.«

Pobegnil je 
Policisti pridejo v samopostrežno in zastražijo vse izhode.
Kmalu za njimi pride policijski inšpektor in jih vpraša: 
»Kje ga imate, lopova?«
»Ušel nam je, gospod inšpektor,« v en glas odgovorijo 
policisti.
»Kako vam je ušel? Mar niste zaprli vseh izhodov?«
»Smo, ampak on je pobegnil skozi vhod.«

Štajerec v Avstriji 
Štajerec se s prijatelji postavi pred stavbo v Gradcu na oni 
strani meje in nagovori mimoidočega domačina: »Daj, 
slikaj nas!«
Avstrijec: »Was?«
Štajerec: »Ja, nas, ja.«

Idealen par
Idealna žena in mož se pogovarjata: 
»Dragi, pojdi malo s kolegi v gostilno, boste kaj popili in 
kakšno rekli.«
»Draga, ne morem, nisem še pomil posode in zlikal peri-

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Hočeš, nočeš so pred vami spremembe, zaradi katerih 
vam življenje ne bo več teklo po ustaljenih tirnicah. Gle-
de financ si boste naredili nov načrt. Sprva bo res videti 
neuresničljiv, a le malo kasneje se bodo stvari občutno 
izboljšale. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Iz trenutka v trenutek se vam bo spreminjalo mnenje. Zbe-
gani boste vi in s tem tudi vaša okolica, saj vas kot takšnega 
ne poznajo. Svoja čustva boste spravili v red in zopet boste 
vedeli, kaj si zares želite. Pomemben je samo jutri.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Rezultat prejšnjega tedna bo izčrpanost, in četudi se 
boste v tem tednu ne vem kako borili za uspešnost, vam 
ne more uspeti. Uspelo pa vam bo pri vseh čustvenih 
zadevah. Zaupali boste šestemu čutu, ki vas bo vodil cilju 
naproti.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zamera, ki jo držite v sebi, vam samo vedno bolj načenja 
živce. Vprašali se boste, ali je to pametno – in končno 
uredili stare račune. Želja po uspehu vas bo gnala naprej 
in v prihodnjih dneh boste ambiciozni kot že dolgo ne.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Čeprav se vam v ljubezenskem življenju vse odvija po 
načrtu, morate biti previdni, da vam vajeti ne uidejo iz rok. 
Sanjati in potem to tudi doživeti ni vedno enako. Seveda 
je vse odvisno od vaših želja in tega, ali ste pripravljeni na 
spremembe.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Če ste mislili, da boste naslednje dni posvetili sami sebi, 
boste razočarani, prostega časa preprosto ne boste imeli, 
saj vas bodo prav vsi okupirali, eni s takimi drugi z dru-
gačnimi težavami. Obiska boste veseli in sledi še prese-
nečenje. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V vas prekipeva energija in imate je za vse dovolj. Nikar 
zopet ne pozabite, da vsake toliko časa potrebujete svoj 
mir. Če boste to zanemarili, bodo posledice negative. Čas 
bo vaš zaveznik, zato z delom nikar ne pretiravajte.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Polni pozitivne energije in dobre volje boste cel teden. 
Ljudje bodo zaradi tega iskali vašo bližino, vam pa bo to 
čisto odgovarjalo, saj s komunikacijo nimate težav. Neka 
oseba vam bo zelo polepšala konec tedna in to nepriča-
kovano. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Dosegli boste veliko več, kot bi si sploh upali pomisliti. 
Ob nasvetu prijatelja boste najprej užaljeni, a kasneje mu 
boste hvaležni. Vsake oči imajo svoj pogled in zato dru-
gače vidijo dogajanja. V ljubezni vas bo skrbelo, a brez 
potrebe. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Zopet boste imeli več izdatkov kot prihodkov, zato se kar 
pripravite na posledice, ki tokrat ne bodo preveč ugodne. 
Na čustvenem področju se boste morali konkretno odlo-
čiti. Poslovne ideje se vam bodo nabrale in čakale na rea-
lizacijo.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na nekega prijatelja ste pozabili, zato bodite pripravljeni na 
nevihto. Zamera je huda stvar. S časom se bo to lahko pop-
ravilo, vendar ne takoj. Zadnje čase ste se premalo posvetili 
družinskim zadevam, poskrbite, da ne bo prepozno.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V tem tednu boste različne, a kar pomembne stvari posta-
vili na stranski tir in ne boste se ukvarjali z mislijo na mož-
ne posledice. Pomembna vam bo samo ljubezen in vse, 
kar je z njo povezano. Obeta se vam veliko romantičnih 
nepozabnih trenutkov.
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SOBOTA, 20. oktobra 2018, ob 19.30  
KULTURNI DOM VISOKO PRI KRANJU 

Prodajna mesta: mojekarte.si, petrol, Omv, 3dva, Kiosk in apartmaji.com 

Nagrade:   
2-KRAT PO DVE VSTOPNICI  

ZA PREDSTAVO

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z 
ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do srede, 17. oktobra 2018, na Go renj ski 

glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 

pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Le nekaj mesecev po tragični nesreči, 
v kateri se je utopila njuna 19-meseč-
na hčerka Emeline, sta se smučarski 
šampion Bode Miller (40) in njegova 
soproga, profesionalna odbojkarica 
na mivki Morgan Beck (31), razvese-

lila rojstva dečka. »Nepopisna sreča je prekrila žalostno 
obdobje žalovanja. Morgan ima sedaj v naročju sinčka, ki 
bo ublažil praznino,« je povedala babica, ki je pomagala 
pri porodu na njunem domu v posebnem bazenu. Sina 
sta poimenovala Levi.

Bode Miller spet očka

Umrla je filmska in televizijska igral-
ka, najbolj priljubljena v šestdesetih in 
sedemdesetih letih, Celeste Yarnall. Sta-
ra je bila 74 let. Ljubitelji Elvisa Presleyja 
se je bodo spominjali iz filma Živi malo, 
ljubi malo, kjer je odigrala vlogo dekleta, 

ki jo je Presley želel očarati. Istega leta je odigrala tudi vlo-
go boginje džungle v klasiki z naslovom Eve. V dolgoletni 
karieri je zaigrala v mnogih televizijskih oddajah in filmih, 
kot so Zvezdne steze, Začarana in Hoganovi heroji.

Poslovila se je zvezdnica Zvezdnih stez

Znani so rezultati obdukcije igralca Ver-
na Troyerja, ki je umrl aprila letos. Vzrok 
smrti je bila zastrupitev z alkoholom. 
Star je bil 49 let. Igralec, ki je bil najbolj 
znan po vlogi Mini-Meja v filmu Austin 
Powers, se je več let bojeval z odvisnos-

tjo od alkohola in se celo zdravil na kliniki. Pritlikavi zvez-
dnik se je bojeval tudi z depresijo in bil po besedah njego-
ve družine izjemno čuteč človek, ki bi vsakomur priskočil 
na pomoč.

Za Verna Troyerja usoden alkohol

Postavni zvezdnik, igralec 
Channing Tatum (38), se pol 
leta po ločitvi videva s pevko 
Jessie J (30). »Njuna zveza je 
še precej sveža,« je potrdil vir 
za People, medtem ko pred-

stavnika novega para novice nista želela komentirati. 
Tatum se je aprila po devetih letih zakona razšel z mane-
kenko Jenno Dewan. Skupaj imata petletno hčerko Everly.

Channing Tatum v zvezi z Jessie J

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
obuda za dogodek 
je prišla od Hrva-
ške turistične sku-
pnosti, restavra-
cije Pelegrini in 

skupine Kaval, promovi-
ral pa je bogato kulinarič-
no dediščino in vrhunske 
sestavine obeh držav. Zas-
novan je bil kot regijsko 
nadaljevanje mednarodne-
ga kongresa gastronomije 
in gostinstva Chefs' Stage, 
ki ga je marca letos v Šibe-
niku prvič organiziral idej-
ni vodja in glavni kuharski 
mojster restavracije Pele-
grini, ki je nedavno dobila 

tudi Michelinovo zvezdico, 
Rudi Štefan. 

Prvi Pop Up Ljubljana je 
združil in predstavil deset 
hrvaških in slovenskih 
kuharskih imen. V hrvaš-
kih vrstah je bila tudi žen-
ska predstavnica kuhar-
skega vrha. Slovenci – Igor 
Jagodic (Strelec, Ljublja-
na), Mojmir Šiftar (Evergre-
en, Smlednik), Uroš Štefe-
lin (Vila Podvin, Mošnje), 
Marko Pavčnik (Pavus, Laš-
ko), Luka Košir (Grič, Hor-
jul) – in Hrvatje – Rudi Šte-
fan, Vjeko Bašić (Boba, Mur-
ter), Marina Gaši (Mari-
na, Novigrad), Marko Palfi 
(The Garden Bar & Kitchen, 
Zagreb) in Marijo Jurjević 

(sicer »sous chef« v LD Res-
taurant na Korčuli, kjer dela 
pod budnim očesom chefa 
Marka Gajskega) – so v parih 
iz lokalnih živil ustvarjali 
prave kulinarične mojstro-
vine. Obiskovalcem dogod-
ka so jedi postregli in pred-
stavili ob spremljavi izbra-
nih vin Bibich, Roxanich, 
Ducal, Senjković in Gönc ter 
v spremstvu lokalnih proiz-
vajalcev, ki so s svojo priso-
tnostjo zaokrožili zgodbo o 
vrhunski kuhinji. Za dobro-
došlico pa je tokrat poskrbe-
la penina gorenjskih kore-
nin s posestva Monte Rosso. 

In kaj je postregla kuhar-
ska elita? Jagodic je na kro-
žniku glavno vlogo namenil 

brancinu, Pavčnik dimlje-
ni postrvi, Košir jagenjčku, 
ravno tako Štefan; Šiftar je 
pripravil posebno čokolad-
no sladico s polžem, Štefe-
lin je uporabil trdinko. Bašić 
je pripravil brodet, Gašije-
va jastogov cmok, Palfi se 
je predstavil z međimursko 
juho, mladi Jurjević pa s kor-
čulanskim sašimijem.

Idejni vodja projekta Chefs' 
Stage Rudi Štefan je še dejal, 
je bila ideja projekta Chefs' 
Stage Pop Up Ljubljana pove-
zovanje na novem nivoju, v 
sproščenem in prijateljskem 
vzdušju, in že povabil marca 
v Šibenik na drugi mednarod-
ni kongres kulinarike in gos-
tinstva Chefs' Stage 2019.

KUHARJI NA ODRU
Chefs' Stage Pop Up Ljubljana so poimenovali kulinarični dogodek, ki ga je nedavno gostila terasa 
restavracije Evergreen v Smledniku oziroma Diners CUBO golf igrišče Ljubljana. Sodelovali so hrvaški 
in slovenski vrhunski kuharji, eminentna imena slovenske in hrvaške gastronomije. 

Zgoraj: Marko Pavčnik, Igor Jagodic, Maja Pak (Slovenska 
turistična organizacija), Metka Bradetić, Kristijan Staničić 
(Hrvaška turistična skupnost), Marko Palfi, Marijo Jurjević, 
Marina Gaši; spodaj: Luka Košir, Mojmir Šiftar, Uroš 
Štefelin, Rudolf Štefan, Vjeko Bašić

Najprej je Metka Bradetić (predstavništvo Hrvaške 
turistične skupnosti v Ljubljani) na oder poklicala 
sodelujoče kuharje in kuharico. Predala jim je kuhalnice z 
imeni – z modrimi pentljicami, rdeča pa je bila na ženski 
kuhalnici. Potem je nastala skupinska fotografija.

Marcela Klofutar je z mobilnim telefonom pridno beležila, 
kako je nastajal krožnik Uroša Štefelina.

Marina Gaši je pripravila jastogov cmok, ki ga je postregla s 
stepeno kislo smetano.

Luka Košir je svoji jedi dodal oranžni cvetni pridih ... ... Mojmir Šiftar pa čokoladni polžji sladici rumenega. 

Chefs' Stage Pop Up Ljubljana, ki je združil vrhunska 
hrvaška in slovenska kuharska imena na enem mestu, je  
v svojo družbo pritegnil številne ljubitelje dobrih okusov, 
gurmane, prave kulinarične poznavalce in, seveda, 
medije. Tako smo na dogodku srečali tudi televizijski 
voditeljici Špelo Močnik in Mojco Mavec. / Foto: A. B.



29Gorenjski glas
petek, 12. oktobra 2018 KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI BIOTERME: 15. 10.; KOPALNI ŠMARJEŠKE TOPLICE:  
12. 11.; TRST: 13. 11.; PRAZNIK KAKIJEV: 17. 11.; MARTINOVA-
NJE: 10. 11.; GRADEC PRIMARK: 8. 12.; BERNARDIN: 18.–21. 11.; 
BANOVCI: 4.–7. 11.; STRUNJAN: 2.–5. 12.; BANJA VRUĆICA S PI-
RAMIDAMI: 23.–25. 11.; S TERAPIJAMI: 10.–17. 12.; MADŽARSKE 
TOPLICE: 4.–8. 11.. www.rozmanbus.si

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvaja: Uš lutke 
                   ŽIGA ŠPAGET 

                        Petek, 12. oktober  2018, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Lutkovna skupina Bobek 
                                 1001 PRAVLJICA 

                       Sobota, 13. oktober  2018,  ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje 
v Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve 
slikoviti kraški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili 
do glavnega mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti 
Makarski rivieri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. 
Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi spe-
cialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se 
bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno najlepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rdeče-
ga jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezpla
čno samo enkrat, pošljete jih lahko na epoštni naslov  
kazipot@gglas.si.

PRIREDITVE

Aktivnosti medgeneracijskega centra
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: 
v ponedeljek, 15. oktobra, ob 17.30 numerologija; v torek, 16. 
oktobra, ob 17.30 Starševstvo – ni panike!; ob 18. uri zdra-
vilne meditacije. Aktivnosti projekta VGC Gorenjske, ki se 
bodo odvijale v sosednjih občinah: v ponedeljek, 15. okto-
bra, od 15. do 19. ure brezplačne inštrukcije iz matematike, 
TIC Cerklje; ob 18.30 telovadba za prožno telo, OŠ Cerklje; v 
torek, 16. oktobra, ob 16.30 tombola, TIC Cerklje; v ponede-
ljek, 15. oktobra, ob 9.30 umovadba, Dom krajanov Šenčur; 
ob 16. uri Gozdna terapija, Hotel Alma, Preddvor. Obvezna 
prijava na brezplačne dogodke na tel. 041 724 134 ali e-na-
slov mck-prijava@luniverza.si.

Srečanje folklornih skupin odraslih s posebnimi 
potrebami
Škofja Loka – Društvo Sožitje vabi na tretje Srečanje folklor-
nih skupin odraslih s posebnimi potrebami, Kranj – Škofja 
Loka 2018, ki bo v soboto, 13. oktobra, ob 10.30 v telovadnici 
OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. Program bo povezovala Mo-
nika Tavčar.

PREDAVANJA

Smučanje na Japonskem
Žirovnica – Društvo upokojencev Žirovnica, sekcija za kultu-
ro in izobraževanje, vabi svoje člane in simpatizerje na pre-
davanje Smučanje na Japonskem. Predavatelja Boris Madon 
in Primož Ravnihar. Predavanje bo v ponedeljek, 15. oktobra, 
ob 19. uri v dvorani gostišča Osvald.

O ukanah komunističnega nacionalizma
Selca – Župnija Selca vabi na predavanje z naslovom O uka-
nah komunističnega nacionalizma in prevaranih Sokolih, ki 
bo v petek, 19. oktobra, ob 20. uri v župnijski Krekovi dvora-
ni v Selcih. Predavatelji dr. Ivan Čuk, dr. Jože Dežman in dr. 
Aleks Leo Vest.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 13. oktobra, v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Posledice needinosti ob 9. uri ter 
predavanje Pavla Repnika ob 10.30.

OBVESTILA

Humanitarna akcija Drobtinica
Kranj – V soboto, 13. oktobra, od 9. do 12. ure, RKS OZ 
Kranj organizira v Mercator centru Primskovo in Qlandi-
ji Kranj humanitarno akcijo Drobtinica 2018. Z menjavo 
izdelkov, ki so jih naredili prostovoljci Rdečega križa in 
mladi člani RK iz OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna 
in OŠ Matije Valjavca Preddvor, bodo na stojnicah zbira-
li prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva bodo namenili 
osnovnim šolam in njihovim šolskim skladom za potrebe 
reševanja stisk socialno ogroženih učenk in učencev.

Predstavitev biografije Milene Zupančič
Bled – Knjižnica A. T. Linharta vabi v četrtek, 18. oktobra, 
ob 19.30 na predstavitev biografije ene največjih slovenskih 
igralk 20. stoletja Milene Zupančič. Z igralko in pisateljem 
Tadejem Golobom, ki je biografijo napisal, se bo v Knjižnici 
Blaža Kumerdeja pogovarjala Romana Purkart.

Srečanje literatov upokojencev
Predoslje – Društvo upokojencev Britof - Predoslje vabi na 
9. srečanje literatov – upokojencev PZDU Gorenjske, ki bo v 
petek, 19. oktobra, ob 16. uri v domu KS Predoslje.

Dan odprtih vrat
Jesenice – V soboto, 13. oktobra, ob 10. uri bo v dvorani Kol-
pern na Stari Savi Dan odprtih vrat Društva bolnikov z oste-
oporozo Jesenice.

Srečanja sekcije za ročna dela
Preddvor – Sekcija za ročna dela Gelike pri Društvu upoko-
jencev Preddvor je začela srečanja vsak torek od 18. do 20. 
ure. Vabijo vse, ki jih veselijo ročna dela.

Prehranska vrednost pridelkov
Kranj – Društvo Svetlin vabi na Dan odprtih vrat, v torek, 16. 
oktobra, od 17. do 20. ure v Medgeneracijskem centru v Kra-
nju, soba št. 2. Tema dneva: razlika v prehranski vrednosti 
pridelkov konvencionalnega, ekološkega in biodinamičnega 
kmetovanja. Obiskovalcem bodo na željo naredili astrološke 
karte in svetovali primerno prehrano glede na njihov ener-
gijski potencial.

Po kateri poti gre Rdeča kapica
Radovljica – V Šivčevi hiši bo v petek, 12. oktobra, ob 17. uri 
brezplačna delavnica za otroke o scenografiji z arhitektko 
Ajdo Primožič Lima. 

IZLETI
Z Vršiča na Sleme
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane v torek, 16. oktobra, na pohod z Vršiča 
na Sleme. Zbor v Preddvoru ob 8. uri na običajnem mestu.

Jakobova pot po dolini Radovne
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 21. 
oktobra, pohodniški izlet: Jakobova pot po dolini Radovne: 
Bled–Gorje–Krnica–Radovna–Mojstrana. Skupne zmerne 
hoje bo okrog 5 ur, možna bo tudi krajša varianta. Informa-
cije in prijave do petka, 19. oktobra, Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

KONCERTI

Šenčurska glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šenčur 
vabita na sedmi koncertni večer Šenčurska glasbena sreča-
nja, ki bo v petek, 12. oktobra, ob 19. uri v Domu krajanov 
Šenčur. Nastopili bodo ansambli Šepet, Šantej in Trgovci, 
posebna gostja večera bo cvičkova princesa Ana Pavlin. Po-
vezovalec koncerta bo Miro Erzin.

Koncert Canticum novum
Radovljica – V petek, 12. oktobra, bo ob 19.30 v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine koncert komorne zasedbe Canti-

cum novum KD Zasip z umetniško vodjo Urško Zupančič. 
Sodelujejo pianist Marko Stajnko, kitarist Domen Cvenkel in 
Triglavske rožce.

Koncert sakralne glasbe
Šenčur, Radovljica – V soboto, 13. oktobra, ob 19. uri v žu-
pnijski cerkvi sv. Jurija v Šenčurju ter v nedeljo, 14. oktobra, 
ob 18. uri v župnijski cerkvi sv. Petra v Radovljici bo koncert 
sakralne glasbe Sunrise. Sodelujejo: Komorni pevski zbor 
Mysterium, Ženski pevski zbor Petrol, Vokalna skupina Vo-
domke, Komorni moški zbor Celje in Godalni orkester. Diri-
gent Lovro Frelih. Vstop prost.

RAZSTAVE

Narava gorskega sveta
Kranj – V torek, 16. oktobra, bo ob 18. uri v Mestni knjižni-
ci Kranj odprtje razstave Narava gorskega sveta – včeraj, 
danes, jutri? Razstava obsega 12 plakatov, njen namen pa 
je opozoriti na konkretne posledice vse bolj prisotnega člo-
vekovega vpliva v gorskem svetu in pozvati k premisleku o 
vrednoti, ki nam jo gorski svet predstavlja. Razstava bo na 
ogled do 2. novembra, nato bo potovala po različnih krajih 
po Sloveniji.

Čudoviti Iran
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela vabi vse občane na odprtje fotografske 
razstave Lada Brišarja Čudoviti Iran. Odprtje bo v ponede-
ljek, 15. oktobra, ob 19. uri v Razstavnem prostoru Viktorja 
Gregorača na Slovenskem Javorniku (Restavracija Turist).

Alegorije
Duplje – V petek, 12. oktobra, bo ob 18. uri, v galeriji Grašči-
ne Duplje odprtje slikarske razstave Alegorije avtorja Lojzeta 
Kalinška. Avtorja bo predstavila umetnostna zgodovinarka 
in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.



NEPREMIČNINE
HIŠE
ODDAM

STAREJŠO, opremljeno hišo v bližini 
Kranja, tel.: 040/234-050, po 16. uri 
 18003085

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

ČATEŠKE toplice - samostojna vikend 
hišica, 4 karte ali manj, cena po dogo-
voru, tel.: 030/619-628 18003110

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, 1.200 m2, loka-
cijsko dovoljenje, tel.: 040/351-342  
 18003055

ZAZIDLJIVO parcelo, 500 m2, na 
Lancovem, ugodno, tel.: 031/451-
822 18003092

GARAŽE
PRODAM

GARAŽO na Planini - Vrečkova ulica, 
Kranj, tel.: 031/781-422 18003054

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Kuga 2.0 disel, letnik 2011, 
1. lastnik, redno servisiran, tel.: 
030/932-109 18003105
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Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

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

Slikarske razstave
Klimt, Kahlo, Gauguin

Brioni in Rovinj

Praznik buč in Furlanija

Krakov, Auschwitz
in rudnik Wieliczka

Republika San Marino

Beograd 
in Kraljevi dvor

Martinovanja
po Sloveniji

Božični London

27. 10., 31. 10., 8. 12.

20.10., 1 dan

28. 10., 1 dan

26. 10., 3 dni

27. 10., 2 dni

28. 10., 3 dni

10., 17. in 24. 11.

6. 12., 3 dni

 48,00

 49,00
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 97,00
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44,00

299,00
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Kranj: 04/20 13 222, Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445, Jesenice: 
04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ljubljana: 01/23 08 505, Tržič: 04/59 63 280 

www.alpetour.si

EUR

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: SKRIVNOSTNI 
SVET NARAVE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v torek, 
25.  septembra 2018, in prejmejo knjigo Melanda so: Berta Ber-
toncelj iz Selc, Ivana Flander iz Zgornjih Gorij in Dušan Bo-
hinc iz Medvod. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: RECEPTI ZA 
SLADOKUSCE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v torek, 
28.  septembra 2018, in prejmejo knjigo Melanda so: Tilka Šenk 
iz Kranja, Ivanka Eržen iz Selc in Štefka Habjan iz Žabnice.

Nagrajenkam čestitamo!

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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.

HYUNDAI Accent 1.5 GLS TOP-K, 
redno vzdrževan, letnik 1999, reg. do 
22.1.2019, dodatna oprema - ABS, kli-
ma, nove zimske gume, letne na platiš-
čih, prtljažnik + kljuka, cena 450 EUR, 
tel.: 068/681-979 18003086

VW POLO 1.2, letnik 2002, registriran 
za 1 leto, 197.000 km, cena 1.500 
EUR, tel.: 04/20-24-063 18003047

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA za Opel mokko, z M + S 
gumami, rabljene 3 x ter nov prtljažnik 
in tepihe, 200 EUR, tel.: 04/53-18-
610 18003094

PRIKOLICO za avto 200 x 100, nale-
tna zavora 750 kg, letnik 2010, tel.: 
031/798-107 18003061

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18002977

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI TV Gorenje s sliko v sliki, dia-
gonele 66 cm, navodila, cena 50 EUR, 
tel.: 04/53-38-843, 041/380-153  
 18003063

GRADBENI  
MATERIAL
PODARIM

250 KOSOV fasadne bele opeke, ra-
bljene, očiščene, tel.: 051/218-233 
 18003046

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKENSKE mreže, kroparska izdelava, 
večjih dimenzij, tel.: 040/707-708  
 18003097

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 18002986

SUHA bukova in borovčeva drva ter 
butare, tel.: 031/826-621 18002929

SUHA mešana drva, možna dostava in 
okvirje za hlevska okna, tel.: 031/343-
177 18003045

KUPIM

BUTARE za krušno peč, tel.: 051/217-
642 18003091

LEPE, suhe butare za kmečko peč, 
tel.: 031/676-415 18003077

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOVO sedežno garnituro, kupljeno v 
Momaxu, material skaj, oblika L, tel.: 
040/242-247 18003106

POSTELJO, 160 x 200, 2 jogija 80 x 
200, cena 80 EUR, dobro ohranjeno, 
tel.: 031/817-438  
 18003068

TROSED in tabure, sesalec na vodo 
in poličko za stacionarni telefon, tel.: 
031/495-502 
 18003089

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

MALO rabljen štedilnik na drva Al-
faplan, mere 60 x 70, levi, tel.: 
041/674-147  
 18003067

PEČ na drva Buderus, 30 kw, malo ra-
bljena, tel.: 041/603-332 18003066

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Rehar 
C.F.B., stara 6 let in samonakladalko 
Sip 17, tel.: 040/739-512 18003050

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

KRANJ - 7 Raffovih knjig, tudi za odra-
sle, tel.: 041/995-813, 18003062

STARINE
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 18003041

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003034

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18002988

IŠČEM

STARE, nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-95618003020

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

DOBRO ohranjen otroški voziček 3v1, 
ugodno, tel.: 041/949-239, Anja  
 18003083

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 18003076

DVOBRAZDNI plug Olt Osijek, malo 
rabljen, cena 350 EUR, tel.: 070/442-
822 18003096

MLIN za sadje in prešo - stiskalnico, 
tel.: 051/696-003 18003087

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ve-
lika jesenska akcija LED delovnih ža-
rometov in LED luči. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 18003079

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah vam 
nudimo akcijske cene akomulatorjev To-
pla s 3 letno garancijo. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 18003080

KUPIM

STROJ za ribanje zelja, tel.: 040/303-
455 18003101

TRAKTOR, mini bager in kiper prikoli-
co, tel.: 031/500-933 18002996

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČ fižol v zrnju, tel.: 031/641-
643 18003049

FIŽOL češnjevec, rdeče in rumeno ko-
renje, rdečo peso, krompir sora in de-
sire, česen, buče, tel.: 031/311-855  
 18003112

JABOLKA neškropljena voščenke, 
0,40 EUR/kg, tel.: 041/281-514 
 18003060

JEDILNI krompir, beli in rdeči, belarosa 
in desire, tel.: 041/971-508 18002933

KORUZO za siliranje, na njivi površine 
0,7 ha, okolica Kranj, cena za celo nji-
vo 250 EUR, tel.: 040/383-733  
 18003057

KRMNI krompir, tel.: 031/542-877  
 18003053

NEŠKROPLJENA jabolka za ozimnico 
in predelavo - voščenke, carevič, bo-
bovec, tel.: 041/575-117 18003048

NEŠKROPLJENA jabolka za ozimnico 
ali predelavo, tel.: 041/855-359  
 18003056

NEŠKROPLJENA jabolka voščenke in 
jonatan, tel.: 041/555-822 18003058

NEŠKROPLJENA jabolka, eko, za 
mošt , sok, kis, tel.: 041/275-447 
 18003111

OREHE v lupini, ekološka jabolka 
za ozimnico in domače žganje, tel.: 
031/612-858, po 19. uri 18003044

RDEČO peso, krmnoi peso, neškrop-
ljena jabolka, fižol češnjevec, tel.: 
041/549-713 18003098

SLADKI mošt za kis iz neškropljenih 
jabolk, tel.: 030/368-447 18003095

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 18003084

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BURSKI kozi, stari leto in pol, tel.: 
040/145-910 18003107

2 TELIČKI simentalki, stari 10 in 12 
tednov, tel.: 031/254-367 18003059

7 MESECEV brejo telico simentalko, 
tel.: 01/83-41-981, 041/512-772 
 18003082

BIKA simentalca, starega 22 mesecev, 
odličnih staršev, kapitalni, tudi za ple-
me, tel.: 041/612-032 18003071

BIKCA simentalca, starega 12 dni, tel.: 
041/396-384 18003081

BIKCA ali teličko LS, stara 14 dni in 
bikca ali teličko od 150 kg do 300 kg 
LS ali mesne pasme in pašno kravo s 
teletom, tel.: 051/372-468 18003103

BREJI ovci JS pasme, stari 2 leti, cena 
80 EUR in labodje gosi, 25 EUR/kom, 
tel.: 041/758-972 18003108

BREJO telico ciko v 9 mesecu, pašna, 
stara 23 mesecev, tel.: 040/824-141  
 18003088

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/803-521 18003052

ČB krave in telice po izbiri, breje in 
nebreje ter ČB teličko, staro 3 tedne, 
tel.: 031/285-184, 041/600-360 
 18003100

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in bele, pred nesnostjo, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002972

Rezultati 81. kroga – 10. oktobra 2018
6, 16, 18, 19, 21, 33, 35 in 27

Loto PLUS: 11, 12, 13, 21, 24, 30, 38 in 15
Lotko: 0 8 1 8 5 6

Sklad 82. kroga za Sedmico: 460.000 EUR
Sklad 82. kroga za PLUS: 520.000 EUR

Sklad 82. kroga za Lotka: 1.220.000 EUR

LOTO

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.
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ZAPOSLIMO ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA v Domu starejših 
občanov Preddvor – V ENOTI PREDDVOR. Informacije na tel. št.: 
04 27 52 493 ali dom.preddvor@dso-preddvor.si. Dom starejših 
občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor

ZAPOSLIMO ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA v Domu starejših 
občanov Preddvor –  V ENOTI NAKLO. Informacije na tel. št.: 
04 27 52 493 ali dom.preddvor@dso-preddvor.si. Dom starejših 
občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor

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

V SPOMIN 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

Minilo je žalostno leto, odkar nas je zapustil dragi

Rajko Kalan
Spominjali se ga bomo kot polnega humorja, ustvarjalnega,  
vedoželjnega in polnega ljubezni do soljudi.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega

Istoka Kržišnika
s Poljšice pri Podnartu 9

se iskreno zahvaljujemo doc. dr. Tomažu Štupniku, dr. med., in 
osebju kliničnega oddelka torakalne kirurgije UKC Ljubljana za 
sočutno spremljanje v zadnjem tednu njegovega življenja. Hva-
la sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem, ki ste mu še 
zadnjič izrekli spoštovanje in se od njega poslovili v tako velikem 
številu. Zelo ga bomo pogrešali.

Tatjana, Katra in Jur z družinama

Kamorkoli se ozrem vidim tvoje delo, 
tvojo predanost in ljubezen do našega doma.

ZAHVALA
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi, 
povsod te slišimo mi vsi, 
z nami si. 

V 81. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

Julij Šmid
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, kolek-
tivu Iskraemeco, gospodu župniku Igorju Jerebu za lepo opravljen 
pogreb in sv. mašo, osebju intenzivne nege UKC Ljubljana, pogreb-
ni službi Navček, pevkam in trobentaču.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob smrti

Marije Logar
po domače Kovarjeve Micke iz Voklega 

se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste jo v lepem številu pospremili na zadnji poti.
Hvala ge. Rozki za poslovilni govor. Zahvaljujemo se patru An-
dreju Piršu in župniku Andreju Muleju za lepo opravljen pogreb, 
pevcem in trobentaču. Hvala Domu starejših občanov Preddvor 
za vso skrb in nego zadnjih nekaj mesecev. Hvala vsem, ki ste jo 
obiskovali in ji polepšali dneve.

Sosedje
Voklo, oktober 2018

ZAHVALA

1. oktobra 2018 nas je po daljši bolezni v 61. letu starosti zapustila 
naša draga hčerka, mami, babi, tašča, sestra, teta

Majda Kotnik
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
nekdanjim sodelavkam za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in 
maše. Hvala zdravstvenemu osebju, ki ji je ves čas zdravljenja stalo 
ob strani in ji nesebično pomagalo. Hvala pogrebni službi, župniku, 
pevcem in nosačem za opravljeni obred. Hvala gospe Francki Bašelj 
za pomoč. Zahvaljujemo se vsem, ki ste Majdo spremljali na njeni 
zadnji poti, ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Adergas, oktober 2018

ZAHVALA

 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se tako lepo poslovili od našega dragega  

moža, očeta in dedka

Alojzija Malovrha
profesorja iz Škofje Loke

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste sočustvovali z nami ob izgubi.
Ohranite ga v lepem spominu.

Žalujoči: žena Franica, hčerki Jolanda in Sergeja ter vnuka Sara in Armand

ZAHVALA

V 79. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, ata, tast, brat, 
stric, bratranec in prijatelj

Stane Molj
iz Vogelj

Ob nepričakovani boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo sorodni-
kom, prijateljem, sosedom, sovaščanom, znancem, prijateljem 
KRK Sova in društva Trepetlika ter N.Si za izrečena sožalja, cvet-
je, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi patru Andreju Piršu 
za lep obred, prijateljem nosačem, kvartetu Ultima ter pogrebni 
službi Navček. Hvaležni smo vsem, ki ste se prišli poslovit od nje-
ga, ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Kogar imaš rad, nikoli ne umre …
… le daleč, daleč je.

MESEC dni staro teličko simentalko, 
tel.: 01/29-60-916, 031/801-632 
 18003064

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 18002312

PAŠNE telice simentalke, težke od 
200 do 300 kg, tel.: 04/25-23-078 
 18003051

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev, 
Olševek 48 18003069

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, tel.: 041/465-516 18003093

ZAJČKE lisce, samce in samice, 
krmljeni izključno z domačo krmo, 
stari 5 - 6 mesecev, izredno lepi, tel.: 
031/275-186 18003102

KUPIM

BREJO kravo ali s teličkom, tel.: 
04/25-22-023 18003109

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh - nove 
višje cene, eko plus. Oddamo v rejo 
pitance, bikce in teličke. Kogler Franz 
A. d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18002989

OSTALO
PRODAM

INOX sod za mošt ali vino, 75 litrov, 
tel.: 04/23-28-363 18003072

RASTLINJAK, dolžine 70 m, višine 5 
m, širine 10 m, dobro ohranjen, tel.: 
040/652-530 18003065

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO nudimo kuhinjski pomočnici, 
nedelje proste, Viktor Marinšek s.p., 
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740-
691 18003104

ZAPOSLIMO voznika C in E kategori-
je. Jejlar d.o.o., Delnice 6, 4223 Po-
ljane, tel.: 041/536-600 
 18003078

ZAPOSLIMO komercialista za prodajo 
kmetijske mehanizacije. PC Kmečki 
stroji d.o.o., Sv. Barbara 23, Škofja 
Loka 18002896

IŠČEM

IŠČEM DELO - za glasbo in humor ob 
zabavah poskrbi duo »Za mal dnarja«, 
tel.: 031/595-163 
 18003073

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 18002631

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18002987

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002975

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  
 18002974

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18002997

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 18002985

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002976

RAZNO
PRODAM

50-LITRSKI sod Logar, za vino ali 
mošt, rostfrei in nekaj PVC posod, raz-
ličnih velikosti, tel.: 031/495-502  
 18003090

GORSKO kolo in pokončni baterijski 
sesalec, tel.: 040/705-145 
 18003074

PTIČJO kletko, vseh vrst značk in mizo 
z ultrapasom, 1 x 0,70 m, tel.: 04/20-
41-431, 040/552-824  
 18003070

VEČ steklenic za žganje, od 30 - 50 
litrov, vse so pletene, tel.: 04/51-37-
141 18003099

ZAPOSLIMO BOLNIČARJA NEGOVALCA v Domu starejših 
občanov Preddvor – V ENOTI NAKLO.  Informacije na tel. št.:  
04 27 52 493 ali dom.preddvor@dso-preddvor.si. Dom starejših 
občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor

VAN-DEN d.o.o Šenčur, 
trgovina z materialom za 
centralno ogrevanje in vo-
dovod zaposli DELAVCA 
(SKLADIŠČNIK-VOZNIK). 
Pisne ponudbe pošljite  
na naslov: VAN-DEN d.o.o., 
Mlakarjeva ulica 74, 4208 
Šenčur.
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Anketa

Marjan Požek, Besnica:

»Človeku, ki vidi, je zelo tež-
ko pojasniti, s kakšnimi teža-
vami se soočamo vsak dan, 
saj dokler slepote ne doživiš 
na lastni koži, je enostavno 
ne moreš razumeti.«

Dragan Blaževič, Kranj:

»Hodim le po poteh, ki jih 
dobro poznam. Ceste za 
nas niso primerno urejene, 
promet je največji problem. 
Zgodilo se je že, da sem se 
porezal, ko sem šel mimo 
zaparkiranih avtomobilov.«

Marija Arh, Kranj:

»Ves čas moram biti pazlji-
va, sploh pri hoji, da se ne 
spotaknem. Sama sem za 
vse, saj ljudje mislijo, da ne 
potrebujem pomoči. Žal se 
ne morem voziti s kolesom, 
grem pa sama po nakupih.«

Gregor Habjan, Selca:

»Kot učitelj za slepe in sla-
bovidne sem v Kranju opazil 
veliko ovir na poti, ki jih je 
treba odpraviti. Problem so 
poškodovane stopnice, ugre-
znjeni jaški, na pločnikih niso 
označeni prehodi za pešce.« 

Maša Likosar

Člani Medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih Kranj 
so se pred Mednarodnim 
dnevom bele palice, 15. okt-
obrom, sprehodili po Kranju. 
Vprašali smo jih, kako se so-
očajo s težavami, se čutijo 
sprejete v družbi, jim ljudje 
pomagajo ...
Foto: Tina Dokl

Problemi slepih 
in slabovidnih

Terezija Dolinar, Kranj:

»Pomoč potrebujem pri 
branju, na poti me spremlja 
mož, gospodinjska opravila 
postorim sama. Ljudje so 
zadržani, včasih zvedavi, ker 
ne razumejo našega načina 
delovanja.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes, jutri in v nedeljo bo v gorah pretežno jasno, po nižinah 
pa bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. Najvišje dnevne 
temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija, najnižje jutranje 
pa okoli 5 stopinj Celzija.

Mateja Rant

Žiri – V manj kot mesecu dni 
je Civilna iniciativa za uved-
bo ginekološke ambulante v 
Žireh zbrala 1056 podpisov, 
ki so jih v sredo predali žu-
panu Janezu Žaklju. Na ob-
čini obljubljajo, da bodo sto-
rili vse, kar je v njihovi moči, 
da bi izboljšali razmere na 
tem področju. »Prepričani 
smo, da bomo skupaj z vod-
stvom Osnovnega zdravstva 
Gorenjske v Zdravstveni po-
staji Žiri našli rešitev tudi za 
naše ženske.«

Ginekološko ambulanto 
so v Žireh ukinili pred še-
stimi leti in tako so ženske 
ostale brez možnosti gine-
kološkega pregleda v doma-
čem kraju. Predvsem starej-
še ženske se zato zaradi od-
daljenosti ginekološke am-
bulante in težav pri iska-
nju prevoza in spremljeval-
ca pogosto opuščale gine-
kološke preglede, opozarja-
jo pobudniki peticije in se 
ob tem sprašujejo, zakaj tudi 
ženske v rodni dobi ne bi bile 
upravičene do kakovostne 

ginekološke obravnave v do-
mačem kraju. Tako bi prvi 
pregled po porodu opravile 
brez skrbi, kako bo za njiho-
ve novorojenčke poskrblje-
no med njihovo odsotnostjo, 
poudarjajo v civilni inicia-
tivi. Zniževanje primarne 
zdravstvene oskrbe žensk se 
jim zdi nedopustno, zato so 
oblikovali zahtevo po ponov-

ni uvedbi ginekološke am-
bulante. Veliko število zbra-
nih podpisov v tako kratkem 
času po županovih besedah 
dokazuje, da Žirovci ob res-
nih namenih in pravem času 
znajo stopiti skupaj. »Nobe-
nega opravičila ni, da bi v 21. 
stoletju naše občanke zbole-
vale in umirale zaradi slabe 
dostopnosti do ginekoloških 
storitev,« so še poudarili na 
občini.

Zbrali več kot tisoč 
podpisov
V Žireh so podpisovali peticijo za ponovno 
uvedbo ginekološke ambulante v njihovem kraju.

Preska – V začetku oktobra so ob svetovnem dnevu učiteljev 
že tradicionalno podelili tudi nagrade Republike Slovenije na 
področju šolstva. Letos so podelili enajst nagrad, in sicer šest 
nagrad za izjemne dosežke in pet za življenjsko delo. Nagrado 
za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva je preje-
la Tatjana Gulič, dolgoletna učiteljica fizike in matematike v 
Osnovni šoli Preska. »S svojim delom učence spodbuja, da ši-
rijo znanje o astronomiji, matematiki in fiziki, z mednarodnimi 
projekti pa jim omogoča, da pri znanstvenem delu sodelujejo 
kot tim. Uvaja nove metode in pristope, razvija pa tudi aplika-
cije, kot je na primer projekt inter@ktivna matematika, ki ga 
je zasnovala in vodila,« so med drugim obrazložili nagrado 
in ob tem še dodali, da je njena velika vrlina, da zna in želi 
vse nove metode in tehnike smiselno vpeljati v pouk in tako 
svojim učencem ne predaja samo strokovnega znanja, ampak 
jih opolnomoči tudi s spretnostmi in kompetencami, kot so 
odgovorno načrtovanje, sodelovanje, timsko delo in uporaba 
tujega jezika, s čimer jim razvija kompetence za 21. stoletje.

Med nagrajenci tudi Tatjana Gulič

Jasna Paladin

Kranj – Priznanja najboljšim 
v akciji, ki je bila letos že 27. 
po vrsti, so podelili na osre-
dnjem turističnem dogod-
ku v Sloveniji – Dnevih slo-
venskega turizma, ki so bili 
v Portorožu med 8. in 10. ok-
tobrom.

Letos se je na državno tek-
movanje akcije Moja dežela 
– lepa in gostoljubna uvrsti-
lo 105 mest in krajev, dvaj-
set kampov in glampingov, 
šest mladinskih prenočišč, 
21 tematskih poti in vsi Pe-
trolovi bencinski servisi. 
Priznanja so podelili najbo-
lje ocenjenim mestom, turi-
stičnim, zdraviliškim in iz-
letniškim krajem, kampom, 
glampingom, mladinskim 
prenočiščem, mestnim, va-
škim in trškim jedrom, te-
matskim potem in Petrolo-
vim bencinskim servisom 
ter zmagovalcem spletnega 
glasovanja. Med zmagovalci 
je tudi nekaj gorenjskih turi-
stičnih destinacij in produk-
tov, in sicer je med turistič-
nimi kraji prvo mesto pripa-
dlo Kranjski Gori, najboljši 
kamp je Kamp Danica v Bo-
hinjski Bistrici, naj temat-
ska pot je postala Kneippo-
va bosonoga pot v Termah 

Snovik, glas ljudstva v sple-
tnem glasovanju pa je na 
prvo mesto za urejenost 
med večjimi mesti postavil 
Kranj. Med srednjimi mes-
ti so se Medvode uvrstile na 
tretje mesto, prav tako na 
tretje mesto se je uvrstil Ben-
cinski servis Domžale.

Posebno priznanje za iz-
jemen prispevek k razvoju 
slovenskega turizma je pre-
jel tudi pobudnik, dolgoletni 
direktor in danes prokurist 
Term Snovik Ivan Hribar, 
priznanja so se v okviru pri-
reditve razveselili tudi čebe-
larji, saj je Društvo turistič-
nih novinarjev Slovenije Če-
belarski zvezi Slovenije in 
predsedniku Boštjanu Noču 
podelilo prestižno nagrado 
kristalni Triglav 2018, pri-
znanje za življenjsko delo v 
gostinstvu pa je prejel Jernej 
Petač iz Gostilne Mihovec v 
Zgornjih Pirničah.

V okviru Dnevov sloven-
skega turizma je potekal 
tudi 65. Gostinsko-turistič-
ni zbor Slovenije in v dveh 
dneh postregel z 28 tekmo-
vanji, predavanji, okrog-
limi mizami in različni-
mi turistično-gostinski-
mi nagradami za dobro op-
ravljeno delo v preteklosti. 
Med prejemniki priznanj 

Turistično-gostinske zbor-
nice za kakovost in uspeš-
nost so tudi zaposleni Sku-
pine Hit, družba Hit Alpi-
nea in igralniško-zabavišč-
ni center Perla iz Kranjske 
Gore, priznanje za investi-
cije, pestrost ponudbe in 
dvig kakovosti storitve ter 
za oblikovanje inovativnih 

turističnih produktov so pre-
jeli tudi v Rikli balance ho-
telu na Bledu in Kampu Šo-
bec, priznanje za trideset let 
je prejel kamp Kamne (Ana 
Voga) z Dovjega, priznanje 
za dvajsetletno podporo Go-
stinsko-turističnemu zboru 
pa je prejelo kamniško pod-
jetje Pos elektronček.

Priznanja tudi na Gorenjsko
Turistična zveza Slovenije je v ponedeljek zvečer podelila priznanja najboljšim v letošnji akciji Moja 
dežela – lepa in gostoljubna.

Priznanje zaposlenim za posebne dosežke pri delu in 
doprinos k dvigu storitve je v Kranjsko Goro odnesla tudi 
vodja hotela Korona Marija Zupančič Falak.

Predvsem starejše ženske 
so zaradi oddaljenosti 
ginekološke ambulante 
in težav pri iskanju 
prevoza pogosto opuščale 
ginekološke preglede.


