
AKTUALNO

Polemika o spremembi 
imena šole
Pobuda nekaterih staršev, da se 
Osnovna šola Staneta Žagarja v 
Lipnici preimenuje, je bila na seji 
sveta staršev izrečena že sredi 
septembra, v mesecu dni je izzva-
la številne polemike. Šola se po 
Žagarju imenuje od leta 1962.

3

GORENJSKA

Gradbena dela  
na Krožni ulici
Te dni so začeli gradnjo in preno-
vo celotne infrastrukture ter cesti-
šča na območju Krožne ulice v 
Kranju. Zgradili bodo ločen sistem 
fekalne in meteorne kanalizacije, 
vodovod in javno razsvetljavo, ob-
novili bodo tudi cestišče. 

5

ŠPORT

Sprejeli evropske  
kegljaške prvakinje
Kegljačice Triglava – Petra Bašek, 
Tara Hočevar, Nika Blagovič, Ta-
nja Perišič, Anja Forštnarič, Brigit-
te Strelec in rezervni igralki Eva 
Blagovič ter Vesna Pavlič – so po-
stale evropske prvakinje. Navijači 
so jim pripravili lep sprejem. 

9

KRONIKA

V teku več  
preiskav korupcije 
Policija je od leta 2014 na podro-
čju kaznivih dejanj v zdravstvu 
obravnavala 125 zadev in doslej 
podala ovadbe za 94 kaznivih de-
janj. Nacionalni preiskovalni urad 
trenutno preiskuje 27 sumov ko-
ruptivnih dejanj v zdravstvu.

12

VREME

Danes bo prevladovalo 
oblačno vreme. Jutri in  
v četrtek bo deloma jasno. 
V dolinah bo zjutraj me-
gla ali nizka oblačnost.

7/20 °C
jutri: deloma jasno

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Jasna Paladin

Kamnik – Hotel Malograj-
ski dvor v središču Kamnika 
je v last podjetja Sicom ho-
teli (le-to je v stoodstotni la-
sti častnega konzula Ukraji-
ne v Sloveniji Sandija Bre-
zovnika) prešel septembra. 
Za kakšno ceno so ga kupili, 
novi lastniki ne želijo izdati, 
saj naj bi bila cena poslovna 
skrivnost.

Kljub temu da je hotel ne-
kaj let sameval, je pregled 
ob nakupu pokazal, da je 
stavba v dobrem stanju in 
bo tako potrebnih le nekaj 
manjših vlaganj, so nam 

sporočili novi lastniki, ki so 
se v teh dneh že intenzivno 
lotili dela. 

»Hotel bo odprt v nekaj te-
dnih, ko bodo končana nuj-
no potrebna vzdrževalna 
dela, preverjeno delovanje 
hotelskih sistemov ter obli-
kovana ekipa. Kamničane in 
prebivalce okolice vabimo 
na obisk že pred uradnim 
odprtjem, ki bo z manjšo 
prireditvijo ob začetku Ve-
selega decembra, do takrat 
bo hotel postopoma odprl 
prenočitvene zmogljivosti, 
bar in restavracijo. Vsebi-
na hotelske ponudbe bo na-
daljevanje žlahtne tradicije 

tega hotela kot enega od 
osrednjih mestnih turistič-
no-kulinaričnih lokacij,« so 
nam odgovorili v družbi Si-
com hoteli in dodali, da bodo 
z zagonom poslovanja tudi 
zaposlovali, zato je novi las-
tnik dobra novica ne le za tu-
riste, ampak tudi za lokalno 
skupnost. Oglase za delovna 
mesta so že objavili. 

Novi lastniki z oživlja-
njem zaprtih hotelov že ima-
jo nekaj izkušenj; prav v teh 
dneh svoja vrata odpira tudi 
Hotel Cubis v Lendavi, ki je 
bil podobno kot Malograj-
ski dvor zaprt več let in so ga 
prav tako kupili.

Malograjski dvor ima novega lastnika
Edini kamniški hotel, ki so ga zaradi stečaja zaprli pred štirimi leti in medtem 
neuspešno prodajali na dražbah, bo kmalu spet odprt. Banka Sberbank ga je 
kot največji upnik nedavno prodala družbi Sicom hoteli iz Ljubljane.

Hotel Malograjski dvor v središču Kamnika bo kmalu spet odprt.

Maja Bertoncelj

Smlednik – Pretekli teden so 
uradno prerezali trak obnov-
ljene Osnovne šole Simona 
Jenka Smlednik, šole, katere 
osrednji del je star že več kot 
petdeset let, telovadnica ob 
njej pa več kot štirideset let. 
Čez poletje so jo energetsko 
obnovili in opravili še neka-
tera dodatna dela. 

»Šola je videti zelo druga-
če, lahko bi rekel, da tako, 
kot bi bila nova. Veseli smo, 
da so bile upoštevane tudi 
naše želje. Pouk bo sedaj po-
tekal v boljših pogojih,« je 
zadovoljen Marko Valenčič, 
ravnatelj OŠ Simona Jenka 
Smlednik. 

Odprli prenovljeno šolo
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik je po energetski obnovi dobila lepšo podobo, delo v njej pa je 
tudi prijetnejše. Skupna vrednost investicije je več kot šeststo tisoč evrov.

Prerez traku obnovljene šole v Smledniku (od leve): Marko Valenčič, ravnatelj OŠ Simona 
Jenka Smlednik, Jure Jančič, predstavnik podjetja Petrol, Katarina Jelen, učenka četrtega 
razreda, in Nejc Smole, župan Medvod 47. stran

Simon Šubic

Kranj, Jesenice – Pred dne-
vi se je potrdila napoved, da 
bo Mercator več svojih cen-
trov prodal avstrijski Su-
pernovi. V petek so namreč 
podpisali pogodbo o proda-
ji desetih trgovskih centrov 
v Sloveniji, za katere bo Su-
pernova plačala 116,6 mili-
jona evrov. Med prodanimi 
centri so tudi trije gorenjski 
– kranjska centra Primsko-
vo in Sav ski otok ter trgovski 
center Jesenice. 

Mercator bo zdaj od Su-
pernove dolgoročno (za naj-
manj petnajst let) najel ti-
ste dele prodajnih centrov, 
v katerih izvaja svojo osnov-
no dejavnost. »V pogaja-
njih je Mercator zasledoval 
dva ključna kriterija – viši-
no prodajne cene in višino 

najemnine. Novi lastnik tr-
govskih centrov se je s po-
godbo tudi zavezal, da bo 
vlagal v obnovo centrov,« 
so pojasnili v Mercatorju. 
»Podpisana pogodba je do-
kaz, da Mercator uspešno 
nadaljuje projekt moneti-
zacije, ki je namenjen pred-
vsem razdolževanju, in s 
tem omogoča dolgoročni ra-
zvoj Skupine. S prodajo de-
setih centrov v Sloveniji je 
zaključena druga faza pro-
jekta monetizacije,« so spo-
ročili. Monetizacijo so zače-
li pred slabim letom s proda-
jo centra v Beogradu, letos 
pa so razpisali mednarodni 
natečaj za prodajo sedem-
najstih centrov v Sloveni-
ji, na Hrvaškem ter v Bosni 
in Hercegovini. V tretji fazi 
bodo tako prodali še centre 
na Hrvaškem in v Bosni. 

Supernovi prodali tudi tri 
centre na Gorenjskem
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme CIRIL ZAPLOTNIK z Golnika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Druga sezona nanizanke Mame

Na Televizijo Slovenija 1 ob sobotnih večerih od 27. oktobra 
dalje prihajajo nove dogodivščine Mam. Slovenska nanizanka 
bo postregla z novimi malimi dramami velikih mam. Tatjana 
(Vesna Slapar) po dolgih letih nezaposlenosti začne hoditi v 
službo v mestno gimnazijo kot profesorica latinščine. Zaradi 
tempa in druženj ji primanjkuje časa za dom in družino. Naj-
mlajša Maša (Lea Cok) se spopada z nosečnostjo. Zaradi od-
sotnosti partnerja je pogosto sama, a ji vse prijateljice stojijo 
ob strani. Julija (Vesna Pernarčič), zdaj Mikijeva žena, začne 
snemati celovečerni film, v katerem igra glavno vlogo. Mirjana 
(Tijana Zinajić) je še vedno taksistka in kot sveža ločenka ter 
samohranilka treh sinov postopoma zaživi na novo. Iva (Bar-
bara Medvešček) pa se s svojo družino namerava preseliti na 
sever Evrope, a stvari ne potekajo po pričakovanjih. 

Trem naročnikom Gorenjskega glasa, ki boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje, podarjamo rokovnik z logotipom 
Mame. Nagradno vprašanje: Kje se mame v nanizanki Mame 
najpogosteje družijo? Namig: streže jim Miki. Odgovore s svo-
jimi podatki pošljite do srede, 23. oktobra, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Še mesec do koncerta Brit Floyd

Najboljša Pink Floyd »tribute« zasedba bo 11. novembra ob 20. 
uri nastopala v ljubljanski Dvorani Tivoli, kjer bo izvajala pesmi 
z najbolj priljubljenih in najbolj prodajanih albumov zasedbe 
Pink Floyd. The Brit Floyd, največji svetovni Pink Floyd »tribute« 
šov, se na odre vrača v letu 2018 za posebno retrospektivo ob 
45. obletnici ikoničnega albuma The Dark Side of the Moon. 
Pink Floyd so prodali več kot 45 milijonov izvodov tega albuma, 
ki so ga mnogi ocenili za največji rokovski album vseh časov. 
Brit Floyd tako na vsakem koncertu izvajajo klasične skladbe z 
albumov The Dark Side of the Moon skupaj z dragulji s plošč 
Wish You Were Here, Animals, The Wall in The Division Bell 
in še veliko več. Vstopnice lahko kupite prek sistema Eventim.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kako je 
naslov albuma skupine Pink Floyd, ki velja za najboljši rokovski 
album vseh časov? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 26. oktobra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 5. oktobra 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo Zapornik št. 3.2.3 Nuša Špenko iz 
Vodic. V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. oktobra 2018, 
prejme dve vstopnici za eno od otroških predstav v sezoni 
2018/19 Martin Šetinc iz Tržiča. Nagrajenkama čestitamo!

Matevž Pintar

Da bi turisti, ki so prvič v 
Žirovnici, lažje sami našli 
znamenitosti, ki jih ponuja 
kraj, sta bili postavljeni dve 
enaki tabli, na katerih sta 
prikazani sliki Završniškega 
jezera in Arheološkega naj-
dišča Ajdna. Tokrat smo 117 
Žirovničanov spraševali, ali 

menijo, da je njihov kraj za-
nimiv za tuje in domače obi-
skovalce. 

Kar 42 odstotkov sodelu-
jočih je prepričanih, da je 
njihov kraj zanimiv pred-
vsem za domače goste in da 
ti prevladujejo. Dobra tre-
tjina anketiranih je odgo-
vorila, da je v kraju opazi-
ti tako veliko tujih kot tudi 

domačih gostov; 11 odstot-
kov krajanov meni, da pre-
vladujejo tuji gostje, isti od-
stotek pa o tej temi nima 
mnenja. Noben prebivalec 
Žirovnice ni mnenja, da nji-
hov kraj ni zanimiv za obi-
skovalce.

Valvazorjev dom pod Sto-
lom je že tretjič, tudi letos, 
prejel naziv naj planinska 

koča. Zanimalo nas je, ali so 
domačini kdaj obiskali na-
grajeni planinski dom. Sko-
raj vsi, 96 odstotkov vpra-
šanih, je že obiskalo Valva-
zorjev dom pod Stolom, štir-
je odstotki anketiranih pa 
omenjenega doma še niso 
obiskali.

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, nas 
lahko pokličete v kontaktni 
center invalidskega podje-
tja v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in si ob naroči-
lu izberete eno od daril.

Žirovničani v večini že obiskali 
Valvazorjev dom pod Stolom

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nepoklicni župan 
Občine Gorje je Peter Tor-
kar. »Pred županovanjem 
sem bil predsednik krajev-
ne skupnosti, ki je prosto-
voljna in neplačana funkci-
ja. Že takoj sem se odločil, 
da bom funkcijo župana op-
ravljal podobno. Vendar pa 
zakonodaja nalaga, da nepo-
klicemu županu pripada na-
grada. Kar v praksi pomeni, 
da za tisto, kar ti pripada, pla-
čaš dohodnino – ne glede na 
to, da bi se jaz nagradi odpo-
vedal oziroma jo podaril za 
neki dober namen. Sam kot 
župan v tej funkciji vidim vse 
kaj drugega kot pa plačilo za 
delo. Vsak, ki se odloča za vo-
denje občine, mora najprej 
imeti rad svoj kraj, svojo ob-
čino in znati reševati težave,« 
razmišlja Torkar, ki ima na 
mesec 1446 evrov bruto, kar 
je polovica zneska (brez všte-
te malice in prevoza na delo), 
ki bi ga dobil, če bi županova-
nje opravljal poklicno. »Ker 
opravljam to funkcijo nepo-
klicno, občini v enem man-
datu prihranim 91.872 evrov 
bruto (brez vštete malice in 
prevoza na delo),« je prera-
čunal Torkar, sicer obrtnik. 

Zakonodaja pa ...

Kot pojasnjujejo na mini-
strstvu za javno upravo, žu-
pan ne more odločati o tem, 
da se del njegove plače ali ce-
lotna plača nakazuje drugim 

prejemnikom. »Plače funk-
cionarjev ureja sistemska 
in tudi plačna in davčna za-
konodaja. Občinska upra-
va mu jo zato mora nakaza-
ti – ter tudi akontacijo doho-
dnine in prispevke za pokoj-
ninsko, zdravstveno in so-
cialno zavarovanje. Z neto 
zneskom pa župan poljub-
no razpolaga. Vsakršna dru-
gačna rešitev, na primer da 
bi občinska uprava neto zne-
sek županove plače nakazo-
vala v humanitarne name-
ne, bi pomenila nenamen-
sko trošenje občinskih pro-
računskih sredstev. Župan 
pa se lahko v celoti odpove 
prejemanju plače, vendar 
v tem primeru odpoved ve-
lja v bruto znesku. Občinska 
uprava v tem primeru ne bo 
dolžna nakazovati akontaci-
je davkov in prispevkov, saj 
neto znesek županu ne bo 
izplačan. Vendar tudi v tem 
primeru županove plače niti 
v bruto niti v neto znesku ne 

bo smela nakazovati druge-
mu prejemniku,« je sporoči-
la Vanja Režonja Utenkar s 
pristojnega ministrstva.

Doniral gasilcem

Nepoklicni župan je tudi 
Jani Hrovat, župan Občine 
Kranjska Gora, to funkci-
jo jemlje kot čast in prizna-
nje. »Za nepoklicnega župa-
na razumem človeka, ki ima 
v življenju vse ''pošlihtano'', 
kar je primerljivo z razume-
vanjem te funkcije na Zaho-
du in menim, da bi mora-
lo biti v vseh manjših obči-
nah na ta način to urejeno,« 
je povedal Hrovat, ki sicer 
vodi podjetje s 25 zaposleni-
mi. »Županovanje je nekaj 
podobnega kot vodenje pod-
jetja; uspešen podjetnik ima 
veliko možnosti, da s svoji-
mi veščinami uspešno vodi 
tudi občino.« Hrovat je še 
dejal, da je letošnjo celoletno 
nagrado iz naslova nepoklic-
nega županovanja podaril 

PGD Podkoren in tudi v pre-
teklih letih je bilo že več po-
sameznikov, društev delež-
nih donacije iz mesečnih 
nagrad županovanja. Njego-
va nagrada je sicer dobrih ti-
soč evrov bruto na mesec. 

Po količini dela ni razlike 

Župan Občine Cerklje 
Franc Čebulj je bil sprva po-
klicni župan, ob upokojitvi 
in odločitvi, da bo še kandi-
diral za župana, in uspel, je 
postal nepoklicni župan. Kot 
je povedal, je največja pred-
nost nepoklicnega župano-
vanja, da vsak mesec občin-
skemu proračunu prihrani 
najmanj dva tisoč evrov bru-
to, ker ne dobiva polne pla-
če, ampak nagrado v me-
sečnem znesku 1564 evrov 
bruto. »Po količini dela pa 
ni razlike med poklicnim 
in nepoklicnim županova-
njem. Doma ne občutijo, da 
sem upokojenec,« je še pou-
daril Čebulj.

Prihranijo v korist proračuna
V 212 slovenskih občinah 150 županov to funkcijo opravlja poklicno, ostali pa nepoklicno. Župani o tem 
sami odločijo. S tremi gorenjskimi župani, Francem Čebuljem, Janijem Hrovatom in Petrom Torkarjem 
smo govorili o tem, zakaj so izbrali nepoklicno županovanje.

Peter Torkar / Foto: Gorazd Kavčič Jani Hrovat / Foto: Gorazd Kavčič Franc Čebulj / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Lipnica – Pobuda, da se li
pniška osnovna šola prei
menuje, ni nova. Šola je lani 
praznovala šestdesetletnico, 
po Stanetu Žagarju, naro
dnem heroju in pedagogu, 
pa so jo poimenovali 1. sep
tembra leta 1962. O tem, ali 
je poimenovanje ustrezno, 
pa so v lokalni skupnosti ak
tivneje razpravljali že pred 
nekaj več kot desetletjem.

Tokrat je pobuda za pre
imenovanje prišla od sve
ta staršev. »Na tej seji sem 
bila še pred začetkom man
data ravnateljevanja priso
tna tudi sama. Tak je bila 
dogovor med tedanjo rav
nateljico gospo Alenko Cu
der in mano. Moja želja je 
bila, da ob začetku seje star
še nagovorim in izrečem 
željo po tesnem sodelova
nju med starši in vodstvom 
šole. Na tej seji so se pred
stavniki staršev dogovorili, 
da bo vsak od njih ugotovil 
mnenje o preimenovanju 
šole med starši razreda, ki 
ga zastopajo v svetu šole, in 
sicer v času do jesenskih po
čitnic,« je pojasnila ravnate
ljica Zdenka Varl, ki je vo
denje lipniške šole prevzela 
konec septembra. »Že kma
lu po tem so tudi na moj ele
ktronski naslov začela pri
hajati sporočila v zvezi s to 

tematiko. Sama se v to raz
pravo nisem želela vključiti. 
Moja glavna skrb je kvalite
ta dela na naši osnovni šoli. 
Kot ravnateljica si želim de
lati povezovalno med vse
mi, ki smo del naše osnovne 
šole. V imenu vseh zaposle
nih lahko trdim, da iskreno 
želimo delati v dobro vseh 
otrok, ki so del našega šol
skega okoliša,« je pojasnila.

Stane Žagar se je sicer ro
dil leta 1896 v okolici Bovca. 
Kot učitelj je v letih od 1022 
do 1940, ko so ga zaradi po
litičnega delovanja odpus
tili, deloval tudi na Srednji 
Dobravi v Kropi, pred tem 

pa eno šolsko leto v Gorjah. 
Kot lahko preberemo v Slo
venskem bibliografskem 
leksikonu, je uveljavljal so
dobne pedagoške metode 
delovne šole. Učno snov je 
povezoval z življenjem, uva
jal neke vrste samoupravo 
in tako vzbudil med učen
ci izredno delavnost in za
vestno disciplino. Leta 1928 
je ustanovil kmečko večer
no nadaljevalno šolo za od
rasle. Med drugo svetovno 
vojno se je pridružil par
tizanskemu gibanju in bil 
ustanovitelj Cankarjevega 
bataljona na Jelovici. Leta 
1942 so ga ubili Nemci, po 

vojni je bil proglašen za na
rodnega heroja.

Ustanoviteljica Osnovne 
šole Staneta Žagarja je si
cer Občina Radovljica, ki je 
načeloma tudi pristojna za 
spreminjanje imena šole. 
Na dogajanje se je v odgovo
ru enemu od staršev, ki na
sprotujejo pobudi za prei
menovanje, odzval tudi žu
pan Ciril Globočnik, ki pra
vi, da Občina Radovljica 
doslej ni prejela nobene po
bude ali predloga za preime
novanje OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, Globočnik sam pa 
osebno za takšno spremem
bo ne vidi razloga.

O spremembi imena šole
Pobuda nekaterih staršev, da se Osnovna šola Staneta Žagarja v Lipnici preimenuje, je bila na seji sveta 
staršev izrečena že sredi septembra. V mesecu dni je izzvala številne polemike.

Lipniška osnovna šola se že več kot pol stoletja imenuje po Stanetu Žagarju, učitelju in 
narodnem heroju. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Potem ko se je febru
arja začet prodajni postopek 
družbe Mersteel SCC, hče
rinske družbe Mersteela v 
stečaju, septembra dokonč
no izjalovil, je stečajna upra
viteljica Mersteela Alja Mar
kovič Čas prejšnji teden za
čela vnovič zbirati nezavezu
joče ponudbe za stoodstotni 
delež Mersteela SCC. Ste
čajna upraviteljica pričaku
je, da bi lahko s prodajo pod
jetja, ki je bilo kot zdravo je
dro izčlenjeno iz Merste
ela v stečaju in nadaljuje 
osnovno dejavnost veletr
govca z metalurškimi izdel
ki, lahko iztržila vsaj pet mi
lijonov evrov, torej milijon 
evrov več, kot je v zadnjem 
postopku ponujal potencial
ni kupec. Naprodaj je sicer le 
delujoča družba, ne pa tudi 
nepremičnine v Naklem, na 
katerih ima hipoteke vknji
žena Gorenjska banka. 

Mersteel SCC je bil najprej 
naprodaj za 6,54 milijo
na evrov, pred letom dni pa 
ga je stečajna upraviteljica 
Mersteela prav tako neuspe
šno želela prodati na javni 
dražbi po izklicni ceni 7,16 
milijona evrov. Februarja le
tos se je odločila še za zbira
nje nezavezujočih ponudb. 
Razpisno dokumentacijo je 
dvignilo sedem potencialnih 
kupcev, v roku pa sta nezave
zujoči ponudbi oddala samo 
dva ponudnika. »Razlogi za 
nesodelovanje preostalih 
ponudnikov mi niso znani. 
Predvidevam pa, da je imela 
velik vpliv na to visoka cena 
nepremičnin, ki jih za svo
je potrebe uporablja Merste
el SSC, ki pa niso v njegovi 
lasti,« je v izrednem poroči
lu o poteku zadnjega prodaj
nega postopka zapisala Alja 
Markovič Čas. Za skrbni pre
gled in oddajo zavezujoče po
nudbe se je nazadnje odločil 
le en ponudnik, pogajanja za 

izboljšanje ponudbe pa niso 
uspela, zato je stečajna up
raviteljica 14. septembra po
stopek prodaje končala brez 
izbire kupca. »Menim, da je 
ponujena cena štiri milijone 
evrov prenizka in da bom v 
ponovnem postopku iztržila 
več,« je razložila. 

Med vzroki, zaradi katerih 
pričakuje višji izplen od pro
daje Mersteela SCC, je stečaj
na upraviteljica naštela, da li
kvidacijska vrednost podjetja 
znaša šest milijonov evrov, 
med potekom zadnjega pro
dajnega postopka pa je inte
res za nakup stoodstotnega 
deleža izrazilo še več potenci
alnih kupcev, ki pa v postopku 
niso mogli sodelovati, saj niso 
oddali nezavezujoče ponud
be. »Ne glede na to pa sem od 
njih pridobila indikativne po
nudbe, katerih vrednost se gi
blje med štiri in 4,5 milijona 
evrov. Kot upraviteljica sem 
dolžna takšne ponudbe prou
čiti. V zadnji fazi prodajnega 

postopka sem prejela pisno 
ponudbo v višini pet milijo
nov evrov, ki je zelo odstopala 
od ponujene cene ponudni
ka, ki je sodeloval v prodaj
nem postopku, slednji pa je 
tudi vplačal aro in v ponovlje
nem postopku zagotovil naj
manj tolikšno ceno. Glede 
na tako trdna zagotovila oce
njujem, da bom v novem po
stopku delež prodala za naj
manj pet milijonov evrov,« je 
pojasnila Markovič Časova, 
ki se je o zadevi posvetovala 
tudi z večjimi upniki Merste
ela. »Tudi pri njih prevladuje 
mnenje, da je bila ponujena 
cena v prodajnem postopku 
prenizka in da je treba posto
pek ponoviti,« je dodala.

Konec leta 2014 ustanov
ljeni Mersteel SSC je lani 
prihodke zvišal za 21 odstot
kov na dobrih 53 milijonov 
evrov. Čisti dobiček je bil 
višji skoraj za devetdeset od
stotkov in je znašal okoli dva 
milijona evrov.

Mersteel SCC je spet naprodaj
Stečajna upraviteljica Mersteela Alja Markovič Čas znova vabi k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup 
stoodstotnega deleža v hčerinski firmi Mersteel SCC. Pričakuje, da bo iztržila vsaj pet milijonov evrov. 

Marjana Ahačič

»Še stanuješ na Languso-
vi?« me je pred trgovino vpra-
šala znanka, s katero se nismo 
videli nekaj let. Ne, na Staneta 
Žagarja sem se preselila, sem 
odgovorila in obema je bilo jas-
no, da sem iz Predtrga odšla 
na drug konec Radovljice. 
Priznam, nikoli nisem posebej 
razmišljala o tem, na kakšen 
naslov se vračam vsak večer. 
Langus in Žagar sta v tem 
smislu zame samo imeni, po 
katerih identificiram lokacijo 
prebivališča, in naslov, na ka-
terem me najde poštar. 

Sicer pa vem, da je bil Ma-
tevž Langus slikar, ki se je rodil 
v Kamni Gorici, in Stane Ža-
gar učitelj s Srednje Dobrave, 
ki je med drugo svetovno vojno 
odšel v partizane, kjer je kma-
lu padel pod nasprotnikovimi 
streli. Tudi to mi je jasno, da 
s poimenovanjem po nekom 
ali nečem tisti, ki imajo moč 
in oblast, vsakič znova zazna-
mujejo »svoje« oporne točke v 
prostoru in mi, ki te moči ni-
mamo, imena nekako sprejme-
mo – ali pa ne.

Kljub temu me je presenetilo, 
ko se je pred časom predvsem 
po družbenih omrežjih začela 
širiti vroča polemika o tem, ali 
naj se lipniška osnovna šola še 
imenuje po Stanetu Žagarju. 
Razumem, da se nekateri ne 
strinjajo z imenom, ki ga že 
več kot pol stoletja nosi šola, in 
načeloma zelo odločno podpi-
ram diskusijo – o tej in drugih 
temah. Svet staršev, kjer naj 

bi se tokrat začela razprava o 
imenu, je po mojem mnenju 
čisto primerno mesto za to.

Kar me vznemirja, je to, 
čemur pravim »Facebook de-
mokracija«: pljuvanje in zmer-
janje in srdito uveljavljanje 
svojega prav na odprtem mor-
ju svetovnega spleta, katerega 
valovi – tudi to zdaj že dolgo 
vemo – hitro pljusknejo prek 
meja virtualnega in v konkret-
nem svetu ustvarjajo vzdušje 
sovražnosti in izključevanja.

Prepričana sem, da ime, s 
katerim bi se strinjali vsi, ne 
obstaja. V lipniškem primeru 
naj bi nekateri vpleteni pre-
dlagali, da se šola raje imenuje 
po Matevžu Langusu, ki da je 
manj sporen. Veste, da so prav 
Matevža Langusa tik pred le-
tošnjim poletjem vrgli iz imena 
Centra za usposabljanje, delo 
in varstvo v Radovljici? Prav 
zanimivo bi bilo vedeti, kdo v 
Radovljici, razen zaposlenih 
in uporabnikov, bi vedel, kje 
je zmenjen, če bi mu rekla, da 
se dobiva pred CUDV Rado-
vljica, kot je novo uradno ime 
institucije.

Menim, da imajo ulice, šole 
in ustanove imena vendarle 
predvsem zato, da jih lažje 
prepoznamo in razločujemo. 
O tem, kaj pomenijo, seveda 
velja razmišljati in razpravlja-
ti, uvajanje sprememb pa bi 
moralo biti premišljeno, s pod-
lago v resnem in spoštljivem di-
alogu. Takšnem, ob katerem bi 
učitelji in učenci lahko v miru 
delali tisto, za kar v osnovi ho-
dijo v šolo: poučevali in se učili. 

Od slikarja do heroja

KOMENTAR
Marjana Ahačič
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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 CENTRA 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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Marjana Ahačič

Radovljica – Mag. Andrej Po-
točnik iz Zaloš je po izobraz-
bi agronom, trenutno zapo-
slen na ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no. Kot je poudaril, bo nje-
govo vodenje občine usmer-
jeno k enakomernemu ra-
zvoju vseh krajev s poudar-
kom na podeželju. Potoč-
nik meni, da je za skupnost 
dobro, če se menjajo ljud-
je in pristopi vodenja lokal-
ne skupnosti, kar je bil tudi 
eden od razlogov, da se je 
odločil kandidirati na žu-
panskih volitvah. »Občino 
bom vodil v dobrobit vseh 

občanov, da bo dovolj za vse, 
moje vodilo pa bo enakome-
ren razvoj celotne občine,« 
je povedal Potočnik, ki je 
ob tem posebej poudaril po-
men sodelovanja s krajevni-
mi skupnostmi. 

Posebej si bo prizadeval, je 
povedal, da zemlja in kmeto-
vanje spet postaneta privlač-
nejša in imata več veljave. 
Skrbel bo za podporo lokal-
nim kmetom in tudi za to, da 
bodo občani Radovljice ime-
li na voljo dovolj kvalitetne, 
doma pridelane hrane. Kot 
je poudaril Marko Toplak, 
nosilec liste SDS, so tudi pri 
sestavi liste za občinski svet 
posvečali pozornosti temu, 

da kandidati prihajajo iz ce-
lotnega območja občine, 
predstavniki pa imajo raz-
lične izkušnje in izobrazbo. 

Trenutno ima SDS v občin-
skem svetu tri predstavnike, 
pričakujejo pa, da jih bo v 
naslednjem sestavu vsaj pet.

Za enakomeren razvoj občine
Magister Andrej Potočnik je kandidat, ki ga za župana Občine Radovljica predlaga stranka SDS. 
Potočnik si bo, če bo izvoljen, prizadeval za enakomeren razvoj občine.

Mag. Andrej Potočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Naklo – Drago Goričan je 
vložil kandidaturo za župana 
na prihajajočih lokalnih voli-
tvah. Kandidatura je vložena 
s podporo volivcev, ima tudi 
Listo Draga Goričana za ra-
zvoj Občine Naklo za občin-
ski svet. Goričan dobro poz-
na Naklo, ne samo kot doma-
čin, ampak tudi kot nekda-
nji direktor nakelske občin-
ske uprave. V primeru izvo-
litve napoveduje enakovred-
no ureditev komunalne in-
frastrukture na celotnem ob-
močju občine, podporo delo-
vanju društev na področju 
gasilstva, kulture, športa in 
turizma, spodbudno poslov-
no okolje na področju ma-
lega gospodarstva in podje-
tništva, razvoj kmetijstva ter 
samooskrbe in ohranjanje 
kmetijskih zemljišč, trans-
parentnost in odzivnost or-
ganov občine in občinske 
uprave pri reševanju težav in 
predlogov občanov ter tudi 
sodelovanje z občinami in 
državo pri projektih skupne-
ga pomena, kot je obnova re-
gionalne ceste skozi Naklo 

in Podbrezje z ureditvijo kri-
žišč v Naklem in pločnikom 
skozi Bistrico. Odkupil bi no-
gometno igrišče pri Merkur-
ju, občanom ponovno omo-
gočil brezplačno odlaganje 
gradbenih odpadkov v gra-
moznico v Jurčkovem kotu, 
zagotovil dogovor s tržiško 
občino o dobavi kakovostne 
pitne vode ... Predstavitev 
Draga Goričana in njegove 
liste bo v gasilskem domu v 
Dupljah 26. oktobra, v Kul-
turnem domu Podbrezje 5. 
novembra in v Domu Janeza 
Filipiča v Naklem 8. novem-
bra; vsakič ob 19. uri.

Drago Goričan  
za župana Naklega

Drago Goričan 

Marjana Ahačič

Radovljica – V LMŠ so 
prepričani, da njene dvaj-
setletne izkušnje v državni 
upravi, kjer je delala na po-
dročju informatike, kadrov, 
organizacije poslovanja in 
tudi pri usklajevanju in prip-
ravi nove področne zakono-
daje, govorijo o njenem širo-
kem znanju in sposobnosti 
povezovanja. 

Jesenkova zatrjuje, da je 
pomembno delovati pred-
vsem zakonito in transpa-
rentno pri vseh projektih, 

ki so v dobro občanov, in ne 
samo peščice – in ob tem so-
delovati z vsemi za dobro 
posameznika. Poudarja, da 
ji je odločitev za kandidatu-
ro olajšala strokovna in pro-
jektno naravnana ekipa kan-
didatov za občinske svetni-
ke Liste Marjana Šarca, s ka-
tero skupaj pripravljajo kan-
didaturo. Menijo, da je treba 
dosedanji uspeh mesta raz-
širiti tudi na ostala naselja 
v občini. Za cilje se je treba 
dodatno lotiti pridobivanja 
evropskih sredstev in se po-
vezovati z drugimi občinami 

v regiji, so prepričani. Pose-
bej poudarjajo medgenera-
cijsko sodelovanje, samoos-
krbo, spodbude mladim, da 
se po šolanju vračajo v do-
mače okolje, kjer jim je tre-
ba zagotoviti stanovanjske 
površine, cenovno primer-
no varstvo v vrtcih ter razno-
liko ponudbo prostovoljnih 
in obšolskih dejavnosti za 
najmlajše.

Javnost bodo člani LMŠ o 
svojem delu obveščali prek 
družbenega omrežja Face-
book, kjer bo odprta uradna 
stran LMŠ Radovljica.

Vojka Jesenko novinka v politiki
Stranka Lista Marjana Šarca (LMŠ) na jesenske volitve za župana Radovljice pošilja Vojko Jesenko, 
novinko na lokalni politični sceni z izkušnjami v državni upravi.

Vojka Jesenko

Aleš Senožetnik

Cerklje – Na včerajšnji novi-
narski konferenci je župan-
ski kandidat v Cerkljah Luka 
Štumberger predstavil svoj 
predvolilni program, s kate-
rim se bo ob podpori članov 
TOP Liste občine Cerklje 
potegoval za prihodnji man-
dat. Vzpostavil bo strpen di-
alog ter unovčil še neizkori-
ščene potenciale občine.

Njegov program obsega 
78 točk – s poudarkom na 
razvoju gospodarstva in tu-
rizma. Med drugim se bo 
zavzemal za izgradnjo obr-
tno-industrijske cone, v ka-
teri bi lahko podporo dobi-
li tudi lokalni podjetniki, 

postavitev »wi-fi« točk v 
vseh vaseh, preobrazbo v t. i. 
zero waste občino, izgradnjo 

parkirišča za avtodome in 
postajališča za zmajarje ter 
dokončanje kanalizacije v 

nižinskem delu občine, za-
četek gradnje kanalizacije 
na področju Krvavca, izgra-
dnjo primernega zdravstve-
nega doma … Zavzemal se 
bo tudi za razvoj športa, kul-
ture in izobraževanja, velik 
poudarek pa daje vključujo-
či skupnosti in povezovanju 
med občani. 

K sodelovanju v listi je pri-
tegnil tudi nekatere izku-
šene posameznike z različ-
nih področij. Med njimi so 
kuharski mojster Luka Je-
zeršek, nekdanja biatlon-
ka Tadeja Brankovič, na no-
vinarski konferenci pa se 
je predstavila tudi turistič-
na delavka z Ambroža pod 
Krvavcem Polona Kuhar.

Za hitrejši razvoj Cerkelj
Luka Štumberger, kandidat za župana v Cerkljah, stavi na konkreten program in izkušene posameznike 
s področja turizma in gospodarstva.

Kot pravi Luka Štumberger, njegov program ni le seznam 
želja.
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TEDEN 
BREZPLAČNEGA
ENERGETSKEGA
SVETOVANJA

Posvetujte se z neodvisnimi energetskimi strokovnjaki 
mreže ENSVET in Eko sklada, ki vam bodo pomagali pri 
načrtovanju ter uresničevanju toplega in varčnega doma.

080 16 69
WWW.EKOSKLAD.SI
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Dobra izvedba je 
seveda pri vseh obnovah 
še pomembnejša kot pri 
prvovgradnji. Vesel sem, da 
s tema prvima projektoma 
potrjujemo, da je v sodelova-
nju moč narediti več. Z jav-
no-zasebnim partnerstvom, 
v katerem zasebnega par-
tnerja prestavlja konzorcij, 
smo prenovili bistveno več 
objektov, kot pa bi jih sicer. 
Vložek občine pri obeh že iz-
vedenih sanacijah objektov, 
investicijsko ocenjenih na 
slabih šeststo tisoč evrov, je 
slabih šestdeset tisoč evrov, 
torej desetina investicije,« je 
povedal kranjski župan Bo-
štjan Trilar. 

Energetsko prenovo Vrt-
ca Janina v Kranju v vred-
nosti dobrih 360 tisoč evrov 
in Podružnične šole Trste-
nik je izvedlo podjetje Dom-
plan iz Kranja. »Izvedena je 
bila izolacija ostrešja, na-
meščena toplotna izolacija 
na fasado šole in telovadni-
ce, zamenjano je bilo stav-
bno pohištvo v telovadnici, 

strop v računalniški učilni-
ci in na prehodu med telo-
vadnico in šolo je bil izoli-
ran, namestili smo zunanja 
senčila, zamenjali razsvet-
ljavo v učilnicah in telovad-
nici, vgradili toplotno čr-
palko zrak/voda, termos-
tatske ventile v šoli in telo-
vadnici, prav tako dodaten 
grelnik za predgrevanje to-

ple sanitarne vode. Vse ob-
točne črpalke so bile zame-
njane, prav tako regulacij-
ski in zaporni elementi v 
kotlovnici in pa elektro in-
štalacije v kotlovnici, pri če-
mer je bil vzpostavljen tudi 
centralni nadzorni sistem 
za upravljanje objekta,« je o 
sanaciji objekta Podružnič-
ne šole Trstenik povedala 
direktorica Domplana Vera 
Zevnik ter pojasnila, da so v 
Vrtcu Janina izolirali strope 

in stene proti neogrevanim 
delom objekta, namesti-
li toplotno izolacijo na fa-
sado objekta, izolirali sti-
ke objekta, izvedli izolaci-
jo stropa nad igralnicami in 
sanirali celotno ravno stre-
ho. Prav tako so zamenjali 
stavbno pohištvo v vzhod-
ni kleti, namestili zunanja 
senčila, vgradili toplotno 

črpalko zrak/voda, manj-
kajoče termostatske ven-
tile ter dodaten grelnik za 
predgrevanje tople sanitar-
ne vode. Zamenjane so bile 
vse obtočne črpalke, regula-
cijski in zaporni elementi 
v kotlovnici/toplotni posta-
ji, elektroinštalacije v toplo-
tni postaji. Vzpostavljen je 
tudi centralni nadzorni sis-
tem za upravljanje objekta. 

Sicer pa je med prvimi 
objekti, ki jih je po podpisu 

koncesijske pogodbe letos 
julija začel sanirati Dom-
plan, poleg Vrtca Janina in 
Podružnične šole Trstenik 
še Prešernovo gledališče.

Tam so dela na fasadi in v 
notranjosti gledališča že za-
ključena, trenutno pa me-
njajo strešno kritino in na-
meščajo izolacijo strehe. 

Pogodbeni partner Petrol 
je začel tudi pripravljalna 
deli pri prenovi podružnič-
ne šole na Kokrici, OŠ Jako-
ba Aljaža s športno dvorano 
in OŠ Staneta Žagarja. 

Gorenjske elektrarne od 
začetka septembra izvajajo 
prenovo Vrtca Najdihojca, 
začeli so sanacijo kotlovni-
ce Vrtca Živ žav in izvedbo 
tehnoloških ukrepov v Vrt-
cu Mojca. Prenova trenutno 
poteka tudi v občinski stavbi, 
kjer menjajo okna in name-
ščajo izolacijo na podstreho. 
V drugi polovici oktobra se 
bo začela izdelava vrtin za 
potrebe namestitev toplo-
tnih črpalk sistema voda/
voda za ogrevanje OŠ Ore-
hek, Podružnične šole Kok-
rica in občinske stavbe. 

Prenovljena vrtec in šola
Potem ko so poleti sklenili pogodbo za energetsko sanacijo javnih objektov v kranjski občini, so pred 
kratkim že zaključili dela pri prenovi Vrtca Janina v Kranju in Podružnične šole Trstenik.

Prvi objekti, ki jih je po podpisu koncesijske pogodbe 
z dne 25. julija letos Domplan začel sanirati, so 
Prešernovo gledališče, VVZ Janina in OŠ Simona 
Jenka – PŠ Trstenik. Slednja dva sta že zaključena.

Simon Šubic

Kranj – Te dni so začeli grad-
njo in prenovo celotne infra-
strukture ter cestišča na ob-
močju Krožne ulice v Kra-
nju. Na Mestni občini Kranj 
(MOK) so pojasnili, da bodo 
obnovili dotrajano javno ka-
nalizacijsko in vodovodno 
omrežje, v skladu z novo 
uredbo bo vzpostavljena 
tudi ustrezna javna razsvet-
ljava, hkrati pa bodo obnovi-
li še cestno infrastrukturo. 
Vrednost gradbenih del, ki 
jih izvaja Gorenjska gradbe-
na družba, in elektroinštala-
cij (Vigred) je ocenjena na 
dobrih 246 tisoč evrov. 

Na območju Krožne uli-
ce bodo namesto obstoje-
čega mešanega kanalizacij-
skega sistema zgradili 268 
metrov fekalne kanalizaci-
je, tri metre manj meteor-
ne kanalizacije, dotrajan 
vodovodni sistem bo zame-
njalo 335 metrov novega vo-
dovoda, postavili bodo tudi 
284 metrov javne razsvet-
ljave, na koncu pa bodo iz-
vedli še rekonstrukcijo ces-
tišča. Dela bodo potekala v 

treh fazah, končali pa jih 
bodo predvidoma sredi de-
cembra, pri čemer je ko-
nec gradnje odvisen od vre-
menskih pogojev in tudi od 
ostalih infrastrukturnih vo-
dov, kot so elektrika, telefon 
in kabelska kanalizacija, so 
napovedali na MOK.

V času gradbenih del so 
predvidene zapore lokal-
ne ceste po posameznih od-
sekih, zaradi česar stano-
valci na zaprtem odseku ne 
bodo mogli dostopati do sta-
novanjskih objektov z mo-
tornimi vozili, omogočen 
pa bo dostop za pešce. »Če 
se bo med gradnjo ugotovi-
lo, da je mogoče območje za-

pore zmanjšati, se bo to tudi 
izvedlo in bo tako stanoval-
cem omogočen lažji dostop. 
Občani se bodo lahko spro-
ti usklajevali z izvajalcem na 
terenu. Na ostalih odsekih 
se bo promet odvijal kot obi-
čajno, obvozi pa bodo ustre-
zno označeni s prometnimi 
znaki,« so razložili na MOK 
in tamkajšnje prebivalce 
prosijo za potrpežljivost in 
razumevanje med izvaja-
njem del. 

Gradbena dela na 
Krožni ulici
Na Krožni ulici v Kranju bodo zgradili ločen 
sistem fekalne in meteorne kanalizacije, vodovod 
in javno razsvetljavo, obnovili bodo tudi cestišče. 

Zaradi energetske sanacije Športne dvorane Planina 
in Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj je od petka zaprt 
del parkirišča ob Športni dvorani Planina. Zapora 
bo predvidoma trajala do 22. decembra oz. do konca 
gradbenih del.

Mengeš – Občina Mengeš je od nedavnega bogatejša za dve 
lokaciji z napravami za fitnes na prostem. Sedem orodij so 
postavili v Športnem Parku Mengeš, pet pa ob igrišču za od-
bojko na mivki v okviru Športne ploščadi Loka. Kot pojasnju-
jejo v Mengšu, sta bili lokaciji izbrani predvsem zato, ker se 
na tem področju zadržuje veliko rekreativcev, uporabljajo pa 
jo tudi vadeči v skupinah Šole zdravja, kjer so tudi dali pobudo 
za postavitev naprav.

Fitnes na prostem tudi v Mengšu in Loki

Jesenice – Kandidat za župana občine Jesenice Blaž Račič, ki je 
od 8. do 12. oktobra zbral zadostno število podpisov podpore, bo 
jutri ob 11. uri pri občinski volilni komisiji vložil kandidaturo za žu-
pana. Svojo kandidaturo, ki jo je 44-letni univerzitetni diplomirani 
politolog najavil 5. oktobra, je podkrepil z 243 podpisi podpore. 

Blaž Račič bo jutri vložil kandidaturo
Tržič – V akciji Naj kopališče 2018, ki poteka poteka v organi-
zaciji RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim portalom Dobro 
jutro, Slovenija in na več radijskih postajah po vsej Sloveniji, je v 
kategoriji letnih kopališč Gorenjska plaža iz Tržiča osvojila tretje 
mesto. Največ glasov kopalcev je prejelo celjsko letno kopališče, 
na drugo mesto pa se je uvrstilo kopališče Mariborski otok.

Gorenjska plaža med prvimi tremi

Kranj – V okviru praznika kra-
jevne skupnosti Primskovo 
pripravljajo vrsto dogodkov. 
Osrednja prireditev bo danes 
ob 18. uri v Domu krajanov 
na Primskovem, na kateri 
bodo zaznamovali štiridese-
tletnico podružnične Osnov-
ne šole Simona Jenka na 
Primskovem. V soboto, 20. 
oktobra, bo od 8. do 15. ure 
četrti pohod Po poteh žitnih 
polj. Ob tej priložnosti bodo 
pred Domom krajanov prip-
ravili tudi razstavo gob Go-
barskega društva Kranj in hu-
manitarno akcijo krajevnega 
odbora Rdečega križa Prim-
skovo, v okviru katere bodo 
zbirali originalno zapakirano 
hrano, higienske pripomočke 
in šolske potrebščine. 

Ob prazniku krajevne 
skupnosti Primskovo

Radovljica – Na današnji dan, 16. oktobra, prvič obeležujemo 
svetovni dan oživljanja. V Radovljici, kjer že tretje leto uspešno 
teče projekt Oživimo srce, bo tej temi posvečen kar ves teden. 
V tednu oživljanja od 15. do 19. oktobra bo namreč občanom 
na voljo več tečajev oživljanja in drugih informativnih dogod-
kov. Tako bodo prikazi oživljanja organizirani v TC Mercator 
v Lescah v četrtek od 9. do 11. ure, v petek od 14. do 17. ure 
in v soboto od 10. do 12. ure, v knjižnici A. T. Linharta pa v 
soboto od 10. do 12. ure.

Teden aktivnosti ob svetovnem dnevu oživljanja

Žirovnica – Boštjan Noč, predsednik čebelarske zveze Sloveni-
je, je s sporočilom za javnost obvestil, da na jesenskih lokalnih 
volitvah ne bo kandidiral za župana Žirovnice. »Sporočam vam, 
da sem se odločil, da ne kandidiram. V čast in zadovoljstvo 
mi je, da so me številne občanke in občani, politične stranke, 
društva in organizacije spoznali kot primernega kandidata za 
župana ter me nagovarjali h kandidaturi za župana Občine 
Žirovnica. Vsem hvala za pozitivna mnenja ter podpore in tudi 
za razumevanje moje odločitve,« je zapisal v svoji izjavi. »Žu-
pan Leopold Pogačar s svetniki Neodvisne liste za Žirovnico 
ter sodelavci je storil veliko dobrega za našo občino, seveda bi 
bilo lahko marsikaj narejeno drugače, bolje ali tudi slabše,« je 
še dodal in pojasnil, da se ukvarja s še nekaj nedokončanimi 
projekti v slovenskem čebelarstvu, želi pa tudi aktivno poma-
gati hokeju na Jesenicah. »Želim si več časa preživeti s svojimi 
čebelami – in kar mi je ta trenutek najpomembnejše in je bil 
najpomembnejši dejavnik pri moji odločitvi – želim in hočem 
bistveno več svojega časa nameniti svojima otrokoma. Sem 
pa županu in občini na razpolago za kakršno koli pomoč.«

Boštjan Noč ne bo kandidiral za župana Žirovnice

Kranj – »V tem času je že kar nekaj prijav črevesnih okužb 
oziroma okužb z norovirusi v domovih starejših občanov in 
pri majhnih otrocih,« je sporočila prim. doc. dr. Irena Grmek 
Košnik, vodja splošnobakteriološkega laboratorija v kranjski 
območni enoti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano. Od prvega septembra do 12. oktobra je bilo v Gorenjski 
regiji laboratorijsko potrjenih 17 norovirusov, 10 rotavirusnih 
okužb in 87 angin. V oktobru je bila tudi ena prijava gripi po-
dobni bolezni, je še sporočila Grmek Košnikova.

Že zaznane črevesne okužbe in angine
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V projektu Alpe Adria regija doži-
vetij se je povezalo dvanajst sloven-
skih in avstrijskih partnerjev in se 
pod vodstvom Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske (BSC Kranj) prija-
vilo na javni razpis Programa sodelo-
vanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 
2014–2020 ter uspešno pridobilo 
sredstva Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR).   Projekt traja od 
1. maja 2017 do 30. aprila 2020. 

Glavni poudarek v Občini Tržič je 
na skupni turnokolesarski poti in 
ureditvi planinskih domov, na in-
formacijskih panojih in otroškem 
gorskem parku ter na snežnem 
parku in oznakah za turno smu-
ko. Za turistični produkt kolesar-
ska doživetja je že uspešno zaklju-
čila več investicij v infrastrukturo. 
V Planinskem domu pod Storži-
čem je občina uredila kolesarnico 
s pralnim platojem in učno sobo, 
v Domu na Kofcah novo kolesarni-
co, v Planinskem domu na Zelenici 

pa so uredili prostora za pralnico in 
dodatna ležišča. 

Vrednost vseh aktivnosti, ki jih 
bo Občina Tržič izvedla do zaključ-
ka projekta, znaša 155.074,75 evra, 
od tega bodo aktivnosti sofinan-
cirane iz ESRR v višini 131.813,53 
evra. Lastna sredstva pa bo občina 
prispevala v višini 23.261,22 evra.

Prvi Vikend tržiških poti
Zadnji konec tedna v septembru 

je bil v občini Tržič prvi Vikend tr-
žiških poti – Tržič Trail Days. Doga-
janje pred Dvorano tržiških olim-
pijcev je bilo namenjeno predvsem 
najmlajšim, ki so urili svoje znanje 
na krožnem oziroma »pump track« 
poligonu ter mini kolesarskem 

poligonu in se preizkusili celo v 
tekmovanju, se vmes posladkali, za 
smeh pa je poskrbela tudi umetni-
ška skupina Čupakabra s predsta-
vo Circus Biciklon. Za vse generaci-
je je bila zanimiva tudi demonstra-
cija vožnje s posebnimi kolesi Bo-
jana Rozmana. S svojimi avtorski-
mi izdelki sta ponudbo popestrila 
domača ustvarjalca Stina.me in No-
rdster.

Razkošje tržiških poti je v sobo-
to doživljalo trideset kolesarjev, ki 
so pri Taborniškem domu Šija na 
testni trasi lahko testirali gorska in 

električna kolesa ter okušali dobro-
te planinskih koč. Tudi nedeljskih 
vodenih tur se je udeležilo okrog 
dvajset kolesarjev iz cele Sloveni-
je. Organizator dogodka je bila Ob-
čina Tržič v sodelovanju z Lajf, d. o. 
o., generalni sponzor je bila Trgovi-
na Grašca, Mateja Čadež, s. p. Do-
godek sta podprla še Komunala Tr-
žič, d. o. o., in Bios, d. o. o, Tržič, za 
varnost in prvo pomoč pa so skr-
beli člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Tržič, Društva Gorska re-
ševalna služba Tržič in Območnega 
združenja Rdečega križa Tržič.

Na kolesarska doživetja  
po Tržiškem
Občina Tržič je vključena v projekt Alpe Adria regija doživetij. Do zaključka projekta bo 
poskrbela za nadgradnjo infrastrukture, zato da bodo kolesarska, pohodniška in zimska 
doživetja na Tržiškem za obiskovalce še privlačnejša. Konec septembra je bil več kot  
uspešno izveden prvi Vikend tržiških poti.

say Yes!

Glavni poudarek v Občini Tržič je na skupni  
turnokolesarski poti in ureditvi planinskih  
domov, na informacijskih panojih in otroškem 
gorskem parku ter na snežnem parku in  
oznakah za turno smuko.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Pohodniške poti na 
Tržiškem so markirane in 
zanje skrbijo markacisti, 
medtem ko bodo prve kole-
sarske poti označene v okvi-
ru projekta Alpe Adria Ka-
ravanke/Karawanken. Štiri-
indvajset kolesarskih poti je 
že opisanih na občinski sple-
tni strani Visit Tržič, upo-
rabniki si lahko brezplačno 
na svojo napravo prenesejo 
GPX sled. »Izbrane najlep-
še poti različnih težavnosti 
so izdane tudi na kolesarski 

karti. Te so brezplačno na 
voljo v planinskih kočah, v 
Turistično-promocijsko in-
formacijskemu centru Tržič 
...,« je povedal tržiški župan 
Borut Sajovic in dodal, da je 
gorskokolesarski turizem 
priložnost za domače ponu-
dnike gostinskih, prenočit-
venih kapacitet in drugih tu-
rističnih priložnosti: »V pe-
tih letih smo v Tržiču priš-
li z dobrih dvesto postelj na 
petsto, z dobrih dva tisoč no-
čitev na 15 tisoč, doba bivanja 
se podaljšuje, pospeševalno 
vlogo so odigrale občinske 

finančne spodbude in veliko 
od teh gostov, ki se vračajo, 
je prav gorskih kolesarjev in 
pohodnikov.« Kor je še po-
udaril župan, pohodništvo 
in kolesarjenje v Karavan-
kah ponuja nekaj specializi-
ranih slovenskih agencij, se-
dež takšne agencije za trže-
nje tržiških pohodniških in 
gorskokolesarskih poti si že-
lijo tudi v domači občini.

Občina Tržič se turistič-
no promovira s kampanjo 
in sloganom Tržič. Raz-
košje poti. Izberi svojo. Le-
tos so kampanjo nadgradili 

s sloganom Zbudi zmaja v 
sebi, ker je zmaj del legen-
de o nastanku Tržiča, ker na-
rava in razgledi nadgrajuje-
jo zmajevo delo. Gorskoko-
lesarske ture po Tržiškem 
so lahko vodene, je še pou-
daril Sajovic: »Med najbolj 
znanimi kolesarskimi vod-
niki sta Andrej Remškar in 
Maja Zupan in tudi v Planin-
skem društvu Tržič imamo 
turnokolesarski odsek, kjer 
so fantje z licenco.« Kot pa je 

opozoril župan, je v Sloveni-
ji področje gorskega kolesar-
jenja v delu zakonodaje še 
nerešen: »Veliko se zato po-
govarjamo in dogovarjamo 
z lastniki zemljišč; pridobi-
tev služnosti je obsežen, več 
kot dvesto tisoč evrov vre-
den projekt. Za strpne lju-
di – tako pohodnike kot ko-
lesarje – pa je prostora več 
kot dovolj.« Za zimsko sezo-
no so na Zelenici že priprav-
ljena snežna kolesa.

Gorsko kolesarjenje priložnost za turizem
Občina Tržič ima 670 kilometrov kolesarskih in 150 kilometrov pohodniških poti. Izbrane najlepše kolesarske poti različnih težavnosti so izdane na kolesarski 
karti. Potencial v gorskokolesarskem turizmu so že prepoznali nekateri turistični ponudniki v občini, ki svojo ponudbo prilagajajo tovrstnim gostom. 
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Nočitve v občini Tržič 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
      (jan.–avg.)

Prenočitve skupaj 2526 4196 6108 8076 14.834 12.842

Domači 1029 1123 2387 2003 2660 1706

Tuji 1497 3073 3721 6073 12.174 11.136

Prihodi turistov skupaj 1541 1908 2544 4022 6429 4936

Domači 691 761 1096 1317 1608 970

Tuji 850 1147 1448 2705 4821 3966

Dolžina bivanja v dneh 1,64 2,20 2,40 2,01 2,31 2,60

Domači 1,49 1,48 2,18 1,52 1,65 1,76

Tuji 1,76 2,68 2,57 2,25 2,53 2,81

Borut Sajovic: 
»Pohodništvo 
in kolesarjenje v 
Karavankah ponuja 
nekaj specializiranih 
slovenskih agencij, sedež 
takšne agencije za trženje 
tržiških pohodniških in 
gorskokolesarskih poti 
si želimo tudi v domači 
občini.«
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EKOLOŠKA SOLARNA SVEČA

VESTINA SOLAR
SVEČA PRIHODNOSTI

G O R I  D O 

1000
D N I

Sveče Vestina so na voljo v bolje založenih cvetličarnah, kmetijskih zadrugah, prodajalnah 

Bauhaus, E.Leclerc, Jager, Marché, Megadom, Mercator, določenih poslovalnicah Merkur, 

poslovalnicah Müller, izbranih bencinskih servisih OMV in Petrol, poslovalnicah Pošte Slovenija, 

Semenarnah, poslovalnicah Spar in Interspar ter poslovalnicah Tuš.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mag. Robert 
Strah, podžupan občine Ško‑
fja Loka zadnja dva manda‑
ta, je potrdil kandidaturo za 
župana, in sicer kot kandi‑
dat Slovenske demokratske 
stranke. V volilno kampanjo 
vstopa s sloganom Škofja 
Loka, mesto, kjer rad živim.

Pri razlogih za kandida‑
turo poudarja svoje večlet‑
ne vodstvene izkušnje tako 
v javnem kot tudi zasebnem 
sektorju in spodbudne re‑
zultate dela na področjih, 

za katera je bil kot nepoklic‑
ni podžupan zadolžen. Po‑
sebej daje pomen transpa‑
rentnemu, učinkovitemu in 
gospodarnemu vodenju ob‑
čine, ki bo temeljilo na za‑
stopanju lokalnih interesov 
in vrednotah lokalnega pre‑
bivalstva. Kot napoveduje, 
bo svoj program podrobne‑
je predstavil javnosti na svo‑
ji spletni strani na dan začet‑
ka volilne kampanje 19. ok‑
tobra, nanaša pa se na ključ‑
ne razvojne izzive občine v 
naslednjem mandatu 2018–
2022.

Kandidat še drugi podžupan
Kandidaturo za župana občine Škofja Loka je napovedal še drugi podžupan 
Robert Strah.

Robert Strah / Foto: osebni arhiv

Jasna Paladin

Kamnik – Kandidaturo, ki jo 
je tudi že vložil, je Igor Žav‑
bi skupaj s svojimi podpor‑
niki in kandidati za občinske 
svetnike najavil minuli četr‑
tek v prostorih stranke LMŠ 
na Duplici pri Kamniku.

Žavbi je zadnji mandat že 
poklicni podžupan in velja 
za tesnega sodelavca Marja‑
na Šarca, zato je ob izvolitvi 
slednjega v parlament postal 
podžupan v začasnem opra‑
vljanju funkcije župana. 
Kot pravi, je delo zelo dobro 
spoznal, zato ve, katere ob‑
ljube so realne in katere ne. 
»Občino Kamnik čaka še og‑
romno dela. Prvo je zagoto‑
vo gradnja nove OŠ Frana 

Albrehta, gradnja težko pri‑
čakovanega športnega igri‑
šča, istočasno pa bo treba 

poskrbeti tudi za POŠ Vra‑
nja Peč in POŠ Gozd. Poleg 
tega bo treba poskrbeti za 
400 kilometrov cest, ki so v 
zelo slabem stanju, saj kma‑
lu ne bodo več primerne za 
uporabo, in pa nadaljevati iz‑
gradnjo pešpoti in kolesar‑
skih stez s pomočjo evrop‑
skih sredstev,« je izpostavil. 
Prizadeval si bo tudi za usta‑
novitev Regijskega parka 
Kamniško‑Savinjske Alpe.

Igor Žavbi bo v primeru iz‑
volitve verjetno župan, ki bo 
imel najtesnejše povezave s 
predsednikom vlade in tako 
tudi ministrstvi in drugimi 
državnimi institucijami., 
saj je ne nazadnje tudi pod‑
predsednik vladajoče stran‑
ke LMŠ.

V Kamniku tudi Igor Žavbi
Kandidat Liste Marjana Šarca za kamniškega župana je podžupan Igor Žavbi, 
ki ima zadnje tri mesece že županska pooblastila.

Igor Žavbi / Foto: Tina Dokl

Izvedli so naslednje inve‑
sticijske ukrepe: zamenjavo 
stavbnega pohištva, dodat‑
no izoliranje fasade, toplo‑
tno izoliranje strehe in stro‑
pa neogrevanega podstrešja, 
zamenjavo kotla in energen‑
ta, vgradnjo termostatskih 
ventilov in hidravlično urav‑
noteženje sistema, zamenja‑
vo vseh svetilk ter vgradnjo 
sistema za ciljno spremlja‑
nje rabe energije. Dela so 
izvedli tako na objektu šole 
kot tudi telovadnice. V času 
izvedbe energetske sanaci‑
je je Občina Medvode dodat‑
no naročila barvanje knji‑
žnice in računalniške učil‑
nice v prizidku, uredili so 
strelovodno napeljavo, za‑
menjali so svetila za varno‑
stno razsvetljavo, zamenjali 

so stavbno pohištvo pri vod‑
ji prehrane in v kuhinji. Na‑
ročili so tudi novo potopno 
črpalko v kotlovnici. Oko‑
li obeh objektov so tlakovali 
površine, sanirali so svetlob‑
ne jaške ter pobarvali ograje. 
Postavili so tudi nadstrešek 
pred glavnim vhodom v šolo. 

Vrednost energetske ob‑
nove objektov je okrog 580 
tisoč evrov, ocena stroškov 
dodatnih del, ki jih je naro‑
čila Občina Medvode, pa še 
trideset tisoč evrov. Ener‑
getska sanacija je bila izve‑
dena v javno‑zasebnem par‑
tnerstvu. »Celotna investici‑
ja je vredna okrog 650 tisoč 
evrov, od tega bo 51 odstot‑
kov sredstev prišlo od zaseb‑
nega investitorja, podjetja 
Petrol, štirideset odstotkov 
je evropskih sredstev in de‑
vet odstotkov iz občinskega 

proračuna,« je pojasnil žu‑
pan Medvod Nejc Smole in 
dodal, da so poskrbeli za zu‑
nanjost šole, na učiteljih in 
učencih pa je, da se še nap‑
rej trudijo za njeno notra‑
njost: »Ta je po mojem mne‑
nju v večini primerov še ve‑
liko pomembnejša kot zuna‑
njost. Razvijajte jo še naprej 
in naj šola tukaj, v Smledni‑
ku, ostane središče doga‑
janja, prostor navdiha za 
vse mlade generacije, ki jih 
učitelji s svojim odgovor‑
nim poslanstvom usmerja‑
te naprej.«

Na OŠ Simona Jenka 
Smlednik se srečujejo tudi s 
prostorsko stisko. Kot je de‑
jal Valenčič, so imeli pred 
desetimi leti okrog dvesto 
učencev, sedaj jih je skoraj 
tristo. Želja je prizidek, ki je 
tudi načrtovan. 

Odprli prenovljeno šolo
31. stran

Aleš Senožetnik

Adergas – Kulturno‑umetni‑
ško društvo Pod lipo Ader‑
gas je bilo uradno ustanov‑
ljeno konec julija 1938, prvo 
dramsko delo na so oder pos‑
tavil 14 avgusta istega leta. 
Misterij Slehernik, ki so ga 
zaigrali ob sedemstoti oble‑
tnici ustanovitve samostana 
v Adergasu, si je ogledalo kar 
okoli dva tisoč obiskovalcev. 
Že pred uradno ustanovitvi‑
jo društva pa so vaščani skr‑
beli za živahno kulturno do‑
gajanje. Od leta 1885 do 1937 
so namreč na oder postavili 
26 dramskih del. 

Člani društva letno prip‑
ravijo različne prireditve, 
od igric za otroke in odrasle 
do dramskih predstav, kon‑
certov in drugih dogodkov 
v okviru slovenske tradicije 

in običajev. V osemdesetih 
letih delovanja društva so 
pripravili kar 1472 različnih 
dogodkov. Med njimi je bilo 
230 uprizoritev dramskih 
del ter 67 koncertov.

»Verjetno skoraj ni hiše v 
naši fari, s katere ne bi vsaj 
en član kdaj sodeloval v dru‑
štvu. Ni pa malo družin, ki so 
cele vključene v delo društva. 
Prav veselje do druženja in 
tega, da počnemo nekaj ko‑
ristnega, je glavni vzrok, da 
društvo tako dobro deluje,« 
je ob jubilejnem praznova‑
nju, ki so ga člani nedavno 
pripravili v domači dvorani 
v Adergasu, povedal seda‑
nji predsednik Franci Sirc. 
Še precej več podrobnosti iz 
bogate zgodovine društva pa 
bo kmalu na vpogled v knji‑
gi, ki jo ob osemdesetletnici 
pripravlja starosta društva, 

nekdanji predsednik in rež‑
iser, tudi častni občan Obči‑
ne Cerklje Silvo Sirc. 

Na proslavi, ki so jo pope‑
strili domači zbori, igralci in 
recitatorji, so podelili tudi 
Linhartove značke, jubilej‑
ne značke Javnega sklada 
RS za aktivno udejstvovanje 
na področju ljubiteljske gle‑
dališke dejavnosti ter zahva‑
le društva.

Za prihodnost društva pa 
se tudi v naslednjih letih ni 
bati. Zanjo bo poskrbelo 143 
članov, kolikor jih danes šte‑
je društvo, med katerimi je 
precej mladih. »Še naprej si 
želimo vpetosti društva v do‑
mače vasi, iz katerih priha‑
jamo. Želimo si, da nas bo 
okolica prepoznala kot dru‑
štvo, koristno za te kraje in 
prebivalce,« si je še zaželel 
predsednik Franci Sirc.

Društvo diha z Adergasom
V osemdesetih letih delovanja so člani KUD Pod lipo Adergas bogato 
prispevali h kulturno živahnemu dogajanju v kraju.

Člani KUD Pod lipo Adergas so osemdeset let delovanja proslavili v domači dvorani v 
Adergasu. 
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Igor Kavčič

Kranj – Včeraj so na Mestnem 
pokopališču v Kranju na 
zadnjo pot spremili kranj-
skega lutkarja Cveta Sever-
ja, ki je umrl v sredo v 71. letu 
starosti. Rodil se je leta 1948 
v Ljub ljani in je že od mla-

dih let nastopal v amaterskih 
gledališčih, kasneje pa se je 
povsem usmeril v lutkar-
stvo. Kot je v spominskem 
zapisu ob njegovi smrti zapi-
sal direktor Lutkovnega gle-
dališča Ljubljana Uroš Ko-
renčan, je bil Sever v našem 
lutkarstvu kot solo igralec 
dolgo zelo samosvoj pojav. 
Njegov način ustvarjanja je 
v slovensko lutkovno zgodo-
vino vpeljal posebno prakso 
razumevanja in videnja lut-
kovnega gledališča.

Od samega začetka se je v 
svojem delu poigraval z de-
ziluzionizmom in ves čas priz-
naval teatralnost; v predsta-
vah se je gibal med vlogami 
interpreta, protiigralca in pri-
povedovalca, pri čemer je po-
gosto stremel k improvizaciji 

in vselej zavračal šablonsko 
ustvarjanje. Njegove predsta-
ve so temeljile na igri med lut-
ko in lutkarjem, kjer so se pre-
pletale pripoved, gledališka in 
lutkovna igra z glasbo ter gi-
bom. Kot lutkar solist je po 
Sloveniji odigral več kot 2500 
predstav. Sodeloval je tudi na 

mednarodnih lutkovnih festi-
valih. Igral je tudi v nekaj slo-
venskih in jugoslovanskih fil-
mih.

V sedemdesetih letih mi-
nulega stoletja je ustanovil 
Lutkovno gledališče Kranj. 
Prejel je Linhartovo plaketo 
za izredne ustvarjalne in po-
ustvarjalne dosežke na lut-
kovnem področju in Pen-
govovo nagrado za poseben 
prispevek slovenski lutkov-
ni umetnosti. S svojim de-
lom je temeljno prispeval k 
razvoju lutkarstva pri nas, še 
pomembnejše pa je, da je z 
enormnim obsegom nasto-
pov po vsej Sloveniji očaral 
številne generacije otrok, ki 
v svojem srcu nosijo njego-
vo iskrivost naprej, je še za-
pisal Korenčan.

Poslovil se je  
Cveto Sever
Prvi poklicni lutkar solist v slovenskem prostoru je 
navduševal generacije otrok.
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Igor Kavčič

Kamnik – Plošča, ki je vzida-
na ob vhodu v hišo Na Šu-
tni 7 v Kamniku, mimoido-
čim sporoča, da se je v njej 
21. februarja 1877 rodil Ivan 
Vavpotič, slovenski slikar in 
avtor prvih jugoslovanskih 
znamk. Slednje bi pravza-
prav lahko označili kar za 
slovenske, izdane pa so bile 
namreč ob razpadu Avstro-
-Ogrske, ko je nastala drža-
va Slovencev, Hrvatov in Sr-
bov. Od takrat je minilo sto 
let in jubilej je bil tudi tiha 
spodbuda za tokratni razsta-
vi. Kot je v uvodu poudarila 
direktorica Medobčinskega 
muzeja Kamnik Zora Tor-
kar, so zgledno sodelovali z 
Dolenjskim muzejem iz No-
vega mesta, saj so dela iz bo-
gatega Vavpotičevega opusa 
na ogled tako v Galeriji Miha 
Maleš v Kamniku kot v ga-
leriji Jakčev dom v Novem 
mestu. Muzeja sta skupaj iz-
dala tudi ličen katalog, ki ga 
je s pretanjenim občutkom 
za kamniškega rojaka obli-
koval Vladimir Ristić, bese-
dili pa sta vanj zapisali ku-
stosinji Saša Bučan za kam-
niško razstavo in Katarina 
Dajčman za novomeško.

»Dela, ki so na ogled na 
obeh razstavah, smo si raz-
delili po tematiki. Medtem 
ko so v Novem mestu na 
ogled predvsem portreti zna-
nih dolenjskih osebnosti in 
dela, ki jih je ustvaril kot voj-
ni slikar v času prve svetovne 
vojne, smo se v naši galeriji 
orientirali predvsem na ris-
be in ilustracije, predstavlja-
mo pa tudi nekaj platen, por-
tretov in krajin. V vseh treh 
galerijskih prostorih je raz-
stavljenih približno trideset 
del,« pove umetnostna zgo-
dovinarka in avtorica tokra-
tne postavitve Saša Bučan. 
Večino del so za razstavo po-
sodili drugi muzeji in insti-
tucije. Največ jih hrani Na-
rodna galerija, izbrana dela 
na razstavi pa prihajajo še 
iz Mestnega muzeja Lju-
bljana, Dolenjskega muzeja 

Novo mesto, Knjižnice Mi-
rana Jarca Novo mesto, Be-
lokranjskega muzeja Metli-
ka in zasebnih zbirk. V kam-
niškem muzeju hranijo nje-
gov avtoportret iz leta 1940.

Slikar izjemne ustvarjalne 
širine

Ivan Vavpotič se je sicer ro-
dil v Kamniku, a se je družina 
zaradi očetove službe preseli-
la v Novo mesto, kjer je obi-
skoval gimnazijo – ob tem pa 
tudi tečaj prostoročnega risa-
nja. Po maturi je odšel v Pra-
go, se vpisal najprej na kon-
servatorij, a se kmalu prepi-
sal na državno kraljevo aka-
demijo, kjer je študiral slikar-
stvo in figuralno kompozici-
jo. Med letoma 1900 in 1902 
je študij nadaljeval v Parizu, 
pol leta pa tudi na Dunaju. 
Diplomiral je leta 1905 v Pra-
gi, kjer je postal učitelj risanja 
in umetnostne zgodovine na 
Strakovi akademiji, hkrati pa 
nadaljeval tudi študij na spe-
cialki pri Hynaisu. Leto kas-
neje se je vrnil v domovino in 
do leta 1910 poučeval prosto-
ročno risanje na realki v Idri-
ji. V obdobju 1910–1915 je ži-
vel v Ljubljani kot svobodni 
umetnik, leta 1915 pa je op-
ravil v Gradcu oficirski izpit 
in bil do 1918 pri Vojnem ti-
skovnem uradu (kot slikar na 
bojiščih in v zaledju). Po kon-
cu vojne je v letih 1926–1929 
vodil scenografsko delavnico 
ljubljanske Drame in Opere, 
nato pa je bil do smrti deloval 
kot svobodni umetnik. V Lju-
bljani je bil tudi eden glavnih 
pobudnikov in sodelavcev 
strokovnih združenj, organi-
zator razstav, bil je tudi med 
pobudniki in ustanovitelji 
društva Lada II in Društva 
slovenskih likovnih umetni-
kov ter si prizadeval za izbolj-
šanje gmotnih in moralnih 
razmer umetnikov.

»Razstava slikarja orisuje v 
vseh ravneh njegovega delo-
vanja. Vavpotič ni bil le me-
ščanski portretist, s čimer 
ga najraje povezujemo, am-
pak je bil izjemno nadarjen 

umetnik, ki je izstopal tudi v 
knjižni ilustraciji,« poudarja 
Bučanova; da je njegov ume-
tniški opus sicer izredno ob-
sežen, saj vključuje olja, ris-
be, skice, perorisbe, akvarele, 
pastele, tempere, po motivi-
ki pa figuralne kompozicije, 
portrete v pleneru in interie-
ru, krajine in tihožitja. Izdelo-
val je inicialke, vinjete, okra-
sne platnice in drugo drobno 
grafiko za knjižni in revijalni 
tisk, knjižne ilustracije, pri-
ložnostne risbe, karikature, 
plakate za gledališke nastope, 
stalni lepak za ljubljanski ve-
lesejem in podobno. Del tega 
lahko vidimo tudi na razsta-
vi v Maleševi galeriji. »Bil je 
zvedav umetnik, ki se je ved-
no prilagajal okolju, v kate-
rem je živel in ustvarjal.«

Najbolj znan je Verigar

»Izbor slik je sicer pove-
zan s tem, kar sem lahko pri-
dobila v Narodni galeriji, ki 
za drugo leto pripravlja več-
jo razstavo Vavpotičevih del 
v Pragi. Sem pa zelo ponos-
na, da mi je uspelo pridobi-
ti nekaj originalnih ilustra-
cij iz knjige Tolovaj Mataj 
in druge slovenske pravlji-
ce Frana Milčinskega iz leta 
1922, prav tako pa je tu tudi 
nekaj risb iz njegovega pa-
riškega obdobja,« pojasnju-
je Saša Bučan. Razstava je 
tako po motiviki kot tehniki 
zelo raznolika in prikazuje 

širok razpon Vavpotičevega 
ustvarjanja. Še posebno nav-
dihuje velik format v prvem 
prostoru galerije – slika Sur-
realistični portret avtorja 
iz leta 1940. »Na sliki lah-
ko zaznamo veliko simboli-
ke, ki se mogoče celo nave-
zuje na slutnjo smrti. Slika 
prikazuje moško figuro v se-
dečem položaju, a hkrati na 
tleh. V eni roki ima svojo po-
smrtno masko, namesto gla-
ve je ženski portret, za njim 
človeška lobanja. Simbolni 
so tudi razmetani časopisi in 
razglednica z motivom balet-
ke,« pripoveduje sogovorni-
ca. Slikar je sicer nenadoma 
umrl leta 1943.

Na razstavi je na ogled tudi 
nekaj serij znamk Verigar. Za 
model mu je bil telovadec Sta-
ne Derganc, motiv pa simbol-
no prikazuje pretrganje oko-
vov, torej prekinitev s starim, 
kar je avstro-ogrska monarhi-
ja, in začetek novega v Državi 
Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Filatelisti v samostanu Meki-
nje v marcu prihodnje leto 
pripravljajo posebno razsta-
vo na temo Verigarja, razsta-
va Veliki portretist pa bo na 
ogled vse do maja prihodnje 
leto. Naj dodamo še, da so z 
glasbenimi točkami odprtje 
razstave tudi tokrat opleme-
nitili odlični mladi glasbe-
niki Glasbene šole Kamnik: 
Manca Plahutnik (violonče-
lo), Marko Smrtnik (harmo-
nika) in Nika Juvan (flavta).

Moč portreta in ilustracije
V Galeriji Miha Maleš v Kamniku so v četrtek odprli razstavo del Ivana Vavpotiča (1877–1943) z 
naslovom Velikan portreta. Slikar se je rodil v Kamniku, mladost pa preživel v Novem mestu. Razstava 
ima tako dva dela, na ogled pa je tudi serija prve slovenske znamke Verigar, katere avtor je Vavpotič in 
letos praznuje sto let.

Avtorica razstave Saša Bučan s katalogom, ki ga je oblikoval 
Vladimir Ristić, pred delom, ki slikarja Ivana Vavpotiča 
predstavlja v maniri nadrealizma. / Foto: Igor Kavčič

Na ogled je tudi nekaj serij znamk Verigar.

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 17. oktobra, ob 19.30 bo na Lo-
škem odru premierna uprizoritev komedije J. B. P. Moliera 
Šola za žene. Predstavo je režiral Matija Milčinski, v ansam-
blu Loškega odra pa se tokrat predstavljajo: Bojan Trampuš, 
Henrika Peternel, Jan Bertoncelj, Matej Čujovič, Jasna Koron 
(k. g.), Blaž Vehar, Matjaž Eržen, Jure Simonič, Gašper Murn 
in Juša Berce.

Premiera Šole za žene

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 17. oktobra, ob 19.30 bo v dvorani 
Sokolskega doma prvi koncert v okviru letošnjega Kristalnega 
abonmaja. Predstavila se bo ena najvidnejših sodobnih izva-
jalk evropskega šansona Vita Mavrič. Z albumom Sprehod 
zaokroža svoje tridesetletno popotovanje po zgodovini evrop-
skega šansona z avtorji, ki jim je zvesta še od vsega začetka. 
Večer šansonov z Vito Mavrič je izvrstna priložnost, da spoz-
nate ali pa obudite spomin na vrhunce ustvarjanja v 30-letnem 
umetniškem snovanju dame, ki so s Cafe teatrom, avtorskimi 
glasbenimi predstavami in šansonom močno zaznamovala 
naše kulturno dogajanje. Odlična besedila, navdihujoča glasba 
in izjemna interpretacija bodo zaznamovali jutrišnji večer. 
Skozi šansone se bomo sprehodili ob spremljavi Jake Puci-
harja (klavir), Ilja Pušnika (kontrabas), Marka Juvana (bobni) 
in Dejana Vidoviča (haromonika).

Vita Mavrič v Kristalnem abonmaju

KRATKE NOVICE
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Jesenice – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so odigrali nove 
tekme. Ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice je v soboto v domači 
športni dvorani Podmežakla gostila hokejiste HC Fassa Fal-
cons in jih premagala z 8 : 5 (2 : 2, 4 : 1, 2 : 2). Tadej Čimžar 
in Blaž Tomaževič sta zadela po dvakrat, po enkrat pa Luka 
Bašič, Erik Svetina, Gašper Glavič in Žiga Urukalo. Aktivni so 
bili tudi člani HK Triglav iz Kranja, ki so v Internacionalni ligi 
kar dvakrat gostili SKHL Crvena zvezda in obakrat izgubili, 
prvič z 2 : 4 (1 : 1, 1 : 1, 0 : 2, za HK Triglav sta zadela Žan Zupan 
in Maj Tavčar), drugič pa z 2 : 3 (1 : 1, 0 : 0, 1 : 2, zadela sta 
Krištof Potočnik in Žan Zupan). Sezono državnega prvenstva 
so začele tudi hokejistke Triglava. V prvem krogu so doma 
premagale HDK Maribor z rezultatom 5 : 2 (0 : 0, 3 : 1 2 : 1). 
Med strelke se je dvakrat vpisala Ana Rejc, po enkrat pa Jerca 
Kenig, Nina Kapel in Katarina Šlibar Jurajevčič. 

Zmaga Jeseničanov, dva poraza Triglava

Jože Marinček

Kranj – Slovenska nogome-
tna reprezentanca je na tret-
ji tekmi lige narodov v Oslu 
izgubila proti Norveški z 0 : 1 
(0 : 1). Izbrance Tomaža Kav-
čiča naslednja preizkušnja v 
tem tekmovanju čaka danes 
v Ljubljani proti Cipru. Pre-
tekli konec tedna zato ni bilo 
tekem v prvi slovenski nogo-
metni ligi. Je pa bilo živahno 
v drugih ligah.

Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi so od-
igrali tekme 11. kroga. Roltek 
Dob je gostil drugouvršče-
no ekipo Cherrybox 24 Ta-
bor Sežana in jo premagal z 
2 : 1. Za domačine sta zade-
la Gaber Petrič v 21. minu-
ti za izenačenje in Dino Su-
ljevič v devetdeseti minuti 
za zmago. Nogometaši Kal-
cerja Radomlje so gostili Fu-
žinar Vzajemce (1 : 1). Edini 

zadetek za domačine je do-
segel Luka Cerar, ki je izko-
ristil najstrožjo kazen in ize-
načil v 55. minuti. Vodi Naf-
ta 1903.

V tretji SNL – center so ig-
rali tekme devetega kroga. Re-
zultati gorenjskih ekip: Tinex 
Šenčur – Komenda 2 : 1, Arne 
Tabor 69 – Bled Hirter 1 : 1, 
Sava Kranj – Brinje Grosuplje 
1 : 1 in Ivančna Gorica – Žiri 2 
: 1. Vodi Ivančna Gorica, Bled 
Hirter je drugi. 

Nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi pa so odigrali 
tekme sedmega kroga. Strel-
ci so bili zelo razpoloženi, saj 
so na šestih tekmah doseg-
li kar 27 zadetkov. Rezultati: 
Velesovo – Visoko 2 : 1, Bitnje 
dobrozasenci.si – Polet 2 : 2, 
Šobec Lesce – SIJ Acroni Je-
senice 3 : 3, Britof – Bohinj 2 
: 3, Preddvor – Zarica Kranj 3 
: 5 in Niko Železniki – Škofja 
Loka 1 : 0.

Slovenija danes s Ciprom
Slovenska nogometna reprezentanca igra v ligi 
narodov, nadaljevalo pa se je tekmovanje v drugi 
in tretji slovenski ter gorenjski nogometni ligi. 

Kranj – S tekmami v prvi državni balinarski ligi – vzhod se je 
v soboto tudi uradno končal jesenski del tekmovanj v ženski, 
prvi in drugi ligi. Gorenjska je bila v vseh treh ligah kar dobro 
zastopana. V prvi ženski državni ligi bo Bistrica »prezimila« 
s petimi točkami zaostanka za Kolektorjem Idrijo na tretjem 
mestu, balinarke Milj pa s šestimi točkami zaostanka na četr-
tem. V prvi moški državni ligi – vzhod balinarji Planine Kranj za 
točko zaostajajo za vodilno Slogo, na tretjem mestu je Center 
Kranj, za Planino Kranj zaostaja za točko, kolikor tudi balinarji 
kluba VAN-DEN Čirče na petem mestu. Tržič AC Žepič je z eno 
zmago na šestem mestu, z eno osvojeno točko pa je Bistrica, 
ki je novinec v ligi, zadnja. V drugi državni moški balinarski 
ligi – center vodi Trata mladi, ki je zbrala deset točk, prav toliko 
jih imajo tudi Jesenice na drugem mestu. Rogovila Tele TV je 
s sedmimi točkami četrta, Loka 1000 pa s štirimi sedma. Pri 
ženskah se bo liga nadaljevala 20. aprila, pri moških pa do 
3. oziroma 4. maja. Tretjega novembra pa se bo s tekmami 
prvega kroga začela superligaška sezona. Gorenjsko zastopa 
le en klub, Trata, ki tudi brani naslov prvaka. 

Zaključen jesenskih del, začeli bodo superligaši

Maša Likosar

Kranj – Evropskega klubske-
ga pokala, ki je letos potekal 
v Sarajevu, so se Kranjčanke 
udeležile kot lanskoletne dr-
žavne podprvakinje. Ekipa 
osmih deklet, ki so jo sestav-
ljale Petra Bašek, Tara Hoče-
var, Nika Blagovič, Tanja Pe-
rišič, Anja Forštnarič, Brigi-
tte Strelec in rezervni igralki 
Eva Blagovič ter Vesna Pav-
lič, je v predtekmovanju na 
kegljišču v sarajevski Zetri 
osvojila prvo mesto. V pol-
finalu so premagale Istro iz 
Poreča in v finalu zanesljivo 
povedle proti madžarskemu 
klubu Rakoshegy iz Budim-
pešte. Kot zmagovalke so se 
hkrati neposredno uvrstile 
v evropsko ligo, prvo tekmo 
bodo odigrale 26. novembra 
proti Romunkam.

Trenerju Albinu Juvanči-
ču zlata medalja pomeni po-
trditev njegove kegljaške fi-
lozofije. »Moj cilj je bila uvr-
stitev v zaključne boje – in 
glede na pogoje, ki so bili 
dani na tekmovalnem objek-
tu, sem hitro ugotovil, da 
imamo prednost pred dru-
gimi ekipami. Naša največja 
prednost je izurjenost v teh-
niki in izvedbi metov, kar se 
je izrazito pokazalo v pred-
tekmovanju, saj smo zma-
gali z osemdesetimi keglji 
prednosti,« je pojasnil Ju-
vančič in nadaljeval: »Ni-
mamo posebne kegljaške 

tehnike, je pa moja trener-
ska posebnost, da igralkam 
ne vsiljujem lastne igre, am-
pak poskušam tisto, kar ima-
jo in znajo, nadgraditi do te 
mere, da lahko vsaka igralka 
svoje potenciale optimalno 
izkoristi.«

Letos se je v poletnem 
prestopnem roku kegljači-
cam Triglava pridružila Pe-
tra Bašek, ki je v kranjski eki-
pi takoj začutila željo po bor-
bi in uspehu. »Moja prva se-
zona v Kranju in takoj smo 
posegle po zlatu, kar pome-
ni, da smo res konkurenčne 

vsem najboljšim ekipam. 
Občutek ob tem je seveda iz-
jemen, dosegle smo to, kar 
smo želele,« je povedala Ba-
škova in dodala: »S priprava-
mi smo začele konec julija, 
trenirale smo praktično vsak 
dan. Vse že imamo izkušnje 
z največjih tekmovanj, tok-
rat pa se je naša kvaliteta po-
kazala predvsem pri igri na 
čiščenje, bile smo skoncen-
trirane in odlično smo odi-
grale vsako pozicijo.«

Pomemben člen je bila tudi 
kapetanka Brigitte Strelec, ki 
je v slovenskem kegljanju že 

dvajset let. »Soigralke smo 
se spodbujale, vzdušje med 
nami je bilo res harmonič-
no, psihična in fizična prip-
ravljenost pa ves čas na naj-
višji ravni. Vzpodbujala nas 
je tudi motivacijska pesem, 
ki smo ji jo v kombiju zavrte-
li vsakič, ko smo šli na tekmo 
in iz nje – Nije htjela v izved-
bi Oliverja Dragojevića in Ke-
mala Montena.«

Na domačem kegljišču so 
jim v soboto pripravili spre-
jem, ki se ga je udeležil tudi 
podžupan Mestne občine 
Kranj Boris Vehovec.

Sprejeli evropske prvakinje
Ženska članska ekipa Kegljaškega kluba Triglav Kranj je osvojila naslov evropskih klubskih prvakinj. 
Navijači so jih v soboto sprejeli na domačem kegljišču.

Evropske klubske prvakinje s trenerjem Albinom Juvančičem, predsednikom Kegljaškega 
kluba Triglav Kranj Dušanom Erženom in podžupanom Mestne občine Kranj Borisom 
Vehovcem / Foto: Tina Dokl

Kranj – S tekmami prvega kroga se je začelo tekmovanje v 
košarkarski ligi Nova KBM. Košarkarji Gorenjske gradbene 
družbe so gostovali pri Sixtu Primorski in izgubili. Rezultat 
je bil 75 : 66 (20 : 20, 18 : 8, 20 : 10, 17 : 28). Helios Suns so 
doma visoko premagali Ilirijo z 78 : 60 (14 : 9, 26 : 22, 22 : 
13, 16 : 16). Tretji krog pa je že za košarkaricami v državnem 
prvenstvu. Postregel je z derbijem med Cinkarno Celje in Tri-
glavom. Visoko so zmagale Štajerke. Boljše so bile s 86 : 53 
(23 : 13, 18 : 23, 27 : 7, 18 : 10). Košarkarice Domžal so igrale 
v Mariboru in izgubile s 60 : 47 (20 : 8, 10 : 15, 16 : 10, 14 : 
14). Kranjčanke so z dvema zmagama in porazom na tretjem 
mestu, Domžalčanke imajo tri poraze in so pete.

Za uvod zmaga Domžal in poraz Šenčurja

Maja Bertoncelj

Kranj – V petek zvečer sta 
bila znana nova članska dr-
žavna prvaka v smučarskih 
skokih. Skakalci in skakal-
ke so se za ta naziv pomerili 
na skakalnici pod Šmarjetno 
goro v Kranju. V konkurenci 
sta bila oba branilca naslova: 
Ema Klinec in Timi Zajc, ni 

pa bilo nekaterih reprezen-
tantov. Manjkali so tudi Pe-
ter Prevc, Jernej Damjan, Ti-
len Bartol, Robert Kranjec in 
Jurij Tepeš. 

Prvega naslova državnega 
prvaka se je že v soju žaro-
metov razveselil Rok Justin 
iz SSD Stol, ki je bilo tokrat 
organizator prvenstva. Sko-
čil je 103,5 metra in 107,5 

metra (251,3 točke). Drugi 
je bil Žak Mogel (SSK Ljub-
no BTC, 247,5 točke), tretji 
pa član kranjskega SK Tri-
glav Žiga Jelar (244,8 točke). 
Branilec naslova Timi Zajc 
je bil četrti. Rok Justin je bil 
po tekmi razumljivo zelo za-
dovoljen. »Po dolgem času 
in veliko vloženega truda v 
skoke mi je vendarle uspe-
lo. Končno mi je uspelo pos-
tati članski državni prvak,« 
je dejal skakalec s statusom 
kandidata za B-reprezentan-
co. Iz moške A-reprezentan-
ce sta skakala Domen Prevc 
(bil je enajsti) in Anže Seme-
nič, ki je državno prvenstvo 
končal na 19. mestu.

V ženski konkurenci je 
nov naslov državne prvaki-
nje osvojila Ema Klinec (SSK 
Žiri), ki je bila s skokoma 
105 in 109 metrov prepričlji-
vo najboljša. Zbrala je 258,2 
točke, drugouvrščena Maja 

Vtič (SD Zabrdje) 224,3, tre-
tja Urša Bogataj (SSK Iliri-
ja) pa 217,2 točke. »Zmaga 
je bila suverena. Zadovoljna 
sem predvsem s finalnim 
skokom, ni pa še bil takšen, 
kot ga znam narediti in kot 
mi je uspel včeraj na trenin-
gu. Včerajšnji zadnji skok 
na treningu je bil res vrhun-
ski in danes mi je bil največ-
ji izziv, da bi ga ponovila. Še 
imam rezerve,« je bila za-
dovoljna Ema Klinec, druga 
skakalka na svetu letošnjega 
poletja. Po posamičnih tek-
mah so se pomerili še meša-
ni pari. Zmagala je prva eki-
pa SSK Ilirije, drugo mesto 
je odšlo v Velenje, tretje pa 
je ostalo v Kranju. Za SK Tri-
glav so skakali Silva Verbič, 
Nejc Dežman, Katja Marku-
ta in Žiga Jelar.

Z državnim prvenstvom v 
Kranju se je končala letošnja 
članska poletna sezona.

Prvič Rok Justin, znova Ema Klinec
Smučarske skakalke in skakalci so se v petek na skakalnici v Kranju pomerili za naslove državnih 
prvakov. Državni članski prvak je prvič Rok Justin, med dekleti je bila znova najboljša Ema Klinec.

Rok Justin je prvič postal članski državni prvak. / Foto: Gorazd Kavčič
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Ohranjajmo zdravo hrbtenico

Jeseni se srečamo s kar ne-
kaj prijetnimi opravili v na-
ravi: nabiranje gob in kosta-
nja, obiranje sadežev, gra-
bljenje listja, urejanje vrta 
pred zimo … Vse te pa ima-
jo lahko za posledico boleči-
ne v hrbtenici, če ne skrbimo 
za njeno zdravje.

Nasveti za ohranjanje 
zdrave hrbtenice:

1. Pomembna je zadostna 
količina gibanja – vsaj hoja 
mora biti dnevno na vašem 
urniku. 

2. Če imate sedeče delo, 
najprej poskrbite za zdravo 
sedenje, ki ga poskusite čim 
večkrat prekiniti z vstaja-
njem in hojo ter razgibajte in 
pretegnite zakrčene mišice. 

3. Skrbite za dobro giblji-
vost – že nekaj razteznih in 
razgibalnih vaj na dan vam 
bo pomagalo ohranjati pro-
žnost mišic.

4. Razgibajte hrbtenico – 
hrbtenica se giba v treh sme-
reh (naprej in nazaj, odklon 
v levo in desno, zasuk v obe 
smeri) – skrbite, da ohranja-
te te obsege giba.

5. Izvajajte vaje za stabi-
lizacijo – krepitev globokih 
stabilizatorjev trupa in mi-
šic medeničnega dna.

6. Skrbite za pravilno gi-
banje hrbtenice – pravilno 
pobiranje predmetov iz tal, 
vstajanje iz postelje, useda-
nje na stol, nošenje bremen 
…

7. Ohranjajte moč hrbtnih 
mišic ter skrbite tudi za dru-
ge mišice, saj te razbremeni-
jo prevelike napetosti v hrb-
tenici.

8. Skrbite za primerno te-
lesno težo.

Vaje za hrbtne mišice:

		miza (plank) – lahko jo 
izvajate na dlaneh ali 

komolcih, lažja varianta 
je, če kolena postavite na 
tla, najpomembnejše je, 
da ohranjate hrbtenico v 
nevtralnem položaju;

		miza na boku (stranski 
plank) – lahko samo zadr-
žite položaj ali pa dvigate 
in spuščate boke, vajo po-
novite na obeh straneh;

		dviganje nasprotne roke 
in noge v položaju na vseh 
štirih (Slika 1);

		dviganje rok v leži na tre-
buhu;

		mačka na vseh štirih – v 
položaju na vseh štirih 
poskusite čim bolj usloči-
ti hrbet in ga nato čim bolj 
upognite (kot mačka, ki se 
preteguje).

		to je samo nekaj bolj-
ših primerov vaj, števil-
ne druge lahko poiščete v 
različni literaturi.

Poskusite v čim večji meri 
upoštevati nasvete in seveda 
izvajati različne vaje za moč 
in gibljivost celega telesa. Zelo 
priporočam, da se priključite 
kakšni strokovno vodeni vad-
bi, kjer se boste naučili pra-
vilne izvedbe vaj, vaje bodo 

kontrolirano izvedene in še 
vadba bo redna. Seveda lahko 
potem telovadite še doma. 

Če boste skrbeli za svojo 
hrbtenico, bodo tudi najra-
zličnejše aktivnosti v nara-
vi zabavnejše, saj bodo brez 
bolečin.

Jelena Justin

V preteklih dveh tednih 
smo hodili po Paklenici, tok-
rat pa bomo obiskali še en lep 
hrvaški kanjon, kanjon Vrže-
nica na otoku Krk. S svojo ra-
znolikostjo in odlično ska-
lo me je spominjal na Mala 
Paklenico, le da je videti po-
manjšan, kot arhitekturne 
umetnine v Minimundusu 
v Avstriji. No, šalo na stran. 
Kanjon leži v bližini Baške, 
do tja vodi čudovita marki-
rana planinska pot. Vzpon 
je ponekod tehnično zahtev-
nejši, saj preplezamo skalne 
skoke od dveh do štirih me-
trov, ki jih odlikuje odlična 
skala. Gremo? Pa pojdimo! 

Preko mejnega prehoda 
Jelšane se zapeljemo na Hr-
vaško in po avtocesti nada-
ljujemo do odcepa za otok 
Krk. Plačamo mostnino 
(4,75 evra) in se zapeljemo 
na skrajni jug otoka do Ba-
ške, kjer nadaljujemo proti 
nudističnemu kampu Bun-
culuka. Predlagam, da parki-
ramo nekaj sto metrov pred 
kampom, na urejenem par-
kirišču. Sprehodimo se do 
recepcije parka, kjer na levi, 
zgornji strani ceste zagleda-
mo smerokaz. Sledimo ste-
zi, ki nas vodi vzdolž kampa. 
Na drevesu zagledamo sme-
rokaz, ki naj bi nas usmeril 
navzdol po kamnitih stopni-
cah, vendar je postavljena 

ograja. Še naprej sledi-
mo stezi, ki nas malce višje 
usmeri proti morju. Nekda-
nja pot je šla v tem delu do 
morja skozi kamp in očitno 
so morali pot speljati mal-
ce drugače. Kakorkoli že, ko 
pridemo do morja, nas rde-
ča puščica usmeri levo proti 
Vrženici. Hodimo po skalna-
ti obali, le nekaj metrov nad 
morjem, po ostrih apnen-
častih skalah. Vzpenjamo se 
in se spuščamo; vsak spust 
nas pripelje v še lepši zaliv. 
Po približno dveh kilome-
trih dosežemo zaliv Vrženi-
ca, kjer najdemo na skali ru-
men napis Vrženica, in zač-
nemo s hojo v kanjon. Zače-
tek poteka po široki poti, po 

dnu suhega kanjona. Obda-
jajo nas skale in borov gozd. 
Oddaljujemo se od morja in 
struga kanjona počasi zavija 
v desno, ko zagledamo ska-
lo z napisom Franz Ehrle 
Weg, struga se zoži. Občas-
no preplezamo kakšen skal-
ni skok, a nihče ni višji od 
treh ali štirih metrov. V pri-
meru, da kanjon obiščemo z 
otroki, bi tukaj svetovala va-
rovanje. Kanjon vijuga, mal-
ce levo malce desno. Hoja je 
uživaška. Po približno eni 
uri hoje dosežemo razpotje; 
desno se nadaljuje markira-
na pot do Vele Luke, mi pa 
zavijemo levo proti Lubinin-
skemu gozdu oz. hrvaško Lu-
binin šumi. Kanjon se sicer 

nadaljuje še naprej, proti Me-
sečevemu platoju, a je videti 
precej težje prehoden in za-
raščen. 

Ob suhozidinah, ograjah 
iz skal in kamenja, nadalju-
jemo s sprehodom do Lubi-
ninskega gozda, 202 n. m. 
Ko hodimo po teh poteh, 
imamo občutek, kot bi se 
sprehajali po nekakšnih oz-
kih primorskih uličicah. Iz 
Lubininskega gozda se zač-
nemo spuščati, nato sledi 
prečenje na rob, kjer se nam 

odpre pogled na Baško in 
kamp, kjer je bilo naše izho-
dišče. Precej strmo se spus-
timo do steze, kjer je razpo-
tje, kjer smo prej zavili pro-
ti morju do obale, tokrat pa 
gremo desno, obhodimo še 
pot ob ograji kampa in že 
smo na parkirišču, kjer nas 
čaka jekleni konjiček. 

Nadmorska višina: 202 m
Višinska razlika: 202 m
Trajanje: 3–4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kanjon Vrženica (202 n. m.)

Vonj po morju in borovcih
Otrok Krk ima odlično infrastrukturo kolesarskih in pohodniških poti. Pohodniške poti so različno 
zahtevne, a težja med njimi je vzpon po kanjonu Vrženica v bližini Baške.

Po skalnatem robu obale do vhoda v kanjon Vrženica / Foto: Jelena Justin

Eden od zahtevnejših detajlov v kanjonu / Foto: M. G.

Sestop nazaj proti kampu. Razgledi so čudoviti. / Foto: Jelena Justin
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Sobotni Veronikin 
tek v Kamniku je predstavljal 
predzadnjo preizkušnjo te-
kaške serije Gorenjska, moj 
planet in je v sončnem vre-
menu poskrbel za dva rekor-
da. Prvega so zabeležili orga-
nizatorji, saj so na desetkilo-
metrsko razdaljo privabi-
li 267 odraslih tekačev, kar 
je največ na dozdajšnjih de-
setih izvedbah teka. Za nov 
rekordni čas proge, ki odslej 
znaša 33:02,6, pa je poskr-
bel triatlonec iz Radomelj 

pri Domžalah Klemen Bo-
janc, ki je zmagal že na lan-
ski preizkušnji. Na zma-
govalni oder sta se v moški 
konkurenci uvrstila še teka-
ča KGT Papež Miran Cvet in 
Gašper Bregar.

»Začeli smo hitro, do pete-
ga kilometra sem stopnjeval 
tempo, nato pa vodstvo pre-
pustil Miranu (Cvetu, op. 
a.), ki je narekoval hud tem-
po, tako da sem že mislil, 
da bom popustil. Na koncu 
sem imel še dovolj energije 

in pridobil še kakšnih deset 
metrov, kar je bilo dovolj za 
zmago,« je v cilju povedal 
zmagovalec, ki je tekmo iz-
koristil za test forme pred 
evropskim prvenstvom v 
duatlonu, ki ga v naslednjih 
dneh čaka na Ibizi.

Med tekačicami je bila 
najhitrejša domačinka Nuša 
Mali (AK Domžale) iz Zno-
jil pri Kamniku. Sicer odlič-
na mlada gorska tekačica je 
na ravninski progi zmagala 
pred Tjašo Vrtačič (GSŠRM 

Kamnik) in Nives Skube. 
»Včasih prija odteči takšno 
ravninsko progo, saj dela-
jo povsem druge mišice kot 
pri gorskih tekih,« je pove-
dala Malijeva, ki se lanskega 
Veronikinega teka ni udele-
žila in je tako prvič tekla na 
spremenjeni desetkilometr-
ski razdalji. »Veronikin tek 
mi je zelo všeč. Predvsem 
sem bila pozitivno presene-
čena nad vzdušjem ob progi. 
Odlično je bilo,« je še poko-
mentirala v cilju.

Rekordni Veronikin tek
Desetega Veronikinega teka se je udeležilo rekordno število tekačev, med katerimi je za nov najhitrejši 
čas proge poskrbel triatlonec Klemen Bojanc.

Minuli konec tedna se je desetkilometrskega Veronikinega teka udeležilo 267 tekačev.

Triatlonec Klemen Bojanc 
je zmagi dodal še nov 
najboljši čas proge.

Maša Likosar

Kranj – Krožna tekaška tra-
sa je potekala od Prešernove-
ga gledališča, mimo Prešer-
novega gaja, čez kanjon Ko-
kre in po kranjskih ulicah do 
vodnjaka v starem mestnem 
jedru. Tekači so tekli na 3,3 
kilometra in deset kilome-
trov, najmlajši pa so se preiz-
kusili na Krančkovem otro-
škem teku, katerega dolžina 
je bila dvesto metrov. 

Organizator dogodka je 
bil tudi letos Atletski klub 
Triglav Kranj v sodelovanju 
z Zavodom za šport Kranj, 

Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj ter Mestno obči-
no Kranj. Matjaž Polak iz AK 
Triglav Kranj je bil z udelež-
bo nadvse zadovoljen. »Do-
segli smo nov mejnik Teka za 
Kranj. Teklo je 660 tekačev, 
od tega 180 na deset kilome-
trov. Poleg tega je bilo še 180 
otrok na Krančkovem teku,« 
pojasni Polak in nadaljuje: 
»Naš glavni namen je poveza-
ti kranjske športnike, to nam 
je letos uspelo, saj se je prvič 
v zgodovini združilo sedem 
kranjskih klubov – nogome-
tni, atletski, plavalni, odboj-
karski, tekaško-smučarski, 

akademski vaterpolo klub 
in klub Rija.« Tek za Kranj 
so podprli tudi ambasadorji 
športa: tekač in član Atletske-
ga kluba Triglav Rok Puhar, 
skakalec Robert Kranjec, pla-
valec Emil Tahirovič, smu-
čarska tekačica Vesna Fab-
jan in košarkar Marko Milič. 

Na 3,3-kilometrski pro-
gi je letos ponovno zmagal 
Rok Puhar, ki je progo pre-
magal v času 9,40 minute. 
Pri ženskah je slavila Klara 
Mali s časom 11,49 minute. 
V teku na 10 km je slavil lan-
skoletni zmagovalec Dino 
Grbić s časom 33,33 minute. 

Ob zmagi je dejal: »Sem ve-
lik podpornik teka in športa 
nasploh. Rekreativno tečem 
že tri leta, tokrat je bila »de-
setka« predpriprava za 21-ki-
lometrski Ljubljanski mara-
ton.« Pri ženskah je bila naj-
hitrejša sedemnajstletna 
Lenča Belehar s časom 38,19 
minute, ki se je s tekom za-
čela ukvarjati šele letos pole-
ti. »Kolesarjenje je moj pri-
marni šport, sedaj pa dvak-
rat tedensko tudi tečem. 
Teka za Kranj sem se udele-
žila prvič, in ker je bila izku-
šnja izjemna, se naslednje 
leto ponovno vidimo.«

Tekači so drugič tekli za Kranj
V soboto so osrčje in mestne ulice Kranja preplavili tekači, ki so se udeležili drugega Teka za Kranj.

Drugi Tek za Kranj je združil profesionalne športnike in 
ljubiteljske tekače. / Foto: Tina Dokl

Lenča Belehar in Dino Grbić sta v ženski in moški kategoriji 
prva pretekla desetkilometrsko progo po Kranju. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Kokrica – Rolkarska steza na 
Kokrici je že tradicionalno 
vsako jesen prizorišče tek-
movanja v krosu za gorenj-
ske osnovnošolce. Letos je 
potekalo 9. oktobra. To je bil 
jubilejni, deseti Tek po ma-
mutovih poteh.

Organizator je Športna 
zveza Tržič, izvedbo pa ima-
jo v rokah v TSK Triglav 

Kranj. Tek je bil tudi letos 
množičen. »Prijavljenih je 
bilo več kot tisoč sto učenk 
in učencev od prvega do de-
vetega razreda. Na tekmo-
vanje jih je prišlo 926 iz 24 
šol. Z udeležbo smo seveda 
zadovoljni, saj je bila znova 

rekordna. Z organizacijo se 
bomo trudili še naprej in 
upamo, da bomo prihodnje 
leto prvič presegli tisoč ude-
ležencev,« je povedala Biser-
ka Drinovec iz Športne zve-
ze Tržič, vodja Področnega 
centra Gorenjske. 

Vsak razred je tekmoval 
posebej, ločeno učenke in 
učenci, dolžine prog so bile 
prilagojene starosti otrok. 
Najkrajša je bila dolga tris-

to metrov, najdaljša pa 1500 
metrov. Najštevilnejša je 
bila ekipa OŠ Predoslje, naj-
uspešnejši pa so bili učen-
ke in učenci OŠ Bistrica in 
s tem ponovili lanski uspeh. 
Drugo mesto je osvojila OŠ 
Stražišče, tretje pa OŠ Križe.

Desetič po 
mamutovih poteh
Na krosu več kot devetsto osnovnošolcev

Na Teku po mamutovih poteh je bilo 926 udeležencev  
iz 24 šol. / Foto: Gorazd Kavčič

Vsak razred teče posebej, ločeno učenke in učenci. 

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Ljubljana – Zadnji konec tedna v oktobru bo potekal Ljubljan-
ski maraton, največja tekaška prireditev v Sloveniji, ki se je ude-
ležijo tako vrhunski kot rekreativni tekači. Sobota, 27. oktobra, 
bo namenjena otrokom. Potekal bo Lumpi tek, promocijski 
tek za otroke šol s prilagojenim programom, promocijski tek 
učenk in učencev od prvega do petega razreda, tekmovalni 
osnovnošolski tek za učence od šestega do devetega razreda 
in srednješolski tek. Dogajanje bo popestril FUN tek. V nede-
ljo, 28. oktobra, pa bo tek na deset kilometrov, polmaraton 
in maraton. V polmaratonu se bodo pomerili tudi udeleženci 
z ročnimi kolesi.

Bliža se Ljubljanski maraton
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Simon Šubic

Ljubljana – »Odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih de-
janj s področja korupcije v 
zdravstvu je prednostna na-
loga policije. Kot preiskova-
nje vseh gospodarskih ka-
znivih dejanj ima tudi ta za-
radi zahtevnosti svojo dina-
miko, saj delo poteka v sode-
lovanju z drugimi državni-
mi organi, pridobiti in pre-
učiti pa je treba obsežno do-
kumentacijo,« so po četrtko-
vih hišnih preiskavah na ob-
močju Ljubljane, Maribora, 
Celja, Novega mesta in Kra-
nja, ki so bile del širše pre-
iskave domnevnih koruptiv-
nih dejanj pri nabavi žilnih 
opornic, poudarili v Nacio-
nalnem preiskovalnem ura-
du (NPU), ki ga vodi Darko 
Majhenič. Omenjena pre-
iskava je le ena od več tovr-
stnih preiskav korupcije v 
zdravstvu, je dodal Majhe-
nič, ki se je moral v zadnjih 
dneh braniti pred očitki, da 
je policija preiskavo spornih 
poslov z žilnimi opornicami 
uvedla prepozno in da so se, 
kot je dejala nekdanja pred-
sednica preiskovalne komi-
sije državnega zbora o ugo-
tavljanju zlorab v zdravstvu 
na področju prodaje in na-
kupa žilnih opornic Jelka 
Godec (SDS), usmerili pred-
vsem v zdravnike, ne pa v 
vodje nabavnih služb in do-
bavitelje. 

Šestnajst hišnih preiskav

V petek smo že na kratko 
poročali, da je 41 preisko-
valcev NPU in šestnajst kri-
minalistov policijskih uprav 
Maribor in Celje v četrtek na 
območju petih policijskih 
uprav opravilo šestnajst hi-
šnih preiskav v zasebnih in 
poslovnih prostorih, v okvi-
ru predkazenskega postop-
ka pa sicer preiskava pote-
ka zoper deset fizičnih in 
dve pravni osebi. Preisko-
valci so iskali dokaze za ute-
meljevanje sumov osemnaj-
stih kaznivih dejanj nedovo-
ljenega sprejemanja daril in 
nedovoljenega dajanja da-
ril. Na NPU so pojasnili, da 
je osumljena oseba v imenu 
dveh gospodarskih družb 
iz Ljubljane, ki sta v obdob-
ju od 2008 do 2016 dobav-
ljali žilne opornice trem 

bolnišnicam, več zdravni-
kom in enemu nabavniku, 
kot protiuslugo za pridobi-
tev in ohranitev posla doba-
ve žilnih opornic dala različ-
na nedovoljena darila v ob-
liki plačil stroškov potovanj, 
avtorskih honorarjev, dona-
cij in gotovine v vrednosti 
najmanj 100 tisoč evrov. Ob 
tem dodajajo, da preiskava 
še vedno poteka, zato konč-
ni znesek premoženjske ko-
risti še ni znan, ocenjena ko-
rist pa predstavlja le vred-
nost nedovoljenega darila 
ali nagrade, in ne vrednos-
ti sklenjenega gospodarske-
ga posla. 

Četrtkove hišne preiska-
ve so med drugim potekale 
v ljubljanskem in maribor-
skem kliničnem centru, celj-
ski bolnišnici ter v ljubljan-
skih podjetjih Animus in 
Vasc Med. Ti dve podjetji sta 
se znašli tudi na seznamu 
sedmih dobaviteljev žilnih 
opornic, za katere je držav-
nozborska preiskovalna ko-
misija, ki jo je vodila poslan-
ka Godčeva, pristojnim or-
ganom predlagala, naj raziš-
čejo morebitne sume kazni-
vih dejanj odgovornih oseb.

Preiskavo začeli pred 
slabimi petimi leti

Policija je sicer od leta 
2014 do danes na podro-
čju kaznivih dejanj v zdra-
vstvu obravnavala 125 zadev, 
pri čemer lahko vsaka zade-
va vključuje več kaznivih de-
janj. Na pristojna tožilstva so 

podali več kazenskih ovadb 
in poročil v dopolnitev ka-
zenskih ovadb za skupno 94 
kaznivih dejanj, predvsem 
s področja korupcije, zlora-
be uradnega položaja ali ura-
dnih pravic, zlorabe položa-
ja ali zaupanja pri gospodar-
ski dejavnosti, ponareditve 
ali uničenja poslovnih listin 
in ostalih kaznivih dejanj. 
»Vsebinsko so se kazenske 
ovadbe nanašale predvsem 
na nakup in servisiranje raz-
lične opreme in pripomočk-
ov, čakalne vrste, kadrovske 
zadeve, zdravljenje in inve-
sticijska dela,« so pojasnili 
na NPU. V nekaterih obrav-
navanih primerih niso naš-
li znakov kaznivih dejanj in 
ni bilo podlage za kazensko 
ovadbo, zato je bilo na pri-
stojna tožilstva poslanih 74 
poročil, so dodali. NPU tre-
nutno na področju t. i. ko-
rupcije v zdravstvu preisku-
je 27 sumov kaznivih dejanj 
in izvaja preiskovalne aktiv-
nosti v okviru posebej za to 
ustanovljene specializira-
ne preiskovalne skupine, ki 
jo vodi in usmerja Speciali-
zirano državno tožilstvo Re-
publike Slovenije. 

Predkazenski postopek v 
primeru žilnih opornic so 
uvedli decembra 2013, pre-
iskovalci pa so podatke pri-
dobivali z različnimi ukre-
pi, tudi s sodelovanjem in 
pridobivanjem podatkov od 
drugih državnih organov, 
zlasti pa od protikorupcij-
ske komisije, finančne upra-
ve, računskega sodišča in 

preiskovalne komisije DZ 
o ugotavljanju zlorab v slo-
venskem zdravstvenem sis-
temu na področju prodaje in 
nakupa žilnih opornic. Gle-
de sodelovanja s preiskoval-
no komisijo so na NPU po-
vedali, da so jo 23. marca 
2017 zaprosili za posredo-
vanje zapisnikov njenih sej 
in razpoložljive dokumenta-
cije v zvezi s pripravo in iz-
vedbo javnega naročanja na 
področju prodaje in nabave 
žilnih opornic v ustanovah, 
ki opravljajo zdravstveno de-
javnost v Sloveniji. Zapisni-
ke je komisija posredovala 
tri mesece kasneje, ob tem 
pa je preiskovalcem dovolila 
le vpogled v razpoložljivo do-
kumentacijo, ki pa ni dovo-
ljeval kopiranja ali odnaša-
nja gradiva. »Poudarjamo, 
da dokaz predstavljajo listi-
ne, in ne zapisi, ki so si jih v 
konkretnem primeru sesta-
vili preiskovalci,« so opozo-
rili na NPU, ki je prvo dokaz-
no gradivo od preiskovalne 
komisije prejel šele 8. marca 
letos. Drugi del dokumenta-
cije, z izjemo dokumentaci-
je, ki jo je komisija pridobila 
na podlagi sodne odredbe, je 
NPU prejel šele aprila letos. 

Korupcijo težko odkrivati

Na NPU so še pojasnili, da 
so policijske preiskave go-
spodarske kriminalitete že 
po naravi dolgotrajne, saj se 
preiskava navadno navezu-
je na daljše časovno obdob-
je, preučevati in ugotavlja-
ti je treba pravi namen za-
pletenih pravnih poslov, ki 
na prvi pogled dajejo vtis, da 
so običajni in zakoniti. »Za 
korupcijska kazniva dejanja 
je značilno, da jih je težko 
odkriti, ker se praviloma iz-
vajajo v zaprtem krogu. Do 
naznanitve korupcijskih ka-
znivih dejanj praviloma pri-
de šele v fazi, ko pri storil-
cu, v povezavi z morebitni-
mi tveganji, ni več intere-
sa za nadaljnje ukvarjanje s 
kriminalno dejavnostjo. Ob 
upoštevanju dejstva, da za 
kaznivo dejanje odgovarja 
tudi oseba, ki daje podkup-
nino, se ti zaradi bojazni, da 
bo tudi zoper njo uveden ka-
zenski pregon, neradi od-
ločajo za podajo kazenskih 
ovadb ali sodelovanje s poli-
cijo,« so še razložili na NPU. 

V teku več preiskav korupcije 
Policija je od leta 2014 na področju kaznivih dejanj v zdravstvu obravnavala 125 zadev in doslej podala 
kazenske ovadbe za 94 kaznivih dejanj. Nacionalni preiskovalni urad trenutno preiskuje 27 sumov 
koruptivnih dejanj v zdravstvu. 

Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega 
urada, zavrača očitke, da policija prepočasi preiskuje 
korupcijo v zdravstvu. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Minuli konec tedna se 
je na Gorenjskem zgodilo kar 
osem prometnih nesreč, v ka-
terih so se udeleženci poško-
dovali; po tri nesreče so se 
zgodile v petek in soboto, dve 
pa v nedeljo, v kar šestih ne-
srečah pa so se poškodova-
li ranljivejši udeleženci, torej 
pešci, kolesarji in motoristi.

V križišču Bleiweisove in 
Kidričeve ceste v Kranju se je 
poškodoval motorist, ki mu 
je voznik osebnega vozila 
odvzel prednost. Na Jeseni-
cah je voznik z osebnim av-
tomobilom pri zavijanju na 
križišču trčil v pešca. V Ško-
fji Loki, Kranju in Vopovljah 

so se pri padcu poškodovali 
kolesarji, v Voklem pa je ko-
lesar trčil v osebni avtomo-
bil. Na lokalni cesti v Žirov-
nici se je poškodovala vozni-
ca, ki je z avtomobilom zle-
tela s ceste, na avtocesti pro-
ti Karavankam v bližini Lipc 
pa se je vozilo prevrnilo na 
streho, pri tem pa so se poš-
kodovale tri osebe. 

Omenjene nesreče so se 
zgodile zaradi prehitre vo-
žnje, neupoštevanja pra-
vil o prednosti ter nepravil-
ne strani oziroma smeri vo-
žnje. V enem primeru, gre 
za nesrečo kolesarja v Kra-
nju, je bil prisoten tudi alko-
hol (0,85 mg/l), so pojasni-
li policisti. 

Osem nesreč s poškodbami

V križišču v Kranju sta v petek zjutraj trčila voznik osebnega 
vozila in motorist. / Foto: Matjaž Švab

Simon Šubic

Tacen – Na Policijski aka-
demiji v Tacnu v Ljubljani 
je prejšnji četrtek zapriseg-
la druga generacija rednega 
višješolskega študija za po-
liciste. Dveletni študij, ki je 
večinoma potekal na policij-
ski akademiji v Tacnu, prak-
tični del pa na policijskih 
postajah in v Gotenici, je us-
pešno opravilo 89 študentk 
in študentov, ki jim je diplo-
me podelila vršilka dolžnos-
ti generalnega direktorja po-
licije Tatjana Bobnar. 

»Delajte zakonito, upošte-
vajte navodila stroke, pri tem 
pa ohranjajte etično držo in 
dosledno spoštujte posame-
znikovo dostojanstvo – tako 
si boste pridobili zaupanje 
ljudi, vaša dejanja pa bodo 
v ponos vam, vašemu kolek-
tivu, pa tudi instituciji,« je 

novim policistkam in poli-
cistom svetovala Bobnarjeva. 
Poudarila je, da imajo precej 
boljše izhodišče kot pretekle 
generacije kandidatov za po-
liciste, saj je tudi policija v bi-
stveno boljši kondiciji, kot je 
bila še pred nekaj leti. »Ob-
novili smo vozni park, preno-
vili in modernizirali unifor-
me, izboljšali zaščitno opre-
mo policistov, pa tudi neko-
liko popravili socialno-eko-
nomski status zaposlenih.«

»Proces učenja se ne kon-
ča, odgovornost pa se je zdaj 
precej povečala. Ljudje bodo 
nenehno bdeli nad nami in 
pričakovali veliko od nas,« 
pa jih je nagovoril ravna-
telj Višje policijske šole Ivo 
Holc in dodal: »Pomagaj-
te ljudem in ne pozabite na 
prijazen pozdrav. Velikokrat 
potrebujemo zgolj to. Pazite 
drug na drugega.« 

Zaprisegla nova 
generacija policistov

Pred v. d. generalnega direktorja policije Tatjano Bobnar je 
v Tacnu zapriseglo 89 novih policistk in policistov. / Foto: Policija

Škofja Loka – Na glavni avtobusni postaji v Škofji Loki je v 
petek zjutraj avtobus otroku stisnil nogo, je poročal kranjski 
center za obveščanje. Škofjeloški gasilci so otroka s tehničnim 
posegom rešili ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu 
do reševalnega vozila.

Otroku stisnilo nogo

Domžale – Včeraj zgodaj zjutraj se je na avtobusni postaji 
Domžale pojavil zapuščen kovček, ki so ga razstrelili policij-
ski bombni tehniki. Izkazalo se je, da je bil kovček prazen, so 
sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti bodo o svojih 
ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

V Domžalah razstrelili sumljiv kovček



Alenka Brun

N
aš dan se je 
pravzaprav 
začel na Hota-
vljah v gostil-
ni Lipan, kjer 

so kljub zgodnji jutranji uri 
v zelo kratkem času uspeli 
ustreči prav vsem potnikom 
v avtobusu z željo po kavi z 
mlekom, kapučinu ali krat-
ki kavi. Z nami se je na izlet 
tokrat podala tudi Frančiška 
Čemažar, rojena Frelih, in 
sicer prav v krajih, ki smo jih 
obiskali – doma je namreč iz 
Novakov. Z nami je delila 
spomine iz otroštva, na oče-
ta, mamo, odraščanje, bolni-
co Franja. Izvedeli smo, pa 
da je bil njen oče mizar, ki je 
pomagal pri gradnji bolnice 
Franja; pa tudi, kako je spo-
znala moža.

Letošnje leto je za Partizan-
sko bolnico Franja leto oble-
tnic. Decembra bo minilo 75 
let, odkar je bolnica sprejela 
v svoje zavetje prve ranjence 

v soteski Pasice v Dolenjih 
Novakih na Cerkljanskem. 
Sto pet let je minilo od rojstva 
dr. Viktorja Volčjaka, za kate-
rega bi lahko rekli, da je »oče« 
bolnice; ravno tako bi 105. roj-
stni dan praznovala zname-
nita zdravnica Franja Bojc 

Bidovec, po kateri je bolnica 
dobila ime; pa še 55 let mine-
va, kar je Franja del kulturne 
dediščine Mestnega muzeja 
Idrija.

Bolnico smo si ogledali z 
vodnikom Darkom Tušarjem, 
ki nam je na zanimiv način pri-
bližal njeno preteklost pa tudi 
sedanjost. Bolnico je leta 2007 
prizadela tudi povodenj; obno-
va je bila zahtevna. 

Navdušeni smo bili nad pot-
jo, ko smo se vzpenjali pro-
ti Franji in z zanimanjem str-
meli v zrak, ko nam je vod-
nik sem in tja visoko v stenah, 
pokazal kakšen še vedno ohra-
njen obrambni bunker.

Sledil je obisk Cerkljan-
skega muzeja, po katerem 
nas je popeljala muzejska 
svetnica, vodja Cerkljanske-
ga muzeja, ki sicer spada pod 
Mestni muzej Idrija, Milojka 

Magajne. Z njo smo sprego-
vorili nekaj besed tako o Cer-
kljanskem muzeju kot o bol-
nici Franja. Milojka Magajne 
je namreč v muzeju zaposle-
na kot kustosinja že dobrih 
22 let in ves ta čas vodi odde-
lek v Cerknem. »Moje delo je 
zelo raznoliko, poleg osnov-
nega strokovnega muzejske-
ga dela, ki je povezano z zbir-
kami v Cerkljanskem muze-
ju, Partizanski bolnici Franja 
in na domačiji pisatelja Fran-
ceta Bevka v Zakojci, skrbim 
za pedagoške in andragoške 
programe na vseh treh loka-
cijah, organiziram različne 
dogodke, skrbim za promo-
cijo. V letošnjem letu sem 
organizirala gostovanje raz-
stave Neandertalci iz Krapi-
ne Muzeja Krapinskih nean-
dertalcev na Hrvaškem, tre-
nutno pa skupaj s sodelavci 

Skozi Poljansko dolino do Cerknega in v Idrijo (1)

BOLNICA FRANJA
Gorenjski glas je tokrat obiskal Partizansko bolnico Franja, Cerkljanski muzej, kjer še posebej pritegne 
stalna razstava Pust je kriv! Pripoved o cerkljanskih laufarjih. Pot nas je potem vodila v Idrijo, na 
sladki žlikrof v Gostišče Barbara, izlet pa smo zaključili še s postankom pri Divjem jezeru. Smaragdna 
jezerska gladina je bila tudi tokrat idilično spokojna. Nad njo se je dvigovala rahla plast meglic, zato je 
bilo jezero videti še skrivnostnejše.

Partizanska bolnica Franja je kar klicala po skupnem fotografiranju.

Slikovita pot, ki vodi do bolnice Franja, naredi vtis prav na 
vsakega obiskovalca.

pripravljamo razstavo o prvi 
svetovni vojni na Idrijskem 
in Cerkljanskem, ki jo odpi-
ramo 26. oktobra istočasno 
na dveh lokacijah: v Idriji in 
Cerknem. V Idriji bo predsta-
vljeno življenje civilnega pre-
bivalstva med vojno, v Cerk-
nem pa vojaški pomen tega 
območja glede na bližino soš-
ke fronte.«

Magajnova nadaljuje, da 
je skrb za dediščino zahtev-
na in odgovorna naloga, ki 
se je v muzeju dobro zave-
dajo. »Muzeji praviloma 
skrbijo za premično dediš-
čino, naš muzej pa upravlja 
številne spomenike nepre-
mične dediščine. Med njimi 
glede zahtevnosti vsekakor 
izstopa Partizanska bolnica 
Franja. Septembra je mini-
lo že enajst let od katastro-
falne povodnji, ki jo je sko-
raj povsem uničila. Obnova, 
ki je sledila, je bila v takšni 
obliki možna tudi zato, ker 
je muzej predhodno poskr-
bel za ustrezno dokumenta-
cijo nepremične in premič-
ne dediščine. Brez nje bi bilo 
delo precej težje, če ne celo 
nemogoče. Letos mineva 75 
let od ustanovitve in prav na 

dan ustanovitve, 23. decem-
bra, bomo v Cerkljanskem 
muzeju gostili Laro Janko-
vič in njen koncert Kako 
diši svoboda, kakšne bar-
ve je mir. Poslanstvo Fran-
je je namreč v prvi vrsti širi-
ti sporočila miru in drugih 
vrednot – kot so solidarnost, 
tovarištvo, sodelovanje … Od 
konca druge svetovne vojne 
je minilo že 73 let, kar živimo 
v svobodi, miru. Ne vemo, 
kaj je vojna. Današnji otro-
ci si vojno predstavljajo tako, 
kot jo vidijo v računalniških 
igricah. Med razlago v Fra-
nji so me že vprašali, a so 
takrat streljali zares. Iz leta v 
leto je treba iskati nove poti, 
kako šolarjem na primeren 
način povedati zgodbo, ki 
jih bo tudi nekaj naučila.« 
Otrokom je namreč Franja 
še posebno všeč, ker ne gre 
za klasičen muzej. »Gre za 
preplet izjemne naravne in 
kulturne dediščine ter zgo-
dbe, ki jo, zlasti mlajši, pos-
lušajo z odprtimi usti. Fran-
ja pa navduši tudi tuje obis-
kovalce, ki se kar ne more-
jo načuditi, na kakšni loka-
ciji je bolnišnica delovala.« 
(Nadaljevanje prihodnjič)

Milojka Magajne

Barake v Partizanski bolnici Franja navdušujejo otroke, 
odrasle in tudi tujce.
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Igor Kavčič

N
a kaj pomis-
limo, ko sliši-
mo ime Raven-
sburg? Najbrž 
gre za mesto 

nekje v Nemčiji. Drži, mes-
tece leži na jugu nemške 
zvezne dežele Baden-Wür-
ttemberg – ne prav daleč iz 
Bavarske, še bližje Boden-
skega jezera – in je veliko pri-
bližno kot Kranj. Če Raven-
sburgu dodamo končnico in 

dobimo ravenburški, torej 
Ravensburger, in ob tem 
pomislimo še na tisti mod-
ri trikotnik na robu škatle s 
sestavljanko (»puzzle«), ki 
smo jo pospravili v predal, 
potem ko smo sestavili pri-
ljubljeni motiv, potem že 
vemo, za kaj gre.

V mestu Ravensburg je 
namreč doma svetovno 
znano podjetje, ki izdeluje 
miselne in družabne igre, 
izdaja knjige – največ za 
otroke in mladino – izdeluje 
pa tudi pisarniški material. 

Svoje izdelke izvaža v devet-
deset držav sveta, zaščitni 
znak modri trikotnik na vsa-
kem njihovem izdelku pa bi 
v sekundi za Ravensburger 
prepoznalo kar 95 odstot-
kov Nemcev. Takrat založbo 
je leta 1883 ustanovil Otto 
Robert Maier in uspel z igro 
Potovanje okrog sveta, ki jo 
je spodbudil znani roman 
Julesa Verna V osemdeset-
ih dneh okrog sveta. Podje-
tje je preživelo obe svetovni 
vojni, Weimarsko republi-
ko, nacionalsocializem in je 
danes multinacionalka z več 
hčerinskimi podjetji v razli-
čnih delih sveta. Tudi po 135 
letih je še vedno v lasti druži-
ne Maier. Lani aprila je vode-
nje podjetja prevzel pripad-
nik četrte generacije Maier-
jev, ustanoviteljev pravnuk 
Clemens Maier. 

Če vas pot zanese v ta del 
Nemčije, si oglejte muzej 
Ravensburger, ki je v stav-
bi častitljive starosti (tramo-
vi v pritličju pričajo, da nje-
na osnova sega na začetek 
15. stoletja) v starem delu 

mesta. V pritličju najprej 
spoznamo ustanovitelja in 
prve igre, s katerimi je uspel. 
Menda je sledil ideji ustano-
vitelja prvih vrtcev v Nem-
čiji, češ da se otroci najbol-
je učijo skozi igro – kar je še 
danes osnovno načelo podje-
tja Ravensburger. V prvem 
nadstropju se srečamo z nji-
hovo najbolj znano igro Spo-
min (Memory). Karte, s kate-
rimi smo urili spomin, so 
nam pripadnikom današ-
nje srednje generacije starši 
v sedemdesetih letih kupo-
vali še čez mejo v Celovcu 
ali Beljaku. Doslej so izdelali 
več kot osemdeset milijonov 
teh iger z različnimi motivi, 
in če bi karte postavili v vrs-
to, bi osemkrat obkrožile pla-
net. Druga velika uspešni-
ca »modrega trikotnika« so 
sestavljanke. Obliko delov, 
kakršni se v celoto sestavijo 
danes, so v Ravensburgerju 
izumili leta 1964, kot prvo 
navodilo pa so v škatlo doda-
li: »Bodite potrpežljivi.« 

Zanimiva je predstavitev 
nastajanja iger od ideje do 

njihove proizvodnje. Zadnje 
nadstropje muzeja je name-
njeno knjigam, interaktiv-
nim vsebinam in igralnici. 
Muzej je vsekakor zanimiv 
vpogled v zgodovino podje-
tja do danes, žal pa so spre-
mljajoči zapisi le v nem-
škem jeziku, zato je pripo-
ročljivo kupiti zvočni vodnik 

v angleščini. V Muzejski 
trgovinici na primer naleti-
mo tudi na največjo sestav-
ljanko, ki obsega kar 40.320 
kosi in je velika sedem krat 
dva metra. Slike iz sveta risa-
nih Disneyjevih junakov, 
sestavljanka stane slabih šti-
risto evrov, bi najbrž sestav-
ljali več let. 

SVET SESTAVLJANK
V mestu Ravensburg stojita tovarna in muzej svetovno znane izdelovalke iger Ravensburger.

Stavba, v kateri se je leta 1883 začela zgodovina podjetja 
Ravensburger, danes pa je v njej muzej / Foto: Igor Kavčič

Ena od različic igre Spomin s portreti s slikarskih platen

Stotine iger pod blagovno znamko modrega trikotnika

Ljubica moja

Ljubica moja,
vedno bom zate nekje.
Obljubim, nikoli
tvoje roke ne izpustim.
In nikoli tvoje ljubezni
z drugim ne delim.

Ljubica moja,
vedno boš prva.
In nikoli te ne zatajim.
Ob tebi bom, 
ko boš pozabila leteti
zaradi mokrih kril.

Ljubica moja,
oprosti za obljube prazne.
Moja krila sedaj letijo
z drugim vetrom.
Ljubezen tvoja 
me ne more ogreti.

Janez

PESMI MLADIH

Najlepše je, ko znamo leteti in si s tem ustvariti svoj svet, 
v katerem smo srečni. Tega nikoli ne bi smeli pozabiti. Vse 
mine, a prava ljubezen za vedno ostane, še bolj, ko se iz 
nje ustvari pesem. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Mateja Rant

T
o je največji uspeh 
mojih učencev v 
tej kategoriji,« je 
po nastopu v Pra-
gi s svojimi varo-

vanci zadovoljen njihov tre-
ner in koreograf Jernej Šer-
jak. Na prvenstvu je nastopi-
lo več kot 1800 plesalcev iz 
25 držav, pri čemer je bila 
najštevilnejša prav repre-
zentanca Slovenije, ki je šte-
la tristo članov. Med njimi so 
se izkazali tudi Gorenjci, in 
sicer sta Živa Babnik in Gre-
ga Golob iz plesnega kluba 
Šinšin iz Kamnika osvoji-
la četrto mesto med otroški-
mi dvojicami, pravi spekta-
kel pa so pripravili tudi ple-
salci iz plesne šole Jaydance-
studio, ki so si prav tako pri-
plesali četrto mesto.

V formaciji je nastopi-
lo kar petdeset plesalcev, 
starih od dvanajst do šest-
najst let. Produkcijo so nas-
lovili Time Machine oziro-
ma v prevodu Časovni stroj. 
»Skozi ples smo namreč 

želeli predstaviti, kako se 
je glasba spreminjala sko-
zi čas,« je razložil Jernej 
Šerjak. Skozi glasbeno zgo-
dovino so se sprehodili s 
pomočjo enega od plesal-
cev, preoblečenega v ded-
ka, ki se spominja časov, 
ko je imela »glasba še smi-
sel«, je pojasnil Šerjak in 

dodal, da so glasbi, s kate-
ro so zaznamovali različna 
glasbena obdobja, prilago-
dili tudi stil plesa. Na odru 
so se tako predstavili z zelo 
raznolikimi plesnimi stili, 
temu pa so prilagajali tudi 
sceno in kostume. S svojim 
nastopom so se po Šerjako-
vih besedah vsi plesalci zelo 

izkazali, pa čeprav nekate-
ri plešejo skupaj šele dva 
meseca ali največ eno leto. 
»Gorenjska ima zelo per-
spektivne plesalce,« veseli 
Šerjaka, ki se z mladimi ple-
salci že pripravlja na novo 
državno prvenstvo, za kate-
ro se kvalifikacije začnejo 
konec decembra. 

Z GLASBO SKOZI ČAS
Na svetovnem prvenstvu v show danceu konec septembra v Pragi so nastopili tudi mladi plesalci iz 
plesne šole Jaydancestudio iz Kranja, ki so občinstvo osvojili s plesno produkcijo Time Machine.

Na svetovnem prvenstvu v show danceu so s svojo produkcijo Time Machine mladi 
plesalci iz plesne šole Jaydancestudio osvojili četrto mesto. / Foto: arhiv plesne šole

Na zaključni prireditvi projekta Kulturna šola, ki jo je v 
Mariboru organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavno-
sti (JSKD), so razglasili najbolj kulturno šolo in podelili 
še posebna priznanja šolam, ki izstopajo na posameznih 
področjih kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja. Priz-
nanja so prejele tudi nekatere gorenjske osnovne šole. 
Priznanje za kulturno šolo v kategoriji velikih šol je prejela 
OŠ Naklo, v kategoriji srednje velikih šol pa OŠ Žirovnica. 
Priznanje za izjemne dosežke na področju izobraževanja 
mentorjev si je prislužila OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 

Priznanja tudi za gorenjske kulturne šole
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T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e T

Peter Colnar

V soboto, 6. oktobra 2018, sta na Bledu zakonsko zvezo 
sklenila Edi Popovski in Ivana Maznev. V torek, 9. oktobra 
2018, sta v Kranjski Gori zakonsko zvezo sklenila Božidar 
Zupančič in Nataša Besednjak.

Mladoporočenci

Evropska dekadenca
Oskar Wilde, irsko-angle-

ški pisatelj, pesnik in drama-
tik, se je rodil 16. oktobra leta 
1854. Bil je eden najvidnej-
ših predstavnikov evropske 
dekadence, zlasti esteticiz-
ma in larpurlartizma. V svo-
jem najbolj znanem roma-
nu Slika Doriana Graya je s 
simboličnimi sredstvi upo-
dobil skrajnost dekadenčne-
ga esteticizma, zlasti njegov 
odnos do morale. 

Otroška leta je preživel 
v svojem rojstnem kraju v 
Dublinu na Irskem. Mati je 
bila pesnica, oče pa zdrav-
nik. Hodil je v dobre šole, saj 
je bil materialno preskrb-
ljen. Že v mladosti je bil zelo 
razgledan in se je zanimal 
za umetnost. Študiral je na 
oxfordski univerzi. Iz pro-
testa proti meščanski dru-
žbi je prevzel provokativ-
no oblačenje oziroma deka-
denčni slog, dandijstvo. Bil 
je tudi umetnostni in lite-
rarni proučevalec ter kritik. 

Pisal je v različne angle-
ške mesečnike. Ni obstal 
pri mladostnem pesniko-
vanju, ampak je znal pisati 
tudi dobro pripovedno pro-
zo; med zvrstmi je obvladal 
pravljico, novelo in roman, 
komedijo in tragedijo ter 
ne nazadnje tudi elegantno 
oblikovan esej. Pokazalo se 
je, da Oscar Wilde ni zave-
rovan v eno smer, temveč 
da je pisatelj širokega raz-
pona. Utrl si je pot med naj-
višje sloje družbe. Povsod je 
bil cenjen gost, tako kot so 
cenjene tudi njegove knjige 
še danes. 

Zaradi homoseksualne 
zveze so ga sodno preganja-
li, mu sodili in ga za dve leti 
poslali na prisilno delo v zlo-
glasno kaznilnico. To se je 
zgodilo dve leti pred smrtjo. 
Umaknil se je v Pariz, kjer je 
živel osamljen do smrti 30. 
novembra 1900.

Poglejmo, kaj pome-
nijo izrazi. Dekadenca je 

umetnostna smer, ki pome-
ni propadanje. Pri estetici-
zmu gre za pojmovanje, ki 
šteje umetnost za najviš-
jo vrednoto in najvišjo obli-
ko človeške ustvarjalnosti. 
Larpurlartizem enostavno 
pomeni, da gre za umetnost 

zaradi umetnosti oziroma 
da je umetnost namenjena 
sama sebi. 

Nekaj duhovitih in zani-
mivih misli Oskarja Wilda:

– Kadar ljudje z menoj 
soglašajo, vedno čutim, da 
se motim.

– Malo iskrenosti je 
nevarna zadeva, veliko pa 
usodna.

– Ko sem bil mlad, sem 
verjel, da je denar najvažnej-
ši v življenju, sedaj pa to vem. 

– Edini način, da se člo-
vek reši skušnjave, je, da ji 
popusti. 

– Izkušnja je izraz, s kate-
rim imenujemo svoje neu-
mnosti.

– V začetku otroci ljubi-
jo svoje starše. Ko postane-
jo starejši, jim začnejo sodi-
ti. Včasih jim oprostijo.

– Kadar nas bogovi hoče-
jo kaznovati, izpolnijo naše 
molitve.

– Ni prav deliti ljudi na 
dobre in slabe. Lahko so 
samo zanimivi in dolgo-
časni.

– Ne sprašuj Boga za pot 
v nebo, ker ti bo pokazal 
najtežjo.

– Življenje je preveč 
pomembna stvar, da bi se o 
njem resno govorilo.

Pregovori in reki
   Nemški pregovor: Častihlepnost in bolhe visoko 

skačejo.
   Arabski pregovor: Častihlepnost in vesolje nimata 

meja.
   Ruski pregovor: Človek je kot ključavnica. Za vsake-

ga je treba poiskati njegov ključ.
   Vietnamski pregovor: Ljudje so cvetje zemlje.

Smeh ni greh
   Dekle zavrne fanta, ki jo osvaja: »Žal stanuje v 

mojem srcu že nekdo drug.« Ko se fant namerava 
razočaran umakniti, dekle doda: »Vendar pa ni 
vedno doma. Prav danes ga ni.«

   Pijanček pri zdravniku. »Rad bi nekaj, da moj nos 
ne bo rdeč.« 

 »Samo več pijte, pa bo postal vijoličast.«

Samo Lesjak

G
lasbena sreča-
nja v organi-
zaciji Društva 
upokojencev 
Šenčur posta-

jajo tradicionalna in so dos-
lej v svojih sedmih izvedbah 
našla prostor v ljudskih srcih. 
Tudi tokrat so obiskovalci v 
Domu krajanov večer preži-
veli v dobri družbi in ob ubra-
nih zabavnih ritmih števil-
nih glasbenikov. Nastopi-
li so ansambli Šepet, Šantej 
in Trgovci, ki so vsak na svoj 
način poskrbeli za sprošče-
no vzdušje, posebna gostja 
večera pa je bila simpatična 

cvičkova princesa Ana Pav-
lin, ki je dokazala tudi svoje 
plesno znanje.

Prav vsi nastopajoči so nav-
dušili, še posebej ansambel 
Trgovci iz Cerkelj, za katerim 
je že dolga zgodovina. Nam-
reč, na silvestrovo leta 1962 
so trije trgovski pomočniki v 
dvorani Osnovne šole Zalog 
prvič stopili na oder, doma-
čini pa so jih poimenovali 
Veseli trgovci. Naslednje leto 
so prerasli v kvintet, vse do 
danes pa se je zasedba mno-
gokrat spreminjala in tako je 
v ansamblu po vsej Sloveniji 
pa tudi na tujem igralo in pelo 

nad štirideset glasbenikov. 
Iz začetne zasedbe je ostal le 
eden, trobentač, pevec in vod-
ja ansambla Vinko Janežič, ki 
mu na odru družbo delajo – 
tudi tokrat v Domu krajanov 
v Šenčurju – pevka Bernarda 
Prosenc, harmonikar Darko 
Kovač, kitarist Iztok Prosenc, 
basist Bojan Batič, klarinetist 
Tone Novljan.

Da je vse – tako kot vedno 
– potekalo gladko, je poskr-
bel Miro Erzin, ki je predsta-
vil vse nastopajoče, obenem 
pa obljubil, da bodo organi-
zatorji ostali zvesti tovrst-
nim srečanjem.

TRADICIJA GLASBE IZ SRCA
V Domu krajanov v Šenčurju je bilo v petek zvečer veselo, saj so tam potekala tradicionalna, že sedma 
Šenčurska glasbena srečanja.

Glasba s tradicijo in srcem: ansambel Trgovci iz Cerkelj je nastal že pred davnimi 56 leti. 

Jesenskega koncertnega dogajanja v Šenčurju ne bo 
manjkalo. V četrtek, 8. novembra, bo ob 20. uri v Domu 
krajanov nastopila priljubljena pevka Alenka Godec. 
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Kranj – Na Gorenjskem vedno bolj poznana glasbena sku-
pina Projekt predstavlja svojo prvo skladbo z naslovom 
Mejbi moja bejbi. Igor Franko, dolgoletni član skupine Str-
mina, je nedavno ustanovil novo zasedbo, skupino Pro-
jekt. Poleg Igorja, ki igra kitaro, sta v zasedbi še Gašper 
Roblek, ki igra klaviature in harmoniko, ter Nejc Perko z 
baskitaro in baritonom. Fantje prihajajo iz okolice Kranja, 
so dobri pevci in poleg domačih viž preigravajo tudi tuje 
uspešnice.

Skupina Projekt s prvo skladbo

Kranj – V tretji oddaji šova Slovenija ima talent je navdušil 
19-letni pevec Tilen Lotrič iz okolice Kranja, ki poje že od 
otroštva. S svojim nastopom – nastopil je prav ob koncu 
šova, ko je zapel pesem Ota Pestnerja z naslovom Vrača 
se pomlad – je prepričal vse, še najbolj pa žirantko Mar-
jetko, ki je prehitela Lada in Tilnu prva namenila drugi 
zlati gumb večera in ga vsa ganjena poslala naravnost v 
polfinale.

Tilen Lotrič v polfinalu šova talentov

Tilen Lotrič je s skladbo Ota Pestnerja navdušil na 
tokratnih Talentih. / Foto: arhiv glasbenika
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Tretjega oktobra je šestindevetdeseti rojstni dan prazno-
vala Frančiška Ahačič. V isti hiši v Podljubelju živi vsa svoja 
leta. Že dvajset let je vdova, ima hčeri Anico in Sonjo in še 
veliko »ta mladih« v družini, tudi že prapravnuka, njihove-
ga obiska pa je vedno vesela. Službovala je v Bombažni pre-
dilnici in tkalnici Tržič. Kot pove, je hodila delat in skrbela za 
dom. Tudi pri svojih 96 ostaja živahna, dobrega spomina, 
v hiši še vse sama postori in si skuha. Rada rešuje križan-
ke. Je povedala, da se je vas Podljubelj včasih imenovala 
tudi Rotarje, krajani pa Rotarji, menda zato, ker so doma 
iz hribov.»Druščina kdaj tudi mora biti,« se je razveselila 
številnega obiska nekaj dni po rojstnem dnevu. Voščit so 
ji prišli predstavniki Krajevne organizacije Rdečega križa 
Podljubelj s predsednico Marijo Janc, podpredsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Podljubelj Jože Dovžan, tržiški župan 
Borut Sajovic in vedno nepogrešljivi, kadar se kaj dogaja v 
kraju, učenci z učiteljicami in vodjo Podružnične šole Pod-
ljubelj Majo Ahačič. Zapeli so in zaplesali ob spremljavi na 
harmoniko, ki jo je raztegnil Jože Švab iz ansambla Fantje s 
treh bregov. Slavljenki so vsi zaželeli predvsem zdravja, in 
kot sta še povedala četrtošolca Sara in Jakob, je starejšim 
vedno lepo prisluhniti, ker znajo povedati toliko zanimivih 
zgodb iz svojega življenja. S.K.

Praznovala najstarejša Podljubeljčanka

Slavljenka Frančiška Ahačič / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

K
ot pravijo domači, 
najprej nista raz-
mišljala o prazno-
vanju, pa sta si kas-
neje premislila. 

Sobota se je tako začela z 
mašo na Brezjah, kar je Ose-
ljeva še posebno ganilo in 
navdušilo, saj na Brezjah že 
dolgo nista bila. Po maši pa 
je povabljena družba s slav-
ljencema diamantno praz-
novanje nadaljevala ob kosi-
lu v gostišču na Šenturški 
Gori.

Julijana in Tone sta šest-
deset let, odkar sta se poro-
čila, praznovala v četrtek, 
20. septembra, in takrat so 
ju presenetili tudi s pomočjo 
Radia 2, za kar je poskrbela 
vnukinja Maja Tratnik. Ven-
dar do sobotnega slavja – dva 
dni kasneje – za prispevek v 
etru nista vedela. Predvajali 

so jima ga na praznovanju in 
tako so tudi drugi dobili lepo 
predstavo, kako je bil pravza-
prav videti njun poročni dan 
pred šestdesetimi leti. 

Spoznala sta se na enem od 
plesov, ki so jih takrat orga-
nizirali v Cerkljah. Poroči-
la pa sta se malce prej, kot 
sta načrtovala, ker so Toneta 
poklicali k vojakom – in tako 
je odšel na služenje vojaške-
ga roka že teden po poroki. 
Cerkveno sta se poročila 21. 
septembra 1958 v Adergasu, 
civilno dan prej v Cerkljah.

Julijana se je pred poro-
ko pisala Bukovnik in izha-
jala iz velike družine: doma 
je bilo kar 16 otrok. Tako da 
je bilo tudi svatov na poroki 
veliko.

Zakonca Oselj imata dve 
hčeri, Zvonko in Miro, pa 
tudi že štiri vnuke in pet pra-
vnukov. »Mama še vedno 
šiva, sicer manj kot včasih. S 
teto Zvonko imata Šiviljstvo 

Julijana, po svojih zavesah 
pa sta znani daleč naokrog. 
Ata je pa skoraj vse življen-
je žagal po gozdovih in tudi 
brusil kline. Brusilnico ima 

kar doma, pred hišo – čep-
rav se sam tega ne loti več. Je 
pa za osemdeseti rojstni dan 
dokazal, da še vedno zna,« še 
pove vnukinja Maja.

DIAMANTNA ATA TONE IN 
MAMA JULIJANA
Anton ali po domače Tone in Julijana Oselj iz Gradu pri Cerkljah sta septembra praznovala  
šestdeseto obletnico poroke.

Anton in Julijana sta se poročila septembra 1958. / Foto: osebni arhiv

Zakonca Oselj sta pred kratkim praznovala diamantno 
poroko.

Sporočate mi, da vam odgo-
varja sistem treh kart, zato 
bomo tudi tokrat ponovili 
to vajo. Kot se spomnite, 
smo imeli sistem splošnega 
pogleda, ko stranka premeša 
karte in naredi tri sorazmerno 
enake kupčke. Vedeževalec 
jih obrne na lice in povezuje 
po tri vrhnje skupaj, dokler 
kart ne zmanjka. Ta sistem je 
najboljši za vajo in naredite 
ga lahko tudi sami sebi. Bole-
zen, Nekaj denarja, Pismo – 
v sebi nosimo veliko nepre-
delanih stvari, zato imamo 
tudi posledično težave pri 
zdravju, že same misli je tre-
ba takoj spremeniti iz nega-
tivnih v pozitivne. Obisk, 
Oficir, Sodnik – če se osre-
dotočimo na poslovnost, je 
to vsekakor pogovor z odgo-
vorno osebo in visoko napre-
dovanje ali pa posvet v smislu 
zdravja, lahko tudi nov zače-
tek na službenem področju. 
Mislec, Smrt, Težave – stanje, 
ko smo sprti sami s sabo, ko 
nočemo poslušati ne sebe ne 
nasvetov drugih. Čas, ko se 
moramo posvetiti samo sebi 
in poiskati sonce iz teme. 

Otrok, Sovražnik, Nenadna 
sreča – so trenutki, ko nam 
gre na otročje, čeprav je naša 
okolica naravnana drugače, a 
se ne pustimo motiti, saj smo 
prepričani, da je sreča na naši 
strani. Nenaden preobrat na 
boljše. Vdovec, Ljubezen, 
Žalost – po dolgem času 
dobre spremembe glede 
čustev in konec osamljenosti. 
Ljubosumje, Sreča, Sporočilo 
– tretja oseba, ki sicer ni vple-
tena v dogajanje, reši situaci-
jo z informacijami, ki pridejo 
v pravem trenutku – in vse se 
pozitivno zaključi. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
»šola vedeževanja« in svojo 
šifro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že do 
sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Dvojina«
Zahvaljujem se vam za odgo-
vor, ki me je takrat res pomiril, 
zato se na vas obračam zno-
va. Zaradi težav sem postala 
rahlo depresivna, nejevoljna, 
jezna ... V meni so se prebu-
dila vsa negativna čustva, 
zato sem vse to prenašala na 
partnerja, s katerim sva bila v 
napetem odnosu in se je odse-
lil. Vem, da je on tisti pravi. 
Hvaležna vam bom za nasvet.
Res sem vesela za vas. In to 
zato, ker ste poiskali pomoč 
in se začeli ukvarjati s sabo. 
Kajti nikoli ne smemo in ne 
moremo pričakovati od dru-
gih, da se bodo spremenili, 
lahko se le sami. Bravo in vse 
čestitke. Samopodoba je zelo 
pomembna, saj iz nje izhaja 
večina težav. Težave, ki se jih 
zavedamo, in tiste, ki si jih 
niti ne. Vajin odnos je padal 
iz dneva v dan in normalno 

je, da je prišlo do točke, ko 
tako nista več mogla naprej. 
Kar je najbolj pomembno, 
je to, da se imata še vedno 
rada in tudi on vas močno 
pogreša. Svetujem vam, da 
ne čakate preveč in poiščete 
pot nazaj k njemu. Lahko se 
zgodi, da ne bo takoj hotel 
obnoviti vsega tega, kar sta 
imela, dajte mu čas in poka-
žite mu, da ste se spremenili 
in ga imate radi. Da, on je 
tisti pravi. Glede službe vam 
ne vidim nobenih težav, ima-
te pa drugo leto večje dobre 
spremembe. Seveda v takem 
psihičnem stanju niste 
mogli zaključiti diplome, ne 
obremenjujte se zaradi tega. 
Vse vas je počakalo, tudi to. 
Želim vam vse dobro.

»Vicka«
Veselim se že vaših odgovo-
rov, ker ste mi v preteklosti 

že enkrat odgovorili. Nedol-
go tega sem spoznala neke-
ga gospoda. Zanima me, ali 
se bo z njim razvila kakšna 
resna zveza. Prosila bi vas, da 
mi poveste, ali se kaj kmalu 
rešim denarnih skrbi, ki niso 
tako majhne.
V ljubezni imate videti nov 
začetek in do srečanja kmalu 
pride. Pozitivno boste prese-
nečeni. Prišel je čas, da gre-
ste na svoje, zato ne bodite 
preveč žalostni, da se v hče-
rinem domu ni tako izteklo, 
kot ste pričakovali. Vse je za 
nekaj dobro, čeprav tega ne 
vidimo takoj. Iz finančnih 
težav se boste rešili, brez skr-
bi. Še vse bo dobro. Srečno.

»Vrtnica«
Pozdravljeni, gospa Tanja. 
Redno prebiram vaše odgovo-
re. Zanima me, ali bom uspe-
šno prodala stanovanje in kdaj 

mi bo to uspelo? Ali bo bolje, 
če mi to ureja nepremičninski 
agent? Kako bo kaj z mojim 
zdravjem? Ali mi bo uspelo 
preživljati več časa na morju? 
Kako kažejo moje finance? 
Glede prodaje stanovanja 
vam svetujem pomoč ozi-
roma nepremičninskega 
agenta. Po tej poti vam lahko 
še v tem letu uspe prodati 
stanovanje. Vsekakor kma-
lu. Glede financ vas skrbi, a 
kot vidim, se vam vse dobro 
izpelje in ne vidim težav. 
Bodite pa previdni pri nekem 
vlaganju, raje dvakrat premi-
slite, preden se dokončno 
odločite. Drugo leto boste 
večinoma na morju, ta želja 
se vam izpolni. Tudi ali pa 
največ zaradi tega se vam 
bodo zmanjšale zdravstve-
ne težave, pri katerih imate 
videti same lepe spremem-
be. Imejte se lepo.

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 45 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 13 deklic in 9 dečkov. Naj-
težji je bil deček, ki je tehtal 4440 gramov, najlažji deklici 
pa je tehtnica pokazala točno tri kilograme. Na Jesenicah 
se je rodilo 10 dečkov in 13 deklic, med njimi tudi dvojči-
ci. Najlažja je bila ena od deklic, tehtala je 2940 gramov. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4580 gramov.

Novorojenčki
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_16. 10. 2018

1.  nagrada: USB-ključek in darilni bon za  
tortico in kavo

2. nagrada: USB-ključek in zeliščni čaj s Krvavca
3. nagrada: košarica medenega razvajanja
 
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 petka, 
2. novembra 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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DRUŽABNA KRONIKA
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Zvezdnik filmske serije Ameriška pita 
Jason Biggs (40) je praznoval eno leto 
brez drog in alkohola. Kot pravi, je to zma-
ga, na kateri je delal več let. “S tem sem 
želel opraviti že pred petimi leti, ko se je 
zasvojenost stopnjevala do te mere, da 

je nisem mogel nadzorovati,” je povedal igralec, ki pravi, 
da je ponosen na dosežek bolj kot na karkoli v življenju.

Jason Biggs slavil eno leto treznosti

Pevka in igralka Selena Gomez (26) je 
po hudih napadih panike pristala v psi-
hiatrični bolnišnici. Že konec septembra 
je zvezdnica presenetila z objavo, da se 
poslavlja od družabnih omrežij, njeno 
psihično stanje pa naj bi poslabšala slaba 

zdravstvena prognoza zaradi presajene ledvice. Gomezo-
vo naj bi dvakrat v štirinajstih dneh obravnavali psihiatri 
ter jo po živčnem zlomu pridržali. Več podrobnosti zaen-
krat ni znanih.

Selena Gomez pristala v bolnišnici

Pevec Ryan Adams (43) in pev-
ka ter igralka Mandy Moore (34) 
sta se poročila leta 2009 in se 
sedem let kasneje ločila. Adams 
pravi, da je vedel, da se zakon ne 
bo obnesel, saj se, zaradi omam-

ljenosti od protibolečinskih tablet, poroke niti ni spomnil. 
Mandy pa je za novembrsko izdajo revije Glamour pove-
dala, da ni izbrala pravega, da se je v zakonu počutila ujeto 
ter da ločitve ne obžaluje. “Življenje ni lahko in vse se 
zgodi z razlogom,” je sklenila igralka.

Preveč omamljen na svojo poroko

Ameriška komičarka in televi-
zijska voditeljica Rosie O'Don-
nell (56) je po enem letu zveze 
za roko zaprosila triintrideset-
letno policistko Elizabeth Roo-
ney, ki je na Instagramu že 

objavila ikonico prstana, zraven katerega je dopisala črko 
R. “Prvič sem v zvezi z mlajšo. Tako super se izpopolnju-
jeva, da je neverjetno,” je dejala Rosie, ki je bila že dvakrat 
poročena in ima pet otrok.

Rosie O'Donnell spet pred oltar?

VRTIMO GLOBUS

M. L., A. Se., A. B.

P
o dveh desetletjih 
se je klub iz začet-
nih dvajsetih okre-
pil na devetdeset 
članov, od tega pa 

se jih je 36 poklonilo jubi-
leju z družabnim golfskim 
turnirjem v Arboretumu 
Volčji Potok, po športnem 
delu pa so proslavili ob kosi-
lu in podelitvi priznaj usta-
novnim članom ter pod-
pornikom, klub pa je pode-
lil tudi prvi naziv častnega 
člana trenutnemu predsed-
niku Slavku Erzarju za dol-
goletno vodenje. Klub vodi 
že dvanajst let, izrazil pa je 

zadovoljstvo, da so uspeli 
preživeti težke čase in ohra-
nili glavni namen: povezova-
ti in družiti kranjske golfiste. 
Dogodka se je udeležil tudi 
generalni sekretar Golf zve-
ze Slovenije Gorazd Kogoj, 
ki je klubu izročil priznanje 
za dvajset let delovanja. 

Likovno društvo Pred-
dvorski samorastniki je 
minulo sredo odprlo letno 
razstavo likovnih del članov 
društva. Tokrat razstavljajo v 
hotelu Alma ob jezeru Črna-
va v Preddvoru. Na ogled so 
kipi in slike, med katerimi 
v oči padejo tudi malce abs-
traktni glineni kipci pred-
sednika društva Francija 
Gučka. Motivika razstave je 

različna: od pokrajin do por-
tretov, že omenjenih kipov, 
lesenih skulptur Jožeta 
Mrgoleta in zanimivih vaz 
Milana Ažmana. Ob odprt-
ju je prisotnim nekaj besed 
namenil predsednik druš-
tva, Jože Mrgole je zaigral 
na orglice, hotelska kuhari-
ca Irena pa je poskrbela za 
zakusko, na kateri so zagoto-
vo izstopali okusni buhtelj-
ni z marmeladnim in oreho-
vim nadevom. Razstava bo 
na ogled do konca meseca. 

Kmetijsko-obrtni sejem v 
Komendi že davno ne slo-
vi več le po pestri sejemski 
ponudbi obrtnikov in proi-
zvajalcev kmetijske meha-
nizacije, temveč je vse bolj 

prepoznaven tudi po pes-
trem zabavnem programu. 
Tudi minuli konec tedna 
so številni obiskovalci lah-
ko prisluhnili godbam in 
ansamblom, ki so nastopi-
li v treh sejemskih dneh. Še 
posebno pestro je bilo v pet-
ek in soboto zvečer, ko je bilo 
glasbeno prizorišče skorajda 
premajhno za številne ljubi-
telje zabavne glasbe. V petek 
so pod šotorom zabave nas-
topili člani ansamblov Stil in 
Tequila, v soboto pa so zaba-
ve željne obiskovalce pozno 
v noč zabavali člani ansam-
bla Calypso in Ines Erbus. V 
toplem in sončnem vreme-
nu pa ni bilo nič manj pes-
tro tudi v nedeljo popoldan. 

GOLF, SLIKA IN SEJEM
Preddvorski samorastniki razstavljajo v hotelu Alma; sejem v Komendi zaznamuje tudi privlačen 
zabavni program, pred dvajsetimi leti pa je skupina zagnanih kranjskih golfistov pod vodstvom Franca 
Rutarja ustanovila Golf & country klub Kranj kot odziv na takratno ekskluzivnost blejskih klubov.

Ustanovni člani in prejemniki pozlačenih markerjev: Viktor 
Mohorič, Marija Mohorič, Vinko Traven in Janez Hafner, ki 
je priznanje sprejel v imenu Braneta Selaka / Foto: Tina Dokl

Podpredsednik kluba Iztok Kraševec, generalni sekretar 
Golf zveze Slovenije Gorazd Kogoj in predsednik Golf & 
country kluba Kranj Slavko Erzar / Foto: Tina Dokl

Razstava del preddvorskih samorastnikov bo na ogled do 
konca meseca. / Foto: A. B.

Franci Guček je poskrbel, da je vsaka slika dobila svoj 
prostor na razstavi. / Foto: A. B.

Harmonika je v Komendi pela tudi na prostoru za 
razstavljavce. / Foto: Aleš Senožetnik

Obiskovalce so na komendskem odru zabavali tudi člani 
skupine Mladi godci. / Foto: Aleš Senožetnik

Monika Avsenik, vnukinja Slavka Avsenika, hči 
skladatelja in glasbenika Gregorja Avsenika, je lani 
posnela svojo prvo skladbo Morda pa nekoč, sedaj 
pa prvo solistično pesem Nesi me, nesi (Srečanje). 
Melodijo boste morda prepoznali, saj gre za zelo staro 
skladbo Srečanje Monikinega dedka Slavka Avsenika, 
ki pa je danes, več kot trideset let kasneje, dobila 
modernejšo podobo in prvič tudi besedilo. / Foto: Nejc Heberle
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tortilje z bučo in piščancem
Mnogo mislijo, da oran-

žne buče niso veliko več kot 
le dekoracija za noč čarov-
nic ali obrok za mesojedcem 
priljubljeno žival. Pa ven-
dar so te oranžne »žoge« vir 
mnogih vitaminov in mine-
ralov, zaradi katerih bi bilo 
koristno, da jih bi uživali 
tudi ljudje in ne samo puj-
si. Vseeno zadnja leta dobi-
vajo v humani prehrani vse 
večji pomen, saj jedem po-
leg zdravju koristnih snovi 
dajo tudi odličen okus.

Za pripravo tortilj z bučo 
in piščancem potrebujemo: 
4 velike tortilje, 1 manjšo 
bučo, 0,5 kg piščančjega fi-
leja, 1 dl vode ali jušne osno-
ve, pol žličke rdeče paprike, 

pol žličke zrnatega česna, 1 
šopek drobnjaka ali peterši-
lja, 4 žlice grškega jogurta, 
150 g naribanega sira, 2 žli-
ci olja, sol.

Za nadev tortilj se najprej 
lotimo priprave bučnega na-
deva: bučo razkosamo, ji od-
stranimo semena ter jo olu-
pimo. Narežemo jo na manj-
še kocke. Ponev segrejemo 
in prilijemo žlico olja ter na 
njem popečemo bučne koc-
ke. Posolimo s ščepcem soli 
in prilijemo vodo ali jušno 
osnovo. Ponev pokrijemo in 
kuhamo 15 minut. Nato pot-
resemo z mleto rdečo papri-
ko, zrnatim česnom in drob-
njakom. Dobro premeša-
mo in pustimo stati v pokriti 

posodi, dokler ne pripravi-
mo preostalih sestavin za 
tortilje.

Piščančji nadev pripravi-
mo tako, da piščančji file na-
režemo na krajše trakove in 

ga na rahlo posolimo in pot-
resemo s ščepcem mlete 
rdeče paprike. Ponev segrej-
mo, prilijemo žlico olja in na 
njem na hitro popečemo pi-
ščančje trakove.

Nato se lotimo nadeva-
nja in zvijanja tortilj: vsako 
tortiljo po sredini premaže-
mo z žlico grškega jogur-
ta. Nanj razporedimo četrti-
no bučnega nadeva in četr-
tino pečenih piščančjih tra-
kov. Prekrijemo s pestjo na-
ribanega sira. Robove tortilj 
zapognemo ter jo zvijemo. 
Tortilje položimo v pekač 
in jih posujemo s preosta-
lim naribanim sirom. Pekač 
postavimo v pečico, ogreto 
na 180 stopinj Celzija, za 20 
minut.

Nasvet: Namesto grškega 
jogurta lahko uporabimo ki-
slo smetano ali mlečni na-
maz. Za bučni nadev je naj-
bolj primerna buča hokaido.

Bogate jesenske solate

Mraz bo tudi pri solatah zahteval svoje: več kalorij bomo pot-
rebovali in tako bodo solate gostejše, s krompirjem, fižolom, 
jajci, rižem, mesninami, dobrim oljem in začimbami obo-
gatene. Kot dobre enolončnice. Tile zadnji topli dnevi bodo 
še pripomogli, da bo dovolj radiča, motovilca, por bo zdržal 
še daleč v zimo, korenje bo pa pomagalo zelje in vse drugo 
zelenje živahno oranžno obarvati. Glejte, da boste korenje 
prav spravili, da bo za dlje. Vitamin A nam daje dober vid 
in hitro rast, skupaj z vitaminom D pa poskrbi za pravilno 
gradnjo kosti.

Pisana riževa solata

Za 4 osebe potrebujemo: 300 g riža, 100 g šunke, 100 g zelenih 
oljk, pol konzerve graha, 1 žlico kaper, 1 žlico vloženih gobic, 1 par 
hrenovk, 2 korenčka, 2 trdo kuhani jajci, nekaj sardelnih filejev, 
nekaj kislih kumaric, 100 g sira, limono, olje, sol.
Riž skuhamo v veliko osoljene vode, ga odcedimo in ohladimo. 
Kuhan korenček in kuhano hrenovko narežemo, prav tako 
narežemo tudi kisle kumarice, sardelne fileje in sir.
Riž in vse ostale sestavine damo v skledo, prelijemo z omako iz 
razmešanega olja, limone in soli in dobro premešamo. Riževa 
solata naj do uporabe ostane v hladilniku.

Glavnata solata in suha klobasa

Za 4 osebe potrebujemo: 2 korenčka, 3 stebla zelene, 2 čebuli, 
150 g suhe klobase, 200 g fižola ali 1 konzervo fižola, 100 g 
oljk, 1 glavo solate, 8 rezin hamburške slanine, peteršilj, poper, 
sol in olje.
Fižol skuhamo, če imamo konzervo, ga le odcedimo. Korenje 
ostrgamo in grobo naribamo. Zeleni odstranimo liste, stebla 
nalomimo, odstranimo nitke in jih narežemo na paličice. Če-
bulo narežemo na tanke kolobarje, klobaso prav tako, oljke 
razkoščičimo. 
Oprane solatne liste položimo cele na okrogel pladenj in nanje 
stresemo v sredino fižol in sesekljan peteršilj, vse drugo pa na-
ložimo okrog njega. Hamburško slanino zvijemo v zvitke. Ze-
lenjavne kupčke osolimo in popopramo ter polijemo z oljem.

Zelenjava s pečenko v solati

Za 4 osebe potrebujemo: 1 glavnato solato, 2 čebulici, 1 pa-
priko, 2 paradižnika, 4 rezine goveje pečenke, 100 g oljk; za 
omako: 3 žlice olja, sok 1 limone, 1 žlico kečapa, sol, poper, 1 
nageljnovo žbico.
Vso zelenjavo dobro operemo in jo primerno narežemo: pa-
radižnike na kolesca, čebulo nasekljamo, papriko in pečenko 
narežemo na rezance, iz oljk odstranimo koščice.
Solato posolimo, popopramo, dodamo zdrobljeno nageljnovo 
žbico, pokapljamo z limoninim sokom, oljem in nazadnje še 
kečapom. Dobro premešamo in damo do uporabe v hladilnik.

Mojca Logar

Bila sva na obisku Janezove 
sošolke in moža, torej so bili 
za omizjem trije ekonomisti 
in jaz. Ne glede na to, da je 
Janez poklic zamenjal, se še 
vedno v starih krogih rad po-
govarja o ekonomiji. Sošolka 
je Ljubljančanka, njen mož 
je iz Črne na Koroškem. Dva-
najst let so živeli v ZDA. 

Kadarkoli se srečamo, pogo-
vor nanese tudi na ta leta in 
vedno znova je ugotovitev ja-
sna. Da ne bi nikoli ameriški 
način življenja prišel k nam. 
Najvišja peščica ljudi živi in 
obvladuje življenje v državi 
in ta država obvladuje svet. 
Tanka plast srednjega sloja je 
nekje vmes in ostali so tisti, ki 
jih zmanipuliraš zdaj za eno, 
drugič za drugo stran. Ko na-
nese beseda na predsednika, 
le zmajemo z glavo. Kakršni 
volivci, taki politiki in takšen 
predsednik. 

Potem je pogovor nanesel na 
študentske čase in tedaj vsi tri-
je ekonomisti oživijo. Ob vpi-
su našega letošnjega študenta 
se je Janez spomnil svojega do-
godka ob vpisu. Z nekim dru-
gim sošolcem sta se šla vpisat 
na fakulteto kar z mopedom, 
z Olševka v Ljubljano. V Med-
nem je bila cesta prenevarna 
oz. je bilo prepovedano vozi-
ti se z mopedom in tako sta 
šla po nekih poljskih poteh 
pod Šmarno goro … Še danes 
je tam makadam, torej sta 
prišla v Ljubljano kot prava 
podeželska fantiča. Le kako 
so ju sprejemali meščani? Ta 
drugi kolega pravi, iz Črne 
sem prišel v Ljubljano v pulo-
verju iz domače surove volne 
jezersko-solčavske ovce. V tis-
tem sem bil ves čas. Strah me 
je bilo fakultete in zelo sem se 

učil. Pred vpisom na fakulteto 
so fantje že opravili vojaščino 
še v takratni JLA. Črnjan pra-
vi: »Na fakulteto sem prišel z 
rezervnim planom B. V vojski 
sem pridobil vozniški izpit 
kategorij C in E. Če mi študij 
ne uspe, bom vozil kamion, v 
tujino. Tako bom dobil dnevni-
ce in bo že nekako. Vseeno pa 
sem se pridno učil. Po kakem 
mesecu sem le spoznal znanko 
iz Slovenj Gradca, ki je bila 
že v drugem letniku fakultete. 
Ko jo tako malo povprašam, 
kako je, odgovori, da jih je bilo 
v prvem letniku s Koroškega 
konca deset. Eni so obupali 
že oktobra, potem januarja in 
zadnji aprila. Le njej je uspelo 
priti v drugi letnik.« To ga je 
še bolj spodbudilo k učenju. Po 
prvih izpitih januarja je prišel 
domov, ko ga starši vprašajo, 
kako je. »Vse izpite sem opravil 
z deset. Še več, pohvaljen sem 
bil pred vsemi tristotimi štu-
denti, da je to primer pravega 
študija.« Tako je začel in zak-
ljučil imenitno kariero v ZDA. 

Ne vem, ali so danes štu-
denti bolj samozavestni ali so 
študijski programi lažji. To o 
samozavesti zagotovo drži, 
o zahtevnosti programov pa 
ekonomisti pravijo, da prav 
tako. Ti nekdanji študenti 
imajo sedaj že svoje otroke 
diplomante, ne le študente, in 
zagotavljajo, da tako debelih 
bukel ne študirajo več, niti ne 
na tak način. Če so iznaš-
li uspešnejši način študija, 
krasno. Upam, da bodo tudi 
v službah uspešni in se bodo 
smejali svojim prvim študij-
skim korakom, kot smo se mi 
volnenemu puloverju in prvi 
poti z mopedom na fakulteto.

Obiski
Janez Logar

To je precej pogost pojav. O 
njem nočemo prav na glas go-
voriti. V deželi naši je tako, da 
ne smemo reči ničesar slabega 
o mamah, drugje, npr. v Srbi-
ji, pa bognedaj reči kaj slabe-
ga o očetu. Da čuvamo svoje 
starše, je prav in pravilno, saj 
smo zrasli iz svojih staršev, 
vzgojili so nas. Od njih pa smo 
dobili tudi psihično dediščino, 
hočemo ali nočemo. O tem se 
nima smisla prav veliko prepi-
rati, kajti to so naravne zako-
nitosti, ki smo jim podvrženi. 
Lahko spremenimo sebe v svo-
jih odnosih – tudi do staršev, 
saj imamo svobodno voljo.

Do pojava maminih sinkov 
največkrat pride, ker mami 
ni uspelo regulirati lastnega 
čustvenega sveta na primeren 
način. Npr. mož je nenado-
ma umrl, mama doživi hudo 
izgubo ali šok in ga potlači z 
npr. dodatnim delom, z mo-
žem/partnerjem imata hla-
den odnos … Bistveno je, da 
je mama čustveno dlje časa 
neslišana ali zablokirana. 
Čustvenega vrenja v sebi ne 
moremo izničiti, čustveni ba-
lonček bolečine ostaja, se po-
tuhne in hoče, da se nekako 
sprosti. Zelo neprimeren na-
čin je, da mama čustveno pos-
voji svojega sina. Pravzaprav 
niti ne ve, da to dela, le notra-
njo grozo mora nekam dati. 
Tako v veliki žalosti objema 
svojega sina in mu pripovedu-
je, kako zelo ji je težko živeti. 
On je njen sinček, ki ga ima 
najrajši. Temu rečemo čustve-
na zloraba otroka. Mama bo 
v tem primeru (nehote, zato 
je ne smemo obsojati) naredi-
la čustvenega invalida. Otrok 
točno ve, da ga mama objema 
zaradi njene oz. svoje žalosti 

in ne zaradi njega. On ni na 
prvem mestu. Tako se med nji-
ma ustvari nezdrava naveza-
nost, kar zelo škoduje čustve-
nemu razvoju otroka. Slabo 
je seveda to, ker se on ne more 
razvijati kot otrok, ker nehote 
začne skrbeti za mamo. Pa 
kaj, boste rekli. Nekateri ma-
mini sinčki tako zelo skrbijo 
za svojo mamo, da se pozabijo 
poročiti. Jih je preveč strah za 
mamo. Tisti, ki pa se poročijo, 
pa imajo katastrofalne težave 
v zakonskem/partnerskem od-
nosu, ker se ne morejo odlepiti 
od mame in se v celoti, čustve-
no predati ženi oz. partnerici. 
V takšnih zgodbah trpijo vsi: 
mama, ki trpi že zelo dolgo 
časa, sin, ki bi rad imel ženo, 
pa ne more stran od mame, 
(mlada) žena, ki nima moža. 

Kdo je kriv? Nihče. Kdo 
je odgovoren? Vsak zase. S 
to razliko, da sta mlada dva 
odgovorna še za svoje otroke. 
Če ne bosta nič storila, bodo 
njihova nesoglasja odigrava-
li otroci na zelo boleč način. 
Rešitev je, da se zakonca/
partnerja trdno odločita, da 
bosta rešila zakon, naredila 
čustvene meje do staršev in 
hkrati spoštovala svoje rodi-
telje. Rezanje čustvenih vezi 
s primarno družino je lahko 
zelo boleče, vendar je nujno, 
če želimo dobro sebi in mladi 
družini. Mame so odrasle ose-
be in jim ni treba nikakor, niti 
najmanj pa čustveno skrbeti 
za npr. štirideset let starega 
sina. Vsi smo odrasli in prav 
je, da odraslo sprejemamo od-
govornost zase. Otroci pridejo 
in grejo. Pustimo jih.

Mamini sinki

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Andraž Sodja

Stara Fužina – Minuli četrtek 
je Bohinj gostil predstavni-
ce gorenjskih društev kmeč-
kih in podeželskih žena, ki 
jih je že v Kampu Danica v 
Bohinjski Bistrici spreje-
la predsednica bohinjske-
ga društva Monika Ravnik. 
Udeleženke, več kot petde-
set predstavnic gorenjskih 
društev, so v skladu z bohinj-
skim principom spodbujanja 
trajnostne mobilnosti z avto-
busom prepeljali v Informa-
cijski center Bohinjka v Sta-
ri Fužini, kjer so jim pripra-
vili pokušino bohinjskih tra-
dicionalnih specialitet ter 
predstavitev uspešne blagov-
ne znamke Bohinjsko/From 
Bohinj. Udeleženke so nada-
ljevale pot do Penziona Resje, 
kjer so spoznale tudi gostin-
sko ponudbo s certifikatom 
Bohinjsko, obiskale pa bodo 
tudi kmetijo Odolnek, kjer so 
spoznale tako predelavo mle-
ka kot turistično dejavnost.

Kot je povedala Ravniko-
va, se kmečke in podeželske 

žene vsako leto srečujejo v 
enem od krajev na Gorenj-
skem in spoznavajo gorenj-
ske kraje. »Srečanje ved-
no pripravimo ob svetov-
nem dnevu kmetic, 15. ok-
tobru, ta dan si tako vzame-
mo čas zase, hkrati pa je tudi 

priložnost za izmenjavo iz-
kušenj. Društva kmečkih 
žena spodbujajo tudi mož-
nosti dodatnega zaslužka za 
kmečke žene. Kmetije obi-
čajno zagotavljajo premalo 
dohodka za preživetje, z do-
polnilnimi dejavnostmi, s 

katerimi se običajno ukvar-
jajo kmečke žene, si ga lah-
ko izboljšajo.« Zbrane je 
pozdravil tudi podžupan v 
funkciji župana Jože Sodja, 
ki jim je predstavil tudi le-
tošnje uspehe Bohinja pri 
umirjanju prometa.

Kmetice spoznavale Bohinjsko
Predstavnice gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena so se minuli četrtek srečale v Bohinju, 
kjer so jim članice domačega društva predstavile svoje delo in ponudbo, spoznale pa so tudi blagovno 
znamko Bohinjsko/From Bohinj.

Gorenjske kmečke žene so se letos srečale v Bohinju.
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sudoku_LAZJI_18_83
NALOGA

4 6 3 1 5
9 4 7

3 7 6 4 9 8
9 6 5 1 4

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

sudoku_LAZJI_18_83

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_83
NALOGA

5
9 3 5 1
6 2 5 7

9 3 1
4 1 9 7 3 5

3 4 6
5 1 4 3
7 9 4 8

sudoku_TEZJI_18_83

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_83
NALOGA

5
9351
6257

931
419735

346
5143
7948

sudoku_TEZJI_18_83

REŠITEV

512793864
793486512
864215973
925638741
641927358
387541296
258174639
179362485
436859127

sudoku_LAZJI_18_83
NALOGA

46315
947

376498
96514

72496
125938
741
3485

sudoku_LAZJI_18_83

REŠITEV

486973215
951284637
237561498
893657142
614328759
572149863
125796384
768435921
349812576

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 17. 10.
20.30 PRVI ČLOVEK
21.45 TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE
17.40 ZALJUBLJEN V MOJO ŽENO
16.00 GAJIN SVET
16.40 MALA NOGA
18.30 VENOM
19.20 ZVEZDA JE ROJENA
15.00 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 17. 10.
16.00, 20.30 PRVI ČLOVEK
18.30, 21.00 TEŽAVE V MOTELU EL 
ROYALE
18.45 ZALJUBLJEN V MOJO ŽENO
16.30 MALA NOGA
17.45, 20.00 VENOM
17.30, 20.15 ZVEZDA JE ROJENA
18.50 HIŠA ČAROBNE URE
15.30, 17.00 GAJIN SVET

21.10 VEČERNA ŠOLA
15.45 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 17. 10.
19.00 CODELLI

Četrtek, 18. 10.
20.00 PRVI ČLOVEK

Petek, 19. 10.
18.00 LOS BANDO
20.00 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI

Sobota, 20. 10. 
16.00 MALA NOGA, sinhro.
18.00 LOS BANDO
20.00 NEČISTA KRI

Nedelja, 21. 10.
16.00 MALA NOGA, sinhro.
18.00 NEČISTA KRI
20.00 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 16. oktobra
19.00 Baletno-glasbena pravljica: RIBJE FANTAZIJE (v dvorani PGK)

Sreda, 17. oktobra
9.30, 11.00 Baletno-glasbena pravljica: RIBJE FANTAZIJE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 18. oktobra
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA MORJE!, sinhro.
17.30 MALA NOGA
19.30 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
16. 10.

8/20 °C

Nedelja 
21. 10.

3/16 °C

Sreda 
17. 10.

Četrtek
18. 10. 

Petek
19. 10. 

Sobota
20. 10.

9/20 °C 9/21 °C 7/20 °C 4/17 °C

Ponedeljek 
22. 10.

Torek
23. 10.

Sreda
24. 10.

Četrtek
25. 10.

4/18 °C 3/16 °C 3/12 °C 3/13 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

16. 10. tor. Jadviga 7.20 18.14

17. 10. sre. Marjeta 7.21 18.13 

18. 10. čet. Luka 7.23 18.11           

19. 10. pet. Etbin 7.24 18.09

20. 10. sob. Irena 7.25 18.07

21. 10. ned. Urška 7.27 18.06

22. 10. pon. Vendelin 7.28 18.04

Mateja Rant

Škofja Loka – Na srečanju 
v Škofji Loki se je v soboto 
predstavilo štirinajst folklor-
nih skupin, v katerih plešejo 
odrasli s posebnimi potreba-
mi. Srečanje poteka na vsa-
ki dve leti, organizacijo pa 
prevzame eno izmed dru-
štev, iz katerih prihajajo na-
stopajoče folklorne skupi-
ne. Tokrat sta moči združi-
li Medobčinsko društvo So-
žitje Kranj in društvo Sožitje 
Škofja Loka, njuni folklorni 
skupini pa sta tudi zaplesa-
li na odru.

»Na srečanjih naše 
folklorne skupine dobijo 
priložnost, da se predstavijo 
tudi širši javnosti. Zelo radi 
namreč pokažejo, kaj so se 
naučili, a za to nimajo ve-
liko možnosti,« je razloži-
la predsednica Medobčin-
skega društva Sožitje Kranj 
Branka Perne in dodala, da 
so zato srečanja tudi neke 
vrste nagrada za njihovo 
celoletno delo. Obenem se 
tako lahko družijo in spo-
znavajo med seboj, saj se 
srečanj udeležijo skupine 

iz vse Slovenije. Folkloristi 
Medobčinskega društva So-
žitje Kranj, ki deluje na ob-
močju mestne občine Kranj 
ter občin Tržič, Preddvor, 
Šenčur, Cerklje, Naklo in 
Jezersko, skupaj plešejo že 
enajsto leto in ob tem spo-
znavajo plese različnih slo-
venskih pokrajin. V soboto 
so se predstavili z odrsko po-
stavitvijo z naslovom Na Go-
renjskem je fletno. Zaplesa-
li so plese kovtre šivat, ta po-
žugana in vrečo šivat, sledila 

je igra Abrahama gredo, za 
konec pa so pripravili še ples 
z metlo, po katerem je ple-
salec, ki je ostal sam, na-
stopajoče kar »pomedel« z 
odra. Z gorenjskimi plesi so 
navdušili tudi Jelčki iz So-
žitja Škofja Loka in Osnov-
ne šole Jela Janežiča, s ka-
terimi je zaplesal tudi pred-
sednik Sožitja Škofja Loka 
Marko Mohorič. Kot so po-
jasnili ob opisu svoje odrske 
postavitve, gorenjski plesi 
večinoma izvirajo iz 17. in 

19. stoletja. »Odražajo vesel 
in radoživ temperament go-
renjskega človeka. Tudi ži-
vahna glasbena spremljava 
plesalca obvezuje in mu na-
rekuje hitre obrate in potrke 
v skladu z ritmičnimi zahte-
vami glasbenikov.« Plesi 
obenem prikazujejo tudi os-
tanke starodavnih obredov, 
ki jih najdemo v plesih, kot 
sta žakle šivajo in kovtre ši-
vajo, pri katerih plesalci te-
čejo pod dvignjenimi roka-
mi soplesalcev.

Nagrada za celoletno delo
Medobčinsko društvo Sožitje Kranj in društvo Sožitje Škofja Loka sta v soboto v telovadnici OŠ Jela 
Janežiča v Škofji Loki gostili tretje srečanje folklornih skupin odraslih s posebnimi potrebami.

S svojima nastopoma so navdušili tudi člani folklornih skupin Medobčinskega društva 
Sožitje Kranj in društva Sožitje Škofja Loka. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Bled – V TNP so letos vzposta-
vili mrežo točk, na katerih so 
namestili avtomatske števce 
prehodov oziroma obisko-
valcev, in sicer predvsem na 
mestih, kjer tega ne morejo 
meriti z drugimi orodji ozi-
roma metodami. Cilj je torej 
pokriti tako imenovane sive 
lise, ki obenem predstavljajo 
izredno obiskana območja 
TNP, je pojasnila predstav-
nica za odnose z javnostmi 
v javnem zavodu TNP Tina 
Markun. Na teh pilotnih ob-
močjih so tako spremlja-
li in analizirali obisk, kar 

bo referenčni primer za to-
vrstna spremljanja tudi na 
drugih lokacijah na obmo-
čju TNP.

Avtomatske števce so le-
tos namestili na vstopnih 
točkah v najbolj obiska-
ne predele TNP, in sicer 
na širšem območju Trigla-
va in Doline Triglavskih je-
zer. Števnih točk je po bese-
dah Tine Markun dvanajst, 
in sicer obisk merijo v do-
lini Vrata, dolini Krma, do-
linah Voje in Fužinske pla-
nine, Dolini Triglavskih je-
zer, na planini Konjščica in 
v dolini Zadnjica. Po podat-
kih iz avtomatskih števcev 

so na dveh lokacijah v Vra-
tih v avgustu izmerili 26 ti-
soč prehodov. Eno od teh 
dveh lokacij je v enem dne-
vu obiskalo več kot tisoč obi-
skovalcev, in sicer 18. avgu-
sta, dnevno povprečje pa je 
sicer na tej lokaciji znašalo 
564 prehodov. Po podatkih 
iz števca prometa pred Pe-
ričnikom v Vratih pa je pov-
prečni dnevni promet zna-
šal devetsto vozil. Štetje ta 
čas še vedno poteka, po za-
ključku sezone pa bodo re-
zultate tudi javno predsta-
vili. »Dolgoročni cilj spre-
mljanja obiska je zagotoviti 
razvoj trajnostnega turizma 

v zavarovanem območju,« 
je poudarila Tina Markun 
in dodala, da turizem v na-
rodnem parku temelji na 
potencialih ohranjene na-
rave in kulturne krajine ter 
upošteva varstvene cilje za-
varovanega območja. Po-
leg tega prinaša prihodke 
in delovna mesta lokalne-
mu prebivalstvu, prispeva 
h kakovosti življenja, bolj-
šim možnostim za ohranja-
nje poseljenosti, obiskoval-
cem pa ponuja možnost do-
življanja in spoznavanja ter 
izvajanje naravi prijaznih 
prostočasnih dejavnosti, je 
še pojasnila Tina Markun.  

Obisk merijo avtomatski števci
V Triglavskem narodnem parku (TNP) so v letošnji poletni sezoni vzpostavili sistem spremljanja obiska 
z avtomatskimi števci na vstopnih točkah v najbolj obiskane predele Triglavskega narodnega parka, in 
sicer na širšem območju Triglava in Doline Triglavskih jezer.
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razstava 
NARAVA GORSKEGA SVETA - 
VČERAJ, DANES, JUTRI?
Zavod RS za varstvo narave in PZS
Odprtje razstave v torek, 16. 10., 
ob 18.00, v pritličju knjižnice.

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

pogovor
HOSPICKAFE
Mojca Logar, Janez Logar, 
Noah Charney
četrtek, 18. 10., ob 18.00, dvorana

potopis 
APALAŠKA POT: 
3500 KM HRIBOV IN AMERIKE
Jakob J. Kenda
torek, 16. 10., ob 19.00, dvorana
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Tehnolog, m/ž (Kranj) 
Ključne naloge: priprava programov za proizvodne naprave (P&P, SMT), priprava 
temperaturnih profilov za peči, priprava programov za strojni pregled izdelkov 
(AOI) ... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 10. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir, delovno mesto: kontrolor, m/ž (Komenda) 
Pričakujemo: izobrazbo tehnične smeri V. ali VI. Stopnje, poznavanje tehnologi-
je mehanskih obdelav, dobro znanje angleškega jezika, osnovna računalniška pi-
smenost, zaželene izkušnje z delom s CNC 3D merilnim strojem, ročne spretnosti, 
RLS-merilna tehnika, d. o. o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod Vrbami 2, 1218 
Komenda. Prijave zbiramo do 31. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu upravljalec strojev. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 27. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak v nabavi, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključeno VI. stopnjo izobrazbe druž-
boslovne ali naravoslovne smeri, 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem 
mestu, znanje angleškega jezika (pisno in ustno), dodatno znanje nemškega jezi-
ka je prednost, poznavanje dela z računalnikom v MS Office ... Iskraemeco, d. d.,  
Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 10. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Prodajalec-komercialist, m/ž (Vodice) 
V podjetju DR Konekt, d. o. o., zaposlimo prodajalca komercialista. DR Konekt, d. 
o. o., Pod gabri 23, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 8. 11. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Električar-vzdrževalec, m/ž (Sovodenj) 
Pričakujemo: zaključeno poklicno/srednjo izobrazba elektro smeri, izkušnje niso 
pogoj, ročno spretnost, pripravljenost za delo v timu in timsko naravnanost, 

natančnost in zanesljivost ... Delovno mesto je na sedežu podjetja. Termopol, d. 
o. o., Koprivnik 50, 4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 9. 11. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Referent v kadrovski službi, m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: zaključena najmanj VI. stopnja izobrazbe, zna-
nje angleškega jezika (tekoče ustno in pisno sporazumevanje), dobro poznavanje 
MS Office paketa ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo 
do 20. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar-vzdrževalec, m/ž (Sovodenj) 
Pričakujemo: zaključena poklicno/srednjo izobrazbo strojne smeri, izkušnje niso 
pogoj, ročno spretnost, pripravljenost za delo v timu in timsko naravnanost ... Ter-
mopol, d. o. o., Koprivnik 50, 4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 9. 11. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik vodje gostinskega obrata, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: najmanj VI. stopnjao izobrazbe, najmanj 2 leti izkušenj iz vodenja na 
enakih ali podobnih položajih v gostinstvu, samoiniciativnost, vztrajnost, fleksibil-
nost in natančnost, odlične komunikacijske sposobnosti, obvladovanje bontona in 
poslovne komunikacije. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 22. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilka, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: osnovnošolsko izobrazbo, občutek za red in čistočo, vsaj 3 leta delov-
nih izkušenj na takšnem delovnem mestu. Sibo G, d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 21. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delilec-blagajnik, m/ž (Škofja Loka) 
Delo obsega: deljenje hrane v restavraciji in delo z blagajno, priprava sestavin za 
kuhanje (termična in mehanska obdelava), opravljanje kuharskih del po navodi-
lih, pomoč pri distribuciji hrane, pomivanje in čiščenje. Slorest, d. o. o., Verovško-
va ulica 55a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 11. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Odpremnik, m/ž (Jesenice)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava proizvodov za odpremo, izpol-
njevanje nakladalnih listov, nakladanje in kontrola nakladanja, vodenje evidenc 
odpremljenih proizvodov ... SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 
Jesenice. Prijave zbiramo do 20. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v čebelarski trgovini, m/ž (Šenčur) 
Izvajanje prodajnih aktivnosti v naši čebelarski trgovini, svetovanje strankam o pro-
dajnih artiklih, pakiranje in odprema naročenega blaga, opravljanje blagajniškega 
poslovanja, zlaganje in sortiranje blaga, spremljanje stanja zalog, količinski in ka-
kovostni prevzemi blaga. Prijetno delovno okolje v lastni proizvodni stavbi. Logar 
trade, d. o. o., Poslovna cona A 41, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 8. 11. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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19. in 20. 10. 2018 pred Planetom Tuš v Kranju organiziramo HIŠNI SEJEM  
s predstavitvijo avtodomov italijanskega proizvajalca GIOTTILINE in PLA. 

V  p e t e k  o d  1 0 .  d o  1 8 .  u r e  i n  v  s o b o t o  o d  9 .  d o  1 7 .  u r e . 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Likovna kolonija za osnovnošolce
Kranj – Turistično društvo Kranj organizira dvajseto Likov-
no kolonijo za osnovne šole v Kranju, in sicer v četrtek, 18. 
oktobra, od 9. do 13. ure v starem mestnem jedru Kranja. 
Osnovnošolci bodo skupaj z mentorji ustvarjali in risali mo-
tive kulturne dediščine starega jedra Kranja.

Odprtje otroškega igrišča
Leše – Občina Tržič in KS Leše vabita v torek, 16. oktobra, ob 
17. uri na odprtje novega otroškega igrišča v Lešah. Odprtju 
bo sledila manjša pogostitev.

Za otroke
Jesenice – Program dejavnosti za otroke v Občinski knjižnici 
Jesenice: torek, 16. oktober, angleške igralne urice od 16.30; 
sreda, 17. oktober, nemške igralne urice od 16. uri; ustvarjalne 
delavnice od 17. ure; četrtek, 18. oktober, ura pravljic ob 17. 
uri; petek, 19. oktober, Brihtina pravljična dežela ob 10. uri – 
za tiste otroke od četrtega leta starosti, ki ta čas niso v vrtcu.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem centru 
Kranj bo jutri, v sredo, 17. oktobra, ob 17. uri srečanje Mamice 

za mamice, ob 18. uri pa pogovor To delam zase – spoznanja 
o čustvenih vampirjih. V četrtek, 18. oktobra, bo ob 17. uri Pro-
jekt hobotnica, na katerega naj udeleženci prinesejo kvačko 
in bombažno prejo. V TIC-u v Cerkljah bo danes, v torek, 16. 
oktobra, ob 16.30 tombola, jutri, v sredo, 17. oktobra, bo ob 17. 
uri Risanje mandal – način sproščanja. V Šenčurju bo v Špor-
tni dvorani jutri, v sredo, 17. oktobra, ob 8.30 Telovadba za 
prožno telo. V četrtek, 18. oktobra, bo ob 9. uri v TIC Preddvor 
umovadba, ob 19. uri pa bo v Domu krajanov na Zgornji Beli 
joga. Obvezne so prijave za vse dejavnosti, in sicer na telefon 
041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
K spomeniku in na Zelenico
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v sredo, 31. oktobra, 
na spominski pohod K spomeniku in na izlet na Zelenico. Po-
hod je posvečen spominu ponesrečenih dijakov in učiteljev 
Šolskega centra Iskra, ki jih je januarja 1977 zasul plaz. Prevoz 
do izhodišča na Ljubelju bo z osebnimi avtomobili. Začetek 
pohoda bo ob 8.30 na platoju na Ljubelju. Hoje bo najmanj 
za dve uri in pol. Prijave in informacije: Matija Grandovec, tel. 
041 246 599, e-pošta: matija.grandovec@siol.net. Rok prijav 
je vključno do ponedeljka, 29. oktobra, do 21. ure.

Na Lepenatko
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
na Lepenatko (1425 n. m.). Izlet bo v četrtek, 25. oktobra, 
z odhodom posebnega avtobusa ob 7. uri izpred Globusa. 
Izlet je primeren tudi za pohodnike. Pot je lažja planinska, 
hoje bo za štiri ure, za pohodnike pa tri ure. Prijave z vplačili 
sprejemajo do ponedeljka, 22. oktobra.

Prijave za izlet na Ogenjce
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča vse prijavljene 
in zainteresirane za sobotni izlet na Ogenjce, da se je zaradi 
daljše odsotnosti vodnika Milana Čelika možno prijaviti pri 

nadomestnem vodniku Urošu Prelovšku: prelovsek@gmail.
com, tel. 040 255 163.

Martinovanje
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da že sprejema prijave za Martinovanje, ki bo v četrtek, 
8. novembra. Prijave sprejemajo do 6. novembra na sedežu 
društva v času uradnih ur v torek od 10. do 12. in 16. do 18. ure.
 

PREDAVANJA
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 bodo: dr. Ivan Čuk, dr. Jože Dežman 
in dr. Aleks Leo Vest.

Nekdanja in sodobna pokrajina skozi prizmo 
ledinskih imen
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje dr. Matjaža Gerši-
ča z naslovom Nekdanja in sodobna pokrajina skozi prizmo 
ledinskih imen. Predavanje bo danes, v torek, 16. oktobra, 
ob 18. uri v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina. Dr. 
Matjaž Geršič je znanstveni sodelavec Geografskega inštitu-
ta Antona Melika (ZRC SAZU). Pri svojem delu se posveča 
raziskovanju fizične in regionalne geografije, biogeografije 
ter zemljepisnih imen. 

O izboljšanju medsebojnih odnosov
Kranj – Humana, Združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, v četrtek, 18. oktobra, ob 16. uri vabi na brezplačno 
predavanje Kako lahko izboljšamo naše medosebne odno-
se? Predavala bo Maruša Zaletel Tekavec, univ. dipl. psih., v 
prostorih Humane, Oldhamska 14 (pri vodovodnem stolpu).

OBVESTILA
Srečanje literatov upokojencev
Predoslje – Društvo upokojencev Britof - Predoslje in Po-
krajinska zveza društev upokojencev Gorenjske vabita na 
9. Srečanje literatov upokojencev PZDU Gorenjske, ki bo v 
petek, 19. oktobra, ob 16. uri v dvorani Doma krajanov v Pre-
dosljah. Svoja dela bo predstavilo 21 avtorjev, program bo 
povezovala Slavica Bučan.

Ustvarjanje in moč – vira poguma
Kranj – Slovensko društvo hospic – Območni odbor Gorenj-
ska v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj vabi na Hospic-
kafe z naslovom Ustvarjanje in moč – vira poguma, ki bo v 
četrtek, 18. oktobra, ob 18. uri v kranjski knjižnici. O min-
ljivosti, življenjskih vrednotah in premagovanju strahu, še 
zlasti pred smrtjo, se bodo pogovarjali: Janez Logar, družin-
ski in zakonski terapevt v centru Toplina v Kranju, Mojca Lo-
gar, profesorica geografije in zgodovine, in Noah Charney, 
ameriški Kamničan, publicist, pisatelj, predavatelj. Dogodek 
bo povezovala Helena Maruško.



OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ČRNE ženske bulerje, št. 40–41, ne-
nošeni, cena 20 EUR, butik Cin cin 
Amica, tel.: 040/129-972 18003118

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

KOŠEK za dojenčka, z ležiščem in po-
steljnino, cena 30 EUR, tel.: 041/810-
969  
 18003115

OTROŠKO posteljo, leseno, z ležiš-
čem in posteljnino, cena 100 EUR, 
tel.: 041/810-969 18003114

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 18003122

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA, neškropljena jabolka – bo-
bovec, ugodno, tel.: 040/745-222  
 18003121

JABOLKA za predelavo in ozimnico 
jonagold, mutsu, kosmač, voščenka, 
tel.: 041/659-975 
 18003124

KROMPIR, beli in rdeči, krmni krompir 
in fižol češnjevec, tel.: 031/585-345  
 18003145

NEŠKROPLJENA jabolka starih sort: 
voščenka, kosmač, bobovec, ontario, 
tel.: 040/266-311 
 18003123

NEŠKROPLJENA jabolka starih sort, 
jabolčni sok in kis, tel.: 041/608-642 
 18003140

OREHE v lupini, posušene v sušilnici, 
lahko pripeljem, tel.: 031/405-171 
 18003126

VEČ starih in novih sort neškropljenih 
jabolk, tel.: 051/718-734 
 18003131

VOŠČENKE, cena 0,40 EUR/kg, ja-
bolka so neškropljena, tel.: 041/281-
514 18003120
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ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila draga sestra, teta in sestrična

Frančiška Jagodic
s Klanca v Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vsa 
izrečena sožalja in podarjene sveče. Še posebej se zahvaljujemo obema govornicama na 
pogrebu, gospe Polanc in predstavnici telovadk, za ganljiva govora, duhovniku za lepo 

opravljen pogrebni obred ter pogrebni službi Navček. Še enkrat hvala vsem, ki ste njej in 
nam stali ob strani v njenih zadnjih dneh, zlasti pa gospe Slavici za njeno požrtvovalnost 

pred pokojničinim odhodom v dom upokojencev.

Vsi njeni
Kranj, oktober 2018

ZAHVALA
Tam na vasi je bil moj dom.
Tam se mi vse uresniči,
kadar umrl bom.

V 91. letu se je za vedno poslovil dragi mož, oče, stari oče,  
pradedek in stric

Oton Bukovic
po domače Blejcov Oton s Sv. Tomaža

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,  
sosedom, prijateljem in znancem za tolažilne besede in izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste darovali za 
cerkev sv. Tomaža in svete maše. Zahvaljujemo se dr. Demšarje-
vi za spremljanje v času njegove bolezni, gospodu župniku Da-
mjanu Proštu za obiske in lep pogrebni obred in pogrebni službi  
Akris za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste se skupaj z nami 
poslovili od našega očeta in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

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

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

NEPREMIČNINE
POSESTI
ODDAM

PARKIRNI prostor za 20 vozil in no-
tranji prostor – salon, 100 m2, tel.: 
04/25-26-860, 041/816-528 
 18003141

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NOV elek. motor 7.5 kw, 1400 obr., s 
stikalom, 180 EUR, in elek. mešalec 
za gnojevko, 400 EUR, tel.: 041/422-
451 18003133

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

PLOHE in deske, gradbene, tel.: 
031/871-659 18003129

KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva in butare za kmečko 
peč, okolica Žirovnice, tel.: 041/274-
891  
 18003127

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centrano peč, tel.: 041/986-
986 18003128

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SEDEŽNO garnituro – blago, siva, z 
ležiščem, v obliki U – ter spalnico viso-
ki sijaj, oranžna barva, tel.: 040/129-
972 18003117

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

DRSALKE Adidas, št. 39, cena po do-
govoru, tel.: 040/232-490 18003134

ROLERJE Salomon, št. 43, cena 10 
EUR, tel.: 040/232-490 18003135

ROLERJE, št. 39, cena po dogovoru, 
tel.: 040/232-490 18003136

NAMIZNI tenis, cena po dogovoru, 
tel.: 031/837-349 18003138

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003113

ZELJE v glavah, varaždinsko in holand-
sko, lahko naribano, tel.: 041/378-
911 18003116

PODARIM

KRMNI krompir, tel.: 031/599-318  
 18003132

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca simentalca, tel.: 
041/386-924  
 18003125

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/357-944 18003139

ČB telico, brejo 8,5 meseca, tel.: 
031/871-659 
 18003130

ČB bikca, starega 12 dni, tel.: 
041/582-168 18003144

ČB bikce, stare do 1 meseca, tel.: 
041/378-848 
 18003147

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18002972

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca, 
tel.: 04/53-36-792, 041/673-792  
 18003142

KUPIM

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  
 18003119

OSTALO
PRODAM

OREHOV les – hlodi, tel.: 031/678-
828 18003143

SUHE in silažne bale premera 150, 
zrezane, delane z balirko krone. Večje 
število, primerne predvsem za mlečno 
proizvodnjo, tel.: 041/515-867  
 18003146

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZAPOSLIMO voznika kategorij C in E. 
Jejlar, d.o.o., Delnice 6, 4223 Poljane, 
tel.: 041/536-600  
 18003078

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@gglas.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.

Rezultati 82. kroga – 14. 
oktobra 2018

6, 9, 14, 24, 28, 32, 34 
in 4

Loto PLUS:
3, 4, 12, 20, 28, 31, 32 

in 21
Lotko: 9 1 0 5 3 3

Sklad 83. kroga za 
Sedmico: 500.000 EUR

Sklad 83. kroga za PLUS: 
530.000 EUR

Sklad 83. kroga za Lotka: 
1.240.000 EUR

LOTO

STORITVE
NUDIM

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

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

RAZNO
PRODAM

3 HIŠIČE za jaslice s figurami, cena po 
dogovoru, tel.: 040/232-490  
 18003137

KONCERTI
Vem, da bo zopet pomlad
Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo 
se zadnjič predstavlja z zborovodjem Alešem Gorjancem. 
Vabljeni na koncert z naslovom Vem, da bo zopet pomlad, 
ki bo v petek, 19. oktobra, ob 20. uri v Domu krajanov na 
Primskovem. Gost koncerta bo MePZ Postojna, ki ga vodi 
zborovodja Matjaž Šček.

Koncert Nuše Derenda
Tržič – Ob praznovanju dvajsetletnice samostojnega glas-
benega delovanja Nuša Derenda pripravlja koncertni večer 
tudi v Tržiču, in sicer v Dvorani tržiških olimpijcev v soboto, 
20. oktobra, ob 19. uri.

KONCERTI
Fotografije Tomaža Sedeja
Radovljica – V galeriji Šivčeva hiša bo v četrtek, 18. oktobra, 
ob 18. uri odprtje fotografske razstave Tomaža Sedeja. V 
glasbenem programu bo nastopil saksofonist Blaž Trček.

PREDSTAVE
Čarobni klobuk
Kokrica, – V Kulturnem domu na Kokrici bodo v soboto, 20. 
oktobra, ob 10. uri gostili pravega čarovnika, ki bo pričaral 
zabavno čarovniško predstavo Čarobni klobuk. 

Čarovnik iz Oza
Bled – V Festivalni dvorani Bled bo v nedeljo, 21. oktobra, ob 
18. uri muzikal Čarovnik iz Oza.

Razočarana gospodinja pri sexologu
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela vabi vse občane na uprizoritev predstave 
Razočarana gospodinja pri sexologu. V glavni vlogi nastopa 
Uršula Soban. Predstava bo v dvorani DPD Svoboda na Slo-
venskem Javorniku v petek, 19. oktobra, ob 20. uri. Predsta-
va je primerna za starejše od 18 let.

Maša in Medved
Tržič – Zavod Zabavno v soboto, 20. oktobra, ob 17. uri vabi 
v Kulturni center Tržič na predstavo Maša in Medved.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 2.10. 2018 
v Gorenjskem glasu  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo
raba avtomobila VW TROC – Serafino Bauman, Kranj,  2. na
grada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Zvonimi-
ra Noč, Jesenice , 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Boris 
Klemenčič, Gorenja vas.  Nagrajencem čestitamo!
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Anketa

Franc Smolej, Prihodi:

»Običajno jem črni kruh, 
zato ker je najprimernejši za 
sladkorne bolnike in tudi na-
jokusnejši se mi zdi. Kupimo 
ga v trgovini, pogosto pa ga 
speče tudi žena, ki ima sicer 
raje belega.«

Neli Štular, Zabreznica:

»Kruh vedno spečem sama, 
če je treba tudi vsak dan, 
iz pol kilograma moke tipa 
850. Zamesim ga izključno z 
moko in vodo pa z zelo malo 
kvasa; takšen ima zame naj-
boljši okus.«

Zinka Erjavec, Dovje:

»Vsakodnevno kruh kupu-
jemo v trgovini, običajno 
Hribovca ali Koroškega rže-
nega. Ker sem 35 let živela v 
Prekmurju, pa tam še vedno 
rada kupim hlebce njihovega 
okusnega rženega kruha.«

Alina Slavič, Ljubljana:

»Ne pojem prav veliko kruha, 
morda si ga privoščim enkrat 
do dvakrat na teden. Pogo-
steje kot kruh jem kosmiče s 
sadjem in jogurtom. Če pa že 
jem kruh, je to običajno beli 
hlebec iz trgovine.«

Marjana Ahačič

V soboto smo tudi pri nas 
prvič imeli alpski dan črnega 
kruha, ki so ga sicer v šestih 
pokrajinah Italije, Francije in 
Švice obeležili že četrto leto 
zapored. Tako so v Liznjekovi 
hiši v Kranjski Gori pripravili 
delavnico peke rženega kru-
ha, ki jo je vodila izkušena 
Violeta Smolej iz Prihodov.

Kakšen kruh radi 
jemo?

Ana Ledinek Lozej, Renče:

»Običajno jem kruh, ki ga ku-
pimo v trgovini, belega. Zelo 
redko kruh spečemo doma. 
Če bi morala izbirati, kateri 
se mi zdi najboljši, bi se pa 
odločila za koruznega. Tega 
imam najraje.«

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, popoldne se bo oblač-
nost ponekod trgala. Predvsem na območju Julijskih Alp lahko 
nastane kakšna ploha. Jutri in v četrtek bo deloma jasno. V 
dolinah bo zjutraj in del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas se seli v poslovno hišo na Nazorje-
vi ulici 1 v Kranju. Ne gremo daleč, le križišče proti 
severni strani. Pomembno je, da gremo v lastne pro-
store. Selitev bo potekala v četrtek, 18. oktobra, in v 
petek, 19. oktobra. Najbolj zahtevna je preselitev ra-
čunalniške in strežniške opreme. Naprave bodo nekaj 
časa izključene, zato vas prosimo za razumevanje. 
Na novi lokaciji bomo začeli delati v ponedeljek,  
22. oktobra. V poslovno hišo na Nazorjevi ulici 1 vsto-
pite skozi glavni vhod (ob Abanki), mimo recepcije v 
dvigalo, ki vas popelje v drugo nadstropje, kjer ob na-
pisu Gorenjski glas pozvonite na vratih. Za Gorenjski 
glas bo delala tudi recepcija v pritličju. Pred poslovno 
hišo na novi lokaciji je poštni nabiralnik, do konca ok-
tobra bomo še praznili nabiralnik na stari lokaciji.

SELIMO SE NA  
NOVO LOKACIJO

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

Cveto Zaplotnik

Komenda – Komenda je bila 
minuli konec tedna, od pet-
ka do nedelje, spet sejem-
sko mesto, v katerem je šte-
vilo dnevnih obiskovalcev 
nekajkrat preseglo števi-
lo stalnih prebivalcev obči-
ne. Čez šeststo razstavljav-
cev s ponudbo kmetijske in 
gozdarske tehnike, obrtnih 
izdelkov in blaga za široko 
porabo, razstava konj štirih 

različnih pasem (sloven-
skega hladnokrvnega, posa-
vskega, haflinškega in lipi-
canskega konja), predavanje 
o pomembnosti odbire ple-
menskega bika, predstavitev 
varnega dela z motorno žago 
in zabavni program so v treh 
dneh privabili na sejem več 
kot sedemdeset tisoč obi-
skovalcev, kar je bilo največ 
doslej. Sejem je bil rekor-
den še po nečem: še nikdar 
doslej si ga ni ogledalo toliko 

politikov, županov, kandida-
tov za župane in drugih po-
membnih gostov. Že na pet-
kovi slovesnosti ob odprtju 
sejma sta bila dva ministra 
– ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ale-
ksandra Pivec in minister za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek, 
ki sta skupaj s predsedni-
kom domačega konjeniške-
ga kluba Lojzetom Lahom 
in komendskim županom 

Stanislavom Poglajnom se-
jem tudi odprla. Ministrstvo 
se je letos že drugo letos za-
pored aktivno udeležilo spo-
mladanskega in jesenskega 
sejma, tokrat je obiskoval-
cem predstavilo Program ra-
zvoja podeželja 2014–2020, 
še posebej pomen zatiranja 
invazivnih tujerodnih vrst 
rastlin in ohranjanja mejic, 
na razstavnem prostoru Za-
voda za gozdove Slovenije pa 
varno delo z motorno žago 
in projekt Skrbno z gozdom, 
ki poudarja primerno obna-
šanje obiskovalcev gozdov, 
sledljivost lesa ter skrb za ob-
novo v ujmah poškodovanih 
gozdov. Osrednja govorni-
ca na slovesnosti ob odprtju 
sejma je bila ministrica Ale-
ksandra Pivec, ki je dejala, da 
na evropski ravni že nastaja 
nova Skupna kmetijska po-
litika, ministrstvo pa se pri 
tem zavzema za takšno po-
litiko, ki bo podpirala trajno-
stni razvoj kmetijstva, zago-
tavljala preskrbo z varno in 
kakovostno hrano in prispe-
vala k drugim javnim dobri-
nam. Predsednik kmetijsko-
-gozdarske zbornice Cvetko 
Zupančič je pozval ministr-
stva, da ustvarijo kmetom 
dobre pogoje za kmetovaje 
in za dobro plačilo kmetij-
skih pridelkov.

Rekordni obisk sejma
Jesenski sejem v Komendi si je v treh dneh ogledalo več kot sedemdeset tisoč obiskovalcev.

Jurij Beguš, vodja oddelka za gozdno tehniko in razvoj podeželja v Zavodu za gozdove 
Slovenije, je gostom (v ospredju sta ministrica Aleksandra Pivec in minister Zdravko 
Počivalšek) predstavil prizadevanja zavoda za zmanjšanje nesreč pri delu v gozdu in za 
boljšo usposobljenost za varno delo v gozdu.




