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68 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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120.
Glasova preja

Ponosni na Petra 
Smučarski skakalec Peter Prevc je prvi, ki je poletel do 
magičnih 250 metrov, v Vikersundu, 14. februarja 2015. 
Je eden najboljših slovenskih športnikov, doma je v  
Selški dolini, njegov matični klub je SK Triglav Kranj.  
Gorenjci smo nanj zelo ponosni. O njegovih skakalnih 
podvigih in o drugih rečeh ga bo spraševal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 5. novembra 2015, ob 18. uri  
v telovadnici pod skakalnico v Kranju.

Če želite, se lahko pol ure pred začetkom Preje udeležite 
vodenega ogleda Smučarskega skakalnega centra Gore-
nja Sava. V tem primeru se dobimo ob 17.30 pri spodnji 
postaji žičnice. V živo si bomo ogledali še nekaj skokov 
pod žarometi.

Pokrovitelj večera je Domel Železniki.

Prosimo vas, da svojo udeležbo na Glasovi preji  sporočite 
po tel. št.: 04/201 42 10 vsak dan od 7. do 15. ure ali po  
e-pošti na: dina.kavcic@g-glas.si

Vstop je prost, brezplačno parkirišče zagotovljeno.  
Prisrčno vabljeni!
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Begunci tudi prek  
Jesenic
Jesenice so postale nova vstopna 
točka za begunce in migrante v 
Avstrijo. Pripeljejo jih z vlakom iz 
Dobove, na jeseniški železniški 
postaji jih prevzamejo avstrijski 
varnostni organi in v nekaj minu
tah vlak tudi odpelje proti Avstriji.

4

GORENJSKA

Žičničarji pripravljeni 
na zimo
Predprodaja smučarskih vozovnic, 
ki jih gorenjska smučišča ta čas 
ponujajo od 10 do tudi 31 odstot
kov ceneje, že naznanja novo 
smučarsko sezono. Na Veliki pla
nini bodo vanjo vstopili z obnov
ljeno sedežnico Šimnovec.

6

ŠPORT

Vse bo naredil, da bo 
tekmecem še težje
Jakov Fak bo tudi v novi sezoni, ki 
se bo začela čez mesec dni, prvo 
ime slovenske biatlonske repre
zentance. Želi si vrhunskih nasto
pov, za kar trdo trenira. 

14

ZANIMIVOSTI

Loka se je veselila
Odprtje dolgo pričakovane škofje
loške obvoznice je bilo razlog za 
še eno veselo praznovanje, tokrat 
na Spodnjem trgu, kjer se je na 
odru čez vso noč zvrstilo okoli šti
risto nastopajočih, trg pa je bil 
pretesen za vse, ki so se pridružili 
veselemu srečanju. 

20

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri čez dan se bo od 
zahoda pooblačilo. 
V četrtek bo oblačno, 
možne so rahle padavine.

3/15 °C
jutri: delno oblačno

Jože Košnjek

Bohinjska Bistrica – Ko so 
se v petkovem sončnem po-
poldnevu  iz zvonika cerkve 
svetega Miklavža v Bohinj-
ski Bistrici oglasili zvono-
vi, se je z najvišjimi držav-
nimi in cerkvenimi častmi 
začela zad nja pot pokojne-
ga dr. Franceta Bučarja, do-
mačina iz Bohinjske Bistri-
ce, ki je bil rojen na svečni-
co, na praznik luči, leta 1923. 
Njegova skoraj 93 let trajajo-
ča življenjska pot se je kon-
čala tam, kjer se je začela: v 

Bohinju, med Bohinjci.  V 
cerkev in h grobu je pokojni-
ka spremilo veliko ljudi. Med 
pogrebci so bili prvi predse-
dnik Republike Slovenije 
Milan Kučan, član tedanjega 
predsedstva Ivan Oman in 
predsednik prve vlade Loj-
ze Peterle ter sedanji pred-
sednik republike Borut Pa-
hor, predsednik državnega 
zbora Milan Brglez in pred-
sednik državnega sveta Mi-
tja Brvar ter njegovi prijatelji 
in sodelavci, na primer Spo-
menka in Tine Hribar in Di-
mitrij Rupel. Z udeležbo na 

pogrebu so izrekli spoštova-
nje človeku, ki se je v mlado-
sti uprl okupatorjem in šel 
med gorenjske partizane, ki 
je bil kot kristjan razmišlja-
joč in kritičen tudi do Cerkve 
in si je v sedemdesetih le-
tih preteklega stoletja drznil 
razmišljati, predavati in pi-
sati drugače od takratne ura-
dne politike.  O zablodah te-
danjega sistema  je  govoril 
tudi pred evropsko javnostjo. 
S pisanjem o slovenskem na-
cionalnem programu   je po-
stavljal temelje novi državi.

Slovo velikega Slovenca in svetovljana
Profesor France, veliki Slovenec in svetovljan, je o pokojnem dr. Francetu 
Bučarju, ki so ga pokopali v petek v Bohinjski Bistrici, povedal pater  
dr. Edvard Kovač. Pravičen je bil do resnice in do svojega naroda, vedel je, kaj 
je država, in znal je poslušati tudi druge in drugačne, so povedali o njem.

42. in 3. stran Dr. Franceta Bučarja so pokopali z državnimi častmi. / Foto: Gorazd Kavčič

Hipermarket Kranj Savski otok

NOVA
VINOTEKA

VEČ SADJA IN 
ZELENJAVE

ODLIČNE 
PICE

PRENOVLJENA
PEKARNICA

ODPIRAMO  
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V kranjski občini so 
bile smeti že kar 
nekajkrat predmet 

polemik. Tako je bilo seveda 
jasno, da tudi predlagana 
podražitev, ki so jo prejšnji 
teden obravnavali mestni 
svetniki, ne bo le polemika o 
tem, kolikšno ceno bi družine 
ali posamezniki na položnici 
pod postavko ravnanja z od-
padki še zmogli in ali ne bi 
bilo lažje, če bi se cena zad-
nja leta dvigala postopoma in 
ne s tako velikim skokom. 

Kot so pojasnili odgovorni 
iz Komunale Kranj cena že 
od leta 2008 ni več na stro-
škovni ravni, še večjo izgubo 
javnemu podjetju pa smeti 
povzročajo od lanskega leta, 
ko so jih domači iz Krajevne 
skupnosti Orehek Drulovka 
postavili pred zid in so mo-
rali ukiniti »začasno« pre-
tovarjanje odpadkov na Za-
rici. Začasnost se je namreč 
iz nekaj mesecev spremenila 
v leta, in če so želeli gradi-
ti novo čistilno napravo, so 
krajanom morali popustiti. 
Takrat so jim obljubili še 
marsikaj drugega in na to je 
spomnil tudi svetnik Janez 
Frelih in malodane zažugal, 
naj se na te obljube sedaj ne 
pozabi.

V polemiki svetnikov je bilo 
jasno, da marsikdo še tudi ni 
pozabil na Tenetiše, kjer so 
se nekateri domačini odpad-
kom postavili močno po robu 
in so dosegli zaprtje zbira-

lišča, čeprav je še danes precej 
takšnih, ki so prepričani, da 
so bile Tenetiše za kranjske 
odpadke najboljša rešitev. A 
menda so bili takrat različ-
ni pritiski (ne le domačinov) 
pomembnejši od zdravega ra-
zuma in Tenetiše je bilo treba 
zapreti. Podobno naj bi bilo 
tudi s prostorom, namenje-
nim odpadkom na Polici, in 
smeti so bili prisiljeni začeti 
neprebrane odvažati v druge 
občine. Tako se danes kranj-
ski biološki odpadki vozijo 
na Vrhniko, mešani pa v Ka-
mnik in Ljubljano. To seveda 
precej stane in nekdo to mora 
plačati. Doslej je Komunala 
Kranj to pokrivala iz dobič-
ka svojih drugih dejavnosti, 
z novo zakonodajo to ni več 
mogoče.

In čeprav o podražitvi sve-
tniki na oktobrski seji še niso 
sklepali, saj je župan točko 
dnevnega reda prekinil, je 
jasno, da bodo seveda prej ali 
slej na vrsti gospodinjstva, ki 
bodo na položnicah dobila 
višjo ceno. In to kljub dejstvu, 
da je večina ob novih zaboj-
nikih in ločenem zbiranju 
odpadkov pričakovala nižje 
zneske. 

Upanje, ki ostane (in v ka-
terega verjame celo kranjski 
župan) je nov direktor ko-
munale, ki je kot eno glavnih 
nalog dobil, da storitve izbolj-
ša, zneske na položnicah pa 
zniža. Vprašanje pa je, koliko 
časa bo na to treba čakati.

Naše drage smeti

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Premiera filma Šiška Deluxe

Jutri, v sredo, 28. oktobra, si v Cineplexxu Kranj ob 19. 
uri lahko ogledate premiero novega slovenskega filma Ši-
ška Deluxe. Film pripoveduje o treh prijateljih iz otroštva, 
Fedru, Miletu in Zekirju, ki se zavedajo, da niso več mladi, 
ne znajo pa popolnoma odrasti. Lotili so se že marsičesa, a 
nikoli jim ni nič uspelo. Ko enemu izmed njih umre teta in 
po njej podeduje majhen poslovni prostor, se odločijo, da 
bodo poskusili s picerijo. Sprva se zdi tudi ta projekt obso-
jen na neuspeh, ker jim ob vseh nerazrešenih težavah, ki jih 
ima vsak od njih, ne gre zlahka od rok. V pravem trenutku 
se pojavi skrivnostna Milena, ki neobetavnim gostincem 
priskoči na pomoč. Skozi film spremljamo vzpone in padce 
protagonistov v osebnem življenju pa tudi pri uresničeva-
nju poslovne ideje. Petim naročnikom Gorenjskega glasa 
podarjamo po dve vstopnici za ogled premiere. V žrebanju 
boste sodelovali, če veste, kdo je režiser filma Šiška Deluxe. 
Vendar morate z odgovori pohiteti: po e-pošti na narocni-
ne@g-glas.si nam jih morate poslati najkasneje jutri do 
12. ure. Ne pozabite pripisati svojega naslova, zaželena je 
tudi številka mobitela. 

Nagrajenci

Nagradna križanka iz GG št. 83 (16. 10.) z geslom Srce in 
razum nagrajuje Minko Prevodnik iz Radovljice in Franca Zu-
pana iz Zgornjih Gorij, nagradna igra iz Kotička za naročnike 
Koncert Andreja Šifrerja na Bledu pa nagrajuje Boštjana Hikla 
z Bleda in Ludvika Lindiča iz Lesc. Čestitke!

Fedr, Zekir in Mile

Jože Košnjek

Franc Kramar, župan obči
ne Bohinj: »Ponosni smo, da 
smo živeli v njegovem času. 
Njegove zasluge poznamo in 
jih je težko našteti. Dejstvo 
pa je, da je močno zaznamo
val ne le slovensko, ampak 
tudi evropsko politiko in da 
je bil mož beseda. Pričakoval 
bi, da bi se današnji politiki 
zgle dovali po njem, da bi bili 

odločni pri svojih odločitvah 
in bi za njimi tudi stali. Bo
hinjke in Bohinjci smo na ro
jaka Bučarja zelo ponosni.«

Jože Črnko, nekdanji Bu
čarjev sosed:  »Dr. Bučarja 
sem zelo dobro poznal. Vča
sih smo se kar pogosto sre
čevali in pogovarjali. Bil je 
dober in prijazen človek. Ko 
smo se preselili v novo hišo, 
so Bučarjevi kupili del naše 
parcele.«

Bohinjci o rojaku Bučarju

Jože Košnjek

Milan Kučan:«Bil je velik 
človek, dostikrat nerazum
ljen, vendar zvest samemu 
sebi. Zasluži vse spoštova
nje in meni je bilo v čast so
delovati z njim. Dalj časa, 
ko sva sodelovala, bolje sva 
se spoznala in zato sva lažje 
usklajevala stališča, ki niso 
bila enaka. Ampak, kakor je 
on znal braniti svoja stališča, 
je znal tudi poslušati. To je 
redkost v politiki in danes je 
skoraj ni.«

Ivan Oman: »Da, velik 
mož jer bil. Temu nimam 
kaj dodati.« 

Tine Hribar: »Midva ima
va skupno usodo od leta 1975 
naprej, ko naju je partija vrgla 
iz fakultet. Potem smo se do
bili pri Novi reviji in začeli in
tenzivno sodelovati. Tudi pri 
57. številki, ko smo bili v po
stopku pred zveznim javnim 
tožilcem, vendar se je takrat
na slovenska politika vključ
no z Milanom Kučanom in 
z javnim tožilcem Pavletom 
Carom dobro držala in nas ni 
dala pred sodišče, kot je zah
tevala zvezna oblast. Tega 
smo se zavedali. Imeli smo 
različna stališča, vendar med 
nami ni bilo take sovražnosti, 

kot je med sedanjimi politič
nimi velikaši. Ker je imel Bu
čar že v partizanih dosti tako 
imenovanih vojvod, tega tudi 
v Demosu ni dopuščal in je 
prišel zato z marsikom v 
konflikt. Spoštoval sem ga in 
nanj imam lepe spomine.«

Spomenka Hribar: »Bil je 
človek topline, čeprav na zu
naj ni kazal tega. Znal je biti 
oster. Predvsem pa je bil ve
lik intelektualec. Ni bil zalju
bljen v svoj prav, v svoje kr
ščanstvo, ampak je videl nap
rej in nazaj, levo in de sno. 
Zapustil nam je etično držo, 
domoljubje in širino. Vedel 
je, kaj je država, saj jo je sam 
gradil. Bil je državnik in po
litik, in ne politikant, česar 
imamo sedaj v izobilju.« 

Pater dr. Edvard Kovač: 
»Naš profesor France, kot 
smo ga klicali prijatelji, je bil 
pravičen do resnice, pravi
čen do svojega naroda, pravi
čen do svojih dragih in pravi
čen do vsakogar, ki je zahte
val pravico za vsakega člove
ka. In za to svojo pravičnost, 
ki je spominjala na izraelske 
preroke, je moral trpeti in 
marsikaj prestati. Ko je bilo 
potrebno, je znal reči tako kot 
prvi krščanski pričevalci pred 
sodniki: kristjan sem!«

O dr. Bučarju so povedali

Sestra o pokojnem bratu 
Na pogrebu je bila tudi Štefanija Ristič iz Zagreba, 
edina še živeča od Francetovih sester in bratov. »Bilo 
nas je šest: Lovro, Angelca, Francl, Alojz, Janez in jaz. 
Živa sem samo še jaz. Na brata imam lepe spomine. 
Če si ga kaj prosil, je rade volje pomagal, če je le 
mogel. Moj pokojni mož je bil vojaška oseba in smo 
se selili po Jugoslaviji. France je znanca generala 
prosil, če bi lahko posredoval za moževo premestitev v 
Ljubljano. General je obljubil pomoč, vendar je zaradi 
kapi nenadoma umrl in tako sem že 45 let v Zagrebu. 
Francl je bil pravi Bohin© c. Dober, ljubezniv, skromen 
in prav nič prevzeten, tako kot nekateri.«

Bil je predsednik njenega 
prvega demokratično izvo
ljenega parlamenta, imel je 
čast razglasiti samostojnost 
nove države in  je bil glav
ni pri pisanju njene ustave. 
Proti koncu preteklega sto
letja se je umaknil iz aktiv
ne politike, vendar je še na
prej, do zadnjih dni svojega 
življenja, pisal in ostal kri
tik zablod slovenske politi
ke, zaradi česar ga niso ma
rali ne levi in ne desni, kot je 
zase pogosto dejal. 

Pokojnega dr. France
ta Bučarja so pokopali z dr
žavnimi častmi. Mašo zadu
šnico, med katero sta pela 
pevska zbora iz Krope in iz 
Podnarta (mama Bučarje
ve soproge Ivke je bila Pav
lina Gašperšič iz Krope – 
op. J. K.), je daroval ljubljan
ski pomožni škof dr. Franc 
Šuštar, ki je prebral tudi iz
javo Slovenske škofovske 

konference, saj je pokojni 
deloval tudi v Cerkvi in kot 
kristjan iskal resnico in se 
zavzemal za pravičnost in 
solidarnost. Pred poslovil
no vežico in ob grobu  je za
pel oktet Gallus iz Ribnice. 
V obredu slovesa so sodelo
vali pihalni orkester Sloven
ske policije in gardisti Slo
venske vojske. Ko so žaro s 
pokojnikom položili v grob, 
so vojaki izstrelili tri častne 
salve, iz trobente so zazve
neli zvoki pesmi Domovini, 
gardisti pa so soprogi Ivki in 
svojcem  izročili fotografijo 
pokojnega dr. Franceta Bu
čarja, njegova odlikovanja in 
slovensko zastavo. 

Ni se obračal po vetru

Dr. Francetu Bučarju v 
slovo je najprej spregovo
ril njegov študent in prija
telj dr. Jože Mencinger, ki je 
dejal, da bo v naši zgodovini 
trajno zapisan kot državnik 

slovenske osamosvojitve, 
oče ustave in predsednik 
parlamenta. Ostal bo v spo
minu tudi po knjigah in po 
mnogih iskrivih besedah, ki 
jih je izrekel v parlamentu, 
tudi o tistih o guncanju afen. 
»Kot učitelja sem ga spoznal 
pred več kot petdesetimi leti. 
Njegova predavanja so bila 
za tiste čase precej nenava
dna, predvsem pa je bil ne
navaden kar sam. Zame je 
bil predvsem slab politik v 
najboljšem pomenu bese
de. Kar je bilo včeraj mo dro, 
se naslednji dan ni spre
menilo v zeleno, ker je tako 

mislila večina. Bil je zasvo
jen s politiko, vendar za njo 
povsem neprimeren. Prav
zaprav je zmeraj nasproto
val vsemu, kar je bilo večini 
samoumevno. Takšnih lju
di je malo, zato so v družbi 
toliko bolj po trebni. Najbo
lje se je počutil kot upornik 
z razlogom ali brez njega, 
kot človek, ki je zase mno
gokrat povedal, da ga niso 
marali ne levi in ne des
ni,« je dejal dr. Mencinger. 
Spomnil se je na njuno pri
jateljevanje, na redne me
sečne pogovore, na skupne 
vzpone v gore. Zadnji je bil 

Slovo velikega Slovenca in svetovljana
31. stran

Milan in Štefka Kučan. Oba sta, vsak na svojem področju, 
sodelovala s pokojnim Bučarjem. / Foto: Gorazd Kavčič

Minister Dejan Židan in Franc Oman. Za njima Marjan 
Podobnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Pokojnikova sestra Štefanija. Od šestih otrok je živa samo 
še ona. / Foto: Gorazd Kavčič

Od pokojnega državnika dr. Franceta Bučarja se je v imenu 
države Slovenije poslovil njen predsednik Borut Pahor. 

Pokojnikova zadnja pot / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjski nagelj za gorenjskega rojaka / Foto: Gorazd Kavčič

Maša zadušnica v domači cerkvi svetega Miklavža 
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Kranj – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v 
torek dalo v javno obravnavo predlog novega zakona o potro-
šniških kreditih. Javna obravnava, med katero bodo zainteresi-
rani lahko dali pripombe na zakon, bo trajala do 19. novembra. 
Novi zakon dopolnjuje sedanjega s pravili evropske direktive 
za potrošniške kredite, ki so zavarovani s hipoteko ali drugo 
stvarno pravico ali pa so namenjeni nakupu stanovanjske ne-
premičnine. Zakon med drugim določa minimalno poklicno 
usposobljenost dajalcev kreditov in kreditnih posrednikov, 
ureja pa tudi cenitev nepremičnine, kredite v tuji valuti ter 
ukrepe ob zamudi pri odplačevanju posojila. Za kreditne 
posrednike uvaja obvezno pridobitev dovoljenja in zavarova-
nje poklicne odgovornosti.

Javna obravnava zakona o potrošniških kreditih

Kranj – Po podatkih Banke Slovenije so banke v letošnjih prvih 
osmih mesecih ustvarile 211 milijonov evrov dobička pred 
obdavčitvijo, kar je dobra polovica več kot v enakem lanskem 
obdobju. Na dokaj ugoden rezultat so najbolj vplivali nižji 
stroški oslabitev in rezervacij. Kakovost kreditnega portfelja 
se izboljšuje, terjatev z zamudami nad 90 dni je bilo avgusta 
dobrih 11 odstotkov, skupno jih je bilo za štiri milijarde evrov, 
vendar pa je bil znesek za deset odstotkov nižji kot ob koncu 
lanskega leta. Nova posojila podjetjem so zaradi močno zni-
žanih obrestnih mer bistveno ugodnejša kot pred enim letom, 
porast posojil za nakup rabljenih stanovanj pa kaže tudi na 
oživljanje nepremičninskega trga.

Banke izboljšujejo poslovanje

pred leti na Črno prst. Tudi 
pred meseci sta razmišljala 
o njej, vendar sta oba vede
la, da iz tega ne bo nič. »Sam 
sem izgubil učitelja in vzor
nika, ostaja pa mi zavest, da 
sem bil njegov prijatelj,« je 
sklenil besede slovesa dr. 
Jože Mencinger. 

Človek prelomnega časa

V imenu državljank in dr
žavljanov Slovenije in v svo
jem osebnem imenu se je 
od dr. Bučarja poslovil pred
sednik republike Borut Pa
hor. »Dr. France Bučar je bil 
eden od ustanovnih očetov 
lastne države. To je bila ve
lika zgodba slovenskega na
roda in dr. Bučar je hotel vi
deti in delati veliko zgod
bo. Zgodbo o svobodnejši in 
boljši družbi. Zgodbo o Slo
vencih kot suverenem naro
du. Zgodbo o povezani Evro
pi svobodnih narodov ¼ In 
premočrtno, skoraj trmasto 
jo je vodil do srečnega kon
ca,« je dejal predsednik Pa
hor. Zanj je bil narodni vo
ditelj in buditelj in usodi 
smo lahko hvaležni, da ga 
je postavila v prelomni čas 

zgodovine. To je lahko storil, 
ker je bil pogumen človek in 
vizionar, izjemna in  nena
domestljiva osebnost.

Spomin na dedka

Preden so žaro odnesli v 
cerkev in nato v grob, se je 
od dedka poslovila vnuki
nja Tina. Povedala je, da so 
ga vnuki imeli zelo radi, saj 
se je z njimi pogovarjal in ig
ral, reševal naloge in smrtno 
resno bral časopise in poslu
šal poročila. Takrat ga nihče 
ni smel motiti.  Rad je pri
povedoval o pomembnih do
godkih in odpiral nove sve
tove. Tudi grozne situaci
je je znal opisati kot razbur
ljiva doživetja. »Dedek se je 
ves čas želel učiti novih stva
ri. Vadil je in vadil.  S svo
jim zgledom nas je učil, da 
je treba stvari, ki se jih loti
mo, speljati do konca in da 
je treba včasih tudi znati po
trpeti. Njegovo mnenje smo 
zelo cenili.  Imel je trdna na
čela in je vedel, kaj je prav in 
kaj narobe. Od njega smo 
se naučili, kaj pomeni imeti 
hrbtenico,« je povedala vnu
kinja Tina. 
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          IZLET// sreda, 11. novembra 2015

MARTINOVANJE V KOSTANJEVICI NA KRKI
Vabimo vas na martinovanje. Po avtocesti mimo Ljubljane se bomo odpravili proti Dolenj
ski, mimo Novega mesta do Kostanjevice na Krki – z enim kratkim postankom. Tam, kjer se 
nižinski Krakovski pragozd počasi vzpenja v hribovite, zelene Gorjance, leži Kostanjevica 
na Krki, edino mestece na otoku, imenovano tudi Dolenjske Benetke, kjer si bomo ogleda
li vrt nekdanjega samostana in park skulptur Forma viva. V času Spanheimov je Kostanje
vica postajala močno gospodarsko, politično in upravno središče ob takratni deželni meji. 
Bernard Spanheimski je leta 1234 v neposredni bližini Kostanjevice, ob izviru Obrha, usta
novil cistercijanski samostan. V samostanu je v določenem obdobju bivalo največ 86 me
nihov in laikov. Samostan je bil 1989 razglašen za kulturni spomenik in bil kot tak uvrščen 
med spomenike, ki jim država namenja posebno pozornost. Po ogledu samostana bomo 
imeli v njihovi vinski kleti tudi degustacijo vina. Potem se bomo odpravili do gostilne, kjer 
bomo imeli samopostrežno večerjo, in se poveselili ob živi glasbi. Ogledali si bomo tudi 
krst mošta. Povratek bo v poznih večernih urah, odvisno od razpoloženja izletnikov.
Izlet organiziramo v sodelovanju z agencijo Rozmanbus.w
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Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 11. uri
z AP Creina Kranj ob 11.25
z AP Mercator Primskovo ob 11.35
z AP Škofja Lok ob 11.50

Cena izleta je  
39 evrov.       

Cena vključuje: prevoz, ogled 
samostana v Kostanjevici,  
degustacijo vina, samopostrežno 
večerjo, živo glasbo, ogled krsta 
mošta in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 9. novembra 2015, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

Regionalna ra
zvojna agencija 
Gorenjske (BSC, 
d. o. o., Kranj) je 
objavila Javni 
razpis za kredi-
te in garancije 
za mikro, mala 

in srednja podjetja v okviru 
Regijske garancijske sheme 
v gorenjski regiji.

Celotna razpisna dokumen
tacija je na voljo na spletni 
strani BSC, d. o. o., Kranj  
www.bsckranj.si, za dodatne  
informacije pa pokličite 04 
2817 230. Za kredite in garan
cije je na voljo 2.400.000 evrov.

Mateja Rant

Bled – Načrt upravljanja par-
ka je svet javnega zavoda TNP 
sprejel s kar desetimi glasovi 
za in le štirimi proti, kar po-
meni, da ga podpirajo tudi 
predstavniki nekaterih lokal-
nih skupnosti, je po seji sve-
ta ugotavljal predsednik sve-
ta Darij Krajčič. Prepričan je, 
da desetletni načrt upravlja-
nja pomeni podlago za na-
daljnji razvoj območja par-
ka v skladu z naravnimi da-
nostmi. Tudi v. d. direktorja 
javnega zavoda TNP Bogo-
mil Breznik je poudaril, da 
je načrt bistven za delovanje 
samega zavoda in za lokal-
no prebivalstvo, saj daje jas-
ne temelje za razvoj lokalnih 
skupnosti, ki mejijo na park.

Predlagani načrt upravlja-
nja bo zdaj obravnavala še 
vlada, potem pa bo sledi-
la enomesečna javna obrav-
nava, ko bo imela širša jav-
nost vključno z lokalnimi 

skupnostmi možnost poda-
janja pripomb. »Sprejem na-
črta upravljanja štejem za naj-
večji dosežek tega mandata. 
Veseli me, da nam je to uspe-
lo končati, saj je bila to verje-
tno naša zadnja seja,« je pou-
daril Krajčič. Mandat sedanji 
sestavi sveta namreč poteče 
14. decembra. Brez tega do-
kumenta, je pojasnil Krajčič, 
bi bilo delovanje v tem pro-
storu zelo okrnjeno, oteže-
no bi bilo črpanje evropskih 
sredstev. Načrt upravljanja je 
dokument, ki pomeni dolgo-
ročni dogovor za upravljanje 
narodnega parka in je zato 
ključen za pripravo letnih 
programov dela javnega za-
voda TNP in drugih institu-
cij na območju parka. Kot po-
jasnjujejo na ministrstvu za 
okolje in prostor, pa sprejem 
načrta upravljanja pomeni 
tudi pomembno prednost za 
lokalne skupnosti na obmo-
čju parka za črpanje evrop-
skih in drugih sredstev. 

Podlaga za  
nadaljnji razvoj
Člani sveta javnega zavoda Triglavski narodni 
park (TNP) so na petkovi seji kljub nasprotovanju 
nekaterih lokalnih skupnosti sprejeli načrt 
upravljanja parka.

Kovor – Pred gasilskim domom v Kovorju bo v petek Dan 
za oživljanje. Od 16. do 18. ure bo potekal tečaj oživljanja 
in masaže srca ter ravnanja z defibrilatorjem za člane Pro-
stovoljnega gasilskega društva Kovor in druge krajane. Ob 
17. uri bo predsednica Rotary kluba Tržič Naklo Tatjana 
Peharc uradno predala defibrilator predsedniku Sveta Kra-
jevne skupnosti Kovor Francu Smoleju, defibrilator pa bodo 
namestili ob vhodu v gasilski dom. Ob 18. uri bo Andraž 
Ogorevc predaval in predstavil projekt iHelp. Cilj celotne 
akcije je, da se tečaja udeleži tudi čim več krajanov, da bodo 
znali pomagati.

Dan za oživljanje v Kovorju

Jesenice – Jeseniški občinski svetnik Matjaž Kaše z Neodvisne 
liste Za boljše Jesenice je 19. septembra podal odstopno iz-
javo. Na zadnji seji občinskega sveta so sprejeli ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata. Naslednja na listi kandidatov 
Neodvisne liste Za boljše Jesenice v drugi volilni enoti po 
številu prejetih glasov na volitvah je Veronika Vidmar z Jese-
nic, ki je občinski volilni komisiji že sporočila, da sprejema 
mesto občinske svetnice. Na Občini Jesenice so zato sklicali 
dopisno sejo, ki poteka do petka, na kateri naj bi ji občinski 
svetniki potrdili mandat za preostanek mandatne dobe. To 
je že druga zamenjava med občinskimi svetniki Neodvisne 
liste Za boljše Jesenice, Ahmeda Pašića je že pred časom na-
domestil Jure Krašovec.

Nadomestna članica občinskega sveta

Urša Peternel

Jesenice – Slovenija in Av-
strija sta se dogovorili, da 
bodo begunce in migrante, 
ki so v Sloveniji že registri-
rani, v Avstrijo vozili tudi z 
vlaki preko Jesenic. Tako 
zadnje dni vsak dan, zveči-
ne zvečer ali ponoči, na Jese-
nice pripelje izredni vlak iz 
Dobove, na katerem je obi-
čajno okrog šeststo begun-
cev in migrantov. Kot je po-
vedal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj, vlak iz Dobove 
proti Jesenicam pripelje v or-
ganiziranem spremstvu po-
licije z vednostjo in odobrit-
vijo avstrijskih varnostnih 
organov o sprejetju. Migran-
te na Jesenicah prevzamejo 
avstrijski varnostni organi, 
v istih potniških vagonih pa 
tudi zelo hitro zapustijo ob-
močje Slovenije. Po nekate-
rih informacijah jih prepe-
ljejo do Podrožce, od tam pa 
z avtobusi v avstrijske name-
stitvene centre.

Begunci in migranti na je-
seniški železniški postaji os-
tanejo na vlaku; zvečine so 
utrujeni in spijo. Kot so po-
udarili na Občini Jesenice, 
je sicer v pripravljenosti ob-
činski štab civilne zaščite, ki 
med drugim vključuje tudi 
pripadnike gasilcev, reševal-
cev, policije in Rdečega kri-
ža. Poveljnik občinskega šta-
ba civilne zaščite je nenehno 
v kontaktu s sodelavci na dr-
žavnem nivoju in je o doga-
janju sproti obveščen, hkrati 
pa obvešča tudi župana. 

Na Gorenjskem naj za zdaj 
ne bi urejali namestitvenih 

centrov, je pa državni sekre-
tar na notranjem ministr-
stvu Boštjan Šefic javno de-
jal, da so nekateri namestit-
veni centri v rezervi, med 
njimi tudi center v Kranju. 
»Vse je odvisno od situaci-
je in od tega, kako se bo raz-
vijala v naslednjih dneh. Po 
vsej Sloveniji iščemo kapa-
citete, ogledujemo si posa-
mezne objekte, delamo po-
ročila, tudi nekatere ponud-
be smo že zbrali, vendar od-
ločitve o širitvi ni. Tako ima-
mo to bolj za rezervo, če bi 
se pokazala kakšna huda sti-
ska, pa tudi to pride v poštev 
zlasti v primeru hude zime, 
ker šotorišča potem niso 
vsa več primerna, ne glede 
na ogrevanje,« je pojasnil. 
Na Mestni občini Kranj so v 
zvezi s tem zapisali, da jim je 

državni sekretar Šefic zago-
tovil, da ta trenutek ni dogo-
vora o nameščanju begun-
cev na območju kranjske ob-
čine. Potrdil pa je, da po Slo-
veniji preverjajo večje objek-
te, ki bi lahko bili primerni 
za nameščanje beguncev, 
vendar le kot rezervo.

V javnosti pa so se poja-
vila tudi ugibanja, da naj bi 
začasno šotorišče za begun-
ce postavili na platoju Kara-
vanke. Ena od podjetnic, ka-
tere podjetje ima poslovne 

prostore na platoju, je v zvezi 
s tem predsedniku vlade in 
več ministrom poslala pis-
mo, v katerem piše, da »pla-
to Karavanke za kaj takega 
absolutno ni primeren«, ter 
opozarja na varnostne in hi-
gienske probleme. Povelj-
nik jeseniškega občinske-
ga štaba civilne zaščite Igor 
Arh je v zvezi s tem dejal, da 
o morebitni ureditvi šoto-
rišča na platoju ne poteka-
jo nikakršni konkretni po-
govori.

Begunci tudi prek Jesenic
Jesenice so postale nova vstopna točka za begunce in migrante v Avstrijo. Pripeljejo jih z vlakom iz 
Dobove, na jeseniški železniški postaji jih prevzamejo avstrijski varnostni organi in v nekaj minutah 
vlak tudi odpelje naprej proti Avstriji. Begunci z vlaka ne izstopijo.

Prehod so odprli v četrtek zvečer, ko je izredni vlak iz Dobove proti Jesenicam prepeljal 
609 v Sloveniji že registriranih migrantov. Migrante so okoli 21. ure na jeseniški železniški 
postaji prevzeli avstrijski varnostni organi, ki pa z njimi niso imeli veliko dela, saj jih je 
večina spala, po menjavi strojevodje pa je vlak ob 21.15 zapustil območje Slovenije. A. S.

»Z ministrstva za notranje zadeve so me obvestili, da 
je možna lokacija za namestitev beguncev tudi stavba 
nekdanjega Baumaxa, vendar v zvezi s tem trenutno 
ne tečejo nobene aktivnosti,« nam je potrdil župan 
občine Šenčur Ciril Kozjek, kajti stavba stoji v njihovi 
občini, njen lastnik pa je avstrijski Strabag. 
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Komenda – Komendski ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji potrdili predlog komisi-
je za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, da za 
nadomestnega člana nadzor-
nega odbora občine imenu-
jejo Saša Lenarčiča. Za člana 
nadzornega odbora ga je 
predlagal Desus, v njem pa 
je zamenjal pokojno Klemen-
tino Hergold.

V nadzorni odbor 
imenovali Saša 
Lenarčiča
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VREDNOSTNI BON
Velja od 27. 10. do 7. 11. 2015

VREDNOSTNI BON
Velja do 31. 10. 2015

popusta na
EN IZDELEK

PO VAŠI IZBIRI

ZA
NAKUP

NAD 100,- €

€
2)

1) Popust velja na doslej veljavno prodajno ceno. Ne velja za že naročene izdelke. Popusta ni možno 
kombinirati z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne in akcijske cene, vrednostne bone, servis-
ne storitve, cene Bestpreis/Sparpreis, knjige, kuhinjske bloke, Stressless, Team 7, Tempur, Moll, Joop!,  
Austroflex, Glatz, Rolf Benz, Musterring, Die grüne Linie, Bugaboo, Curem, Hülsta Now, WMF, Fissler, 
Leifheit, Villeroy & Boch, Berndorf, Riedel, Leha, električne aparate/opremo, živila, Seltmann Weiden, 
Gmundner, Leonardo, Fischer, Planlicht, parket in laminat. Tiskovne napake niso izključene.

2) Na osebo in nakup velja samo en vrednostni bon. Znesek bomo takoj odšteli od vsote na računu. 
Izplačilo v gotovini ni možno. Vrednostni bon je potrebno že pred nakupom pokazati prodajalcu, 
kasnejši obračun na žalost ni več možen. Ne velja za že naročene izdelke. Popusta ni možno kom-
binirati z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne in akcijske cene, vrednostne bone, cene 
Bestpreis/Sparpreis, servisne storitve, električne aparate/opremo, kuhinjske bloke, otroške vozičke, 
otroške avtomobilske sedeže in živila. Dodatni popusti niso možni. Tiskovne napake niso izključene.

kika Villach/Beljak, Kärntner Straße 7, tel.: 0043 (04242) 32111. kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkter Straße 165, tel.: 0043 (0463) 3840. kika Graz/Gradec, Kärntner Straße 287, tel.: 0043 (0316) 282556. 
kika Feldbach, Mühldorf 437, tel.: 0043 (03152) 6161, Leiner Graz/Gradec, Annenstraße 63, tel.: 0043 (0316) 7250-0, kika Wolfsberg, Paul Hackhofer-Straße 20, tel.: 0043 (04352) 51952.
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Simon Šubic

Kranj – Spor med družbo 
za upravljanje terjatev bank 
(DUTB) in Savo, ki se vleče 
že vse od maja, ko je slaba 
banka zavrnila Savin pred-
log načrta prestrukturiranja 
in skušala zaseči 99-odstotni 
delež hčerinske družbe Sava 
Turizem, je pred dnevi dobil 
novo poglavje. DUTB je na-
mreč v petek pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani vložil 
zahtevo za prenos pooblastil 
z dolžnika na upnika, s čimer 
bi pridobil pravico odpoklica-
ti celotno poslovodstvo druž-
be Sava, so sporočili iz sla-
be banke. »Sava je insolven-
tna družba z negativnim ka-
pitalom. Zaradi navedenega 
in dosedanjih neučinkovitih 
ukrepov prestrukturiranja 
je DUTB izgubila zaupanje 
v dosedanje vodstvo in nje-
govo sposobnost, da bi lah-
ko vodilo prestrukturiranje 

holdinga,« pravijo v slabi 
banki, kjer menijo, da njiho-
va zadnja poteza ne bo nega-
tivno vplivala na poslovanje 
delujočih družb v holdingu, 
kot sta Sava Turizem in Go-
renjska banka. V slabi banki 
želijo v sodelovanju z ostali-
mi upniki imenovati novo 
strokovno poslovodstvo z 
ustreznimi izkušnjami, ki 
bo lahko stabiliziralo razme-
re, kot je to že uspešno izved-
la v primeru Avtotehna, kjer 
se odlični rezultati že kažejo, 
še dodajajo.

V Savi, ki je sicer od 16. 
septembra v ponovnem po-
stopku prisilne poravnave, 
ki sta ga ločeno predlagala 
upnika Gorenjska banka in 
DUTB, zadnjo potezo slabe 
banke ocenjujejo kot očiten 
nov poskus oviranja uspeš-
ne izvedbe prisilne poravna-
ve. »To je povsem v nasprot-
ju s pozivom sodišča vsem 
upnikom, da naj tvorno 

sodelujejo pri čimprejšnji 
sklenitvi skupnega predloga 
načrta finančnega prestruk-
turiranja Save,« so sporočili. 
Kot so dodali, je sposobnost 
sedanjega vodstva Save, da 
vodi prestrukturiranje hol-
dinga, treba ocenjevati le na 
podlagi dejstev, kot npr. že 
več kot 140 milijonov evrov 
vrnjenih glavnic in obresti v 
zadnjih letih, znižanje stro-
škov poslovanja za več kot tri 
četrtine ...

Savin pooblaščenec, odve-
tnik Stojan Zdolšek meni, 
da je nova aktivnost DUTB 
»bolj medijske kot pravne 
narave«. Po njegovem bi se 
DUTB na ta način lahko rešil 
Savinih tožb zaradi nezako-
nite zaplembe premoženja, 
kar pa ni v interesu ostalih 
upnikov. Kot je pripomnil, 
se »pravni spori rešujejo s 
pravnimi argumenti na sod-
nem parketu, ne pa s PR-ak-
cijami«. 

Slaba banka bi zamenjala 
vodstvo holdinga Sava
Družba za upravljanje terjatev bank želi privolitev sodišča za zamenjavo 
uprave Save. Iz holdinga odgovarjajo, da gre za vnovičen poskus oviranja 
uspešne izvedbe prisilne poravnave.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Vsako leto se v orga-
nizaciji društva Fundacija 
Svečka v dobrodelni projekt 
Manj svečk za manj grobov 
vključi več sto prostovoljcev, 
organizacij in podjetij iz vse 
Slovenije. V šestih zapore-
dnih akcijah so zbrali sko-
raj devetdeset tisoč evrov, 
sredstva pa namenili za na-
kup zdravstvenih naprav in 
pripomočkov, od tod izvi-
ra tudi ideja akcije Prižgi-
te svečko manj in darujte za 
reševanje življenj. »Names-
to kupovanja pretiranih koli-
čin sveč in rož želimo delček 
teh sredstev preusmeriti v 
dobrodelne namene. Svečke 
na grobu so spomin na naše 
najdražje, ki niso več z nami. 
S to akcijo ne želimo preki-
niti tradicije, še manj pa 
zbledeti spomin na premi-
nule. Želimo, da se tradici-
ja ohranja skozi vse leto, a da 
tega spomina ne preglasimo 

s pretiravanjem,« je sporo-
čila Petra Marčun, koordi-
natorica akcije v Kranju, ki 
je eno izmed 15 slovenskih 
mest, kjer bo letos potekala 
akcija. » S tretjino zbranega 
denarja v državi bomo pod-
prli projekt Gorske reševal-
ne zveze Slovenije, s kate-
rim želijo opremiti reševal-
ne skupine s profesionalni-
mi nosili. Ena od teh skupin 
deluje tudi v Kranju. Dve tre-
tjini sredstev bodo lokalne 

organizacije namenile pro-
jektom v svoji občini. V Kra-
nju bomo ta denar namenili 
kranjski porodnišnici za na-
kup grelcev za novorojenč-
ke,« je pojasnila Marčunova. 

V soboto in nedeljo bodo 
zbirali prispevke na poko-
pališčih Kranj, Kokrica in 
Bitnje. K projektu so poleg 
drugih podpornikov pristo-
pili Občina Kranj, Gimnazi-
ja Kranj, porodnišnica in Tu-
ristično društvo Kranj. 

Prižgite svečko manj  
in darujte
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov bo 31. oktobra in 1. novembra 
potekala tudi v Kranju in okolici.
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ANDREJ 
ŠIFRER  
in prijatelji

Tina Marinšek Klemen BunderlaModrijani

2. NovEmbER
Festivalna Dvorana Bled

Predprodaja vstopnic:
Turistično društvo Bled T: 04 574 11 22, Mojekarte.si

5. NovEmbER
Cankarjev Dom, ljuBljana

Predprodaja vstopnic:
Blagajna Cankarjevega Doma, www.cd-cc.si, Mojekarte.si
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A. Š., M. A., J. P., M. R.,  
A. S., U. P.

Kranj – Pred novo smučar-
sko sezono smo preverili, kaj 
je novega na gorenjskih smu-
čiščih in v njihovi ponudbi, 
pa tudi, kakšne so cene smu-
čarskih vozovnic in koliko ce-
nejše so v predprodaji.

Na Voglu se v novo sezono 
podajajo z novim lastnikom, 
ki naj bi predvidoma novem-
bra razkril strategijo razvoja 
smučišča. V pripravah za le-
tošnjo sezono so se posvetili 
predvsem zatravitvi in odstra-
njevanju kamenja s prog, s či-
mer so pripravili možnost za 
smučanje že ob minimal-
ni snežni odeji. Predprodaja 
smučarskih vozovnic že pote-
ka in bo trajala do 30. novem-
bra. Dnevna vozovnica za od-
rasle v predprodaji stane 24,5 
evra (redna cena 29 evrov), 
otroška pa 13,5 (redna cena 16 
evrov). Posebnost predpro-
dajne ponudbe so dnevne in 
sezonske vozovnice od pone-
deljka do petka, ki so napro-
daj le v predprodaji, dnev-
ne po 21 za odrasle oziroma 
12,5 evra za otroke. Cena se-
zonske vozovnice za odrasle 
v predprodaji je 424, za otro-
ke pa 254 evrov, sezonska od 
ponedeljka do petka pa 195 
evrov. Sezonska vozovnica in 
sezonska družinska vozovni-
ca veljata na smučiščih Vogel 
in Kranjska Gora vključno z 
nočno smuko v Kranjski Gori 
in tremi poljubnimi dnevi 
med tednom na Golteh.

Na Krvavcu nadaljujejo z 
izpopolnjevanjem tehnične-
ga zasneževanja, ki je ob tre-
nutnih zimah, ko je snežnih 
padavin malo, najbolj nuj-
no za normalno obratovanje, 

je poudaril Luka Vrančič iz 
RTC Krvavec. Popolnoma 
bodo avtomatizirali zasneže-
vanje na progi s šestsedežni-
co na vrh Krvavca. Šola smu-
čanja se seli v novo leseno hi-
ško v območju Gospince pod 
spodnjo postajo štirisedežni-
ce, vsebinsko bodo dopolnili 
in razširili tudi otroški vrtec 
ob otroškem traku na Gos-
pinci, obiskovalcem pa bodo 
po novem ponujali še dnev-
no sankanje v Tihi dolini. 
Dnevne in urne smučarske 
vozovnice so za tri odstotke 
dražje kot v zadnji zimi, odra-
sli bodo na primer za dnevno 
smuko odšteli 32 evrov, med-
tem ko cen otroških vozovnic 
niso spreminjali. Enako velja 
za sezonske vozovnice, pod-
ražili pa so tisto, ki je v pre-
teklosti veljala med tednom, 
saj so ji po 15. marcu dodali 
tudi smučanje ob koncih te-
dna. Cene v predprodaji (do 
30. novembra) so povprečno 
15 do 17 odstotkov nižje, naj-
več pa za četrtino.

V Kranjski Gori so se na le-
tošnjo zimsko sezono prip-
ravili s temeljitimi tehnični-
mi vzdrževalnimi deli na na-
pravah, večjih investicij pa 
se za sedaj niso lotili. »Veli-
ko pozornosti in sredstev je 
bilo vloženih v preglede sta-
rejših žičniških naprav, kar 
bo pripomoglo k zaneslji-
vosti obratovanja in pove-
čanju varnosti prevoza obi-
skovalcev, in nakupu snež-
nih topov za hitrejše in kva-
litetnejše zasneževanje,« je 
povedala Klavdija Gomboc 
iz podjetja Žičnice Kranj-
ska Gora. Cene vozovnic os-
tajajo takšne kot v lanski se-
zoni. Za dnevno vozovnico 
bo potrebno odšteti 31,5 evra 
(20 za otroke ter 27 za mla-
dino in seniorje), v predpro-
daji, ki se je začela v začetku 
tega meseca in bo trajala do 
konca novembra, so cene za 
okoli 10 odstotkov nižje, ve-
ljajo pa dve leti, to je do sredi-
ne aprila 2017. Novost letoš-
nje sezone je vstop Kranjske 

Gore v družinsko sezonsko 
smučarsko vozovnico ESSV, 
ki velja na večini slovenskih 
smučišč, ter nadaljevanje 
prodaje sezonskih smučar-
skih vozovnic, ki bodo veljale 
na smučišču Kranjska Gora 
in Vogel. Posebna novost pa 
se letos obeta na področju 
kolesarjenja, saj bodo žični-
čarji kolesarjem dvakrat te-
densko omogočili kolesarje-
nje po zasneženih strminah 
po obstoječi sankaški progi 
v gozdu poleg štirisedežni-
ce Kekec. Pomembna novost 
prihajajoče zimske sezone v 
Zgornjesavski dolini je turi-
stični avtobus, ki bo povezo-
val Kranjsko Goro z Mojstra-
no in Ratečami pa tudi z dru-
žinskim smučiščem Velika 
dolina v Podkorenu. Smu-
čarje bo do kranjskogorskih 
smučišč vozil avtobus, ki ga 
je Občina Kranjska Gora ku-
pila in v turistično ponudbo 
uvedla letos poleti.

Na smučišču Stari vrh so 
se letos lotili posodabljanja 

zasneževanja. Po besedah 
v. d. direktorja Smučar-
sko turističnega centra Sta-
ri vrh Janeza Pelipenka bo 
to omogočilo večje zmoglji-
vosti zasneževanja in obe-
nem boljšo kakovost sne-
ga, kar pomeni boljše pogo-
je za smučanje. Smučarske 
vozovnice so v predproda-
ji na voljo že od začetka ok-
tobra, po 25 odstotkov nižjih 
cenah pa jih bo mogoče ku-
piti še vse do konca novem-
bra. Cene vozovnic sicer os-
tajajo na ravni lanskih, je po-
jasnil Pelipenko. Za dnevno 
vozovnico bodo tako tudi le-
tos odrasli morali odšteti 27 
evrov, za poldnevno in noč-
no pa 22 evrov. Otroci, mla-
dina in seniorji imajo mož-
nost nakupa smučarskih vo-
zovnic s popustom. »Naša 
želja je, da bi s smučarsko se-
zono začeli sredi decembra, 
če bo mogoče proge pripra-
viti še kakšen teden prej, pa 
bomo toliko bolj veseli,« je 
pojasnil Pelipenko.

Na Soriški planini bodo po 
štirih letih ponovno pognali 
skorajda nerabljeno 70-me-
trov dolgo otroško nizkovrv-
no vlečnico Lucija, ki so 
jo po besedah Polone Go-
lija prestavili na boljšo lo-
kacijo, na levo stran smu-
čišča tik ob parkirišče. Poleg 
tega so v sodelovanju z Ele-
ktrom Gorenjska in Špor-
tnim društvom Sorica razši-
rili in podaljšali tekaško pro-
go po okoliških gozdovih, ki 
deloma poteka tudi po trasi 
novega daljnovoda, po no-
vem pa je dolga pet kilome-
trov. Cene smučarskih vo-
zovnic ostajajo enake, dnev-
na za odrasle denimo sta-
ne 20 evrov, podražili so le 
mladinsko vozovnico (s 14 
na 16 evrov), ki je doslej sta-
la toliko kot otroška. »Zviša-
li smo popust na družine, ki 
znaša 10–20 odstotkov sku-
pne vrednosti vozovnic, od-
visno od števila družinskih 
članov,« je pojasnila Golije-
va. Vozovnice v predprodaji 
do 1. decembra ponujajo 15 
odstotkov ceneje.

V Smučarskem centru 
Cerkno bodo v novo sezono 
vstopili z dvema novejšima, 
sodobnejšima teptalcema 
snega. Cenika niso spremi-
njali, redna cena dnevne vo-
zovnice za odrasle tako ostaja 
29 evrov. Na voljo je tudi ne-
kaj akcij, med katerimi je naj-
bolj sprejeta družinska akcija 
3=4, v kateri lahko 4-članska 
družina smuča že za 61,50 
evra, je pojasnil Matjaž Kos-
mač iz marketinga in dodal, 
da so vozovnice v predprodaji 
(do 20. novembra) v povpre-
čju za petino cenejše, največ 
pa do 31 odstotkov.

Na Veliki planini bo to zimo 
po lanskoletnem premoru za-
radi temeljite prenove zno-
va obratovala sedežnica Šim-
novec, poleg nje tudi otroška 
vlečnica Jurček, predvidoma 
pa tudi vlečnica Zeleni rob 
(Purman). Poleg smučišča od 
Gradišča do Šimnovca bodo 
uredili tudi progo za nočno 
in dnevno sankanje, trenu-
tno pa potekajo tudi dogovo-
ri za ponudbo t. i. debeluhov, 
koles za vožnjo po snegu, s ka-
terimi se bo mogoče spušča-
ti po sankaški progi, ko je ne 
bi uporabljali sankači. Ker 
na planini nimajo umetnega 
zasneževanja in so zato v ce-
loti odvisni od naravnih pogo-
jev, nimajo predprodaje smu-
čarskih vozovnic. Dnevno 
smučarsko vozovnico za od-
rasle bo mogoče kupiti že za 
16 evrov, nočno sankaško pa 
za 15 evrov. Kamniški osnov-
nošolci imajo vozovnice sub-
vencionirane s strani Občine 
Kamnik in zato prevoz z na-
pravami brezplačen. 

Je pa pod velikim vpraša-
jem obratovanje smučišča 
Španov vrh nad Jesenicami. 
Ker nimajo urejenega siste-
ma dodatnega zasneževanja, 
so odvisni zgolj od naravne-
ga snega. Občina sicer vsa-
ko leto zagotovi denar za de-
lovanje smučišča, ki pa zaradi 
majhnega števila smučarskih 
dni ustvarja velik minus. O 
prihodnosti Španovega vrha 
bodo tako govorili občinski 
svetniki na novembrski seji.

Žičničarji pripravljeni na zimo
Predprodaja smučarskih vozovnic, ki jih gorenjska smučišča ta čas ponujajo od 10 do tudi 31 odstotkov 
ceneje, že naznanja novo smučarsko sezono. Na Veliki planini bodo vanjo vstopili z obnovljeno 
sedežnico Šimnovec, na Cerknem pa z novejšima teptalcema snega. 

Največja letošnja investicija na gorenjskih smučiščih je bila prenova sedežnice Šimnovec 
na Veliki planini. /  Foto: Gorazd Kavčič 

Marjana Ahačič

Gozd Martuljek – V hote-
lu Špik v Gozdu - Martuljku 
bodo turistično ponudbo obo-
gatili s prvim ledeniškim wel-
lnessom v Sloveniji. Na osno-
vi vode, ki jo črpajo iz globo-
ko pod zemljo ležečih ledeni-
ških jezer, bodo namreč raz-
vili različne programe in sto-
ritve, od terapij do kozmetike. 
Kot pojasnjuje direktor Hit 
Alpinee Fedja Pobegajlo, so 
rezultati analize pokazali, da 
gre za najmanj tisoč let staro 
vodo, ki je ujeta v zemeljske 
plasti in ima drugačno ke-
mično sestavo od običajne. 
Razmerje med bazičnostjo 

in kislostjo je blizu nevtralno-
sti, voda je bogata z minerali 
in je zelo kakovostna. Prihaja 
iz dveh vrtin z relativno inten-
zivnimi pretoki – od 30 do 40 
litrov na sekundo, kar hotelu 
omogoča razvoj produkta le-
deniškega wellnesa. Tempe-
ratura vode je okoli deset sto-
pinj Celzija in so jo v minu-
lih dneh neogrevano že spus-
tili v ohlajevalni bazen v sav-
nah. V ostalih bazenih bodo 
ledeniško vodo mešali z ob-
stoječo vodo in jo ogrevali. 
Nov sklop storitev bodo že to 
zimo ponudili gostom, vezali 
pa ga bodo tudi na certifikat o 
klimatskem kraju, ki ga priča-
kujejo še letos.

Ledeniški wellness, novost 
v turistični ponudbi Škofja Loka – Župani vseh 

štirih občin na Škofjeloškem: 
Miha Ješe (Škofja Loka), 
Milan Čadež (Gorenja vas-
-Poljane), Anton Luznar 
(Železniki) in Janez Žakelj 
(Žiri) bodo jutri predstavi-
li uspešno končan skupni 
projekt Odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda v porečju 
Sore. Gre za del celovitega 
regionalnega okoljskega pro-
jekta Ureditev porečja Sore, 
v katerega so se partnersko 
povezale vse štiri občine, so-
financirala pa sta ga država 
in evropski kohezijski sklad. 
Župani bodo spregovorili o 
pomenu izvedbe teh naložb 
za razvoj občin na Škofjelo-
škem in mnogih drugih ko-
ristih za več rodov prebival-
cev na tem območju.   

Uspešno končali skupni 
projekt
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26. – 31. oktobra

Ob 16.00, 17.00 in 18.00 uri

6., 7. in 13., 14. 
november

Petek, 6. in 13.11. od 16.00 do 1 00 ure
Sobota, 7. In 14.11. od 14.00 do 19.00 ure

9.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Za Varstveno-de-
lovni center (VDC) Kranj 
je bil četrtkov večer prazni-
čen. Zaključili so celoletni 
projekt Soustvarjamo svet-
lobo, obeležili 15-letnico sa-
mostojnega zavoda in oboje 
podelili s številnimi obisko-
valci. Iztočnica za razisko-
vanje svetlobe v vseh njenih 
pozitivnih odtenkih jim je 
bila UNESCO-vo mednaro-
dno leto svetlobe, ki ga obe-
ležujemo letos. »Bodisi da 
je bil to pogovor o svetlobi, 
o tem, kako svetloba simbo-
lizira toploto, energijo bodi-
si kot konkreten projekt So-
ustvarjamo svetlobo, ki si ga 
je zamislila organizacijska 
vodja naše kranjske enote 
Tatjana Sladič in v katerem 
so nastala edinstvena gline-
na svetila izpod rok naših 
uporabnikov v sodelovanju 
s keramičarko Barbo Štem-
bergar Zupan; ustvarjali so 
tudi na lončarskem tabo-
ru na Jezerskem. Pripravili 

smo razstavo vseh svetilk, 
ki so se delale vse leto, posa-
mezne svetilke so pečene v 
posebni raku tehniki. Raz-
stavili smo še druge naše iz-
delke in s tem obiskovalcem 
predstavili, kaj vse smo na-
redili. V projektu je sodelo-
valo vseh 154 uporabnikov iz 
vseh naših enot in zaposle-
ni,« je povedala direktorica 
VDC Kranj Mirjana Česen 
in se zahvalila donatorjem 
za pomoč pri izvedbi projek-
ta Soustvarjamo svetlobo. 

Predstavnik sveta star-
šev Milan Hafnar je čestital 
vsem zaposlenim, sedanji 
in nekdanji direktorici, Mir-
jani Česen in Ivici Matko za 
uspešna leta delovanja na 
lokacijah v Kranju, Tržiču, 
Šenčurju in Škofji Loki, kjer 
imajo poleg storitve dnev-
nega varstva zadnjih pet let 
tudi bivalno enoto. Lani so 
odprli gibalni park v Kranju, 
ki so ga letos s pomočjo do-
nacije še nadgradili. »Najpo-
membnejše za naše otroke 
pa je to, da se v tej ustanovi 

počutijo odlično,« je pouda-
ril Hafnar. VDC Kranj izva-
ja socialno-varstveno stori-
tev vodenja, varstva in zapo-
slitve pod posebnimi pogoji. 

Med številnimi unikatni-
mi glinenimi svetili, razsta-
vljenimi v ©u lici prijaznih 

kotičkov© v kranjski enoti 
VDC je posebno mesto do-
bila svetilka, ki simbolizira 
drevo. K prijetnemu vzduš-
ju na četrtkovi slovesnosti 
sta z glasbo prispevala ume-
tnika Eva Moškon z vokalom 
in Andrej Pekarovič s kitaro.

V ulici prijaznih kotičkov
V Varstveno-delovnem centru Kranj so sklenili celoletni projekt Soustvarjamo svetlobo in hkrati 
obeležili petnajstletnico samostojnega zavoda.

Zavzetost ustvarjalcev glinenih svetil in drugih izdelkov ter 
navdušenje obiskovalcev sta lepo zaokrožila praznovanje. 

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Prejšnji 
teden so na seji vlade govo-
rili tudi o reševanju lastni-
štva zemljišč znotraj pose-
stva protokolarnih objektov 
Brdo pri Kranju in se stri-
njali, da je iz razlogov ohra-
nitve naravne vrednote, eko-
loške pomembnosti obmo-
čja in varovanja kulturnega 

spomenika treba zagotovi-
ti celovitost posestva z last-
ništvom Republike Sloveni-
je. 

Vlada Republike Sloveni-
je je ob tem naložila Skladu 
kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, 
da čim prej izvede vse pot-
rebne aktivnosti in postop-
ke za zagotovitev lastništva 
Republike Slovenije nad 

celotnim posestvom proto-
kolarnih objektov Brdo pri 
Kranju. 

»Po trenutnem stanju 
je v lasti Republike Slo-
venije 427 hektarov, v za-
sebni lasti pa 46 hektarov 
zemljišč. Število zaseb-
nih lastnikov je trenutno 
84,« je povedala direktori-
ca JGZ Brdo Špela Munih 
Stanič. 

Posestvo bo državna last
Večina posestva Brdo je že sedaj v lasti Republike Slovenije, v kratkem pa se 
bodo začeli postopki za zagotovitev lastništva nad celotnim posestvom.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na septembrski seji 
kranjskega mestnega sveta 
so svetniki sprejeli odlok o 
ustanovitvi Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj. Ker ta 
določa, da morajo najkasne-
je v treh mesecih imenovati 
svet zavoda, so na oktobrski 
seji kot predstavnike usta-
noviteljice Mestne občine 
Kranj imenovali Alojza Ju-
rija Gorjanca, Barbaro Gun-
čar, Roka Pintarja in Igor-
ja Velova. Za predstavnika 

uporabnikov s področja tu-
rizma so imenovali Uroša 
Pivka, za predstavnika upo-
rabnikov s področja kulture 
pa Uroša Korenčana. 

»Trenutno poteka razpis 
za direktorja oziroma direk-
torico Zavoda za turizem 
Kranj, ki se izteče 9. novem-
bra. Potem bo novi svet za-
voda pregledal prijave in 
mestnemu svetu predlagal 
kandidata. V 14 dneh oziro-
ma najkasneje mesecu dni 
naj bi potem začel z delom,« 
je povedal kranjski župan 

Boštjan Trilar in dodal, da si 
želi, da bi dobili dobrega di-
rektorja.

 »Predvsem si želim neko-
ga s širokim znanjem, ki je 
videl tudi precej sveta in je 
primerno izobražen. Želim, 
da bi imel vodstvene kompe-
tence, da bo znal reorganizi-
rati zavod in potem izvajati 
strategijo turizma in kultu-
re. Prav tako želim, da delal 
povezovalno – tako v krajev-
ni skupnosti kot s sosednji-
mi občinami, državo in tuji-
no,« je še dodal župan Trilar.

Direktorja še iščejo
Kranjski mestni svetniki so v nov svet Zavoda za turizem in kulturo že 
imenovali predstavnike ustanovitelja in zainteresirane javnosti.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo nedeljo je 
nenadoma umrl član Sveta 
Mestne občine Kranj Jože 
Lombar. Bil je politik in go-
spodarstvenik, poleg tega pa 
tudi predsednik Stranke za 
napredek krajevnih skup-
nosti. Več mandatov je bil 
predsednik Sveta Krajev-
ne skupnosti Trstenik. Žal-
na knjiga je od včeraj pa do 
pogreba, vsak dan med 8. 
in 14. uro, odprta v stavbi 
Mestne občine Kranj na Slo-
venskem trgu 1 v Kranju.

Umrl je Jože Lombar

Jože Lombar / Foto: Gorazd Kavčič

Naklo – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Podbrezje je 
zaprosilo za oprostitev komunalnega prispevka v višini dob-
rih dva tisoč evrov za del objekta, v katerem je gasilski dom v 
Podbrezjah. Za PGD Podbrezje komunalni prispevek v takem 
znesku pomeni velik finančni zalogaj tudi zato, ker v tem letu 
obnavljajo gasilski dom. Na predlog župana Marka Mravlje 
je občinski svet odločil, da je oprostitev plačila komunalnega 
prispevka z vidika javnega interesa upravičena.

Oproščeni komunalnega prispevka

Naklo – Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli drugi reba-
lans proračuna Občine Naklo za leto 2015. Letos je prišlo do 
dodatnega znižanja vrednosti pribitkov (marž) za novo najete 
kredite, smiselno je zato reprogramiranje dveh kreditov, ki so 
ju najeli v letih 2013 in 2014 za gradnjo vrtca Mlinček v Naklem. 
Občina bi prihranila 47.500 evrov, skupna glavnica kreditov, 
ki sta predvidena za reprogramiranje, pa je 1.566.465,48 evra.

Drugi rebalans proračuna
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Mateja Rant

Škofja Loka – Obiske po mla-
dinskem sektorju na pobudo 
Urada RS za mladino orga-
nizira Mladinski svet Slove-
nije v sodelovanju z mladin-
sko mrežo MaMa in zavo-
dom Movit. Tokrat so prip-
ravili sedmega v nizu dva-
najstih dogodkov, in sicer je 
za gorenjsko regijo potekal 
v Škofji Loki, zato je sodelo-
val tudi Mladinski svet Ško-
fje Loke. Izpostavili so pro-
blem pomanjkanja denarja 
za mladinsko infrastruktu-
ro na področju kulture.

»Veseli me, da ste izbrali 
problem mladinske kulture 
in možnosti za uresničitev 
ambicij mladih na tem po-
dročju,« je uvodoma pouda-
ril državni sekretar na mini-
strstvu za kulturo Anton Per-
šak. Ključno se mu namreč 
zdi, da se mladi znajo orga-
nizirati in artikulirati svo-
je zamisli in želje, saj bodo 
tako lažje našli tudi posluh 
pri občini. Osnovne infra-
strukturne pogoje je namreč 
po njegovih besedah dolžna 
zagotoviti lokalna skupnost. 
Ob tem je direktor regional-
ne razvojne agencije BSC 
Kranj Rok Šimenc pouda-
ril, da so v Škofji Loki naklo-
njeni mladinski kulturi, kot 
primer uspešnega organizi-
ranja na tem področju pa je 
izpostavil Rokodelski center 
DUO. »Ker so ga umetniki 
zasnovali povsem sami, so 

ga tudi vzeli za svojega. Ljud-
je namreč težko sprejemajo 
ideje ©o d zgoraj©, v takem pri-
meru je to na dolgi rok zago-
tovo bolj uspešno.« Tudi An-
draž Zgonc iz Urada RS za 
mladino se je strinjal, da mo-
rajo mladi najprej jasno iz-
raziti svoje interese, potem 
jim bodo prisluhnile tudi lo-
kalne skupnosti.

Mladi iz Škofje Loke so 
ob tem opozorili tudi na to, 
da se pri investicijah v mla-
dinsko infrastrukturo ureja-
jo predvsem športna igrišča, 
čeprav delež mladih, ki delu-
jejo na kulturnem področju, 
ne zaostaja bistveno za dele-
žem mladih, ki so včlanjeni v 

športna društva. V nacional-
nem programu za mladino, 
so izpostavili, omenjajo si-
cer veliko investicij v kultu-
ro, a v glavnem gre za knji-
žnice, muzeje, arhive ... Kot 
je poudaril Peršak, je napač-
no razmišljanje, da ti pro-
stori niso namenjeni tudi 
mladim. »Knjižnice že dol-
go niso več zgolj skladišča 
knjig, ampak se v njih odvi-
ja vrsta različnih dejavnosti, 
vezanih na virtualni prostor, 
zato je temu vse bolj prila-
gojena tudi oprema v knji-
žnicah.« Tudi velik del kul-
ture se po njegovem prepri-
čanju seli v virtualni prostor 
in tako za svoje delovanje ne 

potrebujejo klasičnih pro-
storov. A mladi se s tem niso 
povsem strinjali, saj menijo, 
da za izvajanje svojih pro-
gramov potrebujejo primer-
ne prostore. Peršak je priz-
nal, da denarja za infrastruk-
turo skoraj ni na voljo, veliko 
sredstev pa namenjajo pro-
gramom za mlade. Šimenc 
je zato ob tem opozoril na 
možnost revitalizacije neka-
terih degradiranih območij, 
kjer bi lahko prostore ponu-
dili tudi mladim, kot je reci-
mo območje nekdanje voja-
šnice v Škofji Loki, v Kranju 
pa se ta priložnost ponuja v 
več kot petdesetih praznih 
lokalih.

O težavah mladinske kulture
V Škofji Loki so v okviru obiskov po mladinskem sektorju v Sloveniji v sredo pripravili sedmi regijski 
dogodek za gorenjsko regijo, na katerem so izpostavili problem pomanjkanja mladinske infrastrukture.

V Škofji Loki so mladi spregovorili o problemu pomanjkanja neodvisne mladinske 
infrastrukture. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Sv. Duh – Pri Sv. Duhu je bila 
leta 2009 z evropskim de-
narjem zgrajena kanalizaci-
ja. Pred kratkim nas je eden 
tamkajšnjih prebivalcev ob-
vestil, da je pri samostanu 
več gospodinjstev, kjer voda 
iz kanalizacije udarja nazaj, 
kadar je močnejše deževje. 
Doslej se je to zgodilo trik-
rat, najhuje je bilo ob lan-
skih poplavah. Občino opo-
zarjajo, a je po bralčevih be-
sedah zelo neodzivna, od-
govarjajo le, da je narejena 
idejna zasnova za sanaci-
jo. Razlog je menda v tem, 
ker pri enem od lastnikov 
ni bilo pridobljeno soglasje 
in je zaradi tega kanalizacija 

speljana nestrokovno, »na 
horuk«. 

»Občina Škofja Loka je v 
letu leta 2009 zaključila in-
vesticijo izgradnje javnega 
kanalizacijskega sistema 
na območju krajevne skup-
nosti Sv. Duh, v naseljih Sv. 
Duh, Forme in Dorfarje, za 
kar nam je uspelo pridobi-
ti evropska sofinancerska 
sredstva, in sicer iz struk-
turnega sklada EU. Da smo 
izvedli takšen zahteven 
projekt, je bilo treba pripra-
viti vso potrebno dokumen-
tacijo (izdelalo jo je strokov-
no podjetje) in vsa upravna 
dovoljenja. Skratka: za pri-
dobitev in črpanje namen-
skih evropskih sredstev 
so morali biti ustrezno in 

pravilno izpeljani vsi po-
stopki,« z Občine Škofja 
Loka odločno zavračajo na-
mige, da je bil projekt izgra-
dnje kanalizacijskega siste-
ma izpeljan »na horuk« in 
nestrokovno.

»Za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za omenjeni 
projekt je bilo treba za vsa-
ko parcelo na trasi kanaliza-
cije z lastnikom skleniti slu-
žnostno pogodbo. Nekateri 
lastniki tega niso želeli sto-
riti. Kjer se je le dalo, je bila 
trasa potem izpeljana z »ob-
vodom« teh parcel, kar po-
meni določen odmik od op-
timalne trase in tudi zaradi 
tega se sedaj ob večjih nali-
vih lahko pojavijo neugodne 
hidravlične situacije in izliv 

vode,« pojasnjujejo razloge 
za sedanje nevšečnosti. Zav-
račajo tudi očitke o neodziv-
nosti. Sicer pa dodajajo, da 
nekateri lastniki še vedno 
vztrajajo pri svojem in spra-
šujejo se, kaj lahko na obči-
ni (še) storijo, da prepričajo 
lastnike določenih zemljišč 
o nujnosti in strokovni ute-
meljenosti omenjenega po-
sega. In optimistično doda-
jajo: »Najnovejša vest je, da 
je po dolgotrajnih pogovorih 
z nekaterimi tamkajšnjimi 
krajani in proučevanju vseh 
možnih potekov tras in reši-
tev nadaljevanje gradnje ka-
nalizacije in s tem vsaj delna 
rešitev stanja odvodnjavanja 
tega dela Sv. Duha tokrat res 
že skoraj na dosegu roke.«

Je bila kanalizacija zgrajena  
»na horuk«?
Nekateri prebivalci Sv. Duha se pritožujejo, da jim voda iz kanalizacije ob večjih deževjih sili v kleti. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi zasedanje 
občinskega sveta je prejšnji 
teden potekalo v znamenju 
pravkar odprte škofjeloške 
obvoznice v Poljansko doli-
no. Občinski svetniki so na-
mreč v zvezi z njo na župana 
in občinsko upravo naslovili 
več vprašanj in pobud. 

»Končana sta največja pro-
jekta zadnjih let, obvoznica in 
urejanje porečja Sore, zato se-
daj določimo naslednje dol-
goročne prioritete občine. 
Predlagam, da je to severna 
obvoznica in da nas svetnike 
o napredku pri tem projektu 
obveščate na enak način, kot 
ste nas o prej omenjenih,« je 
predlagala Mirjam Jan Blažič. 
Melita Rebič je dejala, naj ces-
to skozi Spodnji trg sanirajo 
vsaj največjih poškodb, pre-
dlagala pa tudi, naj semafo-
rizirano križišče pred odce-
pom z Ljubljanske ceste pro-
ti Suhi spremenijo v krožišče. 
Nujna je tudi sanacija križišča 
pri Lipici, kar naj se zgodi po 
odprtju južne dovozne ceste 
v industrijsko cono, pa pred-
laga Veronika Hartman. Na 

Martina Trampuša pa so se 
dan po odprtju obvoznice obr-
nili prebivalci, ki jih skrbi, da 
se bo zaradi obvoznice pove-
čal promet po Suški cesti. Za-
vzemajo se za to, da bi na Plev-
ni in pri Suhi postavili prome-
tne znake, češ da je dovoljen le 
lokalni promet, in da se ome-
ji tudi promet tovornih vozil 
na 3,5 tone. Tomaž Paulus je 

predlagal, da se poveča delež 
občinskega sofinanciranja za 
obnovo fasad na Spodnjem 
trgu, David Jezeršek pa doda-
ja, naj poskrbijo za lasersko či-
ščenje fasad. Paulusa je še za-
nimalo, kdaj bo sprejet občin-
ski podrobni prostorski načrt 
za severno obvoznico in do 
kdaj veljajo zaščitni ukrepi 
na tem področju. Sedaj, ko je 
zgrajena južna obvoznica, pa 
ga zanima tudi usoda držav-
nega projekta Jeprca - Stane-
žiče, za kar je bil že sprejet dr-
žavni lokacijski načrt. Vpraša-
nje o tem naj občinska upra-
va naslovi na ministrstvo za 
infrastrukturo. Župan Miha 
Ješe je temu pritrdil in dejal, 
da se bo občina v okviru tega 
projekta v prvi fazi borila za 
cestni odsek Trata–Meja. 

Pobude v znamenju 
obvoznice
Ko bodo decembra odprli še južno dovozno cesto 
v industrijsko cono na Trato, bodo v občini Škofja 
Loka končani večletni projekti, v proračunu za 
naslednje leto pa ne bo večje investicije, je na seji 
občinskega sveta dejal župan Miha Ješe.

Škofjeloške občinske svetnike je zanimalo tudi, kako 
je občina pripravljena na begunsko krizo. Tomaž 
Paulus je menil, da morata za morebitne nastanitve 
župan in občinska uprava obvezno pridobiti soglasje 
občinskega sveta. Le osem opozicijskih svetnikov je 
glasovalo za njegov predlog, ostali so ga zavrnili. 
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Vabljeni na dan za podjetne!

Prisluhnite strokovnjakom in uspešnim 
podjetnikom o različnih vidikih poslovanja.

Ne zamudite enkratne priložnosti, da 
pridobite vse odgovore na enem mestu, v 
enem dnevu.

Več informacij ter prijave na osebna svetovanja in predavanja: 

www.evem.gov.si/10let. 

Število mest je omejeno!

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

veš.vem.
vemo!

Portal za podjetja in podjetnike. Že 10 let.

3. 11. 2015 med 13:00 in 17:00
Točka VEM, Upravna enota Radovljica
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Mateja Rant

Gorenja vas – Z izvedeni-
mi sanacijskimi ukrepi po 
poplavah, ki so pred enim le-
tom prizadele občine Gore-
nja vas - Poljane, Škofja Loka 
in Žiri, so župani omenjenih 
občin zadovoljni, bolj kritični 
pa so do rednega vzdrževanja 
vodotokov. Problem namreč 
ostaja praznjenje zadrževal-
nikov, ki so ponekod polni do 
roba, kar bi v primeru močne-
ga deževja spet lahko povzro-
čilo ogromno škode, so opo-
zorili.

V okviru akcijskega načrta 
interventnih aktivnosti zaradi 
poplav so po besedah vodje od-
delka agencije za okolje za ob-
močja zgornje Save Urbana 

Ilca dela izvajali na 36 lokaci-
jah, za kar so namenili 2,5 mi-
lijona evrov. »Bistvo teh ukre-
pov, ki smo jih končali v prvi 
polovici junija, je bila inter-
ventna ureditev in stabiliza-
cija razdejanih strug, da smo 
zagotovili normalno pretoč-
nost,« je pojasnil Ilc in dodal, 
da so v septembru nadaljevali 
z nujnimi vzdrževalnimi deli 
na štirih lokacijah. Vrednost 
teh del ocenjujejo na dobrih 
432 tisoč evrov. V občinah na-
daljujejo tudi sanacijo škode 
na cestni infrastrukturi in sa-
nacijo plazov, za kar so obči-
ne Gorenja vas - Poljane, Žiri 
in Škofja Loka skupaj prejele 
1,25 milijona evrov, je pojasni-
la ministrica za okolje in pros-
tor Irena Majcen.

V občini Gorenja vas - Po-
ljane so imeli po besedah žu-
pana Milana Čadeža največ 
težav v dolini Hotovlje. »Ob-
čine smo takoj pristopile k 
odpravi posledic poplav, a dr-
žavni program odprave pos-
ledic je bil sprejet šele po sed-
mih mesecih, sicer bi dela 
lahko še hitreje stekla,« je 
opozoril Čadež. Iz omenje-
nega programa, je dodal, so 
v njihovi občini prejeli skoraj 
šeststo tisoč evrov, sami pa so 
dodali še prek sedemsto tisoč 
evrov. Ob tem upa na dodatno 
finančno pomoč države, saj 
znesek, ki ga je občina name-
nila za odpravo posledic po-
plav, predstavlja devetkratnik 
njihove obvezne proračun-
ske rezerve. Ta čas še urejajo 

cesto Hotovlja–Bukov Vrh v 
dolžini 2,1 kilometra. 

Za sanacijo škode na ce-
stni infrastrukturi je občina 
Škofja Loka prejela približ-
no pol milijona evrov nepo-
vratnih sredstev, približno to-
liko tudi za urejanje vodoto-
kov, občina pa je doslej name-
nila 750 tisoč evrov. O tem je 
župan Miha Ješe opozoril, da 
v Bodoveljski grapi ta čas še ne 
morejo končati del na cesti, saj 
je treba vzporedno poskrbeti 
za zaščito vodotoka. V Žireh 
so po besedah župana Janeza 
Žaklja popisali kar 23 cestnih 

odsekov, ki so bili poškodova-
ni v poplavah. Za njihovo sana-
cijo so doslej porabili že 650 ti-
soč evrov, od tega so od države 
prejeli 220 tisoč evrov. »V pri-
hodnjem letu bo treba za sana-
cijo nameniti še vsaj 512 tisoč 
evrov,« so poudarili na občini 
Žiri in dodali, da večji del zne-
ska obsega sanacijo gozdne 
ceste skozi Javornikovo grapo.

A vse te investicije bodo po 
besedah Janeza Žaklja le obliž 
na rano, če ne bodo sočasno 
poskrbeli tudi za redno vzdrže-
vanje vodotokov. Urban Ilc je 
pojasnil, da so pred poplavami 

načrtovali sredstva za čiščenje 
zadrževalnikov, ki so jih po-
tem preusmerili v bolj nujno 
sanacijo po poplavah. Ob tem 
je še zagotovil, da so strokovno 
ocenili, katerega od zadrževal-
nikov lahko pustijo neočišče-
nega in ga bodo izpraznili kas-
neje letos ali prihodnje leto, 
brez da bi tvegali večje posledi-
ce. »Živela sem v prepričanju, 
da smo to očistili. To je najbolj 
nujno za preprečevanje na-
daljnjih poplav,« pa je na opo-
zorila odgovorila ministrica in 
dodala, da bo to ena od tem, o 
katerih se bodo še pogovorili.

Zadovoljni s sanacijo 
po poplavah
Ob obletnici poplav na območju Škofje Loke in Poljanske doline so minuli 
petek v Gorenji vasi predstavili ukrepe, ki so jih doslej izvedli pri odpravi 
posledic poplav. Pri tem so v občinah opozorili na problem vzdrževanja in  
še vedno polne zadrževalnike.

V Gorenji vasi so minuli petek ob obletnici poplav v Škofji Loki in Poljanski dolini 
predstavili izvedene ukrepe za odpravo posledic poplav.

Mateja Rant

Gorenja vas – »Ali si danes, 
v miru, lahko predstavljamo, 
koliko smelega poguma, ne-
sebičnosti in domoljubne-
ga zanosa sta imela Olga in 
Vladimir Koračin, da sta se 
v tistih časih izpostavila v to-
likšni meri, da je bilo ogrože-
no njuno in življenje njunih 
otrok,« se je ob odkritju spo-
minske plošče na hiši Kora-
činovih spraševal slavnostni 
govornik, nekdanji koman-
dir postaje milice Škofja Loka 

Brane Virant. To je tretja spo-
minska spominska plošča na 
Gorenjskem in prva na Škof-
jeloškem. V prihodnjih letih 
bo Škofjeloški odbor Policij-
skega veteranskega društva 
Sever Gorenjska odkril še šti-
ri, na vseh objektih, v katerih 
so bila skrivna skladišča orož-
ja in streliva takratne milice 
oziroma policije. Tako se že-
lijo vsaj malo oddolžiti za po-
gumno in domoljubno deja-
nje vsem, ki so leta 1991 svo-
je hiše odstopili za tajna skla-
dišča orožja.

Kot je poudaril Brane Virant, 
naj bo spominska plošča, ki so 
jo odkrili v četrtek, trajen zapis 
veličastnega zgodovinskega 
dogajanja v tistem usodnem 
in pomembnem času, ko smo 
Slovenci udejanjali tisočletne 
sanje. »Spominska plošča bo 
tudi spomin in opomin, da je 
družina Koračin, predvsem pa 
oba zakonca, s svojim nesebič-
nim in požrtvovalnim pogu-
mom prispevala pomemben 
del pri nastajanju in soobliko-
vanju naše domovine.« V le-
tih 1990 in 1991, je spomnil 

Virant, je takratni politični vrh 
Jugoslavije grozil Sloveniji z 
uvedbo izrednih razmer in ra-
zorožitvijo njenih obrambnih 
struktur. »Temu se je takrat-
na republiška oblast uprla in 
bolj ali manj uspešno ohrani-
la orožje Teritorialne obram-
be, prav tako pa smo tudi v or-
ganih za notranje zadeve skle-
nili zavarovati svoje orožje in 
strelivo, tako da ga preselimo 
na skrite lokacije.« Na škof-
jeloškem območju so izbrali 
pet objektov, kamor so v naj-
strožji tajnosti prepeljali orož-
je s Postaje milice Škofja Loka 
in njenih treh oddelkov v Ži-
reh, Gorenji vasi in Železni-
kih. Izbrali so ljudi, ki so jim 
najbolj zaupali, je poudaril Vi-
rant. »Ne spomnim se prime-
ra, da bi kdo od teh odklonil ali 
izrazil kakšne bistvene pomi-
sleke, čeprav smo jih opozori-
li na usodne posledice za nji-
hove družine, če bi sovražnik 
odkril tajno lokacijo.«

Tudi župan občine Gore-
nja vas - Poljane Milan Čadež 
je poudaril, da je bilo to 25 let 
nazaj izredno pogumno deja-
nje. »Ob drugačnem razpletu 
posledice ne bi bile prijetne. 
A vera v skupno državo je pre-
tehtala, da sta zakonca Koračin 
sprejela to odgovornost.« 

Spomin na pogumno dejanje
Na stanovanjski hiši Koračinovih v Gorenji vasi, kjer je bilo v času osamosvojitvenih procesov tajno 
skladišče orožja takratne milice oziroma policije, so minuli četrtek odkrili spominsko ploščo, ki bo 
trajno opominjala na pogum in domoljubje lastnikov objekta.

Pod spominsko ploščo na hiši Koračinovih so od leve proti desni: župan občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež, podpredsednik Združenja Sever in predsednik Policijskega 
veteranskega društva Sever Gorenjska Jože Mencin ter zakonca Olga in Vladimir Koračin.  
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Škofja Loka – Potem ko so na prejšnji seji občinskega sveta v 
Škofji Loki zavrnili predlog sprememb občinskega statuta, je 
občinska uprava pripravila nov predlog in ga na oktobrski seji 
ponovno dala v prvo branje. Spremenili so namreč nekatera 
sporna določila, povezana zlasti s krajevnimi skupnostmi. 
Svetniki so tokrat razen enega glasovali za predlagano gradivo.  

Statut uspešno skozi prvo branje
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Cveto Zaplotnik

Izgorje – Kmetijsko gozdar-
ski zavod Kranj je v sodelo-
vanju s Kmetijskim inšti-
tutom Slovenije in Domači-
jo Blaževc ter s podporo Ob-
čine Žiri pripravil v novem 
gospodarskem poslopju Bla-
ževčeve domačije razstavo ja-
bolk starih in novejših odpor-
nih sort jablan, to je sort, ki 
so odporne proti boleznim in 
škodljivcem ter naravnim uj-
mam. Razstavo so odprli v če-
trtek in bo na ogled še ta te-
den, vsak dan popoldne, v so-
boto pa ves dan. Ob odprtju 
razstave je bilo tudi predava-
nje Boštjana Godca iz kmetij-
skega inštituta o značilnostih 
odpornih sort.

Na razstavi je na ogled pe-
tinsedemdeset različnih od-
pornih sort jabolk, od tega 
je petnajst novejših sort, os-
tale so stare sorte, nekatere 
med njimi tudi še neprepo-
znane in brez imena. Raz-
stava je zasnovana po t. i. De 
Lukasovi klasifikaciji, ki deli 
sorte na kalvile, škrobotovke, 
renete ¼  Okrog dvajset sort 
je za razstavo prispeval in-
štitut, deset jih je z domači-
je Pr©  Blaževc, preostale pa so 
prispevale druge gorenjske 

kmetije. Stare sorte so iz 
kmečkih travniških sadov-
njakov, novejše pa so iz gos-
tih nasadov.

Kot je povedala Germa-
na Pivk, koordinatorka za 
sadjarstvo v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, so 
kmečki sadovnjaki v prete-
klosti močno zaznamova-
li kmetije in podobo pokra-
jine, sodobni čas pa jim ni 
prizanesel. Na marsikate-
ri kmetiji so jih posekali, da 
jih ne bi ovirali pri košnji, ve-
liko sta jih izruvala ali poško-
dovala žled in veter, nekaj jih 

je zaradi pomanjkanja nege 
propadlo. Le redki kmetje se 
odločajo za obnovo starega 
nasada visokodebelnih od-
pornih sort z novimi dreve-
si, večinoma posadijo le po-
samična drevesa in izbrane 
sorte. Največ se odločajo za 
sadnjo grafenštajnca, kokso-
ve oranžne renete in carje-
viča. Dobre lastnosti starih 
sort, to je odpornost, obstoj-
nost, okusnost, barvitost, 
vsebnost sladkorja in dru-
gih snovi, poskušajo žlahtni-
telji izkoristiti pri vzgoji no-
vih sort.

Razstava odpornih  
sort jabolk
V gospodarskem poslopju Domačije Blaževc v Izgorjah pri Žireh  
je še ta teden na ogled razstava starih in novejših odpornih sort jabolk.

Med ogledom razstave odpornih sort na Blaževčevi 
domačiji v Izgorjah

Ana Šubic

Železniki – S slovesnostjo 
Iz korenin rastemo so v Že-
leznikih v petek sklenili niz 
prireditev, ki so se vse leto 
vrstile v počastitev dvestole-
tnice šole. Da se še kako dob-
ro zavedajo izjemnega po-
mena, ki ga je za razvoj nji-
hovega kraja imela ustano-
vitev šole, so dokazali tudi 
domačini, ki so do zadnje-
ga kotička napolnili špor-
tno dvorano. Slavnostni go-
vornik na prireditvi bi sicer 
moral biti predsednik repu-
blike Borut Pahor, ki pa se 
je v petek odpravil v Bohinj-
sko Bistrico na zadnje slovo 
od staroste slovenske politi-
ke Franceta Bučarja. Zaradi 

izrednega dogodka je bila 
odsotna tudi ministrica za 
izobraževanje Maja Mako-
vec Brenčič, prireditve pa se 
je udeležila državna sekre-
tarka Andreja Barle Lakota.

»Dvesto let organizirane-
ga šolstva priča o tem, da se 
v kraju že dolgo zavedate po-
mena znanja,« je v poslani-
ci, ki jo je v njenem imenu 
na prireditvi prebral ravna-
telj OŠ Železniki Franc Rant, 
zapisala ministrica. Naveza-
la se je tudi na naslov prire-
ditve Iz korenin rastemo in 
dodala, da bi simbolično lah-
ko rekli, da je v Železnikih iz 
zdravih korenin znanja zras-
lo trdno drevo učenosti.

»Začetnik šole v Železni-
kih župnik Mihael Grošelj 

si gotovo ni mogel zamisli-
ti, kakšen razvoj bo dožive-
la njegova stvaritev, prepri-
čan pa sem, da bi bil pono-
sen na današnjo šolo, tako 
kot smo mi ponosni nanj in 
na njegovo delo. Postavil je 
trdne temelje največji nalož-
bi v Selški dolini doslej, na-
ložbi v znanje, in začel pot v 
prihodnost,« je v svojem na-
govoru poudaril ravnatelj 
Franc Rant. Čeprav se ob ju-
bileju pogosto spominjamo 
preteklosti, ostaja v ospred-
ju usmeritev v prihodnost, 
je dejal: »Letošnji prvošolci 
bodo morda končevali svoje 
šolanje nekje po letu 2032, 
ko bo svet že bistveno druga-
čen. Dati jim moramo spo-
sobnosti, da se bodo znali 

prilagajati novim okolišči-
nam.« 

Na prireditvi so nastopili 
številni učenci, ki so se s pet-
jem, plesom, recitacijami in 
igranimi prizori ©s prehodi-
li© skozi dvestoletno zgodo-
vino šole, za piko na i pa je s 
svojim glasom navzoče nav-
dušil znani tenorist Janez 
Lotrič, ki je tudi sam nekoč 

gulil šolske klopi v Železni-
kih.

Šola je sicer po zaslugi žu-
pnika Grošlja v vsakodnev-
no življenje kovaških dru-
žin Železnikarjev vstopila 
leta 1815. Sprva je bila eno-
razrednica, prvi učitelj pa Ja-
kob Demšar. Pouk je najprej 
potekal v prostorih stano-
vanjskih hiš v Železnikih, 

po letu 1842 pa tudi v prvi 
šolski stavbi na Trnju. Leta 
1948 jim je uspelo dokon-
čati gradnjo novega objekta 
v Otokih, kjer šola deluje še 
danes. V tem šolskem letu 
OŠ Železniki obiskuje 706 
učencev: 536 jih je v matični 
šoli, 170 pa v njenih podru-
žnicah v Selcih, Dražgošah, 
Davči in Sorici.

Največja naložba  
je v znanje
V Železnikih so sklenili praznovanje 200-letnice šole. Z njeno ustanovitvijo  
je župnik Mihael Grošelj postavil trdne temelje največji naložbi v Selški 
dolini, naložbi v znanje, je poudaril ravnatelj Franc Rant.

Na poti skozi dvestoletno zgodovino šole so se učenci ustavili tudi v času  
pionirjev. / Foto: Andrej Tarfila
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Lokalno pridelana 
hrana je temelj 
zdravega  
prehranjevanja, 
predvsem so živila 
pridelana naravi 
prijazno, bolj 
polnega okusa in 
tudi nasitna. Kako 
pestre in zanimive 
obroke lahko 
pripravimo z zele-
njavo, kot glavno 
sestavino, vam 
ponujamo v novi 
knjigi z recepti za: 
25 domiselnih zaj-
trkov, 25 osvežilnih 
solat, 30 različnih 
juh, 15 zanimivih 
enolončnic, 40 
samostojnih jedi 
ter 25  sladic.

Cena knjige je

Jasna Paladin

Klemenčevo – Novo pridobi-
tev so predstavniki Občine 
Kamnik, Sklada Si.voda in 
Hidrotehnika namenu ura-
dno predali minuli četrtek, in 
to na območju Klemenčeve-
ga, ob Bistričici in njenem hu-
dourniškem pritoku Blatnica, 
ki je pred dobrimi dvajsetimi 
leti ob povodnji tamkajšnje 
kraje že dodobra razdejal.

Od takrat pa do danes 
so na vodotoku zgradili že 

mnogo objektov, temu pa 
so zdaj dodali še dva – preč-
no in vzdolžno kranjsko ste-
no, ki dopolnjujeta celovit sis-
tem urejanja hudourniških 
vodotokov na tem območju. 
Kranjski steni sta zgrajeni iz 
macesnovega lesa in kame-
nja, svojo funkcijo prepreče-
vanja neželene erozije pa naj 
bi opravljali nadaljnjih petde-
set let. »Da znamo reševati, 
smo dokazali že velikokrat, 
žal pa nismo vedno znali tudi 
preprečevati, tako kot bi bilo 

treba. Ta projekt je začetek 
nečesa novega, novega raz-
mišljanja, da betonske rešit-
ve niso vedno najbolj funkci-
onalne in estetske,« je na pri-
dobitev ponosen župan Mar-
jan Šarec, samo tehniko pa je 
zbranim na odprtju predsta-
vil predsednik strokovne-
ga sveta Sklada Si.voda Mi-
tja Bricelj. »Ta tehnologija, 
ki zmanjšuje hudourniško 
ogroženost, je priznana kot 
kulturna dediščina Slove-
nije, saj je bila pred dvema 

letoma vpisana v Register 
žive kulture dediščine pri Mi-
nistrstvu za kulturo v skladu 
z Unescovo Konvencijo o va-
rovanju nesnovne kulturne 
dediščine. Ta tehnika ima na 
Kranjskem večstoletno tradi-
cijo, kot Krainer Wande pa 
jo uporabljajo tudi na avstrij-
skem Koroškem, na Tirol-
skem in Bavarskem. Kranj-
ska stena, poznana tudi kot 
lesena kašta, predstavlja t. i. 
zeleno infrastrukturo ureja-
nja vodotokov, saj upošteva 
značilnosti lokalnega okolja, 
ne posega v vodni habitat, ga 
celo bogati, je izjemno niz-
koogljična tehnika in ne zah-
teva visokih stroškov vzdrže-
vanja,« je opisal in dodal, da 
tudi stroka znova prepozna-
va pomen lokalnih gradiv in 
tradicionalnih tehnik.

Projekt sta sofinancirala 
Sklad Si.voda (41.500 evrov) 
in Občina Kamnik (dobrih 
deset tisočakov), to pa je že 
deseti projekt sklada v zad-
njih šestih letih, odkar de-
luje. »Za vse projekte smo 
v šestih letih do sedaj name-
nili že četrt milijona evrov. 
Morda se ne sliši veliko, a 
tudi z majhnimi projekti 
lahko delamo velike korake, 
ki v lokalni skupnosti pome-
nijo ogromno,« pa je pouda-
rila direktorica Sklada Si.vo-
da Irena Zupančič Cimer-
man.

Hudournik uredili po starem
Občina Kamnik je skupaj s Skladom Si.voda na hudourniku Blatnica uredila dve kranjski steni,  
s katerima so poplavno ogroženost območja močno zmanjšali, in to s tradicionalnimi tehnikami 
hudourničarjev. Kranjska stena pa ni le okolju prijazna, ampak ima tudi velik kulturni pomen –  
vpisana je namreč v register žive kulturne dediščine.

Partnerji pri projektu – predstavniki Občine Kamnik in Sklada Si.voda ter izvajalca 
Hidrotehnika – ob novi pridobitvi, ki močno zmanjšuje hudourniško ogroženost prebivalcev 
doline Bistričice. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Komenda – Občini Komen-
da in Mengeš vodita postop-
ka sprememb in dopolnitev 
odloka o občinskem prostor-
skem načrtu (OPN), s kateri-
ma želijo omogočiti, da bi na 
območju t. i. Agroemone na 
Drnovem opuščene kmetij-
ske objekte lahko nadome-
stila proizvodna dejavnost, 
za kar si prizadevajo lastniki 
zemljišč, ki nosijo tudi stro-
ške postopkov. Približno 80 
odstotkov oz. 3,4 hektara ob-
močja sodi v občino Men-
geš, kjer so v fazi priprave 
gradiva na javno razgrni-
tev, 0,8 hektara oz. 20 od-
stotkov pa v občino Komen-
da, kjer javna razgrnitev že 
poteka, spremembe odloka 
pa so na zadnji seji obrav-
navali tudi občinski svetni-
ki. A po razpravi o odloku 

niso glasovali, pač pa so pre-
jeli samo sklep, da so se z od-
lokom seznanili, saj so se od-
ločili, da bodo prvo obravna-
vo in tudi dokončni sprejem 
odloka opravili šele po tem, 
ko bodo oboje storili tudi v 
Mengšu.

Odbor za komunalo je si-
cer dal pozitivno mnenje k 
odloku, a s pripombo, da se 
dovozne ceste vzpostavijo iz 
kamniške smeri, s čimer bi 
razbremenili cesto pri Kri-
žu. Odbor za kmetijstvo je 
zavzel negativno stališče, saj 
ne želijo, da bi iz območja za 
kmetijsko dejavnost zrasla 
nova cona, na tem območju 
pa vidijo tudi potencialno lo-
kacijo za preselitev katere 
od kmetij, saj v občini pri-
manjkuje kmetijskih povr-
šin. Tudi nekateri drugi sve-
tniki so se strinjali, da bi na 
območju sredi kmetijskih 

površin morali ohraniti se-
danjo rabo, opozorili pa so 
še, da se jim ne zdi prav, da 
v istem odloku rešujejo še 
problem moščanskih gasil-
cev. Občina Komenda je na-
mreč spremembo odloka ©i z-
koristila© še za pomoč gasil-
cem PGD Moste, pri katerih 
se je izkazalo, da po obstoje-
čem OPN-ju faktor pozida-
nosti zemljišč, ki so jih od-
kupili za selitev gasilskega 
doma iz središča na vzhod-
ni rob Most (ob vrtnem cen-
tru), ni zadosten. Zato so 
med javno razgrnitvijo, ki 
poteka še do 2. novembra, 
predlagali, da se za potrebe 
gasilcev v njihovi enoti ure-
janja prostora ta faktor lahko 
dvigne, saj imajo gasilci pro-
jekt za gasilski dom že nare-
jen, a gradbenega dovoljenja 
na podlagi obstoječega OPN 
ne bodo dobili.

Počakali bodo na Mengeš
Komendski občinski svetniki niso želeli glasovati o spremembah občinskega 
prostorskega načrta, vezanih na kmetijski kompleks na Drnovem.

Komendska Dobrava – Učencem s Komendske Dobrave avto-
busa ne bo več treba čakati pod milim nebom, saj so tam na po-
budo Milana Starovasnika, sicer občinskega svetnika Liste Vem, 
uredili avtobusno postajališče za šolske otroke. Kot je pojasnil 
pobudnik, je podžupan Igor Štebe doniral leseno konstrukcijo, 
Boštjan Orel je odstopil zemljišče, občina je prispevala za tlako-
vanje, sam pa za kritino. Postajališče, ki bo zavetje nudilo tudi 
sprehajalcem in kolesarjem, so uradno predali namenu minuli 
petek, kot pravi Starovasnik, pa gre za pomembno pridobitev, 
saj se na Komendski Dobravi že vrsto let ni nič naredilo. »Naša 
največja želja je sicer ureditev ceste, saj se asfalt zdaj konča na 
polovici vasi,« je še pristavil Starovasnik.

Avtobusno postajališče za šolarje

Vodice – Vodiški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli 
spremembe pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje ter 
člane organov in delovnih teles občine. Pravilnik so uskladili 
z zakonoma o lokalni samoupravi in o uravnoteženju javnih 
financ, po novem pa določa, da je prepolovitev najvišjega 
možnega letnega zneska sejnin, izplačanih občinskemu sve-
tniku (največ 7,5 odstotka letne osnovne plače župana), trajen 
ukrep, medtem ko je bil doslej začasen. Sejnine so znižali 
tudi članom nadzornega odbora občine, znižanje njihovih 
maksimalnih letnih prejemkov pa sprva ni bilo predvideno, a 
so svetniki podprli amandmaja Antona Kosca, s katerima so 
letna izplačila predsedniku nadzornega odbora s 15 znižali na 
devet odstotkov letne županove plače, članom nadzornega 
odbora pa s 13 na 7,5 odstotka. Kosec je svoj predlog utemeljil 
z dejstvom, da se je število nadzornikov s tri povečalo na pet 
članov, medtem ko je obseg dela ostal isti.

Nižja izplačila tudi za člane nadzornega odbora

Kamnik – Kot smo že poročali, so se kamniški svetniki na pred-
log župana Marjana Šarca minulo sredo soglasno odločili, da 
sprejmejo dar sester uršulink, ki so jim brezplačno ponudile 
samostan v Mekinjah. A kot kaže, sklep občinskega sveta še 
ne zagotavlja, da bo samostan res prešel v roke občine. Kot 
nam je odgovorila s. Zorica Blagotinšek, bodo uršulinke po-
govore nadaljevale z Občino Kamnik, a v stikih ostajajo tudi 
s preostalimi interesenti za sprejem daru.

Uršulinke v stikih z več interesenti za samostan

Vodice – Občanom Vodic 
so po novem na voljo nepo-
vratna sredstva za dodatna 
ukrepa, ki ju je občinski svet 
na zadnji seji uvrstil v pravil-
nik o finančnih spodbudah 
za izvedbo ukrepov učinkovi-
te rabe energije iz leta 2011. 
Pridobiti jih bo možno tudi za 
izvedbo kontroliranega prezra-
čevanja bivanjskih prostorov 
in zamenjavo toplovodnega 
kotla s sodobnim plinskim 
kondenzacijskim kotlom, in 
sicer do 150 evrov, v kombi-
naciji z ostalimi ukrepi učin-
kovite rabe energije pa do 
360 evrov. Pravilnik še naprej 
vključuje subvencioniranje 
dosedanjih ukrepov, s kate-
rimi spodbujajo zamenjavo 
zastarele zasteklitve, izboljša-
nje tesnjenja starejših lesenih 
oken ter vgradnjo termostat-
skih ventilov na radiatorje in 
sodobnih frekvenčnih reguli-
ranih črpalk centralnega ogre-
vanja. V letošnjem proračunu 
je za subvencioniranje ome-
njenih ukrepov zagotovljenih 
tisoč evrov, a na občini ne lani 
ne letos niso prejeli vlog. Sled-
nje sicer sprejemajo nenehno.

Denar še za dva ukrepa
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Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Sponzor nagradne križanke, objavljene v Loškem glasu 
29. septembra 2015, je bil Črešnik, d. o. o., Medvode. Iz-
žrebani so bili naslednji reševalci: 1. nagrado, brezplačno 
premontažo + centriranje pnevmatik, prejme Jože Frelih, 
Železniki; 2. nagrado, brezplačno premontažo 4 pnev-
matik, prejme Marija Burja, Bled; 3. nagrado, pranje vo-
zila + majico, prejme Mija Čemažar, Žirovnica. Čestitamo!  
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti. 

Jasna Paladin

Tunjice – Tunjice so že od 
nekdaj znane kot sadjarsko 
območje in domačini še da-
nes radi poudarjajo, da so v 
kriznih časih preživeli le ob 
suhih hruškah, saj je nekdaj 
vsaka hiša vedela, kako po-
membno je imeti zasajeno 
sadno drevje.

Še bolj se pomena sadne-
ga drevja, sploh starih sort, 
ki nezadržno izginjajo, zave-
dajo člani Sadjarsko vrtnar-
skega društva Tunjice, ki so 
pred dnevi ob pomoči Ob-
čine Kamnik zaključili dva 
sadjarska projekta – DynAlp 
Natura in Sadni mozaik. 
Slednjega so financirali s 
pomočjo norveškega finanč-
nega mehanizma, pripravili 
pa so vrsto izobraževalnih 
predavanj in zasadili sadne 
sadike pri podružničnih šo-
lah v občini Kamnik, v sklo-
pu prvega pa so s pomoč-
jo denarja lihtenštajnskega 
sklada Pancivis in Občine 
Kamnik uredili travniški sa-
dovnjak, kjer že raste več kot 
sto sadik starih sadnih sort. 
»Sadovnjak smo uredili na 

hektaru in pol zemljišča, ki 
je v lasti tunjiške cerkve, čla-
ni društva pa smo ga vzeli v 
najem. Sadovnjak smo ogra-
dili, da bo varen pred žival-
mi, nato pa zasadili 125 sa-
dik starih sadnih sort, ne-
kaj češenj in hrušk ter ve-
čino jablan, ki so že ceplje-
ne, poleg tega smo sadjar-
ji cepili dodatnih sedemde-
set podlag. To je zdaj osno-
va za prihodnje razmnože-
vanje za vse, ki bodo sadi-
ke želeli. Čaka nas še zelo 
veliko dela, a zanimanja je 
že zdaj ogromno in vse več 
ljudi se zaveda, da je v hri-
bovitih predelih, sploh na 
Gorenjskem, sadno drevje 
edina dodana vrednost,« je 
zbranim na uradnem odpr-
tju sadovnjaka, ki je predsta-
vljen tudi na informativni ta-
bli, povedal predsednik Sad-
jarsko vrtnarskega društva 
Tunjice Valentin Zabavnik 
in poudaril, da to še zdaleč 
ni zadnji trak, ki so ga prere-
zali sadjarji v Tunjicah.

Načrtov imajo namreč 
še veliko. V zaključni fazi 
je že spletni katalog sta-
re-sorte.si, v katerem bodo 

predstavljene stare sorte 
sadnega drevja, v prihod-
nje pa si želijo postaviti še 
sušilnico sadja in nekakšen 
učni poligon, kjer bi sad-
jarstva učili predvsem mla-
de. Druženje so v Tunjicah, 

kamor so na strokovni izlet 
prišli tudi občani iz Kranj-
ske Gore, zaključili s Sad-
nim dnevom, na katerem 
so predstavili razstavo sad-
nih sort in več dobrot iz ja-
bolk in hrušk.

Zasadili »muzej« starih sort
Člani Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice, ki si že dolgo prizadevajo ohraniti stare sadne sorte, so s 
pomočjo evropskega in občinskega denarja zasadili 1,5 hektara velik sadovnjak, kjer raste 130 različnih 
sadik starih sadnih sort.

Sadovnjak Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice je prava 
zakladnica starih sadnih sort. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški vetera-
ni so postopke za postavi-
tev spominskega obeležja 
pred Domom kulture Ka-
mnik sprožili takoj po tem, 
ko je Državni zbor sprejel 
novelo zakona o praznikih 
in 25. oktober razglasil za 
državni praznik, ki smo ga 
letos praznovali prvič. Z 
njim se spominjamo dne-
va, ko je leta 1991 zadnji 
vojak JLA zapustil ozemlje 
Slovenije.

Kot so veterani poudari-
li na slovesnem odkritju, so 
razočarani nad odnosom dr-
žave do osamosvojitvenih 
dogodkov in tudi spomin-
sko obeležje so lahko pos-
tavili le ob pomoči številnih 
donatorjev, tudi Občine Ka-
mnik. »Odhod vojakov JNA 
z našega ozemlja za vse, ki 
smo sodelovali v osamosvo-
jitveni vojni, predstavlja vrh 
procesa slovenske osamo-
svojitve. Takoj po spreje-
mu novele o zakonih smo se 
odločili, da bomo v spomin 

na ta dan postavili spomin-
sko obeležje, ki nas bo spo-
minjalo na aktivnosti terito-
rialne obrambe in policije v 
letu 1991, ki so pripeljale do 
tega, da danes lahko praznu-
jemo,« je zbrane med dru-
gim nagovoril predsednik 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik-Komenda mag. Zvon-
ko Cvek. Nekaj besed sta 
spregovorila tudi podžupan 
Matej Slapar in predsednik 
Policijskega veteranske-
ga društva Sever Ljubljana 

Emerik Peterka, glavno be-
sedo pa so kot slavnostnemu 
govorniku predali generalu 
Ladislavu Lipiču, predsedni-
ku Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, ki je sprva osvet-
lil pomembne dogodke iz 
leta 1991, ki so pripeljali do 
srečno zaključene vojne, jih 
osvetlil v luči današnjega do-
gajanja in med drugim pou-
daril, da »vojna za Slovenijo 
ni bila le zmagovita vojna za-
služnih posameznikov, am-
pak celotnega slovenskega 
naroda.«

Ob dnevu suverenosti nov spomenik
Kamnik je bogatejši za novo spominsko obeležje. Ob novem državnem prazniku so ga odkrili člani 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda in Policijskega veteranskega 
društva Sever Ljubljana – odbor Kamnik.

Novo spominsko obeležje stoji pred Domom kulture Kamnik. Slavnostni govornik general Ladislav Lipič / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kot je znano, se je pod 
težo tovornjaka letos marca 
udrl most čez Kokro na Hu-
jah. Ta je še vedno zaprt, po-
jasnilo, kdaj se bo začela grad-
nja, pa so na zadnji seji zahte-
vali tudi kranjski mestni sve-
tniki. Kot je povedala vodja 
Projektne pisarne Tanja Hro-
vat, sta občina in Zavarovalni-
ca Triglav, pri kateri je imel 
povzročitelj škode, podjetje 
Garnol, zavarovano odgovor-
nost, sklenila poravnavo. 

Tako je bila odškodnina, ki 
znaša nekaj več kot 70 tisoč 
evrov, konec septembra že 
nakazana na račun občine. V 
vrednosti je upoštevana nas-
tala škoda, amortizacija in 

stanje mostu. »Sedaj, ko je 
občina prejela nakazano od-
škodnino, bo naročila pro-
jektno dokumentacijo in iz-
peljala postopek javnega na-
ročila z izbiro izvajalca,« je 
povedala Hrovatova.

Nekateri svetniki so bili ob 
tem mnenja, da občina ob 
poravnavi ni iztržila dovolj 
in da bo nov most dražji od 
prejete odškodnine, vendar 
pa je bil kranjski župan Bo-
štjan Trilar mnenja, da naj 
cena gradnje ne bi kaj prida 
presegala zneska poravnave. 

»Če bo za malenkost viš-
ja, pa bomo imeli zato nov, 
lepši most,« je prepričan žu-
pan Trilar, ki je povedal tudi, 
da naj bi s popravilom mo-
stu začeli v letu 2016.

Odškodnina je, 
most drugo leto
Ko bo občina imela projektno dokumentacijo 
in izbranega izvajalca, se bodo začela dela pri 
prenovi udrtega mostu na Hujah.

Most na Hujah je še vedno poškodovan in zaprt. 

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si



13Gorenjski glas
torek, 27. oktobra 2015 KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Nastja Bojić

Naklo – V času študija je v 
okviru glasbene akademije 
sodeloval pri različnih pro-
jektih, bil del muzikala Cvet-
je v jeseni, v začetku julija pa 
je na mednarodnem tekmo-
vanju Hans Gabor Belvedere 
na Nizozemskem med tisoč 
tristo tekmovalci prišel v fina-
le in se uvrstil med petnajst 
najboljših solo oziroma kla-
sičnih pevcev z vsega sveta. 
Kasneje je na mednarodnem 
tekmovanju Zinka Kunc Mi-
lanov na Hrvaškem prejel tre-
tjo nagrado in nagrado oper-
ne hiše iz Reke za angažma 
v naslednji sezoni, v Avstriji 
na mednarodnem tekmova-
nju Otto Edelmann pa dru-
go nagrado in nagrado ob-
činstva. Poleg tega je v Nem-
čiji kot štipendist Društva Ri-
chard Wagner Ljubljana na-
stopil na koncertu štipendis-
tov in se tako predstavil zelo 
široki publiki, za svoj nastop 
pa dobil zelo uspešne in od-
mevne kritike, kar je bila zanj 
velika potrditev.

Težko predstavljiv svet

»Študiramo to, kar nam 
je všeč in v čemer uživamo, 
zato so nagrade super, ven-
dar je vseeno glavno to, da 
te nekdo nekam povabi, kaj-
ti najtežje je dobiti prilož-
nosti nekje peti,« pojasnju-
je Domen, ki se dobro zave-
da, da človek ne postane pre-
poznaven čez noč, temveč je 
v ozadju ogromno dela, iz-
kušenj in nastopov, enkrat 
pa mogoče z vlogo, ki ti je 
res pisana na kožo, navdu-
šiš in ljudi ganeš ter jim ne-
kaj daš. To je po Domnovem 

mnenju tudi bistvo umetno-
sti: »Da lahko ljudem priča-
raš nekaj, česar sicer ne mo-
rejo doživeti, da jih popelješ 
v svet, ki ni tako samoume-
ven in ga je težko predstaviti. 
Glasbeno gledališče je ven-
darle umetnost, in čeprav se 
poraja veliko vprašanj, ali je 
to potrebno ali ne, umetnost 
odpira vprašanja, za katera 
se mi zdi pomembno, da se 
jih vprašamo.« 

Raziskovanje umetnost 
dela čudovito

Na Domnovem reperto-
arju so večinoma samospe-
vi, ki so zelo intimni, saj gre 
za uglasbeno poezijo. Če je 
narava arij razložiti, kaj se 
dogaja, samospev v ospred-
je postavlja močno čustve-
no ekspresijo karakterja, ki 
je na odru. Besedila samo-
spevov resda velikokrat go-
vorijo o rožah, soncu in ve-
tru, vendar so vse to lahko 

metafore in metonimije, 
saj je najpomembneje, da 
v sebi nosiš predstavo, o 
čem gre in kaj želiš sporo-
čiti ljudem, ki to zelo moč-
no občutijo. »Zato je umet-
nost čudovita. Ker razisku-
ješ umetnost, samega sebe, 
ljudi, naš ustroj, pravzaprav 
vse. To raziskovanje me 
tako zelo privlači. Ogromno 
je lirike, hrepenenja, nekih 
nedosegljivih ciljev, ampak 
se mi zdi, da je človek bit-
je, ki stalno hrepeni po ne-
čem. Težko si predstavljam, 
kaj je lepšega od ukvarjanja 
s tem,« pove baritonist, ki so 
mu med drugim zgled Fri-
tz Wunderlich, Luciano Pa-
varotti, Jonas Kaufmann, 
Lawrence Brownlee, Bryn 
Terfel in Dmitri Hvoro-
stovsky, zelo pa ceni tudi 
izr. prof. Matjaža Robavsa, 
mag. art, s katerim že dolgo 
sodeluje: »Je zelo pomemb-
na figura v mojem razvo-
ju, ki mi je in mi še vedno 

predaja ogromno svojega 
znanja. Če z nekom delaš 
toliko časa, je zagotovo tudi 
on tvoj idol. Je krasen peda-
gog in človek, veliko smo že 
naredili skupaj in veliko še 
bomo, resnica pa je, da se ni-
koli ne nehamo učiti.« 

Domen kot diplomirani 
glasbenik pevec nadaljuje s 
podiplomskim študijem na 
Akademiji za glasbo in se 
tudi v prihodnje namerava 
izobraževati in celostno raz-
vijati. Kot pravi, ima vsak v 
svoji karieri padce in vzpo-
ne, ki so zelo dobrodošli, so 
trenutki, ki te ženejo nap-
rej, pomembno pa je, da lah-
ko na nekem področju ne-
kaj narediš: »Dolžnost, da 
se trudiš biti čim boljši, naj-
boljši, je dolžnost do sebe in 
poslušalcev. Pridejo trenut-
ki, ko zaradi najrazličnej-
ših razlogov nisi stoodsto-
ten, ampak če si s srcem pri 
stvari, je to tisto, kar ljudje iš-
čejo.«

Bistvo je ljudem nekaj dati
Baritonist Domen Križaj, doma iz Naklega, je šestindvajsetletni diplomant ljubljanske Akademije za 
glasbo in absolvent Medicinske fakultete. Za njim je izredno uspešno leto, še posebno poletje.

Domen Križaj / Foto: Bastian

Igor Kavčič

Kranj – Enodnevne fotograf-
ske postavitve so na stopni-
šču med nadstropjema v 
nekdanji tovarni Planika, po 
zaslugi Boštjana Gunčarja, 
ki ima tam svoj fotografski 
atelje, postale stalnica zad-
njih let. Tokrat so se obisko-
valci na enkratnem dogod-
ku zbrali že petinpetdesetič, 
prvič na samostojni razstavi 
enega iz gornje vrste sloven-
skih fotoreporterjev. Leta 
2011, ko je Luka Dakskobler 
prejel več nagrad na nateča-
ju Nature Images Awards, 
je ena o njih bila tudi repor-
taža za francosko naravo-
varstveno revijo Terre Sau-
vage. Tako sta se leto kasne-
je s francoskim novinarjem 
Pierrom Gouyoujem Beau-
champsom odpravila delat 

reportažo v Benetke z nalo-
go predstaviti, kako se v Be-
netkah trudijo ohraniti svojo 
laguno. Ta se tudi poglablja, 
na severu do dva milimetra 
letno, v mestu do tri, v južni 
laguni pa celo štiri milime-
tre na leto. 

»Splošno znano je na-
mreč, da se Benetke pogre-
zajo, večina izmed nas pa ne 
ve, da pa se pogreza celotna 
beneška laguna. Prav tako 
tudi sam pred reportažo ni-
sem vedel, kako zelo si lokal-
na skupnost prizadeva lagu-
no ohraniti. Največja nevar-
nost so poplave in valovi, ki 
jih povzročajo številne lad-
je, ki prihajajo v laguno,« o 
tematiki, ki jo je fotografi-
ral, pripoveduje Luka, ki je s 

kolegom šel do institucij, ki 
na različne načine poskuša-
jo ohranjati laguno, med nji-
mi Consorzio Venezia Nuo-
va, ki v projektu MOSE re-
konstruira slana močvir-
ja, blatne ravnice, popravlja 
bregove in nasipe, obnavlja 
zidove. Sodelovala sta s poli-
cijo, ki nadzoruje vstop v la-
guno, krivolov, onesnaženje, 
z naravovarstveniki sta šla v 
tamkajšnje naravne parke in 
podobno ... V Benetkah sta 
se mudila teden dni, Luka pa 
je kasneje še sam odpotoval 
v Benetke v dneh, ko je v njih 
poplavljalo. »S petnajstimi 
izbranimi fotografijami, ki 
jih razstavljam, pripovedu-
jem celotno zgodbo o teh ne-
vidnih Benetkah in njihovih 
reševalcih,« pove Luka, v ka-
terega fotografijah se odra-
ža tudi njegova novinarska 

izobrazba, saj njegove foto-
grafije dosegajo tako ume-
tniško kot dokumentarno 
vrednost. »Želel sem poka-
zati tisto, česar običajni obi-
skovalci Benetk ne vidijo. To 
je pogled iz ozadja,« dodaja 
Luka, ki se mu zdijo tovrstne 
enkratne fotografske razsta-
ve zanimive: »Če so fotogra-
fije dobro predstavljene, in 
tukaj s primerno osvetlitvi-
jo in drugo razstavno opre-
mo so, se vedno dobro poču-
tijo.« Poleg objave v reviji je 
Dakskobler Benetke tokrat 
razstavil prvič v takem obse-
gu, pokazal pa jih je tudi leta 
2013, ko je bil za reportažo 
v kategoriji narava in okolje 
nagrajen na natečaju Slove-
nia Press Photo.

Benetke, ki jih ne 
poznamo
V Galeriji Planika v Kranju je bila v petek na 
ogled fotografska razstava Luke Dakskoblerja z 
naslovom Ohranitev beneške lagune.

Luka Dakskobler nam je tokrat pokazal Benetke, kakršnih 
kot turisti ne poznamo. / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

Kranj – V Prešernovem gle-
dališču si boste komedijo 
SLG Celje Vorkšop na Mo-
ljera Matjaža Zupančiča in 
režiserja Borisa Kobala lah-
ko ogledali v torek, 3. no-
vembra, ob 19.30. Vstopni-
ce so na voljo tudi za izven. 
V njej igrajo Vojko Belšak, 
Pia Zemljič, Renato Jenček, 
Lučka Počkaj, Branko Zavr-
šan in Andrej Murenc.

Komedija Vorkšop na Mo-
ljera svoje izhodišče veže 
na gledališko tematiko, ki 
jo avtor Matjaž Zupančič 
nedvomno izjemno dobro 

pozna. Simon Luzer, njego-
va partnerica Elma in prija-
telj Fridolin pod vodstvom 
Centra za brezdramsko kre-
ativno pisanje skušajo upri-
zoriti Molièrovega Tartuffa. 
Njihova invencija v sodob-
nem času – kjer so klasič-
ni dramski teksti le izhodi-
šče za manipulacije režiser-
skih nebuloz – je v tem, da bi 
Tartuffa uprizorili takšnega, 
kot je napisan. Producent Je-
rovšek in njegova sodelavca 
Štrikgruber in dr. Pita Lom-
bardi so zgroženi nad tako 
bednim konceptom, saj je 
treba vse klasične drame na-
pisati na novo, postaviti v 

smeri brezdramskega, iraci-
onalnega, brezčasnega ¼  

Besedilo Vorkšop na Molje-
ra je prejelo nagrado žlahtno 
komedijsko pero 2014, žirija 
je v utemeljitvi zapisala, da se 
komedija duhovito poigrava 

z znano gledališko predlogo 
in jo umešča v sodobni čas, 
kjer avtor z ostrim peresom 
okrca © blef©  in puhlost neka-
terih sodobnih gledaliških 
prijemov, ki temeljijo zgolj 
na samopoveličevanju.

Vorkšop na Moljera
Čez teden dni bodo v Kranju s svojo komedijo 
Vorkšop na Moljera gostovali Celjani. 

 V predstavi lahko spremljamo tudi Vojka Belšaka, Pio 
Zemljič in Renata Jenčka. / Foto: arhiv predstave (Uroš Hočevar)
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ROKOMETNEGA POKALA SLOVENIJE

RK CERKLJE : RK GROSUPLJE
V četrtek, 29. 10. 2015, ob 19.45 
v Športni dvorani v Cerkljah

Rokometni klub Cerklje, Krvavška cesta 4, Cerklje

maja.bertoncelj@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Tržič – V Dvorani tržiških 
olimpijcev v Tržiču je v so-
boto in nedeljo v organizaciji 
ŠPO PD Tržič potekalo držav-
no prvenstvo v športnem ple-
zanju v težavnosti. Pomerili 
so se plezalci vseh starostnih 
kategorij, vrhunec pa je bil v 
soboto zvečer, ko so se pome-
rili najboljši člani in članice. 
Pri članih sta kar dva priple-
zala na vrh smeri in si razde-
lila zmago: Domen Škofic 
(ŠPO Radovljica) in Urban 
Primožič (PK Škofja Loka), 
tretji pa je bil njegov klubski 
kolega Jure Raztresen. Pri 
članicah je zmago slavila Ja-
nja Garnbret (Šaleški AO), 

tudi državna prvakinja med 
kadetinjami, pred Mino Mar-
kovič (ŠPK Plus) in Tjašo Ka-
lan (AO Kranj), ki je postala 
državna prvakinja med mla-
dinkami. Pri mladincih je bil 
najboljši Martin Bergant (PK 
Škofja Loka).

Za plezalci še ni konec 
sezone. Najboljše plezalce 
na svetu bomo na Gorenj-
skem videli 14. in 15. novem-
bra, ko bo v Športni dvorani 
Zlato polje potekala finalna 
tekma svetovnega pokala v 
športnem plezanju. V boju 
za visoka mesta v skupnem 
seštevku bo tudi Radovlji-
čan Domen Škofic, ki je le-
tos dosegel svojo prvo zma-
go za svetovni pokal.

Škofic in Primožič  
skupaj na vrhu
V Tržiču so se športni plezalci merili za državne 
naslove v težavnosti. 

Najboljših pet članov v težavnosti (od leve): peti Izidor 
Zupan, zmagovalca Domen Škofic in Urban Primožič, četrti 
Martin Bergant (zadaj) in tretji Jure Raztresen / Foto: Luka Rener

Maja Bertoncelj

Sora – V strokovnem vodstvu 
slovenske biatlonske repre-
zentance je po lanski sezo-
ni prišlo do kar velikih spre-
memb. Na glavnih funkcijah 
so nekdanji biatlonci. Pred-
sednik Zbora za biatlon je 
Marko Dolenc, vodja pano-
ge Janez Ožbolt. Mesto glav-
nega trenerja je prevzel To-
maš Kos, ki ga eno sezono ni 
bilo v reprezentanci, je pa so-
deloval z Jakovom Fakom. V 
A-reprezentanci so štiri de-
kleta, in sicer Teja Gregorin, 
Andreja Mali, Anja Eržen in 
Urška Poje, ter pet fantov: 
Jakov Fak, Klemen Bauer, 
Rok Tršan, Lenart Oblak in 
Miha Dovžan. Sezona se bo 
s prvo tekmo svetovnega po-
kala začela 29. novembra v 
Oestersundu na Švedskem. 
Vrhunec bo svetovno prven-
stvo konec februarja in na za-
četku marca v Oslu na Nor-
veškem.

»Za nami je že večji del 
priprav na sezono. Za enkrat 
vse poteka po načrtih. Tudi 
pripravljenost je takšna, kot 
trenutno mora biti. Čaka 
nas še sklepni del priprav 
in upam, da bomo v sezono 
vstopili maksimalno dob-
ro pripravljeni. Odpraviti je 
treba še nekaj pomanjkljivo-
sti, največ pri streljanju. Čas 
gre hitro in kmalu bomo za-
čutili predtekmovalni pri-
tisk,« pravi glavni trener To-
maš Kos. Biatlon je kombi-
nacija teka in streljanja, tudi 
slovenske biatlonce je prav 

slednje marsikdaj oddaljilo 
od še boljših uvrstitev. »Ali 
bodo fantje in dekleta v novi 
zimi streljali bolje, je dob-
ro vprašanje, na katerega pa 
je težko odgovoriti. Delamo 
na tem, da bodo streljali bo-
lje, bo pa odgovor dala šele 
zima,« je pojasnil Kos.

S snegom so se prvič sre-
čali konec septembra na Da-
chsteinu, ko so bili na pripra-
vah v Ramsauu. Zelo ga je 
bil vesel tudi Jakov Fak, prvo 
ime reprezentance: »Prvi 
dan sem bil kot majhen ot-
rok. Smuči in rolke so kot 
dan in noč. Je pa bil bolj led, 
umazanija. Na snegu smo 
bili takrat dva dni po dve uri, 
zgolj za občutek.« Jakov tre-
nira trdo in kot pravi, bo na-
redil vse, da bo konkurenci 
v borbi z njim še težje. Zna-
no je, da se poleg klasičnih 
treningov posveča tudi gim-
nastiki in pilatesu. S trenu-
tno pripravljenostjo je zado-
voljen in ni razloga za kak-
šen strah. »Pomembno je, 
da ostanem zdrav. Zave-
dam se svojih sposobnosti 
in želim si, da bi bile nasled-
nje sezone še uspešnejše,« 
pravi Jakov, ki vseskozi po-
udarja, da si želi vrhunskih 
nastopov, kar pomeni, da bi 
vse naredil tako, kot si je za-
mislil. »Gre za iskanje tiste-
ga nekaj več, kot je medalja. 
Ta je sicer vrhunski dosežek, 
ampak hočem čutiti, da sem 
nekaj naredil tako dobro, 
da si lahko rečem le še bra-
vo,« so besede, ki jih je obja-
vil na družbenem omrežju. 

Ob sebi želi imeti vrhunsko 
ekipo in v to je vložil veliko 
časa. Pomembno vlogo ima 
trener za moč Jani Gril, za-
dovoljen je, da je ostala eki-
pa servisa, ki jo sestavljajo 
Anže Globevnik, Gregor Br-
var in Nejc Kordiš, čeprav so 
imeli ponudbe iz tujine. Vse 
to prinaša velik plus celot-
ni reprezentanci. »Ko sem 
prišel, sem bil med slabši-
mi in sem napredoval, sedaj 
je drugače in se drugi lahko 
tudi učijo od mene,« se za-
veda. Pomembni so mu tudi 
nastopi v štafeti in žal mu je 
vsakič, ko ne nastopa meša-
na štafeta, v kateri so vedno 
možnosti za medaljo. 

Pozoren je na številne po-
drobnosti, vpeljuje in pre-
verja novosti. Ena teh je letos 

avtodom, v katerem prebiva 
v času priprav. Njegove am-
bicije so jasne: »Biti najbolj-
ši, vem pa, da tega ne more 
nihče napovedovati. Želim 
si, da bi bil že od samega za-
četka na čim višji ravni. V le-
tošnji sezoni bosta zame po-
membna tako svetovno pr-
venstvo kot svetovni pokal.« 
Čim več dni pred sezono bi 
rad preživel na snegu in na-
stopil tudi na kakšni pregled-
ni tekmi. V zadnjih mesecih 
je bil prisoten tudi na števil-
nih dobrodelnih prireditvah. 
Sponzorske obveznosti ga v 
tem obdobju niso motile in 
rad je bil v družbi navijačev, 
povsem drugače pa bo, ko se 
bo začela zima. Takrat bo nje-
gov pogled usmerjen le v bi-
atlon.

Vse bo naredil, da bo 
tekmecem še težje
Jakov Fak bo tudi v novi sezoni, ki se bo začela čez mesec dni, prvo ime slovenske biatlonske 
reprezentance. Želi si vrhunskih nastopov, za kar trdo trenira.

Za Jakova Faka bosta v novi sezoni pomembna tako 
svetovno prvenstvo, kjer bo branil naslov prvaka na tekmi s 
skupinskim startom, kot seštevek svetovnega pokala, ki ga 
je v lanski zimi končal na tretjem mestu. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Odbojkarji so konec 
tedna odigrali tekme petega 
kroga 1. DOL. Gorenjski der-
bi je bil v Kranju, kjer so do-
mači igralci Triglava gostili 
Calcit Volleyball. To je bilo 
srečanje ekip, ki sta v letoš-
njem prvenstvu zbrali enako 
število točk in zmag. Tekmo 
so z 0 : 3 (-20, -22, -21) dobili 
Kamničani in tako po Žirov-
nici premagali še drugega 
gorenjskega predstavnika. 

Triglavani so bili večino 
tekme v zaostanku, zato so 
bili prisiljeni igrati bolj tve-
gano, kar je botrovalo tudi 
večjemu številu napak. Tre-
ner Sašo Rop z igro ni bil za-
dovoljen. Kot je dejal, ni bilo 

prave energije. Kamničani 
so na drugi strani s taktič-
no zrelo igro prišli do novih 
točk, s čimer je bil zadovo-
ljen tudi trener Marko Bru-
men. Posebnost tekme je 
bila tudi ta, da so Kranjčani s 
pomočjo Odbojkarske zveze 
Slovenije pripravili posebno 
presenečenje, saj so v Kranj 
pripeljali oba pokala, ki jih je 
osvojila reprezentanca Slo-
venije: pokal za drugo mesto 
na evropskem prvenstvu in 
za prvo mesto v evropski ligi. 
Tretji gorenjski predstavnik 
v prvi ligi, National Žirov-
nica, je doma gostil vodilno 
ekipo na lestvici ACH Volley 
in izgubil z 0 : 3 (-23, -19, -18). 
Kamničani so na lestvici na 
drugem mestu, Triglavani 

so četrti. V prihodnjem kro-
gu, 31. oktobra, bodo Kra-
njčani v gosteh igrali z ACH 
Volleyjem, Kamničani bodo 

gostili Panvito Pomgrad (za-
četek tekme ob 19. uri), Ži-
rovničani pa bodo gostovali 
pri Salonitu Anhovo. 

Kamničanom gorenjski derbi

Kamničani (v belih dresih) so tokrat uspešno ustavili 
triglavane in jim zadali drugi poraz v sezoni. / Foto: Gorazd Kavčič

Nogomet – Pretekli konec tedna so bili aktivni nogometaši v 
vseh ligah. Rezultati gorenjskih ekip: 1. liga Telekom (15. krog): 
Gorica – Domžale 0 : 1. Na lestvici vodi Olimpija, Domžale so 
druge; 2. SNL (12. krog): Kalcer Radomlje – Roltek Dob 2 : 1, 
Šenčur – Zarica Kranj 5 : 0, Triglav Kranj – Aluminij 1 : 0. Na 
lestvici vodi Kalcer Radomlje; 3. SNL Center (10. krog): Zagorje 
– Komenda 3 : 1, Ilirija Extra Lux – Šobec Lesce 4 : 0, Jesenice – 
Žiri 2 : 0, Bled Hirter – Sava Kranj 3 : 1, Brinje Grosuplje – Rudar 
Trbovlje 0 : 1, Jezero Medvode – Ivančna Gorica 0 : 3 in Kolpa – 
AŠK Bravo 3 : 1. V vodstvu je Ivančna Gorica, Bled Hirter je peti; 
Gorenjska nogometna liga (9. krog): Naklo – Ločan Škofja Loka 
1 : 1, Jecom Sport DLN – Velesovo 0 : 3, FC Podbrezje – Visoko 
1 : 5, Bohinj – JuRentA Bitnje 0 : 3, Preddvor – Kondor Polet 2 
: 2 in Britof – Niko Železniki 0 : 1. Na lestvici vodi Velesovo. 
Hokej na ledu – Hokejisti SIJ Acroni Jesenic so igrali na turnirju 
drugega kroga Celinskega pokala v Miskolcu. V tem tekmova-
nju so nastopili po desetih letih. Zabeležili so dva poraza in 
se niso uvrstili v nadaljevanje. Napredovanje v tretji krog si je 
zagotovila le prva ekipa: latvijski Mogo iz Rige. 
Balinanje – Začelo se je tekmovanje v balinarski superligi. 
V prvem krogu so sezono s porazom v Kopru odprli branil-
ci naslova Lokateks Trata iz Škofje Loke. Luka Koper je bila 
boljša s 14 : 12. 

ŠPORT NA KRATKO
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Vabimo vas na predstavitev knjige, ki bo  
v avli časopisne hiše Gorenjski glas v Kranju, 
v torek, 10. novembra, ob 18. uri.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite  
po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo  
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

NOVONOVO Franc Hvasti predstavlja 
enega ključnih členov 
sodobnega slovenskega 
tekmovalnega 
kolesarstva. Zgodbe v 
knjigi Dve uri resnice 
zajemajo ozadja in 
dogodke, ki so za vedno 
zaznamovali kolesarstvo. 
Pripoved je sestavljena 
iz žlahtnih, znanih in 
neznanih zgodb, ki so 
pisane tako, da si lahko 
vsak živo predstavlja 
kolesarski šport, kot se je 
odvijal nekoč. Obvezna 
je za zaljubljence v 
kolesarstvo, še posebej 
pa za vse, ki so si kdaj 
tudi sami na hrbet pripeli 
tekmovalno številko.

Za tekača je ljubljanski ma-
raton nekaj, kar mora preteči 
vsaj enkrat v življenju – ali pa 
tudi ne, če slučajno ne mara 
gneče. Za občasnega tekača 
pa je ljubljanski maraton ne-
kaj, česar ne sme zamuditi, 
saj je tam imenitna zabava. 
Da, tek je tudi zabava, ne 
samo zdrav način življenja. 
Zdrav? Tu bi se dalo malce 
filozofirati, kajti strokovno je 
ugotovljeno, da tudi razcepi-
tev maratona na njegove sra-
motne faktorje, kot sta polma-
raton in desetka, ne pomaga, 
da ljudje ne presežejo svoje 
zmogljivosti. Tisti, ki bi ko-
maj pretekli polovičko, gredo 
raje na desetko, tisti, ki komaj 
pretečejo polovičko, pa gredo 
kar na maraton in potem ima 
prva pomoč dela čez glavo. 
Včasih se vprašam, zakaj toli-
ko napisanega o samem teku, 
če tega nihče ne upošteva? In 
sam sebi hitro odgovorim, da 
najverjetneje zato, ker ljudje 
hočejo vsaj enkrat trpeti. Kaj 
je lepšega, kot v cilju povedati, 
da si trpel kot »žvau« ampak 
si zmogel, je šlo, in z nekaj 
dnevi bolniške bo že čisto v 
redu? Vendar sem hotel nekaj 
drugega sporočiti tistim, ki še 
danes ne vedo, da je ljubljan-
ski maraton najboljši dogodek 
v naši državi. To je dogodek, 
ki v gibanje spravi že 25 tisoč 
ljudi, ki v gibanje spravi celo 
predsednika države. In tek ni 
lahko gibanje, kajti zahteva 
kar nekaj vaje. No, to je edini 
dogodek, ki privabi 25 tisoč 
ljudi (če ne štejem še vsaj toli-
ko publike ob progi), ki ga slo-
venska televizija ne prikazuje. 

No, v tem terminu so vsaj ot-
roci lahko v miru gledali Piko 
Nogavičko. Seveda televizij-
cem ne zamerim, ker so se mo-
rali odločiti med dvema reka-
ma ljudi, ki sta v enem dnevu 
tekli čez državo. Ena čez Lju-
bljano in druga čez Brežice. 
Ta druga je na televiziji že ne-
kaj tednov, sicer je večina res 
obutih v tekaške copate, ven-
dar ne tečejo. Trpijo pa stokrat 
bolj kot tisti v Ljubljani, to pa 
drži! Ampak – proti koncu 
pride vedno ampak – tekači se 
znajdejo po svoje! Pravzaprav 
lahko govorimo že o novem 
prenosu slike in fotografij v 
eter, ki ne vključuje televizi-
je. Že nekaj dni pred startom 
sem na socialnih omrežjih 
videl »vse« nastopajoče. Vsi 
so fotografirali in v javnost 
poslali svoje startne številke z 
opremo, ki jo bodo med tekom 
obuli in oblekli, vred, celo kaj 
bodo jedli vmes. Nisem preve-
ril, ali predstavitev številke na 
socialnem omrežju, eden od 
pogojev, da sploh lahko star-
tajo. Na dan maratona smo 
pred startom vsi, ki smo na 
Facebooku in Twiterju, imeli 
sliko v živo! Take nam na te-
leviziji ne bi mogli prikazati. 
Tudi med tekom, kajti »selfi-
esticki« ne ovirajo tekača pri 
teku. Kje pa! Po maratonu pa 
je sledila prava romantična 
nadaljevanka, ki je zvrstila 
na tisoče fotografij in filmčk-
ov, ki prikazujejo zmago nad 
samim sabo in »Ljubljancem« 
Še najbolj srečni so bili tisti, ki 
so pretekli deset kilometrov ... 
Čemu bi potrebovali še televi-
zijo? 

Tečem! (torej morajo  
to vsi vedeti)

GIBAJTE SE Z NAMI 
Miroslav Braco Cvjetičanin

Maja Bertoncelj

Kokrica – Po dveh prestavi-
tvah zaradi slabega vreme-
na so v četrtek na rolkarski 
progi na Kokrici le izvedli 7. 
tek po mamutovih poteh. To 
je tekmovanje v krosu za go-
renjske osnovnošolce, na ka-
terem je letos nastopilo 665 
tekmovalcev iz 19 osnovnih 
šol in štirih podružnic.

Tekmovanje je organizira-
la Športna zveza Tržič, za od-
lično izvedbo pa so tudi le-
tos poskrbeli v TSK Triglav 
Kranj. V lepem vremenu in 
odličnem vzdušju so se na 
progah dolžine od 300 do 
1500 metrov pomerili učen-
ci vseh razredov osnovnih 
šol. Začeli so najmlajši, ki so 
bili še zlasti ponosni na osvo-
jene medalje. »Danes je moj 
srečen dan. Prvič sem na tem 

teku, zmagal sem in ta meda-
lja mi veliko pomeni. Ni bilo 
lahko, saj so bili tudi drugi 
zelo dobri,« je bil vesel prvo-
šolec Jaka Dolinar z OŠ Bistri-
ca pri Tržiču, ki sicer trenira 
atletiko. Ob progi se je zbra-
lo veliko navijačev, tako šolar-
jev kot staršev, ki so spodbu-
jali prav vse. Še posebno so 
zaploskali petošolcu, ki je na 

progi izgubil športni copat, 
kljub temu vztrajal in v cilj 
pritekel kar brez njega. Doka-
zal je, da ni vse le v rezultatu.

Na Teku po mamutovih 
poteh je dobra udeležba tudi 
pri učencih višjih razredov. 
Je priljubljen in dobro orga-
niziran, kar je potrdil tudi 
osmošolec Jošt Mulej z OŠ 
Gorje, ki sicer trenira tek na 
smučeh: »Vsako leto se ude-
ležim tega teka. Organiza-
cija je dobra in pride veliko 

tekačev. Doslej sem vedno 
zmagal in tudi danes upam, 
da bo tako. Taktika bo drža-
ti skupino, v drugem krogu 
pa potem na polno do cilja.« 
Letos mu ni uspelo zmagati. 
Osvojil je šesto mesto, je pa 
bil znova na stopničkah nje-
gov mlajših brat Ožbe, drugi 
med šestošolci. Med najbolj-
šimi so bili večinoma tisti, ki 
trenirajo kakšen šport. »Vča-
sih so bili v ospredju naravni 
talenti, sedaj so večinoma vsi 

trenirani,« opaža tudi Nenad 
Pilipovič, učitelj športa na OŠ 
Gorje, s katere je na kros priš-
lo 42 učencev. Kot pravi, je to 
prireditev, na kateri nočejo 
manjkati: »Vem, kaj pome-
ni organizirati tako priredi-
tev in organizatorjem gredo 
vse pohvale. Ne gre le za tek-
movanje, pomembno je tudi 
druženje.« 

S 130 tekmovalci je prizna-
nje za najbolj številno udelež-
bo prejela Osnovna šola Pre-
doslje, rezultatsko pa so bile 
ekipno najboljše OŠ Bistrica, 
OŠ Gorje in OŠ Križe. Po ra-
zredih so zmagali: Jaka Doli-
nar in Ina Sekne (1. razred), 
Ožbej Repe in Ula Perko (2. 
razred), Blaž Jemec in Eva 
Jerman (3. razred), Lovrenc 
Karničar in Mina Repe (4. ra-
zred), Jan Zupan in Loti Mla-
kar (5. razred), Matic Ivanšek 
in Eva Puhar (6. razred), Aljaž 
Jan Krč in Neža Dolenc (7. ra-
zred), Mark Vozelj in Hana 
Mazi Jamnik (8. razred) ter 
Matej Rozman in Živa Kle-
menčič (9. razred). 

Gorenjski učenci na krosu
Na Teku po mamutovih poteh je nastopilo 665 učenk in učencev iz devetnajstih gorenjskih osnovnih 
šol in štirih podružnic. Najštevilnejša je bila OŠ Predoslje, najuspešnejša pa OŠ Bistrica.

Takole so se na progo pognale petošolke, med katerimi so bile najhitrejše Loti Mlakar, 
Tjaša Mali in Erin Vozelj. 

Brata Jošt in Ožbe Mulej iz Krnice

Jaka Dolinar je zmagal  
med prvošolci.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Pretekli konec te-
dna je rekreativno dogajanje 
zaznamoval 20. ljubljanski 
maraton, na katerem je v so-
boto in nedeljo teklo 24.500 
tekačev. Največ je bilo rekrea-
tivcev, v ospredju pa so bili tis-
ti najboljši, večinoma profesi-
onalni športniki. Odlično so se 
odrezali tudi Gorenjci.

Polmaraton je najhitreje 
pretekel Rok Puhar (1;07:40). 
Ponovil je lansko zmago in 
postal državni prvak na tej 
razdalji. V konkurenci mara-
tonk pa je državna prvakinja 
po pričakovanjih postala Neža 
Mravlje (2;49:33), skupno na 

petem mestu. »S prvo polovi-
co maratona sem zelo zado-
voljna, v drugem delu pa sem 

začela čutiti bolečine v nogi, 
ki me spremljajo že dve leti. 
Najhujše se je začelo okrog 

tridesetega kilometra, ko ni-
sem več vedela, ali vztrajati, od-
stopiti, hoditi. Pa sem si rekla, 
kako bi bilo videti, da bi odsto-
pila, ko pride toliko ljudi navi-
jat za nas. Najhuje je, ko ho-
češ, pa ne moreš. Drugi del je 
bil katastrofalen. Glede na te-
žave rezultat še ni slab. Na kon-
cu so mi navijači pomagali, da 
sem šepajoče pritekla v cilj. 
Upam, da bo šlo počasi na bo-
lje. Verjetno bom šla še na kak-
šen maraton. Želja po olimpij-
skih igrah je še prisotna. Vse 
bo odvisno od težav z nogo,« je 
povedala tekačica iz Stražišča. 
Pri maratoncih sta bila gorenj-
ska tekača drugi in tretji: Janez 
Mulej (2;32:46) in Gregor Ku-
stec (2;34:35). Na 10-kilometr-
ski razdalji je bil najhitrejši Go-
renjec Domen Hafner na tret-
jem mestu (32:11).

Tekači preplavili prestolnico

Neža Mravlje je kljub bolečinam v nogi pritekla do naslova 
državne prvakinje v maratonu.
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Simon Šubic

Kranj – V poostrenih nadzo
rih, ki so ta mesec poteka
li v okviru vseslovenske ak
cije za večjo varnost pešcev, 
so gorenjski policisti ugoto
vili 92 kršitev pešcev, naj
več zaradi prečkanja ces
te izven označenih preho
dov za pešce, pri voznikih 
pa so največ kršitev ugotovi
li, ko pešcem niso omogočili 
varnega prečkanja ceste, so 
pojasnili na Policijski upra
vi Kranj. »Posledice kršitev 
so bile tudi nesreče, zadnja 
v četrtek proti večeru, ko vo
znik z avtomobilom na Ces
ti železarjev na Jesenicah 
na označenem prehodu za 
pešce ni omogočil varnega 
prečkanja otroku in je vanj 
trčil. Otroka je v nesreči laž
je poškodoval. Bistveno huje 
pa je bilo v četrtek dopoldne, 
ko je na Kokrici pri Kranju 
peška umrla,« je povedal Bo
jan Kos, tiskovni predstav
nik PU Kranj. 

Omenjeni nesreči sta bili 
samo dve med približno šti
ridesetimi letošnjimi pro
metnimi nesrečami z ude
ležbo pešcev na Gorenj
skem. V skoraj vsaki četrti je 

nastala hujša posledica, po
jasnjuje Kos, le redke pa so 
se končale samo z zvito plo
čevino. »Policisti bodo zato 
tudi še naprej pozorni na 
ravnanja najbolj ranljivih 
udeležencev v prometu in 
voznikov v odnosu do njih,« 
napoveduje. 

Gorenjski policisti so si
cer v oktobrski akciji pešce 
osveščali o skrbi za lastno 
varnost in preverjali, ali 
pešci in vozniki upoštevajo 

cestnoprometna pravila, 
zato da bi zmanjšali število 
prometnih nesreč, poveča
li vidnost pešcev z uporabo 
odsevnih teles in med dru
gim znižali povprečno hit
rost znotraj naselij na 47 
km/h, so razložili na kranj
ski policijski upravi. Poli
cisti še svetujejo, naj pešci 
upoštevajo cestnoprome
tna pravila in uporabljajo 
njim namenjene prometne 
površine, cesto naj prečkajo 

na označenih ali semafori
ziranih prehodih za pešce, 
v nočnem času, v mraku in 
ob slabši vidljivosti pa naj 
uporabljajo odsevna telesa 
oz. svetilko za večjo vidnost. 
Vozniki naj bodo med vo
žnjo na vseh cestah posebej 
previdni, v naseljih in v bli
žini prehodov pa naj še pra
vočasno zmanjšajo hitrost, 
se ustavijo in pešcem omo
gočijo varno prečkanje ce
ste.

Redko brez poškodb pešcev 
Letos se je na Gorenjskem zgodilo že okoli štirideset prometnih nesreč z udeležbo pešcev, le redke pa 
so se končale samo z zvito pločevino.

Pešci niso vedno varni niti na posebej označenih prehodih. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenja vas – Škofjeloški policisti so v soboto okoli 16.20 na 
cesti Gorenja vas–Hotavlje obravnavali prometno nesrečo s 
telesnimi poškodbami, v kateri sta trčila voznika osebnega 
avtomobila Hyundai Coupe in traktorja. Traktorist je vozil proti 
Hotavljam, voznik avtomobila pa mu je pripeljal nasproti. 
Zaradi preverjanja informacij, da je voznik udeleženega avto-
mobila Hyundai pred nesrečo v smeri svoje vožnje prehiteval 
drugo vozilo, policisti prosijo voznika prehitevanega vozila, 
šlo naj bi za večje vozilo ali celo kombi, in druge priče, naj 
podatke sporočijo na številko 113 ali Policijsko postajo Škofja 
Loka na telefon (04) 502 37 00.

Policisti še preverjajo informacije

Na regionalni cesti med Gorenjo vasjo in Hotavljami sta v 
soboto trčila voznika osebnega vozila in traktorja. 
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Kranj – Gorenjski policisti so zadnji konec tedna zaradi krši-
tev predpisov o javnem redu osemnajstkrat posredovali na 
javnem kraju in desetkrat v zasebnem prostoru. Med drugim 
so kranjski policisti v nedeljo ponoči obravnavali tudi prijavo 
Kranjčanke, ki se jim je predstavila kot žrtev nasilja moške-
ga na javnem kraju. Kot se je pritožila možem postave, naj 
bi jo v gostinskem lokalu udaril znanec, česar pa policisti v 
intervenciji niso potrdili. Zaradi lažne naznanitve prekrška 
so jo zato kaznovali z globo. Kdor namreč z obvestilom o 
kršitvi javnega reda povzroči interveniranje policije, občinskih 
redarjev, reševalcev ali gasilcev, čeprav ve, da take kršitve ni 
bilo, se kaznuje z globo do 208 evrov, so jo poučili policisti. 

Kaznovana zaradi lažne prijave

Medvode – Na območju Medvod se je v nedeljo popoldne 
zgodila prometna nesreča med 37-letnim voznikom osebnega 
vozila in 56-letnim kolesarjem, ki se je pri tem poškodoval. Po-
licisti so ugotovili, da je do trčenja prišlo zaradi neupoštevanja 
pravil prednosti s strani kolesarja, ki se je vključeval v promet 
z neprednostne ceste. Tedaj je z njegove leve strani pravilno 
pripeljal voznik avtomobila, ki je v izogib trčenju močno zaviral 
in se umikal v levo. Močno je zaviral tudi kolesar, ki je pri tem 
padel po vozišču. Poškodovanega kolesarja so z reševalnim 
vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. 

Kolesar izsilil prednost

Planica – V soboto popoldne je med spustom po jeklenici 
(zipline) z velikanke v Planici, po kateri se je septembra preiz-
kusila tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo 
Alenka Smerkolj, uporabnik jeklenice v glavo zadel pohodnika, 
ki je hodil po skakalnici. Posredovali so gorski reševalci iz Ra-
teč, ki so oskrbeli poškodovanca, nato pa so ga z reševalnim 
vozilom odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

Nezgoda na planiški velikanki

Radomlje – Med hojo proti Radomljam je v soboto popoldne 
občanka opazila dva neznanca v parkiranem osebnem vozi-
lu neznane znamke in registrskih oznak. Ko je že šla mimo 
njiju, je eden prišel za njo in ji iz roke iztrgal torbo, nato pa 
stekel nazaj v vozilo. Moška sta se nazadnje odpeljala proti 
Radomljam. Oškodovanka je bila v drzni tatvini oškodovana 
za približno sto evrov. 

Iz rok iztrgal torbico

Domžale – Domžalske policiste so pred dnevi napotili do no-
vogradnje stanovanjske hiše na območju Domžal, v katero so 
neznani storilci preko noči vlomili. Ugotovili so, da so tatovi 
odnesli zunanjo enoto toplotne črpalke znamke Nibe VVM 
500, s čimer so lastnika oškodovali za približno 13.200 evrov. 
Policisti dejanje še naprej preiskujejo. 

Izginila zunanja enota toplotne črpalke

Simon Šubic

Kranj – Preiskovalna sodnica 
kranjskega sodišča je v petek 
po opravljenem zaslišanju za 
40letno Tržičanko U. L. P., 
obtoženo uboja podnajemni
ce v Križah v noči na 18. ok
tober ter zanemarjanja mla
doletne osebe in surovo rav
nanje, odredila enomeseč
ni pripor, ki se bo izvajal v 

zdravstveni ustanovi v Mari
boru. Policisti so osumljenko 
pridržali 18. oktobra, potem 
ko naj bi ob prisotnosti mla
doletnega otroka v kuhinji 
ubila 54letno sostanovalko, 
v prepiru pa naj bi tudi sama 
prejela rane. Tržičanko so na 
kranjsko sodišče prvič prived
li že pred tednom dni, prei
skovalna sodnica pa je tedaj 
odredila 48urno pridržanje. 

Osumljenki odredili pripor
Simon Šubic

Jesenice – Prometni poli
cisti so pred dnevi na Hruši
ci obravnavali makedonske
ga voznika s tovornim vozi
lom slovenskega prevoznika, 
ki se je po odstavnem pasu 
avtoceste približno kilome
ter peljal vzvratno proti izvo
zu, ki ga je pred tem zgrešil in 
pomotoma peljal naprej proti 

Karavankam. Zaradi prekr
ška so ga policisti, ki so jih 
o nevarni vožnji seznanili iz 
Družbe za avtoceste v Repu
bliki Sloveniji, oglobili. Za vo
žnjo v nasprotni smeri na av
tocesti je najmanjša predpi
sana globa 1200 evrov in 18 
kazenskih točk, za obračanje 
in ostale prepovedane ma
nevre na avtocesti pa je pred
pisana kazen 300 evrov. 

Vzvratno po avtocesti

Simon Šubic

Kamnik – Danes 31letni 
Uroš Lož iz Loke pri Men
gšu bo zaradi ugrabitve te
daj 15mesečne deklice 2. av
gusta 2011 v Mekinjah pri 
Kamniku žrtvi plačal devet 
tisoč evrov odškodnine, so 
pred dnevi poročali medi
ji. Odškodninsko tožbo je 
v imenu deklice vložil njen 
oče, v njej je od ugrabitelja 
zahteval 20.500 evrov, na
zadnje pa sta se stranki na 

ljubljanskem sodišču porav
nali za nekaj manj kot po
lovico zahtevanega zneska. 
Lož jo bo poravnal v meseč
nih obrokih po 250 evrov. 

Lož je 2. avgusta 2011 ne
kaj pred 17. uro v stanovanj
ski hiši v Mekinjah ugrabil 
petnajstmesečno deklico in 
jo kasneje zvezano odvrgel 
ob cesti na obrobju Ljublja
ne, kjer so jo policisti naš
li po večurnem iskanju. Sto
rilec, zasvojen s hazardira
njem, je deklico ugrabil, 

ker naj bi mu njena družina 
dolgovala štiri tisoč evrov za 
opravljeno delo. Na sodišču 
se je zagovarjal, da je v hišo 
stopil le zato, ker je želel vze
ti ključe njihovega porše
ja, nato pa so se stvari zalo
mile. Otroka je iztrgal iz va
ruškinih rok in ga odpeljal, 
od staršev pa nato zahteval 
20 tisoč evrov odkupnine. 
Sodni izvedenec psihiater 
je v kasnejšem kazenskem 
postopku pri Ložu ugotovil 
prilagoditveno motnjo in 

patološko hazardiranje, so
dišču pa predlagal, naj mu 
izreče ukrep zdravljenja od 
iger na srečo. Ugrabitelja 
je ljubljansko okrožno so
dišče nazadnje obsodilo na 
dve leti in pol zapora, kar je 
bilo celo več, kot je zahteva
lo tožilstvo (leto dni in pol 
zapora), po pritožbi obram
be pa je višje sodišče sodbo 
in kazen kasneje tudi potr
dilo. V zaporu je po lastnih 
besedah preživel štiri mese
ce manj. 

Ugrabitelj mora plačati odškodnino
Uroš Lož, ugrabitelj 15-mesečne deklice iz Mekinj, se je z žrtvinimi starši pogodil, da bo deklici plačal 
devet tisoč evrov odškodnine. Pravnomočno kazen dveh let in pol zapora je že odsedel. 
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Davčne blagajne

ŽE OD

1090€*
NA MESEC

MOBILNA 
BLAGAJNA
Celovita rešitev ob uvedbi 
davčnih blagajn.

Brezplačen preizkus 
do 1. 12. 2015.

Storitev Mobilna blagajna omogoča enostavno in hitro izdajanje računov, poslovanje v skladu z zakonodajo 
in prenos podatkov na FURS v skladu z ZdavPR. Za uporabo storitve potrebujete le mobilno napravo 
(tablični računalnik ali pametni telefon), internet ter prenosni tiskalnik računov.

Ključne prednosti:
◊ brezplačen prehod na davčno blagajno,
◊ varno shranjeni podatki v Sloveniji,
◊ podpora 24/7,
◊ enostavno pošiljanje in prejemanje eRačunov.

Vabljeni v najbližji Telekomov center, kjer lahko preverite ugodno ponudbo naprav in brezplačno preizkusite 
Mobilno blagajno. Za dodatne informacije pokličite brezplačno številko za poslovne uporabnike 080 70 70 
ali pišite na poslovni@telekom.si.

*Mesečna naročnina storitve Mobilna blagajna - Pantheon RA je 10,90 EUR brez vključenega DDV. Akcijska ponudba brezplačne uporabe storitve Mobilna blagajna 
velja v promocijskem obdobju od 8. 6. do 1. 12. 2015. Po izteku akcijskega obdobja se mesečna naročnina zaračuna po veljavnem ceniku. Akcijska ponudba brezplačne 
uporabe velja za nove naročnike storitve Mobilna blagajna in za obstoječe naročnike storitve Mobilna blagajna, ki dokupijo uporabniške licence. Slike so simbolične. Za 
več informacij o prodajni ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center ali pokličite 080 70 70. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.

Vedno predani poslu.
www.telekom.si/podjetniki

Cveto Zaplotnik

Kranj – Prvega avgusta letos 
je začel veljati zakon o dav-
čnem potrjevanju računov, 
ki predpisuje za gotovinsko 
poslovanje uvedbo davčnih 
blagajn. Izvajanje postopka 
potrjevanja in izdajanja ra-
čunov bo zaradi lažjega pre-
hoda na nov način možno že 
decembra letos. Uvedba bla-
gajn bo obvezna z 2. januar-
jem prihodnje leto, za tiste, 
ki se bodo odločili, da bodo 
še dve leti uporabljali raču-
ne iz vezane knjige računov, 
bodo obvezne od 1. januar-
ja 2018 dalje, tudi v tem pre-
hodnem obdobju pa bodo 
podatke o računih morali v 
desetih dneh od izdaje ra-
čuna poslati prek elektron-
ske povezave davčnemu or-
ganu. Malim zavezancem, 
ki izdajo le manjše število 
računov, bo finančna upra-
va omogočila izdajanje ra-
čunov s pomočjo aplikacije 
na portalu eDavki, za to pa 
si bodo morali zagotoviti in-
ternetno povezavo in elek-
tronsko napravo in pridobi-
ti brezplačno namensko di-
gitalno potrdilo.

Zavezanec bo moral ob 
vsaki dobavi blaga in storitev 

za plačilo z gotovino izdati 
račun prek elektronske na-
prave, ki izpolnjuje predpi-
sane pogoje in omogoča iz-
vedbo postopka potrjevanja 
računov, in ga izročiti kup-
cu. Kupec mora prevzeti ra-
čun, ga imeti pri sebi nepos-
redno po odhodu iz poslov-
nega prostora in ga na zah-
tevo tudi predložiti pooblaš-
čencu davčnega oz. tržnega 

organa. Če računa ob odho-
du iz poslovnega prostora 
nima ali ga noče predložiti 
pooblaščeni osebi, je zagro-
žena kazen štirideset evrov. 
Zavezanec mora v poslov-
nem prostoru na vsaki ele-
ktronski napravi ali na dru-
gem vidnem mestu objaviti 
obvestilo o obveznosti pro-
dajalca, da kupcu izda in iz-
roči račun, in o obveznosti 

kupca, da račun prevzame in 
zadrži. Če zavezanec kupcu 
ne izda računa, ga kupec lah-
ko zahteva. Kupec bo lahko 
tudi sam prek posebne mo-
bilne aplikacije ali spletne 
strani finančne uprave pre-
veril, ali je prodajalec raču-
ne prijavil finančni upravi, 
ki bo tudi s posebno nagra-
dno igro spodbujala kupce k 
jemanju računov. 

Davčno potrjevanje računov
Zavezanci bodo pri gotovinskem poslovanju začeli potrjevati račune preko davčnih blagajn 2. januarja 
prihodnje leto, tisti, ki se bodo odločili za dveletno prehodno obdobje, pa 1. januarja 2018.

V finančni upravi in pri davčnih zavezancih vse od sprejetja zakona o davčnem potrjevanju 
računov potekajo priprave na uvedbo davčnih blagajn. / Foto: Gorazd Kavčič 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava 
(Furs) dobiva glede uved-
be davčnih blagajn številna 
vprašanja, na katera tudi od-
govarja. Na primer:

Zakaj mora zavezanec pos-
redovati Fursu tudi podatke 
o poslovnih prostorih?

Po zakonu o davčnem po-
trjevanju računov je podatek 
o poslovnem prostoru obve-
zen podatek na računu, ki 
finančni upravi omogoča, 
da ob morebitnem nadzoru 
lahko ugotovi, kje je bil ra-
čun izdan.

Koliko časa bo trajal posto-
pek potrjevanja računov?

Informacijski sistem davč-
nega organa bo obdelal sporo-
čilo s podatki o računu in vrnil 
zavezancu sporočilo v času, ki 
bo krajši od dveh sekund. 

Ali mora zavezanec, ki pri 
gotovinskem poslovanju 

uporablja elektronsko na-
pravo, izdati račun tudi v pri-
meru, če naprava ne deluje?

Zavezanec mora do od-
prave okvare izdajati račune 
iz vezane knjige računov. 
Ponovno delovanje naprave 
mora vzpostaviti v dveh de-
lovnih dneh od dneva pre-
nehanja delovanja napra-
ve, v enakem roku pa mora 
davčnemu organu posla-
ti podatke o računih, ki jih 
je v času nedelovanja napra-
ve izdal iz vezane knjige ra-
čunov. Če iz opravičljivih 
razlogov ne more vzposta-
viti delovanja elektronske 
naprave, mora poslati po-
datke o računih najkasne-
je naslednji delovni dan po 
odpravi razlogov za zamu-
do. Med opravičljive razloge 
štejejo daljši izpad električ-
ne energije, požar, poplave 
in podobno, ne pa, na pri-
mer, preobremenjenost ali 
časovna stiska. 

Zavezanci imajo 
veliko vprašanj
Uveljavitev davčnega potrjevanja računov in s 
tem povezana uvedba davčnih blagajn se vse 
bolj približuje. Davčni zavezanci imajo glede tega 
veliko vprašanj. 

419. stran

RAČUNOVODSKE STORITVE 
DAVČNO IN  POSLOVNO SVETOVANJE 

 
Tavčarjeva ulica 21, SI-4000 Kranj 

Telefon: 0590 176 69, GSM: 041 678 337 
e-pošta: markoma@t-2.net 

http://markomakranj.wordpress.com 
 

…STROKOVNO…ZANESLJIVO…UGODNO… 
Vse o davkih, financah, poslovanju in denarju. 

Svetovanje, vodenje poslovnih knjig za d.o.o.,  s.p., 
društva, kmetijska gospodinjstva, izdelava poslovnih 
načrtov, dokumentacije, pravilnikov in projektov. 

 

S TEM OGLASOM 1 MESEC BREZPLAČNIH STORITEV! 
 

   

…STROKOVNO…ZANESLJIVO…UGODNO…
Vse o davkih, financah, poslovanju in denarju.

Svetovanje, vodenje poslovnih knjig za d.o.o., s.p., 
društva, izdelava poslovnih načrtov, dokumentacije, 

pravilnikov in projektov.

S TEM OGLASOM 1 MESEC BREZPLAČNIH STORITEV!
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Računovodska in davčno svetovalna hiša  
s 25-letno tradicijo
Prednosti našega podjetja so:
 visoko izobražen in z znanjem dobro podkovan kader, ki je vedno na voljo
 on-line poslovanje 
 nenehno izobraževanje zaposlenih
 hitre in učinkovite storitve
 posebna znanja, ki jih naročnik v svojem podjetju nima
 konkurenčne cene
 dobro ime na področju računovodske stroke
 ponudba številnih raznolikih storitev
  dovolj velik servis, da se lahko spopade z vsemi  

nepredvidljivimi situacijami
  dobro poznavanje računovodskih, davčnih, delovno pravnih  

in drugih predpisov
 sprotno seznanjanje naročnika z rezultati poslovanja
 zavarovanje poklicne odgovornosti pri zavarovalnici
 člani združenja računovodskih servisov pri GZS
  povezovanje s strokovnjaki s področja računovodstva, davkov,  

revizije, prava

FRANŠIZNA SKUPINA

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur,
Tel.: 04/279 10 00, fax: 04/279 10 30   www.sconto.si

Visoko 19, 4212 Visoko
gsm: 031/613-383

www.moja-racunovodkinja.si

Za vas pripravimo tudi izvršbo na 
podlagi verodostojne listine

 Računovodske in knjigovodske storitve
Maja Balažič Dolenec, s. p.Davčne blagajne že  

trkajo na vrata
Fiskalizacija in davčne blagajne, o katerih 
se v zadnjem času veliko govori, so pred 
vrati. Zdaj gre zares. Z 2. januarjem 2016 
bo treba namreč davčno potrditi vsak iz-
dani gotovinski račun, pri čemer se kot 
gotovina po novi zakonodaji šteje vse, kar 
ni nakazilo na transakcijski račun proda-
jalca. Konec tedna je FURS objavil vzorce 
internih aktov, ki jih bo treba pripraviti, z 
namenskimi digitalnimi potrdili v novem-
bru pa se začenja še zadnji del uveljavitve 
davčnih blagajn.
Vprašanj na temo fiskalizacije je veliko. 
Zato je računovodski servis Vencelj skupaj 
s FURS-om in informatiki pripravil sreča-
nje, na katerem so se udeleženci seznani-
li z zakonskimi zahtevami glede uvedbe 
davčnih blagajn ter s ponudbo najbolj op-
timalne rešitve, tako za uporabnike kot za 
njihova računovodstva.
Ponudba rešitev davčnih blagajn podjetja 
SAOP, vodilnega slovenskega ponudnika 

programskih rešitev za računovodske 
servise, podjetja in javne ustanove, je 
raznovrstna in vredna preizkusa. Za eno-
stavno izdajanje računov je podjetje raz-
vilo program Saopnet POS, ki zagotavlja 
preprosto in učinkovito vodenje blagajni-
škega poslovanja ter bo nadgrajen v dav-
čno blagajno. Do konca letošnjega leta je 
uporaba programa Saopnet POS brezplač-
na, po tem datumu pa bo mesečni strošek 
uporabe od 15 € + DDV.
Poleg Saopneta POS obsega SAOP-jeva 
ponudba rešitev še poslovni informacijski 
sistem ERP iCenter in spletni računovodski 
program miniMAX, s katerim bo Saopnet 
POS v kratkem povezan. Na ta način bodo 
omogočeni samodejni prenosi v računo-
vodstvo, zaradi česar uporabnikom ne bo 
treba ročno vnašati podatkov. S celovito 
ponudbo rešitev SAOP različnim skupi-
nam podjetij pomaga do uspešnejšega 
poslovanja.

SAOP d.o.o.
E: info@saop.si, I: www.saopnet.si, 

T: 080 15 50

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si,  

T: 04/2559-500

Simon Šubic

Kranj – Od sprejema zakona 
o potrjevanju računov so mi-
nili že dobri trije meseci in 
uvedba sistema davčnih bla-
gajn, s katerim želi država 
podobno kot na Hrvaškem 
omejiti sivo ekonomijo, je 
pred vrati. Pravšnji čas torej, 
da preverimo, kako so zave-
zanci že pripravljeni na dav-
čne blagajne. 

Sekretarka Območne obr-
tno-podjetniške zbornice 
Kranj Daniela Žagar je po-
jasnila, da so za svoje člane 
doslej pripravili že dva semi-
narja na temo davčnih bla-
gajn, tretji bo na vrsti danes 
popoldne. »Opažamo, da 
obrtnike skrbi, kako bo vse 
skupaj potekalo in kakšni 
stroški bodo nastali z dav-
čnimi blagajnami. Kot se-
daj kaže, ne bo vse tako eno-
stavno. Med drugim je tre-
ba spremeniti tudi inter-
ne akte, tj. pravilnik o bla-
gajniškem poslovanju, in 
ga uskladiti s pravilnikom 
o računovodstvu, zato loče-
ne seminarje izvajamo tudi 
na to temo,« je povedala. V 

kranjski obrtni zbornici pri-
poročajo svojim članom, naj 
se o postopku potrjevanja 
računov in zakonskih ob-
veznostih čim prej poučijo, 
saj ni dovolj le kupiti ustre-
zen program. »Tistim čla-
nom, ki bodo kupovali vse 
na novo, svetujemo, da se s 
skupnim nastopom znotraj 
sekcije pri ponudniku dose-
žejo ugodnejšo ceno,« pra-
vi Žagarjeva. »Z 2. januar-
jem, ko bodo davčne blagaj-
ne obvezne, sicer pričaku-
jemo nekaj porodnih krčev, 
zato smo na finančno upra-
vo že apelirali, naj na začet-
ku ne bodo prestrogi do za-
vezancev in naj se namesto 
sankcioniranja raje odloča-
jo za opozorila. Kot nam za-
gotavljajo, bodo tako tudi po-
stopali,« je še dejala. 

Nežka Zadnikar, direkto-
rica računovodskega servi-
sa Vencelj Preddvor, ugota-
vlja, da njihove stranke si-
cer vse bolj poizvedujejo o 
ustreznih programih, a se 
za konkretne nakupe veči-
noma še ne odločajo. »Bo-
jim se, da bo 2. januarja, 
ko bo šlo zares, vladala kar 

precejšnja zmeda med zave-
zanci.« Kot opaža, se o no-
vem sistemu bolj zavzeto 
zanimajo majhni zavezan-
ci, manj vneto pa zavezanci, 
ki izdajo veliko gotovinskih 
računov. »Opažamo tudi, da 
okoli davčnih blagajn obsta-
ja še vedno precej neznank. 
Kot kaže, bodo tudi zato šte-
vilni zavezanci v prehodnem 
obdobju še vedno raje upo-
rabljali vezane knjige raču-
nov, ki pa zahtevajo sprotno 
poročanje finančni upravi o 
izdanih računih. Mislim, da 
si številni sploh ne predsta-
vljajo, kako veliko birokrat-
skega dela bo to prineslo, 
vsaj tistim, ki izdajo veliko 
računov,« pravi. Zavezanci 
sicer na uvedbo davčnih bla-
gajn večinoma gledajo kot 
na nepotreben strošek. »Žal 
je tako, da poštena večina v 
tem primeru nosi posledice 
ravnanja manjšine, ki utaju-
je davke,« je še pristavila.

Kot da država nima 
zaupanja

Tatjana Mikič, direktori-
ca računovodskega servisa 

Mi-Ša iz Strahinja, pa na-
sprotno meni, da uvedba 
davčnih blagajn ne bo tako 
stresna, kot se napovedu-
je. »Strankam navadno sve-
tujem, naj ne hitijo pre-
več z nakupom program-
ske opreme, saj imajo ne na-
zadnje na razpolago še pre-
hodno obdobje, v katerem 
se bodo zagotovo še izkrista-
lizirale določene neznan-
ke oz. pomanjkljivosti siste-
ma. Več bo tudi ponudnikov 

programov, ki bodo s tem 
tudi cenovno ugodnejši. Si-
cer pa so tisti, ki potrebujejo 
le nadgradnjo obstoječih ele-
ktronskih blagajn, to že ve-
činoma storili, drugi za zdaj 
še čakajo,« je dejala. »Naše 
stranke se zaradi uvedbe 
davčnih blagajn niti ne jezi-
jo, vlada pa splošno mnenje, 
da tisti, ki že doslej niso izda-
jali računov, tudi zaradi dav-
čnih blagajn ne bodo ravnali 
drugače,« je povedala. 

Pokukali smo še h konč-
nim uporabnikom davč-
nih blagajn. Lastnica škof-
jeloškega frizerskega salona 
Tia Valerija Vaupotič, sicer 
tudi predsednica sekcije fri-
zerjev pri Območni obrtno-
-podjetniški zbornici Škofja 
Loka, se sprašuje, zakaj se 
je treba pri davčnih blagaj-
nah kar naenkrat zgledova-
ti po državah, kot so Hrva-
ška, Bolgarija in Slovaška, 
in ne po Nemčiji in Avstriji, 
ki takega sistema ne pozna-
ta. »Kot da naša država nima 
nobenega zaupanja v svoje 
državljane,« pravi. Sama se 
je sicer na uvedbo davčnih 
blagajn že v celoti pripravila, 
priznava pa, da se večina nje-
nih kolegic v frizerski sekci-
ji še ni. »Sama sem že doslej 
uporabljala elektronsko bla-
gajno, zato sem se odločila 
za njeno nadgradnjo. Veči-
na frizerk, ki davčne blagaj-
ne sprejemajo kot nujno zlo, 
pa bo v prehodnem obdobju 
še ostala na vezanih knjigah 
računov. Ponudnikov pro-
gramske opreme je sicer kar 
veliko, a se večina še obotav-
lja pri nakupu,« je povedala.

Okoli blagajn obstaja še vrsto neznank
Bližje, ko je obvezno potrjevanje gotovinskih računov, več zanimanja zavezanci kažejo za nov sistem davčnih blagajn. A kot pravijo naši sogovorniki, z 
nakupom ustreznih programov še ne hitijo, morda tudi zato, ker se mnogim porajajo še številna vprašanja. 

S prilagoditvijo na sistem davčnih blagajn bodo imeli največ 
stroškov zavezanci, ki bodo morali kupiti računalnik ali nove 
elektronske blagajne in urediti internetno povezavo. 
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Kako zavezanec izdaja ra-
čune, če nima interneta oz. 
GPRS in ni možna vzposta-
vitev elektronske povezave?

Zavezanec mora v tem pri-
meru izdajati račune z upo-
rabo vezane knjige računov, 
podatke o tako izdanih ra-
čunih pa mora v desetih de-
lovnih dneh prek elektron-
ske povezave poslati davčne-
mu organu. Podatke bo lah-
ko vnesel v obrazec za spo-
ročanje podatkov na sple-
tnem portalu finančne upra-
ve eDavki.

Kako bodo zavezanci doka-
zali to, da ne morejo vzpo-
staviti elektronske povezave 
s finančno upravo?  
V prehodnem obdobju, do 
31. decembra 2017, zavezan-
cu ne bo treba dokazovati ne-
zmožnosti vzpostavitve ele-
ktronske povezave, zaveza-
nec bo v tem obdobju lahko 
izvajal postopek potrjevanja 
računov z uporabo vezane 
knjige računov. Z obvezno 
uveljavitvijo davčnih blagajn 
za vse zavezance od 1. janu-
arja 2018 dalje pa bodo zave-
zanci morali dokazovati ne-
zmožnost povezave s potr-
dilom agencije za komuni-
kacijska omrežja in storitve. 
Zavezanec bo pridobil potr-
dilo na podlagi vloge, potr-
dilo pa bo veljavno eno leto. 

Ali bodo namensko digital-
no potrdilo potrebovali tudi 
zavezanci, ki bodo za izda-
jo računov uporabljali apli-
kacijo finančne uprave, in 
zavezanci, ki bodo za izda-
jo računov uporabljali veza-
no knjigo računov?

Takšno potrdilo bodo pot-
rebovali vsi zavezanci, ki 
bodo izdajali račune in so po 
zakonu zavezani k davčne-
mu potrjevanju računov. Le 
z uporabo takšnega potrdila 
bodo še pred začetkom goto-
vinskega poslovanja lahko 
posredovali v informacijski 
sistem Fursa podatke o po-
slovnih prostorih in o izda-
nih računih.

Ali bo treba davčno potrjeva-
ti tudi napitnine?

Po zakonodaji o davku na 
dodano vrednost za napitni-
ne ni treba izdajati računov, 
zato tudi niso »predmet« po-
trjevanja računov.

Ali je plačilo po povzetju in 
plačilo po poštni nakaznici 
gotovinsko plačilo in ali je 
tako plačan račun treba dav-
čno potrditi?

V primeru, če dobavitelj 
pošlje izdelke kupcu po pošti 
za plačilo po povzetju z goto-
vino, kupec z gotovino plača 

kupnino poštarju in pošta 
potlej znesek kupnine naka-
že na transakcijski račun do-
bavitelja, gre za gotovinsko 
poslovanje, prav tako tudi 
v primeru plačila po poštni 
nakaznici. V obeh primerih 
gre za račun, plačan goto-
vinsko, ki ga je treba davčno 
potrditi. Za gotovinsko po-
slovanje pa ne gre v prime-
ru, če kupec sam plača kup-
nino s položnico (UPN).

Kako bo finančna uprava 
nadzirala kupce?

Pri nadzoru ne bo glavna 
naloga zasledovati kupcev, 
ki ne bodo prevzeli in zadr-
žali računa, ampak bo nad-
zor usmerjen v odkrivanje 
kršiteljev, ki ne bodo izdaja-
li računov. Če bodo uradne 
osebe na terenu z ogledom 
oz. opazovanjem posumile, 
da zavezanci ne izdajajo ra-
čunov, bodo sum lahko pre-
verile tudi s pridobivanjem 
podatkov od kupca.

Ali bodo tudi odvetniki in za-
sebni zdravniki morali imeti 
davčne blagajne?

Za odvetnike in zaseb-
ne zdravnike je predpisano 
obvezno vodenje poslovnih 
knjig in evidenc. Če dobavi-
jo blago oz. opravijo storitev, 
za katero morajo po zakono-
daji, ki ureja davek na doda-
no vrednost, izdati račun, ki 
je delno ali v celoti plačan go-
tovinsko, morajo tako izda-
ni račun tudi davčno potrditi 
preko davčne blagajne.

Ali je treba potrditi tudi ra-
čun, ki je plačan preko uni-
verzalnega plačilnega nalo-
ga (UPN) oz. položnice?

Račun, ki ga kupec pla-
ča z univerzalnim plačil-
nim nalogom ali s položni-
co, ni račun, plačan pri go-
tovinskem plačevanju, zato 
ga ni treba davčno potrjeva-
ti. Če pa je tak račun, za ka-
terega je bilo ob izdaji dogo-
vorjeno, da bo plačan nego-
tovinsko, naknadno plačan 
z gotovino, ga mora zaveza-
nec potrditi pri Fursu v de-
setih delovnih dneh od dne-
va plačila računa.

Ali zakon o davčnem potr-
jevanju računov predvideva 
tudi odgovornost dobavite-
ljev programske opreme?

Izdelovalci, dobavitelji oz. 
vzdrževalci računalniške-
ga programa, elektronske 
naprave ali informacijske-
ga sistema za izdajanje ra-
čunov morajo zagotoviti za-
vezancem takšen program, 
napravo oz. sistem, ki jim 
bo omogočil izdajanje raču-
nov in kopij računov v skla-
du z zakonom. Za kršitelje 
so zagrožene kazni.

Zavezanci imajo 
veliko vprašanj
317. stran

Si.blagajna 
BREZPLAČNO  

do 2. 1. 2016,  
nato 14,99 €  

na mesec.

Vse cene so navedene brez DDV. V promocijskem obdobju do 2. 1. 2016 je uporaba storitve Si.blagajna brezplačna, nato pa se mesečna naročnina zaračuna po 
veljavnem ceniku oz. prišteje ostalim storitvam. V primeru izbire drugih naprav se cena lahko spremeni. Cene predstavljenih naprav veljajo do 2. 1. 2016 oz. do 
razprodaje zalog ob 24-mesečni vezavi na storitev. Cene naprav so razdeljene na 24 enakih zaporednih mesečnih obrokov, od katerih stranka prvi obrok poravna 
ob nakupu naprave na prodajnem mestu, nato pa se obroki mesečno prištevajo Si.mobilovemu računu. V primeru nakupa naprave na obroke se naročniku na 
prvem računu zaračuna Strošek odobritve obročnega nakupa naprave v višini 1,99 EUR. Si.mobil, d. d., Šmartinska c. 134b, SI-1000. �

Vsi, ki delate na terenu, lahko za izdajo računa uporabite svoj 
obstoječ telefon ali tablico. Potrebujete le ustrezen tiskalnik in 
programsko rešitev Si.blagajna. Prednosti Si.blagajne:
> preprosta in hitra namestitev – do izdaje računa le v nekaj minutah,
> brezplačna in samodejna nadgradnja programske opreme,
> enostaven prenos podatkov do računovodstva,
> pomoč in podpora 24/7.

Si.blagajna   
Celovita blagajniška rešitev.

Brezžični tiskalnik

3, 60 €x 24 mesecev

Enostavna  
izdaja računov 

kar s  
telefonom.

Ali bo obvezno tudi davčno potrjevanje računov za oskrbo z 
elektriko, vodo, plinom in paro, za ravnanje z odpadki in odpla-
kami ter za telekomunikacijske dejavnosti, ki jih potrošniki 
mesečno prejemajo od dobaviteljev? V finančni upravi poja-
snjujejo, da med zavezance za davčno potrjevanje računov 
ne sodijo dobavitelji, ki potrošnikom kontinuirano dobavljajo 
blago in storitve na podlagi sklenjenih pogodb. Računi se v teh 
primerih izdajajo množično, z uporabo avtomatske obdelave 
podatkov ločeno od blagajniških mest, v naprej dogovorjenih 
časovnih intervalih in se naročniku izročajo po pošti ali po 
elektronski poti. Če je račun naknadno plačan z gotovino, 
mora zavezanec račun potrditi pri finančni upravi v desetih 
delovnih dneh od dneva plačila računa.

Računi za elektriko, vodo, odpadke ...

Ali bodo davčne blagajne obvezne tudi za planinske koče? V 
finančni upravi pojasnjujejo, da bo tudi oskrbnik planinske 
koče, ki ima dostop do interneta ali do GPRS, račune izdajal 
preko davčne blagajne. Če je koča na območju, kjer ni možna 
internetna povezava, bo račun izdal z uporabo vezane knjige 
računov, prek elektronske povezave pa bo moral poslati dav-
čnemu organu podatke o računih v desetih delovnih dneh od 
dneva izdaje računa. Zavezancem, ki izdajo le manjše število 
računov, bodo lahko potrjevali račune s pomočjo aplikacije 
na portalu eDavki. Oskrbnik koče bo tudi po 1. januarju 2018 
lahko še naprej izdajal račune iz vezane knjige računov, če 
bo nezmožnost vzpostavitve internetne povezave dokazal s 
potrdilom agencije za komunikacijska omrežja in storitve.  

Davčne blagajne tudi v planinskih postojankah
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – To je bilo že tret-
je praznovanje ob pomemb-
ni pridobitvi: prvo so pred 
dobrima dvema tednoma 
v pričakovanju odprtja ob-
voznice, ki jim bo skrajšala 

pot v dolino in iz nje, prip-
ravili Poljanci ob 712-metr-
skem točilnem pultu na Vi-
sokem. Drugo je bilo ob od-
prtju obvoznice minuli to-
rek, tretje pa je Občina Ško-
fja Loka v petek zvečer prire-
dila na Spodnjem trgu za vse 

Ločane, ki so na obvoznico 
mimo njihovega mesta ča-
kali štiri desetletja, posebej 
pa za prebivalce Spodnje-
ga trga in Poljanske doline, 
ki so najtežje prenašali pro-
metne razmere ob regional-
ni cesti. Dobili so obvoznico, 

izgubili pa tranzitni promet, 
kar jim bo olajšalo življenje, 
Škofji Loki pa odprlo tudi ra-
zvojne priložnosti, obljublja 
župan Miha Ješe. 

Slavje, ki se je začelo v pe-
tek pozno popoldne s kultur-
nim programom škofjelo-
ških šol in društev, se je ob 
nastopih številnih glasbenih 
skupin nadaljevalo do nas-
lednjega dne. Vmes je nepre-
gledno množico Ločanov, 
Poljancev in drugih, ki so se 
prišli veselit odprtja škofje-
loške južne obvoznice v Po-
ljansko dolino, nagovoril žu-
pan Miha Ješe, to priložnost 

pa so izkoristili še za podeli-
tev priznanj najbolj zasluž-
nim za obvoznico. To so bili: 
nekdanji prometni minister 
Janez Božič, nekdanji dolgo-
letni direktor direkcije za in-
frastrukturo Gregor Ficko, 
Irena Zore Willenpart, vod-
ja projekta na direkciji za 
ceste, skrbnica projekta na 
Občini Škofja Loka Zdenka 
Lukančič, direktor Gorenj-
ske gradbene družbe Bran-
ko Žiberna, nekdanji župan 
Igor Draksler in predstavni-
ka prebivalcev Lontrga in Po-
ljanske ceste Janez Sušnik in 
Lado Kržišnik.    

Loka se je veselila
Odprtje dolgo pričakovane škofjeloške obvoznice je bilo razlog za še eno 
veselo praznovanje, tokrat na Spodnjem trgu, kjer se je na odru čez vso 
noč zvrstilo okoli štiristo nastopajočih, trg pa je bil pretesen za vse, ki so se 
pridružili veselemu srečanju. 

Na Spodnjem trgu v Škofji Loki je potekala velika zabava  
ob pridobitvi obvoznice / Foto: Andrej Tarfila 

Najbolj zaslužni za obvoznico so prejeli priznanja. / Foto: Andrej Tarfila

Najsrečnejša župana, škofjeloški Miha Ješe in gorenjevaški 
Milan Čadež / Foto: Andrej Tarfila

Bodo gorenjski župani zahte-
vali od FURS-a povračilo ško-
de zaradi premalo in nepravil-
no pobranega NUZS, po nekaj 
deset milijonov evrov ali več?
Že tretje leto opozarjam, da 
pri izdaji odločb o pobiranju 
nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča (NUSZ) kršite 
zakone in ustavo. Tudi toliko 
se ne potrudite, da bi ugotovili, 
ali so moje navedbe resnične. 
Vendar se ni zgodilo nič, za vas 
očitno niti zakoni niti Ustava 
RS ne veljajo. Tokrat sem na-
mesto pritožbe vložil kazensko 
ovadbo zoper odgovorne osebe 
FURS-a zaradi domnevnega 
odškodovanja javnih sredstev 
po 257. a čl. KZ-1 RS. 
Ponovil bom znana dejstva:
Minilo je devet let od uveljavitve 
ZEN-a (URL RS 47/2006) in 
še vedno niste ugotovili, kaj je 
neto tlorisna površina. Sprašu-
jem vas in vprašal vas bo še kdo, 
kaj ste etažnim lastnikom za-
računavali, po čigavem navo-
dilu ali ukazu in še to nezako-
nito. Drugi zakoni ali predpisi 
namreč do sedaj niso poznali 
pojma neto tlorisna površina! 
V občinskih odlokih je jasno za-
pisano, da se NUSZ zaračuna-
va le od neto tlorisne površine, 
minus odprti prostori, balkoni, 
lože in terase. Vendar vztrajno 
zaračunavate neto površino 
samo lastnikom individualnih 
hiš, etažnim lastnikom ves čas 
zaračunavate uporabno po-

Odprto pismo 
FURS-u

PREJELI SMO vršino. S tem ste od leta 2006 
odškodovali javna sredstva, 
občinske proračune Gorenjske 
za nekajkrat po deset milijonov 
evrov, kar boste na koncu mo-
rali sami ugotoviti. 
Iz mojih pritožb ste lahko 
predvidevali, da (zaradi ne-
vestnega, dela – opustitve ura-
dne dolžnosti) lahko nastane 
na javnih sredstvih večja pre-
moženjska škoda, in ta je res 
nastala. Po 257. a čl. KZ-1 je 
zagrožena kazen z zaporom 
in denarno kaznijo ¼  odvisno, 
za kaj se bo opredelil državni 
tožilec, je to večja ali velika 
materialna škoda.
Leta 2006 je stopil v veljavo Za-
kon o evidentiranju nepremič-
nin ZEN (URL RS 47/2006), 
ki v 78. čl. prvič določa, kaj 
je to neto tlorisna površina. 
Podrobneje je opisan v zgiban-
ki »Naredimo hišni red«, ki so 
jo prejela vsa gospodinjstva v 
RS in jo je izdala Geodetska 
uprava v 800.000 izvodih 
leta 2006. »Neto tlorisna po-
vršina je seštevek površin vseh 
prostorov v stavbi oziroma vseh 
prostorov dela stavbe. Vanjo je 
vključena površina bivalnih in 
nebivalnih prostorov.« [vir: Na-
redimo hišni red, Geodetska 
uprava, November 2006]
6. čl. (8)ZEN-a določa: »Če 
so zaradi nepravilne izvedbe 
geodetske storitve ali zaradi ne-
pravilne izdelave elaborata po-
datki v zemljiškem katastru ali 
katastru stavb evidentirani na-
pačno, napaka pa se ugotovi ob 
uporabi teh podatkov, geodetska 
uprava pozove podjetje ali pro-
jektanta ¼  da napako odpravi.« 
 In kaj so počele inšpekcijske 
službe? Vedeli ste za napako iz 

mojih pritožb in zakaj niste na 
napako opozorili GURS? Iz-
postava GURS-a v Kranju je 
od DURS-a oddaljena dobrih 
200 metrov.
Ker sem odločbo dobil od vas, 
sem se lahko pritožil le vam. V 
pritožbah sem zahteval le, da 
vse zavezance NUSZ obrav-
navate po enakih kriterijih, ki 
nam jih zagotavlja veljavna 
zakonodaja in Ustava RS, 
vendar to vztrajno zavračate. 
Napotili ste me celo, naj iš-
čem pravico – vložim tožbo na 
Upravno sodišče. Mislim, da 
komentar ni potreben. Poleg 
tega, da odgovorite meni, vas 
pozivam tudi za javni odgovor 
(objavo v medijih). 

  Miroslav Nežmah

Živim ob neposredni bližini 
ceste, ki se vije po Poljanski 
dolini proti Žirem. Neizmerno 
sem bil vesel odprtja nove ško-
fjeloške obvoznice na odseku 
Škofja Loka, Poljanska cesta, 
Podpulferca, Zminec. 
Predstavljal sem si, da se bo 
večina prometa preusmerila 
na novo obvoznico in da bomo 
staro cesto uporabljali le prebi-
valci naselij Podpulferca, Po-
ljanske ceste in mogoče še kdo.
Ali je res tako? Ni! Po stari ces-
ti je še vedno veliko prometa, 
ki se vali proti Škofji Loki ali 
Žirem. Trdim, da je prometa 
veliko več, kot je prebivalcev v 
naseljih Podpulferca in Poljan-

Prvi dnevi 
škofjeloške 
obvoznice

Žal, saj se je občinska politika z 
nezakonitim postopkom trajno 
odpovedala rešitvam proble-
mov v centru Breznice, ki so 
bili razlog za ločeno urejanje 
območja južno od cerkve in po-
kopališča. To so pomanjkanje 

Sprejeli OPPN 
Breznica

ska cesta. Da podkrepim svojo 
trditev: drugi dan odprtja ob-
voznice sem s svojim avtom po-
čakal ob stari cesti v Zmincu, 
da se pripelje nekdo proti Škofji 
Loki. Pripeljala se je mlajša vo-
znica v belem avtu. Vozil sem 
za njo po stari cesti, skozi Spo-
dnji trg, vse do nakupovalnega 
centra Grenc, kjer se je njena 
vožnja končala! 
Občina Škofja Loka je izdala 
lično brošuro o vožnji skozi 
predor Sten. Nujne so še nas-
lednje informacije o novi obvo-
znici, in sicer:
– da se za vožnjo po novi obvo-
znici ne potrebuje vinjete,
– da nova obvoznica še ni v 
bazi podatkov GPS navigacije 
in da je treba brati prometne 
znake in smerokaze,
– da se v nakupovalni center 
Grenc pride veliko prej, če se 
gre po novi obvoznici
in še bi lahko našteval.
Dokler se za vožnjo po Spo-
dnjem trgu ne določijo drastič-
ne omejitve prometa, bo stanje 
ostalo tako, kot je sedaj. Neka-
teri ljudje – in ni jih malo – 
niso za nikakršne spremembe, 
niti za tiste, ki vodijo na bolje.

naslov v uredništvu

javnega prostora za odvijanje 
pogrebnih slovesnosti, cerkve-
nih in državnih praznikov, 
motnje hrupa in ogrožanje 
varnosti udeležencev, ogrožena 
varnost pešcev, ker ni urejenih 
pločnikov in avtobusnih posta-
jališč, manjka parkirnih mest. 
Župan je ob sprejemanju OPN 
pred letom 2011 samovoljno 
zavrnil premik ceste južno od 
spodnjih hiš na Breznici (kljub 
soglasju državnih organov in 
politično dolgoročno usklajeni 
rešitvi), ker so temu nasproto-
vali izključno lastniki in no-
silci zasebnega interesa v tem 
prostoru. 
Ker je obstoječa prometna ure-
ditev odločujoč razlog za proble-
me, bi župan po zakonu moral 
pripraviti idejne načrte za raz-
lične možne variante prome-
tne ureditve in jih dati v javno 
obravnavo, skupaj z ovrednote-
njem prometnega, varnostne-
ga, razvojnega, kulturnega, 
socialnega, finančnega, okolj-
skega (varovanje kmetijskih 
zemljišč) in še katerega vidika 
posameznih variant. Tega ni 
storil, skupaj z izvajalcem je 
sam izbral rešitev s krožiščem 
tik pod cerkvijo, ki zadovoljuje 
edino varnostni oz. prometni 
vidik v škodo vseh drugih vi-
dikov in ciljev. Rešitev je dal 
recenzirati državnim organom 
in jo razglasil za nujno dejstvo 
urejanja območja z OPPN. To 
pa je zavajanje, trdim tudi, da 
je protiustavno, saj je pri spreje-
manju bistva prostorske uredi-
tve obšel zakonsko zahtevano 
vključitev javnosti v postopek.  
Pripravljavec se ni potrudil 
niti toliko, da bi v grafiko vri-
sal mrliške vežice. Krožišče 

je lociral tako, da na cerkveni 
strani sega še dva do tri metre v 
obstoječo cesto točno nad seda-
njo trasformatorsko postajo. S 
tem se motnje hrupa ob pogre-
bih in prireditvah ne bodo 
zmanjšale, pač pa še povečale 
za promet iz smeri Rodin pro-
ti Vrbi, ki bo dodatno speljan 
mimo vežic. Široko območje 
pod cerkvijo in pokopališčem 
je počez presekano s krožiščem 
in cesto od krožišča proti Zab-
reznici, kar trajno onemogoča 
ustvariti ambient trga in par-
ka pod cerkvijo, kakršne lahko 
občudujemo drugje, čeprav je 
prostora dovolj. 
Rešitve imajo nujne posledice 
tudi zunaj območja urejanja. 
Tako se cesta s pločnikom doti-
ka jugovzhodnega vogala trgo-
vine, na južni strani pa gre di-
rektno čez kapelico za ograjo, 
od devetih do desetih parkirišč 
pri trgovini jih bo odpadla več 
kot polovica, dostava in dostop 
do objektov ob cerkvi bosta po-
tekala po conah za pešce, to pa 
predstavlja grožnjo za varnost 
pešcev in nadaljnji obstoj trgo-
vine na Breznici. 
S sprejetim OPPN Breznica 
smo tako vsi, tudi nasprotni-
ki premaknitve ceste, stopili z 
dežja pod kap, iz imenitnega 
in za razvoj dragocenega pros-
tora pa smo dobili prostorsko 
skrpucalo, oropano razvojnega 
in kulturnega potenciala.
Resničnost trditev lahko preve-
rite v grafičnem prikazu (kot 
prilogo odloku v I. branju) na 
spletni strani zirovnica.com, v 
fizični obliki pa na občini ali 
UE Jesenice. 

Bernarda Resman



Samo Lesjak

K
ulturno-umetniš-
ko društvo Pod lipo 
iz Adergasa je s tra-
dicionalno, tokrat 
že peto prireditvijo 

Družina poje v petek ponov-
no napolnilo domačo kultur-
no dvorano. S pevskim veče-
rom ohranjajo bogato ljud-
sko dediščino, obujajo spo-
mine na življenje preteklih 
rodov, ki je bilo vedno poveza-
no s pesmijo, obenem pa pos-

krbijo za veselo druženje vaš-
čanov vseh generacij.

Vsako leto nastopi veliko 
glasbeno nadarjenih družin 
iz Adergasa in okolice, letos 
jih je bilo kar dvanajst. Veči-
na točk je bila vokalnih, dve 
pa tudi instrumentalni. Vsaka 
družina se je predstavila z dve-
ma skladbama: z eno po last-
ni izbiri ter z eno Avsenikovo, 
v spomin na nedavno premi-
nulega velikana narodno-za-
bavne glasbe. Po številnos-
ti je izstopala družina Karun 
iz Milj pri Visokem, ki šteje 

kar devetnajst bratrancev in 
sestričen, gre pa za potom-
ce gospe Mance Korun, pre-
živele potnice nesreče legen-
darnega Titanika. Z ubrani-
mi nastopi so navdušile prav 
vse družine, med drugimi 
tudi domačini Sirčevi ter Ple-
velovi, pa Močnikovi iz Cer-
kelj, zakonca Marija in Igor 
Jamnik – par, ki ju je združila 
kmečka ohcet leta 1970, čus-
tven nastop Kodranove gos-
pe Francke ter njene triletne 
vnukinje Tinkare pa je marsi-
komu od navzočih orosil oči.

Vesel družaben dogodek 
so sklenili Vrhovnikovi fan-
tje, ki so s svojim nastopom 
opozorili na to, da so pripra-
vljeni na prodor tudi na šir-
šo domačo glasbeno sceno. 
»Veseli nas, da se družinskih 
pevskih večerov udeleži toliko 
nastopajočih ter seveda obis-
kovalcev. Ponovno se je izka-
zalo, da glasba in pesmi zdru-
žujejo, zato bomo s tovrstni-
mi prireditvami nadaljevali 
tudi v prihodnje,« je ob kon-
cu dejala voditeljica večera 
Angelca Maček.

DRUŽINE  
SO PREPEVALE
V Adergasu s pevskim večerom ohranjajo bogato 
ljudsko dediščino, obujajo spomine  
na življenje preteklih rodov, ki je bilo vedno 
povezano s pesmijo, obenem pa poskrbijo za 
veselo druženje vaščanov vseh generacij. 

Z ubranim nastopom je navdušila tudi družina Plevel  
iz Adergasa: sestri Jelka in Brigita ter brata Štefan in  
Pavel. / Foto: Primož Pičulin

Člani družine Juršek iz Praprotne Police so nastopili v 
narodnih nošah – kot vse ostale jih je predstavila Angelca 
Maček. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

K
ulturno društvo 
Brdo že več kot 
dvajset let deluje 
v javnem interesu 
na področju kultu-

re pri nas in tako v ožjem kot 
širšem smislu skrbi za bogat 
in raznolik kulturno-druža-
bni program, s katerim pred-
stavlja glavne karakteristi-
ke srbske kulture, obenem 
pa krepi stike in medseboj-
no sodelovanje tudi z ostali-
mi narodi. Tako so tudi letos 
organizirali tradicionalne, 
že enajste dneve srbske kul-
ture v Kranju, ki so jih odprli 
v sredo v gradu Khislstein s 
koncertom narodnega orke-
stra Brdo ter žensko vokal-
no skupino Brđanke. Oboji 
so obiskovalce v izjemnem 
ambientu s svojimi vokali 
popeljali po mnogih prede-
lih Balkana, nato pa je sle-
dila predstavitev monogra-
fije društva, izdane ob jubi-
leju, ter prijeten večer srb-
skih tradicionalnih jedi in 

prigrizkov po ©s krbno varo-
vanih© receptih njihovih 
babic. »Vsakoletna priredi-
tev je za nas priložnost, da 
se znova prikažemo v svo-
ji najlepši luči. Društvo, ki 
vključuje že blizu petsto čla-
nov, si bo še naprej prizade-
valo skozi svoj program tako 
doma kot v svetu predstav-
ljati srbsko kulturo ter skozi 
njo hkrati tudi slovensko,« 
je vse zbrane pozdravil pred-
sednik društva Mitar Vuji-
nović in se obenem zahva-
lil podpori JSKD RS in MO 
Kranj.

Dan kasneje je v kranjski 
Mestni hiši potekal knjižni 
večer, na katerem sta aka-
demika Vladimir Osolnik 
ter Duško Pevulja predsta-
vila klasike srbske književ-
nosti, najmlajši pa so reci-
tirali pesmi Branka Čopića. 
Petek je bil namenjen veče-
ru tradicionalnih pesmi. V 
Kulturnem domu v Stražiš-
ču so se tako predstavile pev-
ske sekcije društva in z nas-
topi navdušile obiskovalce.

Prav vsi pa so na svoj 

račun prišli v soboto ob 
veličastni sklepni priredi-
tvi Razigrana mladost, ki 
je potekala v Domu kraja-
nov na Primskovem. Pestri 
in atraktivni folklorni nas-
topi osmih skupin iz Srbi-
je, Italije in Slovenije niso 
nikogar pustili ravnodušne-
ga. »Kulturno društvo Brdo 
uspešno predstavlja srb-
sko kulturo in ljudsko izro-
čilo skozi folkloro, ljudske 

pesmi, glasbo, kulinariko 
... Zadovoljen sem, da nam 
je ponovno uspelo privabi-
ti toliko obiskovalcev, tako 
da ohranjanje tovrstnih 
kulturno-družabnih prire-
ditev ostaja za nas zaveza 
tudi v prihodnje,« je ob kon-
cu še ene uspešne priredit-
ve, ki krepi vezi med vsemi 
narodi, dejal podpredsednik 
društva in umetniški vodja 
Milan Glamočanin.

DNEVI SRBSKE KULTURE
Kulturno društvo Brdo je organiziralo že 11. dneve srbske kulture v Kranju, ki so postregli z zanimivimi 
glasbenimi, folklornimi, književnimi pa tudi kulinaričnimi dogodki.

Dneve srbske kulture v Kranju je v gradu Khislstein odprl 
nastop skupine Brđanke. / Foto: Primož Pičulin

Na prireditvi Razigrana mladost so navdušili tudi najmlajši. / Foto: Primož Pičulin



22

GLASOV ODER

TOREK_27. 10. 2015

R
A

D
IO

 S
O

R
A

, D
.O

.O
.,

 K
A

P
U

C
IN

S
K

I T
R

G
 4

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

sudoku_LAZJI_15_86
NALOGA

4 9 3 7 8
7 1

8 3 6 7 4
1 9 2 8

7 5
6 7 5 4

4 2 8 9 6
3 4 2

7 2 6 1

sudoku_LAZJI_15_86

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_15_86
NALOGA

2 7 5
6 8 4 1
5 2 8

7 9 6
8 3 2 9

5 8 4 7
6 2 4

9 5 3 8
9 1

sudoku_TEZJI_15_86

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_15_86
NALOGA

275
6841
528

796
8329

5847
624

9538
91

sudoku_TEZJI_15_86

REŠITEV

293786145
684152397
517934286
479623851
835417629
126598473
362875914
741269538
958341762

sudoku_LAZJI_15_86
NALOGA

49378
71

83674
1928

75
6754

42896
342

7261

sudoku_LAZJI_15_86

REŠITEV

491327685
765948321
283561749
159634278
824795136
637812594
542183967
316479852
978256413

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 27. 10., in sreda, 28. 10.
19.30 DVOBOJ STOLETJA
21.35 ZELENI PEKEL
13.20, 17.20 JEM IN HOLOGRAMI
19.15, 21.15 HOTEL TRANSILVANIJA 2
13.30, 15.15, 17.00, 18.45 
HOTEL TRANSILVANIJA 2, sinhro.
12.45, 16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 2, 
3D, sinhro.
14.25, 17.40 RIBBIT, sinhro.
20.30 EVEREST
15.40 MINIONI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 27. 10. 
16.15, 20.40 ČRNA MAŠA
15.40, 20.20 KUHAR NA ROBU
14.00 UTRIP LJUBEZNI
18.40 ŠKRLATNI VRH
15.45 LEGENDA
20.20 HOTEL TRANSILVANIJA 2
12.30, 14.20, 16.25, 18.20 
HOTEL TRANSILVANIJA 2, sinhro.
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 
HOTEL TRANSILVANIJA 2, 3D, sinhro.
11.40, 18.15 JEM IN HOLOGRAMI
14.05 PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE, 3D
11.50, 13.45 RIBBIT
17.40 MARSOVEC
21.20 MARSOVEC, 3D
21.00 EVEREST, 3D
12.00 MINIONI, sinhro.

Sreda, 28. 10.
19.00 ŠIŠKA DELUXE
16.15, 20.40 ČRNA MAŠA
15.40, 21.30 KUHAR NA ROBU
14.00 UTRIP LJUBEZNI
18.20 ŠKRLATNI VRH
15.45 LEGENDA
20.45 HOTEL TRANSILVANIJA 2

12.30, 14.20, 16.25 
HOTEL TRANSILVANIJA 2, sinhro.
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 
HOTEL TRANSILVANIJA 2, 3D, sinhro.
11.40, 18.15 JEM IN HOLOGRAMI
14.05 PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE, 3D
11.50, 13.45 RIBBIT
17.40 MARSOVEC
21.20 MARSOVEC, 3D
20.20 EVEREST, 3D
12.00 MINIONI, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 27. 10.
16.00 RIBBIT, sinhro.
18.00 JEM IN HOLOGRAMI
20.00 DAJVA SE DOL

Sreda, 28. 10.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 2, 3D, sinhro.
18.00 PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE
20.00 DAJVA SE DOL

Četrtek, 29. 10.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 2, 3D, sinhro.
18.00 PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE
20.00 ŠIŠKA DELUXE

Petek, 30. 10.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 2, 3D, sinhro.
18.00 PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE
20.00 ŠIŠKA DELUXE

Sobota, 31. 10.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 2, sinhro.
18.00 SVOBODNA ŠOLA
20.00 ŠKRLATNI VRH

Nedelja, 1. 11.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 2, 3D, sinhro.
18.00 SVOBODNA ŠOLA
20.00 ŠKRLATNI VRH

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

V soboto, 17. oktobra 2015, sta se na Bledu poročila Mira-
lem Faćić in Taida Bešlagić, na Jesenicah pa Peter Bizaj in 
Tjaša Srnec.

Mladoporočenci

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 59 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 19 dečkov in 16 deklic. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2600 gramov, najte-
žjemu dečku je tehtnica pokazala štiri kilograme in pol. 
Na Jesenicah se je rodilo po 12 dečkov in deklic. Najtežja 
deklica je tehtala kar 4720 gramov, najlažji pa se je kazalec 
na tehtnici ustavil pri 2200 gramih.

Novorojenčki

Alenka Brun

D
vorana tržiških 
olimpijcev bo 8. 
novembra ob 17. 
uri gostila pose-
ben koncert.

Zagotovo ste opazili, da je z 
glasbenih odrov izginil nek-
danji pevec skupine Yuhu-
banda, glasbenik in prepo-
znavni lik šova Znan obraz 
ima svoj glas Tomaž Aha-
čič - Fogl. Ljubezen do glas-
be in kariero mu je prekinila 
zahrbtna bolezen – zbolel je 
za hudo obliko raka, ki mu je 
vzela glas. Krutost mu ne pri-
zanaša, za nameček jo spre-
mljajo tudi finančne težave. 
Na pobudo njegovih pevskih 

kolegov, predvsem skupine 
Calypso, tako v tržiški dvora-
ni pripravljajo veliki dobro-
delni koncert, katerega celo-
tni izkupiček od prodanih 
vstopnic bodo po končanem 
koncertu podarili Tomažu 
in njegovi družini. Ker se 
je odzvalo ogromno glasbe-
nikov, se drugi del koncerta 
seli konec novembra v ljub-
ljansko Halo Tivoli.

Vsak, ki se bo udeležil 
tržiškega koncerta, bo doni-
ral z nakupom vstopnice, ki 
stane deset evrov, lahko pa 
donirate tudi kot fizična ose-
ba na Tomažev osebni račun 
TRR SI56 0764 1439 4947 
986, ki je odprt pri Gorenj-
ski banki, s pripisom: dona-
cija Tomaž Ahačič Tržič. 

KONCERT ZA FOGLA

Samo Lesjak

V
se obiskoval-
ce kulturnega 
doma na Prim-
skovem je ogrel 
primorski trio iz 

Nove Gorice Bring on The 
Vanguards, ki sicer ne pred-
stavlja tipičnih lokalnih spe-
cialitet in zvokov, temveč fan-
tje ustvarjajo preprosto alter-
nativno mešanico surove-
ga garažnega in stonerskega 
roka. Njihov stil zaznamuje-
jo preprosti, a udarni kitar-
ski riffi, stonerska melodika 
in izjemna odrska energija, 
ki so jo dokazali tudi tokrat. 
Tričlansko zasedbo sestav-
ljajo kitarist Matej Kolavčič, 
basist Peter Marinčič ter bob-
nar Tadej Blažič – skupina, o 
kateri bomo še slišali! 

Nadaljevala je zasedba 
Leni Kravac, skupina, ki je 
ustvarila za njih značilen 
Balkan fusion zvok, ki zdru-
žuje mešanico žanrov, od 
metala do drum and bassa 
z elementi džeza in funka – 
rdeča nit, ki povezuje vse te 
žanre, pa je zvok Balkana.

Vrhunec večera je bil nas-
top Magnifica, ki se je na 
odru predstavil s številni-
mi glasbeniki, ki so poskr-
beli za vrhunski glasbeni 
užitek. Magnifica je nemo-
goče enoznačno opredeli-
ti: opisujejo ga kot šanson-
jerja, kavboja in balkanske-
ga kameleona. Njegov pre-
poznaven glasbeni stil je 

mešanica latinskih ritmov, 
reggaea s plesnimi ritmi in 
balkanskimi tradicionalni-
mi elementi. »Vsi nastopa-
joči so presegli pričakovan-
ja, saj so ustvarili res never-
jetno vzdušje. Dobro je vide-
ti, da se v Kranju še vedno 
zbere zahtevnejša glasbena 
publika, KŠK-jevci pa smo 
z organizacijskega vidika 

navdušeni tudi nad koncer-
tnim prizoriščem, Dvorano 
Primskovo,« je po koncertu 
dejala predstavnica KŠK-ja 
Anja Babič. KŠK v prihod-
njih mesecih pripravlja raz-
lične projekte – od rekreaci-
je, tečajev in delavnic, sicer 
pa se v kratkem začnejo tudi 
prve priprave na Teden mla-
dih 2016.

MAGNIFICO ZA ŠTUDENTE
Klub študentov Kranj je na Primskovem ob koncu projekta (P)ostani KŠK-jevec organiziral koncertni 
večer ob začetku novega študijskega leta. Zažurali so ob ritmih legendarnega Magnifica ter skupine 
Leni Kravac in Bring on The Vanguards.

24.000 poljubov: Magnifico na odru dvorane Primskovo / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V Planetu Tuš so ob njihovem jubileju, 40-letnici 
delovanja, v soboto gostili skupino Parni valjak, ki je nav-
dušenemu zbranemu občinstvu odigrala vse svoje velike 
uspešnice. Pred kratkim so se v kranjskem Khislsteinu 
predstavili v akustični preobleki, tokrat pa so udarili s 
polno močjo. Že to soboto, na noč čarovnic, v Planet Tuš 
prihaja Seka Aleksić.

Parni valjak in Seka Aleksić
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desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota 
27. 10. 28. 10. 29. 10. 30. 10. 31. 10.

Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek 
1. 11. 2. 11. 3. 11. 4. 11. 5. 11.

7/13 °C 5/14 °C 9/13 °C 4/14 °C 3/13 °C 

3/13 °C 2/13 °C 2/11 °C 4/14 °C 4/15 °C 

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE

RUBRIKO MULARIJA ureja Dina Kavčič.  
Pišite ji na dina.kavcic@g-glas.si ali na koticek@g-glas.si.

tedenski koledar
 vzhod zahod 

27. 10. tor. Sabina 6.35 16.56

28. 10. sre. Simon 6.36 16.55

29. 10. čet. Ida 6.38 16.53

30. 10. pet. Marcel 6.39 16.52

31. 10. sob. Bolfenk, dan reformacije 6.40 16.50

 1. 11. ned. dan spomina na mrtve 6.42 16.49

 2. 11. pon. Dušanka 6.43 16.47

Alenka Brun

M
alta kot otok 
ponuja kar 
nekaj zani-
mivih raz-
gledov. 

Zanimivo je, da se Sloven-
ci ne odločamo zelo pogos-
to za obisk tega otoka. Zad-
nje čase je sicer pri mladini 
priljubljen St. Julian©s , ker 
naj bi zanj veljalo, da se v 
njem najbolje ©žu ra©, starej-
ša generacija pa se še ved-
no precej odloča za hotelsko 
nastanitev v Bugibbi ali Sli-
emi. Med turisti se najde-
jo tudi taki, ki se odločijo za 
nastanitev na Gozu ali celo 
Cominu. Iz marine v Sliemi 
se lahko do glavnega mesta 
Valletta zapeljete tudi s traje-
ktom ali pa si iz kakšne dru-
ge turistične ladjice ogledate 
mesto z morske strani. Sicer 
pa se odločite za avtobus, ki 

recimo z glavne postaje v 
Bugibbi do Vallette vozi sla-
bo ali pa dobro uro – odvis-
no od prometa in postankov.

Ko smo se izletniki z Moj-
co odpravili na raziskovanje 
otoka Malta, smo se najprej 
ustavili v Mosti, kjer smo si 
ogledali rotundo Marijine-
ga vnebovzetja. Gradili so jo 

štirideset let, v njej pa najde-
mo spomin na aprilski čudež 
iz leta 1942, ko je na cerkev 
padla bomba, ki ni eksplodi-
rala. Na ogled je seveda repli-
ka bombe. Sledil je ogled 
nekdanjega letališča – v han-
garjih sedaj najdemo izdelke 
domačih umetnikov: znani 
in cenjeni so malteški izdelki 

iz stekla in filigran. Lahko 
smo si ogledali tudi nasta-
janje tako nakita kot stekle-
nih izdelkov, najbolj pa nas 
je zanimalo, zakaj so bise-
ri oziroma nakit iz njih tako 
cenovno dostopni. Razloga 
sta dva: ker gre za sladkovo-
dne in umetno gojene bisere. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Malta (5)

PO MALTI (1)

 Glasovi popotniki v Mosti / Foto: A. B.

Pri delu smo si lahko ogledali tako mojstre izdelovanja 
ogrlic ... / Foto: A. B.

... kot mojstre uporabe srebrne nitke, iz katere 'stkejo' 
krasen nakit. / Foto: A. B.

Na prvi april lahko rečeš karkoli:
sošolcu, da ima strgane hlače, 
ali pa, da čas na stenski uri kaže drugače.
Kogarkoli lahko vlečeš za nos, 
najde pa se tudi tak, ki ti je kos.
Težava pa nastane tam, 
kjer te kaj zares boli,
a v to ne moreš prepričati ljudi,
saj mislijo,
da jih hočeš spet nahecati.
Zato pazite vsi,
da na prvi april se vam kaj neljubega ne pripeti.

Lan Mohorič Bonča, 6. b, OŠ Železniki

No ja, res ni prvi april, ampak vsak dan je lahko dan za 
hece, take male hece. Ko se nasmejiš, da te že malo zaboli 
trebuh. Čim več smeha, dragi moji bralci. Meta

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

Prvi april

PESMI MLADIH

Suzana P. Kovačič

O
troci so imeli 
res kaj pove-
dati in videti. 
V ponedeljek 
so jih obiskali 

gasilci Prostovoljnega gasil-
skega društva Naklo in lahko 
so si nadeli njihovo opremo, 
škropili z vodo in si ogleda-
li gasilski avtomobil. Na tor-
kovo dopoldne so se prepu-
stili domišljiji v ustvarjal-
nih delavnicah, popoldne pa 
povabili obiskovalce in jim 
pokazali, kako lepo se imajo 
v vrtcu. Sredo so popestrile 
igre brez meja. Pihalni orke-
ster občine Šenčur je v četr-
tek predstavil inštrumente 
in v glasbenem popoldnevu 

otrokom pričaral nepozab-
no doživetje; ob spremljavi 
godbe so skupaj zapeli nekaj 
pesmi. Teden so zaključili z 
obiskom športnika Rober-
ta Kranjca, ki je predstavil 
smučarske skoke. Otroci so 
lahko pomerili njegovo opre-
mo in skupaj z njim skakali v 

daljino. »Dogajanje v sklopu 
tedna otroka je bilo za otro-
ke zelo zanimivo in razgiba-
no. Spoznali so veliko novih 
stvari in se pri tem neizmer-
no zabavali,« je v imenu 
otrok in vzgojiteljic skleni-
la soorganizatorka dogodka 
Anja Zupan.

MLINČKOVE DOGODIVŠČINE
V vrtcu Mlinček v Naklem so za en teden v oktobru na široko odprli vrata, doživetja pa poimenovali Nekaj ti moram povedati ...

Obiskal jih je Robert Kranjec.Pihalni orkester Občine Šenčur v Mlinčku
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Suzana P. Kovačič

K
akšne vmesne 
obletnice zadnjih 
15 let niso prazno-
vali, so se pa pono-
vno srečali prej-

šnjo soboto v kranjskem 
Cornerju: generacija sošol-
cev, ki je obiskovala triletno 
poklicno Industrijsko kovi-
narsko šolo Iskra Kranj in 
šolanje zaključila leta 1965. 
»To je generacija, ki je lah-
ko zgled vsem, ki danes obi-
skujejo ta program,« je pou-
daril Božo Bašelj, ki jih je 
učil prakso. Ne učitelj, tova-
riš mojster so ga tedaj klica-
li. Sami fantje so bili v razre-
du, šola pa je stala na lokaci-
ji, kjer je danes ERO Kranj. 
Za šolski uspeh so bili 

mesečno nagrajeni. Boljši je 
bil uspeh, večja je bila denar-
na nagrada. Žal jim redoval-
nice z ocenami za jubilejno 
srečanje ni uspelo dobiti, so 
pa zatrdili, da so bili vsa tri 
leta šolanja kot rit in srajca. 
Da so bili tudi prijatelji in 
ne samo sošolci, se vidi tudi 
po petdesetih letih, saj so se 
obletnice udeležili skorajda 
vsi. Organizirali so jo Jože 
Janc, Martin Goričanec in 
Miro Košir. 

Nekateri so zares pripoto-
vali od daleč. Anton Cerar je 
priletel iz Južne Karoline, 
in to prav zaradi srečanja. 
Po rodu je Leščan in malce 
nostalgično se zamisli nad 
tem, kaj je lahko lepšega kot 
pogled na Begunjščico. Iz 
Švice se je pripeljal Ludvik 
Demšar, ki je sobotni večer 
doživel kot posebno vzdu-
šje in dodal, da so prav vsi 
sošolci obdržali ©d ružabno 
dušo©. Zanimivo, kar nekaj 
jih je po pridobljenem pokli-
cu strojni ključavničar, fino-
mehanik oziroma orodjar 

nadaljevalo v različne smeri. 
Ludvik Demšar, na primer, 
se je šolal naprej na področ-
ju informatike in skoraj šti-
rideset let razvijal program-
sko opremo, Cerar po sve-
tu ©po stavlja na noge© tehno-
logijo v tekstilnih tovarnah. 
Nekateri med njimi so za 
svoj hobi izbrali umetnost. 
Martin Goričanec je akvare-
list, Jože Janc izdeluje ume-
tnine iz lesa, kot so unikat-
ne ptičje hišice, Jože Vun-
šek je amaterski igralec, tre-
nutno najbolj znan po vlo-
gi škofa Alojzija v televizij-
ski nanizanki Ena žlahtna 
štorija. »Ja, ja, tam v Goriš-
kih brdih se v štorijah doga-
jajo resne stvari, tole sreča-
nje tu je pa bolj za zabavo,« 
je povedal Vunšek. Pravzap-
rav bi lahko prav od vsakega 
udeleženca srečanja dobila 
kak zanimiv odgovor, zgod-
bo, polno življenjskih izku-
šenj in spominov na razpo-
sajena srednješolska leta, 
ker vsaj toliko je bil zanimiv 
tudi sobotni večer. 

ORODJARJI SMO UMETNIKI
Leta 1965 so zaključili Industrijsko kovinarsko šolo Iskra Kranj in po petdesetih letih so obudili spomine. 

Sošolci iz 3. a so zaključili poklicno šolo leta 1965. 

Miroslav Cvjetičanin

N
ista običajen 
par, ki sta si 
izmenjala prs-
tana pred pri-
čama, matičar-

jem in župnikom. Sta precej 
drugačen par – in to sta na 
ohceti tudi pokazala. Domen 
je postal možakar čez noč, 
v tistih letih, ko so njego-
vi vrstniki že redno gleda-
li ninja želve. Dela na kme-
tiji je čez glavo, in če hočeš 

nekoč postati čisto pravi gos-
podar (ne samo pod mizo), 
potem se moraš vseh veščin, 
ki jih kmetija zahteva, nauči-
ti že kmalu po tem, ko sho-
diš. Ker je Domen praktičen 
in zelo priročen človek, neve-
ste ni iskal predaleč, ampak 
že tako rekoč v sosednji vasi. 
Šranga v Letenicah se je odvi-
la po pričakovanjih, priča je 
vas zapustila s kreditom na 
banki, nevesta je bila odpel-
jana v širni svet. Pravzaprav 
v Preddvor na civilno poroko 
in od tam, kar je nujno treba 

napisati, kar vsak s svojim 
traktorjem v Goriče na poro-
čno mašo. Ko sta še drugič 
dahnila vsak svoj © da© , se je 
slavje začelo in šele proti jut-
ru končalo na Domačiji Vod-
nik v Adergasu. No, tu je tre-
ba poudariti tudi, da so Nas-
tranovi v Srakovljah en konec 

tedna prej organizirali pravo 
zabavo s piknikom, na kate-
ro so prišli sosedje, prijatelji 
in sorodniki. Očividci pravi-
jo, da v Srakovljah česa take-
ga že dolgo, dolgo ni bilo.

Domen, bodoči gospo-
dar na Bavantovi kmetiji, je 
svojo Moniko zaprosil na 

silvestrovo lansko leto pri 
domači kapelici. Družijo ju 
ljubezen do narave in živa-
li, delavnost in dobrosrč-
nost. Svojo prihodnost vidi-
ta v kmetovanju, posvečata 
se predvsem prireji mleka in 
vedno bolj tudi zelenjadars-
tvu. Monika je po izobrazbi 

namreč hortikulturni teh-
nik, Domen kmetijsko-po-
djetniški tehnik, oba pa sta 
pred zaključkom študija na 
Biotehniškem centru Naklo. 
Vsi, ki ju imajo radi, jima 
želijo veliko sreče, ljubezni 
in uspeha na novo začrtani 
življenjski poti. 

ZDRUŽENA NA BAVANTOVI
Prvo soboto v septembru sta si večno zvestobo obljubila Monika Kern iz Letenic in Domen Nastran iz Srakovelj.

Skupinska za večnoTako kot se za »tamlada dva« na kmetiji spodobi.



25

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_27. 10. 2015

www.radolca.si

Ves mesec november:
11 restavracij 

lokalne sestavine

enotna cena menija samo 15,00 €

nagradne igre

#okusiradolce2015

Otvoritveni dogodek:
30. oktober od 16.00 dalje, 

Lambergh Château & Hotel Dvorska vas
Tržnica lokalnih dobrot 

Glasbena gostja Nuša Derenda

1. nagrada:  večerja za dve osebi  
v Restavraciji Hotela Lambergh
2. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi  
v Gostišču Tulipan
3. nagrada: sladki duet (2 sladici po 
lastnem izboru)  v Grajski gostilnici

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz 
kri žan ke) po šlji te do srede, 11. novembra 
2015, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi 
v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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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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Igor Kavčič

T
rideset let! Kot 
da je bilo ravno-
kar, no, prejš-
nji teden, mogo-
če sredi pomla-

di ali pred nekaj leti, enkrat v 
devetdesetih ... uh, je mar res 
od takrat, ko smo zapustili 
srednješolske klopi, čez noč 
odrasli (dodatno razglablja-
nje na to temo prepovedano) 
in se podali vsak na svoje, eni 
v službe, drugi študirat, tretji 
vsakega malo, bodoče mami-
ce tudi že rodit ¼ , je mar res 
od tistega junija 1985, ko je 
4. a še zadnjič pomahal ško-
fjeloški gimnaziji v pozdrav, 
minilo že polnih trideset 
let? Kakorkoli že, prav veliko 
matematike ni potrebne, da 
se v rezultatu pokaže dober 
razlog za ponovno srečanje 
nekdanjih sošolcev. Ok, pun-
ce, imate prav, tudi sošolk, 

saj vas je bilo več in ste imele 
tudi glavno besedo, kot smo 
med drugim pred dnevi ugo-
tavljali na srečanju v Crngro-
bu, na pol poti med Kranjem 
in Škofjo Loko. Bili smo sko-
rajda povsem kranjski razred 
na loški gimnaziji.

Matej in Andreja sta zdaj 
© prfoksa©  na naši gimnaziji, 
Leja se ukvarja s številkami 
na občini, Lea na zavaroval-
nici, Romina ve, kako z brez-
domci, Mojca in Igor piševa, 
Stane je pri največjem trgov-
cu, Andreja uči na osnovni, 
Marija na gimnaziji, Nataša 

peče najboljše slaščice, še 
pri evropski oblasti v Brus-
lju imamo Jelko ¼  Vsi nekaj 
počnemo, vsi nekaj znamo 
in vsi smo se tistega večera 
spominjali traparij in resnih 
stvari iz čudovitih srednješol-
skih let. Povzetek večera bi 
bil videti takole (seveda sem 
preplonkal): »Dragi 4. a, z 
vami sem preživela enkratno 
srečanje, ki ga ne bomo poza-
bili. V radost mi je bilo videti, 
kako ste podoživljali vragolije 
izpred treh desetletij, ki ima-
jo očitno velik pomen v življe-
nju, večji, kot se pedagogika 

tega zaveda. Zanimivo se je 
bilo pogovarjati s skoraj ded-
ki in že babicami in tisti večer 
je bil dober večer.« Tako spo-
ročilo nam je po srečanju 
namenila naša ljuba razred-
ničarka Lidija Magolič, ki si 
je nekje na sredi našega gim-
nazijstva upala prevzeti pre-
cej divji razred in ga enako 
divjega pripeljati do zaključ-
ka. Zato je nekoliko prireje-
na pesem o © dragi naši Lidi-
ji© , ki jo je zapel Matej in mi 
vsi z njim, na pravem mestu. 
Do prihodnjič, drage sošolke 
in sošolci. Vsi.

ŠE VEDNO SMO 4. A
»Sploh nisem pomislila, da ne bi bilo dobro. Res smo nekaj posebnega vedno bili, še vedno  
smo in prepričana sem, da bomo takšni tudi ostali,« se z vsem med besedama © sploh©  in © ostali©  
strinjamo s teboj, Lea.

Zadaj dekleta: Lea, Andreja, Marija, Lidija, Andreja, Valerija, Leja, Jelka, Romina, Nataša  
in Mojca in spredaj fantje: Janez, Stane, Igor in Matej z našo Lidijo v sredini / Foto: Tina Dokl

Selfie s sošolcem za lep 
spomin do naslednjič 

Tudi v resnih letih, a še vedno za hece in na poskok / Foto: Tina Dokl

Naše ljube © bejbe©  so še vedno živahne kot pred ...  
Kdaj že? / Foto: Tina Dokl

»Srce«
Spoštovana gospa Tanja! 
Rada bi vas vprašala za zdrav-
je, finance in naprej moje upo-
kojensko življenje. Zanima me 
tudi za moža, njegovo zdravje 
in čustva do mene. Imam pa 
tudi dva sinova, za katera bi 
rada povprašala, kaj ju čaka. 
Iskrena hvala in lep pozdrav.
Zaskrbljenost vam ne da spa-
ti in najraje bi kar vse postorili 
namesto drugih, da bi ja vsi 
v družini bili srečni. S svo-
jo pozitivno naravnanostjo 
še lahko spodbujate moža 
in sinova, vendar si nikar ne 
ženite vsega preveč k srcu. 
Ste v najlepših letih, kjer čas 
ni več vaš gospodar in tudi 
od vas ni nihče več odvisen. 
Sedaj lahko sproščeno pose-
date s prijateljicami, greste v 
naravo in preprosto počnete 
stvari, za katere prej niste 

našli časa. Najdite spet sebe, 
nahranite svoj jaz in napolni-
te svojo dušo. Zdravje vam 
je naklonjeno, le nekaj nepri-
jetnosti lahko pričakujete z 
nogami. Pozorni bodite na 
znake, s katerimi vam telo 
sporoča, da je preobreme-
njeno. Pri financah ne vidim 
slabih sprememb. Skrbi vas 
glede malo večjega nakupa, 
vendar se bo dobro izšlo. 
Naslednje leto vam bo kon-
čno uspelo nekaj tudi prihra-
niti. Mož je zelo navezan na 
družino, a vendar je samo-
svoj, in kadar se nekaj odloči, 
ne popušča. Z njegove strani 
je videti veliko naklonjenosti 
do vas, kljub temu da se ved-
no zanaša le na svoje mnenje. 
Ljubezen pokaže na drugač-
ne načine, tako kot pač zna. 
Za zdravje lahko veliko naredi 
sam in tega se dobro zaveda. 

Včasih si dela utvare, da živi 
zdravo, vendar v sebi ve, da to 
ni res. Prišlo bo do preobra-
ta, ko se bo v določeni situa-
ciji zase kar malo ustrašil in 
takrat bo zdravje začel jemati 
resneje. Kar zadeva sinova, je 
mogoče res, da je imel mlajši 
več sreče in si je ob pravem 
času znal ustaliti življenje. Je 
umirjen človek in tudi dober 
mož. Starejši je drugačen po 
značaju, vendar mu takšno 
življenje odgovarja. Je priden 
in pošten in na dolgi rok je 
videti, da bo vedno imel sre-
čo s financami. Želim vam 
vse dobro.

»Riba«
Lep pozdrav. Zopet se obračam 
na vas. Rada bi vedela, kako bo 
z mojo službo, ali bom prišla do 
upokojitve, ali bo mož še kdaj 
delal, glede starosti. In kako 

nama bo zdravje služilo, imam 
dva sinova – kako bo z njunima 
službama in zdravjem.
Videti je, da ostajate na dela-
vnem mestu, na katerem 
trenutno ste, in tam boste 
tudi uspešno dočakali upo-
kojitev. Mož redno zaposlen 
ne bo več, tako kot je bil, ven-
dar se kljub temu kaže stalen 
dotok denarja. To pomeni, 
da bo še vedno delal, vendar 
honorarno oziroma na dru-
gačen način. Ker je iznajdljiv 
in varčen, ne bosta nikoli v 
pomanjkanju. Delo ga drži 
pokonci in ne počuti se 
dobro, če je primoran pose-
dati. Eden izmed sinov se bo 
zaposlil kmalu za tem, ko bo 
dokončal šolanje. Drugi ima 
veliko željo po tujini. Dobil 
bo dve priložnosti. Svetu-
jem, da dobro premisli in se 
še ne odloči takoj. Srečno.

Tudi danes bomo pogledali 
karte, ki ste si jih izbirali bral-
ci. Šifra Mojca in karte Mis-
lec, Hiša, Potovanje: veliko 
premišljevanje od odhodu 
iz doma oziroma selitev. 
Šifra Pomlad, karte Ljubica, 
Ljubezen, Sreča: ravno v 
obdobju naslednje pomladi 
vsa čaka sreča v ljubezni in 
splošnih čustvih. Šifra Dom 
in karte Nesreča, Izguba, 
Sodnik: počutje je zelo žalo-
stno zaradi razočaranja v 
preteklosti. Obeta se razgo-
vor, nato sledijo odločitve. 
Šifra Bik 62, karte Sovražnik, 
Pismo, Obisk: pričakujte 
povabilo v tujino in se mu 
odzovite. Šifra Kozorog 90 
in karte Sporočilo, Nenadna 
sreča, Denar: obeta se vam 
nepričakovana kar lepa vso-
ta denarja, od kje pa se še 
ne ve. Šifra Katalina, karte 
Nekaj denarja, Ljubosumje, 
Sreča: preveč se ukvarja-
te z drobnarijami, s svojim 
zunanjim videzom in zato 
ne vidite vsega lepega, ki 
vas obkroža. Šifra Modrost, 
karte Ljubimec, Ljubosum-
je, Žalost: treba bo narediti 
korak naprej, ne smete več 

čakati na druge, da to stori-
jo prvi. Šifra Ribi 76 in karte 
Težave, Smrt, Nenadna sre-
ča: trenutno se res ne vidite 
ven iz težav, a situacija se bo 
obrnila na zelo pozitivno in v 
pravem trenutku. Šifra Uso-
da in karte Pismo, Nesreča, 
Božje oko: V karti Pismo se 
skrivajo globoka čustva, 
prizadetost in razočaranje 
v Nesreči, a Božje oko spo-
roča, da prihodnost prinaša 
same dobre spremembe. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali pa kar na Gorenjski 
glas s pripisom © šola vedeže-
vanja©  in svojo šifro pošljite 
tri poljubne karte ali pa za 
druge sisteme, ki ste jih že 
do sedaj spoznali, in skupaj 
bomo našli pravo razlago. 
Lahko dodate že svojo raz-
lago. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_27. 10. 2015

1. nagrada:  enodnevna uporaba 
 avtomobila 
 VW TOURAN
2. nagrada:  enodnevna uporaba 
 avtomobila 
 VW POLO 
3. nagrada:  poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkz
oštevilčenihpolj invpisanovkupon izkri
žanke) pošljite do srede, 11. novembra
2015,naGorenjskiglas,Bleiweisovacesta
4,4000Kranj.Rešitvelahkooddatetudiv
nabiralnikGorenjskegaglasapredposlov
nostavbonaBleiweisovicesti4.

AvtohišaVrtač,d.o.o.,Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200,faks:042700222Iwww.avtohisavrtac.si

Več o ponudbi na www.vrtac.si
in na www.volkswagen.si

AvtohišaVrtač,d.o.o.,Kranj
Delavskacesta4,4000Kranj
Tel.:042700200,faks:042700222
www.avtohisavrtac.si
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DRUŽABNA KRONIKA
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Maureen O© Hara, zvezdnica filma Kako 
zelena je bila moja dolina, je umrla v sta-
rosti šestindevetdeset let. »Umrla je med 
spanjem, naravne smrti,« so za Times 
povedali užaloščeni člani njene družine. 
Igralka je v dolgoletni karieri med drugi-

mi zaigrala tudi v filmih Notredamski zvonar, Čudež na 
34. ulici, Tihi mož ter v filmih z originalnimi naslovi The 
Black Swan, Sitting Pretty in Rio Grande.

Umrla je igralka Maureen O© Hara

Adele (25) se z novim singlom Hello po 
štirih letih vrača na glasbeno sceno in 
napoveduje izid težko pričakovanega 
četrtega albuma. Tudi tega bo naslovila 
– tako kot je pri njej tradicija – s številom 
svojih let. Na albumu 25 bo enajst pesmi, 
izšel pa naj bi konec novembra. Britanka 

z angelskim glasom se je opravičila svojim oboževalcem, 
ker je zaradi materinstva toliko časa ni bilo na sceni.

Adele izdala nov singel

Kelly Clarkson (33), ameriška pevka, ki 
je zaslovela po zmagi v šovu 1. sezone 
American Idol, bo drugič postala mami-
ca. Zvezdnica je svojim oboževalcem 
razkrila, da pod srcem nosi dečka. »River 
Rose bo postala starejša sestrica, deček 

bo,« je pod fotografijo 16-mesečne hčerke zapisala pevka.

Kelly Clarkson pričakuje fantka

Najstarejši sin pokojnega kralja popa 
Michaela Jacksona Prince Michael (18) 
se je na Twitterju odzval na komentar 
sledilca, ki trdi, da vsi vedo, da Michael 
ni bil njegov biološki oče. »Krvna zaveza 
je močnejša od vode v maternici,« mu je 

odgovoril Prince Michael, ki pravi, da je bil vzgojen ob 
sestri in bratu in da je bil Michael zanj edini pravi oče.

Michael je bil zame edini oče

VRTIMO GLOBUS

Samo Lesjak

P
red kratkim je bil-
jardnico in lokal 
Break na Savski ces-
ti v Kranju v uprav-
ljanje prevzel mlad, 

ambiciozen par, Katja Kern 
in Žiga Mrak, in že kmalu so 
bili vidni prvi sadovi njune-
ga dela. V soboto sta namreč 
v biljardnici pripravila pose-
ben dogodek, zanimiv tako s 
športne, kakor tudi družab-
ne, glasbene, kulinarične in 
humanitarne plati.

V Breaku je namreč gos-
toval legendarni avstralski 

igralec biljarda Paul Rodney 
Turner, ki velja za enega naj-
boljših igralcev na svetu. Nje-
gova prisotnost je pritegnila 
pozornost mnogih obisko-
valcev, oboževalcev igre bil-
jarda, ki so imeli kaj videti. 
Turner se je namreč pome-
ril z nekaterimi najboljši-
mi domačimi igralci – Mate-
jem Šulekom, Mitjem Gra-
dišnikom in Mihom Zajcem 
– in dvoboji so ponudili vrs-
to vrhunskih potez, kakršne 
sicer ljubitelji lahko vidijo le 
ob televizijskih prenosih sve-
tovnih tekmovanj. Pred tem 
so se, lahko rečemo za ogre-
vanje, v biljardu prijateljsko 

pomerili tudi predstavniki 
štirih gorenjskih občin, in 
sicer iz Kranja, Cerkelj, Šen-
čurja in Nakla. V veselem 
druženju je bila tekmovalna 
plat v ozadju, kljub temu pa 
lahko izdamo zmagovalca, 
krajskega podžupana Bori-
sa Vehovca. Na kasnejšem 
nočnem turnirju so bleste-
li Tomaž Benedičič, Klemen 
Plemelj in Aleš Polak, vse 
skupaj pa je vodil in povezo-
val Uroš Colja, sicer predsta-
vnik humanitarnega društva 
Hrana za življenje.

Paul Rodney Turner nam-
reč ni zgolj igralec biljar-
da, temveč tudi filantrop in 

humanist, ki se prav pre-
ko društva Hrana za življe-
nje zavzema za premagova-
nje ekonomskih razlik med 
ljudmi ter pravično poraz-
delitev hrane in ostalih dob-
rin med vse. Tako je tudi pri-
reditev v Breaku izzvenela v 
dobrodelnem tonu, zbra-
li so hrano in ostala sreds-
tva za družine v stiski ter za 
odprtje t. i. ©Sre čne kuhne©, 
ki bo nudila pomoč tudi vna-
prej. Da pa ni bil tokrat nih-
če lačen, je s kulinaričnimi 
specialitetami poskrbel uve-
ljavljeni chef Matjaž Sedej. 
Torej pika na i dogodku, 
kakršnih si želimo še več.

KRANJSKI BILJARD  
Z DOBRODELNO NOTO
V prenovljeni biljardnici Break v Kranju je gostoval znani Avstralec Paul Rodney Turner, ki se je pomeril 
z najboljšimi domačimi igralci, dogodek pa je imel poleg športnega tudi dobrodelni in kulinarični pridih.

Matej Šulek, Mitja Gradišnik, Paul Rodney Turner in Miha 
Zajc so prikazali vrhunski biljard. / Foto: Primož Pičulin

Prenovljeno biljardnico Break je odprl nastop zasedbe Hot 
4 Jazz Quartet. / Foto: Primož Pičulin

Slastno rižoto z jurčki kuharja Matjaža Sedeja sta gostom 
ponudila Luka in Leon. / Foto: Primož Pičulin

Žiga Mrak in Katja Kern v družbi avstralskega gosta Paula 
Rodneyja Turnerja / Foto: Primož Pičulin

Na zeleni mizi so se pomerili tudi predstavniki občin. Za pester večer je poskrbela tudi klapa Kostanarji.

Barbara Likozar prihaja iz Gorič, Teja Primožič pa je 
Tržičanka. Barbara rada pleše, Teji je bližji tek. Čeprav 
smo ju srečali v bolj zabavnih vlogah – kot promotorki 
na zadnjem večjem dogodku v kranjskem Tušu – je 
dekletoma blizu tudi naravoslovje: matematika, 
računalništvo in informatika. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Vsi smo bili mladi, če bomo 
imeli srečo, bomo dočakali 
tudi starost. Obe obdobji sta 
naravni del življenja in vsa-
ko od njiju je polno in bogato. 
Imata svoje bisere, ki jih lahko 
vidimo in občudujemo, lahko 
tudi ne. V vsakem društvu, 
organizaciji, podjetju, ne na-
zadnje v družini se prepletajo 
mlajši in starejši. Naravno je, 
da so mlajši vedno bolj izobra-
ženi in spretni. In naravno je, 
da imajo starejši izkušnje, ki 
so jih pridobili z leti. Idilič-
no je, če se ti dve komponenti 
lepo dopolnjujeta, mladost s 
svežino in energijo in starost 
z modrostjo in zrelostjo. Pa je 
to težko doseči. Stari zlepa ne 
prepustijo mesta mlajšim in 
mladi se venomer pritožujejo 
čez stare. Vendar ustanove, 
društva, skupnosti, kjer sta-
rejši ne prepustijo mesta mlaj-
šim, ne napredujejo. In ko obs-
taneš na mestu, že nazaduješ. 
Zakaj je starejšim težko pre-
pustiti voz odločanja in vode-
nja? Morda niso dobili dovolj 
pomembnosti, priznanja ¼  
Pogosto težko prepustijo svoje 
mesto moški ženskam. Pa so 
bile Marija Terezija, Marga-
ret Thatcher in danes Angela 
Merkel ene najbolj sposobnih 
vodij vseh časov.

Take skupnosti so pogosto 
v župnijah pevski zbori. Ne 
poznam župnije, kjer se ne 
bi pevci primerjali med seboj. 
Ne vem, zakaj sploh mislimo, 
da smo pevci tako pomembni. 
Obredje polepšamo. V resnici 
pogosto manjka ponižnosti 
in zavedanja, da le služimo 
in častimo boga. Obstajajo 
primeri, ko so vasi dobesedno 
razdvojene in se rodbinski pre-

piri o tem, katera rodbina je 
bolj strokovna ali bolj ljudska 
v petju in glasbi, vlečejo več ge-
neracij. V drugem kraju je ob 
petelinjenju več pevskih sku-
pin nekdo tretji izključil varo-
valke za orgle. Kako so potem 
prepevali, ne vem ¼  

Sprašujem se, zakaj se 
preprosto ne da dogovoriti 
med seboj tako, da bi bili vsi 
zadovoljni. Zakaj starejši ne 
dajo priložnosti mlajšim in 
zakaj mlajši nočejo sodelovati 
s starejšimi? Ali so to zgodbe 
o visokih cedrah, dveh pete-
linih ali tista o jajcu in kuri 
...? Zakaj ne bi mogli pou-
dariti raznolikosti? V nekem 
segmentu so boljši starejši, v 
pa drugem mlajši. Zakaj bi 
morali vse skupaj staliti v lo-
nec, ki na koncu izgleda kot 
tuljenje, kdo bo močnejši. Za-
kaj ne moremo sodelovati v 
tistem, v čemer smo dobri, in 
poudariti različnosti? Danes 
vsi govorijo o bogastvu razno-
likosti, in ne o stapljanju v na-
silno enakost. Nisem še vide-
la, da bi lahko različni pevci 
in zbori nastopali skupaj in 
hkrati tudi posamično. V ne-
kih pesmih skupaj, hkrati pa 
bi poudarili svojo posebnost, 
inštrumente, soliste, mladost 
in igrivost. Starejši pa svoje 
moške vrste, ki tako radi sto-
pijo skupaj in udarijo eno po 
svoje ¼  Mogoče pa nam bo v 
tem uspelo. Sem posebnež, op-
timist in sem se sprijaznila s 
tem, da je neskončno dolgoča-
sno biti povprečen ¼

Med mladimi in starimi 
je velik prepad ¼  zakaj ne bi 
zgradili mostov ... tudi na 
cerkvenih korih ¼

Mladi in stari
Janez Logar

V prihodnjem koncu te-
dna se bomo vsaj na zunaj 
več posvečali pokopališčem 
in svojim prednikom, ki so 
že umrli. Vsako leto tako de-
lamo. Najprej krasimo svoje 
grobove, pogledamo sosedo-
vega ter ogledujemo sploš-
no urejenost pokopališča in 
obiskujemo svoje pokojne. 
Bližnje in daljne sorodnike. 
Obudimo spomine, srečamo 
nekaj znancev in se udele-
žimo molitev. V mojem ot-
roštvu smo po večernih molit-
vah nato doma jedli kostanj 
in pili mošt. 

Moramo pa si priznati, 
da vse to počnemo zaradi 
nas, živih, kajti oni na drugi 
strani ne potrebujejo urejenih 
grobov in tisoče sveč. To dela-
mo mi zaradi sebe in zaradi 
svoje kulture. V zadnjih letih 
predvsem s svečami verjetno 
že pretiravamo. Seveda pa 
je zelo prav, da ohranjamo 
spomin na mrtve in jim iz-
kazujemo dostojno bivanje 
v skupnem domu. Pred leti 
sem se sprehajal po Skopju. 
Sredi balkanske neurejenosti 
in nesnage je bilo urejeno in 
čisto pokopališče žrtev prve 
svetovne vojne. Domačin mi 
je razložil, da še danes fran-
coska vlada plačuje človeka, 
ki skrbi za to pokopališče. To, 
da bomo nekoč umrli, je edni-
no zagotovljeno dejstvo.

Smrt danes želimo izbrisati 
iz svojega vsakdanjika. O njej 
se nočemo pogovarjati, umi-
ranje vedno bolj prepuščamo 
institucijam, saj že več kot po-
lovica ljudi umre izven doma, 
čeprav si večina želi umreti 
doma in med domačimi. Še 
vedno pa so po svetu kulture 

z močno vlogo religije, ki smrt 
sprejemajo kot najbolj naraven 
del življenja, in še več – spreje-
majo jo le kot prehod v druga-
čen način bivanja. Kaj je res, 
bomo videli, ko bomo umrli! 
Prav gotovo se nam sprejema-
nje smrti spremeni, ko nam 
umre nekdo od najbližjih ali 
ko smo se vsaj enkrat pobliže 
srečavali z možnostjo smrti. 
Na skrajnem koncu življenja 
je ljudem pogosto zelo žal, da 
so imeli neurejene odnose z 
bližnjimi.

Ni pa nujno, da se smrti 
vedno bojimo. Trenutno je ni, 
ko pa pride, mene ne bo več. 
Lahko jo celo sprejmemo kot 
modro sopotnico. Kadar ne 
vemo, kako naj se odločimo, 
se lahko postavimo v trenu-
tek svojega konca in lažje se 
bomo odločili tako, da bomo 
mirni in da bomo na svojo 
odločitev ponosni mi sami in 
naši potomci. Tudi pri razvr-
stitvi vrednot, za katere se je 
smiselno truditi, nam misel 
na smrt pomaga. Še na no-
benem nagrobniku nisem vi-
del, da bi pisalo, kako zelo je 
žal pokojniku, da ni imel več 
delnic in da ni zgradil še treh 
hiš. Zelo je pomenljiv napis 
na vhodu v šenčursko poko-
pališče: »Kar ste vi, smo bili 
nekoč tudi mi in kar smo mi, 
boste nekoč tudi vi«. In res ne 
vemo, koliko časa bom jaz še 
pisal kolumne in koliko časa 
jih boste vi še brali. Do takrat 
pa se potrudimo delati naj-
boljše – jaz pisati in vi uži-
vati ali kritizirati v branju. 
Dokler nam bo dano.

O smrti

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kremna juha iz zelene, goveji zrezki v omaki, 
dušen riž z grahom, endivija s korenčkom, lena pita; večerja: 
mesni sir, pečena paprika, polnozrnati toast, bela kava
Ponedeljek – kosilo: gobova juha, ajdovi žganci, jabolčna če-
žana; večerja: ledvičke z makaroni, zelena solata
Torek – kosilo: ričet s suhim mesom, palačinke z marelično 
omako; večerja: »poštengana« kaša z ocvirki, bela kava
Sreda – kosilo: piščančja ragu juha, kruhovi cmoki, zeljnata 
solata s korenjem; večerja: ocvrta jajca na praženi čebuli, ajdov 
kruh, mleko
Četrtek – kosilo: zdrobova juha z drobnjakom, svinjske zarebr-
nice s česnom, zeljnata solata s fižolom; večerja: krompirjeve 
omlete s sirom, kruh, jogurt
Petek – kosilo: fižolova juha z riževimi rezanci, fileji osliča 
po pariško, okisan krompir; večerja: široki rezanci s čebulo, 
paradižnikova solata
Sobota – kosilo: goveja juha, meso iz juhe, pražen krompir, 
mešana solata; večerja: skutni štruklji, višnjev kompot

Kremna juha iz zelene

Potrebujemo gomolj zelene, limonin sok, olje, moko, sol, juš-
no kocko in malo kisle smetane.
Zeleno olupimo, zrežemo na kocke in skuhamo v kropu, oki-
sanem z limoninim sokom, nato jo z vodo vred zmeljemo s 
paličnim mešalnikom. Juho zgostimo s podmetom iz žlice 
olja, žlice moke in malo vode, okus izboljšamo še z jušno 
kocko, po potrebi dosolimo, prevremo in na koncu dodamo 
še kislo smetano.

Pita lene gospodinje

Potrebujemo po en jogurtov lonček moke, sladkorja in pšenič-
nega zdroba, 1 pecilni prašek, 10 naribanih kiselkastih jabolk 
z malo sladkorja in cimeta, 2 kozarčka smetane, 2 jajci in 
maščobo za pekač.
Zmešamo moko, sladkor, zdrob in pecilni prašek. Dva kozarčka 
mešanice potresemo po manjšem namaščenem pekaču. Prekri-
jemo z jabolki, ki jih po okusu sladkamo in odišavimo s cimetom 
ter potresemo s preostalo suho mešanico. Vse skupaj prelijemo s 
smetano, v kateri razžvrkljamo jajci, nekoliko potlačimo in peče-
mo približno 45 minut pri 180 stopinjah C. Pito lahko izboljšamo 
tudi z v rum namočenimi rozinami, nasekljanimi orehi, skuto in 
podobnim, moko pa zamenjamo z ovsenimi kosmiči.

Rezanci s čebulo in sirom

Potrebujemo 50 dag širokih rezancev, sol, olje, 20 dag gaude, 
10 dag masla in 5 žlic narezane čebule.
Rezance skuhamo v slanem kropu, ki smo mu dodali malo 
olja, da se ne sprimejo; kuhanih ni treba oplakniti. V skledo 
nalagamo izmenjaje plast vročih rezancev in nastrganega sira. 
V kozici segrejemo maslo, na njem prepražimo čebulo, s tem 
zabelimo pripravljene rezance in jed ponudimo.

Kvašeni rogljički in mandljevo mleko
Rogljički nas s svojim vo-

njem že med peko privablja-
jo, tako da nemalokrat z ve-
likimi očmi čakamo na njih 
kar pred pečico. Zraven kva-
šenih dobrot se poda toplo 
mleko. Če bi poskusili kaj 
novega, pripravimo man-
dljevo mleko, katerega pred-
nost je, da ne vsebuje laktoze 
in je posledično primeren za 
ljudi z laktozno intoleranco.

Za pripravo rogljičkov pot-
rebujemo: 0,5 kg moke, pol 
kocke kvasa, 3 dl mleka, 2 žli-
ci sladkorja, 3 žlice olja, pol 
žličke soli, čokoladni namaz 
ali marmelado za nadev, jaj-
ce za premaz.

Kvas nadrobimo v skode-
lico ter mu primešamo eno 
žličko sladkorja in eno žličko 

moke. Prilijemo 1 dl mlačne-
ga mleka. Skodelico postavi-
mo na toplo in pustimo vzha-
jati 10 minut. Moko večkrat 
presejemo in na sredini na-
redimo jamico. Okrog jami-
ce potresemo sol, v sredino 
pa zlijemo vzhajan kvas. Pot-
resemo s preostalim sladkor-
jem ter prilijemo mleko in 
olje. Vse skupaj zgnetemo v 
elastično testo, ki ga dobro 
pregnetemo. Testo naj poči-
va 30 minut. Vzhajano testo 
še enkrat pregnetemo. Raz-
delimo ga na 4 dele. Vsak del 
posebej razvaljamo v 0,5 cm 
debel krog ter ga 4-krat prere-
žemo, tako da dobimo 8 tri-
kotnikov. Na začetek vsakega 
trikotnika (stranica na zuna-
nji strani kroga) damo žličko 

nadeva. Testo prepognemo 
čez nadev in ga zvijemo v 
rogljiček. Rogljičke polaga-
mo na pekač, pokrit s peki 
papirjem, jih premažemo s 
stepenim jajcem in pustimo 
vzhajati še 15 minut. Pečemo 
jih v pečici, ogreti na 180 °C, 
približno 30 minut.

Za pripravo mandljeve-
ga mleka potrebujemo: 250 
g mandljev, 4 dateljne, pol 
stroka vanilje, 2 žlički meda, 
1 liter vode.

Mandlje stresemo v skode-
lico, dodamo na koščke nare-
zane dateljne in prilijemo to-
liko vode, da so v celoti pokri-
ti. Pustimo stati približno 8 
ur – najbolje, da kar čez noč.

Namočene mandlje in da-
teljne odcedimo ter speremo 

pod tekočo vodo. Stresemo 
jih v mešalnik. Zalijemo z 1 
litrom prekuhane vode (vodo 
zavremo in jo nato ohladi-
mo). Zmešamo, da se man-
deljni v celoti zmeljejo. Na 
cedilo položimo gazo. Nanjo 
prilijemo zmes iz mandljev 

in vode. Počakamo, da se 
voda odcedi, nato pa prefiltri-
rano mleko zlijemo nazaj v 
mešalnik. Dodamo mu med 
in semena iz pol stroka vani-
lje. Mešalnik priklopimo za 
pol minute, da se vanilja in 
med porazdelita po mleku.
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Manager – promocija in trženje m/ž (teren Slovenija) 
Vaše delo bo obsegalo: promocija in trženje izdelkov Zepter; ustvarjanje in vode-
nje svetovalno-prodajne ekipe; razvoj trga s širjenjem informacij o zdravem nači-
nu življenja; svetovanje obstoječim in potencialnim uporabnikom izdelkov Zepter; 
analiza rezultatov in izvajanja aktivnosti za njihovo izboljševanje. Zepter Sloveni-
ca, d. o. o., Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec. Prijave zbiramo do 18. 11. 2015. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Zavarovalni zastopniki m/ž (območje celotne Slovenije)
Če vas zavarovalništvo zanima, imate veliko možnosti za dober posel. Če vam tovr-
stno delo ustreza, imate veliko možnosti za odlične prihodke. Če boste sodelova-
li s kvalitetno zavarovalnico, bodo vaši cilji lažje dosegljivi! Generali zavarovalnica, 
d. d., Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 11. 2015. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist za zahodnoevropske trge m/ž (okolica Ljubljane)
Od vas pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe, vsaj 3 leta izkušenj s proda-
jo na tujih trgih, afiniteto do tehničnih izdelkov, tekoče znanje angleškega jezika 
(pogoj), dodatno znanje tujega jezika predstavlja prednost (nemščina) ... Rekruter 
jkps, d. o. o., Mavčiče 83a, 4211 Mavčiče. Prijave zbiramo do 22. 11. 2015. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Zastopnik za terensko prodajo izdelkov za varovanje zdravja m/ž (terensko)
Podjetje Sinkopa, d. o. o., išče zastopnike in vodje skupin za terensko prodajo izdel-
kov iz lastnega prodajnega programa. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, delo 
v dopoldanskem času, proste konce tedna in nadpovprečen osebni dohodek. Sin-
kopa, d. o. o., Žirovnica 87, 4274 Žirovnica. Prijave zbiramo do 8. 11. 2015. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za tehnično podporo za Slovenijo m/ž (delo od doma ali na Dunaju)
Pričakujemo: zaključeno univerzitetno izobrazbo kemijske, biokemijske, kemijsko-
-tehnične smeri ali zelo dobro poznavanje laboratorijske opreme (kemija, potro-
šni material in naprave), izkušnje na področju dela s strankami, znanje slovenske-
ga jezika, ustno in pisno, zelo dobro znanje angleškega jezika in nemškega jezika 
(ustno in pisno). Znanje nemškega jezika je prednost. VWR International GmbH,  
Graumanngasse 7, 1150 Dunaj. Prijave zbiramo do 22. 11. 2015. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vzdrževalec štance m/ž (Lipnica)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: V. stopnja izobrazbe tehnične smeri, poznava-
nje delovanja štanc, poznavanje pnevmatskih, hidravličnih krmilj in pogonov. Nu-
dimo: delo na naprednih projektih, priložnost za osebni in karierni razvoj. Iskra Me-
hanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 8. 11. 2015. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Svetovalec-mentor za osebna zavarovanja m/ž (celotna Slovenija)
Zdaj je priložnost, da unovčite svoj potencial in izstopite iz povprečja! Čaka vas de-
lovno mesto: svetovalec-mentor za osebna zavarovanja m/ž (vodja skupine – ob-
vezno dovoljenje AZN za zastopanje). Nudimo: nadpovprečne dohodke in doda-
tne nagrade, zaposlitev po želji, možnost uporabe službenega vozila. Zavarovalno 
zastopanje I.Q., d. o. o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor. Prija-
ve zbiramo do 5. 11. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni predstavnik m/ž (teren Slovenija)
Iščemo zunanje sodelavce za izvajanje terenske prodaje električne energije  
in ostalih energentov ter pridobivanje kupcev na območju cele Slovenije.  
Ponujamo vam možnost dobrega zaslužka, redno izplačilo, organizirano izo-
braževanje in uvajanje v delo; možnost napredovanja; delo v prijetnem kolek-
tivu. Izključno pogodbeno delo preko s. p., d. o. o. ali podjemne pogodbe. ECE, 
d. o. o., Vrunčeva 2a, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 19. 11. 2015. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Vodja prodaje in marketinga m/ž (Kamnik)
Od vas pričakujemo: želena izobrazba MBA s tehničnim (pred)znanjem oziroma 
druga ustrezna izobrazba, izkušnje z vodenjem skupine ljudi, izkušnje s področ-
ja prodaje in marketinga na tehničnem področju, obvezne mednarodne izkušnje: 
zaposlitev v tujini ali delo v tujini, znanje vsaj dveh tujih jezikov, zaželeno znanje 
italijanskega jezika, odgovoren in proaktiven pristop k delu ... Gem motors, d. o. o., 
Ljub ljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 19. 11. 2015. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Ključavničar-varilec m/ž (3 osebe) (Cerklje)
Na delovnem mestu ključavničar-varilec m/ž boste odgovorni za: varjenje jeklenih 
konstrukcij po postopku MAG. Pričakujemo: varjenje po postopku MAG, zaželeno 
tudi znanje varjenja po postopkih MIG in TIG, znanje obdelave površine inox in alu 
materialov, poklicno ali srednjo stopnjo strokovne izobrazbe. Nudimo: zaposlitev 
za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece, stimulativno plačilo. Kovinc ključav-
ničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave zbiramo do 5. 11. 
2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Account manager/tržnik m/ž (Ljubljana)
Si želiš uspeti in postati del velike mednarodne skupine in končno napredovati 
ter delati, in ne samo hoditi v službo za povprečno plačo? Si želiš delati v kolekti-
vu mladih, ambicioznih, uspešnih in tak postati tudi sam? Če ste vsaj tri od zgo-
raj naštetega in vas žene želja po drugačnem življenju in delu, kot ste ga vajeni in 
ga poznate, potem si dajte priložnost. Foro CM, d. o. o., Barjanska cesta 58c, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 11. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

Rezultati 85. kroga – 25. oktobra 2015
5, 12, 22, 26, 30, 37, 39 in 36

Loto PLUS: 7, 10, 16, 18, 27, 29, 31 in 13 
Lotko: 9 7 0 4 0 7

Sklad 86. kroga za Sedmico: 280.000 EUR
Sklad 86. kroga za PLUS: 800.000 EUR
Sklad 86. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Žalne komemoracije
Občina Tržič, Krajevni odbor ZB NOB Tržič ter krajevne skup-
nosti Leše, Križe, Kovor in Bistrica pri Tržiču obveščajo, da 
bodo žalne komemoracije ob dnevu mrtvih potekale v sobo-
to, 31. oktobra: Leše – ob 10. uri pri Osnovni šoli Leše; Lom 
pod Storžičem – ob 10. uri pri cerkvi sv. Katarine; Križe – ob 
15. uri pri Osnovni šoli Križe; Retnje – ob 15.30 ob grobišču 
talcev; Kovor – ob 15.45 pri cerkvi svetega Janeza Krstnika; Bis
trica pri Tržiču – ob 16. uri v gasilskem domu; Podljubelj – ob 
16. uri pred domom krajanov. Osrednja komemoracija bo v 
Tržiču na pokopališču v nedeljo, 1. novembra, ob 10. uri.

Darovi minevanja Mance Košir
Kamnik – Danes, v torek, 27. oktobra, se bo ob 19. uri v Knji-
žnici Franceta Balantiča začela predstavitev knjige z naslovom 
Darovi Minevanja. Z avtorico Manco Košir in dopisovalko 
Tino Košir Mazi se bo pogovarjala Zdenka Čebašek Travnik.

Za otroke
Kranj – Danes, v torek, 27. oktobra, si otroci v Mestni knjižni-
ci Kranj ob 17.30 lahko ogledajo lutkovno predstavo Lutkov-
nega gledališča Nebo To je Ernest. Jutri, v sredo, 28. okto-
bra, se bo Pravljična sredica s pravljico Maček Mačkursson 
začela ob 17.30, po njej se bodo otroci lahko udeležili ustvar-
jalne delavnice. V četrtek, 29. oktobra, se bo ob 17. uri začel 
drugi del delavnice Čarobni prsti, ko bodo otroci ustvarjali 
iz buč ter netopirje.

Cerklje – Otroci lahko pravljici Srečni osel v knjižnici prisluh-
nejo danes, v torek, 27. oktobra, ob 17.30.

Preddvor – V Info centru se bo ura pravljic s pravljico Moj 
pingvin Osbert začela v soboto, 31. oktobra, ob 10. uri.

Jesenice – V jeseniški knjižnici bo jutri, v sredo, 28. oktobra, 
ustvarjalna delavnica ob 17. uri, v četrtek, 29. oktobra, bo 
ura pravljic ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke 
in pogovori o knjigah pa ob 18. uri, v petek, 30. oktobra, bo 
Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 29. oktobra, se bo ura pravljic z grofico 
začela ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo 
ob 17.45.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bo v 
torek, 27. oktobra, ustvarjalna delavnica potekala od 15. do 
16. ure, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16.30.

Tržič – V četrtek, 29. oktobra, se bo ob 17. uri v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja začela ura pravljic.

Škofja Loka – Otroci se v četrtek, 29. oktobra, ob 17.30 lahko 
na mladinskem oddelku knjižnice udeležijo dogodka z nas-
lovom Safari – afriške živali.

Železniki – Pravljici Pujskova budilka lahko otroci v knjižnici 
prisluhnejo jutri, v sredo, 28. oktobra, ob 17. uri.

Žiri – Jutri, v sredo, 28. oktobra, se bodo ob 17. uri v knjižnici 
začele jezikovne urice za najmlajše – igralne urice z angleščino.

PREDAVANJA
Sredozemlje
Tržič – V Domu Petra Uzarja bo v petek, 30. oktobra, ob 
10.30 potopisno predavanje Andreja Morelja s projekcijo 
fotografij. Spoznali boste Sredozemlje skozi oči svetovnega 
popotnika. 

Namibija
Zelenica – V petek, 30. oktobra, se bo ob 18. uri v Planin-
skem domu na Zelenici začelo potopisno predavanje o Na-
mibiji. V sliki in besedi jo bo predstavila Liljana Jordan. 

Palmira, ljubezen moja
Škofja Loka – Loški muzej vabi v četrtek, 29. oktobra, ob 19. 
uri v Galerijo Franceta Miheliča na Spodnji trg 1 na preda-
vanje z naslovom Palmira, ljubezen moja. Predavala bo ddr. 
Verena Perko, ki bo predstavila usodo Unescove svetovne 
dediščine v Siriji in tako morda dodala kamen v mozaik ra-
zumevanja begunske problematike.

Poetika gozda
Radovljica – Jutri, v sredo, 28. oktobra, se bo ob 18. uri v 
Šivčevi hiši začelo predavanje Poetika gozda. Predavala bo 
akademska slikarka Brigita Požegar Mulej.

OBVESTILA
Šahovske simultanke z mojstri in prvaki
Kranj – Šahovske simultanke z mojstri in prvaki bodo v Me-
stni knjižnici Kranj danes, v torek, 27. oktobra, ob 17. uri. Na 
njih lahko preizkusite svoje znanje z mojstri in prvaki. Tokrat 
bo vaš izzivalec mojstrski kandidat Žiga Žvan (rating 2302): 

dvakrat mladinski državni prvak in dvakrat gorenjski članski 
prvak. 

Glasbena terapija za otroke s posebnimi 
potrebami
Kranj – Jutri, v sredo, 28. oktobra, se bo ob 19. uri v Mestni 
knjižnici Kranj začelo predavanje o glasbeni terapiji za otro-
ke s posebnimi potrebami. Predavala bo Claudia Knoll, dipl. 
glasbena terapevtka.

Delavnica igre go
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj vsak torek, tako tudi danes, 27. 
oktobra, od 17.30 do 19.30 poteka delavnica igre go, ko z men-
torji lahko razvijate veščine kombinatorike, vizualizacije in po-
trpežljivosti ter se drugače zabavate ob zanimivi družabni igri. 

Izdelava modnih dodatkov
Kranj – Ljudska univerza Kranj vabi danes, v torek, 27. okto-
bra, ob 16. uri na brezplačno ustvarjalno delavnico Izdelave 
modnih dodatkov, ki bo potekala v Medgeneracijskem cen-
tru Kranj, Cesta talcev 7.

Rezljanje in poslikava buč
Kranj – Ljudska univerza Kranj vabi v četrtek, 29. oktobra, 
ob 18. uri na brezplačno ustvarjalno delavnico Rezljanje in 
poslikava buč, ki bo potekala v Medgeneracijskem centru 
Kranj, Cesta talcev 7.

Počitniške ustvarjalnice 
Jesenice – Od ponedeljka do petka, od 26. do 30. oktobra, 
lahko od 15. do 17. ure na Mladinski točki Center II na Titovi 
41 (pri Abanki) učenci skupaj ustvarjajo in se vmes tudi 
razgibajo.

Brezplačen tečaj nemščine
Jesenice – V četrtek, 29. oktobra, Mladinski center Jesenice 
vabi osnovnošolce na konverzacijski tečaj osnov nemščine. 
Tečaj je brezplačen, število mest je omejeno. Na tečaj vas 
prijavijo starši, in sicer še danes, 27. oktobra, po e-pošti: 
spelchii@gmail.com. Ob prijavi je treba dopisati, ali ste se 
že predhodno kdaj srečali z nemščino oziroma kakšen nivo 
znanja obvladate, da boste v ustrezni skupini.

KONCERTI
Koncert ŽPZ Lipa
Begunje – Jutri, v sredo, 28. oktobra, se bo v dvorani Psihiatrič-
ne bolnišnice Begunje ob 17.30 začel koncert Ženskega pevske-
ga zbora Lipa z zborovodkinjo Elizabeto Demšar Zupan.

RAZSTAVE

Vodstvo po razstavi in srečanje z avtorjem
Jesenice – V galeriji Kosova graščina bo jutri, v sredo, 28. ok-
tobra, ob 10. uri vodstvo po razstavi Sanj se ne da uokviriti 
ter srečanje z avtorjem, umetnikom Aleksandrom Brezlanom.

PREDSTAVE
Improvizacijska predstava
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj se bo v četrtek, 29. oktobra, 
ob 19. uri začela improvizacijska predstava KUD-a KIKS 1001 
zgodba. Nastopila bosta Rok Bohinc in Sašo Stare.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v reviji 
Jurij 9. oktobra 2015, je bilo podjetje Baldrijan, d. o. o., iz 
Kranja, ki poklanja lepe nagrade petim nagrajencem: 1. 
nagrado, bon v vrednosti 30 evrov, prejme Zala Svetelj, 
Šenčur; 2. nagrado, bon v vrednosti 20 evrov, prejme Mar-
jeta Kopač, 4208 Šenčur; 3.– 5. nagrado, bon v vrednosti 
10 evrov, prejmejo Jožica Žumer, Kranj, Albin Arzenšek, 
Visoko in Ana Brenkuš, Visoko. Nagrajencem čestitamo!
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ZAHVALA
Zdaj se spočij, izmučeno srce.  
Zdaj se spočijte, zdelane roke.  
Zaprte so utrujene oči.  

Ob boleči izgubi naše drage babice, prababice, tete in tašče

Frančiške Žnidar
z Zgornjega Brnika

se iskreno zahvaljujemo za darovane sveče, cvetje, maše in vso nudeno pomoč  
v žalostnih trenutkih in izrečeno sožalje. Posebna zahvala oskrbi Bolnišnice Jesenice,  

dr. Beleharju, patronažni službi, pogrebni službi Jerič, župniku Stanetu, pevcem  
za zaigrano Tišino, gasilskemu društvu Brnik, društvu upokojencev in vsem, ki ste  

nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustila naša ljubljena

Meta Konštantin Kumer
prof. nemškega in angleškega jezika

Od nje se bomo poslovili v torek, 27. oktobra 2015, ob 16. uri na pokopališču  
Lipica v Škofji Loki.  Žara bo v mrliški vežici na dan pogreba od 10. ure naprej.

Žalujoči: oče Stane, mož Jože, sinova Borut in Darko ter brat Janez z družino

Vsi smo umrljivi, in to nam daje pravico do žalosti;
vsi smo živi, in to nam daje pravico do sreče. 
(Branko Gradišnik)

Sporočamo žalostno vest, da je 25. oktobra 2015 nenadoma umrl

Jože Lombar
(1959–2015), 

dolgoletni član Sveta Mestne občine Kranj 

Bil je podjetnik in bil je politik, predvsem pa je bil človek odprtega srca, ki je vedno  
in povsod pomagal, kolikor je bilo v njegovi moči. Z izjemno delovno energijo je osebno 

življenje močno prepletel s funkcijo predsednika Sveta Krajevne skupnosti Trstenik,  
ki jo je odgovorno opravljal dve desetletji. 

Njegovi družini izrekamo iskreno sožalje.

Vpis v žalno knjigo je v Galeriji Mestne občine Kranj  
(Slovenski trg 1, Kranj, I. nadstropje) med 8. in 14. uro do pogreba.

Župan Boštjan Trilar v imenu Sveta Mestne občine Kranj in Občinske uprave

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

OPREMLJENO garsonjero v Šorlije-
vem nas. v Kranju, tel.: 040/201-462 
 15003817

POSESTI
PRODAM

KMETIJO med Trebijo in Sovodnjem, 
13 ha skupaj gozd in 1 ha obdelovalna, 
hiša podrta, tel.: 04/51-95-182  
 15003814

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PISARNO 18 m2, na Planini 1 v Kra-
nju, cena 200 EUR/mes. + stroški, 
tel.: 041/633-195 
 15003821

POSLOVNE PROSTORE v IOC Inteks 
na Savski cesti 34, Kranj (bivša Tren-
ča) oddamo, velikost od 37 do 50 m2. 
Cena 2,95 EUR/m2  mesečno, tel.: 
041/426-898 15002994

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Focus 1.4 16 V, 5 vrat, klima, 
letnik 2003, dobro ohranjen, tel.: 
041/638-699 15003558

KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo v 
okvari, od letnika 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 15003647

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

RABLJENE zimske gume 13 in 14 col 
ter kovinska platišča, tel.: 041/894-
493 15003825

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 15003434

LEPA, suha bukova in mešana drva, 
tel.: 041/841-632 
 15003806

LESENE brikete za kurjavo ugodno 
prodam, tel.: 040/887-425 
 15003643

SUHA bukova, hrastova in mešana 
drva, možna dostava, tel.: 031/676-
235 15003807

SUHA hrastova drva, tel.: 040/607-
451 15003823

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 041/894-493 15003826

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

TELEVIZIJO, 2 fotelja in klubsko mizi-
co, tel.: 040/501-213 15003809

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE: Križev pot, 14 postaj 
+ vstajenje. Glej Duhovni utrip 6. 4. 
2015, tel.: 040/567-544 15003804

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA 50.- EUR CENEJE v Optiki 
Aleksandra, Qlandia in Savski otok (ve-
lja ob nakupu dioptrijskih očal - okvir, 
stekla in montaža). Tel. 04 234 234 2,  
www.optika-aleksandra.si. 15003436

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 
 15003756

KOSILNICO Buher, hlevski gnoj, televi-
zijo z Digijem in anteno, tel.: 041/364-
504  
 15003824

SAMONAKLADALKO Sip 25 m3 
in trosilec s poviški Tehnostroj, tel.: 
040/419-381 15003818

KUPIM

TRAKTOR, prikolico in trosilec, lahko 
v okvari, tel.: 031/500-933 
 15003484

PRIDELKI
PRODAM

CELE orehe, ugodno, tel.: 031/643-
499 
 15003828

JABOLKA idared za ozimnico, tel.: 
041/874-776 15003805

KORUZA, Agrokalcit, peleti, brike-
ti, drva, z dostavo. Smrekca center, 
d.o.o., Žabnica 5, tel.: 04/25-51-313 
 15003615

KORUZO za siliranje na njivi površine 
0,70 ha (7 mernikov), okolica Kranja, 
cena za celo njivo 200 EUR, tel.: 
040/383-733 
 15003819

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELICI belgijsko plave pasme, stari 
2 meseca, tel.: 04/51-96-062  
 15003822

6 MESECEV staro teličko simentalko 
in telico simentalko, brejo 6 mesecev, 
tel.: 041/316-617  
 15003816

KOKOŠI - nesnice jarkice, pred ne-
snostjo, rjave in bele barve, pripeljemo 
na dom, tel.: 041/710-113  
 15003739

KOZO z mladičem sanjske pasme, tel.: 
031/784-819  
 15003813

TELICO ČB pasme, brejo 7 mesecev, 
tel.: 041/994-765  
 15003808

TELIČKA, pasme cika, za pleme ali za 
meso, planinska paša, ekološka reja, 
tel.: 041/368-903 
 15003812

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 04/23-12-350, 041/322-340 
 15003811

KUPIM

TELICE simentalke, težke okoli 350 
kg, tel.: 04/57-21-319 15003815

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi kuhinjska pomočnica. Go-
stilna Pri Slavki, Viktor Marinšek, s.p., 
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 04/53-06-
440, 041/740-691 
 15003827

JURČIČ & CO., d.o.o., Poslovna cona 
A 45, Šenčur zaposli avtokleparja, li-
čarja in avtomehanika tovornih vozil. 
Zaželene so izkušnje. Informacije na 
tel., tel.: 041/761-400 
 15003772

ZAPOSLIMO voznika kategorije C v 
mednarodnem transportu. Marco's, 
d.o.o., Zg. Bitnje 245, Žabnica, tel.: 
041/633-195 15003820

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 
 15003438

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tlako-
vanje dvorišča, ograje, kamnite škarpe 
in dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, 
041/561-838, www.sgp-beni.si  
 15003445

BELJENJE sten in stopov, kitanje sten, 
barvanje oken in vrat, odstranjevanje 
stare barve in tapet, dekorativni ometi, 
sanacija vlažnih prostorov vam nudi Pa-
vec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, 
tel.: 031/392-909  
 15003742

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič vam ponuja čiščenje, razrez cis-
tern, filtracijo, prevoz in odkup kurilne-
ga olja, 041/989-987  
 15003437

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 15003601

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

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek – do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  
De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

PRODAJAMO JABOLKA 
za mošt in ozimnico. 

04/25 26 440
Agropromet, d.o.o.,  

Ulica 4. oktobra 10, Cerklje
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 16 EUR. 
Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le
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KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kakovostno 
in cenovno ugodno polaganje keramič-
nih ploščic in mozaikov, adaptacije ko-
palnic in drugih prostorov. Ustrežemo 
tudi najbolj zahtevnim, tel.: 051/477-
438  
 15003477

NUDIMO sestavo in pregled vseh vrst 
pogodb in vlog, tudi v tujih jezikih, 
uredimo etažno lastnino in svetujemo 
pri dedovanju. Lom, d.o.o., Koro-
ška c. 21, Kranj, tel.: 040/511-001, 
casspersi@yahoo.com 
 15003646

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. Karkol, 
d.o.o., Ul. Toma Brejca 14, Kamnik, 
031/720-141 15003433

ZASEBNI STIKI
POSTAVEN športnik iz okolice Kranja 
vabi samsko žensko na izlete, morje, 
druženje. Sem 45-letni Slovenec, ne-
kadilec, podjetnik, tel.: 041/805-613 
 15003774

ŽENITNA posredovalnica Prstan, Hart-
man Herman, s.p., Šmihelj 16, Nova 
Gorica vam najhitreje in najceneje uredi 
resno zvezo, tel.: 070/413-428 15003480

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

ŽENITNE ponudbe, različnih  starosti, 
pričakovanj, po vsej državi, 031/836-
378, www.zau.si 15003440

RAZNO
PRODAM

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 15003810

OSMRTNICA

Kot je živela, je tudi tiho odšla od nas. V 84. letu starosti je umrla

Marija Rozman
Cvenarjeva Micka s Podreče 20

Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo, 28. oktobra 2015, ob  
15. uri na pokopališču v Mavčičah. Žara bo na dan pogreba v tam-
kajšnji mrliški vežici od 9. ure dalje.

Žalujoči vsi domači
Podreča, 23. oktobra 2015



Anketa

Anže Pavlovič:

»Sem v drugem letniku pro
grama strojni tehnik na Sred
nji šoli Jesenice. V veselje mi 
je struženje, varjenje. Štipen
dije sicer nimam, te imajo bolj 
v višjih letnikih, razmišljam pa 
tudi o študiju na fakulteti.«

Šeila Durić:

»Odločila sem se za poklic 
frizerke, ker uživam v tem. 
Sem v drugem letniku, letos 
imamo en mesec prakse, v 
tretjem letniku pa pol pouka, 
pol prakse. Friziram sošolke, 
prijateljice, družino ...«

Katja Vilfan:

»Sem v tretjem letniku pro
grama gastronom hotelir, v 
bistvu pa bom postala kuha
rica. Rada kuham, še posebej 
pa rada pečem sladice. Zave
dam se, da je to naporen pok
lic, a se mi zdi vseeno lep.«

Amir Halilagić:

»Poklic zdravstvenika sem 
izbral, ker bi rad pomagal 
ljudem. Rad bi delal kot re
ševalec v nujni medicinski 
pomoči, zato nameravam iti 
naprej na fakulteto za zdrav
stvo.« 

Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice je 
potekal Vrtiljak poklicev, na 
katerem je sedem gorenj
skih srednjih tehničnih in 
poklicnih šol skoraj devetsto 
osnovnošolcem predstavilo 
svoje programe in poklice. 
Dijake smo vprašali, zakaj so 
se odločili za izbrani poklic.
Foto: Gorazd Kavčič

Na Vrtiljaku 
poklicev 

Žiga Počkaj Stojakovič:

»Šolam se za mizarja, ve
seli me delo z lesom in že v 
osnovni šoli mi je les © zadi
šal© . Želim si delati z masiv
nim lesom, tu, na sejmu, pa 
predstavljamo izdelavo ptičje 
hišice.« 

info@g-glas.si
32 Gorenjski glas
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Danes zjutraj in dopoldne bo nizka oblačnost, višje bo pre
težno jasno. Čez dan se bo nizka oblačnost razkrojila. Jutri 
zjutraj bo jasno, ponekod bo po nižinah megla. Čez dan se 
bo od zahoda pooblačilo. V noči na četrtek bo lahko rahlo 
deževalo. V četrtek bo oblačno, možne so rahle padavine.

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

Kamniška Bistrica – Člani Društva Demos na Kamniškem 
vabijo na tradicionalno spominsko sveto mašo za vse žrtve 
vojne in revolucionarnega nasilja, ki bo v soboto, 31. oktobra, 
ob 14.30 letos prvič v kapeli v Parku spomina in opomina na 
Kopiščih v Kamniški Bisterici (pretekla leta so jo pripravljali v 
kapelici Lurške Matere božje v Kamniški Bistrici). Somaševa
nje duhovnikov kamniške dekanije bo vodil akademik dr. Janez 
Juhant. Po maši bo zbrane nagovorila upokojena profesorica 
kamniške gimnazije Tina Romšak.

Spominska maša v Parku spomina in opomina

Bled – Jutrišnji nastop nikaragovskega pesnika Ernesta Car
denala in glasbene skupine Grupo Sal v Vili Bled na Bledu 
odpade zaradi bolezni. Znameniti nikaragovski pesnik, ki le
tos praznuje 90letnico življenja, je moral zaradi zdravstvenih 
težav odpovedati turnejo, v okviru katere bi nastopil v desetih 
mestih po Švici, Avstriji, Nemčiji in pri nas na Bledu.

Odpovedan nastop Ernesta Cardenala na Bledu

Bled – Na Blejskem gradu bodo v petek, 30. oktobra, grajska 
vrata odprli še bolj na široko kot običajno. Od 15. ure dalje 
bodo obiskovalcem omogočili brezplačen ogled prenovljenih 
grajskih prostorov, ki so jih napolnili z novimi, atraktivnimi 
vsebinami. Tako bodo na simboličen način končali letošnje 
naložbe v prenovo grajskih prostorov. Letos so namreč ob
novili celotno ostrešje muzejske zgradbe in pod njim doslej 
neizkoriščeno podstrešje preuredili v večnamenski prostor, 
ki ga bodo namenili predavanjem, predstavitvam, razstavam 
in podobno. Ob tem so obnovili tudi severno pročelje gradu. 
V tretjem in četrtem nadstropju v okroglem stolpu pa so v 
restavriranih prostorih uredili Riklijevo spominsko sobo in 
informacijsko točko Muzeji Gorenjske. V njej obiskovalcem 
s pomočjo prostorske in filmsko posnete vsebinske pona
zoritve, ki je delo skupine Vizualisti, ponujajo idejo za obisk 
drugih krajev in muzejev na Gorenjskem. 

Dan odprtih vrat na Blejskem gradu

Marjana Ahačič

Radovljica – Že navsezgodaj 
zjutraj je bilo v ponedeljek 
v novem radovljiškem mla
dinskem centru KamRa zelo 
živahno. V spodnjih prosto
rih so se pripravljali na peko 
kostanja, zgoraj je bilo vse 
nared za začetek počitniških 
delavnic, na katerih bodo še 
vse do četrtka ustvarjali ča
rovniške pripomočke in na 
zadnji dan, v četrtek, pri
pravili pravo čarovniško za
bavo. Očitno je, da so v Ra
dovljici mladinski center 

potrebovali in s projektom 
KamRa, ki so ga začeli šele 
prejšnji teden, zadeli v pol
no. V prostorih, kjer sicer že 
leta teče uveljavljeni projekt 
PUM, se je namreč že prvi 
dan počitnic nabralo okoli 
dvajset mladih, navdušenih, 
da lahko dopoldneve preživ
ljajo na zabaven in družaben 
način. 

»Super je! Že ves dan se 
kaj dogaja, pa še skupaj smo 
in klepetamo,« so bile s pr
vim dnem krompirjevih po
čitnic, ki so ga preživele na 
čarovniških delavnicah, 

zadovoljne devetošolke 
Neja, Katja in Julija. »Če ne 
bi prišle sem, bi bile verjetno 
ves čas kar doma ... prav go
tovo bomo v mladinski cen
ter prišle tudi po počitni
cah!«

»Že dlje časa smo ugotav
ljali, da potrebujemo takšen 
center in zadovoljni smo, 
da smo ga ob podpori ob
čine zdaj vendarle dobili,« 
je povedala Jasmina Šubic, 
vodja mladinskega centra, 
ki deluje v okviru Ljudske 
univerze Radovljica. »Po
čitniške delavnice potekajo 

od ponedeljka do četrtka, 
vsak dan med 9. in 15. uro, 
že naslednji teden pa za
čenjamo z rednim progra
mom mladinskega dnevne
ga centra.« Odprt bo od po
nedeljka do četrtka od 13. do 
19. ure, v njem pa so orga
nizatorji za mlade pripravili 
program delavnic za aktivno 
preživljanje prostega časa, 
brezplačno učno pomoč pa 
tudi ©zg olj© prostor za druže
nje, ki ga mladi, sodobnim 
elektronskim komunikaci
jam navkljub še vedno pot
rebujejo.

Počitniške čarovniške delavnice
Kakih dvajset mladih – od prvošolcev do najstnikov – se je zbralo na počitniških delavnicah, na katerih 
so in bodo še vse do četrtka ustvarjali, klepetali ter sproščeno preživljali proste dni. Udeležba na vseh 
aktivnostih novoustanovljenega mladinskega centra KamRa je brezplačna.

Ves teden bodo ustvarjali čarovniške pripomočke, v četrtek 
pa bodo pripravili pravo čarovniško zabavo.

V novem radovljiškem mladinskem centru KamRa lahko 
počitniške dopoldneve preživljajo mladi vseh starosti.

Škofja Loka – Skupina za lepšo Loko bo tudi letos podelila 
priznanja tistim, ki so po izboru ocenjevalne komisije vse leto 
lepo skrbeli za svoje bivalno ali delovno okolje. Izbor dobitni
kov priznanj v več ocenjenih kategorijah bodo predstavili na 
slavnostni podelitvi, ki bo v četrtek, 29. oktobra, ob 18. uri v 
Sokolskem domu v Škofji Loki. Komisija si je stavbe, okna, 
balkone, vrtove ogledala v najlepšem poletnem razcvetu, v 
pozni jeseni pa je vsako leto čas za nagrade in spodbude.

Nagrade za najlepše delovno in bivalno okolje




