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Ljudske pripovedi  
v sliki in besedi
Ljudske pripovedi so pripovedo
vali in zapisovali znani Tržičani, 
tržiški likovniki pa so jim dali ilus
tracije in vse skupaj povezali v 
pravkar izdano knjigo z naslovom 
Tržiške ljudske pripovedi v sliki in 
besedi.
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GORENJSKA

Javna stranišča  
vse bolj urejena
Komisija Društva za kronično vne
tno črevesno bolezen je v akciji 
ocenjevanja urejenosti javnih stra
nišč obiskala 80 občin in 55 ben
cinskih servisov. Ocenjevala je 
dostopnost, urejenost, označe
nost dostopa, število sanitarij ... 
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ŠPORT

V smučanju sem  
vedno zelo užival
Smukač Rok Perko je na 33. rojstni 
dan naznanil konec profesionalne 
smučarske kariere. »Nimam še 
določenih načrtov za naprej, sem 
pa v dogovarjanju. Vzel si bom čas 
zase,« pravi nekaj mesecev po tej 
pomembni odločitvi.
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RAZVEDRILO

Ljudski ples dvojic
V Medvodah so organizirali že 
peto Tekmovanje parov v ljudskih 
plesih. Plesno dogajanje na odru 
nas je spomnilo na čase nemega 
filma, ko so bili glasba in plesni 
korak, obrazni izrazi in gib tisto, 
kar je gledalca prepričalo – ali pa 
tudi ne.
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VREME

Danes bo oblačno  
s sneženjem, jutri in  
v četrtek bo pretežno 
oblačno in večinoma 
suho.

0/2 °C
jutri: pretežno oblačno
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V Cerkljah so v pe
tek popoldne položili temelj
ni kamen za gradnjo novega 
zdravstvenega doma. Po be
sedah cerkljanskega župa
na Franca Čebulja bo grad
nja občino stala 1,96 milijo
na evrov. »Projekt je sestav
ljen s strani strokovnjakov s 
področja zdravstva. Kot žu
pan sem imel le vlogo priga
njača, da smo čim prej pri
šli do gradbenega dovolje
nja,« je ob položitvi temelj
nega kamna povedal Čebulj, 
ki se nadeja, da bo izvajalec 
Gorenjska gradbena druž
ba dela dokončal septembra 
prihodnje leto.

Zdravstveni dom septembra
V Cerkljah so začeli gradnjo novega zdravstvenega doma, ki naj bi bil dokončan septembra prihodnje 
leto in za občane predstavlja veliko pridobitev na področju zdravstvene oskrbe.

Temeljni kamen so položili direktor Gorenjske gradbene družbe Stane Remic, Karolina 
Kobal Žvanut iz Kemofarmacije, župan Franc Čebulj, direktor Osnovnega zdravstva 
Gorenjske Jože Vetrnik ter predstavnik Zdravstvenega doma Kranj Matjaž Žura.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ob skoraj 51odsto
tni volilni udeležbi, kar je 
bolje kot pred štirimi leti, je 
v prvem krogu dobilo župa
ne 156 slovenskih občin. Po 
še neuradnih izidih nedelj
skih volitev so na Gorenj
skem župani izvoljeni v se
demnajstih občinah, v dese
tih pa bo odločitev sprejeta v 
drugem krogu 2. decembra. 

V osmih občinah, kjer so 
imeli le po enega kandidata 
za župana, so imeli zmago 
zagotovljeno: Janez Fajfar 
na Bledu, Milan Čadež v ob
čini Gorenja vas  Poljane, 

Peter Torkar v Gorjah, Drejc 
Karničar na Jezerskem, Sta
nislav Poglajen v Komen
di, Janez Hrovat v Kranjski 
Gori, Aco Franc Šuštar v Vo
dicah in Anton Luznar v Že
leznikih. Poleg njih so v pr
vem krogu županski polo
žaj dobili še: Franc Čebulj 
v Cerkljah, in to že sedmi 
mandat po vrsti, Nejc Smo
le v Medvodah, ki je na Go
renjskem rekorder po dele
žu volilnih glasov, dobil jih 
je namreč kar 76 odstotkov, 
Franc Jerič v Mengšu, Rok 
Roblek v Preddvoru, Ciril 
Globočnik v Radovljici, Ci
ril Kozjek v Šenčurju, Peter 

Ložar v Trzinu, Leopold Po
gačar v Žirovnici in Janez 
Žakelj v Žireh. Med izvolje
nimi župani sta dva novin
ca: v Preddvoru, kjer se je s 
položaja umaknil dolgole
tni župan Miran Zadnikar 
in ga je nadomestil najmlaj
ši med gorenjskimi župa
ni, 29letni Rok Roblek, in 
na Jezerskem, kjer je bil po 
odhodu Jurija Rebolja edi
ni kandidat Drejc Karničar. 
V nedeljo so bili izvoljeni 
tudi člani občinskih svetov 
v vseh občinah.

V desetih občinah pa zma
ge še vedno ni. 

Deset parov gre v drugi krog
Na nedeljskih volitvah so bili v vseh občinah izvoljeni člani občinskih svetov, 
župane pa je na Gorenjskem dobilo sedemnajst občin. V desetih občinah bo 
drugi krog.

V kranjski občini se bosta za županski mandat v drugem krogu pomerila Matjaž Rakovec,  
ki je prejel 30,88 odstotka glasov, in Zoran Stevanović, ki je prejel 20,50 odstotka glasov. 

Simon Šubic

Krvavec – Na Krvavcu so v 
soboto v obsežni iskalni ak
ciji našli 36letnega Kle
mna Musulina iz Trebnje
ga, za katerim se je v noči na 
10. november izgubila vsa
ka sled. Pogrešanega so oko
li 12. ure našli mrtvega med 
Krvavcem in naseljem Ko
kra na višini okoli tisoč me
trov, so sporočili s Policij
ske uprave Kranj. Padel je 
čez višji skalni skok in umrl, 
so pojasnili policisti, ki svoj
cem pogrešanega izrekajo 
iskreno sožalje in se jim za
hvaljujejo za pomoč pri iska
nju ter izkazano zaupanje. 

Policisti, gorski reševal
ci, gasilci, vodniki reševal
nih psov in drugi iskalci so 
pogrešanega 36letnika, ki 
naj bi se v noči na martino
vo soboto s službene zabave 
na Krvavcu sam peš podal v 
dolino, neuspešno iskali že 
teden dni. Policija se je zato 
odločila, da minulo soboto 
izvede obsežno iskalno ak
cijo, v kateri je sodelovalo 
240 policistov, gorskih reše
valcev, vodnikov reševalnih 
psov, prostovoljnih gasilcev 
in svojcev pogrešanega. Pri 
iskanju so si pomagali tudi 
s policijskim helikopterjem 
in brezpilotnikom. 

Pogrešanega Klemna 
našli mrtvega
Klemna Musulina so v soboto mrtvega našli pod 
skalnim skokom med Krvavcem in Kokro. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme METOD MAKUC iz Križ.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Mamma Mia! prihaja na Bled!

Slovenska različica svetovno znanega muzikala že četrto leto 
navdušuje gledalce po Sloveniji. V muzikalu nastopajo odlični 
pevci, plesalci, igralci in glasbeniki: Simona Vodopivec Franko 
(Donna), Alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), 
Gojmir Lešnjak - Gojc/Jaša Jamnik (Bill), Uroš Smolej/Jure 
Sešek (Sam), Marjan Bunič (Harry), Lina Rahne/Veronika Ko-
zamernik/Lea Bartha Pesek (Sophie), Matjaž Kumelj (Sky) ter 
mnogi drugi. Domiselna scena in kostumi, skupaj s privlač-
nimi skupinskimi plesnimi točkami in z razkošno osvetljavo, 
poskrbijo za pravljično vizualno podobo. Mamma Mia! prihaja 
11. decembra ob 19.30 v Festivalno dvorano na Bledu. Vstopni-
ce so že v prodaji na spletni strani eventim.si, na vseh poštah 
ter na bencinskih servisih Petrol in OMV. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
predstavo na Bledu. Nagradno vprašanje: Kako se imenuje 
pop skupina, katere pesmi pojejo v muzikalu Mamma Mia!? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 26. no-
vembra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. novembra 2018, prejme 
karitejevo maslo Yanumi Cvetka Mandelj z Jesenic.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 13. novembra 2018, prejme 
konopljino mazilo s smiljem Ana Mokič Nikič iz Kranja.
Nagrajenkama čestitamo!

V Bohinju se bosta v dru-
gem krogu borila Jože Sod-
ja, podžupan v začasni vlo-
gi župana, in novinar Bojan 
Traven. V občini Domžale 
bo dosedanji župan župan-
ski stol branil pred nasprot-
nikom Metodom Marču-
nom, na Jesenicah sta pre-
cej izenačena novinar Blaž 
Račič in dosedanji župan 
Tomaž Tom Mencinger. V 
Kamniku sta kandidata za 
drugi krog Igor Žavbi, prej 
podžupan, po odhodu Mar-
jana Šarca pa začasni žu-
pan, in Matej Slapar. V Kra-
nju sta največ glasov preje-
la Matjaž Rakovec in Zoran 
Stevanović in gresta v dru-
gi krog. Tudi v Lukovici še 
ni bilo zmage: dosedanji žu-
pan Matej Kotnik se bo za 
županski položaj boril s pro-
tikandidatko Olgo Vrankar. 
Prav tako v Moravčah dose-
danji župan Martin Rebolj 
brani položaj pred tekme-
cem Milanom Balažicem, 
v Naklem pa sta par za dru-
gi krog zdajšnji župan Mar-
ko Mravlja in protikandidat 
Ivan Meglič. V Škofji Loki je 
prvi po glasovih Tine Radi-
nja, ki se bo v drugem kro-
gu pomeril z drugouvršče-
nim Robertom Strahom. V 
minulem mandatu sta bila 
oba podžupana. Napeto pa je 
tudi v občini Tržič, kjer sku-
ša položaj zdajšnjega župa-
na Boruta Sajovica ogrozi-
ti nekdanji župan Pavel Ru-
par in bo odločitev prav tako 
sprejeta po drugem krogu. 

V petek pred volitvami je 
v Gorenjskem glasu obja-
vljena raziskava invalidske-
ga podjetja Prizma iz Ško-
fje Loke napovedala, da bo 
velika večina županov zma-
gala že v prvem krogu, drugi 
krog naj bi bil le v šestih ob-
činah, in sicer v Kranju, na 
Jesenicah, v Naklem, Škofji 
Loki, Kamniku in Lukovici. 
V resnici bo drugi krog v de-
setih od 27 občin na širšem 
Gorenjskem, in sicer poleg 
omenjenih še v Bohinju, Tr-
žiču, Domžalah in Morav-
čah. Odločitve volivcev so 
nekoliko zmedle tudi vrstni 
red kandidatov, ki se bodo 
pomerili v drugem krogu. 

Deset parov gre v drugi krog
31. stran

Stara nova tekmeca Borut Sajovic in Pavel Rupar (na sliki) 
se bosta pomerila v drugem krogu. Sajovic je v prvem 
krogu prejel 47,49 odstotka glasov, Rupar 19,15 odstotka. 

Novi župan občine Preddvor Rok Roblek je svoj glas oddal v 
brunarici v domačem Bašlju. / Foto: Primož Pičulin

Na Jezerskem je prejšnji župan Jurij Rebolj (na desni) segel 
v roke novemu, Drejcu Karničarju. / Foto: Primož Pičulin

Škofjeloški volivci bodo šli znova na volitve in izbirali med 
dosedanjima podžupanoma Tinetom Radinjo in Robertom 
Strahom. / Foto: Primož Pičulin

Kandidatu za župana Kranja Iztoku Puriču preboj v drugi krog ni uspel. Na sliki z Alenko 
Bratušek, ki je bila med podporniki njegove kandidature. »Volivci imajo vedno prav,« sta 
bila kratka v izjavi v nedeljo zvečer po preštetih več kot petdesetih odstotkih glasov. 

Matej Slapar se je dobrega rezultata v nedeljo zvečer veselil skupaj z ženo in številnimi 
podporniki. Za mesto kamniškega župana se bo v drugem krogu pomeril s povsem 
enakovrednim kandidatom Igorjem Žavbijem.

Volilnega rezultata so se veselili v volilnem štabu Blaža Račiča na Jesenicah; prejel je 25 
glasov več kot dosedanji župan Tomaž Tom Mencinger, pomerila se bosta v drugem krogu.
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V večini občin smo župa-
ne izvolili že v prvem 
krogu, a vsaj na Go-

renjskem smo pričakovali, da 
jih bo več. Kar deset od sedem-
indvajsetih občin ostaja še brez 
županov in v teh občinah bo 
čez dva tedna drugi krog. Med 
sedemnajstimi že izvoljeni je 
glavnina dosedanjih županov, 
med njimi so tudi tisti, ki so 
kandidirali kot edini in v ob-
čini sploh niso imeli tekmeca. 
Od volitev do volitev se namreč 
kaže, da so stari (ali bolje zna-
ni) obrazi ponovno izvoljeni, 
kar kaže, da jih volivci očitno 
ocenjujejo kot učinkovite up-
ravitelje lokalnih skupnosti, ki 
si še naprej zaslužijo njihovo 
zaupanje. Toda vsaj na Go-
renjskem smo v nedeljo doživeli 
nekaj presenečenj. 

Sodeč po predvolilni razi-
skavi, ki smo jo v petek obja-
vili v našem časopisu, naj bi 
v gorenjskih občinah zmagala 
občutna večina županov že v 
prvem krogu, drugi je bil na-
povedan le v šestih. V mestih, 
kjer se za položaj prvega moža 
bori večje število kandidatov, se 
volilna matematika ne izide 
takoj. Tako je na Gorenjskem 
med večjimi takoj dobila župa-
na samo občina Radovljica, iz-
voljen je že znani Ciril Globoč-
nik. Kranj, Jesenice, Kamnik, 
Domžale, Škofja Loka in Tr-
žič jih še nimajo. Pričakovali 
smo, da bo položaj zdajšnjega 
župana Boruta Sajovica v 
Tržiču okrepilo ukrepanje ob 
nedavni ujmi v Jelendolu, ven-
dar to očitno ni zadoščalo za 

absolutno zmago in bo moral v 
drugi krog s svojim nekdanjim 
nasprotnikom Pavlom Rupar-
jem. Tudi v Domžalah nada-
ljevanje mandata sedanjega 
župana Tonija Dragarja ni 
samoumevno, resno ga ogroža 
protikandidat Metod Marčun. 
Enako je na Jesenicah, kjer 
se je v drugi krog s Tomažem 
Tomom Mencingerjem uvrstil 
novinar Blaž Račič, čeprav 
so napovedi kazale na tekmo 
z Miho Reboljem. V Kranju 
in Škofji Loki, kjer je ponud-
ba kandidatov povsem nova, 
volivci potrebujejo dvotedenski 
razmislek, preden dajo pred-
nost bodisi Matjažu Rakovcu 
bodisi Zoranu Stevanoviću (v 
Kranju), ali v Škofji Loki ene-
mu od podžupanov, Tinetu 
Radinji ali Robertu Strahu. V 
Kamniku po odhodu Marjana 
Šarca kandidati niso dosegli 
predhodnikove karizme, niti 
njegov naslednik podžupan 
Igor Žavbi, ki gre v drugi krog 
z Matejem Slaparjem. V Bohi-
nju, kjer je po odhodu Franca 
Kramarja v državni zbor za-
časni župan in tudi kandidat 
za novega Jože Sodja, ima 
sicer prednost pred izzivalcem 
Bojanom Travnom, a ne za-
dostno za zmago že v prvem 
krogu. Dosedanji župani Na-
klega, Moravč in Lukovice prav 
tako verjetno niso v zadostni 
meri zadovoljili občanov, da so 
tako prerazporedili svojo nak-
lonjenost, da morajo še v drugi 
krog. Takrat bomo dokončno 
videli, kako je z zaupanjem v 
preostale znane obraze. 

Znani obrazi na preizkušnji

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

M. A., U. P., A. So., S. K.,  
M. R., D. Ž., A. Š., M. B.,  
J. P, A. Se.

Kranjska Gora:  
Janez Hrovat

Dosedanji župan Janez 
Hrovat, ki je kandidiral s 
podporo volivcev, je bil tok-
rat edini županski kandidat 

v Kranjski Gori, kjer je bila 
volilna udeležba 41-odsto-
tna. »Predvsem sem navdu-
šen, da nam je, kljub temu 
da sem bil edini županski 
kandidat, v občinskem sve-
tu uspelo zadržati enako šte-
vilko svetnikov, kot smo jih 
imeli doslej. Priznati mo-
ram, da nisem pričakoval, 
da bodo ljudje tako dobro 
ocenili moje delo. Zelo sem 
zadovoljen, občanom se za-
hvaljujem in obljubljam, da 
gremo s polno močjo dalje,« 
je povedal Hrovat, za kate-
rega je to drugi mandat. V 
16-članskem občinskem 
svetu ima njegova Alpska li-
sta tudi v tem mandatu osem 
svetnikov, štirje prihajajo iz 
vrst SDS, dva SD in po eden 
iz NSi in SMC.

Žirovnica:  
Leopold Pogačar

Prepričljivo, s 67,39 od-
stotka prejetih glasov se je 
zmage že v prvem krogu ve-
selil Leopold Pogačar (pre-
dlagatelj Miran Dolar in 
skupina volivcev Neodvi-
sna lista za Žirovnico), ki bo 

občino Žirovnica vodil še če-
trti mandat. Edina protikan-
didatka Mojca Vene (pre-
dlagatelj Franc Zavodnik 
in skupina volivcev Lista za 
vasi pod Stolom) je prejela 
32,61 odstotka glasov. Volil-
na udeležba je bila 54,91-od-
stotna. Leopold Pogačar je z 
rezultatom zelo zadovoljen, 
zahvalil se je volivcem za za-
upanje in obljubil, da bo žu-
pan vseh. »Vse, kar je bilo 
zapisano v volilnem progra-
mu, bom tudi uresničil,« je 
zagotovil.  

V 14-članskem občinskem 
svetu je sedem mandatov 
prejela županova Neodvi-
sna lista za Žirovnico, tri Li-
sta za vasi pod Stolom, dva 
SDS, po enega pa SD in NSi.

Bled: Janez Fajfar

Na Bledu se je aktualni 
župan Janez Fajfar v volilni 
boj podal brez protikandida-
ta, zato bo občino vodil tudi 
v prihodnjem mandatu. Na 
volišča se je sicer na Ble-

du odpravilo 44,43 odstot-
ka volilnih upravičencev. V 
občinskem svetu bo še nap-
rej najmočneje zastopa-
na Lista Tonija Mežana, ki 
ima še eno svetniško mesto 
več kot v prejšnjem manda-
tu, torej pet, po dva svetni-
ka bosta zastopala Turistič-
no podjetniško listo in Rad 
imam Bled, po enega sve-
tnika pa imajo SDS, Lista za 
kulturo in šport, Lista prija-
teljev Bleda, Bled 365, Levi-
ca, SD, Nsi in LMŠ. »Čeprav 
je občinski svet bolj 'pisan' 
kot doslej, upam, da bomo 
še naprej dobro sodelova-
li in našli skupni jezik vsaj 
pri ključnih zadevah, da bo 
šel razvoj naprej,« je pouda-
ril Janez Fajfar.

Gorje: Peter Torkar

Brez izzivalca je na letoš-
njih volitvah v Gorjah ostal 
dosedanji in torej tudi pri-
hodnji župan Peter Torkar. 

Volilna udeležba v Gorjah 
je bila 40,14-odstotna. V 
občinski svet so izvolili Ja-
neza Kolenca, Pavla Jako-
piča, Ivana Ratka, Janeza 
Poklukarja, Urbana Jana, 
Primoža Pretnarja, Edvar-
da Torkarja, Dominika Pi-
bra, Zdenko Repe, Danije-
lo Mandeljc in Anjo Bun-
derla. Peter Torkar pravi, 

da si bo še naprej tako kot 
doslej prizadeval za povezo-
vanje z društvi in drugo za-
interesirano javnostjo v ob-
čini, saj jih čaka kar nekaj 
projektov, za katere imajo 
že pripravljeno dokumen-
tacijo in so torej tik pred iz-
vedbo. »Očitno sem pri vo-
livcih upravičil zaupanje, da 
bom Gorje še naprej vodil v 
smeri razvoja, kar je najbrž 
tudi razlog, da na volitvah 
ni bilo drugega kandidata 
za župana.«

Radovljica:  
Ciril Globočnik

Dosedanji župan Ci-
ril Globočnik bo Obči-
no Radov ljica vodil še tret-
ji mandat. Svoj glas mu je 
to krat namenilo 57,63 od-
stotka volivcev, kar je, kot 
poudarja Globočnik, glede 
na to, da je imel tokrat kar 
štiri protikandidate, odli-
čen volilni rezultat. Volilna 
udeležba v Radovljici je bila 
46-odstotna. »Seveda sem 
vesel zmage v prvem kro-
gu, pa tudi zaupanja voliv-
cev v našo listo, ki bo imela 

v naslednjem sklicu v ob-
činskem svetu osem kan-
didatov. Volivcem se za-
hvaljujem za izkazano za-
upanje,« je po objavi rezul-
tatov volitev povedal Glo-
bočnik, ki je kandidiral s 
podporo volivcev. Njego-
va Lista Cirila Globočni-
ka bo imela v 26-članskem 
občinskem svetu 8 svetni-
kov, enega manj kot v pre-
teklem mandatu. Štiri svet-
nike ima SDS, tri Lista kra-
jevnih skupnosti LKS, po 
dva LMŠ, Lista za šport in 
prostovoljstvo, Glas Mla-
dih, NSi in SD, ena svetni-
ca pa prihaja iz vrst Levice.

Preddvor: Rok Roblek

Občina Preddvor ima no-
vega župana, s 65,76 od-
stotka glasov je zmagal 
29-letni Rok Roblek, ki je 
kandidiral s podporo voliv-
cev. »Zadovoljen sem, še 
zlasti zato, ker ima naša li-
sta Naš Preddvor v občin-
skem svetu močno svetni-

ško skupino, kar je do bra 
popotnica prihodnjemu 
delu,« je dejal Roblek, ki je 
že jutro po tem, ko se je v 
krogu družine in svojih so-
mišljenikov veselil zmage, 
pomagal stricu pri pripra-
vi zimske službe. Včeraj se 
je srečal tudi s prejšnjim 
županom Miranom Zad-
nikarjem, da sta se dogo-
vorila o primopredaji in o 
konstitutivni seji občinske-
ga sveta. »Delati bom začel 
takoj, natančneje se mo-
ram poučiti še o svojih po-
oblastilih,« je dejal novoiz-
voljeni preddvorski župan. 
V občinskem svetu, izvo-
ljenem po večinskem si-
stemu, je enajst svetnikov 
in svetnic: Jože Cuderman, 
Ana Urbanec, Vilko Čim-
žar, Miran Perko, Primož 
Bergant, Josip Ekar, Darja 
Delavec, Miran Zadnikar, 
Nejc Bodlaj,  Janez Brolih 
in Anže Podpeskar.

Župani, izvoljeni v prvem 
krogu lokalnih volitev
V sedemnajstih gorenjskih občinah so po neuradnih izidih župane izvolili že v prvem krogu.

Leopold Pogačar Ciril Globočnik /Foto: Tina Dokl

Janez Hrovat /Foto: Gorazd Kavčič

Janez Fajfar

Peter Torkar

Rok Roblek /Foto: Tina Dokl
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Jezersko: Andrej Karničar

Na Jezerskem je bil za žu
pana izvoljen edini kandidat 
Andrej Karničar. Takoj po 
zaprtju volišč se je srečal s 
prejšnjim županom Jurijem 

Reboljem, nato pa se v druž
bi veselil izvolitve. »Vesel 
sem zmage, zdaj pa čakam, 
da lahko čim prej začnem,« 
je dejal Drejc Karničar, ki se 
je doslej za položaj župana 
potegoval že dvakrat, v ob
činski politiki pa je sodelo
val kot član občinskega sve
ta. »Ker sem bil zraven, po
znam dogajanje v občini. 
Veliko je bilo že narejenega, 
kar precej nalog pa nas še 
čaka. Več projektov je zače
tih in jih je treba dokončati, 
tako da si vsaj prvo leto novih 
ne bom nalagal. Najprej se 
bom z novoizvoljenimi sve
tniki lotil sestave občinske
ga proračuna.« V občinski 
svet, ki ga na Jezerskem vo
lijo po večinskem sistemu, 
je bilo izvoljenih naslednjih 
sedem svetnikov: Izidor Par
te, Dejan Kavaš, Iztok Tone
jec, David Jovanovski, Meto
da Karničar, Primož Šenk in 
Primož Muri.

Cerklje: Franc Čebulj

V Cerkljah je novi stari žu
pan Franc Čebulj, ki je za 
svoj sedmi mandat prepričal 
slabih 61 odstotkov volivcev, 
preostali so svoj glas name
nili edinemu Čebuljevemu 

izzivalcu Luku Štumber
gerju. Na volišča se je sicer 
v Cerkljah podalo skoraj 64 
odstotkov volilnih upravi
čencev, ki so v šestnajstčlan
ski občinski svet izvolili se
dem list. Lista Franca Če
bulja – za razvoj vasi pod 
Krvavcem je osvojila pet 
mandatov, TOP Lista Obči
ne Cerklje ter koalicija SDS 
in SLS po tri, Lista Za mlade 

Občine Cerklje dva,ter Lista 
za vas, NSi in Lista za Cerklje 
po en mandat. »Zmago sem 
pričakoval. Še posebej pa 
sem vesel, da imamo večino 
tudi v občinskem svetu, tako 
da se ne bo ponovila praksa 
preteklih štirih let in bo ra
zvoj nemoteno tekel dalje. 
Seveda pa bomo sodelova
li tudi s tistimi, ki me niso 
podprli,« je povedal Čebulj, 
ki se volivcem zahvaljuje za 
podporo in visoko volilno 
udeležbo.

Šenčur: Ciril Kozjek

V prvem krogu in ob kon
kurenci štirih kandidatov 
je za župana občine Šenčur 
znova izvoljen Ciril Kozjek. 
Prejel je 63,88 odstotka gla
sov. »To je glede na število 
kandidatov bolje kot pred šti
rimi leti,« ugotavlja 'novi sta
ri' župan. »Rezultat potrju
je, da smo z ekipo v preteklo

sti delali prav, in pričakujem, 
da bomo skupaj z občinskim 
svetom enako uspešni še 
naprej.« Zadovoljen je tudi 
s sestavo občinskega sveta, v 
katerem je veliko mladih, kar 
je dobro znamenje za delo 
občine. Čeprav je sam izvo
ljen s podporo strank SLS in 
SDS, pričakuje, da tudi v pri
hodnje ne bo potreboval ko
alicije za sprejem odločitev 
v korist občanov.  V občin
ski svet so sicer izvoljeni po 
štirje svetniki strank SLS in 
SDS, po trije so z Liste ViD 
in Mladih za občino Šenčur, 
po eden iz SD in NSi, izvoljen 
pa je tudi Matej Knific z isto
imenske liste. 

Gorenja vas - Poljane: 
Milan Čadež

Kot edini kandidat je bil 
za župana občine Gorenja 
vas  Poljane znova izvoljen 
aktualni župan Milan Ča
dež. Na voliščih je v tej obči
ni svoj glas oddalo 40,18 od
stotka volilnih upravičencev. 

Županova stranka SDS bo 
imela v občinskem svetu 
tako kot v prejšnjem manda
tu sedem mest, NSi ter Bar
bara Radič in skupina voliv
cev tri, SLS pa dve mesti. Po 
en svetniški mandat imata še 
DeSUS in SD. Milana Čade
ža veseli, da so občani očitno 
zadovoljni z njegovim dose
danjim delom. »Temu, kar 
smo si zastavili, bomo sledi
li tudi v prihodnje,« obljublja 
in dodaja, da znajo posluša
ti občane in v skladu s pro
računskimi možnostmi tudi 
upoštevajo njihove želje in 
potrebe.

Žiri: Janez Žakelj

Največ glasov v občini Žiri 
so volivci namenili doseda
njemu županu Janez Žaklju, 
ki je prejel 66,10 odstotka 
glasov, njegov izzivalec An
drej Poljanšek pa 33,90 od
stotka. V občinskem svetu 

je največ svetniških mest ob
držala Neodvisna lista za na
predek Žirov, ki jo bo tudi v 
novem mandatu zastopalo 
šest svetnikov, tudi SDS in 
NSi sta obdržali po tri sve
tnike, po eno svetniško me
sto pa je pripadlo še SLS, SD 
in DeSUS. »Volivcem bi se 
rad zahvalil za izkazano za
upanje. To zame predstavlja 
tudi veliko zavezo, da bomo 
tudi v prihodnje delali tako, 
kot smo zastavili,« je razložil 
Janez Žakelj in dodal, da se 
bodo še naprej trudili za bolj
še življenje vseh občanov.

Železniki: Anton Luznar

V Železnikih bo še na prej 
župan Anton Luznar, žu
panski kandidat SLS, ki na 
tokratnih volitvah ni imel iz
zivalca. Občino vodi od na
domestnih volitev leta 2012. 
Kot je napovedal, bosta v no
vem mandatu najpomemb
nejša projekta zagotovitev 
poplavne varnosti Železni
kov vključno z izgradnjo 

obvoznice mimo starega 
dela mesta in gradnja doma 
za starejše. Volilna ude
ležba v občini Železniki je 
bila sicer 42,39odstotna. V 
17članskem občinskem sve
tu je osem mandatov preje
la stranka SLS, štiri SDS, po 
dva SD in NSi ter enega Le
vica. »Z rezultati volitev v 
občinski svet smo zelo zado
voljni. Verjamemo, da bomo 
tudi ta mandat lahko sodelo
vali podobno dobro kot v iz
tekajočem se mandatu,« je 
dejal Luznar.

Medvode: Nejc Smole

V Medvodah je stari novi 
župan Nejc Smole, ki je 
prepričal kar 76,39 odstot
ka volivcev in bo tako obči
no vodil še drugi mandat. 
Tomaž Kuralt je prejel 14,18 
odstotka glasov, Leon Mer
jasec 6,97 odstotka in Alen
ka Žavbi Kunaver 2,46 od

stotka. Volilna udeležba je 
bila 52,6odstotna. »Iskre
na hvala vsem, ki so mi na
menili glas. Bilo jih je več, 
kot smo v najbolj drznih sa
njah upali pričakovati. Izka
zana velika podpora je tudi 
velika obveza za naprej,« je 
povedal Nejc Smole, ki je 
zmago s podporniki pros
lavljal na smledniškem Sta
rem gradu. Nazdravili so 
lahko tudi veliki zmagi na 
volitvah v občinski svet, saj 
bo, kot kažejo neuradni re
zultati, Lista Nejca Smole
ta v občinskem svetu občine 
Medvode izmed triindvaj
setih zasedla kar trinajst se
dežev, torej več kot polovi
co. Po dva mandata so voliv
ci namenili Slovenski demo
kratski stranki, Nestrankar
ski listi Sotočje in Nestran
karski listi za napredek kra
jev občine Medvode, po ene
ga pa listi ŠPON (šport, pod
jetništvo, okolje, napredek), 
Novi Sloveniji – Krščanskim 
demokratom, Zelenim Slo
venije in DeSUSu. 

Vodice: Aco Franc Šuštar

Vodiškega župana Aca 
Franca Šuštarja v predvo
lilnem boju ni izzval nihče, 
zato bo funkcijo opravljal 
tudi prihodnji mandat. »Za
kaj se ni za kandidaturo od
ločil nihče drug, je težko reči. 
Sam bi si sicer želel še ka
kšnega kandidata. Pokazalo 
pa se je, da smo do zdaj dela
li dobro, kar nam priznavajo 
tudi druge liste v občinskem 

svetu,« je v odzivu na rezulta
te povedal Šuštar. V občini so 
sicer na nedeljskih volitvah 
zabeležili 48,65odstotno vo
lilno udeležbo. Volivci pa so 
največ mandatov za sestavo 
občinskega sveta namenili li
stama Srce Občine Vodice in 
Listi neodvisnih krajanov, ki 
sta jih osvojili po pet. Sledita 
NSi s štirimi in SDS z enim 
mandatom. »Bis tvenih spre
memb v sestavi občinskega 
sveta ni, nekateri so glas iz
gubili, drugi pridobili. Tudi 
tokrat bo treba delati pame
tno in usklajeno ter tisto, kar 
je dobro za občane,« je skle
nil Šuštar.

Komenda:  
Stanislav Poglajen

V Komendi je bilo že pred 
volitvami znano, kdo bo žu
panoval naslednja štiri leta, 
saj sedanji župan Stanislav 
Poglajen ni imel protikandi
data. Na volišča se je podalo 
38,5 odstotka volilnih upra
vičencev, ki so izvolili ob
činski svet. Lista TRN je do
bila pet mandatov, SDS tri, 
LMŠ, NSi in SLS pa po dva. 
»Sestava občinskega sveta je 
bolj ali manj pričakovana. 

Tudi v tem mandatu se bo 
treba potruditi, da bomo do
bro sodelovali. Nasploh smo 
z rezultati lahko zadovoljni. 
Udeležba sicer ni bila viso
ka, kar pa gre verjetno pripi
sati temu, da se razen mene 
za župansko kandidaturo ni 
odločil nihče drug. Zakaj je 
temu tako, je težko soditi. 
Očitno pa ni nihče zbral do
volj volje in moči, da bi v da
nih razmerah kandidiral,« je 
povedal Stanislav Poglajen.

Mengeš: Franc Jerič

V Mengšu je kljub dve
ma izzivalcema z dobrimi 
62 odstotki že v prvem kro
gu prepričljivo slavil seda
nji župan Franc Jerič. Mag. 
Tomaž Štebe je prepričal 

dobrih 19 odstotkov voliv
cev, Peter Gubanc pa 18 od
stotkov. Ob 45odstotni volil
ni udeležbi so Mengšani iz
volili tudi občinski svet. Je
ričeva Lista za Občino Men
geš je dobila osem manda
tov, lista Skupaj za men
geško občino tri, Zeleni Slo
venije dva, SDS, NSi in SLS 
pa po en mandat. »Zmago, 
ki je bila precej prepričljiva, 
sem pričakoval. Zelo sem 
zadovoljen tudi z rezultati 
glasovanja za občinski svet. 
Lista za Občino Mengeš je 
namreč dobila osem od 16 
mandatov, kar kaže na zau
panje občanov, ki znajo ce
niti naše delo. Seveda pa bo 
potrebno sodelovanje tudi z 
ostalimi listami,« je izide ko
mentiral Jerič.

Trzin: Peter Ložar

V občini Trzin se je na vo
lišča v nedeljo odpravilo 
59,28 odstotka volivcev, pre
pričljivo pa so drugi zapore
dni županski mandat pode
lili aktualnemu županu Pe
tru Ložarju (podpora voliv
cev). Prejel je 62,17 odstot
ka glasov. »Zelo sem zadovo
ljen. Tudi naša lista ima zelo 

dober rezultat in veseli me, da 
so volivci prepoznali, da so za 
nami štiri leta res trdega dela. 
Tako bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje. Dobil sem res lepo 
spodbudo,« nam je Peter Lo
žar vesel povedal v ponede
ljek zjutraj. Še najbližji zas
ledovalec je bil Romeo Pod
logar (podpora volivcev), ki je 
prejel 19,75 odstotka glasov, 
Rado Gladek in Marko Kajfež 
sta prejela manj kot deset od
stotkov, Jože Lukan pa celo 
manj kot odstotek vseh gla
sov. V občinskem svetu bo 
sedelo sedem svetnikov Lis
te za trajnostni razvoj Trzina, 
po dva svetnika SDS in lis
te Odgovorni, aktivni občani 
Trzina ter po en svetnik Liste 
združeni Trzin in Liste Trzin 
je naš dom.
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Kranj: Matjaž Rakovec in Zoran Stevanović

Za županski mandat se bosta v drugem krogu pomerila Ma-
tjaž Rakovec (predlagatelj SD), ki je prejel 30,88 odstotka 
glasov, in Zoran Stevanović (Robert Kranjec in skupina vo-
livcev) z 20,50 odstotka glasov. Sledijo Iztok Purič (Stranka 
Alenke Bratušek in Več za Kranj) z 18,33 odstotka glasov, 
Ivo Bajec (Eva Bajec in skupina volivcev) s 17,72 odstot-
ka, Robert Nograšek (LMŠ), 4,95 odstotka, Barbara Gunčar 
(Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost), 4,82 
odstotka, Primož Terplan (SMC), 2,08 odstotka, in Bogomir 
Šubelj (SNS), 0,72 odstotka. Matjaž Rakovec, novi obraz v 
politiki in z bogatimi izkušnjami iz gospodarstva, je z volil-
nim rezultatom zelo zadovoljen. Poudaril je, da je naklonjen 
povezovalni politiki, da ima obsežen program, a uresničljiv, 
ki ga bo izvedel skupaj z ljudmi. Tudi Zoran Stevanović je 
zelo zadovoljen z rezultatom. Kot je dejal, je dokazal, kaj vse 
lahko naredi nekdo s konkretnimi političnimi cilji, ki delujejo 
v korist ljudi, in je dober zgled mladim, da začnejo kazati za-
nimanje za politiko. Oba pa pričakujeta korektno kampanjo 
še naprej. V 33-članskem mestnem svetu sta po šest mest 
dobili lista Zoran za Kranj in SDS, pet mest SD, po štiri mesta 
Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj – Boštjan Trilar ter 
Igor Velov – Lista za razvoj Kranja, po dve mesti LMŠ in NSi, 
po eno mesto pa Stranka za enakomeren lokalni razvoj in 
podjetnost, Povezane lokalne skupnosti, Levica in DeSUS. 
Volilna udeležba v Kranju je bila 44,46-odstotna.

Škofja Loka: Tine Radinja in Robert Strah

Čeprav so bili kandidati za župana le trije, pa bo tudi v občini 
Škofja Loka potreben drugi krog. V prvem je Tine Radinja 
(Lista Miha Ješe in prijatelji Loke) dosegel najboljši rezultat, 
43,94 odstotka glasov volivcev, drugi, Robert Strah (SDS), jih 
je prejel 36,95 odstotka. Rolando Krajnik (Komunalno ekolo-
ška lista) je z 19,11 odstotka glasov izpadel iz boja in gresta 
prva dva čez dva tedna v drugi krog. Volilna udeležba je bila 
v Škofji Loki okoli 48-odstotna. Člane občinskih svetov volijo 
v štirih volilnih enotah. Ko smo si včeraj dopoldne ogledovali 
rezultate, se nam število svetnikov ni izšlo. Kot smo potem 
izvedeli na občinski volilni komisiji, končnih podatkov še ni 
bilo, ker je prišlo do napake na enem od volišč in rezultati za 
to volišče niso bili vneseni. Odločitev o tem, kaj sledi, je včeraj 
sprejela občinska volilna komisija.

Jesenice: Blaž Račič in Tomaž Tom Mencinger

Ena najbolj tesnih bitk se je bila na Jesenicah, kjer so o uvr-
stitvi v drugi krog odločali posamezni glasovi. Na koncu 
sta jih največ prejela novinar Dela Blaž Račič (predlagatelj 
Zoran Račič in skupina volivcev), 23,54 odstotka, le 25 glasov 
manj oziroma 23,16 odstotka vseh oddanih pa sedanji župan 

Tomaž Tom Mencinger (SD). Sledi podžupan Miha Rebolj 
(SMC) z 22,33 odstotka gtlasov. Na četrto mesto se je uvr-
stila Alma Rekić (Levica) s 15,69 odstotka glasov podpore, 
Janko Pirc (LMŠ) s 5,79 odstotka, Žarko Štrumbl (SDS) s 5,02 
odstotka in Gordana Ana Višnar Župančič (DeSUS) s 4,47 
odstotka. Volilna udeležba je bila sicer nekaj več kot 38-od-
stotna. Blaž Račič je dejal, da je vesel, da je dobil vstopnico 
za drugi krog, verjame v svoj program in končno zmago. 
Tomaž Tom Mencinger pa je povedal, da imajo volivci vedno 
prav, zahvalil se je vsem za podporo, z optimizmom pa se 
bo podal v drugi krog. V 28-članskem občinskem svetu je pet 
mest dobila stranka SD, po štiri SDS, SMC, LMŠ in Levica, 
tri Neodvisna lista Za boljše Jesenice, dve DeSUS, po eno 
pa NSi in SLS.

Naklo: Marko Mravlja in Ivan Meglič

V Naklem je bila volilna udeležba 63,88-odstotna. V drugi 
krog sta se uvrstila Marko Mravlja (predlagatelj SDS), ki je 
prejel 37,38 odstotka glasov, in Ivan Meglič (SLS) s 27,48 
odstotka. Sledijo Primož Povše (DeSUS) z 18,80 odstotka, 
Drago Goričan (Drago Goričan in skupina volivcev) s 14,19 
odstotka in Stane Oman (SD) z 2,16 odstotka glasov. Mar-
ko Mravlja je povedal, da je z rezultatom delno zadovoljen 
glede na to, da so bili trije protikandidati vsak zase, vsi trije 
skupaj pa proti njemu. Verjame, da se je občanom v prete-
klih osmih letih kot župan že izkazal s korektnim odnosom, 
vestno porabo sredstev in verjame, da bosta poštenje in 
dobro zmagala. Ivan Meglič je z rezultatom zadovoljen, v 
drugem krogu pričakuje zmago. Kot je poudaril, ima pro-
gram, ki je realen, brez pretiravanj in izvedljiv s proračunski-
mi sredstvi in sredstvi iz razpisov. V 15-članskem občinskem 
svetu so po tri mesta pripadla SDS, SLS, Listi moj kraj in 
DeSUS, dve mesti Listi Draga Goričana za razvoj občine 
Naklo in eno mesto NSi.

Tržič: Borut Sajovic in Pavel Rupar

V drugem krogu se bosta pomerila Borut Sajovic (predlaga-
telj Dušan Bodlaj in skupina volivcev), ki je prejel 47,49 od-
stotka glasov, in Pavel Rupar (Mirjana Novak in skupina vo-
livcev) z 19,15 odstotka glasov. Sledijo Klemen Belhar (Uroš 
Ahačič in skupina volivcev) s 16,83 odstotka, Andrej Frelih 
(Marko Poljanc in skupina volivcev) s 7,24 odstotka, Drago 
Zadnikar (SD) s 5,48 odstotka in Duško Krupljanin (Tanja 
Razinger in skupina volivcev) s 3,81 odstotka glasov. Borut 
Sajovic se je zahvalil vsem za veliko podporo viziji razvoja 
Tržiča in poudaril, da podpora njegovi listi še nikdar doslej ni 
bila tako visoka. Prepričan je, da se bodo Tržičani v drugem 
krogu županskih volitev odločili za sodobno, evropsko razvi-
jajočo prihodnost Tržiča. Pohvalil je tudi udeležbo volivcev, 
ki je bila 60,48-odstotna. Pavel Rupar je z rezultatom zelo 
zadovoljen, pravi, da gresta s protikandidatom v drugi krog 
z istega starta, a z različne pozicije – eden s pozicije moči, 
drugi praktično iz nič. Prepričan v zmago Rupar napove-
duje vrnitev gospodarstva v Tržič in stanovanjsko gradnjo 
za mlade. V 24-članskem občinskem svetu je Ekipa Boruta 
Sajovica prejela devet mest, po štiri mesta SDS in Zagon 
– Lista Klemena Belharja, dve mesti Pavel Rupar – Enotna 
lista Tržič, po eno mesto pa Lista Spremembe za preporod 
Tržiča, SD, Lista za razvoj športa in kulture, Lista Up mladih 
Tržič in DeSUS. 

Bohinj: Jože Sodja in Bojan Traven

V Bohinju je največ glasov zbral Jože Sodja, 47,5 odstotka, na 
drugem mestu je Bojan Traven z 31,19 odstotka, Janez Režek 
je dobil 13,24 odstotka, Emil Šubelj pa 8,07 odstotka. Kot je 
povedal Jože Sodja, so prvi vtisi mešani, hvaležen pa je Bo-
hinjkam in Bohinjcem za njihovo zaupanje. »Pričakoval sem 
tesen izid in tudi drugi krog. Lista, ki smo jo pred letošnjimi 
volitvami krepko pomladili, je zmagala, tako pričakujem uspeh 
v drugem krogu. Vesel sem, da je bila volilna kampanja po-
štena in kulturna.« Bojan Traven je v nedeljo zvečer povedal, 
da je po njegovih ocenah Bohinj zmagal. »Bohinj je pokazal, 
da si želi sprememb. To se je pokazalo že s tem, da smo bili 
štirje kandidati. Upam, da bosta Šubelj in Režek v drugem 
krogu podprla mene. Skratka, z optimizmom se podajam v 
drugi krog,« je zaključil Traven. Na volitvah v občinski svet je 
Lista za Bohinj – Franc Kramar osvojila šest mandatov, Ekipa 
za prihodnost – Bojan Traven štiri, Jure Sodja s svojo listo 
Bohinj danes dva, Janez Režek s svojo listo dva, po en sedež 
pa bo pripadel NSi in DeSUS-u.

Kamnik: Matej Slapar in Igor Žavbi

V Kamniku se bosta za mesto župana v drugem krogu pome-
rila oba dosedanja podžupana. Matej Slapar (NSi) je prejel 
29,56 odstotka glasov, Igor Žavbi (LMŠ) pa 28,96 odstotka. 
»Vesel sem, da so volivci prepoznali naše dobro delo do sedaj, 
upam, da se bodo v čim večjem številu odpravili na drugi krog 
volitev,« nam je po kratkem spancu povedal Matej Slapar, Igor 
Žavbi pa, da je drugi krog pričakoval, tako tesnega izida pa ne, 
in da bi si želel višjo volilno udeležbo. Dušan Papež je dobil 
13,23 odstotka, Sandi Uršič 13,22, Anton Tone Smolnikar 6,64, 
Matjaž Zorman 6,38 in Štefan Virjent 2,01 odstotka glasov. 
Volilna udeležba je bila 50,84-odstotna. V občinskem svetu bo 
devet svetnikov LMŠ, šest svetnikov NSi, po štiri imajo Lista 
Dušana Papeža in Lista Sandija Uršiča, trije prihajajo iz SDS, 
po en pa iz SLS, Liste Toneta Smolnikarja in DeSUS.

Domžale: Toni Dragar in Metod Marčun

V občini Domžale se je na volišča odpravila manj kot polovica 
vseh volilnih upravičencev – 45,76 odstotka, in čeprav so iz-
birali med zgolj štirimi županskimi kandidati, bo zmagovalec 
znan šele v drugem krogu. Toni Dragar (LTD) je prejel 46,29 
odstotka, Metod Marčun (podpora volivcev) pa 43,59 odstot-
ka glasov. Preostala dva kandidata Alenka Resinovič Reza in 
mag. Bojan Arh sta prejela 5,65 in 4,48 odstotka. Največ, kar 
deset svetnikov, bo v občinskem svetu imela županova stranka 
LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije, Lista Metoda 
Marčuna za Domžale je dobila sedem svetnikov, SDS pet, 
po dva svetnika NSi, LMŠ in SD, po enega pa še Lista Reza, 
Stranka Alenke Bratušek in Zeleni Slovenije.

V desetih občinah drugi krog volitev
V občinah Kranj, Škofja Loka, Jesenice, Tržič, Kamnik, Bohinj, Naklo, Domžale, Lukovica in Moravče bodo župana izvolili v drugem krogu volitev 
v nedeljo, 2. decembra.
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Lukovica: Olga Vrankar in Matej Kotnik

V občini Lukovica se je na volišča podalo 63,98 odstotka 
volivcev, poskrbeli pa so za kar nekoliko presenetljiv rezul-
tat. Dosedanji župan Matej Kotnik (podpora volivcev), ki se 
poteguje za že peti mandat, je prejel 36,29 odstotka glasov, 
precej več od njega, dobrih 45 odstotkov, pa protikandidatka 
Olga Vrankar (podpora volivcev), s katero se bo pomeril v 
drugem krogu. Vincenc Dragar je dobil 12,84 odstotka, Viktor 
Jemec 3,44 odstotka in Jernej Žurej 2,42 odstotka glasov. V 
občinski svet se je uvrstilo devet list: Lista Mateja Kotnika je 
dobila štiri svetnike, neodvisna lista Za Črni graben tri, Lista 
za šport in razvoj občine dva, po enega svetnika pa še NSi, 
Lista za KS Blagovica, Krašnja, Trojane in Češnjice, SDS, Lista 
za KS Prevoje, Rafolče, Lukovica in Zlato Polje, Lista za občino 
Lukovica in LMŠ.

Moravče: Martin Rebolj in Milan Balažic

Zelo tesni so rezultati v občini Moravče, kjer je aktualnemu 
županu Martinu Rebolju (SD) za že peti mandat z zmago v 
prvem krogu zmanjkal približno odstotek glasov. Prejel jih 
je 49 odstotkov, njegov najresnejši izzivalec Milan Balažic 
(podpora volivcev) pa 47,14 odstotka. Tretji kandidat Pavel 
Puhan je prejel manj kot štiri odstotke. Volilna udeležba je 
bila kar visoka – 66,86-odstotna. Največ mest, pet, je v občin-
skem svetu dobila Lista župana Martina Rebolja, a je njegova 
opozicija močnejša. Štiri svetnike ima SDS, tri NSi in dva SLS.
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Marjana Ahačič

Radovljica – Gorenjski po-
krajinski odbor Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo ter ob-
močna veteranska združenja 
iz Kranja, Škofje Loke, Trži-
ča in Zgornje Gorenjske so 
v petek v Radovljici pripravi-
li osrednjo proslavo ob petde-
seti obletnici ustanovitve Te-
ritorialne obrambe Sloveni-
je. Prav danes, 20. novembra, 
namreč mineva petdeset let, 
odkar je takratni izvršni svet 
Republike Slovenije sprejel 
odlok o ustanovitvi republi-
škega štaba za splošni ljud-
ski odpor. »Za prvega povelj-
nika je bil imenovan narodni 
heroj general Bojan Polak. 
Sprejet je bil koncept, da se 
v Sloveniji ustanovi 24 odre-
dov, razdeljenih na grupe po 
pokrajinah: ljubljanska, go-
renjska, primorska, dolenj-
ska ter celjska in mariborska. 
V sestavi teh odredov je bilo 
62 bataljonov in 215 čet, sku-
paj 27.826 vojakov,« je doga-
janje povzel slavnostni go-
vornik Janez Koselj, predse-
dnik območnega združenja 

Veteranov vojne za Sloveni-
jo Zgornja Gorenjska. 

»Prvi komandant gorenj-
skega štaba je bil Tone Volčič, 
vodje priprav, ki so bili hkra-
ti tudi komandanti odre-
dov, pa Slavko Staroverski, 
Stane Prezelj in Nace Do-
lenc. Leta 1971 je bil sprejet 
prvi slovenski zakon o splo-
šnem ljudskem odporu in 

uzakonjene teritorialne eno-
te, ki so se imenovale tudi 
partizanske. Tako se je leta 
1968 zgodilo tisto, po čemer 
so Slovenci hrepeneli že od 
leta 1919, ponovno leta 1945, 
saj so v teh letih dvakrat izgu-
bili svojo obrambno silo. Kar 
je nastajalo po letu 1968 kot 
nova slovenska vojaška sila, je 
nastajalo zato, ker so se ljudje 

zavedali, da razen kulture in 
jezika le oborožena in orga-
nizirana ter usposobljena sila 
zagotavlja razvoj in obstoj slo-
venstva,« je poudaril Koselj.

Na slovesnosti v Linhartovi 
dvorani so sodelovali Pihalni 
orkester Lesce, veteranski 
pevski zbor, sopranistka Ja-
nja Hvala in dramska skupi-
na Gimnazije Jesenice.

Slovesnost ob obletnici 
Teritorialne obrambe
Prav danes mineva petdeset let od ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije. Osrednjo slovesnost, ki 
se je je udeležil tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, so v petek pripravili v Radovljici.

Slovesnost ob petdeseti obletnici ustanovitve Teritorialne obrambe so prejšnji petek 
pripravili v radovljiški Linhartovi dvorani. / Foto: Tina Dokl

Tržič – Za ta četrtek ob 15. uri je sklicana izredna seja tržiškega 
občinskega sveta. Na dnevnem redu so poročilo štaba Civilne 
zaščite o intervenciji ob oktobrski ujmi, spremembe odloka 
o proračunu Občine Tržič za leto 2018, predlog odobritve za 
plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič, predhodno mnenje k 
razrešitvi direktorice Doma Petra Uzarja in mnenje o kandi-
datih za mesto direktorja Ljudske univerze Tržič.

V četrtek izredna seja občinskega sveta v Tržiču

Ljubljana – Slovenska karitas je začela z zbiranjem sredstev za 
pomoč socialno ogroženim gospodinjstvom, ki so jih priza-
dela zadnja neurja. Karitas bo z zbranimi sredstvi pomagala 
pri vzpostavitvi najnujnejših pogojev za bivanje in pri odpravi 
nastale škode. Je pa Karitas na prizadeta območja že posredo-
vala deset tisoč evrov za prvo pomoč pri najhujših primerih, 
prav tako so dali na voljo vse svoje agregate.

Karitas na pomoč ob zadnjih neurjih

Odhod avtobusa:  
ob 8.00 z AP Radovljica , ob 8.25 z AP Creina,  
ob 8.35 z AP Mercator Primskovo, ob 8.55 z AP Škofja Loka
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 21. ure.  

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju  
ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred  
odhodom, zaračunamo potne stroške.

IZLET /  22. NOVEMBER  2018

Martinovanje  
pri Slaku in Pavčku
Tokrat se bomo podali na Dolenjsko in obiskali kraje, kjer sta kot 
mladeniča preživljala najlepše dni Tone Pavček in Lojze Slak. Obiskali 
bomo Pavčkov dom v Šentjuriju na Dolenjskem in muzej Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka v Mirni Peči. Ker sta bila oba vinogradnika in ljubitelja 
dobre kapljice, bo v času martinovanj to prava izbira. Dan bomo sicer 
začeli spokojno, saj bomo obiskali Plečnikove Žale in tudi grob Toneta 
Pavčka, zaključili pa ga bomo bolj veselo – na domačiji pri Barbovih, 
kjer se je Lojze Slak kot mladenič prvič srečal s harmoniko. Z nami bo 
tudi novinar Jože Košnjek.           
      Vabljeni. 
Cena vključuje: prevoz, ogled ljubljanskih Žal, ogled Pavčkovega doma, 
ogled Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kosilo na Slakovi domačiji 
in DDV.

CENA: 35 €
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Kranj – Kranj je tudi Mais-
trovo mesto, saj je poveljnik 
borcev za našo severno mejo 
osnovno šolo in prve letnike 
gimnazije obiskoval v Kra-
nju, po njem pa se imenuje 
eden od osrednjih kranjskih 
trgov. V Kranju deluje tudi 
Društvo generala Rudolfa 
Maistra, ki pripravi vsako leto 
proslavo v čast Maistrovega 
praznika 23. novembra. Le-
tošnje Maistrove svečanosti 
bodo na praznični dan, v pe-
tek, 23. novembra. Skupaj jih 
bodo organizirali Društvo ge-
nerala Rudolfa Maistra, Me-
stna občina Kranj in Gimna-
zija Kranj. Opoldne bo dele-
gacija položila venec k Mais-
trovemu spomeniku, pol ure 
kasneje pa se bo v avli mestne 
občine začel kviz o delu in 
življenju generala, na kate-
rem bodo sodelovale ekipe 
iz gimnazij, ki so povezane 

z delom in življenjem gene-
rala Maistra. Naslednji te-
den, v četrtek, 29. novembra, 
ob 18. uri bo še predstavitev 
nove knjige o bojih za sever-
no mejo na Gorenjskem. 

Občina Kamnik pa vas na 
slovesnost ob dnevu Rudolfa 
Maistra, v petek, 23. novem-
bra, ob 18. uri vabi v Dom kul-
ture Kamnik. Zbrane bos-
ta nagovorila podžupan v za-
časnem opravljanju funkci-
je župana Igor Žavbi in slav-
nostni govornik, predsednik 
Zveze društev general Mais-
ter mag. Milan Lovrenčič. V 
kulturnem programu bodo 
sodelovali Slovenski oktet in 
Simfonični orkester Domža-
le - Kamnik. Pred proslavo, 
ob 17.30, bo Igor Žavbi sku-
paj z zastavonošami in pred-
sedniki veteranskih in domo-
ljubnih organizacij Občine 
Kamnik na Trgu talcev polo-
žil venec k spomeniku gene-
rala Rudolfa Maistra.

Maistrovi proslavi

Goričane – Bliža se 7. Noč parkeljnov v Goričanah, ki bo v 
soboto, 24. novembra, z začetkom ob 18. uri. Nastopilo bo več 
kot petsto parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške, ki 
bodo za obiskovalce pripravili pravi spektakel. Gre za največjo 
tovrstno kulturno-etnološko prireditev v Sloveniji, ki poteka v 
organizaciji TD Goričane - Vaše.

Noč parkeljnov v Goričanah
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12) v povezavi 
s 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št, 
61/17) in 12. ter 80. člena statuta Občine Naklo (Uradni list RS, 
št. 28/15) župan Občine Naklo s tem 

JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE NAKLO 

(OPN SD3)

I.

Občina Naklo naznanja javno razgrnitev:
– dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Naklo SD3 (v nadaljevanju OPN 
SD3), ki ga je izdelala družba DOMPLAN, d. d., pod številko pro-
jekta UD/494-82/18, v novembru 2018.

II.

Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno od 29.  11. 2018 do 
31. 12. 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine Naklo, Stara 
cesta 61, 4202 Naklo in na spletni strani naklo.si.

III.

Javna obravnava bo potekala v sredo, dne 12.  12.  2018, ob 16. 
uri v sejni sobi Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.

IV.

Predmet OPN SD3 je umestitev počivališča za avtodome na del 
opuščene, degradirane trase nekdanje hitre ceste. Vsebinsko 
OPN SD3 obsega dopolnitev tekstualnega in grafičnega dela 
na območju EUP BI1, BI2, DO, DO13, PO8, SP, namenska raba 
SK, IG, PC, K1, K2, VC. S predvideno spremembo in dopolnitvijo 
OPN SD3 se predlaga nova EUP BI5 Bistrica počivališče, namen-
ska raba PO – ostale prometne površine, ki so namenjene objek-
tom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za 
odvijanje prometa. Poseg tangira na zemljišča: 587/5, 587/14, 
587/15, 587/16, 588/6, 588/8, 588/9, 592/3, 592/4, 595/2, 597/4, 
1651/3, 1655/2, 1655/3, 1655/6, 1661/1, 1661/6 k.o. Podbrezje 
(2093) in 408/7, 409/1, 409/8, 409/9 k. o. Žeje (2094).

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pisne pri-
pombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Obči-
na Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo s pripisom: »Pripombe na 
javno razgrnitev OPN SD3« ali pa jih na mestu javne razgrnitve 
vpišejo v knjigo pripomb in predlogov. Rok za dajanje pripomb 
poteče s potekom javne razgrnitve 27. 12. 2018.

VI.

Župan Občine Naklo bo po končani javni razgrnitvi zavzel sta-
lišča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb in 
predlogov bodo objavljena na spletni strani naklo.si.

Številka: 3500-0006/2018-10
Naklo, dne 14. 11. 2018

 Župan Občine Naklo  
 MARKO MRAVLJA l.r.  

Neža Rozman

Kranj – Člani Območne obr-
tno-podjetniške zbornice 
(OOZ) Kranj so dobili pri-
ložnost, da svoje izdelke 
predstavijo na Hišnem pro-
dajnem sejmu obrtnih izdel-
kov, ki ga je zbornica premi-
erno pripravila v svojih pro-
storih. Daniela Žagar, direk-
torica OOZ Kranj, je dejala, 
da so želeli s sejmom svojim 
članom dati še dodatno mož-
nost za predstavitev in zas-
lužek, obenem pa je bil nji-
hov glavni cilj, da se izdel-
ki predstavijo kot dobra ide-
ja za novoletno obdarova-
nje poslovnih partnerjev in 
družine, s pridihom lokal-
nega. K sodelovanju so po-
vabili vse člane in poslov-
ne partnerje OOZ Kranj. Z 
udeležbo na prvem sejmu 
so bili, kot pravi Žagarje-
va, zadovoljni, vendar upa, 
da se bo v prihodnjih letih, 
ko bo sejem postal tradicio-
nalen, vabilu odzval še kak-
šen obrtnik več. Na zborni-
ci pa razmišljajo tudi, da bi 
v prihodnjem letu organizi-
rali tematske sejme, na kate-
rih bi se predstavili le podje-
tniki, ki se ukvarjajo z dolo-
čeno vrsto obrti, na primer s 

tekstilstvom, pridelavo hra-
ne in podobnim. 

Na tokratnem sejmu je 
bilo moč videti številne 
kranjske obrtnike, ki so z 
navdušenjem in ponosom 
pokazali, s čim se ukvarjajo. 
Zanimivo idejo za poslovno 
darilo sta tokrat predstavi-
la Luka Oblak in David Koš-
njek, ki sama izdelujeta ok-
rasne lončke za rastline in 
manjše posode za pecivo. 

Lončki so izdelani iz kvalite-
tnega lesa slovenskega izvo-
ra, njihova posebnost pa je, 
da lebdijo v zraku. Predsta-
vili so se tudi mesarji, izde-
lovalec pohodniških palic, 
obiskovalci so se lahko spoz-
nali z naravno kozmetiko 
iz kolostruma in aloe vere 
ter z magnetnim nakitom, 
manjkale pa niso niti slašči-
ce, vino, oljčno olje, lesene 
igrače in tečaji tujih jezikov. 

Svoje izdelke je predstavila 
tudi Andreja Škulj, ki ustvar-
ja z žgano glino, navdušeno 
pa pove, da z veseljem prip-
ravlja kombinirane darilne 
pakete, v katere vključi tudi 
izdelke drugih obrtnikov in 
tako podpre kolege in jim 
da možnost za predstavitev. 
Obrtniki so radi predstavili 
svoje izdelke, a upajo, da bo 
na naslednjih sejmih kup-
cev še več. 

Poslovna darila z lokalno noto
Na Hišnem prodajnem sejmu obrtniških izdelkov, v organizaciji Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Kranj, so predstavili ideje za novoletna poslovna darila.

Na hišnem prodajnem sejmu obrtnih izdelkov / Foto: Neža Rozman

Jože Košnjek

Celovec – Kljub nasprotova-
nju dela angleške okupacij-
ske oblasti so 3. decembra 
leta 1948 po številnih zaple-
tih in zavrnitvah, dobro leto 
po občnem zboru, Zvezo 

koroških partizanov vpisali 
v društveni register na Ko-
roškem. Razlogi za zavlače-
vanje niso znani, domneva-
jo pa, da so bile za Britance 
moteče tudi jugoslovanske 
zahteve po priključitvi Ko-
roške k Jugoslaviji. Zveza 

koroških partizanov je pod 
vodstvom dosedanjih pred-
sednikov Karla Prušnika - 
Gašperja, Janeza Wutteja 
- Luca in Petra Kucharja (ti 
trije so pokojni), dr. Katje 
Šturm Schnabl ter sedanje-
ga Milana Wutteja vsa leta 
delovanja stala na braniku 
slovenstva na Koroškem, 
zagovarjala pravice in ena-
kopravnost slovensko go-
vorečih in drugih ljudi na 
Koroškem, nasprotovala 
širjenju nacionalističnih 
in nacističnih idej ter de-
janj ter ohranjala spomin 
na protinacistični boj Slo-
vencev na Koroškem. Ko-
roški Slovenci so bili prvi 
in edini, ki so si upali up-
reti nacizmu, zato plača-
li krvav davek in s tem pri-
spevali k pogojem za usta-
novitev nove demokratične 
druge avstrijske republike. 
Kljub obljubam po prvi in 
drugi svetovni vojni so bili 
vselej izigrani in oškodova-
ni, najprej že leta 1957, ko 
je bilo kljub zagotovilu v 
Avstrijski državni pogodbi 

ukinjeno obvezno dvojezič-
no šolstvo. 

Ta dejstva je v svojem go-
voru na nedavni svečanosti 
ob 70-letnici Zveze koroških 
partizanov na celovškem 
sejmišču posebej poudaril 
sedanji predsednik Milan 
Wutte. Zagotovil je, da bo or-
ganizacija, tudi ob sodelova-
nju mladih, še naprej vztra-
jala pri teh stališčih. Dvora-
na celovškega sejma je bila 
nabito polna in med udele-
ženci so bili številni gostje iz 
Slovenije, tudi z Gorenjske-
ga. V imenu Zveze borcev za 
vrednote NOB Slovenije je 
zborovalce nagovoril pred-
sednik Tit Turnšek, pred-
stavnik Zveze ruskih vojnih 
veteranov pa je koroškim 
partizanom izročil častni 
znak ruske zveze. V kultur-
nem programu so sodelovali 
združeni moški pevski zbo-
ri Slovenske prosvetne zve-
ze pod vodstvom Boža Hart-
mana in partizanski pevski 
zbor Pinko Tomažič iz Trsta 
ter glasbeniki in recitatorji iz 
Koroške in Slovenije. 

Za enakopravnost in svobodo
Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora je v Celovcu praznovala sedemdeseto 
obletnico ustanovitve.

Milan Wutte, sin koroškega partizana Janeza Wutteja - 
Luca in sedanji predsednik Zveze koroških partizanov in 
prijateljev protifašističnega odpora, je bil osrednji govornik 
na slovesnosti.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V prostorih Turistič-
no-promocijskega in infor-
macijskega centra (TPIC) 
Tržič se je v petek zače-
la tiha dobrodelna dražba 
različnih predmetov, ki so 
jih pripevali tržiški občani 
in občani sosednjih občin. 
Med njimi so slike tržiških 
likovnikov, Podbreška poti-
ca in tudi razkošna Biblija. 
Izklicne cene se gibljejo od 
trideset do 650 evrov. Draž-
ba bo potekala do petka, 23. 
novembra, do 17. ure, pra-
vila dražbe so na vpogled v 
prostoru TPIC. Dražitelj, 
ki bo za predmet ponudil 

največ, ga bo prevzel na do-
brodelnem koncertu Stopi-
mo skupaj, ki ga Občina Tr-
žič pripravlja v soboto, 24. 
novembra, ob 20. uri v Dvo-
rani tržiških olimpijcev. Na 
koncertu bodo nastopili 
številni glasbeni, plesni in 
drugi ustvarjalci iz Tržiča 
in od drugod. Vsa sredstva, 
zbrana na dobrodelni draž-
bi in koncertu, bodo naka-
zana na transakcijski ra-
čun Rdečega križa oziroma 
Karitasa – in kot zagotavlja 
glavni organizator Občina 
Tržič, bodo pravično poraz-
deljena med vse prizadete 
občane, ki so prijavili več-
jo škodo.

Dobrodelna dražba  
in koncert v Tržiču
Občina Tržič za pomoč pri čim hitrejšem 
odpravljanju posledic nedavne ujme prireja 
dobrodelni koncert in dražbo različnih predmetov.
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Maša Likosar

Naklo – Temeljni cilj projek-
ta Erasmus+, v katerem po-
leg Srednje šole BC Naklo so-
delujeta še šoli iz Nemčije in 
Belgije, je prepoznavanje, ra-
zvoj in krepitev veščin, pot-
rebnih za poklice prihodno-
sti. Štiriindvajsetim dija-
kom so med tednom poda-
jali potrebna znanja, s kate-
rimi bodo lažje spoznali svo-
je poklicne spretnosti in se 
znali pravilno odločiti za pri-
hodnjo karierno pot. »Vse tri 
sodelujoče države se srečuje-
mo z različnimi izzivi na po-
dročju trga dela. Pri nas smo 
glede na slovenske razmere 
dijake seznanili z malim in 
družinskim podjetništvom, 
ki temelji na tradiciji in od-
nosu do okolja. Vezna nit je 

bil tema Let's do business 
oziroma Poslujmo, ki smo 
jo povezali s čebelarstvom in 
pridelovanjem medu,« po-
jasni Darja Ravnihar, koordi-
natorica projekta v Sloveniji, 
in nadaljuje: »Obiskali smo 
pridelovalce medu, se sezna-
nili z njihovim delom ter jih 
povprašali, kakšen profil de-
lavca iščejo. Dijaki so nato na 
naši šoli izdelovali izdelke, 
povezane z medom, jim izra-
čunali prodajno ceno in se s 
tem preizkusili v vlogi malih 
podjetnikov.« Dijaki in koor-
dinatorji nameravajo ob za-
ključku projekta izdati tudi 
miselni vzorec veščin v elek-
tronski obliki, ki bo aktualen 
za vse mlade uporabnike ob 
odločanju za poklic. Veselijo 
se že tudi nove izmenjave, ko 
bo naslednje leto jeseni BC 

Naklo pripravil festival Ko 
učim, gradim. 

Veščine in izobraževa-
nja, ki jih BC Naklo ponuja, 
so predstavili tudi na Dnevu 
poklicev, ki ga je šola organi-
zirala že desetič. Dijaki četr-
tega letnika so obiskovalce 
popeljali po centru, jih sez-
nanili z načinom učenja, jim 
pokazali, kako je teorija vide-
ti v praksi, hkrati so tudi go-
stujoči delodajalci spregovo-
rili o možnostih štipendira-
nja. »Ponujamo široko pale-
to izobraževanj in prav za vsa 
je interes prihodnjih dijakov 
in študentov velik. Nič manj-
ši ni za strokovno biotehni-
ško gimnazijo, ki jo bomo 
predstavili 22. novembra na 
Dnevu gimnazije,« sklene 
Andreja Ahčin, ravnateljica 
Srednje šole BC Naklo. 

Veščine za poklice prihodnosti
Na Srednji šoli Biotehniškega centra (BC) Naklo je v minulem tednu potekala mednarodna izmenjava v okviru projekta Erasmus+ z naslovom Skills4life 
oziroma Veščine za življenje. V četrtek pa so na Dnevu poklicev predstavili področja izobraževanja na srednji in višji strokovni šoli. 

Dijaki, vključeni v projekt Erasmus+, so pridobivali znanja, spoznavali tuje kulture, se urili v 
angleškem jeziku in stkali nova prijateljstva. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Izid knjige so slove-
sno pospremili s prireditvi-
jo v četrtek v Kulturnem cen-
tru Tržič, na katero je pova-
bilo Kulturno društvo (KD) 
tržiških likovnikov, ki se je 
tega izvirnega projekta tudi 
domislilo. »Že dalj časa čla-
ni KD tržiških likovnikov iš-
čemo motive za svoje slike v 
zanimivostih in znamenito-
stih Tržiča in njegove okoli-
ce. Tokrat so nas za slikanje 
spodbudile stare folklorne, 
to so ljudske pripovedi, ki 
jih skoraj ni več slišati, a ka-
žejo zanimivo podobo prete-
klosti. Odločili smo se s čo-
pičem, barvo in obliko obu-
diti spomin nanje, tako da 

so našle mesto v naših sli-
kah in s tem v tej knjigi. Ob-
javljenih je 18 zgodb, zraven 
so ilustracije 16 slikarjev,« 
je povedala Francka Globoč-
nik, predsednica KD tržiških 
likovnikov, ki po rodu ni Tr-
žičanka, a sta jo za zbiranje 
tržiškega izročila navdušili 
prijateljici, upokojena zgo-
dovinarka Marija Petek ter 
upokojena učiteljica sloven-
skega jezika Jožica Koder, 
ki je opravila jezikovni pre-
gled knjige Tržiške ljudske 
pripovedi v sliki in besedi. 
»Marija mi s takim zanosom 
skoraj ob vsakem obisku pri 
njej pove kakšno zgodbo, ki 
si jo napišem na list papirja. 
Vse so skrbno shranjene na 
lističih, jih je pa v tržiškem 

narečju tudi že zapisal etno-
log dr. Bojan Knific. Zgodbe 
so iz različnih virov, za eno 
pa sem prepričana, da je še 
niste slišali, saj je čisto nova, 
napisal jo je Nejc Perko,« je 
dejala Globočnikova. Nejc 
Perko, bibliotekar v Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja Tržič, 
raziskovalec domoznanstva 
in zgodovine, je povedal, da 
se je naslonil na lokalno zgo-
dovino in ljudsko izročilo, 
njegova pripoved pa govori O 
nekdanjem jezeru nekje v Tr-
žiču. U štero, zgodbo po be-
sedilu Marije Petek, je prire-
dil Slavko Bohinc, odlomek 
je ob predstavitvi knjige tudi 
zaigral. Kristina Lindav, tudi 
članica KD tržiških likovni-
kov, je prispevala avtorsko 

rimano zgodbo Bilo je ne-
koč ... Božajoči zvok citer pa 
je med obiskovalce ponesel 
Stane Bitežnik.

Bojan Knific je poudaril, da 
je knjiga izjemno pomemb-
na, saj obuja stara izročila, ki 
so živela med ljudmi, ki de-
loma še živijo med ljudmi, 
zdaj pa so izročila dobila še 
eno drugo dimenzijo, likov-
no podobo. Sodelujoči sli-
karji so Marjan Burja, Jože 

Meglič, Marjeta Nemc, Ma-
rijan Pančur, Anka Štrukelj, 
Kristina Dolžan Primožič, 
Izidor Vrhovnik - Dore, Me-
tod Prašnikar, Dragica Kuril-
lo, Lučka Kavčič, Karla Lup-
ša, Metka Stritih, Darko La-
useger, Jože Valenčič, Franc-
ka Globočnik. Na naslovni-
ci je upodobljen kip Metke 
Prašnikar, motiv škrata, ki 
nastopa v več tržiških zgod-
bah; tudi škrat Kvatrniček 

ima prav posebno mesto na 
Kamnjeku nad Tržičem. Žu-
pan Borut Sajovic je razstavo 
odprl in pospremil z beseda-
mi, naj še naprej živi tržiško 
bogastvo in ustvarjalnost. Li-
kovna dela bodo na ogled še 
ta teden v torek, četrtek in 
soboto med 10. in 12. uro, v 
sredo in petek med 15. in 17. 
uro, ostale dni do konca leta 
pa med prireditvami v Kul-
turnem centru. 

Ljudske pripovedi  
v sliki in besedi
Ljudske pripovedi so pripovedovali in zapisovali znani Tržičani, tržiški 
likovniki pa so jim dali ilustracije in vse skupaj povezali v pravkar izdano 
knjigo z naslovom Tržiške ljudske pripovedi v sliki in besedi. 

Izid knjige so pospremili s prireditvijo in razstavo v Kulturnem centru Tržič. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Mengeš – Občina Mengeš 
je nedavno prejela še zad-
nji del založenih sredstev 
za kohezijski projekt nad-
gradnje Centralne čistil-
ne naprave Domžale - Ka-
mnik v vrednosti 1,26 mili-
jona evrov. Sredstva so na-
mreč ob začetku projekta 

iz proračunske postavke za 
športno dvorano preusme-
rili v gradnjo čistilne napra-
ve, ob uspešnem zaključku 
pa so povrnjena sredstva po-
novno namenili za gradnjo 
dvorane. 

Kot pojasnjujejo na občin-
ski upravi, ima tako občina 
za izgradnjo športne dvora-
ne poleg deponiranih slabih 

dveh milijonov evrov na vo-
ljo še 1,33 milijona evrov. Do-
datnih devetsto tisoč evrov 
nepovratnih sredstev pa 
bodo pridobili še na razpisu 
Eko sklada po zaključeni in-
vesticiji.

Kot je znano, je gradnja 
dvorane v prvi vrsti nujna za 
razrešitev prostorskih težav 
na mengeški osnovni šoli.

Povrnjeni denar za dvorano
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TRADICIONALNI DOBRODELNI KONCERT

Sobota, 28.11.2015, ob 19 00  
v Dvorani na Cešnjici

KVINTET SONCEK •  ANSAMBEL VRISK
PLESNA SKUPINA COLORADO COUNTRY LINE DANCE
PEVSKA SKUPINA VOCAL BACA PODBRDO
ANSAMBEL TRIO ŠUBIC  •  TONE HABJAN IN NEJC JEMC

soncki dobrote 2015 - plakat A3.indd   1 11/10/2015   2:20:00 PM

 

soncki dobrote plakat 707x500 - 2016.indd   1 11/8/2016   6:31:25 PM

TRADICIONALNI DOBRODELNI KONCERT

sobota, 24.11. 2018

ANSAMBEL SLOVENSKI ZVOKI • KVARTET SONČEK   
VOKALNI KVARTET (PD)4 • ANSAMBERL GALOP

FOLKLORNA SKUPINA JELČKI 
KUD FRANCE KOBLAR ŽELEZNIKI Z GOSTI

, 
ob 19. uri v Dvorani na Češnjici

 Vstopnine ni, prostovoljni prispevki dobrodošli. Organizator: KUD France Koblar Železniki / T: 031 838 896
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Razvojni inženir C++, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Potrebujemo tvoje C++ izkušnje! Pridruži se nam in postani razvojni inženir v mla-
dem in uspešnem timu, ki ustvarja inovativne elektronske igre za svetovne igralni-
ške trge. Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 12. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Monter in serviser klima naprav, hladilnih sistemov in toplotnih črpalk, m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanega dela bi radi med svoje vrste povabili kader, ki že zna oziroma se 
je pripravljen usposobiti za dinamično delo na terenu: montažo klimatskih naprav 
– split sistemov, toplotnih črpalk, servis prezračevalnih, ogrevalnih in hladilnih 
naprav, priklop in vezava stikal ter avtomatike. Klima Belehar prezračevanje in kli-
matizacija, d. o. o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 12. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik vzdrževanja v tovarni rezervnih delov, m/ž (Kranj) 
Si želite novih izzivov, kariernih priložnosti, osebnega in strokovnega razvoja ter 
medgeneracijskega sodelovanja in s tem izmenjave znanj ter izkušenj? V svojo 
ekipo vabimo zanesljive, samoiniciativne, kreativne, dinamične sodelavce, ki so 
usmerjeni k odličnosti, varnosti, kakovosti, poštenosti ter timskemu duhu. Goodye-
ar Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 12. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec v nabavi, m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: srednješolska izobrazba, vsaj pet let delovnih izkušenj na na področju 
nabave, razumevanje poslovnih procesov dobavne verige ... Kuehne + Nagel, d. o. 
o., Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 5. 12. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 EUR neto), delo 5 dni na teden, 
možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Priča-
kujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, 
zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Do-
tik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 28. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalka, m/ž, krajši delovni čas 30 ur na teden (Kranj z okolico) 
Pričakujemo: stopnja izobrazbe: IV. ali V., smer: trgovska, komercialna ali ekonom-
ska, zahtevana dodatna znanja: osnovna računalniška znanja, delovne izkušnje: 0 
let. NKD, d. o. o., MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem. Prijave zbiramo do 16. 12. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v prodaji, m/ž (Kamnik) 
Naloge za prodajalce bodo obsegale: svetovanje, strežbo in upoštevanje kupcev, 
pregledno predstavljanje blaga, redno dopolnjevanje in ustrezno razporejanje bla-
ga, delo pri blagajni. New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 14. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja operativnega vzdrževanja, m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: operativno vodenje, organiziranje in koordinacija vzdrže-
valnih del v enem izmed naših proizvodnih programov, vzdrževanje in popravila 
strojev in opreme v proizvodnji ter izvajanje nalog preventivnega vzdrževanja ... 
Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 
11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar à la carte, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: izkušnje z delom v velikih kuhinjah, poznavanje področja priprave 
hrane – predpriprava, samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, poznavanje pod-
ročja priprave hrane, zaželena izobrazba gostinske ali živilske smeri, osebna ureje-
nost in čistoča, komunikativnost, natančnost, prilagodljiv delovni čas, lastni prevoz 
(izpit B-kategorije). Jezeršek Gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbi-
ramo do 14. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pakiralec (v proizvodnji), m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: pakiranje izdelkov v skladu s tehnološko doku-
mentacijo oz. zahtevami kupca, izdelovanje in lepljenje etiket na embalažne kar-
tone in palete v skladu s tehnološko dokumentacijo, preverjanje izdelane količine 
proizvodov in primerjava z dokumentacijo ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. 
d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 12. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Elektrotehnik RTA, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: V. stopnja izobrazbe elektrotehnič-
ne smeri ali 3-letna poklicna izobrazba elektrotehnične smeri in vsaj 2 leti izkušenj 
na enakih ali podobnih delih, znanje angleškega jezika. SIJ Acroni, d. o. o., Cesta 
Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 13. 12. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo osebe, ki jih veseli delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov na 
prodajne police, urejanje videza trgovine, veselje do dela s strankami. Tedi Betri-
ebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 13. 12. 2018. Podrobno-
sti 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

V zdravstvenem domu 
bosta občanom na voljo dve 
splošni ter ena pediatrična 
ambulanta z ultrazvokom, 
fizioterapevt in zobozdrav-
nik ter lekarna in sestrska 
soba. Del mansarde bodo 
namenili arhivu občine, del 
pa sejni sobi, primerni za 
organizacijo različnih pre-
davanj in seminarjev. Pred 
stavbo bo na voljo tudi 28 
parkirišč.

Začetek gradnje je poz-
dravil tudi direktor Osnov-
nega zdravstva Gorenjske 
Jože Vetrnik, predvsem ker 
so bile Cerklje poleg Šen-
čurja edina gorenjska obči-
na, brez lastnega zdravstve-
nega doma. »Zdravstveni 
dom je stičišče vseh dejav-
nosti zdravstvenega varstva, 
ki se izvajajo na eni lokaci-
ji,« je povedal Vetrnik in do-
dal, da bo Osnovno zdra-
vstvo Gorenjske zagotovilo 

tudi ustrezen kader. Kot ob-
ljublja, bodo zagotovili pedi-
atra, ki ga Cerklje nimajo že 
25 let, in zdravnika ter pri-
hodnje leto tudi dodatnega 
zdravnika za otroke in mla-
dino. Osnovno zdravstvo 
Gorenjske pa bo priskrbelo 
tudi opremo zdravstvenega 
doma. 

Gradnjo so sprva načrto-
vali na področju nekdanje 
Permuzarjeve hiše, vendar 
Agencija RS za okolje grad-
nje ni odobrila, saj področje 
Cerkelj spada v poplavno ob-
močje, na katerem zakono-
daja prepoveduje gradnjo 
kleti v javnih objektih. Načrti 
so namreč predvidevali tudi 
gradnjo podzemne garaže. 
Tako je občina po Čebulje-
vih besedah novo lokacijo 
našla nedaleč stran, na 3200 
kvadratnih metrov velikem 
zemljišču ob križišču s cesto 
v Pšenično Polico, kjer je do-
volj prostora tudi za gradnjo 
zunanjega parkirišča.

Zdravstveni dom 
septembra
31. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Te dni mineva tret-
je leto od odprtja sodelovne 
(coworking) skupnosti Ko-
vačnica v Kranju. V tem času 
je Kovačnica prostorsko zra-
stla, organizirala je več kot 
170 različnih informativnih 
in izobraževalnih dogod-
kov ter delavnic, gostila več 
kot 2300 obiskovalcev in za 
krajše ali daljše obdobje go-
stila več kot štirideset podje-
tnikov.

Praznovanje tretje obletni-
ce odprtja bodo začeli da nes 

ob 18. uri z dogodkom Za-
družništvo: poslovni model 
prihodnosti? Osrednja pri-
reditev ob obletnici bo po-
tekala v četrtek, 22. novem-
bra, začela pa se bo ob 17. 
uri. Praznovanje so združi-
li s predstavitvijo Koopera-
tive 22, zadruge, ki je iz ko-
vaške skupnosti nastala po-
leti. Devet najemnikov s 
komplementarnimi dejav-
nostmi se je povezalo v ko-
operativo, z namenom laž-
jega skupnega nastopa na 
trgu in prevzemanja večjih 
projektov. V okviru projekta 

SPOT svetovanje Gorenjska 
bodo ob tretji obletnici slove-
sno odprli Razstavni prostor 
gorenjskega podjetništva. 
Razdeljen je v dva dela: stal-
no razstavo, kjer bodo pet 
let predstavljena podjetja, 
ki imajo tradicijo vsaj dese-
tih let poslovanja in razvija-
jo oziroma proizvajajo izdel-
ke na Gorenjskem; na zača-
sni razstavi pa bodo za kraj-
še časovno obdobje predsta-
vili različne branže, posame-
zna geografska območja. 

Teden coworkinga se bo 
nadaljeval 27. novembra ob 

18. uri z dogodkom Meet-up: 
Zadruge: moderiran pogo-
vor z obstoječimi zadruga-
mi o zadrugah. Pogovarja-
li se bodo o tem, zakaj so se 
odločili registrirati zadrugo, 
kakšne so prednosti, kakšne 
slabosti zadruge, s kakšnimi 
izzivi se spopadajo in kaj je 
najboljše pri zadružništvu. 

Zaključni dogodek pra-
znovanja bo Hekaton: Pa-
metna mesta, ki bo potekal 
7. decembra. K sodelova-
nju vabijo vse posameznike, 
podjetja in druge institucije 
s področja Smart City. 

Praznovanje v Kovačnici
Ob tretji obletnici delovanja sodelovne skupnosti Kovačnica v Kranju pripravljajo vrsto dejavnosti, 
osrednje praznovanje pa bo ta četrtek.

Mateja Rant

Bled – Komisija Društva za 
kronično vnetno črevesno 
bolezen je v letošnji akciji 
ocenjevanja urejenosti jav-
nih stranišč, ki so jo pripra-
vili deseto leto zapored, obi-
skala 80 občin in 55 bencin-
skih servisov ob avtocesti v 
Sloveniji. Ocenjevali so do-
stopnost, urejenost, označe-
nost dostopa in število sani-
tarij, pa tudi sanitarije za in-
valide, opremo in higienski 
material. Priznanje naj javno 

stranišče, s katerim se je lani 
ponašala Občina Bled, so le-
tos podelili Mestni občini Ko-
per.

Med gorenjskimi obči-
nami imajo letos po mne-
nju komisije najbolje ureje-
na stranišča v Mestni obči-
ni Kranj, ki je zasedla četr-
to mesto med osemdesetimi 
občinami, med prvimi dvaj-
setimi pa so še Občina Bo-
hinj na desetem mestu, Bled 
na štirinajstem, Škofja Loka 
na sedemnajstem in Kamnik 
na dvajsetem mestu. Med 

bencinskimi servisi ob avto-
cesti, ki so jih obiskali na Go-
renjskem, sta se na četrtem 
mestu znašla Petrol Voklo v 
smeri Avstrije in OMV Ra-
dovljica v smeri Avstrije. Na-
men omenjene akcije je oza-
veščanje javnosti o potrebah 
ljudi s kronično vnetno čre-
vesno boleznijo, ki mora-
jo pogosto obiskovati strani-
šča, občine in druge javne in-
stitucije pa ob tem spodbu-
diti k razmisleku o čistih in 
primerno urejenih strani-
ščih. Vse lokacije, ki so jih 

obiskali, so opremili z nalep-
ko o brezplačni mobilni apli-
kaciji Najbližji WC, namen 
katere je uporabniku najti 
najbližje odprto javno stra-
nišče in ga do tja tudi voditi. 
Po desetih letih ocenjevanja 
v društvu opažajo napredek 
pri urejenosti javnih stranišč 
in njihovi dostopnosti. Obči-
ne upoštevajo njihova pripo-
ročila glede opreme na stra-
niščih, na njihovo pobudo 
postavljajo usmerjevalne ta-
ble, ukinjajo plačila za upo-
rabo stranišč ...

Javna stranišča vse bolj urejena
Na sklepni prireditvi na Bledu je Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen podelilo nagrade in 
priznanja za najbolj urejena javna stranišča v Sloveniji za leto 2018.

Žiri – V okviru letošnje akcije Podari svoj par so v podjetju 
Alpina zbrali 1550 parov obutve, ki so jo minuli petek na sedežu 
podjetja v Žireh predali Zvezi prijateljev mladine Slovenije 
(ZPMS). V zvezi bodo poskrbeli, da bodo družine, ki so v 
socialni stiski, še pred letošnjo zimo in mrazom dobile toplo 
obutev. Dobrodelna akcija Podari svoj par, ki so jo letos pripra-
vili tretjič, je v vseh Alpininih prodajalnah v Sloveniji potekala 
ves mesec oktober. V tovarni Alpina so zbrano obutev skrbno 
pregledali, jo očistili in vsak par zapakirali v novo embalažo. V 
akciji so zbrali 1250 parov rabljene, a lepo ohranjene jesenske 
in zimske ženske, moške in otroške obutve, v Alpini pa so do-
dali še tristo parov obutve iz svojega prodajnega programa. V 
Alpini verjamejo, da bodo s podarjeno obutvijo v mrzlih dneh 
mnogim družinam olajšali stisko in polepšali dan. Letos je za 
pomoč pri obutvi zaprosilo že devetnajst društev, ki delujejo 
v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, največje povpra-
ševanje pa je po otroški obutvi.

Zbrali več kot tisoč petsto parov obutve
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 21. 11.
16.00, 19.00 MAGIČNE ŽIVALI:  
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA
15.00, 17.00 NAJVEČJI DAR
18.25, 20.50 BOHEMIAN RHAPSODY
14.20 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
21.25 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 21. 11.
16.50, 19.30 MAGIČNE ŽIVALI:  
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA
17.50, 20.30 MAGIČNE ŽIVALI:  
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA, 3D
17.20, 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
19.00 OVERLORD
21.10 DEKLE V PAJKOVI MREŽI
15.50, 17.00 BOŽIČEK IN DRUŠČINA
15.30 VILI BREMZA, sinhro.
16.20 LUIS IN VESOLJČKI, sinhro.

20.50 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
18.10 ZVEZDA JE ROJENA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 21. 11.
19.00 ČUVARKE

Četrtek, 22. 11.
19.00 OVERLORD

Petek, 23. 11.
18.00 ZIMSKE MUHE
20.00 OVERLORD

Sobota, 24. 11.
16.00 VILI BREMZA, sinhro.
18.00 MAGIČNE ŽIVALI:  
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA
20.15 ČUVARKE 

Nedelja, 25. 11.
16.00 VILI BREMZA, sinhro.
18.00 ZIMSKE MUHE
20.00 BOMBARDIRANJE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 20. novembra, sreda, 21. novembra, in četrtek, 22. novembra
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (gostovanje v SMG, Ljubljana)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 20. novembra
12.45 Po predlogi I. Calvina: BARON SEDI NA VEJI
19.30 Tone Partljič: ŠTAJERC V LJUBLJANI

Sreda, 21. novembra
9.00 Avtorska predstava: PAJČEVINA
12.45 Po predlogi A. de Saint-Exuperyja: MALI PRINC
19.30 Robert Marc: VARNA HIŠA ZA MOŠKE

Četrtek, 22. novembra
19.30 Gregor Čušin, Nataša V. Trseglav: ZA ZMERAJ!

GLEDALIŠKI SPORED

Alenka Brun

Kranj, Radovljica – Svoj dan 
slovenske splošne knjižni-
ce praznujejo danes, 20. no-
vembra. Dan so lani prvič 
podaljšali kar na teden, da 
bi skupaj – vsaka zase, toda 
enotno – lažje predstavile 
številne obraze in ponud-
be knjižničarske dejavnosti. 
Ker je bil pristop dobro spre-
jet, so se odločili, da bodo Te-
den splošnih knjižnic pod 
geslom Moja knjižnica pra-
znuje ponovili tudi letos, in 
sicer med 19. in 23. novem-
brom. 

V Mestni knjižnici Kranj 
so pripravili pester program. 

Iz knjižnice boste lahko 
brezplačno prijateljem pos-
lali razglednice, danes brez-
plačno vpisujejo nove člane, 
lahko se boste preizkusili v 
dejavnostih, ki jih opravlja-
jo knjižničarji, prisluhnili 
zanimivim predavanjem in 
pogovorom, lovili knjige in 
še marsikaj. Tako bo danes 
ob 16. uri na sporedu delav-
nica Knjižničar za en dan; 
jutri ob 19. uri predavanje 
Bratje in sestre Kranja Iva-
na Smiljanića; v četrtek, 22. 
novembra, pogovor ob 18. 
uri: Vse življenje me sprem-
ljaš, »beseda sveta materi-
na« – France Pibernik, Da-
nijela Bakovnik; v petek se 

na otroškem oddelku lahko 
med 8. uro in 19.30 udele-
žite delavnice Lov na knji-
ge in razstave Zelene mod-
rosti Modrega psa!; ali pa ob 
17. uri delavnice Zabavna 
znanost: Statična elektrika, 
Fun Science Slovenije. Več 
o programu pa najdete tudi 
na spletnih straneh Mestne 
knjižnice Kranj. 

Knjižnica Antona Toma-
ža Linharta v Radovljici pa 
danes ob 11. uri gosti osre-
dnjo prireditev ob dnevu 
splošnih knjižnic. 

Na dogodku bodo med 
drugim podelili nagrade 
Združenja splošnih knji-
žnic za najboljše projekte 

v splošnih knjižnicah, pri-
reditve pa se bo med drugi-
mi udeležil tudi minister za 
kulturo Dejan Prešiček. 

Ker pa je v preteklem 
letu Radovljica kot gostu-
joča občina sodelovala na 
Slovenskem knjižnem sej-
mu v Cankarjevem domu 
v Ljubljani, letos knjižni se-
jem prihaja v goste v Rado-
vljico, kjer v četrtek, 22. no-
vembra, ob 19.30 priprav-
ljajo kulturni večer, katere-
ga osrednji gost bo Feri La-
inšček, dogodek pa bo še 
dodatno popestril glasbeni 
program, za kar bosta pos-
krbeli Natalija Šimunović 
in Jožica Potočnik. 

Knjižnica praznuje in Feri Lainšček

Jasna Paladin

Radomlje – Člani (predvsem 
članice) Likovnega društva 
Senožeti Radomlje, ki jih 
vodi predsednica Danica 
Šraj, so nedavno vstopili v 
svoje osemnajsto zaporedno 
šolsko leto. Trenutno je ak-
tivnih petindvajset članov, 
že vseskozi pa nad njihovim 
znanjem in ustvarjanjem 
bdi mentor, akademski sli-
kar Janez Zalaznik. Ker gre 
za eno redkih tako kakovo-
stnih likovnih društev v oko-
lici, njihovi člani prihajajo iz 
različnih občin od blizu in 
daleč, in ker morajo vse od 
članarine do šolnine in ma-
terialov plačevati sami, je 
njihova zagnanost in s tem 
znanje še toliko večje.

»Dobivamo se enkrat te-
densko po tri šolske ure in 
vsakič obdelamo novo temo, 
umetnostnozgodovinsko ob-
dobje in novo tehniko, nato 
pa po navodilih mentorja 
ustvarjamo in študiramo še 
doma. Gre kar za intenziv-
no delo, zato v naši družbi os-
tanejo le resni in željni zna-
nja,« nam je povedala Šraje-
va, s svojimi varovanci pa je 

zadovoljen tudi Janez Zala-
znik, sicer državni selektor 
pri razpisih JSKD. »Veliko 
članov je z nami že vrsto let 
in skupaj smo prehodili že 
dolgo pot, zato je v zadnjih le-
tih tistega klasičnega študij-
skega dela in slikanja po pos-
tavljenih motivih nekoliko 
manj, zato pa raziskujemo 

in preizkušamo druge pris-
tope in načine dela. Lani smo 
tako delali na različne teme, 
denimo rdeča in bela, veli-
ko in majhno, poševnice in 
vijuge, pa tudi tihožitje, noč 
in celo akt, ki smo ga risa-
li po živem modelu. Veliko 
več zanimanja so sicer poka-
zali za slikanje, a skušal sem 

jih spodbuditi tudi k risanju. 
Prav zato je današnja razsta-
va morda neobičajna in toliko 
bolj raznolika,« je Zalaznik 
predstavil razstavljena dela.

Razstava bo na ogled še do 
nedelje, 25. novembra, in si-
cer v soboto in nedeljo od 15. 
do 18. ure ter v sredo od 16. 
do 19. ure.

Od tihožitij do aktov
Z izdelki, ki so jih ustvarili v minulem šolskem letu, se na svoji letni razstavi v Galeriji DOM v 
Radomljah predstavljajo člani Likovnega društva Senožeti.

Mentor Janez Zalaznik z nekaterimi članicami Likovnega društva Senožeti pri zadnjih 
pripravah pred odprtjem letne razstave

Maša Likosar

Kranj – V Stebriščni dvora-
ni Mestne hiše v Kranju so v 
četrtek odprli razstavo Proč 
z Avstrijo! 33 dni Države 
SHS, ki sta jo pripravili Anja 
Poštrak in Barbara Kalan (na 
fotografiji). Na ogled bo vse 
do sredine januarja 2019. 

Spodbuda za pripravo 
razstave je bila stota oble-
tnica nastanka naše prve dr-
žavne tvorbe, ki je bila zara-
di kratkosti svojega obstoja 
večkrat spregledana in od-
rinjena iz javnega spomi-
na. »Proč z Avstrijo! Jugo-
slovan, bliža se dan! Taki in 
podobni vzkliki so se naj-
verjetneje na dvorišču, tu-
kaj pred mestno hišo, sli-
šali 29. oktobra pred stole-
tjem,« pove Anja Poštrak in 
nadaljuje: »Ravno ti vzkliki 
vas spremljajo tudi na raz-
stavi, ki sva jo s soavtorico 

Barbaro Kalan naslovili s 
stavkom, ki je bil izrečen v 
jezi in afektu ob prvi odloči-
tvi za lastno državo. Podna-
slov pa nam pove, da je drža-
va do nastanka do združitve 
s Kraljevino Srbijo obstajala 
le 33 dni.« 

Avtorici sta se usmerili 
predvsem v arhivsko gradi-
vo o Državi SHS, ki bi izbra-
no tematiko povezal z Go-
renjsko, a pravita, da tega žal 
ni veliko. »Vse se je dogajalo 
stran od ljudi, Narodni svet 
in Narodna vlada sta bila v 
Ljubljani, glavno mesto celo 
v Zagrebu. In ravno zato sva 
s to razstavo skušali Državo 
SHS čim bolj povezati z Go-
renjsko, kaj se je dogajalo pri 
nas in kakšno vlogo so ime-
li Gorenjci,« pojasnita Anja 
Poštrak in Barbara Kalan, ki 
sta ugotovili, da se politika in 
politiki v vsem tem času niso 
prav veliko spremenili.

Država SHS
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Tržič – Do 3. decembra je v Galeriji Atrij na ogled slikarska 
razstava avtorja Petra Gabra, ki živi in ustvarja med Ljubljano 
in Škofjo Loko. Magister slikarstva mlajše generacije ustvar-
jalcev se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve 
vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajin-
skega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri 
in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v 
sodobnem času. Tokrat se v Galeriji Atrij predstavlja s serijo 
slik, naslovljeno Vabilo v slikarjevo pokrajino, s katero Gaber 
na zanimiv način ponazori, kako klasičen slikarski motiv kra-
jine postopoma prehaja iz realistične podobe v abstraktno. 
Gabrova dela tako po tehnični kot po likovni plati izžarevajo 
estetsko harmonijo, predvsem pa dopuščajo vsakemu gledal-
cu možnost ustvarjanja lastne perspektive.

V slikarjevi pokrajini

Slikar Peter Gaber v družbi kustosinje Galerije Atrij Janite 
Košir / Foto: Gorazd Kavčič  
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Neža Rozman

Tržič – Po več kot dvajsetih 
letih dirkanja po belih str-
minah je Tržičan ob odhodu 
nekoliko nostalgičen, a op-
timističen glede prihodno-
sti. Čeprav je star le 33 let, 
kar je tudi za profesionalne-
ga športnika malo, je bila od-
ločitev o koncu kariere zanj 
smiselna. V intervjuju nam 
je razložil, kaj prinaša življe-
nje športnikom in kam ga bo 
pot vodila zdaj. 

Vaša zadnja uradna tekma je 
bila v Wengnu.

»Tako je. Čeprav sem šel 
nato še v Kitzbühel, kjer se 
mi po kvalifikacijah ni us-
pelo uvrstiti na tekmo. Ki-
tzbühel je bil še zadnja mož-
nost, da bi dosegel normo 
za nastop na olimpijskih 
igrah.«

Je bil Kitzbühel potem odlo-
čilen za to, da končate svojo 
kariero?

»Odhod ni bil posebno 
načrtovan, ampak se je vse 

dogajalo v simbiozi z moji-
mi čustvi – vseeno pa se te 
odločitve ne zgodijo čez noč, 
po eni tekmi. Verjamem, da 
se je ta ideja v moji glavi za-
čela porajati že prej, povsem 
potem, ko je bil nastop na 
olimpijskih igrah vedno bolj 
oddaljen.«

Pa vendar ste še mladi ...
»Tudi jaz tako čutim. In 

ravno zato mi je težko pri 
srcu, saj menim, da sta moje 
telo in glava še mlada. Pri 
drugačnem razpletu dogod-
kov bi lahko v športu še kaj 
dosegel. Po drugi strani sem 
vesel, da sem zaključil tako 
mlad, saj imam možnost, da 
najdem izzive, ki niso nujno 
povezani s športom.«

Kaj bi omenili kot tisto naj-
več, kar vam je smučarska 
kariera dala, pa ni nujno po-
vezano z rezultati?

»Osredotočil bi se pred-
vsem na to, da je osebnost 
tisto največ, kar ti šport da. 
Teža športne kariere je v 
tem, kakšen človek si, ko 

zaključiš – šport ti da nekaj, 
zaradi česar ti morda življe-
nje po koncu ne bo težavno.«

 
Bi zdaj, ko se poslavljate od 
športne kariere, lahko rekli, 
da ste pomirjeni s tistim, kar 
ste dosegli?

»Da in ne. Za vsak nivo 
sem dosegel maksimum, 
dober sem bil v ciciban-
skih kategorijah, v mladin-
skih vrstah, v FIS-progra-
mu, v evropskem pokalu 
sem zmagal v skupnem se-
števku smuka in na olimpij-
skih igrah dosegel 14. mes-
to. V svetovnem pokalu sem 
si želel več, a sem zelo pono-
sen na svoje dosežke, pred-
vsem na tiste, ki sem jih do-
segel po številnih poškod-
bah. Umetnost je, da se po 
poškodbi pobereš in greš 
naprej.«

Ko ste na družbenih omrež-
jih objavili, da boste zaklju-
čili kariero, ste objavili foto-
grafijo, na kateri ležite med 
štartnimi številkami in po-
dnjo zapisali, da prinašajo 

mnogo zgodb. Katera je tis-
ta, ki vam bo najbolj ostala v 
spominu?

»V vsaki številki vidim 
mnogo truda, ki sem ga vlo-
žil, a posebna je najbrž tista 

prva številka, s katero sem 
startal v svetovnem pokalu, 
in sicer v Lake Louisu, mis-
lim, da leta 2005. In pa za-
gotovo vsaka številka iz Ki-
tzbühla.« 

Ste oče dveh sinov. Si želite, 
da bi si ustvarila profesional-
no športno kariero?

»Ne vem, ali si želim, pred-
vsem bi jima to privoščil. Če 
si jaz želim, bi to pomeni-
lo, da pritiskam nanju. Če bi 
bila športnika, pa bi to v nju-
no življenje prineslo mnogo 
pozitivnih stvari in ju izobli-
kovalo na način, da bi jima 
bila marsikatera izkušnja v 
življenju mnogo lažja. Za us-
peh je treba trenirati in se tru-
diti, tako je tudi v življenju.«

Tekmovalne smuči ste pos-
tavili v kot. Kakšni so načr-
ti za naprej?

»Tekmovalne že, smuči 
nasploh pa ne. Na smučanje 
nisem nikoli gledal kot na 
službo, pač pa sem v njem 
preprosto užival. Za zdaj je 
vse tako sveže, da v resnici še 
nimam določenih planov za 
naprej, sem pa v dogovarja-
nju. Enostavno si bom vzel 
čas zase, za družino in pri-
jatelje in preprosto užival v 
prostem času, ki ga imam 
zdaj več.«

V smučanju sem vedno zelo užival
Smukač Rok Perko je na svoj 33. rojstni dan naznanil konec profesionalne smučarske kariere. »Nimam še določenih planov za naprej, sem pa v dogovarjanju. 
Vzel si bom čas zase, za družino in prijatelje in preprosto užival v prostem času, ki ga imam zdaj več,« pravi nekaj mesecev po tej pomembni odločitvi.

Roka Perka letos ni več v karavani svetovnega pokala  
v alpskem smučanju. / Foto: osebni arhiv

Maja Bertoncelj

Železniki – Letni zbor Združe-
nja za gorske teke, na katerem 
so razglasili najboljše v sezo-
ni, je bil v petek v Železnikih. 
Gostitelj je bilo Atletsko dru-
štvo Železniki, ki je letos us-
pešno izpeljalo veteransko 
svetovno prvenstvo. 

Najprestižnejši naziv gor-
skih tekačev leta je šel v roke 
Barbari Trunkelj iz Ivančne 
Gorice in Timoteju Bečanu iz 
Žlebov v medvoški občini. »Ta 
naziv mi pomeni predvsem 
nagrado za trud in dobre re-
zultate skozi celotno sezono. 
Prav to je najbolj pomembno. 
Letošnja sezona skorajda ne 
bi mogla biti boljša. Izjemi sta 
dve, tudi Grintovec, na katerih 
bi si želel boljših rezultatov. 
Sta pa bili po drugi strani neka-
kšno opozorilo, da moram več 
treninga posvetiti teku navkre-
ber. To sem upošteval in poz-
nalo se je že na svetovnem pr-
venstvu, kjer sem bil 24. Med 
rezultati, ki mi letos največ 
pomenijo, bi posebej omenil 
še šesto mesto na tekmi sve-
tovnega pokala v Bergnu, saj 
sem zaostal manj kot minuto 
za zmagovalcem, 13. mesto na 
evropskem prvenstvu in uvr-
stitev v najboljšo deseterico v 
skupnem seštevku svetovnega 

pokala. Ogromno mi pomeni 
tudi slovenski rekord v teku 
na Šmarno goro,« je povedal 
Timotej Bečan. Po programu 
se na novo sezono še ni začel 
pripravljati, se pa za trening 
udeležuje Kranjske zimske te-
kaške lige in v nedeljo je v teku 
na Sv. Jošt postavil ligaški re-
kord. Od lani je ta nekdanji ko-
šarkar naredil ogromen na-
predek. Kot osrednji cilj za leto 
2019 je omenil evropsko pr-
venstvo v gorskih tekih v Zer-
mattu v Švici. 

Prvič so razglasili tudi naj-
boljša mlada tekača. To sta 
postala Nuša Mali in Klemen 
Španring. Podelili so tudi pri-
znanja za posebne dosežke. 
Prejeli so jih Luka Kovačič za 
izjemno dobro sezono na naj-
večjih tekmah svetovne serije 
Vertikal kilometrov, Ajda Ra-
dinja, ki je kot prva Slovenka 
pritekla med deseterico v ab-
solutni konkurenci na naj-
večjem gorskotekaškem ul-
tra trailu okoli Mont Blanca, 
Miran Cvet in Mojca Koligar 

pa sta zaznamovala veteran-
sko svetovno prvenstvo na 
slovenskih tleh v Železnikih, 
kjer sta postala svetovna pr-
vaka v svojih starostnih kate-
gorijah. Aleš Žontar je prejel 
posebno priznanje za deja-
nja v športnem duhu. Poseb-
nost sezone je bil tudi Super 
pokal Slovenije, v katerem sta 
bila najboljša Timotej Bečan 
in Tina Kozjek. V klubski raz-
vrstitvi so bili znova najboljši 
tekači Kluba gorskih tekačev 
Papež iz Kamnika.

Gorski tekač leta že podira rekorde
V Železnikih so se zbrali najboljši gorski tekači v letošnji sezoni. Gorska tekača leta 2018 sta Timotej 
Bečan in Barbara Trunkelj.

Nagrajenci (v ospredju gorska tekača leta Barbara Trunkelj in Timotej Bečan) s 
predsednikom IO Združenja za gorske teke Dušanom Papežem. / Foto: Metod Močnik

Škofja Loka – Rokometaši so odigrali tekme desetega kroga 
Lige NLB. Loška ekipa RD Urbanscape Loka je doma premagala 
Trimo Trebnje s 24 : 21 (14 : 13). Na lestvici so na petem mestu.

Ločani doma boljši od Trebnjega

Jesenice – HDD Jesenice bo danes obeležilo sedemdeset let 
hokeja na Jesenicah. Z dogodkom, ki se bo začel ob 17. uri v 
Gornjesavskem muzeju Jesenice – Kolpern, se bodo spomnili 
bogate zgodovine jeseniškega hokeja in njegove prepletenosti 
z jeklarsko industrijo. Predstavili bodo tudi kratek dokumen-
tarni film o zgodovini jeseniškega hokeja, na dogodku pa bodo 
tudi številne hokejske legende.

Sedemdeset let hokeja na Jesenicah

Domžale – Za košarkarji v Ligi Nova KBM so tekme šestega 
kroga. V Domžalah so se pomerili košarkarji Helios Suns in 
Šenčurja Gorenjske gradbene družbe. Boljši so bili slednji. 
Zmagali so z 59 : 64 in na lestvici napredovali na četrto mesto. 
Domžalčani so deveti.

Gorenjski košarkarski derbi Šenčurju

Kranj – V Leviju na Finskem je bil uvodni slalom za svetovni 
pokal v alpskem smučanju. Meta Hrovat je bila dvanajsta, 
kar je njen najboljši slalomski rezultat v svetovnem pokalu. 

Meta Hrovat do slalomskega rezultata kariere

Jesenice – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so v soboto odigrali 
tekme 16. kroga. HDD SIJ Acroni Jesenice je gostil EC Bre-
genzerwald in zmagal s 5 : 2 (1 : 0, 2 : 1, 2 : 1). V Internacionali 
hokejski ligi so bile odigrane tekme desetega kroga. Kranjski 
Triglav je gostil KHL Mladost in izgubil po streljanju kazenskih 
strelov s 3 : 4 (2 : 1, 0 : 1, 1 : 1). 

Zmaga Jesenic, poraz Triglava

Kranj – V drugi slovenski nogometni ligi so nogometaši odi-
grali tekme 16. kroga. Roltek Dob je na gostovanju v Dekanih 
iztržil točko (3 : 3), nogometaši Kalcerja Radomlje pa so gostili 
Nafto 1903 in izgubili z 0 : 2. Kljub porazu ostajajo na prvem 
mestu. Tekme 14. kroga pa so za nogometaši v tretji slovenski 
nogometni ligi – center. Rezultati gorenjskih ekip: Brinje Grosu-
plje – Bled Hirter 1 : 2, Zagorje – Tinex Šenčur 1 : 0, Sava Kranj 
– Ivančna Gorica 0 : 1, Komenda – Žiri 2 : 2. Vodi Bled Hirter.

Kljub porazu Radomlje ostajajo v vodstvu
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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

Vadba v zrelih letih – 2. del

Upam, da sem vas zadnjič 
prepričala o pomenu redne 
telesne aktivnosti tudi v zre-
lih letih in ste jo umestili v 
svoj vsakdan. Priporoča se 
zmerna telesna dejavnost, ki 
traja vsaj trideset minut, in 
sicer večino ali vse dni v ted-
nu. Vsebovati mora: aerob-
ne gibalne dejavnosti, vaje 
za mišično moč, vaje za gib-
ljivost in vaje za ravnotežje. 

Aerobne gibalne dejavno-
sti moramo izvajati vsaj šti-
rikrat na teden, in sicer od 
dvajset do trideset minut 
zmerne do intenzivne ae-
robne aktivnosti. Zmerna 
telesna aktivnost poveča srč-
ni utrip, povzroči občutek to-
plote in rahlo zadihanost, pri 
intenzivni telesni aktivno-
sti pa se posameznik ozno-
ji in zasope. Sem sodijo: hit-
ra hoja, hoja navkreber, tek, 

kolesarjenje, ples, planinar-
jenje, tek na smučeh, plava-
nje in aerobika. Izbrati mo-
ramo aktivnost, ki je v okvi-
ru naših zmožnosti.

Vaje za mišično moč je 
priporočljivo izvajati vsaj 
dvakrat na teden. Vaje iz-
vajamo za vse večje mišič-
ne skupine, od deset do pet-
najst ponovitev vsake vaje 
(lahko tudi več serij). Za čim 
večji učinek vadbe za moč je 
priporočljiva uporaba lah-
kih uteži – lahko uporabi-
mo tudi plastenko vode ali 
peska, vrečo moke, vrečo fi-
žola …

Vaje za gibljivost je pripo-
ročljivo izvajati vsaj dvakrat 
na teden po najmanj deset 
minut. Lahko uporabimo 
dinamične vaje, kjer posku-
šamo izvajati gibe s čim več-
jo amplitudo, ali pa statično 

raztezanje, kjer v položa-
ju vztrajamo od trideset do 
šestdeset sekund. Izbor vaj 
moramo prilagoditi svojim 
zmožnostim in morebitnim 
telesnim stanjem oziroma 
patologijam (pogosti mišič-
ni krči, hernije diskov, obra-
ba hrustanca v sklepih, splo-
šna zakrčenost mišic …). 

Vaje za ravnotežje so v sta-
rosti zelo priporočljive, saj 
so pomembne za zmanj-
ševanje tveganja padcev, ki 
se pogosto vzrok hujših po-
škodb. Priporočljivo jih je 
izvajati vsaj trikrat na teden. 
Primeri vaj: dvigi na prste 
nog (lahko tudi na eni nogi), 
stoja na eni nogi (lahko tudi 

lastovka), vrtenje okoli svo-
je osi, stoja z zaprtimi očmi, 
stoja na nestabilnih površi-
nah (različne blazine za rav-
notežje).

Zgoraj pisana priporočila 
veljajo za zdrave starejše od-
rasle. Pred začetkom izvaja-
nja telesne dejavnosti se je 
priporočljivo posvetovati z 
osebnim zdravnikom. Teles-
na aktivnost je priporočljiva 
tudi za bolne in poškodova-
ne ljudi, vendar pa je treba s 
pomočjo zdravnika/fiziote-
rapevta izbrati ustrezne pri-
lagojene aktivnosti. Neaktiv-
nost v nobenem primeru ni 
rešitev. Ko postanete teles-
no dejavni, že kmalu opazite 
prve koristi, ki jih prinaša re-
dna gibalna aktivnost: boljše 
počutje, več energije, manj 
bolečin, lahkotnejše izvaja-
nje vsakodnevnih opravil … 

Jelena Justin

V Karnijske Alpe se za-
ljubiš, ne da bi vedel. Ugo-
toviš, da se redno vračaš, in 
na vrhu vsake gore se čudiš 
venčku preostalih, ki jih ne 
poznaš in te vabijo. Se spom-
nite vzpona na Monte Chia-
vals? Z njega se je tako dob-
ro videl Monte Sernio in kar 
vabil, da ga obiščemo. Gre-
mo? Pa pojdimo. Aja, naj 
že na začetku opozorim, da 
se bomo gibali po zelo zah-
tevnem, nezavarovanem te-
renu, ki ima plezalne vlož-
ke. Svet je izpostavljen, zato 
morata biti trden korak in 
glava na svojem mestu. 

Do izhodišča se zapeljemo 
skozi Rateče in skozi Trbiž, 
kjer zavijemo na staro cesto 
proti Vidmu / Udinam. Na-
daljujemo mimo naselja Ta-
blja / Pontebba, skozi Kluže 
/ Chiusaforte do vasi Možac 

/ Moggio Udinese, kjer za-
vijemo desno v vas. Nada-
ljujemo po glavni cesti sko-
zi vas in sledimo oznakam 
za Val Aupo. Peljemo mimo 
vasi Dordolla, ko na levi stra-
ni zagledamo smerokaz za 
kočo Grauzaria / Rif. Gra-
uzaria. Zavijemo levo in se 
začnemo strmo vzpenjati 
po ozki asfaltirani cesti. Viš-
je dosežemo parkirišče, kjer 
začnemo vzpon. Sledimo 
oznakam št. 437 do koče Gra-
uzaria. V vzponu po širši in 
nato ožji gozdni poti se nam 
odpirajo razgledi na mogoč-
no Grauzario in njene stol-
pe. Od koče nadaljujemo na 
sedlo Foran de la Gjaline; do 
sem smo potrebovali dve uri. 
S sedla se nam pokaže naš 
današnji vrh, Monte Sernio. 
Veličastna gora, ki daje vede-
ti, da nanj ne vodi lahka pot.

Nadaljujemo po poti 437, 
izgubimo vsaj sto višinskih 

metrov, prečimo v desno, in 
ko pred seboj že vidimo lo-
vsko kočo, nas ogromen na-
pis na kamnu usmeri levo v 
strm, zagruščen teren. Čaka 
nas približno tristo višinskih 
metrov strmega vzpona po 
kamenju in travi. Potka je oz-
načena z rumenimi marka-
cijami, tudi možici so, in nas 
pripelje do vstopa v SZ gre-
ben. Tukaj pa se začne zares. 

Čez steno, ki nima varoval, 
torej je pot nezavarovana, 
nas vodijo rumene in rde-
če markacije. Rumena vari-
anta je kanček zahtevnejša. 
Vzpon je prepaden, zračen 
in izpostavljen. Težavnost 
olajša odlična skala, vsaj v 
spodnjem delu, ko je vzpon 
en sam užitek. Številne ozke 
in zračne police nas vodi-
jo čez steno. Najzahtevnej-
ši je kamin v spodnjem delu 
ter ena prečka v levo in des-
no. Višje vzpon postane laž-
ji, manj izpostavljen, a pot je 
polna grušča in krušljiva. Iz-
stopimo na pomolu tik pod 
vrhom Sernia in se le še spre-
hodimo do vrha, ki ga ozna-
čuje križ, malce stran je pa še 
zvonček želja. 

S Sernia sestopimo po 
vzhodnem grebenu, po poti 
normalnega pristopa. A tudi 
ta sestop (ali pa vzpon) ni 
povsem enostaven. Usmer-
jajo nas belo-rdeče marka-
cije. Sestop je strm, krušljiv, 
ko marsikdaj ne veš, ali bo 
podlaga pod nogami zdrža-
la ali se bo kar popeljala. 
Strmo sestopamo, prečimo 

nekaj grap. Pred eno od grap 
je zahtevno mesto, ki zahte-
va malce plezanja. Ko do-
sežemo sedlo Nuviernulis, 
kjer je razpotje, predlagam 
levo sestopno pot, ki je pre-
cej krajša od desne. Po strmi 
grapi pod stolpom Torre Nu-
viernulis izgubljamo višino, 
a bodimo pozorni na stezo 
na desni strani, ki sicer ni 

označena. Dosežemo mar-
kirano pot št. 419. Izgubimo 
še nekaj višinskih metrov, 
nato pa zavijemo desno in 
se povzpnemo nazaj na se-
dlo Foran de la Gjaline. Tik 
pred sedlom se pridružimo 
poti 437. 

S sedla Foran de la Gja-
line nas mimo koče Grau-
zaria do avta čaka še dobra 

ura sestopa. Za nami je 
kraljevska tura v Karnij-
skih Alpah. Taka, veliko-
potezna. 

Nadmorska višina: 2184 m
Višinska razlika:  
skupaj 1600 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 


Planinski izlet: Monte Sernio (2184 n. m.)

Mali orjak
Že pogled nanj daje vedeti, da na vrh ne vodi lahka pot. Velikopotezna tura, 
ki zahteva trezno glavo in trden korak, brez strahu pred praznim ničem, saj 
je izpostavljenost velika.

Mogočni Sernio. Naš vzpon bo potekal po SZ grebenu. / Foto: Jelena Justin

Detajl z vzpona; izpostavljeno in krušljivo / Foto: Jelena Justin

Vrh Monte Sernia z veličastno panoramo / Foto: Jelena Justin
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Matjaž Klemenc

Šenčur – Z zaključnim tur-
nirjem v Radovljici se je sep-
tembra končala prstometna 
liga. To še ne pomeni, da 
prstometaši počivajo. Zaži-
veli so treningi po telovadni-
cah, saj so vsi imeli kot zad-
nji letošnji cilj Pokal Slove-
nije, ki se je v nedeljo igral 
v Šenčurju. Hkrati je bil to 
peti Memorialni turnir Bo-
risa Brezarja, enega od za-
četnikov te vse bolj prilju-
bljene igre. 

Letošnji turnir je bil prvič 
mednaroden, saj so se prvič 
merili tudi hrvaški prstome-
taši. Iz Slovenije so nastopi-
li tekmovalci iz celotne Go-
renjske, ljubljanske regije in 
severne Primorske. Skupno 
je bilo prijavljenih 57 trojk. 
Štiriintrideset trojk se je v 
uvodu pomerilo v kvalifi-
kacijah, da smo dobili štiri-
deset ekip za glavni turnir. 
Le te so bile na koncu raz-
deljene v osem skupin s po 
petimi ekipami. V izločilne 
boje se je uvrstilo 16 ekip. 
V polfinalu je bila ekipa ŠD 

Senica-Lotrič Meroslovje 
(Kunstelj, Milašinovič, Ša-
rič) boljša od kranjske ekipe 
Mišo tim 1 (Markišič, Arsov, 
Pečanac). V drugem polfina-
lu je ljubljanska ekipa Aban-
ka (Kočan, Žalik, Kočan) 
premagala MD Begunje-Ci-
fra (Zupan, Jamnik, Erjavc). 
V finalu zmaga za Senico. 
Bron si je »primetala« ekipa 
Mišo tim 1. »Lansko leto je 

nastopilo rekordnih 67 ekip. 
Letos jih je bilo deset manj. 
Je volilna nedelja in manj je 
trojk iz Primorske. Primor-
ci so bolj navdušeni nad po-
dobno igro, imenovano šku-
lje. Turnir v Šenčurju in ja-
nuarski v Renčah je dober 
trening in dobra promoci-
ja za deseto jubilejno sezo-
no v prstometu. Pred to se-
zono smo pred sprejetjem 

nekaterih sprememb. Tur-
nir v Šenčurju je pika na i 
naši sezoni, v kateri ima liga 
še vedno primat,« je bil po 
turnirju zadovoljen pred-
stavnik Prstometne organi-
zacije Slovenije Igor Dornik. 

Drugi »polčas« Poka-
la Slovenije bo 5. januarja 
v Renčah, kjer bo seštevek 
obeh turnirjev dal najboljše 
trojke prstometa v Sloveniji.

Seniškim prstometašem prvi polčas
V nedeljo se je v dvorani v Šenčurju sedeminpetdeset trojk merilo za deveti Pokal Slovenije  
v prstometu.

Najboljši prstometaši »prvega polčasa« Pokala Slovenije, ki je bil v nedeljo v Šenčurju.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Pokal Sloveni-
je v ciklokrosu v letošnji se-
zoni dvakrat zavije na Go-
renjsko. Prvič je v soboto v 
Škofjo Loko, kjer je v orga-
nizaciji ŠD Koloka potekala 
druga tekma v sezoni, sku-
paj pa peti Ciklokros Ško-
fja Loka. Prizorišče je bilo 
območje nekdanje vojašni-
ce, kjer gradijo vrtec, zato 
je bila proga letos nekoliko 
spremenjena, prvo ime pa je 
bil Tadej Valjavec.

Naš nekdanji profesio-
nalni cestni kolesar je dir-
kal z gorskim kolesom v 
dresu Kolesarskega kluba 

Kranj, kjer je po novem tre-
ner članske ekipe kot pomoč 
Matjažu Zevniku. V cilj se 
je po 45 minutah in enem 
krogu pripeljal z lepo pred-
nostjo pred najbližjim zas-
ledovalcem. Drugi absolu-
tno je bil Matej Kravos (Tuš 

Team), zmagovalec katego-
rije master 1, tretji pa Miha-
el Štajnar (Calcit Bike team). 
»V Škofjo Loko sem danes 
prišel uživat, izkoristit pri-
ložnost, da sem lahko na ko-
lesu, saj za to sicer nimam 
veliko časa. Nisem bil obre-
menjen z rezultatom. Pro-
ga je bila odlična, nisem 
imel nobenih težav. Takšne 
proge, kjer je treba pokaza-
ti tudi kar nekaj tehničnega 
znanja, mi ustrezajo, ne na-
zadnje sem letos pridobil ve-
liko tehničnega znanja z na-
stopanjem v gorskem kole-
sarstvu. Očitno mi je kar ne-
kaj ostalo v nogah tudi še iz 
časa kariere cestnega kole-
sarja, saj treniram res ne ve-
liko,« je povedal Tadej Valje-
vec. Pred njim je že nov iz-
ziv. Postal je trener članov 
Kolesarskega kluba Kranj. 
»Z njimi sem v tem tednu 
naredil dva treninga, sku-
paj smo deset dni. Še vedno 
bom delal tudi na Pokljuki, 
kolikor mi bo čas dopuščal, 
bom pri treningih pomagal 
Matjažu Zevniku. V članski 
ekipi je za enkrat 14 kolesar-
jev. Gre za mlado ekipo, saj 
so le trije starejši od 23 let,« 
je pojasnil Valjavec, ki je na-
stopil z licenco kategorije 
elite. V kategoriji master 2 

je bil najhitrejši Mitja Mori 
(Ganesha Team).

Tekmovali so tudi kolesarji 
v mlajših kategorijah. Na dirki 
mladincev je bil prvi v cilju Ita-
lijan Manuel Capra (GS Lago-
rai Bike), med mlajšimi mla-
dinci Jure Rus (MBK Spor-
tR.si), med ženskami pa Tja-
ša Sušnik (KK Kranj). Kot prvi 
na progi so letošnji Ciklokros 
Škofja Loka odprli dečki do 
15 leta starosti in dekleta do 
17 leta. Med slednjimi je bila 
najhitrejša Hana Kranjec 
Žagar (Calcit Bike Team), 

med dečki pa Marcel Gladek 
(MBK SportR.si). »Drugi ci-
klokros v sezoni, druga zma-
ga. Treniram gorsko kolesar-
stvo, disciplino kros – in že 
konec sezone sem bil v odlič-
ni formi, ki je očitno ostala. 
Proga v Škofji Loki je hitra, 
tudi tehnično zahtevna, kar 
pa mi ne povzroča težav. Vo-
dil sem praktično od starta 
do cilja in le povečeval svojo 
prednost. Sem zadovoljen,« 
je povedal Marcel Gladek iz 
Žirov, ki letos prvič tekmu-
je s kolesom za ciklokros. V 

kategoriji ciklokros za vse je 
med ženskami zmagala Ta-
nja Batkovič, med moškimi 
pa Gregor Bucik.

Tekmovanje v Škofji Loki 
si je ogledalo tudi nekaj nek-
danjih vrhunskih kolesarjev, 
kot sta Drago Frelih in Val-
ter Bonča. Bila sta tudi med 
podeljevalci nagrad najbolj-
šim. Tretji ciklokros po vrsti 
v tej sezoni bo 24. novembra 
v Vipavi. Drugi ciklokros na 
Gorenjskem pa bo 8. decem-
bra Cycling united ciklokros 
v Šenčurju.

Valjavec zmagovalec ciklokrosa v Škofji Loki
Tadej Valjavec je na volilno nedeljo slavil v Škofji Loki. Najboljši je bil v ciklokrosu, v hrbet pa so mu gledali tudi njegovi varovanci v Kolesarskem klubu Kranj. 

Tadej Valjavec z dvignjenim kolesom v zadnjih metrih pred 
ciljem / Foto: Maja Bertoncelj

Start ciklokrosa kategorij elite in masters. Pred njimi je bila dirka, dolga 45 minut in en krog 
po asfaltu, travi, pesku, kolovoznih poteh in stezah, preko naravnih in umetnih ovir ... Eni 
so bili s ciklokros kolesi, drugi z gorskimi. / Foto: Maja Bertoncelj

Tadej Valjavec: »V 
Škofjo Loko sem danes 
prišel uživat, izkoristit 
priložnost, da sem lahko 
na kolesu, saj za to sicer 
nimam veliko časa. 
Nisem bil obremenjen z 
rezultatom.«

Kranj – Na kegljišču KK Triglav Kranj bo potekal 14. Mednaro-
dni kegljaški turnir in osmi Memorial Borisa Žukeviča za slepe 
in slabovidne posameznike in ekipe v steznem kegljanju. Tur-
nir se bo začel v petek, 23. novembra, ob 8.30, uradno odprtje 
pa bo ob 11.45. Organizator je Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Kranj. Lani so najvišja mesta osvojili kegljači iz 
tujine. Najboljša je bila ekipa z Reke.

Kegljali bodo slepi in slabovidni
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Jesenice – Na Jesenicah od 
petka pogrešajo 32-letnega 
Anela Ajkića. Nosi očala, je 
močnejše postave in visok 
okoli 170 centimetrov. Na-
zadnje je nosil temne džins 
hlače in svetlo bundo, obut 
je bil v športne copate. Kdor 
ga je videl ali ima informaci-
je o njegovem izginotju, naj 
jih sporoči na številko 113 ali 
anonimni telefon 080 1200.

Pogrešajo ga od petka

Pogrešani Anel Ajkić 
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Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so prejšnji te-
den nadaljevali vnovično so-
jenje Darjanu Begiću za ene-
ga od treh ropov poslovalni-
ce Hranilnice Lon v Škofji 
Loki v letih 2012 in 2013, za 
katere ga je obtožilo kranj-
sko tožilstvo. Kranjčan je bil 
za dva ropa že pravnomoč-
no obsojen na zaporni kaz-
ni, sojenje za rop škofjelo-
škega Lona, ki ga je 31. julija 
2013 izvedel tedaj mladole-
tni Štefan Markič, obtoženi 
Begić pa naj bi mu pomagal 
pri njegovem načrtovanju, 
pa mora po odločitvi Višje-
ga sodišča v Ljubljani prvo-
stopenjsko sodišče ponoviti. 

Obtoženi krivdo za obrav-
navani rop vztrajno zanika 
in zatrjuje, da ni ne sodelo-
val pri njegovem načrtova-
nju ne kakorkoli drugače po-
magal storilcu pri njegovi iz-
vedbi. Prepričan je, da so ga 
v zgodbo zaradi njegove ro-
parske preteklosti 'potunka-
li' Markič in njegova družba. 
Eden od možnih sostorilcev 
ropa naj bi bil po obtoženče-
vih besedah tudi Luka Ra-
dič, s katerim je Begić prav 
na dan ropa zamenjal mobil-
ni telefon. 

Radič je na zaslišanju na 
kranjskem sodišču ponov-
no zanikal kakršnokoli vple-
tenost v rop. Za Begića je 

povedal, da mu je bil naj-
boljši prijatelj, da je poznal 
njegovo preteklost in vplete-
nost v kazniva dejanja, ven-
dar je mislil, da je s tem pre-
nehal. »Moje mišljenje je, 
da je Darjan moj telefon te-
daj vzel, ker je mislil, da mu 
ne morejo slediti, saj je že 
bil v kazenskem postopku. 
To je po moje razlog, da me 
je spravil v to zadevo,« je po-
vedal. »Imel sem staro No-
kio, ki se jo je dalo kupiti na 
bencinski črpalki, Begić je 
imel boljši telefon. Tisti dan 
naj bi se jaz z njegovo punco 
dopisoval, medtem ko naj bi 
bil on pri drugi punci v Ško-
fji Loki ali v Železnikih. In 
sem se tudi res dopisoval z 
njo,« je dodal. Zatrdil je, da 
Markiča ne pozna, dopušča 

pa možnost, da ga je kdaj vi-
del v družbi z Begićem, a se 
tega ne spomni. 

Obtoženčeva mati Anka 
Begić pa je na sodišču izpo-
vedala drugače. Namreč, da 
sta Markič in Radič velikok-
rat skupaj obiskala njenega 
sina na domu. Prepričana je, 
da sin ni izvedel očitanega 
ropa in da je bil tisti dan zago-
tovo doma. Tudi sama meni, 
da sta za rop odgovorna Mar-
kič in Radič, saj se spominja 
dne, ko sta znova s sinom se-
dela v sobi, na računalniku 
gledala fotografije Hranilni-
ce Lon v Škofji Loki ter Dar-
jana spraševala, kje so kame-
re in kako se vstopi v banko. 
Sina sta tudi nagovarjala, naj 
gre zraven, a ni hotel imeti 
nič s tem, je zatrjevala. 

Zdaj že upokojeni krimi-
nalist Dušan Jotič je po dru-
gi strani še vedno prepričan, 
da je bil Begić vpleten v vse 
tri rope škofjeloškega Lona, 
ki jih je preiskoval. Obrav-
navani rop, ki je bil drugi po 
vrsti, dolgo ni bil preiskan, 
dokler niso preiskovalci po 
nekaj mesecih prejeli ano-
nimne prijave, da je rop iz-
vedel Markič. »V tej sme-
ri smo potem delali, dobili 
smo telefonske izpise z dne-
va ropa in ugotovili, da je bil 
uporabljen telefon Luke Ra-
diča. Ko smo z njim opravi-
li razgovor, smo takoj opa-
zili, da je manjše konstruk-
cije od storilca. Povedal pa 
nam je, da je tega dne poso-
dil telefon Begiću,« je razlo-
žil upokojeni kriminalist in 
navedbe obtoženega, da mu 
je ponudil dogovor s tožil-
stvom, če bi priznal kaznivo 
dejanje, označil za neum-
nosti. »On točno ve, da mu 
policist ne more nič ponu-
diti. Toliko že pozna polici-
jo, da ve, da mi lahko prizna 
deset kaznivih dejanj, pa ne 
bo to nič veljalo na sodišču,« 
je dejal Jotič in dodal, da se 
po njegovem mnenju Mar-
kič in Radič nista poznala 
med seboj, prav tako pa nis-
ta bila povezana z nobenim 
drugim ropom na Gorenj-
skem. 

Sojenje se bo še nadalje-
valo. 

Mati potrdila sinovo zgodbo
Na kranjskem sodišču se je nadaljevalo ponovno sojenje Darjanu Begiću, obtoženemu ropa Hranilnice 
Lon poleti 2013. Kriminalist je prepričan, da je bil obtoženi vpleten v rop, kar pa slednji zanika. 

Obtoženi Darjan Begić zatrjuje, da je bil po nedolžnem 
obtožen ropa Hranilnice Lon v Škofji Loki v juliju 2013. 
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Kranj – Združenje šoferjev in 
avtomehanikov Kranj je mi-
nuli teden na tradicionalno 
avtobusno učno uro povabilo 
tretješolce s kranjskih osnov-
nih šol Predoslje, Helene Pu-
har in Matija Čopa. V treh 
dneh je na učni uri sodelo-
valo 167 učencev. Pri letošnji 
izvedbi učne ure so sicer kot 
vedno sodelovali še Arriva 
Alpetour, Svet za preventivo 
in varnost v prometu Mestne 
občine Kranj, Šola vožnje 
B&B iz Kranja in Postaja pro-
metne policije Kranj.

Kot običajno so otroci obi-
skali avtobusno postajo, kjer 
so jih seznanili s pravilnim 
rokovanjem z vozovnicami 
in obnašanjem na avtobusu, 
med vožnjo po kranjskih ce-
stah pa so jim predstavili pro-
metna pravila in nevarnosti, 

ki v prometu prežijo nanje 
kot pešce in kolesarje. Uči-
telj vožnje Matjaž Mozetič 
jih je posebej opozoril na po-
znavanje semaforjev in na 
mrtve kote, ki se pojavljajo 
pri ostrejšem zavijanju vozi-
la, kot je avtobus, ko se vidlji-
vost vozniku zmanjšuje. Po-
licisti so učencem praktično 
prikazali tudi pravilno preč-
kanje ceste preko prehoda za 
pešce. 

»Vse tri skupine so pri iz-
vajanju učne ure nadvse ak-
tivno sodelovale in tudi od-
govarjale na vprašanja. Po-
sebej so izstopali učenci OŠ 
Predoslje, ki so zelo dob-
ro poznavali prometna pra-
vila. To pomeni, da njihovi 
učitelji vlagajo v prometno 
varnost veliko truda, in jim 
gre za to pohvala,« je povedal 
Franjo Jurman, podpredse-
dnik ZŠAM Kranj. 

Varno na avtobusu 
in cesti

Z dvignjeno roko varno čez cesto / Foto: ZŠAM Kranj

Z njima so pregledovali 
najbolj nedostopna območja 
Krvavca. V času iskalne ak-
cije je bilo sicer gibanje dru-
gih oseb na Krvavcu prepo-
vedano. 

»Iskalno območje je bilo 
razdeljeno na 61 sektorjev, 
od tega je enajst sektorjev 
zahtevalo od iskalcev viš-
jo strokovno usposoblje-
nost za gibanje po zahtev-
nem terenu. Te smo zato 
razdelili med gorske reše-
valce, njihovim ekipam pa 
se je pridružil tudi po en 
policist gorske enote. Ok-
rog 12. ure je ena od teh 
ekip iskanega našla mrtve-
ga pod 15- do 20-metrskim 
skalnim skokom,« je razlo-
žil Matej Brajnik s Policij-
ske uprave Kranj. Klemna 
so našli na območju, ki ga 
do sobote še niso pregle-
dali in je precej oddaljeno 
od običajnih poti, ki so bile 
pred tem večkrat pregleda-
ne. »Območje iskanja smo 

v preteklih dneh postopo-
ma širili, v soboto pa smo 
glede na veliko število lju-
di, s katerimi smo razpola-
gali, območje iskanja lahko 
še dodatno razširili,« je še 
povedal. 

»Po mojih izkušnjah je šlo 
za največjo tovrstno iskalno 

akcijo na Gorenjskem v zad-
njih letih,« je ocenil Seba-
stjan Mohorič, vodja vodni-
kov reševalnih psov iz Klu-
ba vodnikov reševalnih psov 
Kranj. V iskalni akciji je po 
njegovih besedah sodelova-
lo 34 vodnikov z reševalnimi 
psi iz Kranja in Ljubljane. 

Tudi kranjski gorski re-
ševalci so za pomoč pri is-
kanju zaprosili kolege s so-
sednjih postaj GRS v Trži-
ču, Škofji Loki, Kamniku, 
Radovljici in na Jezerskem. 
Sodelovanje se je po bese-
dah Janeza Trilerja iz GRS 
Kranj izkazalo za zelo dob-
ro, saj so lahko res pregle-
dali celotno območje, kjer bi 
se pogrešani še lahko naha-
jal. »Teren je bil zahteven, 
paziti smo morali najprej 
na svojo varnost. Spušča-
li smo se po vrveh, bilo je 
zelo strmo, nekje poledene-
lo, obstajala je velika nevar-
nost padajočega kamenja,« 
je pojasnil Triler. 

Da je bilo iskanje pogre-
šanega zaradi številnih str-
mih pobočij, grap in nepre-
hodnih območij izjemno 
zahtevno, je pritrdil tudi Me-
tod Kropar, poveljnik Gasil-
ske zveze Cerklje. Poleg do-
mačih gasilcev so v iskalno 
akcijo vključili tudi člane ga-
silskih zvez Kranj, Naklo in 
Kokra.

Pogrešanega Klemna našli mrtvega
31. stran

»Pogrešanega smo našli na območju, ki ga do sobote še 
nismo pregledali in je precej oddaljeno od običajnih poti,« 
je razložil Matej Brajnik iz gorske policijske enote.
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Kamnik – Kamniške policiste so pred dnevi poklicali iz Zdra-
vstvenega doma Kamnik, da so oskrbeli lažje poškodovanega 
občana, ki ga je pretepel neznanec. Policisti so ugotovili, da 
je bil oškodovanec na glavni avtobusni postaji v Kamniku, ko 
je do njega pristopil storilec in zahteval denar. Oškodovanec 
mu ga ni izročil, nakar ga je storilec večkrat udaril v obraz ter 
mu razbil ustnico in zob. Policisti dogodek obravnavajo kot 
sum kaznivega dejanja izsiljevanje. 

Pretepel ga je na avtobusni postaji

Vodice – Policisti obravnavajo drzno tatvino iz hiše v Vodicah. 
Po do sedaj zbranih obvestilih so ugotovili, da je neznani sto-
rilec vstopil v pritlične prostore hiše skozi odklenjena vrata in 
odtujil torbico, tablični računalnik, mobilni telefon in nahrbtnik 
s prenosnim računalnikom. Lastnik je ocenil, da mu je nastalo 
za okoli 2300 evrov gmotne škode.

Tat vstopil skozi odklenjena vrata



Alenka Brun

T
amara Kreft v Aka-
demski folklor-
ni skupini Fr a nce 
Marolt pl eše tre-
tje leto, letos pa 

sta z Jasno Kalan, predsedni-
co, ob podpori JSKD prevze-
li organizacijo petega Tekmo-
vanja parov v ljudskih plesih. 
»Pomemben zgled pri orga-
nizaciji nam je te kmovanje 
Drmeš – da! na Hrvaškem. 
Tekmovanje pa rov v ljudskih 
plesih namreč pri njih poteka 
že vrsto let in je dobro spreje-
to. Na tekmovanje se prijavi-
jo predvsem folklorniki, ki jih 
zanimajo novi in inovativni 
pristopi v folklorni dejavnos-
ti ter se veselijo izzivov, ki jih 
takšno poustvarjanje prina-
ša,« pove Kreftova, ki je sicer 
Gorenjka – iz Vrbe. Nadal-
juje, da v času odkar tekmo-
vanje poteka, opažajo, da je 
zanimanje za tovrstno ume-
tnost vedno večje, kar doka-
zuje tudi letošnja rekordna 
udeležba parov. Nastopilo je 
namreč kar 15 parov, od tega 
en par z dvema plesnima toč-
kama. Pari, ki so bili v sestavi 

plesalka – plesalka ali plesal-
ka – plesalec, so se na tekmo-
vanje prijavili posamezno ali 
v okviru svojih folklornih sku-
pin.

Samo plesno tekmovanje je 
res paša za oči gledalcev v dvo-
rani. Ljudski ples tekmoval-
ci »opremijo« z igro, mimi-
ko, močnimi pa spet lahkot-
nimi in humornimi zgodba-
mi. Oder se spremeni v pro-
stor, kjer nestrpno pričakuješ 
naslednjo plesno točko. 

Večina plesnih zgodb je 
letos med občinstvom risala 
nasmehe, rahlo je zastal dih 
gledalcem ob točki Na pragu 
so stali, mrliče preštévali, ki 
sta jo odplesala Nina Mažgon 
Müller in Uroš Simonič iz FS 
Tine Rožanc. Koreografija, 
tehnična izvedba in interpre-
tacija so soustvarile močno 
plesno zgodbo, šokanten tra-
gični trenutek, ki je prepričal 
tudi žirijo, ki ji je predsedoval 
dr. Tomaž Simetinger, avtor 

številnih vidnih odrskih pos-
tavitev, vodja folklornih semi-
narjev in aktivni terenski razi-
skovalec na področju etnoko-
reologije. 

Med točkami je spretno 
in humorno krmaril bese-
do Grega Murn, v revijalnem 
delu pa smo si med drugi-
mi ogledali tudi lanskoletno 
zmagovalno plesno točko z 
naslovom Ko lutke oživijo. 

Takoj po končanem revijal-
nem delu pa je žirija razglasi-
la tri letošnje najboljše ples-
ne točke: na tretje mesto sta 
se uvrstili simpatični dvojči-
ci iz Cerkelj, članici Folklor-
ne skupine Podkuca Naklo, 
18-letni Ajda in Manca Mali 
s točko Ko odsev oživi; srebr-
no priznanje je dobila plesna 
točka Vodovnik ugrabi pasti-
ričko, ki sta jo odplesala Anja 
Godec in Jan George Dravec 
iz Akademske folklorne sku-
pine Študent Maribor; zla-
to pa je šlo v roke že omen-
jenima Nini Mažgon Mül-
ler in Urošu Simoniču. Ajda 
in Manca Mali pa sta s svo-
jim plesnim odsevom v ogle-
dalu tako navdušili, da ju je 
tudi občinstvo izbralo za svo-
ji favoritinji.

LJUDSKI PLES DVOJIC
V Medvodah so organizirali že peto Tekmovanje parov v ljudskih plesih. Plesno dogajanje na odru nas  
je spomnilo na čase nemega filma, ko so bili glasba in plesni korak, obrazni izrazi in gib tisto,  
kar je gledalca prepričalo – ali pa tudi ne. 

Na pragu so stali, mrliče preštévali je naslov točke, v kateri 
sta zaplesala Nina Mažgon Müller in Uroš Simonič. Plesni 
splet je navdih črpal v poeziji Svetlane Makarovič in njenem 
prikazu negativnih oseb, ki jih je na prvi pogled izredno 
težko spoznati. / Foto: Peter Košenina

Ajda in Manca Mali sta bili tisti, ki sta s svojim nastopom 
prepričali tudi občinstvo na tekmovanju.

Srebrno priznanje je šlo na Štajersko, plesni točki Vodovnik 
ugrabi pastiričko. / Foto: Peter Košenina

Predvsem humorja ta večer ni manjkalo: Nejka Pažon in 
Tomaž Zorin sta pripovedovala plesno zgodbo o bučmanu. / 

Tudi plesni teniški dvoboj smo videli: Katarina Garjevič in 
Lea Onufrija Volk / Foto: Peter Košenina

Tamara Kreft in Jasna Kalan
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

N
e glede na to, da 
se jesen poslav-
lja in je decem-
ber že pred vra-
ti, za oddih ob 

koncu tedna še vedno mar-
sikdo zaide k našim južnim 
sosedom.

Pred časom smo tako spo-
znali hotelski biserček v oko-
lici Zadra, štirizvezdični Fal-
kensteiner Club Funimati-
on Borik – idealen je za dru-
žine, ima precej velik velne-
ški center s turško in finsko 

savno, masažni bazen na 
prostem, notranji in zuna-
nji bazen, možnost poznega 
večernega prigrizka za zak-
ljučene družbe ... Tako ne 
ponuja le celodnevne zabave 
za najmlajše, temveč na svoj 
račun pridejo tudi odrasli. 

Falkensteiner Club Funi-
mation Borik je svoja vra-
ta za goste odprl v začetku 
letošnjega leta. Odlikuje ga 
sodobna zasnova, ki sloni na 
morsko modri barvi in geo-
metrijskih vzorcih, ki so naš-
li navdih v paški čipki in dal-
matinskih narodnih nošah. 
V hotelu pa presenetijo s še 

eno zanimivo podrobnostjo: 
poskrbeli so za komarnike 
na vratih balkonskih sob. 

V najvišjem nadstropju 
hotela, v apartmajih cenov-
no višjega razreda, so že gos-
tili znana hrvaška imena, kot 
sta to nogometaš Luka Mod-
rić in pevka Maja Šuput. 

Generalni direktor leto-
višča Falkensteiner Borik 
Marin Kirin je ponosen na 
novo pridobitev, predvsem 
na svojo 24-urno storitev – 
kot pravi, je ne boste našli v 
drugih hotelih: njihov »vse 
vključeno« oziroma »all 
inclusive« koncept je tako 

širok, da je v ceno vključen 
celo mini bar in tudi nekaj 
velneških storitev.

V času poletne sezone in 
dokler je vreme lepo, si lah-
ko gostje mimogrede privo-
ščijo še izlet z barko ali čol-
nom na bližnji otok Ugljen; 
avanturisti lahko okolico 
hotela raziskujejo s kole-
sa, ljubitelji adrenalina pa z 
morja: vodni skuterji posta-
jajo vse bolj priljubljeni. 

Do Zadra ni daleč. Celo 
peš se da, vendar središče 
mesta ni ravno za vogalom. 
Če pa hlepite po gurman-
ski izkušnji, potem en dan 

izkoristite za to, da v Zadru 
zavijete v staro mestno četrt 
Varoš, kjer je novi OX – Meet 
and Eat, lokal v velikosti bis-
troja. Tu obiskovalce razva-
jajo s kar šest vrstami gur-
me burgerjev: od tistega s 

tunino do junčjega burger-
ja, celo takega s hobotnico 
vam postrežejo. Na jedilni-
ku pa najdete tudi prigrizke 
za manj lačne; brez sipine 
rižote pa v teh krajih seveda 
ne gre. In ta je odlična.

VSE VKLJUČENO PRI SOSEDIH

Pogled na bazene in plažo

Del ene izmed sob v hotelu ...  ... ki je v prvi vrsti namenjen družinam.

Zaradi sodobne zasnove je hotel še zanimivejši in 
privlačnejši.

Ne boj se življenja.
Vsi ga bomo preživeli.

Tako zelo sem se trudil ugajati drugim, 
da sem razočaral sebe.

Živim življenje in s tem
pišem svojo življenjsko zgodbo.
Zgodbo, ne narek.

Tišina je najboljša glasba 
za poslušanje misli.

Če se rad učiš, se boš kmalu naučil,
da ne boš nikdar vsega znal.

Skrb je v resnici le
nepotrebna dodatna oprema,
za katero vsi drago plačujemo.

Bolje živeti prosti spis 30 let
kot po nareku 70.

Espantajo

Po dolgem času danes beremo modre misli Espantaja. 
V njih se skrivajo življenjske resnice. Odvrzite skrbi in se 
prepustite lepim trenutkom. In seveda jih pretvorite v 
pesmi. Metka

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, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Aforizmi

PESMI MLADIH

Mateja Rant

O
troci so pisa-
ni, vse jih 
zanima, zato 
je taka tudi 
razstava,« je 

ob odprtju razstave pouda-
rila učiteljica likovne ume-
tnosti na OŠ Orehek Mari-
ja Draksler. Svoja dela pred-
stavlja 28 učencev od tretje-
ga do devetega razreda, ki 
so ustvarjali v najrazličnej-
ših tehnikah, pri čemer so 
za motiv najpogosteje izbra-
li tihožitje s sončnicami in 
bučkami ter starimi pred-
meti, pogosti so še portreti 

ter motivi živali in pokra-
jine. Odprtje razstave so s 
svojim nastopom popestri-
li učenci Nika Rode, Maruša 
Zevnik in Bor Gorjanc.

K pripravi razstave je učen-
ce in njihove mentorje pova-
bila lastnica galerije Stara 
pošta Barbara Gorjanc, ki so 
jo slike učencev navdušile. 
»Slike so pisane, živahne in 
vesele kakor vi,« je poudarila 
ob odprtju razstave. Učenci z 
Orehka se sicer na samostoj-
ni razstavi v Kranju predsta-
vljajo že drugič, je pojasnila 
Marija Draksler. »Za tokrat-
no razstavo smo začeli risa-
ti že v prejšnjem šolskem 
letu in septembra nadaljeva-
li, otrok pa nismo želeli obre-
menjevati ne s tehniko ne z 
motivi.« Pri tem so jim zato 
prepustili popolnoma pros-
te roke. Tako so dobili izred-
no pester nabor kakovostnih 
izdelkov, med katerimi so 
brez težav izbrali nekaj naj-
boljših. »Svojo priložnost za 
predstavitev bi jih sicer dobi-
lo še več, če ne bi bili omeje-
ni z razstavnimi stekli.« Zato 
je imela komisija v sestavi 

Marija Draksler, Marija Per-
dih in Jurij Jurgele nadvse 
težko delo, saj kot so pou-
darili, ni omejena otroška 
domišljija, ampak razstav-
ni prostor. Razstava je tako 
pisana, kot je pisan jesenski 
čas, ki slovi po svojih preli-
vajočih barvah, so še pou-
darili ob razstavi in pojasni-
li: »Učenci so slikali s pas-
telnimi in tempera barvica-
mi, risali so v tehniki svinč-
nika in oglja, med grafični-
mi tehnikami pa so izbrali 

šablonski tisk.« Obiskovalci 
Stare pošte imajo zdaj z raz-
stavo še dodaten razlog, da 
se v višja nadstropja povz-
pnejo po stopnicah names-
to z dvigalom, po poti pa uži-
vajo v pisanem svetu otroške 
domišljije.

Razstavo si bo mogoče 
ogledati približno mesec 
dni, nato pa jo bodo po bese-
dah Marije Draksler presta-
vili v šolo, kjer bodo lahko še 
razširili nabor sodelujočih 
razstavljavcev.

PISAN OTROŠKI SVET
V galeriji Stara pošta so od minulega četrtka na razstavi z naslovom Pisana otroška paleta na ogled 
likovna dela učencev Osnovne šole (OŠ) Orehek.

V galeriji Stara pošta so minuli četrtek odprli razstavo 
učencev OŠ Orehek. / Foto: Primož Pičulin

Slike so pisane, kot je pisan 
svet otroške domišljije.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TProstor pod soncem
Veliko slišimo o pregan-

janju Judov, o borbi Pales-
tincev, Baskov, Čečenov in 
še nekaterih drugih zatira-
nih narodov po svetu. Med 
tistimi, ki še vedno zaman 
iščejo svoj prostor pod son-
cem, doživljajo Kurdi še 
posebno tragično zgodo-
vino. Leta 1937 so se 20. 
novembra obrnili na jav-
nost z naslednjim pojasni-
lom svojega položaja v Tur-
čiji: »Kurdske šole so zapr-
li, uporabo našega jezika 
prepovedali, besed Kurd in 
Kurdistan ne dovolijo niti 
izgovoriti in tudi z drugimi 
barbarskimi metodami nas 
poskušajo ugonobiti.«

Leta 1934 je turška vla-
da sprejela zakon proti Kur-
dom, ki je dovoljeval depor-
tacijo kurdskih kmetov. 
Posest tistih, ki so bili osu-
mljeni sodelovanja pri vsta-
ji, so zasegli. Zakon je razde-
lil Turčijo v tri regije: v prvo 
(deželo Kurdov) so naselili 

turške nomade, v drugo 
(deželo Turkov) posamezne 
kurdske skupine, tretja, kjer 
so se rojevale vstaje, pa naj bi 
ostala brez prebivalstva. 

Ko je bil zakon objavljen, 
so se začeli množični vdo-
ri policije v kurdske vasi. Z 
izgovorom, da iščejo oro-
žje, so poniževali, mučili 
kmete in jim uničevali pri-
delek. Leta 1937 je v Dersi-
mu izbruhnila velika vsta-
ja. Kmetje so se uprli potur-
čevanju in nenehnim napa-
dom policije; 20. novembra 
istega leta so se obrnili na 
svetovno javnost.

Boj je izbruhnil, ko so Kur-
di pripadnike neke policijske 
enote, ki je iskala orožje, zva-
bili v zasedo in pobili. Že čez 
nekaj dni so se tisoči kmetov 
vseh kurdskih rodov zbrali v 
partizanske enote in priza-
dejali vladnim enotam hude 
izgube. Oblasti so v zahod-
ni Turčiji razglasile sploš-
no mobilizacijo. Zahtevale 

so brezpogojno kapitulaci-
jo več kot osemdeset tisoč 
kurdskih upornikov.

Ker v visokih gorah niso 
mogle zlomiti upora, je nji-
hova krutost naraščala. Ko 
so vladne čete zasedle pobo-
čja gore Tujik, kjer se je v 
votlinah skrivalo pred tur-
škimi bombami in granata-
mi na tisoče otrok in žena, 
so zastražili vhode, pripel-
jali cement in nedolžne žrt-
ve zazidali. V druge votline 
so spuščali strupene pline 
in tiste, ki so bežali iz njih, 
pokončali z bajoneti. Žen-
ske in dekleta so, da ne bi 
padle v turške roke, skakale 
v prepade ali reke.

Konec leta 1937 je bil vod-
ja kurdskih upornikov Seit 
Riza ujet in prepeljan v 
Erzurum. Potem ko so ga 
obesili, je takratni ministr-
ski predsednik Ismet Inö-
nü izjavil: »Problem Der-
sima smo rešili in razgnali 
vse uporne gorske Turke.« 

V resnici so Kurdi v hribih 
nadaljevali boj. Še vedno ni 
končan …

Kurdi še vedno nadalju-
jejo boj za svoj prostor pod 
soncem. Turčija je sicer 
na zahtevo Evropske uni-
je že sprejela zakon, ki naj 

bi dajal Kurdom več pra-
vic, zagotavljal dostojnej-
še življenje, Turčijo pa pri-
bližal zahodnoevropske-
mu demokratičnemu sve-
tu. Zakon so sprejeli, kako 
ga bodo izvajali, pa bo poka-
zala prihodnost.

Iskrice in izreki
   Ljudje vam pravijo, da jih lahko kritizirate, hočejo 

pa le to, da jih hvalite. (William Somerset  
Maugham)

  Vsak izreden duh je nekoliko blazen. (Aristotel)
   Nič ne postara bolj, kakor neprestana misel, da se 

staramo. (Georg Christoph Lichtenberg)
   Marsikdo velja za modrega samo zato, ker nič ne 

reče. (William Shakespeare)

Smeh ni greh
   Vedeževalka je napovedala Janezu, da ga čaka veliko 

ljubezni in denarja. 
  Janez nekaj časa premišljuje, potem pa vpraša: »Če 

lahko posežete v usodo in se mi izpolni samo drugi 
del, vam dvojno plačam.«

Samo Lesjak

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

mladost, polno življenja in 
dobre glasbe. V duhu sloga 
takratnega časa, posvečene-
ga džinsu in rokenrolu, se 
ozračje v dvorani Kulturne-
ga doma na Primskovem že 
zelo kmalu ob ritmih glas-
benih skupin ogreje do vre-
lišča, kot plačilno sredstvo 
za vse kulinarične dobrote 
pa bodo tudi tokrat obujeni 
nekdanji dinarji.

Prireditev je postala tra-
dicionalna. V prvi vrsti gre 
torej za obujanje spomi-
nov na pretekle čase oz. 

na tisto, kar je bilo v tistih 
časih dobro. Lepo je biti del 
tako močne generacije in 

z njimi preživeti nepozab-
no noč, pravi organizator 
Jure Vizovišek, sicer član 
Ikos Banda, znane doma-
če zasedbe, ki letos praznu-
je dvajsetletnico delovanja, 
ob njih pa bodo to noč nas-
topile še skupine Unimogs 
Band, Made In Yugosla-
via, Gino & The Band, Roc-
komotiva, Full Gas ter DJ 
Tomy C, obetajo pa se tudi 
mnoga presenečenja. Dose-
danji koncerti so se izkaza-
li za pravo uspešnico, saj se 
vsako leto dogodka udeleži 
več kot tisoč petsto ljubitel-
jev dobrega žura in družen-
ja s prijatelji vseh generacij. 

Kot sporočajo organizatorji, 
so vstopnice na voljo v kranj-
skem Klubaru ali preko e-po-
šte: vstopnice@klubar.si.

Veliko ljudi se srečuje po 
dolgih časih, tako se pleše, 
prepeva in druži do jutran-
jih ur. Osebno mi dogodek 
veliko pomeni. Kot soorga-
nizator koncertnega večera 
lahko potrdim, da priprave 
zahtevajo veliko dela, ven-
dar vse odtehta, ko vidim 
stare prijatelje, pa tudi vse 
ostale obiskovalce, ki se 
še znajo poveseliti in v teh 
časih tudi sprostiti, je vabi-
lo na prireditev sklenil Jure 
Vizovišek.

GLASBA ZA VSA IGRIVA SRCA
V soboto, 24. novembra, bo v dvorani Kulturnega doma na Primskovem potekal nostalgični koncertni 
rokovski večer Srce nam še vedno igra.

Nostalgija še živi: ob nastopih Ikos Banda in ostalih skupin polna dvorana na Primskovem 
zaživi. / Foto: arhiv skupine

Koncerti za vse generacije: Made In Yugoslavia 
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Trbojske ljudske pevke, ki uspešno nastopajo že več kot 
desetletje, tudi v poznih jesenskih in zimskih večerih ne 
počivajo. Tako so v Kulturnem domu v Trbojah pripravi-
le tradicionalni koncert, naslovljen Peli so jih mati moja. 
Aktivne in priljubljene pevke namreč negujejo predvsem 
pesmi, ki so se jih naučile od svojih prednic, pomembno 
ljudsko izročilo pa ohranjajo tudi s skladbami na svoji novi 
zgoščenki. V goste so na tokratni koncertni večer povabile 
priznani Kranjski kvintet ter mlade glasbenike, harmoni-
karja Luka ter pianista Jureta in Lovra. Za prijeten večer 
pa so pretekli teden Trbojske ljudske pevke poskrbele tudi 
v Hiši čez cesto Pr Franč na Miljah, ko je ob obujanju sta-
rih kmečkih opravil in zvokih njihovih pesmi sveti Martin 
mošt spreminjal v mlado okusno vino.

Vesela jesen Trbojskih ljudskih pevk

Prijeten večer s Trbojskimi ljudskimi pevkami 
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Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 41 novorojenčkov. 
V Kranju je na svet prijokalo 20 dečkov in 11 deklic. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 4580 grmov, najlažja pa deklica, ki 
je tehtala 2470 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 6 
deklic in 4 dečki. Najtežja in najlažja sta bili deklici: prvi je 
tehtnica pokazala 2960, drugi pa 3030 gramov.

Novorojenčki

Kranj – V petek, 23. novembra, bo ob 21. uri v Trainstation 
Subartu koncert zasedbe Demolition Group. Legende 
domačega udarnega roka ohranjajo svoj kritičen pogled 
na dogajanje okrog nas tudi na svojem zadnjem albu-
mu Pojdiva tja. V uvodu bo nastopil senzualno-temačni 
četverec Lilith Cage.

V Kranj prihajajo Demolition Group
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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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Občina Naklo skupaj z Društvom upokojencev Naklo 
večkrat na leto pripravi srečanje za občane, ki v tekočem 
letu dopolnijo osemdeset in devetdeset let, in vse tiste, 
ki imajo za seboj že več kot devetdeset pomladi. Četrtega 
srečanja v letu 2018 se je udeležilo 13 starostnikov od 25, 
ki so praznovali v oktobru in novembru. Najstarejši med 
njimi je Franc Uranič, ki je 30. oktobra dopolnil 97 let. V 
gostilni Marinšek so imeli najprej pogostitev, z nastopi so 
jih razveselile plesalke Frajle z Osnovne šole Naklo pod 
vodstvom Nataše Zaletelj, obiskal jih je tudi župan Obči-
ne Naklo Marko Mravlja, ki je vsakemu jubilantu podaril 
šopek in posebno darilo – udobno odejico ter jabolka. 
Predsednik Društva upokojencev Naklo Jože Kajin je zelo 
vesel, da so upokojenci pri tej starosti še vedno aktivni, 
zadovoljni, se radi družijo in pogovarjajo. Decembra pri-
pravljajo še zadnje srečanje v letu, in kot pojasni Moni-
ka Šolar, poslovna sekretarka Občine Naklo, v zadnjem 
mesecu leta okroglo obletnico praznuje 15 občanov.

Srečanje jubilantov

V gostilni Marinšek so se srečali jubilanti, ki so oktobra in 
novembra praznovali visoki jubilej. / Foto: Maša Likosar

Maša Likosar

L
eopold Gril oziroma 
Polde, kot mu pravi-
jo, se je rodil leta 1928 
v vasi Hruševje pod 
Nanosom očetu Pet-

ru in mami Antoniji. V druži-
ni, ki je bila odvisna od kme-
tije, so bili takrat že trije maj-
hni otroci: Edvard, Eda in Sil-
vo. Oče je kmalu umrl, mama 
pa se je ponovno poročila – s 
Tonetom, s katerim je imela 
še dva otroka. 

Pred vojno je Polde hodil 
v italijansko osnovno šolo. V 
tistih letih so fašisti negativ-
no posegali v narodno zavest 
Primorcev, zato so se zače-
njali Grilovi otroci upirati in 
kasneje so zaradi preganjan-
ja Slovencev zapustili doma-
čijo na Primorskem. Odšli so 
na delo v industrijsko razviti 
Kranj in se nastanili v Grilo-
vi hiši v Stražišču na Kalvariji. 

Polde se je leta 1946 zaposlil 
v tekstilni tovarni Jugobruni, 
leta 1952 pa v Iskri. Po naravi 
je optimist, družaben in vese-
le narave, zato so ga kmalu 
povabili v folklorno skupino. 
V Iskri je spoznal svojo Mari-
jo, prav tako Primorko s Cer-
kljanskega Vrha. Poročila sta 
se leta leta 1953 na Poldetov 
rojstni dan, leto dni kasneje 
se jima je rodil prvi sin Bojan, 
dve leti kasneje pa še sin Leo-
pold. V idilično življenje skro-
mne delavske družine Gril 
pa je leta 1990 kruto pose-
gla usoda: najprej je umrl sin 
Leopold, tri leta kasneje pa 
mama in soproga Marija. 

Kljub tragičnim dogodkom 
je Polde ostal trden in dobro-
voljen. Danes rad uživa v dru-
žbi petih vnukov in desetih 
pravnukov, ki za ata pravijo, 
da je čvrsta primorska kore-
nina in steber njihove druži-
ne. Občudovanja vredno je, 
da Polde pri zavidljivih letih 
še vedno redno telovadi, se 
vozi s kolesom in skrbi zase – 
kuha, pere, lika in pospravlja. 
Pravi, da so ravno redna tele-
sna aktivnost, delo, zdrava 
prehrana in zmernost recept 
za zdravo in srečno življenje. 
»Manjka mi le kakšna mla-
da,« doda Polde, ki je sklenil, 
da bo dočakal vsaj sto let. 

Rojstnodnevno praznova-
nje, ki ga je organizirala vnu-
kinja Urška Zajc, udeležilo 
pa se ga je sedemdeset soro-
dnikov in prijateljev, je bilo 
za Poldeta tako veliko prese-
nečenje, da je potočil solzo. 
Ker obožuje glasbo, je bilo 
zanj največje darilo obisk 
štirih glasbenikov, ki so sla-
vljenca očarali z narodno-za-
bavnimi vižami, celo zaple-
sal je. Domači so mu pripra-
vili tudi trinadstropno torto 
z vrtnicami in ognjemetom, 
zbrali pa so še denar, s kate-
rim bodo vnuki in pravnuki 
ata Poldeta peljali na oddih 
v toplice. 

ATA JE STEBER DRUŽINE
V soboto, 17. novembra, je devetdeseti rojstni dan praznoval Leopold Gril, ki že 72 let živi  
v Stražišču. Naslednji dan so mu najbližji pripravili rojstnodnevno presenečenje na domačiji  
Pr’ Matjaž v Struževem.

Devetdeseti jubilej si bo Leopold Gril zagotovo zapomnil, saj so ga najbližji obdarili  
s tistim, kar ima najraje: glasbo in plesom. / Foto: Tina Dokl

Slavljenec Leopold  
Gril / Foto: Tina Dokl

»Magdalena« 
Pozdravljeni. Večkrat se vpra-
šam, ali delam prav. Trenut-
no nisem v najbolj rožnatem 
obdobju svojega življenja in 
odločila sem se, da vas prosim 
za vpogled v karte, nasvet. 
Sem na pravi poti? Hvala in 
lep pozdrav. 
V življenju je tako, da ubiramo 
različne poti. Včasih takšne, 
včasih drugačne. Ponavadi 
se trudimo dokazati, da smo 
zmožni še več, kot od nas pri-
čakujejo. Velikokrat je težko. 
Napake v bistvu niso napake, 
so le trenutne odločitve, za 
katere mislimo, da so naj-
boljše. Ničkolikokrat se vsak 
od nas odloči za bližnjice, da 
bi hitreje dosegli tisto, česar 
si želimo. S tem ko hitimo, 
potihem upamo, da se bomo 
uspeli ogniti preprekam, jih 
prehiteli in pretentati. A ovire 

se vedno znova pojavljajo, da 
nam popestrijo življenje, da 
iz nas potegnejo vse različice 
nas samih. Od nas je odvisno, 
koliko ovir si prikličemo prav 
sami. Naše misli so namreč 
naš gospodar. Z negativnimi 
si po nepotrebnem otežuje-
mo že tako zapletene situaci-
je. Podobno se je zgodilo pri 
vas, draga Magdalena. Ne 
pozabite, ste borec in to ste 
že dokazali sami sebi. Vsega, 
kar je povezano z okolico, naj 
vam ne bo mar. Gre izključno 
samo za vas. Za vašo srečo. 
Vsekakor ste na pravi poti in 
s ponosom lahko to rečete 
tudi na glas. Odločili ste se 
pravilno. Če boste po tej poti 
krmarili še naprej, bo vse v 
redu. Razumno ste se soo-
čili s spremembo, ki pa bo 
v začetku leta začela kazati 
tudi tiste težko pričakovane 

dobre plati. Vse bo dobro. 
Srečno.

»Dragica« 
Pozdravljeni, gospa Tanja. 
Tudi jaz sem se po nasvetu 
svoje mame odločila, da vam 
pišem. Zanima me, kdaj lah-
ko v svoji karieri pričakujem 
napredovanje. Hvala za odgo-
vore. Topel pozdrav! 
Vesela sem, da me berejo raz-
lične generacije, kar je potrdi-
tev za moje delo. Medtem ko 
druge ljudi trdo delo utruja 
in bremeni, je pri vas ravno 
obratno. Lahko bi rekli, da je 
delo vaš najboljši zaveznik. 
Radi se udejstvujete na raz-
lične načine in pripravljeni ste 
poskrbeti tudi za stvari, ki so v 
pristojnosti drugih. Delo vas 
krepi in v vas zbuja občutek 
sreče in zadovoljstva. Ljudje 
vas prav zaradi tega spoštu-

jejo, saj ste obenem tudi 
odgovorna in načelna oseba. 
V letu, ki prihaja, vaša vnema 
ne bo spregledana. Napredo-
vanje v karieri bo nastopilo 
prej, kot pričakujete. Vendar 
moram reči, da ni nujno, da 
ostanete v istem podjetju. 
Napredovanje je torej mišlje-
no bolj v osebnostnem smi-
slu. Vsekakor boste pošteno 
pretehtali svojo odločitev, saj 
bosta pred vami dve možno-
sti. Leto, ki prihaja, bo uspeš-
no, nekaj več dogajanja pa bo 
prineslo tudi na čustvenem 
področju. Pustite se presene-
titi. Kajti ljubezen ste dajali na 
stranski tir, morda ste mislili, 
da to ni za vas. Ko boste naj-
manj pričakovali, se vam pri-
bliža nekdo, ob katerem vam 
bo zastalo srce. Svet je lep in 
dovolili boste, da vas zapelje. 
Lep pozdrav.

Nadaljujemo s sistemom 
treh kart. Ali si jih poljubno 
izbiramo iz pahljače ali pa 
naredimo sorazmerno ena-
ke tri kupčke in jih po vrsti 
pogledamo. Otrok, Nenadna 
sreča, Nesreča – nov zače-
tek, a treba se je podvizati, 
saj sreča morda ne bo dol-
go na naši strani. In čeprav 
vmes pride do razočaranja, 
je treba vztrajati. Denar, Ofi-
cir, Mislec – premišljevanje o 
študiju ali pa napredovanje v 
obstoječi službi. Darilo, Vdo-
vec, Težave – premagovanje 
v sebi, razlogi za ali proti, 
ponavljajoči se vzorci, ki jih 
je treba pretrgati. Sporočilo, 
Sodnik, Neiskrenost – ovi-
re pri modrem odločanju, 
najprej je treba poiskati vse 
izhode in šele potem iti nap-
rej. Duhovnik, Obisk, Veselje 
– v bližnji prihodnosti lepo 
prijetno druženje, ples, glas-
ba. Zvestoba, Sreča, Upanje 
– izpolnitev želje zaradi zau-
panja v samega sebe, prihod 
srečnega obdobja. Zakon, 
Smrt, Potovanje – mejnik 
v zvezi, srednje poti ni več, 

ali konec ali pa nov začetek. 
Hrepenenje, Bolezen, Sov-
ražnik – čas, ko se smilimo 
sami sebi in nismo sposobni 
pogledati z druge perspekti-
ve. Nujno je vsaj za nekaj časa 
zamenjati okolje. Ljubezen, 
Ljubosumje, Izguba – v zvezi 
je ena oseba preveč in glede 
tega se obeta pogovor, kjer je 
dim, je tudi ogenj. Tat, Vdo-
va, Ljubica – ženska oseba, ki 
se počuti zelo osamljeno in 
izgubljeno v svojem iskanju 
smisla, ampak Tat prinaša 
pot naprej in vse bo dobro. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V Kranju sta se 10. novembra 2018 poročila Uroš Podjed 
in Špela Vaupotič.

Mladoporočenci
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Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

17
EUR

168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura

Od nekdaj so suhe  
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa  
in mesa drobnice  
bogatijo našo 
dediščino. Z novimi 
znanji o sušenju 
in dolgotrajnem 
zorenju bodo 
pršuti, šunke,  
vratovine, zašinki, 
slanine ... še 
kakovostnejši.

www.gorenjskiglas.si

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     

                        + poštnina

9EUR
90

Zbrani recepti 
so dobrodošla 
pomoč vsem, ki 
pravkar začenjajo 
s samostojnim 
kuhanjem, drugim 
pa lahko zanimivo 
popestrijo jedilnike. 
Po takih jedeh 
pogosto zadiši v 
slovenskih domovih. 
Za knjigo pa jih je 
preizkusil  
kuharski mojster 
Andrej Goljat.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja
2. in 3.  nagrada: knjiga Melanda

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, 30. 
novembra 2018, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.
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Z grammyjem nagrajeni kanadski pevec 
Michael Bublé (43) je na dan, ko je izdal 
album z naslovom Love, prejel tudi zvez-
do na pločniku slavnih v Hollywoodu. »Z 
vsakim dnem se bolj zavedam, da ljube-
zen ni brezplačna. Bolj ljubiš, bolj trpiš. 

Hvala vam za vso podporo in ljubezen v dobrih in slabih 
časih in hvala za čast, ki ste mi jo danes izkazali, za vas 
bom tvegal in vas imel rad,« je v zahvalnem govoru pove-
dal pevec.

Michael Bublé dobil zvezdo na pločniku slavnih

Igralki Kristin Davis (53) je snemanje 
serije Seks v mestu pomagalo premaga-
ti alkoholizem. »Mislim, da brez te seri-
je in še nekaj drugih ne bi bila več živa. 
Sem zdravljena odvisnica,« je priznala 
igralka, ki pravi, da je igranje edina stvar, 

zaradi katere se je želela zdraviti. »Mislila sem, da ne bom 
dočakala tridesetega rojstnega dne. Piti sem začela zelo 
mlada in k sreči tudi nehala zelo mlada, na srečo, še pre-
den sem uspela v igralstvu.«

Seks v mestu ji je pomagal

Umrlo je nekdanje dekle Seana »Did-
dyja« Combsa, manekenka in igralka 
Kim Porter. Stara je bila sedeminštiride-
set let. Tuji mediji poročajo, da je več ted-
nov prebolevala pljučnico. Točen vzrok 
smrti za zdaj še ni znan. »Bila sva več kot 

sorodni duši in več kot najboljša prijatelja. Ne vem, kaj 
bom brez tebe. Pogrešal te bom,« je zapisal raper, ki ima 
s pokojno tri otroke.

Umrla je Kim Porter

Noseča igralka Amy Schumer (37) je 
zaradi hipermeze, hude oblike nosečni-
ške slabosti, pristala v bolnišnici. »Sem 
v bolnišnici, oba z otrokom sva v redu, 
toda vsi, ki pravijo, da je drugo trimesečje 
lažje, ne govorijo resnice,« je potarnala 

komičarka, ki pravi, da je to trimesečje zanjo še hujše kot 
prvo. 

Amy Schumer pristala v bolnišnici

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
inska pot v Rovih 
pod starim Kra-
njem se je pos-
lovila. V petek 
popoldne smo 

se tako po labirintu kranj-
skih rovov sprehodili tudi 
sodelavci Gorenjega glasa, 
srečali istrsko vinsko kralji-
co, ki je bila v družbi letoš-
nje vinske kraljice Slovenije 
in drugih vinskih kraljic tudi 
v Ljubljani, na že 21. Sloven-
skem festivalu vin. Ta se je 
vrnil h koreninam, na začet-
no lokacijo v Cankarjev dom 
in dobil novo organizacijsko 
taktirko. 

Na dvodnevnem vinskem 
festivalu so obiskovalci lah-
ko okušali več kot petsto raz-
ličnih domačih in tujih vin, 
se udeležili sedmih vodenih 
delavnic s sommelieri in 
enologi, organizirali so pet 
vinskih salonov. V okviru 
dogodka so že pred festiva-
lom ocenjevali vina, najbolj-
šim pa podelili priznanja na 
slovesnosti ob odprtju festi-
vala. Razglasili so tudi naj-
boljše mlade vinarje nate-
čaja Lidlov mladi vinar, v 
manjši meri je festival spre-
mljala tudi kulinarika.

Martinovali so tudi na Ble-
du. V nedeljo se je na pros-
tem v Zdraviliškem parku 
zgodil osrednji kulinarični 

dogodek, na katerem so se 
blejskim okusom pridružili 
slovenski vinarji. Po tradiciji 
so se vrnili tudi v čase Fran-
ceta Prešerna. Brez nastopa 
Godbe Gorje in žive glasbe 
tudi tokrat ni šlo.

Cafe galerija Pungert 
Kranj je tudi letos v sklopu 
svojega martinovanja pova-
bila na spremljanje tekmo-
vanja v kuhanju govejega 
golaža. Pomerile so se tri 
ekipe: ekipo Suzana sta ses-
tavljali Suzani – Geršak in 
Beguš, kuhali pa sta še dve 
moški ekipi: Grega Krč in 
Primož Levičnik, ki sta bila 
preprosto team Grega in Pri-
mož, ekipo Svinjska mast pa 
sta sestavljala Aleksander 

Šumi in Danijel Galjot, ki ga 
poznamo tudi po kreativno-
sti pri koktajlih z ginom. V 
ekipi sta bila kuhar in kurjač; 
vsaka ekipa je dobila ena-
ko količino mesa in čebule, 
predpisane skupne začim-
be, dovoljen pa je bil ščepec 
lastnih. Kaj pa posebna skri-
vnost za res dober golaž, nas 
je zanimalo. Danijel Šumi 
in Aleksander Galjot naj bi 
uporabila konjak; Geršako-
va se je nasmehnila, da je 
njuna skrivnost primorsko 
srce, medtem ko je bil Krč 
humorno razpoložen, Levi-
čnik pa bolj tih, a očitno je 
nekaj odtehtalo, saj je na 
koncu ravno njun golaž naj-
bolj navdušil in zmagal.

KONEC TEDNA Z MARTINOM
Če smo včasih martinovali dan ali morda dva ob koncu tedna, pa še to na Dolenjskem, kamor smo se 
odpravili organizirano z avtobusom, se nam poleg te opcije zadnje čase ponuja nešteto možnosti, ko 
Martinu in na njegov god nazdravljamo ves teden, morda celo štirinajst dni.

Med tistimi Gorenjci, ki jih vino zanima že od trte dalje 
in bodo morda v drugem življenju vinarji, sta tudi Miha 
Senčar in Sebastijan Sajovic.

Na Pungertu v Kranju so se v pripravi golaža pomerile tri 
ekipe, a je na koncu najbolj prepričal golaž Grega Krča in 
Primoža Levičnika. 

Članici TD Kokrica Miro Grošelj in Mimi Rozman smo 
srečali na kranjski vinski poti; na fotografiji je tudi Srečko 
Štagar iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

Letošnji Slovenski festival vin je prejšnji teden gostil 
Cankarjev dom. Tako kot v kranjskih rovih smo tudi tu 
zasledili fotografski kotiček za obiskovalce dogajanja.

Festival vin v slovenski prestolnici je v svojo družbo privabil 
tudi Andreja Škufco.

Katarina Pungračič, 22-letna 22. vinska kraljica Slovenije, 
prihaja iz Haloz.

Na Vinski poti v Rovih pod starim Kranjem smo v petek 
popoldne spoznali osmo vinsko kraljico Slovenske Istre 
– 20-letno Julijo Jogan, ki nam je predstavila tudi svoje, 
kraljičino vino, to je refošk letnik 2017. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Takšni so mladi po svetu. V 
nekih stvareh so različni in v 
drugih so si zelo podobni. 

Ta teden sem lahko opazo-
vala različnosti in podobnosti 
med slovenskimi, nemškimi in 
belgijskimi dijaki. Vsi so bili 
podobnih starosti, 17 ali 18 let, 
vsi so bili gimnazijci, eni eko-
nomske smeri, drugi tehniške. 
Radi se zabavajo, klepetajo, 
obožujejo svoje telefone. Neka-
terim je nerodno, drugi so bolj 
iznajdljivi in zgovorni. 

Tema našega skupnega dru-
ženja so veščine in zanje za 
prihodnost. Tokrat smo bili v 
vlogi gostitelja. Naše veščine 
in znanje za prihodnost smo 
izbrali na temelju tradicije in 
odnosa do okolja. Osredoto-
čili smo se na čebelarjenje in 
z njim povezane dejavnosti. 
Tako smo jim pokazali čebe-
larski muzej v Radovljici, Bled 
in družinsko podjetje, ki proi-
zvaja opremo za čebelarje in jo 
izvaža po celem svetu. Ko smo 
se dogovarjali za obisk, je bila 
dilema, ali bodo mlade zani-
mali izdelki iz nerjaveče plo-
čevine, oprema za čebelarje in 
podobno. Ko je družinsko pod-
jetje predstavil sin, star enako 
kot obiskovalci, so vsi onemeli 
in mu prisluhnili. V naslednjih 
dneh smo si ogledali podjetje 
Medex v Ljubljani in obiskali 
bivšega dijaka, čebelarja. Mlad 
fant, študent gozdarstva, je 
letos prejel zlato priznanje za 
kostanjev med. Prav tako so 
ga z zanimanjem poslušali. 
Njihov vrstnik, zagret čebelar, 
je govoril o odnosu do okolja, 
kako sadi drevesa … Kako ne-
navadno za tujce. Nato smo 
na šoli izdelovali izdelke iz 
medu, pekli medenjake, izdelo-

vali medene sveče, mila, kreme 
in vazeline, poslikali panjske 
končnice. Izdelali so deklaraci-
je in izračunali cene. Kaj smo 
opazili? Praktičnih izkušenj in 
dela v laboratorijih niso vajeni 
prav nič. Njihove motorične 
sposobnosti so zakrnele. Prak-
tično niso znali valjati testa 
in izdelati sveče iz satnic. Da 
bi v laboratoriju izdelali nekaj 
praktičnega, tega niso počeli še 
nikdar. Ko je bilo treba zaviti 
sveče in mila v ovojni papir, so 
bili pri tem zelo nerodni. Saj 
ne rečem, da je to življenjsko 
pomembna veščina ali spret-
nost, ampak oni mirno rečejo, 
tega ne delam sam, to pač ku-
pim ali to počne nekdo drug. 
Ko smo se pogovarjali, ali bi 
na tak način pripravil darila 
za novo leto, mirno odgovorijo, 
da tega ne delajo niti ne cenijo. 
Oni vse kupijo. Na zaključni 
konferenci smo metali vrvico 
prijateljstva. Klobčič vrvi so 
metali drug do drugega. Nihče 
ni ujel klobčiča, torej nihče ni 
ujel žoge, bi lahko rekli. Odnos 
do narave je nerazvit, praktič-
no ga nimajo. Da čebele opra-
šujejo cvetove in je zaradi njih 
pridelek večji, to so slišali prvič. 
Kaj lahko naredi posameznik 
za ohranjanje narave, o tem 
niso razmišljali še nikoli. 

Ali ni to zanimivo? Kako 
to, da nimajo razvitih ročnih 
spretnosti? Pretežno imajo v 
rokah računalnik in telefon. 
Kako drugače od Norveža-
nov. Tam sta nož in palica 
nenehno v uporabi. O naravi 
se pogovarjajo neprestano. Za 
Belgijce in Nemce to ni tema 
pogovora, kaj šele, da bi sami 
kaj ukrepali ...

Različni in podobni
Janez Logar

Tako lahko je napisati vpra-
šanja, dati navodila za pogovor 
in tako težko je to izvedljivo. 
Zmagajo najbolj vztrajni. Naj-
večkrat moški ne zmorejo go-
voriti o sebi (kljub navodilom 
in prošnjam žena), včasih je 
tudi obratno. Da so ženske bolj 
spretne v govorici in v gradnji 
odnosov, je posledica družbenih 
razmer in še bolj razvoja človeš-
ke vrste. Moški so v daljni pre-
teklosti sedeli ure in ure, čakali 
na ulov in pri tem so morali biti 
tiho. Hodili so daleč od doma, 
da so preskrbeli družino s hra-
no. Še nedolgo nazaj je bilo 
veliko poklicev (vojaki, rudar-
ji, tovarniški delavci, gozdarji, 
lovci, danes računalničarji …), 
ki so opravljali bolj samotarska 
dela. Nekako smo se navadili 
na takšne naloge in navadili 
smo se, da smo raje tiho. Isto-
časno so bile ženske doma, bile 
so skupaj, skrbele so za otroke, 
vmes so se lahko pogovarjale, se 
smejale, se prepirale – skratka 
bile so v odnosu. 

Za možgane danes vemo, da 
so organ, ki se oblikuje v naših 
odnosih. Zaradi naše zgodovi-
ne so moški in ženski možgani 
nekoliko različni. Verjetno tudi 
zaradi drugih vzrokov. Moš-
ki se sproščamo, ko smo tiho 
in gremo v svoj svet, ženske se 
sproščate z govorjenjem. Moški 
porabimo dnevni limit izgo-
vorjenih besed v službi, ženske 
šele dobite zagon, ko pridete 
domov. In tako trčimo na svojo 
različnost.

Vendar se svet in družba zelo 
hitro spreminjata. Vedno manj 
je poklicev, ki ne zahtevajo ko-
munikacije, odnosov, izmenja-
ve mnenj. V ospredje prihajajo 
t. i. soft skills oz. mehke veščine: 

sposobnost komunikacije, dela-
ti v skupini, biti sočuten, mirno 
reševanje sporov, biti kolegia-
len, videti celoto, zanimati se 
za soseda, sodelavca, za svet 
okoli sebe, se spreminjati ... Tu 
so ženske v prednosti, ker imajo 
te sposobnosti, veščine prepros-
to zapisane v svojem DNK-ju. 
Njim je pogovor lahek, moškim 
je to težko. Velja v povprečju. 
Torej to je del naše večstoletne 
zgodovine.

Moški ne znamo pokazati 
ranljivosti, ker nas nihče tega ni 
naučil. Fantov ni nikoli strah, 
kaj boš jokal, saj si pravi moš-
ki, popij eno pivo in jo ogovori, 
manj govori in več delaj, jokajo 
babe, bodi močan in ne kaži 
čustev … Še hujša prepreka, da 
se nočemo odpreti, pa je, ker 
smo od svojih žena in partnerk 
večkrat kritizirani, ponižani, 
zaničevani, zasmehovani. Pre-
zirate nas, svojo jezo stresate 
na nas, odmikate se, pogojujete 
spolnost, pravite, da premalo 
zaslužimo, opravljate nas s ko-
legicami … In najbolj naravno 
je, da se umaknemo v svoj brlog. 
Tam je mir. In tam manj boli.

Naši možgani izoblikujejo 
enake osnovne potrebe: biti 
ljubljen, sprejet, hoten, zaže-
len. Celo moški si to želimo. 
Omogočite nam to s svojim 
vedenjem. Bolj smo mehki, kot 
je videti. Potrudiva se, da bova 
skupaj ustvarila varno oko-
lje za svoj ljubeč odnos. Malo 
bolj si odgovorna, saj imaš več 
zgodovinskih izkušenj, malo 
drugačne možgane. Pomagaj 
mi. Bodi potrpežljiva z menoj 
– tvoj dragi mož.

Zakaj ne gre?

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Še malo na Dolenjsko

Pravijo, da dolenjska botra špara samo takrat, ko nima. Ampak 
za praznike pa mora biti. In tako je za martinovo na mizi vse 
najboljše, od kokošje juhe s cvičkom, pečene race ali gosi do 
jajčnih štrukljev, dolenjskih kep, zavezanca, matevža s suhim 
mesom, orehove potice in trijeta, ki da vsem novih moči. Naj-
boljše smetanove štruklje in žolco sem jedla nekoč v Podhosti 
pri Dolenjskih Toplicah pri Zamidovih. Še danes vidim latvico 
domače sladke smetane, ki so jo popekli v peči za potico, da je 
dobila zlato rjavo skorjico, žolca pa je kar poplesavala po kro-
žniku, ko jo je domača hči Anica nesla čez kuhinjo. Nepozabno!

Dolenjski jajčni štruklji

Potrebujemo vlečeno testo, za nadev pa: 10 dag masti ali kuha-
nega masla, 10 dag drobtin, četrt litra dobre pregrete smetane ali 
smetane z zavretega mleka, 5 jajc, za zabelo pa maslo in drobtine.
Spočito testo na tanko razvlečemo, namažemo z nadevom, 
zvijemo, zavijemo v prtič ter kuhamo pol ure v slanem kropu. 
Rezine zabelimo s prepraženimi drobtinami.
Nadev: Na maščobi svetlo prepražimo drobtine, prilijemo raz-
žvrkljana jajca in z vilicami mešamo, da se razdelijo na žgance. 
Predolgo jih ne smemo peči, ker morajo ostati jajca sočna. 
Odstavimo jih, nekoliko ohladimo in primešamo smetano. 
Solimo po okusu. Če je nadev pregost, ga razredčimo z žlico 
mleka ali redkejše smetane.

Dolenjske kepe

Potrebujemo: po 0,5 kg govedine, teletine in svinjine, 2 jajci, 2 
žemlji, 5 dag čebule, 5 dag masti, 3 do 4 stroke česna, sol, poper, 
3 dag moke; 0,5 kg masti za cvrtje. 
Testo: četrt litra mleka, 3 rumenjaki, 20 dag moke, sol, sneg 
iz 3 beljakov.
Meso vseh treh vrst zmeljemo. Žemlje namočimo, ožmemo in 
dodamo mesu. Vse skupaj zabelimo z na drobno sesekljano in 
prepraženo čebulo. Primešamo jajci. Odišavimo s strtim čes-
nom, solimo in popramo. Zmes dobro premešamo. Z rokami 
in moko oblikujemo kepe, jih paniramo v testu in ocvremo. 
Testo naj stoji 1 uro, preden ga uporabimo.

Trijet

Potrebujemo: rezine belega ali mlečnega kruha ter navadnega 
biskvita ali prepečenca, vino, limonino lupinico, cimet, malo 
vanilije, sladkor.
Kruh narežemo na tanke rezine, ki jih popečemo v pečici, da 
rahlo porumene. Rezin biskvita ali prepečenca ne popečemo, 
biti pa morajo nekaj dni stare. Vinu primešamo malo vode, 
dišave in sladkor. Pustimo pokrito nekaj časa, da se vino odi-
šavi in osladi. Rezine zložimo na krožnik in polijemo z vinom. 
Vino, ki se nateče, zlijemo ponovno po rezinah; to ponavljamo, 
dokler se rezine ne napoje. Trijet dobro ohladimo in uporabi-
mo kot sladico ali kot krepčilni prigrizek. Lahko ga napravimo 
tudi s sadnimi sokovi, ki jim dodamo malo limoninega soka.

Čokoladna torta z banano
Torta, ki jo imamo radi ne 

le zaradi izvrstnega okusa, 
temveč tudi zaradi njene hi-
tre in enostavne priprave.

Za pripravo čokoladne tor-
te z banano potrebujemo: za 
biskvit: 6 jajc, 150 g moke, 
100 g sladkorja, 30 g temne-
ga kakava, 4 žlice čokoladne-
ga namaza, 1 pecilni prašek; 
za kremo: 7,5 dl smetane, 4 
žlice čokoladnega namaza, 4 
banane, 2 žlici marmelade; 
za navlažitev biskvita: 2 dl 
mleka, 3 žlice ruma; za okra-
sitev: stepena smetana.

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primeša-
mo kakav ter pecilni prašek. 
Rumenjake in beljake loči-
mo. Iz beljakov stepemo trd 
sneg. Rumenjake skupaj s 

sladkorjem penasto stepe-
mo in jim primešamo čoko-
ladni namaz. Dodamo tre-
tjino snega. Med stalnim 

mešanjem postopoma do-
dajamo mešanico iz moke. 
Nazadnje s t. i. spatulo (z lo-
patico, in ne z električnim 

mešalnikom) vmešamo še 
preostali sneg iz beljakov. 
Maso za biskvit razporedi-
mo v okrogel pekač in pe-
čemo v pečici, ogreti na 170 
°C, približno 30 minut. Če 
je biskvit pečen, preverimo 
z zobotrebcem (na njem 
ne sme ostati ostankov bi-
skvita). Biskvit ohladimo in 
ga prerežemo čez polovico, 
tako da dobimo dva biskvita.

Priprava kreme: Smetano 
stepemo in nato vanjo vme-
šamo čokoladni namaz.

Sestavljanje torte: Banane 
olupimo ter jih narežemo 
na kolobarje. Mleko pogre-
jemo in mu prilijemo rum. 
Okrog prvega biskvita polo-
žimo tortni obod. Biskvit na-
močimo s polovico mleka in 

ga premažemo z žlico mar-
melade. Obložimo ga s polo-
vico pripravljenih banan in 
prekrijemo s polovico kre-
me. Na kremo položimo 
drugi biskvit, ki ga navlaži-
mo s preostalim mlekom in 
premažemo z marmelado. 
Ravno tako ga obložimo s 
preostalimi bananami in ga 
prekrijemo s preostalo kre-
mo. Torto položimo za ne-
kaj ur v hladilnik, da se pov-
sem ohladi. Ohlajeni torti 
previdno odstranimo tortni 
obod in jo okrasimo s stepe-
no smetano.

Nasvet: Če želimo, da je 
v torti bolj izražen bananin 
okus, narežemo eno dodatno 
banano na koščke ter jo vme-
šamo v čokoladno kremo.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
20. 11.

0/2 °C

Nedelja 
25. 11.

3/9 °C

Sreda 
21. 11.

Četrtek
22. 11. 

Petek
23. 11. 

Sobota
24. 11.

0/3 °C 1/4 °C 2/6 °C 4/8 °C

Ponedeljek 
26. 11.

Torek
27. 11.

Sreda
28. 11.

Četrtek
29. 11.

1/7 °C -3/6 °C 1/6 °C 0/7 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_93
NALOGA

5 4 7 9
6 8 9 2 1

5 7
4 9 7 1 5

1 2 3
5 3 6 7 9

7 3
8 4 2 9 6

3 1 4 8

sudoku_LAZJI_18_93

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_93
NALOGA

9 6 3 5
6 1 3

5 4
7 2 4
4 5

8 9 2
3 7

9 4 2
4 8 9

sudoku_TEZJI_18_93

REŠITEV

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

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_93
NALOGA

9635
613

54
724
45

892
37

942
489

sudoku_TEZJI_18_93

REŠITEV

961234857
278561439
354798126
719852643
432176985
586943712
825619374
193427568
647385291

sudoku_LAZJI_18_93
NALOGA

5479
68921

57
49715

123
53679

73
84296

3148

sudoku_LAZJI_18_93

REŠITEV

518472639
467389215
932561847
249738156
671925384
853146792
796853421
184297563
325614978

20. 11. tor. Srečko 7.09 16.25

21. 11. sre. Marija 7.10 16.25 

22. 11. čet. Cilka 7.12 16.24           

23. 11. pet. dan R. Maistra,  7.13 16.23

24. 11. sob. Janez 7.14 16.22

25. 11. ned. Katarina 7.16 16.22

26. 11. pon. Konrad 7.17 16.21

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 Nazorjevi ulici 1 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 brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Predstavitev romana Z biciklom preko reke
Radovljica – KUD Casa de Kamna, ki promovira kulturo Ar-
gentine in Južne Amerike, vabi danes, v torek, 20. novembra, 
ob 19.30 na predstavitev pisateljice Cecilie Prenz Kopušar, 
prof. in raziskovalke na humanističnem oddelku tržaške uni-

verze, in njen roman Z biciklom preko reke. Knjiga je doslej 
prevedena v tri jezike. Gostje večera bodo: dr. Maja Šabec, 
prof. španske književnosti na FF, Zoran Hamović, direktor 
založbe Clio iz Beograda, in Zoran Simić, vodja festivala Vri-
sak z Reke. Večer bo povezovala Alenka Bole Vrabec. 

Tradicionalno srečanje pri Čebelarski lipi
Preddvor – Preddvorski čebelarji vabijo krajane Preddvora 
in okolice v nedeljo, 25. novembra, ob 14. uri na že 13. Tra-
dicionalno srečanje pri Čebelarski lipi. Srečanje bo tokrat 
zaradi vremenskih razmer izjemoma v Kulturnem domu v 
Preddvoru. Program bodo popestrili otroci iz preddvorske 
šole skupaj z domačimi čebelarji, pričakujejo pa tudi obisk 
čebelarjev vseh gorenjskih društev.

Citrarke v Hiši čez cesto na Miljah
Milje – V petek, 23. novembra, se bo ob 18. uri v Hiši čez ces-
to na Miljah 11 začel glasbeni večer, na katerem bodo igrale 
citrarke Notice. 

Najlepše doma
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi v četrtek, 22. novem-
bra, ob 18. uri v kulturni Dom Janeza Filipiča na prireditev 
Najlepše doma. Ob kulturnem programu bodo podelili pri-
znanja lastnikom najlepše urejenih domov in vrtov. 

Alpinistični večer z Vikijem Grošljem in Stipetom 
Božićem
Preserje – V Osnovni šoli Preserje pri Radomljah se bo v so-
boto, 24. novembra, ob 19. uri začel alpinistični večer, ki ga 
pripravljajo člani Kulturnega društva Jože Gostič Homec in 
katerega gosta bosta člana zlate generacije tedaj še jugoslo-
vanskih alpinistov Viki Grošelj in Stipe Božić. Alpinista letos 
praznujeta petdeset let gorniške poti.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 20. no-
vembra, angleške igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 21. 
novembra, bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjal-
ne delavnice pa ob 17. uri, v četrtek, 22. novembra, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v petek, 23. novembra, pa se bo Brihtina 
pravljična dežela začela ob 10. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Zgornja Bela – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo danes, v torek, 20. novembra, ob 17. uri Teh-
nična prva pomoč – pomoč pri reševanju težav z uporabo 
računalnikov ter telefonov; jutri, v sredo, 21. novembra, bo 
ob 18. uri delavnica To delam zase – komunikacije, na kate-
ri se boste poglobili v načine medsebojne komunikacije; v 
četrtek, 22. novembra, boste ob 17. uri lahko igrali namizni 
tenis. V TIC-u v Cerkljah bodo danes, v torek, 20. novembra, 
od 15. do 19. ure brezplačne inštrukcije matematike, v četr-
tek, 22. novembra, bo ob 9. uri tam umovadba za starejše. 
Pred Domom Taber se bo v petek, 23. novembra, ob 10. uri 
začelo urejanje parka. V Športni dvorani Šenčur bo jutri, v 
sredo, 21. novembra, ob 8.30 telovadba za prožno telo, v 
dvorani na Zgornji Beli pa bo jutri, v sredo, 21. novembra, 
ob 17.30 predavanje dr. Kristine Knific Kako slediti svojemu 
srcu. Za vse prireditve oziroma dejavnosti so potrebne pred-
hodne prijave po telefonu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-
-prijava@luniverza.si. 

PREDAVANJA
(Pre)živeti za gore
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje dr. Irene Mrak z nas-
lovom (Pre)živeti za gore, ki bo danes, v torek, 20. novem-
bra, ob 18. uri v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina.

Od aprila do aprila
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi v torek, 20. novem-
bra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik na predavanje Tatjane 
Štular. Predstavila bo svoj boj z boleznijo. 

OBVESTILA

Izdelovanje adventnih venčkov
Kranjska Gora – V sredo, 21. novembra, se bo ob 16. uri v 
Liznjekovi domačiji začela ustvarjalna delavnica izdelovanja 
adventnih venčkov iz naravnih materialov. Udeleženci naj 
vrtne škarje in material (šipek, želod, žir, kostanj, črni trn, 
lešniki, orehi, bučna semena, veje iglavcev, mah, suho cvetje 
...) prinesejo s seboj. Nekaj materiala bo tudi na delavnici. 
Delavnice bo vodila domačinka Milena Černe. Dodatne in-
formacije: 08 380 67 32 (Neli), 04 588 19 99 (Silvo, Liznjeko-
va hiša) ali po elektronski pošti neli.stular@planinskimuzej.
si ali muzej.liznjek@gmj.si.

Delavnica dražgoških kruhkov – parkelj, Miklavž
Železniki – Javni zavod Ratitovec v soboto, 24. novembra, 
ob 10. uri vabi na delavnico izdelovanja dražgoških kruhkov. 
Skupaj z mojstricama Alenko Lotrič in Bredo Tolar boste iz 
medenega testa izdelovali parkeljne in Miklavže. Obvezne 
so prijave do petka, 23. novembra, na e-naslov turizem@jzr.
si ali telefon 04 51 47 356.

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
Naklo – V soboto, 24. novembra, bo med 10.30 in 16.30 
delavnica izdelovanja adventnih venčkov za vse generacije. 
Potekala bo v prostorih Waldorfske šole v Naklem v okviru 
dogodka Adventni semenj.

KONCERTI
Koncert sakralnih arij in pesmi
Radovljica – Jutri, v sredo, 21. novembra, bo ob 18. uri v Ba-
ročni dvorani Radovljiške graščine koncert sakralnih arij in 
pesmi. Prepeval bo znameniti basbaritonist Luka Debevec 
Mayer ob klavirski spremljavi Diega Licciardia.

Stopimo skupaj
Tržič – Za prizadete v poplavah Občina Tržič organizira do-
brodelni koncert Stopimo skupaj, ki bo v soboto, 24. novem-
bra, ob 20. uri v Dvorani tržiških olimpijcev. Na koncertu 
bodo nastopili domači izvajalci in tudi odmevnejša imena, 
kot so Alenka Godec, Rok'n'band in Marija Ahačič Pollak.

PREDSTAVE

Milijonar
Tržič – Skupina Smeh pri Mladinskem gledališču Tržič za pe-
tek, 23. novembra, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič napove-
duje zadnjo ponovitev komedije Marjana Marinca Milijonar.

Bodalo z rožnim ročajem
Kovor – Gledališka skupina Avantura, ki deluje pri Kultur-
nem društvu sv. Janeza Krstnika, v nedeljo, 25. novembra, 
ob 19. uri v Domu krajanov v Kovorju prireja gledališko igro 
z naslovom Bodalo z rožnim ročajem.

Škrateljček in Topli potok
Naklo – V prostorih Waldorfske šole v Naklem si otroci v 
času Adventnega semnja v soboto, 24. novembra, ob 12. uri 
lahko ogledajo lutkovno predstavo Škrateljček, ob 15. uri pa 
lutkovno predstavo Topli obrok. Predstavi sta primerni za 
otroke, starejše od dveh let. Vstopnine ne bo. 
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Železniki – Z Občine Železniki so sporočili, da bo danes med 
7.30 in 16. uro zaradi asfaltiranja zaprta občinska cesta proti 
zdravstvenemu domu na Racovniku. Zaprt bo odsek od kri-
žišča pri hišni številki Racovnik 15 do Zdravstvenega doma 
Železniki. Obvoza ni. Obiskovalcem zdravstvenega doma bo 
pred zaprtim odsekom ceste na voljo informator, ki bo dajal 
navodila o možnosti parkiranja in dostopa do ambulant.

Danes zaprta cesta proti zdravstvenemu domu



MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Matrix 1.5 D, let. 2003, 
220.000 km, servisna knjiga, ve-
liki servis narejen, 750 EUR, tel.: 
040/285-748 18003477

OPEL Astra, letnik 1996, prevoženo 
200.100 km, lahko tudi po delih, tel.: 
041/694-938 18003478

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18003185

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, lahko razžagana, 
možna dostava, tel.: 031/343-177  
 18003481

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 18003439

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE, HLAJENJE
PODARIM

ZIBRO plinsko peč, malo rabljeno, tel.: 
040/215-044 18003482

GLASBILA
KUPIM

STARO frajtonarico, ki je ne potrebuje-
te več, ugodno kupim ali če mi jo poda-
rite, tel.: 041/419-888 18003476

STARINE
IŠČEM

ODPADNO kovino, papir, akumulator-
je, računalnike, mobilne telefone ..., 
tel.: 030/247-721 18003422

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA kot na napotnico do 101 
EUR ceneje. Optika Aleksandra Qlan-
dia Kranj, Kamnik, Jesenice, Tržič.  
Pokličite brezplačno 080 1331, www.
optika.si 18003430

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, s koritom in 
mizo, tel.: 031/812-210 18003441

KUPIM

MEŠALEC za krmo, lahko v okvari, tel.: 
040/830-453 18003485

MOTORNO koso z močnejšim motor-
jem, tel.: 070/737-932 18003475

TRAKTOR, lahko s priključki, tel.: 
031/500-933 18003363
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se  
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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EUR25 
+ poštnina

Obseg knjige  
je 422 strani, v tem 

164 fotografij.

Cena knjige

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil 
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti 
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doži-
vljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom 
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, 
da ostanejo dostopni tudi zanamcem. 

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.

delavnice
KNJIŽNIČAR ZA EN DAN 
torek, 20. 11., od 16.00 do 19.30, 
knjižnica Globus

predavanje
BRATJE IN SESTRE KRANJA
Ivan Smiljanić
sreda, 21. 11., ob 19.00, dvorana

pogovor
VSE ŽIVLJENJE ME SPREMLJAŠ, 
»BESEDA SVETA MATERINA« 
France Pibernik, Danijela Bakovnik
četrtek, 22. 11., ob 18.00, dvorana

delavnica
ZABAVNA ZNANOST: 
STATIČNA ELEKTRIKA
Fun Science Slovenija
petek, 23. 11., ob 17.00, dvorana
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Moja duša hoče
tja gori na visoko goro,
na ono razorano skalo,
koder plešejo vetrovi ...
(Ciril Drekonja, 1921)

V 93. letu nas je zapustil

Branko Dragonja
borec 5. Prekomorske brigade

upokojenec Iskre

Pogreb bo v sredo, 21. novembra 2018, ob 13. uri v Kranju.

Vsi, ki te imamo radi
Ljubljana, 16. novembra 2018

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Franc Vovk
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Območna enota Kranj

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 92. kroga – 18. novembra 2018
4, 7, 18, 20, 26, 28, 34 in 1

Loto PLUS: 1, 3, 17, 18, 35, 38, 39 in 19
Lotko: 1 8 1 7 1 3

Sklad 93. kroga za Sedmico: 1.000.000 EUR
Sklad 93. kroga za PLUS: 680.000 EUR

Sklad 93. kroga za Lotka: 1.490.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža in ata

Franca Podlipnika
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili 
pisna in ustna sožalja v trenutkih velike žalosti in ga v tolikšnem številu pospremili na 
njegovo zadnjo pot. Še posebna zahvala dr. Mateji Lopuh, negovalkam Doma upokojen-

cev Kranj, patronažni službi ZD Kranj, duhovnikoma g. Viktorju Primožiču in g. Bojanu 
Likarju za vso duhovno oskrbo in skrbno opravljeno pogrebno bogoslužje, cvetličarni 

Seliškar Cvetje Eli, ministrantom in pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi, zanj molili, ga v času njegove preizkušnje obiskovali in mu stali ob strani.

Žalujoči: žena Terezija, otroci Franci, Brigita in Uroš z družinami ter drugo sorodstvo
Kranj, 16. novembra 2018

»In obrisal bo vse solze z njih oči
in smrti ne bo več.«
(Raz 21,4)

TRAKTOR, mulčar, trosilec hlevskega 
gnoja in kiper prikolico Tehnostroj, tel.: 
041/872-029 18003492

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka, žganje in zmrznjene 
jurčke, tel.: 041/989-571  
 18003484

NEŠROPLJENA jabolka, Gorje, tel.: 
040/529-521 18003479

VINO  kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 18003429

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

8 MESECEV staro telico, tel.: 01/83-
41-981 18003493

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred nesnostjo, 
pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 18003286

OVCE in jagnjeta, tel.: 041/327-932  
 18003488

PUJSKE za odojke ali nadaljnjo rejo ter 
kiper prikolico, 4 tone, tel.: 04/51-50-
400, 041/581-019 18003486

KUPIM

BIKCE in teličke, od 1 tedna do 350 
kg, tel.: 051/372-468 18003483

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 18003327

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO zaposlim osebo za 
delo v kuhinji in strežbi. Pavlin Anica, 
s.p., Šenturška gora 23a, Cerklje, tel.: 
031/361-215 18003328

IŠČEMO – tesarje/montažne delavce, 
za delo v Avstriji in Nemčiji. Plača po 
dogovoru. Veselimo se vašega klica 
+386-30-758-314 G. Varga ali offi-
ce@diaplan.com. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt / 
Celovec, Avstrija 
 
 18003487

IŠČEM

IŠČEM DELO – duo Stari sablji vam z 
živo glasbo popestri praznovanje sve-
čanih dogodkov, tel.: 031/325-654 
 18003490

DUO »Za mal dnarja« poskrbi za naro-
dno in zabavbo glasbo s humorjem za 
vsako priložnost, tel.: 031/595-163  
 18003489

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 
 18003290

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18003292

RAZNO
PRODAM drva in podarim kužke, stare 
2 meseca, tel.: 041/923-994 18003480

PRODAM

MIZARJI, pozor! Prodam ponk - mizar-
sko delovno mizo, tel.: 04/23-43-920  
 18003491
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Anketa

Ljudmila Šubic, Kranj:

»Nisem zadovoljna z izidom. 
Za volivce so pomembni 
predvsem programi kandida-
tov, ne zanimajo nas njiho-
ve pretekle afere. V drugem 
krogu bom glasovala za spre-
membe.« 

Aleksander Lah, Kokrica:

»Upam, da bosta kandidata, 
ki sta se uvrstila v drugi krog, 
v nadaljevanju kampanje po-
kazala kaj več kot v prvem 
delu. Novi župan naj se drži 
besed. Sicer pa ne z enim ne 
z drugim nisem zadovoljen.«

Sara Nježič, Kranj:

»Kampanje in volitev ne 
spremljam. Slišala sem, da 
bo v Kranju drugi krog, a se 
ga ne bom udeležila. Z no-
benim kandidatom nisem za-
dovoljna. Vsi le obljubljajo, a 
potlej na obljube pozabijo.« 

Jaka Vindišar, Britof:

»Nisem pričakoval drugega 
kroga, bil sem prepričan o 
zmagi enega od kandidatov. 
Politika me sicer ne zanima, 
kampanje nisem spremljal 
redno, le tisto, kar sem zas-
ledil na socialnih omrežjih.«

Maša Likosar

V desetih gorenjskih občinah 
bodo župana izvolili 2. de-
cembra, med drugim v Kra-
nju, kjer sta se v drugi krog 
uvrstila Matjaž Rakovec in 
Zoran Stevanović. Naključno 
izbrane smo vprašali, kako 
komentirajo rezultat volitev 
in potek kampanje. 
Foto: Tina Dokl

Volitve župana

Jože Bešter, Besnica:

»V drugem krogu bom volil 
za tistega, ki se bo najbolje 
predstavil. Kampanjo sem 
doslej spremljal, všeč mi je 
bilo, da ni bilo večjih pole-
mik, in upam, da bo tako tudi 
za drugi krog.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes bo oblačno s sneženjem, jutri in v četrtek bo pretežno 
oblačno in večinoma suho.

Mateja Rant

Naklo – V mnogih sloven-
skih šolah in vrtcih so v pe-
tek dan začeli s tradicional-
nim slovenskim zajtrkom, 
sestavljenem iz lokalnih se-
stavin. Na mizah so se tako 
znašli domač kruh, maslo, 
med, mleko in jabolka. Tra-
dicionalni slovenski zajtrk, ki 
je nastal na pobudo Čebelar-
ske zveze Slovenije, so letos 
pripravili osmo leto zapored. 
Tokrat so v ospredje postavi-
li okoljski vidik oziroma po-
men zdravih tal za pridelavo 
hrane. Pri projektu je sodelo-
valo več kot 260 tisoč otrok 
po vsej Sloveniji, so pojasnili 
na ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Pri tradicionalnem slo-
venskem zajtrku smo se 
pridružili prvošolcem iz 
Osnovne šole Naklo, ki so 
bili nad zajtrkom zelo nav-
dušeni. V slast jim je šel 
zlasti med, zato je marsikdo 
zaprosil še za dodatek. »Za 
zajtrk tudi doma najraje jem 
med ali pa kašo,« nam je za-
upala Zoja, ki je znala tudi 
povedati, da se slovenski zaj-
trk tako imenuje zato, ker so 
vse sestavine zanj pridelali 
v Sloveniji. Pohvalila se je, 

da tudi doma jedo kruh, ki 
ga njena mama sama speče. 
Tudi njen sošolec Gal je bil 
navdušen nad zajtrkom, saj 
ima med zelo rad. »Doma 
sicer za zajtrk pogosteje jem 
marmelado, ki jo imam tudi 
zelo rad.« Po besedah nji-
hove učiteljice Nataša Zale-
telj so se z otroki že v okviru 
predmeta spoznavanje oko-
lja pogovarjali o zdravi hra-
ni in skupaj sestavili zdrav 
jedilnik, ki je vključeval tudi 
jedi, ki so jim jih postregli v 
petek. »Na splošno opažam, 

da otroci vse raje jedo tra-
dicionalne jedi, kot je reci-
mo kaša, ki še deset let na-
zaj ni bila ravno priljublje-
na,« je razložila in dodala, 
da se otroci spet vse bolj za-
vedajo, od kod prihaja meso 
in druga hrana, ki se znajde 
na njihovih mizah. »Tudi mi 
jim vedno povemo, s katere 
kmetije so recimo jabolka, ki 
jih dobijo za zajtrk.« Otroci 
tako po njenih besedah spo-
znavajo pomen lokalno pri-
delane hrane in zdravega na-
čina prehranjevanja.

S tradicionalnim sloven-
skim zajtrkom so tudi letos 
želeli otroke v vrtcih in šolah 
seznaniti s pomenom kme-
tijstva, živilske industrije, če-
belarstva in ohranjanja čiste-
ga okolja v povezavi z zdra-
vo in uravnoteženo prehra-
no ter gibanjem. Obenem jih 
želijo tudi ozaveščati, da sko-
zi idejo o nujnosti zajtrkova-
nja spoznajo, da je treba biti 
pozoren, kakšno hrano jemo, 
in da je lokalna hrana ustre-
znejši izbor, so še poudarili 
na kmetijskem ministrstvu. 

Zdrav in tudi okusen
Ob dnevu slovenske hrane so v slovenskih vrtcih in šolah že osmo leto zapored pripravili tudi 
Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru katerega so otroke seznanili s pomenom lokalne pridelave, 
varovanja okolja in zdravega načina življenja.

Prvošolci OŠ Naklo pri tradicionalnem slovenskem zajtrku / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Grad – V soboto je organi-
zacija World Ski Awards v 
avstrijskem Kitzbühelu po-
delila nagrade najboljšim 
v smučarskem turizmu. 
Smučarskega oskarja za 
najboljše slovensko smu-
čišče je tretjič zapored pre-
jel RTC Krvavec. Kot je po-
vedal lastnik Janez Janša, 
je bil eden od ciljev ob pre-
vzemu družbe, da ostanejo 
najboljši, za kar Janša naj-
več zaslug pripisuje trudu 

zaposlenih. Poleg Krvav-
ca so se za naziv potegova-
la še smučišča Cerkno, Gol-
te, Kranjska Gora, Maribor-
sko Pohorje, Rogla in Vo-
gel. Nagrade podeljujejo 
tudi ponudnikom namestit-
venih kapacitet za smučar-
je. Tudi letos je za najboljši 
hotel obveljal kranjskogor-
ski Ramada Resort, najbolj-
ši butični hotel pa Skipass – 
prav tako iz Kranjske Gore. 
Naziv najboljše smučarske 
koče je osvojila Chalet Pla-
nina Bohinj.

Krvavec tretjič najboljši

Škofja Loka – Zaradi obnove ceste bo na Kidričevi cesti (v 
industrijski coni Trata jug) oviran promet na odseku med 
semaforiziranim križiščem Lipica in priključkom za trgovino 
Odeja. Delna dolgotrajna zapora prometa (zoženje profila 
ceste) na navedenem odseku je predvidena: od 15. novembra 
do 21. decembra 2018. Dela bodo potekala izven vozišča na 
desni, vzhodni strani z zagotovljenim hodnikom za pešce 
za gradbiščem. V času izvajanja del v območju križišča med 
Kidričevo cesto in uvozom za podjetje DIFA pa bo popol-
na zapora uvoza z označenim obvozom po cesti pred žele-
zniškim prehodom, mimo lokala Štrenca. Kot sporočajo z 
Občine Škofja Loka, bo izvajalec gradbenih del vsa podjetja 
na vplivnem območju zapore pred popolno zaporo uvoza 
obvestil vsaj tri dni prej. 

Zapora zaradi obnove ceste

Jože Košnjek

Duplje – Ne, to ni foto-
montaža ali potegavščina, 
ampak resnični gobarski 
šopek, ki ga je sredi pre-
teklega tedna nabral Jože 
Vrtač iz Zgornjih Dupelj. V 

Udin borštu je iskal veje, s 
katerimi vsako leto zaščiti 
zelenje pred mrazom, pa je 
na dobrem kvadratnem me-
tru našel toliko popolnoma 
zdravih gob. Ni mogel ver-
jeti, da ima v tem času pred 
seboj gobe.

Gobarski šopek


