
AKTUALNO

Obnova za  
kmete breme
Na okrogli mizi z naslovom Ohra-
nimo slovenski kozolec! Kdo in 
kako? so predstavili pobudo za 
uvrstitev kozolcev na Unescov se-
znam svetovne kulturne dedišči-
ne. Za kmete je vzdrževanje kozol-
cev tudi finančno breme.
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AKTUALNO

Vrtec nič več  
v gasilskem domu
V Žabnici, kjer imajo vrtec za dru-
go starostno obdobje v osnovni 
šoli, so zadnja leta imeli dva od-
delka vrtca za otroke prvega staro-
stnega obdobja tudi v gasilskem 
domu, v novem šolskem letu pa 
tam vrtca ne bo več.
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ZDRAVJE & LEPOTA

Zdravje moških  
ogroža rak prostate 
Tako kot v svetu število rakavih 
obolenj narašča tudi v Sloveniji in 
na Gorenjskem, so opozorili ob 
tednu boja proti raku. Na Gorenj-
skem je pri moških na prvem me-
stu rak prostate, pri ženskah pa 
rak kože. 
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KRONIKA

Zbudil jih je  
požar na hlevu
Gasilce, ki so se v soboto spopa-
dali s požarom na kmetiji Pr' Ko-
rošc v Stražišču pri Kranju, je med 
intervencijo ogrozil vinjen voznik, 
ki je poškodoval dve gasilski vozili. 
Večino živine so rešili, preživeli 
nista ena krava in mačka. 
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VREME

Danes bo sončno z obča-
sno povečano oblačnostjo. 
Jutri bo delno jasno,  
v četrtek pa sončno.  
Vsak dan bo topleje.

–2/15 °C
jutri: delno jasno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Andraž Sodja

Radovljica – Minuli petek bi 
na okrajnem sodišču v Ra
dovljici na zahtevo upni
ka, zavarovalnice Adriatic 
Slovenica, morala poteka
ti dražba za dva bohinjska 
hotela – Bellevue in Pod Vo
glom, ki sta v lasti podjetja 
Finadria oziroma bratov Ja
kopin, vendar je bil na draž
bi le hotel Bellevue s pripa
dajočimi nepremičninami. 
Na prodajni postopek za ho
tel Pod Voglom se je pritožil 
eden od lastnikov zemljišč 
v okolici hotela, ki zahte
va izvzem zemljišča z bru
narico, saj naj ne bi sodilo 

v sklop zemljišč dolžnika. 
Sodnica Pavlina Drmota je 
ugovor sprejela in hotel Pod 
Voglom umaknila z dražbe 
kljub precejšnjemu zanima
nju, saj se je za nakup zani
mala četverica kupcev. 

Dražba za hotel Bellevue 
z depandanso, garažami in 
pomožnimi objekti ter pri
padajočimi zemljišči je bila 
uspešna. Dražitelji so izklic
no ceno 610 tisoč evrov zvi
šali na 720 tisoč evrov, toliko 
je za hotel ponudilo podjetje 
Pokljuka, podjetje za goz
darstvo in promet z lesom, 
za nakup pa se je potegova
lo še podjetje Batagelj & Co. 
Marjana Batagelja. Podjetje 

Pokljuka bo za dokonča
nje nakupa moralo pridobi
ti še soglasje upravne eno
te in Triglavskega narodne
ga parka ter poravnati preo
stanek kupnine, saj je za so
delovanje na dražbi že plača
lo dobrih 86 tisoč evrov var
ščine.

Podjetje Pokljuka je usta
novilo Gozdno gospodar
stvo Bled, ki je v lasti družbe 
Metropolitana, ta pa v stood
stotni lasti Nadškofije Ljub
ljana. Kot je po dražbi pove
dal Marko Matjašič, direktor 
podjetja Pokljuka, so resen 
kupec z resnimi načrti. 

Hotel Bellevue v cerkvene roke
Na dražbi je hotel Bellevue za 720 tisoč evrov kupilo podjetje Pokljuka, ki je 
povezano z Gozdnim gospodarstvom Bled in ljubljansko nadškofijo. 

Bohinjski hotel Bellevue je dobil novega lastnika.

Simon Šubic

Tržič – Okrožno sodišče v 
Kranju je zavrnilo tožbeni 
zahtevek Občine Tržič, ki je 
zaradi izgubljenega prihod
ka in škode, nastale zaradi 
domnevnih napak sodišč v 
postopku denacionalizacije 
Vile Bistrica, od države ter
jala 2,82 milijona evrov od
škodnine, skupaj z zamu
dnimi obrestmi pa okoli šti
ri milijone evrov. Kot je raz
vidno iz sodbe okrožne so
dnice Brigite Porenta, Obči
ni Tržič v pravdnem postop
ku ni uspelo dokazati ene 
od kumulativno določenih 
predpostavk odškodninske 
odgovornosti, to je odgovor
nosti države, zato se sodišče 

z ostalimi predpostavka
mi (vzročna zveza, škoda, 
krivda) niti ni ukvarjalo in 

je tožbeni zahtevek zavrni
lo. Župan Borut Sajovic je 
že napovedal, da se bodo na 

sodbo pritožili. »Hočemo, 
da pravica dobi svoje mesto, 
razlog za naše vztrajanje je 
tudi v mnenju enega od nek
danjih ustavnih sodnikov, ki 
nas opogumlja, da če pravice 
ne bomo dosegli v Sloveni
ji, jo bomo zagotovo v Brus
lju. Zgodba o Vili Bistrica je 
podobna zgodbi iz Ročevni
ce, ki dokazuje, da sta tudi 
v naši državi možna razmi
slek in poprava storjenih kri
vic,« je dejal. Sodnica je si
cer občini naložila tudi plači
lo 5264 evrov stroškov, ki jih 
je s pravdo na prvostopenj
skem sodišču imelo držav
no pravobranilstvo kot za
stopnik države.

Občina Tržič brez odškodnine
Občini Tržič po odločitvi sodišča ne pripada 2,82 milijona evrov odškodnine, ki jo je zaradi domnevnih 
sodnih napak pri denacionalizaciji Vile Bistrica zahtevala od države.

Občina Tržič se bo na zavrnilno sodbo kranjskega sodišča 
glede zahtevane odškodnine zaradi sodnih napak pri 
denacionalizaciji Vile Bistrica pritožila. / Foto: Luka Rener
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme VIDA STROJ iz Begunj na Gorenjskem.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Alergo fit – zmagovalec v boju proti alergijam

Medicinske gobe so najbolj 
raziskano prehransko dopol-
nilo na svetu, znane pa so po 
svojem širokem spektru delo-
vanja, saj pomagajo tudi v boju 
proti alergijam, obenem pa 
krepijo imunski sistem, zma-
gujejo v boju proti raku in poži-
vljajo organizem. Medicinske 
gobe Ganoderma lucidum/
Reishi, Agaricus sp., resasti 
bradovec in maitake dokazano 
dolgoročno lajšajo simptome 
alergij (tudi astme), jih učinko-
vito zdravijo ter celo odprav-
ljajo vzroke zanje. Medicinske 

gobe vam tako lahko pomagajo olajšati simptome alergij – ne 
glede na to, ali jih zaužijete pred pojavom simptomov ali po 
njem. V Sloveniji proizvedena mešanica medicinskih gob Aler-
go fit, narejena posebej za boj proti alergijam, pa se ponaša 
tudi z eko in veganskim certifikatom. Za več informacij obiščite 
spletno stran www.in-life.si ali pokličite na telefonsko številko 
051 643 281, kjer lahko izdelke tudi naročite.
Naročniku Gorenjskega glasa, ki bo pravilno odgovoril na 
nagradno vprašanje, bomo podarili medicinske gobe Aler-
go fit. Nagradno vprašanje se glasi: Naštej vsaj tri pozitivne 
učinke medicinskih gob! Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 20. marca 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 3. marca 2017, prejmeta 
uradno alpsko kapo Smučarske zveze Slovenije Boža Torkar 
iz Bohinjske Bistrice in Urh Glavač iz Lesc.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 7. marca 2017, prejmejo 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija: Mitja Avsec, 
Črnuče, Jarc Stanislav, Škofja Loka in Janez Kuralt, Škofja Loka.
Nagrajencem čestitamo!

»Zelo smo zadovoljni, da 
nam je nakup na dražbi us-
pel. Odločitev za nakup ho-
tela je bila preprosta, to je 
odlična lokacija. Naš namen 
je hotel prenoviti.« Točne 
ocene, koliko jih bo stala ob-
nova hotela, da bo ta lahko 
začel delovati, nimajo oziro-
ma so zelo grobe, zato Ma-
tjašič o njih ni hotel govoriti. 
»To bo naša najprestižnejša 
lokacija, ki jo bomo razvijali 
in bo v ponos Bohinju. Tudi 
zgodbe, povezane s tem ho-
telom, so fascinantne.« Kdaj 
se bo začela ureditev hotela, 
Matjašič ni hotel napoveda-
ti, saj pričakujejo precej bi-
rokratskih postopkov, pove-
zanih s Triglavskim naro-
dnim parkom in Zavodom 
za varstvo kulturne dediš-
čine. V podjetju se zanima-
jo tudi za nakup hotela Pod 
Voglom, za katerega se bodo 

s kupci pomerili na ločeni 
dražbi.

Bohinjski župan Franc 
Kramar je zadovoljen, da je 
hotel našel novega lastnika. 
»Občina Bohinj je pri oživi-
tvi Bellevueja pripravljena 
pomagati in je že pomaga-
la z občinskim prostorskim 
načrtom, ki omogoča preno-
vo hotela. Upamo, da se bo 
Bellevue kmalu in kvalitetno 
vrnil v ponudbo bohinjskega 
turizma.« 

Hotel Bellevue  
v cerkvene roke
31. stran

Mateja Rant

Bled – Slovenski kozolec od 
nekdaj velja za eno od po-
membnih inovacij sloven-
skega kmeta, ki se je obliko-
vala in izpopolnjevala sko-
zi stoletja in je tudi tradici-
onalni simbol slovenskega 
podeželja. Kako danes gle-
damo na kozolec in kakšne 
so (še) njegove funkcije ozi-
roma kako ga ohranjati, so 
spregovorili na okrogli mizi 
na Bledu, ki so jo pripravili 
ob dvajsetletnici gibanja za 
ohranitev slovenskih kozol-
cev. Ugotavljali so, da je ob-
nova in vzdrževanje kozol-
cev za lastnike veliko breme, 
zato bi bile potrebne sistem-
ske rešitve pri pomoči la-
stnikom kozolcev ter sku-
pna prizadevanja pri ohra-
njanju in revitalizaciji ko-
zolcev, naše skupne kultur-
ne dediščine. Zato je nastala 
tudi trilateralna slovensko-
-avstrijsko-italijanska pobu-
da za uvrstitev kozolcev na 
Unescov seznam.

Okroglo mizo je vodil pred-
sednik društva Kultura – Na-
tura Slovenija Slavko Mežek, 
ki je v uvodu poudaril, da je 
lastniku težko vnaprej na-
ložiti odgovornost za kozo-
lec. Mladi prevzemnik kme-
tije s Srednjega Vrha Pa-
vel Hlebanja je opozoril, da 
je za kmete vzdrževanje ko-
zolcev zelo drago in zanje 
predstavlja breme. Zato je 
po besedah Slavka Mežka 
treba iskati načine, da bi la-
stnikom pomagali vzdrževa-
ti skupno stavbarsko dedi-
ščino. Primer dobre prakse 
na tem področju je predsta-
vila Vesna Kunšič z Občine 
Kranjska Gora. Z različnimi 
finančnimi spodbudami se 
že vrsto let trudijo obnavljati 

kozolce v njihovi občini in na 
ta način jim je uspelo obno-
viti prek sto kozolcev. »Novi 
župan Janez Hrovat se je tega 
lotil pod geslom 'ali popravi-
ti ali pospraviti'. Treba se je 
zavedati, da kozolci niso po-
membni samo s kmetijskega 
vidika, ampak tudi kot nepre-
mična kulturna dediščina in 
z vidika turizma.« Je pa tudi 
sama opozorila, da je stro-
šek obnove kozolca zelo vi-
sok. V njihovi občini je obno-
ve potrebnih več kot sedem-
deset odstotkov kozolcev, pri 
čemer obnova zgolj ene bra-
ne stane tisoč evrov, kar je za 
kmeta velik zalogaj. V Bo-
hinju so šli še dlje. Po bese-
dah Dušana Joviča so kme-
tje deležni denarne nagrade, 
če brano napolnijo s senom, 
saj tako ohranjajo ne samo 
kozolec, ampak tudi dejav-
nost. Dodal je, da imajo v Bo-
hinju verjetno največ različ-
nih kozolcev, od lesenih do 
kamnitih, pri čemer so naj-
bolj znani studorski. Po be-
sedah Slavka Mežka je sicer 
v Sloveniji ohranjenih okrog 

šest tisoč kozolcev, v gibanje 
za ohranitev kozolcev pa se je 
doslej vključilo 650 lastnikov 
oziroma dobra četrtina vseh.

Pomena ohranjanja dediš-
čine se zaveda tudi minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Dejan Židan, ča-
stni pokrovitelj celoletnega 
jubilejnega programa. »Mali 
narod brez tega ne more pre-
živeti, če ne poznamo zgo-
dovine, nas ne bo.« Pojasnil 
je, da je bilo do pred enim le-
tom kozolce možno obnav-
ljati tudi preko programa ra-
zvoja podeželja, zdaj pa so ta 
sredstva premaknili v fond 
za lokalne akcijske skupine, 
kjer je na voljo skoraj trikrat 
več sredstev kot prej, in sicer 
okrog 95 milijonov evrov. Z 
denarjem iz tega fonda bi po 
njegovih besedah lahko ob-
novili tudi vse kozolce v Slo-
veniji. A kot so poudarili na 
okrogli mizi, je problem ob-
nove kozolcev tudi v tem, 
da se izgublja staro tesar-
sko znanje. »Le malokdo še 
to obvlada, tako da niti fizič-
no ne bi mogli več opraviti 

vsega dela,« je poudaril te-
sarski mojster Damjan Bajc. 
Njegov oče Anton Bajc, prav 
tako tesarski mojster, je ob 
tem postregel s podatkom, 
da je v Sloveniji le še 41 te-
sarskih mojstrov in en sod-
ni izvedenec tesarske stroke. 
»V prihodnje bo očitno treba 
po to znanje v tujino, saj bo 
pri nas izobraževanje tesar-
jev izumrlo.« Dušan Štepec 
iz območne enote zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
Novo mesto vidi možnost v 
vzpostavitvi učnega centra 
za tesarje. Obenem po nje-
govem potrebujemo kmetij-
sko politiko, ki bo subvenci-
onirala take oblike sodobne-
ga kmetijstva, ki bodo vklju-
čevale tudi uporabo kozolca, 
kot je recimo proizvodnja se-
nenega mleka. 

Po okrogli mizi so v gale-
riji Stolp na Blejskem gradu 
odprli razstavo Slovenski ko-
zolec, na kateri si je mogo-
če ogledati arhitekturne ma-
kete in risbe arhitekta Bora-
na Hrelja ter fotografije Pe-
tra Pokorna.

Obnova za kmete breme
Na okrogli mizi na Bledu pod naslovom Ohranimo slovenski kozolec! Kdo in kako? so predstavili tudi 
pobudo za uvrstitev kozolcev na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

V galeriji Stolp so odprli razstavo Slovenski kozolec. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Medvode – Srečanje je 
predstavljal uvod v med-
narodni dogodek za mla-
de, zaključek projekta Evro-
pa, kot si jo želimo, ki ga bo 
od 27. aprila do 2. maja go-
stilo z Medvodami pobrate-
no francosko mesto Crest. 
Udeležili se ga bodo tudi 
mladi Medvoščani, ki so v 
petek razpravljali o Evrop-
ski uniji ter spoznavali nji-
hove priložnosti in vlogo, ki 
jo imajo v njej.

Srečanje je organiziral 
Odbor za mednarodno so-
delovanje Občine Medvode 
v sodelovanju z Javnim za-
vodom Sotočje Medvode, va-
bljeni pa so bili mladi med 
16. in 22. letom, ki jih za-
nimajo dogajanja v Evrop-
ski uniji in njen vpliv na nji-
hova življenja. Prijavilo se 
jih je 26. Vrhunec srečanja 
je bil pogovor z evropski-
ma poslancema Tanjo Fa-
jon in Francem Bogovičem, 
ki sta iz prve roke predstavi-
la, kakšna je moč Slovenije 

v Evropski uniji in kako po-
teka življenje v Bruslju. »Da-
nes imate mladi veliko več 
priložnosti, kot sem jih ime-
la jaz. Izzivi so drugačni, kot 
so bili včasih. Evropska unija 
je strašno abstraktna, straš-
no se zdi daleč, pa v njej ži-
vimo. Danes v tej Evropi uži-
vam. Živimo v izjemnem 
delu sveta. Dobro je, da se 
čim več pogovarjamo, da 
mladi razumejo, zakaj je 
Evropska unija pomembna, 
kje so njene prednosti in sla-
bosti,« je dejala Tanja Fajon. 

Mladi so v enem dopoldne-
vu spoznali veliko o Evropski 
uniji in večina jih je priznala, 
da prej ni vedela, kaj vse po-
nuja tudi njim. »Danes je res 
eden od večjih problemov to, 
da niti ne vemo dobro, kaj 
nam Evropska unija prinaša, 
in da stvari jemljemo preveč 
same po sebi umevne. Mla-
de je treba navdušiti za večjo 
aktivnost,« je poudaril Franc 
Bogovič. 

Mladi Medvoščani se že 
veselijo naslednje aktivno-
sti: obiska Cresta v Franciji.

Mladi spoznavali Evropo
Vrhunec srečanja mladih Medvoščanov ob spoznavanju Evrope in prijateljskih mest občine je bil 
pogovor z evropskima poslancema Tanjo Fajon in Francem Bogovičem. 

Marko Matjašič
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Klikni in naroči –
1, 2, 3, Pošta 
vse dostavi!

Za več informacij 
poskenirajte QR kodo, 
pokličite na 080 14 00 ali 
obiščite www.posta.si

PAKETNA DOSTAVA

IZBERITE POŠTO SLOVENIJE ZA DOSTAVO VAŠEGA SPLETNEGA 
NAKUPA IN PRILAGODITE DOSTAVO SVOJIM ŽELJAM. 

Živimo v času, ko se vse 
pogosteje vprašamo, ali 
sploh živimo v socialni 

državi oziroma ali živimo v 
državi, ki vsakomur zagota-
vlja življenje, vredno človeške-
ga dostojanstva, kaj šele pogo-
je za osebni razvoj. Koliko je 
v Sloveniji revnih, sicer kaže-
jo podatki o stopnji tveganja 
revščine, dejstvo pa je, da se iz 
meseca v mesec težko prebije-
jo celo družine, kjer so starši 
zaposleni, za pomoč prosi vse 
več upokojencev, zlasti pa se 
zaplete, ko ima kdo še zdra-
vstvene težave. 

K sreči si večina vendarle 
še lahko plačuje vsaj osnovno 
zdravstveno zavarovanje ali 
pa ga plačujeta občina oziro-
ma država, še vedno pa je po 
nekaterih ocenah v Sloveniji 
okoli deset tisoč, v Kranju in 
okolici pa okoli tisoč ljudi, ki 
nimajo zdravstvenega zava-
rovanja in si tudi obiska pri 
zdravniku ne morejo privošči-
ti. Tako oni kot zdravniki vedo 
povedati, da se nekako znaj-
dejo in vseeno poskrbijo, da ne 
končajo pred vrati ambulant 
in da dobijo vsaj najnujnejša 
zdravila. 

Včasih pa se vendarle zap-
lete in rešitev so zagotovo tako 
imenovane pro bono oziroma 
brezplačne ambulante, kjer 
pomoč ponudijo zdravniki, 
ki za to ne zahtevajo kartice 
zdravstvenega zavarovanja 
ali plačila.

Kot je ob odprtju brezplač-
ne Fajdigove ambulante v 

Kranju prejšnji teden pou-
daril upokojeni zdravnik Pe-
ter Štular, zdravnik tudi ob 
upokojitvi ostane zdravnik 
in škoda bi bilo, da bi zdravil 
zgolj domače in delil nasvete 
prijateljem, ko se vendarle še 
vedno počuti sposobnega ne-
kaj dobrega narediti tudi za 
druge, posebno za tiste, ki so 
v stiski in so se morda že na-
veličali prosjačiti za občasne 
usluge ali vsaj lepo besedo. 

Zdravnik Štular in drugi, 
ki prostovoljno in brez plačila 
delajo v pro bono ambulanti 
v Kranju in drugje, se namreč 
zavedajo, da zdravstvena po-
moč za marsikoga, zlasti za 
človeka, ki se je, mnogokrat 
celo brez svoje krivde, znašel v 
stiski, še zdaleč ne pomeni, da 
mu predpišeš ustrezna zdravi-
la. Velikokrat je še več vredno, 
da ga pomiriš, da mu daš upa-
nje ali da ga vsaj poslušaš. 

Tudi to delo, po katerem je 
bil zlasti znan Božidar Faj-
diga, ki se ga starejši Kranjča-
ni spominjajo kot ljudskega 
zdravnika, ki je ljudem poma-
gal tudi brez plačila, je dosti-
krat zelo pomembno in zato 
bodo zagotovo skozi vrata lepo 
urejene Fajdigove ambulante v 
Kranju prišli bolniki z različ-
nimi zdravstvenimi težavami. 
In odšli zadovoljni, ker bodo 
našli v njej zdravnike in medi-
cinske sestre, ki jim bodo znali 
pokazati, da jim ni vseeno za-
nje in njihove težave, čeprav 
jim bodo za plačilo lahko po-
nudili zgolj hvaležen pozdrav.

Brezplačna ambulanta

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Žabnica – Prejšnji teden, ne-
kaj dni pred potekom vpisa 
v vrtec za novo šolsko leto, 
nam je bralka Majda iz Žab-
nice sporočila, da so starši 
otrok šele v začetku tedna 
izvedeli, da se vrtec v gasil-
skem domu v Žabnici zapi-
ra. Kot je še dodala, so zaskr-
bljeni, kam bodo najmlajše 
lahko dali v novem šolskem 
letu. 

Kot odgovarjajo na kranj-
ski občini, je letos res zadnje 
leto, ko v Gasilskem domu 
Žabnica delujeta dve eno-
ti vrtca. Rešitev, da je vrtec 
v gasilskem domu, je bila že 

leta 2011 predstavljena kot 
začasna. Trenutno je tam 23 
otrok.

»Odločitev, da v šolskem 
letu 2017/2018 v enoto, ki 
ima svoje prostore v gasil-
skem domu v Žabnici, ne 
vpisujemo, je bila sprejeta 
konec prejšnjega meseca, 
ko nam je vodstvo po seji šol-
ske komisije predstavilo po-
misleki glede možnosti vpi-
sa v razvid vrtcev za novo šol-
sko leto,« pravi kranjski žu-
pan Boštjan Trilar in poja-
snjuje, da je problematično 
zlasti stopnišče.

Na kranjski občini tudi 
pravijo, da so se po odloči-
tvi, da otrok ne vpisujejo 

v ta vrtec, odločili za indi-
vidualen pristop do vsake-
ga posameznega primera. 
Z vsemi starši, ki so interes 
za novo šolsko leto izkaza-
li, so opravili osebni razgo-
vor in jim ponudili pomoč 
pri iskanju ustreznega vrt-
ca. Staršem osmih otrok, ki 
so v Vrtec Žabnica že vklju-
čeni in s 1. septembrom ne 
bodo mogli več obiskovati 
te enote, so ponudili mož-
nost prerazporeditve v kate-
rokoli enoto v okviru Kranj-
skih vrtcev. Prav vsi so se od-
ločili, da bodo njihovi otro-
ci v novem šolskem letu obi-
skovali bližnjo enoto Živžav 
v Stražišču. 

»Še naprej bomo iska-
li možnosti, s katerimi 
bi lahko zagotovili vpis v 
vrtce prav vsem, ki bodo 
ta interes izkazali ob vpi-
su v šolsko leto 2017/2018. 
Mestna občina Kranj na-
mreč za zagotovitev doda-
tnih prostih mest dode-
ljuje koncesijo tudi zaseb-
nim vrtcem. Trenutno je 
občina dodelila koncesijo 
petim zasebnim vrtcem s 
skupno sedmimi oddelki. 
V postopku pa je dodelitev 
koncesije še enemu zaseb-
nemu vrtcu za dva oddelka 
prvega starostnega obdob-
ja,« je še pojasnil župan 
Boštjan Trilar. 

Nič več v gasilskem domu
V Žabnici, kjer imajo vrtec za drugo starostno obdobje sicer v podružnični osnovni šoli, so zadnja leta 
imeli dva oddelka vrtca za otroke prvega starostnega obdobja tudi v gasilskem domu, v novem šolskem 
letu pa tam vrtca ne bo več.

Ljubljana, Vodice – Evropska komisija je prejela pritožbo v po-
vezavi s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na ob-
močju vodonosnika Ljubljanskega polja. Gre za 110-milijonski 
projekt izgradnje kanala C0 in pripadajoče čistilne naprave, v 
katerem sodelujejo Mestna občina Ljubljana, Občina Vodice 
in Občina Medvode. Kot pojasnjujejo na Službi vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko, pritožbo obravnava bruseljski 
Direktorat za okolje, ocene, kako naj bi to vplivalo na projekt 
in črpanje kohezijskih sredstev, pa ne morejo podati. Ker je 
postopek še v teku, informacij ne dajejo niti na Predstavništvu 
Evropske komisije v Sloveniji. Kljub temu so župani omenjenih 
občin optimistični. Aco Franc Šuštar meni, da bo postopek 
zaključen v prid občin, saj gre za celovit projekt, za katerega 
so pridobili ustrezna dovoljenja. Občine so na pritožbo že 
odgovorile in čakajo odločitev Evropske komisije.

Zaradi pritožbe naj projekt ne bi bil ogrožen

Radovljica – Občina Radovljica se je odločila sodelovati v 
vseslovenskem projektu spodbujanja podjetništva ter zapo-
sljivosti, ki ga vodi socialno podjetje Ustvarjalnik oziroma so-
ustvarjalci oddaje Štartaj Slovenija. V vsej državi načrtujejo 
serijo delavnic, s pomočjo katerih želijo čim več posamezni-
kov spodbuditi in jim pomagati, da svoje ideje spremenijo v 
izdelke ter začnejo svoj posel. V radovljiški občini bo izveden 
sklop štirih brezplačnih praktičnih delavnic, ki bodo potekale 
v Čebelarskem centru v Rožni dolini v Lescah. Namenjene so 
vsem, ki bi radi v domačem okolju ustvarili podjetniško idejo 
in s tem poskrbeli za svoj prihodek. Prva motivacijska delav-
nica bo že ta četrtek, 16. marca, z začetkom ob 16. uri. Nosi 
naslov Uresničite svojo podjetniško idejo in stopite na pot 
uspeha. Občina Radovljica prijave zbira do 15. marca oziroma 
do zasedbe prostih mest.

Štartaj svojo podjetniško idejo
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Aleš Senožetnik

Komenda – Duhovnik, mal-
teški vitez in častni dekan 
Viktorijan Demšar je bil si-
cer Žirovec, a je velik del svo-
jega življenja preživel v Ko-
mendi, kjer je služboval ter 
živel in delal v sožitju s Ko-
mendčani in prebivalci oko-
liških vasi, ki jim je ostal v 
spominu kot srčen in prija-
zen človek.

Demšar se je rodil leta 
1906 in pri štiridesetih pos-
tal župnik v Komendi, kjer 
je ostal do smrti leta 1992. 
Velik del svojega življenja je 
posvetil preučevanju življe-
nja in dela duhovnika, dob-
rotnika in pisca Petra Pavla 
Glavarja in prav Demšarju 
gre največ zaslug za oživlja-
nje bogate zapuščine duhov-
nika iz 18. stoletja.

Dolga leta si je za uredi-
tev sobe v spomin na Vik-
torijana Demšarja prizade-
val Marko Zadrgal, ki je ide-
jo prvič predstavil že ob de-
seti obletnici duhovnikove 
smrti, a takrat ni dobil pra-
ve podpore. Pa ni obupal in 
ob pomoči občinske upra-
ve in mnogih drugih, ki 
jim je spomin na Demšarja 

pomemben, izpolnil sa-
nje. »Večjega veselja mi na 
večer mojega življenja ne 
more dati nihče,« je ganjen 
povedal ob nedeljski slove-
snosti, ki so jo pripravili v 
komendskem kulturnem 
domu. 

Na dobro obiskani prire-
ditvi je spregovoril tudi pi-
satelj Ivan Sivec, ki je prav z 

Demšarjevo pomočjo napi-
sal priljubljen roman o Gla-
varju z naslovom In večno 
bodo cvetele lipe, ki je nedav-
no doživela ponatis. »Dem-
šar je končno našel pravo 
mesto v Komendi in nam 
vrnil dušo,« je svojo zanimi-
vo pripoved sklenil Sivec.

Po prireditvi je sledil ogled 
in blagoslov spominske 

sobe, za katero so mesto naš-
li v Glavarjevi bolnici. S spo-
minsko sobo, ki so jo napol-
nili tudi z zgodbami nekate-
rih drugih zaslužnih obča-
nov, katerih življenje je bilo 
prepleteno z Demšarjevim, 
so tako v Komendi dobili še 
en prostor, namenjen boga-
ti zgodovini in ljudem tega 
kraja.

Komendi je vrnil dušo
V nedeljo so z odprtjem spominske sobe v Komendi počastili spomin na duhovnika Viktorijana 
Demšarja, ki je zaslužen za ponovno oživitev dela Petra Pavla Glavarja.

Za ureditev spominske sobe si je več let prizadeval Marko Zadrgal (v sredini).

Danica Zavrl Žlebir

Peca – Pred tradicionalno 
veleslalomsko tekmo, ki jo 
organizirata športni društvi 
in občini Jezersko in Želez-
na Kapla, so na smučišču 
Peca v Avstriji Jezerjani pri-
redili smučarski tečaj za ot-
roke. Med šolskimi počitni-
cami se ga je udeležilo 37 je-
zerskih otrok, starih od tri do 
petnajst let. Zadnji dan teča-
ja so pripravili tekmo za vse 
mlade smučarje. 

V preteklosti je imelo tudi 
Jezersko smučišče in so 
športniki iz sosednjih kra-
jev na obeh straneh meje s 
tekmovanji izmenjaje go-
stovali zdaj na Jezerskem 
zdaj na Peci. Zadnja leta pa 
so tekmovanja v skupni or-
ganizaciji in ob sodelovanju 
obeh občin vedno na Peci. 
Tradicionalno tekmovanje 
v veleslalomu je letos priva-
bilo okoli petdeset tekmo-
valcev, od najmlajših, sta-
rih štiri leta, do najstarejših 
(65 let). Tekmovali so tudi 

v turnosmučarski katego-
riji, kjer so tekmovalci mo-
rali imeti obvezno opremo 
(lavinsko žolno, lavinsko 
sondo in snežno lopato), 
sta pojasnila Gašper Karni-
čar in Boris Piskernik. Le-
tos so prehodni pokal osvo-
jili jezerski športniki, naj-
hitrejši čas tekme pa je do-
segel Davo Karničar. Odlič-
ja sta športnikom podeli-
la župana Železne Kaple 

in Jezerskega Franc Jožef 
Smrtnik in Jurij Rebolj.

Tako smučarski tečaj kot 
tekmovanje na Peci sofi-
nancira Občina Jezersko, 
enako celoletno športno 
vadbo otrok od 1. do 9. ra-
zreda, povesta Gašper in 
Boris in dodajata še vtise s 
smučarskega tečaja: »Na 
Peco in nazaj smo se vozi-
li vsak dan z Alpetourovim 
avtobusom. Vreme je bilo 

večinoma sončno, vendar 
tako kot vsako leto smo en 
dan ostali doma, ker je mej-
ni prehod Jezersko močno 
pobelil sneg, tako da bi bila 
vožnja z avtobusom prene-
varna. Nekateri so ta dan iz-
koristili za počitek in ure-
ditev smučarske opreme, 
nekateri pa so izkoristili 15 
centimetrov novega snega 
in presmučali, presankali 
okoliške bregove. Vsi ude-
leženci smučarskega teča-
ja so se nekaj naučili in na 
koncu dejali, da drugo leto 
spet pridejo.«

Čeprav Jezersko nima 
smučišča za alpsko smu-
čanje, pa vendarle ni brez 
zimskih športov. Športno 
društvo Jezersko je v letoš-
nji zimi organiziralo večer-
no hokejsko tekmo na ume-
tnem drsališču ob Planšar-
skem Jezeru (Rusov mem-
orial). Memorial je omogo-
čila Občina Jezersko v sode-
lovanju z Gostiščem ob je-
zeru, kjer so se pomerile šti-
ri ekipe hokejistov. Priredi-
li so tudi mesečne športne 
sobote za jezerske otroke, 
kjer lahko spoznavajo lepote 
zimskega okolja. Med drugi-
mi so organizirali tudi tek na 
smučeh za najmlajše, kjer je 
na pomoč priskočila Šenko-
va domačija z izposojo opre-
mo za najmlajše smučarske 
tekače. 

Spet so tekmovali na Peci
Smučarji iz Železne Kaple in Jezerskega so pred kratkim priredili 
tradicionalno tekmovanje na smučišču Peca. Tokrat so ekipno zmagali 
Jezerjani.

Na veleslalomski tekmi je letos zmagala jezerska ekipa. 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Še vedno ni prodan 
stoodstotni poslovni delež 
Pekove še delujoče hčerin-
ske družbe PGP Inde, proi-
zvodnja podplatov. Likvida-
cijska vrednost je bila oce-
njena na 681 tisoč evrov, tr-
žna na 757 tisoč evrov. Prva 
prodaja z zbiranjem zavezu-
jočih ponudb je bila neuspe-
šna, javna dražba z zniževa-
njem izklicne cene 757 ti-
soč evrov, ki je bila 8. mar-
ca, prav tako. »K javni draž-
bi so pristopili trije dražite-
lji, od katerih je eden takoj 
odstopil. Izklicna cena se je 
nižala vse do 330 tisoč evrov, 
ker noben dražitelj ni ponu-
dil navedene cene, sem up-
raviteljica nato od nadaljnje-
ga nižanja izklicne cene od-
stopila,« je pojasnila stečaj-
na upraviteljica Peka Tade-
ja Tamše, predvsem pa opo-
zorila, da se s prodajo zelo 

mudi. »Trenutno je druž-
ba PGP Inde v zelo slabi fi-
nančni kondiciji in samo v 
primeru hitre prodaje ima 
sploh možnost nadaljnje-
ga poslovanja, saj trenutno 
ne more izpolnjevati vseh 
tekočih poslovnih obvezno-
sti in je na robu insolven-
tnosti, kar jo lahko v skraj-
ni fazi pripelje celo v stečaj, 
kar bo imelo za posledico, 
da poslovnega deleža sploh 
ne bo mogoče prodati niti 
za simbolično ceno. Zato 
je hitrost prodaje ključnega 
pomena, saj bo moral novi 
lastnik družbo finančno sa-
nirati, da bo lahko normal-
no poslovala.« Upraviteljica 
bo razpisala še drugo javno 
dražbo, pri kateri bo izklic-
no ceno še dodatno znižala. 
Potekala bo 20. aprila. Pre-
moženje, ki je predmet pro-
daje, se lahko po predhodni 
najavi ogleda na sedežu ste-
čajnega dolžnika. 

Še ena dražba 
za PGP Inde
Na prvi javni dražbi Pekove hčerinske družbe 
PGP Inde so bili trije dražitelji, a prodaja ni 
uspela. Samo v primeru hitre prodaje ima družba 
možnost nadaljnjega poslovanja, zato sledi še ena 
dražba.
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U. Peternel, A. Šubic

Kranj – »V Kropi smo ime-
li prijavljenih 128 barčic, ki 
so šle v vodo, kakih deset jih 
je zaradi velikosti ostalo zu-
naj. A za nas, organizatorje, 
številka sploh ni pomemb-
na, bolj je pomembno, da 

so bili udeleženci iz različ-
nih krajev, da so bile barči-
ce izdelane doma, v vrtcu ali 
šoli in nekatere prave ume-
tnine. Je pa pomembno tudi 
druženje in nadaljevanje tra-
dicije. Prenašati in ohranja-
ti običaje je danes že prava 
umetnost,« je ob sobotni 

prireditvi spuščanja bar-
čic povedala Metka Kavčič, 
predsednica Turističnega 
društva Kropa. Kot je doda-
la, je tudi sama zrasla ob iz-
delovanju barčic in doma jih 
imajo ohranjenih kar nekaj 
iz obdobja zadnjih štiridese-
tih let. V Kropi s spuščanjem 
barčic pozdravijo sonce, ki 
se v začetku novembra za 
dobre štiri mesece poslovi. 
»Sonce se v različne prede-
le Krope vrača od 17. januar-
ja pa tja do 15. marca. Prihod 
sonca so Kroparji praznovali 
tako, da so zvečer, ko se je za-
čelo mračiti ob vigenjcu, kjer 
so delali, vrgli luč v vodo. To 
je bila nekdaj stara cokla, pe-
har ali pa sito, vanj so dali 
žaganje, oblance, vse skupaj 
so prelili s smrekovo smolo, 
zažgali in vrgli v vodo,« je o 
tradiciji dodala Kavčičeva.  

Da tradicija spuščanja bar-
čic ni zamrla niti v času dru-
ge svetovne vojne, ko je bila 
prepovedana, so poveda-
li tudi v Kamni Gorici, kjer 
so v soboto zvečer v potoku v 
starem jedru našteli kar 269 
barčic, obiskovalcev pa je 
bilo okrog 1500, je v imenu 
organizatorjev povedala Tea 
Beton iz Kulturno turistič-
nega društva Kamna Gorica.

Obrtniško tradicijo 
spuščanja osvetljenih barčic 
po vodi so v soboto obudili 
tudi v Železnikih. »Po zelo 
vetrovnem petku in sobot-
nem dopoldnevu, ko je vse 

kazalo, da bo letošnjo prire-
ditev odpihnil veter, se je do 
večera k sreči vse umirilo,« 
je dejal Tomaž Weiffenba-
ch, predsednik Turističnega 
društva Železniki, ki je or-
ganiziralo že 22. prireditev 
Luč v vodo. Po oceni orga-
nizatorjev je privabila oko-
li 400 obiskovalcev, bajer v 
Plnadi pa je razsvetlilo oko-
li 240 gregorčkov. 

Praznovanju gregorje-
vega so se pridružili tudi v 
Kranju. Zavod za turizem 
in kulturo Kranj (ZTK) je 
v soboto priredil delavni-
ce izdelovanja gregorčkov v 

Kranjski hiši, Layerjevi hiši 
in Kavarni Khislstein 12.56. 
Organizatorji so našteli več 
kot 500 obiskovalcev, kar 
je malo manj kot lani. K 
temu je nekaj pripomoglo 
tudi obvestilo ZTK, ki je v 
petek popoldne zaradi var-
nostnih razlogov odpove-
dal spuščanje gregorčkov 
po Kokri. Kljub temu je ve-
čina tistih, ki so se udeleži-
li delavnic, gregorčke od-
nesla v kanjon Kokre. To so 
predvideli tudi gasilci, ki so 
poskrbeli za varno spušča-
nje barčic in njihovo odstra-
nitev iz vode. 

Včasih kakšna 
barčica tudi zagori
V soboto, na predvečer gregorjevega, so v več gorenjskih krajih »vrgli luč v 
vodo«, med drugim v Kamni Gorici, Kropi, Železnikih in Kranju.

Barčica je maketa iz papirja ali lesa, vanjo postavijo svečko in jo spustijo v vodo. Včasih se 
kakšna barčica tudi vname, v Kropi se je prav barčica PGD Kropa. / Foto: Tina Dokl

Delavnica izdelovanja gregorčkov v Kranju / Foto: Primož Pičulin
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Strokovnjak v računovodstvu m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: najmanj VI. stopnja izobrazbe ekonomske 
smeri, vsaj 5 let delovnih izkušenj v računovodstvu in pripravi bilanc, aktivno zna-
nje angleškega jezika (govorno in pisno), znanje drugega tujega jezika je prednost. 
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 3. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov v oddelku Investicije m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: visokošolska izobrazba strojne 
smeri/energetike in dve leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu ali 
zaključena višješolska izobrazba strojne smeri/energetike in štiri leta delovnih iz-
kušenj na podobnem delovnem mestu, zaželena dodatna znanja s področja eko-
nomije. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 3. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar v Marche Voklo m/ž (Voklo)
Od kandidata pričakujemo sposobnost samostojnega in timskega dela, vozniški iz-
pit in lasten prevoz. Zaželena je gostinska izobrazba. Vabljeni, da s svojim odličnim 
znanjem doprinesete k prepoznavnosti in standardu podjetja. Marche gostinstvo, 
d. o. o., Notranjska cesta 71, 1370 Logatec. Prijave zbiramo do 9. 4. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Tehnična podpora prodaji m/ž (Kranj)
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe s področja grafike, prednost so operativne 
izkušnje v tiskarski industriji (ofsetni tisk), obvladovanje MS Office, tekoče pisno in 
govorno sporazumevanje v angleškem jeziku, pripravljenost na občasne službene 
poti v tujino, natančnost, delavnost in sposobnost dobrega delovanja v skupini. Sa-
vatech, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 3. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist na terenu m/ž (Gorenjska)
Katere delovne aktivnosti bodo za vas na prvem mestu? Pridobivanje novih 
strank ter skrb za obstoječe stranke, pretežno na področju Gorenjske, trženje ce-
lovitih energetskih rešitev upravljanja z energijo. Butan Plin, d. d., Verovškova 

ulica 70, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 3. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Pomočnik CNC-operater m/ž (Komenda)
Opis delovnega mesta: pomoč na CNC-obdelovalnih centrih, vpenjanje kosov na pa-
lete, priprava in vpetje orodja (rezkarjev) po dokumentaciji, menjava kosov na stro-
jih, medfazno kontroliranje na strojih, branje tehničnih risb, kontrola opravljenega 
dela, skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 
1218 Komenda. Prijave zbiramo do 5. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik orodjar m/ž (Komenda)
Opis delovnega mesta: pomoč v ročni orodjarni, branje tehničnih risb, pomoč pri 
opravljanju servisov na orodjih, priprava posameznih sestavnih delov orodja za 
montažo, kontrola opravljenega dela, prevzem vhodnega in izhodnega materia-
la, skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 
1218 Komenda. Prijave zbiramo do 5. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter orodij za brizganje polimerov m/ž (Poljane nad Škofjo Loko)
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., iščemo kandidata za zaposlitev na delov-
nem mestu konstrukter orodij za brizganje polimerov. Delo je enoizmensko in ob-
sega dela, vezana na razvoj orodij in koordinacijo procesa izdelave. Polycom Škofja 
Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbi-
ramo do 20. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Oblikovalec mesa m/ž (Škofja Loka)
Osebe z voljo do dela in interesa po novih spretnostih. Izobrazba in delovne izku-
šnje niso pomembne. Nimrod, d. o. o., Trata 35, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo 
do 24. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Višji tehnolog – področje NC-tehnologije m/ž (Ljubljana)
Ključne naloge: pripravljanje in izdelovanje zahtevnejših tehnoloških postopkov 
in tehnološke dokumentacije, izdelovanje programov za NC-stroje, sodelovanje 
pri odpravljanju neskladnosti v procesu, sodelovanje v projektnih timih ... Litostroj 
Power, d. o. o., Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 3. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar v Vili Prešeren m/ž (Bled)
Pričakujemo: zaključeno srednjo gostinsko šolo, vsaj 1 leto izkušenj na enakem de-
lovnem mestu, vozniški izpit B-kategorije. Novi Kondor, d. o. o., Ljubljanska cesta 
7, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 31. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater m/ž (Železniki)
Podjetje hitro raste, kar naprej se dogaja nekaj novega, smo mlad kolektiv. Iščemo 
operaterja CNC-stružnih avtomatov, delo je dvoizmensko. Pričakujemo V. stopnjo 
izobrazbe strojne smeri, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, vsaj nekaj znanja angleščine, 
pridnost in vestnost. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mes-
ecev. Urejene delovne razmere in redno plačilo. Kemperle, d. o. o., Otoki 3, 4228 
Železniki. Prijave zbiramo do 18. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Krovna tema študij-
skega krožka, ki ga v gorenj-
skem društvu kot enem od 
dveh društev Zveze društev 
slepih in slabovidnih Slo-
venije izvajajo ob finančni 
podpori Andragoškega cen-
tra Slovenije, je bila letos 
Brskamo po slovenski pre-
teklosti. Mentorica krožka 
je Majda Muri, četrto leto pa 
pri izvedbi sodeluje mlajši 
sodelavec Luka Pavlin, ki je 
letos povabljen k izobraževa-
nju za mentorje. 

»Na desetih srečanjih od 
lanskega oktobra do letoš-
njega marca smo se ukvarjali 
s temami s področja sloven-
ske preteklosti,« je povedal 
Luka Pavlin. »Na prvem nam 
je pisateljica Milena Miklav-
čič ob svoji knjigi Ogenj, rit 
in kače niso za igrače pripo-
vedovala o življenjskih na-
vadah ljudi ob koncu 19. in 
v začetku 20. stoletja. Nato 
smo se ukvarjali s sloven-
skim ljudskim slovstvom, 
dve srečanji smo namenili 
Francetu Prešernu in njego-
vemu življenju v Kranju, ko 
je imel tu svojo advokaturo. 
Pri tem smo se naslonili na 
zapise Črtomirja Zorca Pre-
šerenova leta v Kranju. Sledi-
la je tema Smeh je pol zdrav-
ja, ko smo s humornimi pri-
povedmi sklenili konec ko-
ledarskega leta. S pomočjo 

knjige Na Gorenjskem je 
fletno in okusno smo razi-
skovali gorenjsko kulinari-
ko. Seznanili smo se s stari-
mi recepti in si skuhali šato. 
Pod naslovom Vraže smo se 
seznanili z ljudskimi vraža-
mi na Slovenskem, čarov-
ništvom, ljudskim verova-
njem ob posebnih priložno-
stih .... Teme so večinoma 
pripravili člani krožka sami. 
Imeli pa smo še eno gostjo, 
igralko in prevajalko Alen-
ko Bole Vrabec, ki je letos 
dopolnila 80 let. Z njo smo 
se pogovarjali o gledališču, 

prevajanju pa tudi o radovlji-
ški rojakinji Josipini Hoče-
var, katere zgodba je vključe-
na v knjigo Pozabljena polo-
vica. Naše zadnje srečanje pa 
je bil obisk etnološke razsta-
ve Prelepa Gorenjska v gra-
du Khislstein, ki nam jo je 
razkazala kustosinja Marta 
Zore.«

Kakšen je ogled razsta-
ve z ljudmi z motnjami vida 
in tistimi, ki sploh ne vidijo? 
Luka Pavlin pojasni: »V veli-
ko pomoč so nam videči spre-
mljevalci, ki nam z opisi po-
magajo pri razstavi. Vedno 

smo veseli, če nam kaj pove-
do. Poleg tega je razstava tudi 
zvočno opremljena, da si člo-
vek lahko bolj živo predsta-
vlja njene posamezne dele. 
Določene eksponate pa smo 
lahko tudi potipali, prav tako 
maketo Gorenjske, ki dopol-
njuje razstavo.«

Letos so torej člani krožka 
brskali po slovenski prete-
klosti, v naslednjem študij-
skem letu pa bodo še konkret-
nejši. Brskali bodo po prete-
klosti svojega društva, ki bo 
v letu 2018 slavilo sedemde-
set let dela. 

Brskali so po preteklosti
Člani študijskega krožka v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj so letos raziskovali 
slovensko preteklost, za konec pa so si ogledali razstavo Gorenjskega muzeja Prelepa Gorenjska.

Člani študijskega krožka slepih in slabovidnih so lahko nekatere razstavne primerke tudi 
potipali. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Gimnazija Škofja Loka v petek, 17. marca, na 
Loškem odru prireja Rusijado, srečanje slovenskih šol, kjer se 
učijo ruski jezik. Letos sodeluje osem gimnazij, tri osnovne 
šole (med njimi tudi OŠ Naklo), Vesela dRuščina in Filozof-
ska fakulteta. Častni pokrovitelj Rusijade 2017 je predsednik 
republike Borut Pahor, prireditev podpirajo Sklad Toneta Pav-
čka pri Društvu Slovenija Rusija in Občina Škofja Loka, poleg 
šol pa bodo nastopili tudi posebni gostje, Imrpo gledališče 
Gimanzije Škofja Loka O STI J.AREJ. 

V petek Rusijada

Moravče – Društvo krajanov Limbarska Gora vabi na tradicio-
nalno prireditev Pohod po nagelj na Limbarsko goro, ki bo letos 
potekala že 29. zapored, in sicer v nedeljo, 19. marca. Druženje 
se bo začelo ob 9. uri z mašo v cerkvi svetega Valentina, nada-
ljevalo pa ob 11. uri s kulturnim programom. Za zabavo bosta 
skrbela ansambla Odziv in Dolinarji, vse ženske pohodnice pa 
bodo tudi letos od organizatorjev prejele rdeč nagelj.

Po nagelj na Limbarsko goro

Kranj – V okviru izdelave Celostne prometne strategije Mestne 
občine Kranj bo jutri, v sredo, potekala razprava z naslovom 
Oblikujmo skupaj prihodnost naše Mestne občine Kranj. Za-
čela se bo ob 16. uri v prostorih Mestne občine Kranj, sejna 
soba 15, Slovenski trg 1. V sklopu projekta so bile organizirane 
že tri javne razprave, izvedli pa so tudi uvodne javnomnenjske 
raziskave. Razprava bo na podlagi oblikovane vizije namenje-
na naboru ukrepov za izboljšanje možnosti trajnostne mo-
bilnosti in s tem pešačenja, kolesarjenja ter uporabe javnega 
potniškega prometa z namenom preureditve prometnih in 
drugih javnih površin v mestni občini. Viziji razvoja prometa 
bo posvečena tudi razstava, ki si jo bo moč ogledati v pritličju 
Mestne občine Kranj. Prijave na razpravo potekajo po elektron-
ski pošti (tjasa@b22.si) in telefonu (041 370 762). 

Skupaj oblikujmo prihodnost

Jasna Paladin

Želodnik – Svoj obisk so za-
čeli na izletniški kmetiji Po-
kovec v Zagorici pri Dolskem 
in ga nadaljevali v Domu sv. 
Katarine v Mengšu ter podje-
tju Roltek v Želodniku v ob-
čini Domžale, kjer so se sre-
čali tudi z mediji. »Takšna 
srečanja po Sloveniji poslan-
ci izkoriščamo za spozna-
vanje s konkretnimi proble-
mi ljudi, predvsem podjetni-
kov. V občinah, ki jih bomo 
obiskali danes, je gospodar-
stvo dokaj uspešno, a brez te-
žav ne gre. Podjetniki so naj-
večkrat omenili težave pri 
umeščanju svojih dejavno-
sti v prostor, težavno spre-
jemanje občinskih prostor-
skih načrtov in prezapleteno 

delavno-pravno zakonodajo. 
Obljubili smo jim, da bomo 
te njihove težave prenesli v 
parlament,« nam je po kon-
cu obiska Rolteka – uspešne-
ga podjetja s skoraj devetde-
setimi zaposlenimi, kjer pa 
se že soočajo s prostorsko 
stisko in nezmožnostjo pro-
storske širitve, povedal vodja 
poslanske skupine NSi Ma-
tej Tonin.

V nadaljevanju dneva so 
poslanci obiskali še Pečar-
stvo Avbelj v Lukovici, Lon-
čarjev muzej v Podborštu 
pri Komendi, podjetji Nek-
tar Natura in Iskra Mehaniz-
mi v Kamniku ter podjetni-
ški center KIKštarter, delov-
ni obisk pa sklenili s pogo-
vornim večerom z občani v 
Domu kulture Kamnik.

Obiskali podjetnike
Vodstvo stranke in člani poslanske skupine Nove 
Slovenije so se v sklopu svojih ponedeljkovih 
obiskov po terenu včeraj mudili v kamniško-
domžalski regiji.

Vodstvo stranke in člani poslanske skupine Nove Slovenije 
pri ogledu proizvodnje podjetja Roltek v Želodniku 
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Dehner je največji evropski vrtni center z glavnim sedežem na Bavarskem. 16. marca bo v Celovcu odprta že deseta avstrijska poslovalnica. 

Dehner odpira nov vrtni center v Celovcu  
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Novogradnja, ki se ponaša z lepo ste-
kleno arhitekturo, leži na zelo ugod-
ni prometni točki – ob južni celovški 
obvoznici, Südring 357. Vrtni center 
Dehner z zelo širokim izborom izdel-
kov za hišo, vrt in male živali nudi 
najmodernejši način nakupovanja, t.i. 
Cross-Channel.

Obiskovalcem je na razpolago kar 
5900 m2 prodajne površine. Poleg ve-
like izbire notranjih in zunanjih rastlin 
ter cvetja je možno izbirati tudi med 
opremo za vrt in pripomočki za ure-
ditev vrta. Zanimiva je tudi bogata 
razstava vrtnega pohištva in žarov. Na 
oddelku Home & Trend lahko gostje 
najdejo številne ideje za različne vrste 
dekoracije. Na oddelku za male živali 
je na 800 m2 možno kupiti hrano za 
hišne ljubljenčke, opremo za nego 
živali in dodatno opremo. Celovška 
poslovalnica bo stranke iz okolice tudi 
stalno obveščala o akcijskih in storit-
venih ponudbah.

Vrtni center Dehner ima poleg Celovca 
v Avstriji še devet poslovalnic v nasled-
njih mestih: Linz, Brunn am Gebirge, 
Hohenems, Graz/Gradec, St. Pölten, 
Völs, Wels in Wien/Dunaj (2). Za le-
tos pa sta načrtovani še dve novi, in 
sicer Wals-Siezenheim in Wiener Neu-
stadt. Družinsko podjetje Dehner ima 
v Nemčiji in Avstriji 120 vrtnih centrov 
z več kot 5000 zaposlenimi.

Vrtni center Dehner v Celovcu

Naslov:  Dehner Gartencenter 
GmbH & Co. KG, Südring 357, 
A-9010 Klagenfurt/Celovec  
   
Odprto: 
pon. – pet., 9.00 - 19.00, 
sob. 08.30 - 18.00  
16., 17. in 18. marca 2017 
odprto že ob 8.30

Telefon: +43-463-31 83 390
E-pošta: klagenfurt@dehner.at
Število zaposlenih: 33
Prodajna površina: pribl. 5.900 m2

Število parkirišč: več kot 150

7.70*
(0,11€/l)

3.99*

dehner.at

VRTNI CENTER TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI

Še 2 dni!

Celovec • Südring 357

O T V O R I T E VV četrtek,

16. marca
ob 8:30! Vrednostni bon za 10 €

za prvih 500 kupcev! Ponudba velja samo 16. in 17. marca!*

*Ob nakupu nad 25 evrov dobite vrednostni bon za 10 evrov, ki ga ob nasled-
njem nakupu lahko unovčite neposredno na blagajni. Velja samo v Celovcu.

Odprto: pon. – pet., 9.00 - 19.00, sob. 8.30 - 18.00 (od 16. do 18. marca odprto že od 8.30 naprej)

Südring 357, A-9010 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0043 / 463 / 3183390
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CVETLIČNA PRST
vsebuje gnojilo, ki 
zadostuje za 4 – 6 tednov, 
primerna za vsestransko 
uporabo na vrtu
70 l
3276839

IZJEMNA CENA

IZJEMNA CENA

CIPRESA TUJA ‘SMARAGD’
Thuja occidentalis
enakomerna konična oblika, 
redno obrezovanje ni potrebno,  
višina 40 - 60 cm, 
v 3-litrskem lončku
7513757
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20 kosov za
70,00 €

Posebne otvoritvene ponudbe

Velika jubilejna nagradna igra

Nagrade v 
skupni vrednosti
70.000 evrov!

npr. 2 x
FORD FIESTA 

CELEBRATION**

v skupni vrednosti 

35.000 evrov

In še veliko drugih nagrad!
** Slika ni enaka kot nagrada



www.gorenjskiglas.si

30 % POPUST
2-dnevni paket ČIŠČENJA TELESA
(bivanje do  26. 04. 2017)

50 %
popust

POLETJE FIRST MINUTE      
polpenzion že od 74,00 € 37,00 €
(first minute velja do 26. 05. 2017)

Brezplačna številka: 080 22 10
info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si

POMLADNI ODDIH
od 01. 04. do 26. 04. 2017 in od 03. 05. do 23. 06. 2017

 ✓ WELL bon v višini 5,00 €,
 ✓ MEDICO bon v višini 5,00 €,
 ✓ brezplačen vstop v fitnes,
 ✓ plesni večeri z živo glasbo, vsak petek in soboto.

1 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 37,90 € oseba / noč, min. 2 noči

 ✓ BREZPLAČNI PREVOZ od vašega doma    
 do Term Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku + zdravstvene storitve,
 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ brez doplačila za enoposteljno sobo.

5 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 205,00 € oseba / 5 noči

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 12. 2017

ODDIH
V NARAVI
TERME DOBRNA

PRVOMAJSKE POČITNICE
od 27. 04. do 02. 05. 2017

 ✓ do 2 OTROKA BIVATA BREZPLAČNO,
 ✓ otroški počitniški klub: vodne igre, aktivnosti  

 v naravi, mini disko in družinski pohodi,
 ✓ WELL bon v višini 5,00 €,
 ✓ brezplačen vstop v fitnes,
 ✓ plesni večeri z živo glasbo, vsak petek in soboto.

1 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 38,90 € oseba / noč, min. 2 noči

Suzana P. Kovačič

J
etra odraslega člove-
ka tehtajo od 1 do 2,5 
kilograma in so poleg 
kože največji organ 
telesa. Ležijo pod 
prepono na desni 
strani zgornjega 

abdomna, desno od želod-
ca. So eden redkih notran-
jih organov, ki so sposobni 
naravne regeneracije. Lah-
ko se popolnoma obnovijo 
tudi, ko je ostala le še četrti-
na neprizadetega tkiva, je 
povedal Vladimir Maganja, 
dr. med., spec. fizikalne 
medicine in rehabilitacije v 
Termah Dobrna, in dodal: 
»Jetra proizvajajo in izloča-
jo žolč, potreben za prebavo 
hrane. Presnavljajo ogljiko-

ve hidrate. V jetrih se pre-
snavljajo tudi lipidi: sinteti-
zira se holesterol, nastajajo 
trigliceridi (maščobe). V 
jetrih nastajajo nekateri 
koagulacijski faktorji pa 
tudi protein C, protein S in 
antitrombin. Jetra razgraju-
jejo hemoglobin, toksične 
snovi in večino terapevtskih 
učinkovin. Pretvarjajo tudi 
amonijak v sečnino. V jet-
rih se skladiščijo številne 
snovi, na primer glukoza v 
obliki glikogena, vitamin 
B12, železo in baker.« Zna-
ki obolelih jeter so nenehna 
utrujenost, motnje koncen-
tracije, pomanjkanje apeti-
ta, pogosti vetrovi, rumena 
obarvanost obraza ali oči, 
srbeča koža, povišan holes-
terol in trigliceridi.

Čiščenje jeter

»Čiščenje jeter je preprost 
neinvaziven postopek, ki ga 
je v knjigi predstavila dr. 
Hulda Clark. Izvajanje pos-
ta, ki nam vrača veliko ener-
gije, se priporoča enkrat 
mesečno. Postopek čiščenja 
odsvetujemo le nosečni-
cam, ljudem s kroničnimi 
obolenji želodca (čir), infek-
cijskimi boleznimi ter osla-
belim in izčrpanim ose-
bam. Postopek gre takole. 
En dan pustimo jetra poči-
vati in ne jemo ničesar, kar 
vsebuje maščobe. V jetrih 
in žolčniku se bo nabralo 
veliko žolča. Nato spijmo 
raztopino grenke soli z 
vodo. Ta se v črevesju ne 
vpije, poleg tega blagodejno 

sprosti kanale v jetrih. Zve-
čer pred spanjem spijmo 
mešanico olivnega olja in 
soka grenivke, kar bo pov-
zročilo, da se bo iz jeter in 
žolčnika v dvanajsternik 
iztisnil ves žolč ter s sabo 
potegnil tudi nečistočo. 
Drugo jutro črevo poplak-
nemo še z malo grenke soli 
in vode, da se vse izloči. 
Post je še uspešnejši, če ga 
izvajamo ob polni luni, saj 
ta učinkuje na telesne 
sokove. Čiščenje je boljše 
tudi, če pijemo čaj svežih 
kopriv in lipe. Posebno 
zdravilni učinek pa ima 
pegasti badelj (Sílybum 
mariánum), ki je najboljše 
zelišče za varovanje jeter 
pred cirozo in hepatitisom. 
Jetra ščiti pred strupi in 

učinkuje kot antioksidant 
(obnavlja poškodovane 
celice). Pomaga normalizi-
rati tudi previsoko količino 
jetrnih encimov. Pomaga-
mo si lahko še s savno, saj 
se tako čistimo še preko 
kože in lasišča. Po savnan-
ju se priporoča piling tele-
sa,« svetuje Maganja.

Prebudimo telo

V Termah Dobrna so pro-
gram čiščenja dopolnili s 
tehnikami masaž, razvajan-
jem v termalni kopeli in 
sprehodom po energijskem 
parku. V starih ajurvedskih 
zapisih priporočajo izvajan-
je posta s pomočjo globoke-
ga psihičnega sproščanja, 
jogo in meditacijo. Že stari 

Grki so bili mnenja, da telo 
in duh sodita skupaj, zato 
ju moramo obravnavati 
celostno. »Zelo pomembno 
je, da redno negujemo 
duševnost s pozitivnim 
mišljenjem. Negativna čus-
tva imajo izjemen vpliv na 
naše organe. Jeza je eno 
najbolj negativnih čustev, 
saj povzroča zastoj v delova-
nju jeter,« je še opozoril 
zdravnik in dejal, da je pri-
meren čas čiščenja pomlad. 
»Takrat se očistimo zim-
skega balasta in prebudimo 
energijske potenciale tele-
sa. Takoj po čiščenju se 
počutimo malce utrujeno 
in izčrpano, kasneje se 
vrnejo boljše počutje, vital-
nost, več duševnega miru 
in veliko več energije.«

Pomladno čiščenje jeter in telesa
»Negativna čustva imajo izjemen vpliv na naše organe. Jeza je na primer eno najbolj negativnih čustev, saj povzroča zastoj v delovanju jeter.« Vladimir 
Maganja, dr. med., spec. fizikalne medicine in rehabilitacije, je dodal še nekaj koristnih informacij o funkciji jeter in tudi o njihovem čiščenju.
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Sijoča, sveža, mehka in napeta 
… tako je videti koža, ki vsebuje 
dovolj vlage. Voda ne daje koži 
le lepega videza, ampak ji omo
goča tudi nemoteno opravlja
nje številnih zapletenih nalog.
Kadar koži primanjkuje vlage, lah
ko to hitro opazimo. Suha koža je 
brez sijaja, zmanjša se njena pro
žnost, na nekaterih predelih je 
lahko hrapava in groba na otip. 
Spremlja jo  neprijeten občutek 
napetosti in zategovanja. Včasih 
je pordela in srbeča, lahko se lušči 
in razpoka. Zaradi izgube vlage se 
pojavljajo drobne linije, ki pospe
šijo prezgodnje staranje kože in 
nastanek gub. Suha koža je pogo
sto tudi bolj občutljiva in nagnje
na k draženju.
Suhi koži namenimo skrbno 
nego, s katero ne bomo le izbolj
šali njenega videza in odpravi
li neprijetnih občutkov, ampak 
bomo preprečili še večje težave 
s kožo. Če ne poskrbimo za suho 
kožo, začne primanjkovati vla
ge tudi v globljih plasteh in se 
zmanjša njena obrambna spo
sobnost, kar poveča tveganje za 
kožna vnetja in okužbe. Kadar so 
težave s suho kožo kljub ustrezni 
negi zelo hude in dolgotrajne, je 
nujen posvet z zdravnikom.

Zakaj se pojavi suha koža
Narava je poskrbela, da ima koža  
svoje lastne zaščitne me   ha nizme, 

ki učinkovito ohranjajo vlago v 
koži. Kadar ti mehanizmi iz raz
ličnih razlogov oslabijo, koža 
postane suha. Dobro je, da te 
razloge poznamo, saj se nekate
rim lahko enostavno izognemo, 
medtem ko na druge ne more
mo vplivati.
Suha koža je tesno povezana 
s staranjem – več kot polovica 
starejših oseb ima suho kožo. 
Tudi prehrana, ki ni dovolj raz
nolika in vsebuje premalo vita
minov, nenasičenih maščob
nih kislin in drugih hranil, lah
ko prispeva k suhi koži. Ena
ko velja za premajhno oskr
bo telesa z vodo, saj dehidri
rano telo ne more zagotovi
ti zadostne količine vode koži. 
Če želimo zdravo in lepo kožo, 
se bomo odpovedali nezdra
vim razvadam, kot so kajenje, 
prekomerno uživanje alkohola 
in kofeina, prekomerno izpos
tavljanje soncu. K suhi koži so 
še posebej nagnjeni posamez
niki z atopijskim dermatitisom 
in luskavico, velja pa tudi obra
tno – suha koža poslabša sta
nje pri kožnih obolenjih. Suha 
koža je lahko posledica hor
monskih motenj, na primer v 
času nosečnosti ali menopav
ze. Spremlja lahko tudi neka
tera bolezenska stanja, kot so 
sladkorna bolezen ali premalo 
aktivna ščitnica, ali pa se pojavi 

kot neželeni učinek ob uporabi 
nekaterih zdravil.
Osebam, ki so nagnjene k poja
vu suhe kože, povzročajo teža
ve tudi neprijazni vplivi okolja. 
Mrzel in suh zrak, veter, močno 
sonce, suh zrak v zaprtih pro
storih zaradi klimatskih na prav 
ali centralne kurjave kožo še 
dodatno izsušijo.
Veliko škode lahko suhi koži 
naredimo z neustrezno nego, 
ki vključuje pretirano čiščenje 
z agresivnimi mili, dolgotrajne 
kopeli in prhe z vročo vodo, in 
neprimerne negovalne izdelke. 
Ker je suha koža običajno tudi 
občutljiva, naj izdelki ne vsebu
jejo snovi, ki bi kožo lahko draži
le, kot so dišave, visok odstotek 
alkohola, emulgatorjev, kon
zervansov … 

Kako negovati suho kožo
Suha koža zahteva pravilno in 
redno nego s skrbno izbranimi 
kozmetičnimi izdelki. Najboljše 
rezultate dosežemo s kozmetič
nimi izdelki, ki vsebujejo v koži 
naravno prisotne snovi. Poško
dovano naravno maščobno zaš
čito, ki preprečuje izhlapevanje 
vode s površine kože, obnavljajo 
rastlinska olja in masla, holeste
rol, ceramidi, fosfolipidi ... Pogo
ste sestavine kozmetičnih izdel
kov za nego suhe kože so tudi 
vlažilci, ki vežejo vodo na svojo 

strukturo in tako zadržijo vla
go v koži – glicerin, ektoin, gel 
aloe vera, aminokisline, alanto
in, urea, izvlečki alg, hialuronska 
kislina, kolagen, pantenol …
Jutranjo nego suhe kože obraza 
pričnemo s čiščenjem z blagim 
čistilnim sredstvom, ki ohrani 
naravni pH kože. Na očiščeno 
kožo nanesemo tonik, ki kožo 
navlaži in napne. Sledi nanos 
dnevne kreme, ki kožo nahra
ni, navlaži in zaščiti čez dan. 
Zelo suhi koži lahko pomaga
mo še z dodatnim vlaženjem, 
na primer z intenzivnim vlažil
nim serumom. Večerna nega 
kože vključuje temeljito čišče
nje, nanos tonika in nočne kre
me, ki obnavlja kožo. Občasno 
lahko na suho kožo nanesemo 
tudi masko, ki bo kožo še doda
tno navlažila in pomirila. Blag 
piling namenimo suhi koži le 
občasno.  
Skrbno negujmo tudi suho kožo 
po telesu. Kožo po tuširanju ali 
kopanju le rahlo otremo z bri
sačo, takoj ali najkasneje v nekaj 
minutah pa na še vlažno kožo 
nanesemo vlažilno kremo, mle
ko, maslo ali olje. Tako »ujame
mo« vlago v kožo in je negovalni 
učinek izdelka veliko večji, kot če 
bi ga nanesli na že osušeno kožo.

Tjaša Prevodnik,  
mag. farm., spec.

Nega suhe kože
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Urša Peternel

Z
drava prehrana, 
dovolj zaužite 
tekočine, izogi-
banje soli in 
s l a d k o r j u , 

dovolj gibanja na svežem 
zraku in zadostna količina 
spanca so ukrepi, s katerimi 
si pomagamo pri ohranjan-
ju zdravih ledvic," poudar-
jajo v Splošni bolnišnici 
Jesenice, kjer so se letos ob 
9. marcu, svetovnem dnevu 
ledvic, pridružili akcijam 
ozaveščanja o ledvični bole-
zni. Kronično ledvično 
bolezen ima v Sloveniji več 
kot 180 tisoč odraslih. Eden 
od pomembnejših dejavni-
kov tveganja za nastanek in 
napredovanje ledvične bole-
zni pa je debelost. "Pri več 
kot 80 odstotkov debelih 
ljudi je prisotna ledvična 
okvara. Tveganje, da bodo 
doživeli ledvično odpoved, 
je kar 4,5-krat večje pri 
posameznikih, ki so debeli 
v mladosti," opozarjajo v 

bolnišnici. Slabo delovanje 
ledvic povzroči, da se odveč-
ne snovi ne morejo izločiti, 
zato zastrupljajo telo. Odpo-
ved ledvičnega delovanja 
poteka tiho, več mesecev ali 
let. "Z rednimi pregledi uri-
na in krvi lahko bolezen 
prej odkrijemo in z zdravili 
preprečimo ali vsaj upočas-
nimo končno odpoved led-
vic," dodajajo. Vsekakor pa 
je za preprečevanje bolezni 
ledvic pomembno, da živi-
mo zdravo ter da znižamo 
preveliko telesno težo, s 
čimer vplivamo tudi na raz-
voj ostalih dejavnikov tvega-
nja za kronično ledvično 
bolezen, kot so sladkorna 
bolezen tipa 2, srčno-žične 
bolezni in zvišan krvni tlak. 
Obiskovalcem so tako ob 
svetovnem dnevu ledvic na 
informativni točki nudili 
nasvete o delovanju, zdrav-
ju in okvarah ledvic ter jim 
merili krvni tlak, obseg 
pasu, testirali pa so tudi 
urin za ugotovitev kronične 
ledvične bolezni.

Debelost – krivec  
za ledvično bolezen

Suzana P. Kovačič

T
ako kot v svetu 
število rakavih 
obolenj narašča 
tudi v Sloveniji 
in na Gorenj-

skem, so opozorili ob tednu 
boja proti raku, ki je potekal 
od 6. do 10. marca. Zadnji 
dokončni podatki, ki se zbi-
rajo v republiškem Registru 
raka, so dostopni za leto 
2013. Tega leta so na Gorenj-
skem na novo odkrili 1452 
rakov; 768 pri moških in 
684 pri ženskah. Pogostost 
pojavljanja novih primerov 
raka je bila tako pri moških 
kot pri ženskah višja kot v 
Sloveniji. Kot je sporočila 
prim. Alenka Hafner, vodja 
kranjske OE Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, 
najpogostejše novo odkrite 
vrste raka predstavljajo kož-
ni rak (brez melanoma), rak 
prostate, rak pljuč, rak dojke 
in rak debelega črevesa in 
danke – ti predstavljajo kar 
56,4 odstotka vseh novih 
primerov rakavih bolezni. 
Pri moških je bil na prvem 
mestu rak prostate, pri žen-
skah pa rak kože, zatem rak 
dojk. Obolevnost zaradi raka 

se s starostjo povečuje, je 
pojasnila Hafnerjeva. V letu 
2013 je na Gorenjskem zara-
di raka umrlo 598 oseb, od 
tega več moških. 
Se pa preživetje bolnikov z 
rakom za večino rakavih 
obolenj pomembno izbolj-
šuje. Petletno preživetje v 
Sloveniji je od 2009 do 
2013 znašalo pri moških 
53,3 odstotka in pri ženskah 
60,3 odstotka. »Na prežive-
tje vpliva stadij bolezni ob 
diagnozi, ki je odvisen od 
zdravstvene ozaveščenosti 
prebivalcev, usposobljenos-
ti zdravnikov prvega stika 
za prepoznavanje teh bolez-
ni in dostopnosti diagnosti-
čnih preiskav. Dodatno pa 
možnost ozdravitve poveču-
jejo presejalni programi,« 
je povedala Hafnerjeva. Na 
Gorenjskem potekajo vsi 
trije presejalni programi: 
program zgodnjega odkri-
vanja predrakavih spre-
memb materničnega vratu 
(ZORA), državni program 
presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debe-
lem črevesu in danki (SVIT) 
in državni program za raka 
dojk (DORA).

Zdravje moških 
ogroža rak prostate 
Gorenjska: pri moških je na prvem mestu rak 
prostate, pri ženskah rak kože. Obolevnost za 
rakom se s starostjo povečuje. 

Suzana P. Kovačič

S 
pomladjo pridejo 
na plano tudi aler-
gije na cvetni 
prah. Na spletni 
strani Nacionalne-

ga inštituta za javno zdravje 
boste zasledili časovni 
potek obremenitve zraka 
(vsakič za pretekli teden), ki 

v obliki semaforja prikazuje 
izmerjene dnevne obreme-
nitve za izbrano merilno 
postajo. Za merilno mesto 
Ljubljana, ki je nam najbli-
žje, so prve marčevske dni 
zaznamovale obremenitve 
zraka z alergenim cvetnim 
prahom leske, jelše (te še 
najbolj) in cipresovke/tisov-
ke. 

Spomladanske alergije

S pomladjo pridejo tudi obremenitve zraka z alergenim 
cvetnim prahom, slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Likovno 
društvo Naklo je povabilo na 
petkovo odprtje samostoj-
ne slikarske razstave svojega 
člana, študenta Jana Alberta 
Novaka, ki se preizkuša v raz-
ličnih medijih, tehnikah in 
formatih, zato so v Graščini 
Duplje razstavljene tako nje-
gove manjše skice in risbe kot 
tudi večji akvareli ter netradi-
cionalni umetniški eksperi-
menti. Umetnika je predsta-
vil Gregor Dražil, diplomira-
ni umetnostni zgodovinar. 
Jana ustvarjanje spremlja na 
vsakem koraku, lahko kot be-
žen zapis druženja v družin-
skem krogu, sprehoda po do-
mačem kraju, potovanja v 
London ali kot razmislek o 
osebnih in družbenih vpra-
šanjih. Obiskovalec razsta-
ve lahko ogleduje tudi Jano-
ve avtoportrete, opazna je se-
rija slik iz njegovih domačih 
Most pri Žirovnici s ključnim 
motivom – simboliko mostu. 

Gost odprtja razstave je bil 
glasbenik Aleksander Me-
žek, Jan verjame v to, da mu 
brez Aleksandrove pomo-
či ne bi uspelo. Spoznala sta 

se, ko je bil Jan še dijak Gim-
nazije Jesenice, Aleksander 
pa je obiskoval šole in mla-
de povabil, naj narišejo mo-
tiv na njegovo glasbo Podar-
jeno srcu. Čeprav Janova ris-
ba ni bila izbrana, glasbenik 
njegovega talenta ni pozabil, 
ga čez čas povabil v London, 
ga začel spodbujati v slikar-
stvu, mu dal potrebno potrdi-
tev. Zagotovo je nekaj slednje 
dobil tudi pri akademskem 

slikarju Andreju Jemcu, ki 
si je ogledal njegovo likovno 
mapo. Tudi predsednica Li-
kovnega društva Naklo Aloj-
zija Murn je poudarila, kako 
pomembno je, da v Likov-
nem društvu Naklo mladim 
dajo priložnost že na začetku 
njihove ustvarjalne poti. Ne-
kaj talenta pa je Jan verjetno 
nasledil tudi od stare mame, 
akademske slikarke Lidije 
Alberte Novak. 

Jan Albert Novak je širše 
prvič opozoril nase leta 2014, 
ko je naslikal dvanajst žen-
skih portretov od otroka do 
starke za koledar Gimnazije 
Kranj, kjer je po izobraževa-
nju v jeseniški gimnaziji op-
ravil četrti letnik in maturo. 
Razstava v Graščini Duplje 
je odprta do konca marca ob 
sobotah in nedeljah od 15. do 
18. ure, preostale dni pa po 
predhodnem dogovoru. 

Janove slike v graščini
Jan Albert Novak, študent tretjega letnika slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, predstavlja dosedanje delo na samostojni slikarski razstavi v Graščini Duplje. 

Jan Albert Novak s samostojno razstavo likovnih del / Foto: Tina Dokl

Cerklje – Učenci in učenke Osnovne šole Davorina Jenka 
pripravljajo že 17. dobrodelni koncert Podarim ti pesem, ki 
bo potekal v torek, 14. marca, ter v sredo, 15. marca, obakrat 
ob 18.30 v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah. Z 
zbranimi prostovoljnimi prispevki bodo obogatili šolski sklad 
ter učencem iz socialno šibkih družin omogočili vključevanje 
v vse dejavnosti razširjenega programa šole.

Podarim ti pesem

Samo Lesjak

Kranj – Umetniške ustvar-
jalce, katerih razstava bo na 
ogled do konca meseca, je 
predstavil muzejski svetnik 
Aleksander Bassin. Bojan 
Bensa je diplomiral iz slikar-
stva leta 1980, v svoji ustvar-
jalni karieri pa prejel števil-
ne nagrade. Izpopolnjeval se 
je tudi v tujini, japonska kul-
tura, umetnost in zgodovi-
na pa so nekaj, kar umetni-
ka privlači že od leta 1973, ko 
se je začel ukvarjati z borilni-
mi veščinami, tako da je pot 
kot esenca bivanjskosti ve-
ščine velikokrat vtkana v nje-
govo slikarsko ustvarjalnost. 
Predstavitev dobrih treh de-
setletij avtorjevega intenziv-
nega razmišljanja o vred-
nosti in pomenu slike tudi 
še danes, ko jo globalizacij-
ska digitalizacija skoraj za-
nika, zahteva zagotovo pose-
ben ustvarjalni napor.

Deklarativnemu nastopu 
sestava umetnikov z Dunaja 
in Münchna pod prvotnim 
imenom Melange se je lani 
pridružil ljubljanski sestav 

– šest članic Društva likov-
nih umetnikov Ljubljana. 
Pod razširjenim imenom 
skupnega nastopa Trans-
formacija resničnosti  se na 
novo vzpostavlja neodvisna 
vloga društva, na eni strani 
neodvisno od represivnih 
meril liberalnega kapitaliz-
ma, na drugi pa v priznanju 
sobivanja različnih segmen-
tov vizualne produkcije – 
od relevantnih klasičnih do 
tako imenovanih novih me-
dijev. Saba Skaberne  je ob 
eksperimentalnem hkrati 
predana tudi družbeno-poli-
tičnemu izzivu daljnega av-
stralskega kontinenta. Polo-
na Demšar se vrača h klasič-
nemu mediju – žgani  glini - 
elementarna telesnost osta-
ja njen pomenljiv ustvarjal-
ni vzgib. Magija nematerial-
nega prostora, ki ga obliku-
je Paola Korošec, se zdi, da 
ji omogoča odprto pot, kot 
neke vrste podstat za vstop 
starodavnih izlitih kovin, 
pri čemer se abstraktna ma-
gija zavestno umika in daje 
prednost figurativnemu iz-
raznemu videnju. Kiparski 

trojici se priključuje ustvar-
jalka prostorsko-svetlobne-
ga objekta, ki si ga brez pre-
vladujočega  fotografskega 
medija ne moremo predsta-
vljati. Eva Petrič  znova do-
kazuje, da ga je sposobna 
podrediti svojemu videnju, 
katerega temeljno izhodišče 
je lastna ženska pojavnost v 
svoji spontano zaigrani mi-
tični vznesenosti. Slikarka 
Maša Gala se zaveda vdora 
novih medijev v svoj, sicer 
prej barvito čustveni kot pa 

racionalno izgrajeni svet, v 
katerem povzema vse tiste 
novodobne mrežaste struk-
turne premike, ki ji omogo-
čajo soustvarjati izraznost 
postmoderne platforme. 
Taja Ivančič  se po izraziti 
modernistični figurativni 
praksi predaja novi, čustve-
no izredno razgreti, a hkra-
ti abstrahirani barvni poezi-
ji, v kateri pa še vedno laten-
tno tli nemirna želja, da za-
drži elementaren figurativ-
ni vzgib.

V znaku skupnega imenovalca
V Mali Galeriji v Kranju se predstavlja Bojan Bensa s pregledno razstavo Dotiki barve, v Galeriji Bala pa 
razstavljajo avtorice projekta Transformacija resničnosti. Razstavi sta del izmenjalnega projekta med  
Društvom likovnih umetnikov Kranja ter Ljubljane.

Transformacija resničnosti: Taja Ivančič in Paola Korošec v 
Galeriji Bala / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Kranj – Na ogled je 45 gra-
fik, za katere je bila nagra-
jena z nagrado Prešernove-
ga sklada in zajemajo obdob-
je od leta 1964 do leta 1984. 
Ob razstavi je bil posnet tudi 
film o njenem umetniškem 
ustvarjanju. Razstava je nas-
tala v sodelovanju z Medna-
rodnim grafičnim likovnim 
centrom, avtorico pa sta 

predstavila Breda Škrjanec 
in Milček Komelj. Na Aka-
demiji za likovno umetnost 
v Ljubljani je diplomirala iz 
slikarstva leta 1950. Študij je 
nadaljevala na specialki za 

grafiko pri profesorju Boži-
darju Jakcu in ga zaključila 
leta 1952. Nagrado Prešer-
novega sklada je prejela leta 
1976, pet let kasneje Župan-
čičevo nagrado in lani Jako-
pičevo nagrado za svoj for-
malno izčiščeni umetniški 
opus, ki je edinstven v slo-
venski likovni umetnosti. 
Odlikujejo ga intenzivnost 
podob, samodisciplina, teh-
nična odličnost, jasnost in 

čistost izraza, v katerem se 
disciplina in strogost pre-
pletata s poetičnostjo. Splo-
šni odmev njenih del pa v 
sebi vedno nosi globok pe-
čat človečnosti.

V tišini poetične lepote
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno 
umetnost Kranj je do sredine aprila na ogled 
razstava grafik akademske slikarke, nagrajenke 
Prešernovega sklada za leto 1976 Tince Stegovec.

Akademska slikarka Tinca Stegovec v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev ob kiparju Mateju Plestenjaku in slikarju Cvetu 
Zlatetu / Foto: Primož Pičulin
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          IZLET // 17. MARCA 2017

LUKA KOPER  
IN ŠKOCJANSKI ZATOK
Zaradi velikega zanimanja bomo ponovili izlet  na Primorsko. 
Spoznali bomo, v kakšnem sožitju in neposredni bližini delujeta 
Luka Koper in Naravni rezervat Škocjanski zatok. Uslužbenci 
Društva za opazovanje in proučevanje ptic nam bodo povedali 
veliko zanimivosti o nastanku tega naravnega bivališča ptic. Po 
kosilu si bomo ogledali še cerkev Sv. Trojice v Hrastovljah  
z znamenito fresko.
Cena vključuje: voden ogled Luke Koper,  
ogled Škocjanskega zatoka, kosilo,  
ogled cerkve v Hrastovljah,  
vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55
z AP Mercator Primskovo ob 7.05,  z AP Škofja Loka ob 7.25
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na 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 sredo, 14. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Cena izleta:  

34 EUR

ponovitev izleta
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Kranj – V Sierri Nevadi poteka svetovno prvenstvo v deskanju na 
snegu. Danes se bodo deskarji pomerili v paralelnem veleslalo-
mu, jutri pa jih čaka še paralelni slalom. V Španijo pa ni odpoto-
val Žan Košir. Tržičana, ki je po sanjski vrnitvi na domači Rogli 
predolimpijsko sezono nameraval zaključiti z veleslalomskim 
nastopom v Španiji, je ustavila poškodba. Po zadnjem treningu 
se je odločil, da ostane doma. »Kljub dobri formi svetovno pr-
venstvo žal izpuščam in srebra z Lachtala ne bom branil. Bom pa 
nadaljeval s terapijami in upam, da bom pripravljen za državno 
prvenstvo konec marca na Rogli,« pravi Košir.

Žan Košir ni odpotoval na svetovno prvenstvo

Bischofshofen – Po letu 2011 je naša severna soseda vnovič 
gostila najboljše tekmovalce v paraskiju. Šestnajsto svetovno 
prvenstvo so organizirali v St. Johannu, slovenska ekipa pa se 
prvič v tem desetletju domov vrača brez uvrstitve na zmago-
valni oder. Želje ekipe Elan, ki je nastopila v postavi Matjaž 
Pristavec, Uroš Ban, Uroš Ule in Matej Bečan, so bile uvrstitev 
na zmagovalni oder ekipno ali med posamezniki, a se jim 
ni izšlo po načrtih. Ekipno so končali na petem mestu, med 
posamezniki pa je bil najvišje na devetem mestu Pristavec.

Slovenija v paraskiju tokrat brez medalje

Mladinci blizu finala državnega 
prvenstva

V soboto so hokejisti v 
državnem mladinskem 
prvenstvu do 18. leta starosti 
odigrali prve tekme polfinala. 
Mladinci Triglava imajo v 
polfinalu za nasprotnike 
vrstnike HK Slavije Junior in so 
prvo tekmo v Ledeni dvorani 
Zalog dobili z 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). 
Na prvi tekmi sta za HK Triglav 
zadela Patrik Rozman in Anže 
Prostor. Kranjčani so sicer 
samo prvenstvo začeli dokaj 
zadržano, nato pa iz tekme v 
tekmo dvigali kvaliteto in na 
koncu redni ligaški del končali 
na tretjem mestu. Na nihanje 

forme je vplivalo tudi dejstvo, 
da so fantje igrali na dveh, 
včasih tudi ne treh frontah 
(U18, U20 mednarodna liga 
in člani). Na prvi tekmi, ko so 
zmagali, so plačali tudi mali 
davek v obliki poškodbe, 
saj se je poškodoval strelec 
prvega zadetka Patric 
Rozman in je bil vprašljiv 
njegov nastop na drugi tekmi, 
ki so jo mladi odigrali včeraj. 
Za hokejiste, kot so Uroš 
Plavc, Maj Pelko, Jaša Jenko, 
Miha Morel, Maj Tavčar, Luka 
Stan, Anže Prostor, Jure 
Kleindeinst, Gašper Nadižar, 

Peter Pavc, Nace Vilfan, Gal 
Žagar, Nik Stenkler, Patrik 
Rozman, Žiga Udir, Nejc Brus, 

Ožbej Janežič in Gašper Konc 
in ostali, bomo v prihodnosti 
še slišali.

Ekipa mladincev kranjskega HK Triglava U18 

Vilma Stanovnik

Kranj, Kranjska Gora – Od-
bojkarski klub Triglav Kranj 
bo od petka do nedelje prip-
ravil zaključni turnir Poka-
la Slovenije. »Pri odbojkar-
ski zvezi Slovenije si želimo, 
da bi tudi pokalno tekmova-
nje potekalo na visoki ravni, 
in prepričani smo, da se bodo 
pri Odbojkarskem klubu Tri-
glav res potrudili, tako da bo 
turnir zanimiv za igralce, gle-
dalce in tudi sponzorje,« je 
pred enim od odbojkarskih 

vrhuncev letošnje sezone 
poudaril generalni sekretar 
Odbojkarske zveze Sloveni-
je Gregor Humerca. V ime-
nu Odbojkarskega kluba Tri-
glav Kranj je turnir predsta-
vil podpredsednik Miro Am-
brožič, ki je povedal, da so v 
klubu prvič prevzeli organi-
zacijo tako velikega turnir-
ja, še posebno pa so ponosni, 
ker se bo na njem predstavila 
tudi domače ekipa.

Turnir bodo z uvodno tek-
mo v petek ob 17.30 odprle 
aktualne pokalne prvakinje, 

odbojkarice Nove KBM Bra-
nika, ki se bodo pomerile z 
ekipo VOLLEYBALLjublja-
ne. V drugem polfinalu, ki se 
bo začel ob 20.30, se bo Calcit 
Volleyball srečal z ekipo For-
mula Formis. 

V soboto bodo v dvorani na 
Planini trije obračuni, oba 
moška polfinala in ženski fi-
nale. Pri moških bodo na par-
ket ob 14. uri stopili odboj-
karji ACH Volleyja in Krke, 
za drugo mesto v finalu pa 
se bosta ob 17. uri med se-
boj udarila Triglav Kranj in 

Calcit Volleyball, ki bo skušal 
ubraniti pokalno lovoriko. Ob 
20.30 bo sledil ženski finale.

Moški finale bo moč spre-
mljati v nedeljo, prav tako ob 
20.30. Pred tem bo v Dvora-
ni Planina še revialna tekma 
zvezd All Stars 40+, na kate-
ri bodo nastopili nekdanji slo-
venski reprezentanti, razdelje-
ni na ekipi Vzhoda in Zahoda. 

V istem terminu kot zak-
ljučni turnir Pokala Slo-
venije bo potekal tudi tur-
nir evropske serije v odboj-
ki na snegu 2017 CEV Snow 
Volleyball Tour powered by 
Sberbank, ki ga bo gostila 
Kranjska Gora. Gre za prvi 
tovrstni turnir te serije pri 
nas, pred tem pa so najbolj-
ši odbojkarji in odbojkarice 
gostovali že v Turčiji, na Če-
škem in v Švici. 

Odbojkarska spektakla
Konec tedna bo v Kranju zaključni turnir Pokala Slovenije, v Kranjski Gori  
pa turnir v odbojki na snegu.

Maja Bertoncelj

Dob – Pretekli konec tedna so 
na zelenice stopili tudi nogo-
metaši v drugi slovenski ligi. 
Derbi, tekma bi morala biti 
odigrana že konec novem-
bra, je bil na Dobu pri Dom-
žalah, kjer sta se pomerili prva 
in druga ekipa na lestvici: do-
mači Roltek Dob in kranjski 
Triglav. Kranjčani, vodilni na 
lestvici, so zmagali z 2 : 1 in 
prednost povečali na sedem 
točk. Za goste je oba zadetka 
dal Matej Poplatnik, prvi stre-
lec druge lige. 

»Zavedamo se, da igranje v 
prvi ligi zahteva visok tempo, 
dobro pripravo in igro v obeh 
smereh. Pomembno je, da so 
rezervisti, ki so v drugem delu 
vstopili v igro, uresničili navo-
dila – in to je bil eden od ključev 
do zmage. V Triglavu kondicij-
ska priprava nikoli ni bila spor-
na, smo pa potrpežljivo čakali 
na napake in gola dosegli po le-
pih ekipnih akcijah,« je pove-
dal trener Triglava Siniša Br-
kič. Tekma je pokazala, da so 

Kranjčani tudi čez zimo dobro 
trenirali in da ostajajo prvi kan-
didati za napredovanje v prvo 
ligo. Pomembno zmago je do-
segla tudi Zarica Kranj, ki je 
bila doma z 1 : 0 boljša kot Far-
mtech Veržej, na lestvici pa so 
na osmem mestu.

Zanimivo je bilo tudi v prvi 
ligi. Derbi 24. kroga je bil ob 

Kamniški Bistrici, kjer so 
Domžale gostile Olimpijo in 
dosegle odmevno zmago (1 
: 0). Na lestvici so na tretjem 
mestu, za drugo Olimpijo za-
ostajajo za tri točke, za vodil-
nim Mariborom pa za 12 točk. 
Nov poraz pa so zabeležili no-
gometaši Radomelj, ki so v Ko-
pru izgubili s 4 : 1. Na lestvici 

so na zadnjem mestu in imajo 
13 točk manj od devetega Alu-
minija. Po zimskem premo-
ru so na igrišče prvič stopili 
tudi nogometaši v tretji ligi 
center. V preloženi tekmi je-
senskega 14. kroga so v Les-
cah nogometaši ekipe Šobec 
Lesce gostili Bled Hirter. 
Boljši so bili Blejci s 4 : 0. 

Triglav še povečal prednost
Nogometaši Triglava so spomladanski del sezone v drugi ligi začeli s pomembno zmago nad Dobom, 
pred katerim so še povečali vodstvo na lestvici, in sicer na sedem točk. 

Nogometaši Triglava (v bordo rdečih dresih) so v gosteh premagali Dob in potrdili primat 
najboljše ekipe druge lige. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Alpska smučarka Meta Hrovat, članica ASK Kranjska 
Gora, je na svetovnem mladinskem prvenstvu v švedskem 
Areju postala svetovna podprvakinja v alpski kombinaciji. Na 
drugem mestu je bila že po superveleslalomu in ga ubranila 
tudi po slalomu. Zmagala je Avstrijka Nadine Fest.

Hrovatova mladinska svetovna podprvakinja

Medijski pokrovitelj
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NK Triglav Kranj : Drava Ptuj
nedelja, 19. 3. 2017, ob 15. uri, ŠC Kranj

www.nktriglav.si

Jože Marinček

Jesenice – V soboto so hoke-
jisti HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce odigrali četrto četrtfinal-
no tekmo končnice v Alpski 
hokejski ligi. V Lustenau so 
prišli z vodstvom 2 : 1 v zma-
gah in dosegli odločilno, tre-
tjo zmago za uvrstitev v pol-
finale. Boljši so bili kar s 5 : 
0 (2 : 0, 2 : 0, 1 : 0). 

Na zadnji tekmi se je 
dvakrat med strelce vpisal 
Eric Pance, po enkrat pa še 
Žan Jezovšek, Jaka Ankerst 
in Sebastijan Hadžič. Z 32 
obrambami se je izkazal 
tudi vratar Žan Us. V polfi-
nalu se bodo Jeseničani na 
tri zmage pomerili z itali-
janskim moštvom Asiago 
hockey, prva tekma v Asia-
gu pa bo v soboto, 18. marca. 

Zanimivo, da so poleg Jese-
ničanov v polfinalu še tri ita-
lijanske ekipe, ni pa nobene 
avstrijske. V drugem polfi-
nalnem paru se bosta pome-
rila Ritten in Cortina.

Danes pa bodo na sporedu 
tekme četrtfinala državnega 
hokejskega prvenstva. Po li-
gaškem delu so hokejisti HK 
Triglav osvojili drugo mesto 
s tremi točkami zaostanka 
za prvim HK ECE Celje, ho-
kejisti HK MK Bled pa so če-
trti. Začenjajo se torej četrt-
finalni obračuni, v katerih se 
bodo na dve zmagi pomerili: 
HDD Olimpija – HDK Ma-
ribor, HDD SIJ Acroni Jese-
nice – SKHL Crvena zvezda, 
HK ECE Celje – HK MK Bled 
in HK Triglav – HK Playboy 
Slavija. Druge tekme bodo v 
četrtek, 16. marca.

Jeseničani v polfinalu
V polfinalu Alpske hokejske lige bodo igrali z 
Asiagom, danes s prvimi četrtfinalnimi tekmami 
začetek končnice državnega prvenstva.

Kranj – Na Holmenkollnu nad Oslom so letošnjo sezono 
svetovnega pokala zaključile smučarske skakalke. Tekmo je 
s šestim mestom končala Ema Klinec kot najboljša Slovenka. 
Najvišje je tudi v skupnem seštevku, in sicer na sedmem mes-
tu. Slovenija je v pokalu narodov osvojila tretje mesto. »Sedmo 
mesto je za dve mesti izboljšan dosežek iz lanske sezone. 
Imam tudi veliko več točk, kar pomeni, da je bila sezona boljša. 
Osvojila sem težko želeno posamično medaljo na mladinskem 
svetovnem prvenstvu in tudi na članskem svetovnem prven-
stvu mi je šlo zelo dobro,« je povedala skakalka SSK Alpina 
Žiri. Skakalci medtem skačejo na norveški turneji, bliža pa se 
tudi finale v Planici, ki bo od 23. do 26. marca.

Ema Klinec sedma skakalka sezone
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 1 1 )

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

Prožen mehur – prožna čustva
Mehur je prožen organ, 

njegova velikost je odvi-
sna od količine seča, ki je v 
njem. Uravnotežena energi-
ja mehurja je pomembna za 
fizično ohranjanje prožnost 
njegovih tkiv. Na čustve-
nem in mentalnem podro-
čju pa uravnotežena energi-
ja mehurja skrbi za to, da os-
tajamo vitalni, naše misli pa 
prožne. Ljudje z ustrezno vi-
soko energijo mehurja tudi 
v starosti ohranjajo telesno 
prožnost, telovadijo, lahko 
naredijo predklon, so gibč-
ni. Njihove misli so iskre in 
prožne. 

Nasprotno se prenizka ali 
neharmonična energija me-
hurja fizično kaže v težavah 
z mokrenjem, pogostejšimi 
vnetji, zastoju vode v telesu, 
bolečinah v hrbtenici, bole-
činah v sklepih, zastajanju 
limfe. 

Čustveno ima oseba z 
neravnovesjem energi-
je mehurja lahko težave z 

reševanjem problemov, ki 
jih potiska pod preprogo, 
ne razrešuje. Težko izraža 
čustva, boji se izgube nad-
zora, ob stresu se odziva na-
padalno, pogosto čuti bo-
lečine in napetost v hrbte-
nici, saj tudi tam poteka en 
del meridiana mehurja. Te-
žave so običajno izrazitej-
še v ledvenem predelu. Po-
gosto se pojavi išias, ki sim-
bolno kaže na čustveno zak-
rčenost in napetost. Ko spro-
stimo čustvene napetosti, se 
sprostijo tudi pretoki energi-
je in bolečine se zmanjšajo 
ali izzvenijo. 

Kadar je energija našega 
mehurja v ravnovesju, smo 
mirni in sproščeni. Z lahko-
to dosegamo zastavljene ci-
lje. Naša komunikacija po-
teka gladko, brez kratkih sti-
kov. 

AP-točka UB-40 leži na 
energijski poti mehurja. 
Najdemo jo pod kolenom, 
kot prikazuje skica. 

Masiramo/stimuliramo jo:
•  za uravnavanje pretoka 

energije v spodnjem (led-
venem, križnem) delu 
hrbta

•  pri bolečinah in težavah v 
križu

•  pri težavah s koleni
•  pri išiasu

Kako sami poskrbimo, 
da bo energija našega 
mehurja v harmoniji:

•  z izvajanjem vaj za mišice, 
ki so povezane z mehur-
jem (glavna je mišica upo-
gibalka gležnja)

•  z zmanjšanjem stresa, 
umirjanjem (razbremeni-
mo čustva)

•  s stimulacijo AP-točke UB-
40

•  z ustrezno prehrano
•  z gibanjem

Z vajami za raztezanje mi-
šice upogibalke gležnja kre-
pimo, uravnotežimo ener-
gijo mehurja. Zjutraj že v 

postelji lahko krožimo z 
gležnji v vse smeri. 

 

Hrana

Pomemben vir energije za 
naš mehur je hrana, bogata 
z vitaminom B (sadje, veči-
na zelenjave, ribe, stročnice, 

žita in žitni izdelki, kvas, 
krompir, jajčni rumenjak, 
arašidi, oreščki, mleko). Po-
membno je, da pijemo veli-
ko naravne vode. Za energi-
jo mehurja je pomembno, 
da uživamo po okusu slano 
hrano. Pa ne preslano! Manj 
je več, kar se soli tiče.
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Jelena Justin

Kaninsko pogorje je na-
jobsežnejši kraški, skalna-
ti svet v Zahodnih Julijskih 
Alpah. V poletnih mesecih 
nudi obilo možnosti za vi-
sokogorske ture tako s slo-
venske kot italijanske stra-
ni. In pozimi ni nič drugače. 
Smučišče Kanin je po nekaj 
sušnih letih ponovno odpr-
to in povezano z italijanskim 
smučiščem Sella Nevea oz. 
Nevejsko sedlo. Tako sever-
na kot južna stran Kaninske-
ga pogorja nudita obilo mož-
nosti tudi za turno smuča-
nje. In eno od teh možnosti 
bomo prehodili in presmu-
čali tokrat. Izhodišče vzpo-
na bo Nevejsko sedlo oz. Na 

Žlebeh. Zapeljemo se pro-
ti Ratečam, kjer prestopi-
mo mejo in nadaljujemo 
proti Trbižu. Tik pred Trbi-
žem zavijemo levo proti Bov-
cu. Po regionalni cesti vozi-
mo proti Predelu in tik pred 
Rabeljskim jezerom/Lagom 
del Predil zavijemo desno 
proti Nevejskemu sedlu. 
Parkiramo na velikem par-
kirišču pred spodnjo posta-
jo kabinske žičnice.

Z vzponom začnemo na 
smučišču, ki zavija levo in 
nas popelje nad eno od dveh 
vlečnic. Na vrhu vlečnice se 
naravnost odcepi stara vo-
jaška mulatjera št. 636. Ta-
bla nas opozori, da se giblje-
mo v svetu, kjer pozimi ume-
tno sprožajo plazove, zato je 

v času sneženja obisk mulat-
jere prepovedan. Na začetku 
dosežemo ruševine stare vo-
jaške postojanke. Pot se zla-
goma in uživaško dviga sko-
zi gozd in neverjetno hitro 
pridobivamo višino. Ko gozd 
postane redkejši, smo na kra-
ških podih, trenutno zasne-
ženih, ki so prepleteni s šte-
vilnimi brezni. Na levi strani 
zagledamo ostaline vojašni-
ce Poviz, ki nosi ime po gori 
nad njo. V poletnem času je 
tukaj razpotje; desno proti 
sedlu Prevala, naravnost pa 
do sedla Vrh Laških brežičev. 
Mi nadaljujemo desno in tur-
nosmučarska sled se začne 
smerno vzpenjati. Svet, po 
katerem hodimo s smučmi 
na nogah, nam daje slutiti, 
da hodimo po izrazitem kra-
škem svetu. Slutimo lahko, 
da se vzpenjamo po meliščih 
pod Lopo. Zadnji vzpon na 
greben, ki smo ga ves čas vi-
deli pred seboj, je strm. Smo 
na sedlu Golovec, s katerega 
se spustimo do končne po-
staje ene od gondolskih žič-
nic italijanskega smučišča. 
Od tod odsmučamo, kar s psi 
na smučeh do sedla Prevala, 
kjer pa ponovno zagrizemo v 
klanec ob levem robu smu-
čišča. Nadaljujemo do vrha 
smučišča oz. do Škrbine pod 
Prestreljenikom, kjer pogle-
damo na slovensko smučišče 

Kanin, in z malce sreče se 
nam bo pogled ustavil na Ja-
dranskem morju oz. na slo-
venski obali. 

Če imamo še kaj energi-
je, se morda povzpnemo na 
Prestreljenik, zato ne po-
zabimo na cepin in dereze. 
Stopinje so narejene. 

S Škrbine pod Prestrelje-
nikom odsmučamo do sedla 
Prevala, od tam pa nadalju-
jemo po smučišču do Koče 
Gilberti. Pred kočo se nam 
zna zgoditi, da bomo mora-
li malce pešačiti, saj se je do 
nje treba povzpeti. Od koče 
odsmučamo nazaj do doline 

po smučišču in tik pred kon-
cem zavijemo desno, da se 
ustavimo pred velikim par-
kiriščem. 

Nadmorska višina: 2262 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Škrbina pod Prestreljenikom (2262 m)

Dve smučišči
Turnosmučarski vzpon, ki je pravi užitek. Vzpon z italijanske strani na 
razgledno točko, kjer vidimo slovensko morje. Odsmučamo pa po  
smučišču Sella Nevea.

Vzpon po mulatjeri se obrne tudi proti grebenu Poliških 
Špikov. / Foto: Jelena Justin

Kraški svet pod Lopo / Foto: Jelena Justin

Slovenski Kanin z morjem na obzorju /Foto: Jelena Justin
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          IZLET // 24. MARCA 2017

Cena izleta: 33 EUR
Za otroke do 15 leta v spremstvu staršev 

je cena 13 EUR.

V PLANICO  
SPODBUJAT NAŠE ORLE
To sezono naši smučarski skakalci potrebujejo še več  
spodbude kot preteklo. Zato vas vabimo, da jih v Planici na 
finalu svetovnega pokala v smučarskih poletih skupaj  
pozdravimo in spodbujamo. Izlet bo v petek, ko pod  
skakalnicami ne bo  
velike gneče. 

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 9.30, z AP Mercator Primskovo ob 9.50,
z AP Creina Kranj ob 10.05, z AP Radovljica ob 10.30
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite pa 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 torek, 22. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Aleš Senožetnik

Krvavec – Pokal Občine Nak-
lo skozi vsa leta, odkar ga or-
ganizirajo, predstavlja prije-
ten športno-rekreativni do-
godek, na katerem sicer bolj 
kot rezultat šteje sodelova-
nje in druženje občanov. Le-
tos so organizatorji zabeleži-
li 176 prijav v kategorijah od 
cicibanov do korenin in ko-
reninic. Za številne Nakelča-
ne je udeležba na pokalu že 
tradicija, veliko pa se jih je 
veleslaloma udeležilo prvič.

Med novinci je bil tudi 
Marjan Urbiha, ki si je 
za prvenec izbral zanimi-
vo smučarsko opravo. Na 

progo se je podal v starodob-
ni smučarski opremi, z lese-
nimi smučmi, starimi okoli 
osemdeset let. Kljub temu je 
na precej trdi in ledeni pod-
lagi uspešno lovil ravnotežje 
in prismučal v cilj. »Čeprav 
so smuči meščanske in ima-
jo že nekoliko obdelane rob-
nike, pa sam moral pred star-
tom kar malo potrenirati, da 
sem se ponovno privadil, saj 
že nekaj časa nisem smučal 
s to opremo,« je v cilju po-
vedal Urbiha, sicer navdu-
šen zbiratelj stare smučar-
ske opreme.

Vladimir Klemenc je smu-
čal v kategoriji korenin, to-
rej veteranov, in je bil v cilju 

dobro razpoložen. »Zah-
valiti se moram trenerju in 
serviserju, ki mi je odlično 
pripravil smuči,« se je poša-
lil, nato pa dodal, da bolj kot 
rezultat šteje druženje znan-
cev in prijateljev iz Naklega. 
Tudi zato se je udeležil že 
več kot desetih tekmovanj v 
prejšnjih letih.

Letošnja novost je pre-
hodni pokal za najhitrejšo 
vas. »Najhitrejši trije iz posa-
mezne vasi bodo prejeli po-
kal, ki bo v njihovi lasti do 
naslednjega tekmovanja,« je 

pojasnil vodja organizatorjev 
Jure Renko z Občine Naklo. 
Na koncu je šel pokal v roke 
tekmovalcem iz Naklega, v 
moški konkurenci je slavil 
Gašper Hribar, med ženska-
mi Ennea Zupan, med dru-
žinami pa je bila najhitrejša 
družina Meglič iz Strahinja.

Tudi sicer organizator-
ji vsako leto poskrbijo za 
pestro dogajanje. Začet-
kov pred kakimi 15 leti se je 
spomnil tudi prvi organiza-
tor tekmovanja Janez Bo-
hinc mlajši. »Začeli smo v 
Mojstrani, ki se nam je zde-
lo najbolj dostopno tudi za 
družine, potem pa smo go-
stovali tudi na drugih smu-
čiščih po Gorenjskem,« je 
povedal po prihodu v cilj.

Sicer pa imajo tovrstna 
smučarska druženja Na-
kelčanov tudi dobrodelno 
noto. Okoli tisoč evrov, zbra-
nih s pomočjo sponzorjev in 
na dobrodelni tomboli, ki je 
sledila tekmovanju, bodo po 
besedah Jureta Renka na-
menili sofinanciranju izgra-
dnje skirojnice Pr' skirc, ki 
jo bodo postavili ob Osnov-
ni šoli Naklo. Gre za zmago-
valni projekt, ki ga je v okviru 
šolskega natečaja zasnoval 
osnovnošolec Gašper Jošt.

Staro in mlado za dober namen
Letošnji Pokal Občine Naklo v veleslalomu so zaznamovali sončno vreme na Krvavcu, odlična udeležba 
in dobrodelnost. Udeleženci so namreč zbrali več kot tisoč evrov za sofinanciranje izgradnje skirojnice.

Marjan Urbiha si je za svoj 
prvi nastop na pokalu izbral 
okoli 80 let staro opremo.

Prvi in sedanji organizator: Janez Bohinc mlajši in Jure Renko

Maja Bertoncelj

Bled – Pretekli konec tedna 
je v Grand Hotelu Toplice 
na Bledu potekal drugi Med-
narodni šahovski festival, na 
katerem je nastopilo 64 igral-
cev iz Slovenije, Hrvaške, Av-
strije, Nemčije, Italije, Bosne 
in Hercegovine, Srbije, Ka-
zahstana in Združenih držav 
Amerike. 

Na povabilo organizator-
jev je s svojo udeležbo festi-
val počastila najboljša šahist-
ka vseh časov, velemojstrica 
Judit Polgar, ki se je srečala 
še z mladimi, trenerji, men-
torji in starši. Delila je svoje 
bogate šahovske izkušnje iz 
33-letne kariere. Madžarka 
je bila leta 2005 z 8. mestom 
na moški svetovni lestvici 

najbolje uvrščena ženska 
vseh časov, kar ostaja rekord 
še danes. Šahovskega oskar-
ja je prejela kar sedemkrat. 
Postala je tudi šahistka sto-
letja. Leta 2014 je napoveda-
la upokojitev iz tekmovalne-
ga šaha.

In rezultatsko del festiva-
la? Igralci so se v močni kon-
kurenci pomerili v petih ko-
lih, na koncu pa je bil naj-
boljši slovenski velemojster 
Marko Tratar (4,5 točke). 
Drugo mesto je osvojil ve-
lemojster Luka Lenič, tretje 
pa je bil velemojster Ognjen 
Jovanič iz Zagreba (oba sta 
osvojila tri točke). V ženski 
konkurenci je zmagala Zala 
Urh, med mladinci Jan Šu-
belj, najboljši veteran pa je 
bil Janez Barle.

Na Bledu najboljša 
šahistka vseh časov
Gostja drugega mednarodnega šahovskega 
festivala je bila Madžarka Judit Polgar.

Festival je s svojo udeležbo počastila najboljša šahistka 
vseh časov Judit Polgar iz Madžarske. / Foto: Luka Rifelj

Maja Bertoncelj

Rudno polje – Na Pokljuki 
je v petek potekal množičen 
dogodek za otroke, ki je pri-
nesel zanimive zimske vse-
bine, kot so alpsko smu-
čanje in deskanje na smu-
čišču Viševnik, šolsko dr-
žavno prvenstvo v smučar-
skem teku, pohodi na pla-
nini Javornik in Uskovnica, 
pohodi s krpljami, gradnja 
iglujev, športna animacija, 

druge spremljevalne dejav-
nosti. Udeležili so se je mla-
di iz cele Slovenije. 

Organizator je bil Zavod 
za šport RS Planica, izvaja-
lec Osnovna šola (OŠ) Gor-
je z vodjo tekmovanja Nena-
dom Pilipovičem, soizvajalec 
pa Športni center Pokljuka. 
Prireditev je uspela, zadovolj-
ni so bili tako organizatorji 
kot otroci, ki so preživeli ču-
dovit dan v zimski idili Pok-
ljuke. Sodelovalo je skoraj 

tisoč otrok in spremljeval-
cev. Na prireditvi so nastopili 
predstavniki 44 osnovnih šol 
in treh srednjih šol, kar sku-
paj pomeni 939 udeležencev. 
Med srednjimi šolami je bila 
po številu udeležencev daleč 
najbolje zastopana Gimnazi-
ja Brežice (98), med osnovni-
mi šolami pa OŠ Šmihel (64). 

V okviru dogodka je bilo 
tudi šolsko državno prvenstvo 
v smučarskem teku. Med ka-
tegoriziranimi tekmovalci so 

bili najboljši Jošt Mulej (sta-
rejši dečki, OŠ Gorje), Kaja 
Marič (starejše deklice, OŠ 
dr. Janeza Mencingerja Bo-
hinjska Bistrica), med neka-
tegoriziranimi pa Štefan Ko-
vač (starejši dečki, OŠ Simo-
na Jenka Kranj) in Hana Ob-
lak (starejše deklice, OŠ Iva-
na Tavčarja Gorenja vas). Eki-
pno zmago so slavili učenci 
in učenke OŠ Gorje pred OŠ 
Dobravlje in OŠ Ivana Tavčar-
ja Gorenja vas. 

Pokljuko zavzeli mladi
Na enaindvajsetem Šolskem pokljuškem maratonu je sodelovalo 939 otrok in spremljevalcev.

Veliko učencev in dijakov se je preizkusilo v teku na smučeh. Tudi letos je potekal bogat spremljevalni program. 
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Rezultati 21. krog – 12. marec 2017
3, 10, 22, 27, 32, 36, 37 in 11

Loto PLUS: 4, 9, 16, 25, 28, 29, 30 in 22
Lotko: 2 4 8 1 9 8

Sklad 22. krog za Sedmico: 1.180.000 EUR
Sklad 22. krog za PLUS: 720.000 EUR
Sklad 22. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

Nagrajenci nagradne križanke AVTOHIŠE KAVČIČ, ki je bila 
objavljena v Kranjskih novicah dne 24. februarja 2017, so: 1. 
nagrado, notranje in zunanje čiščenje vozila, prejme Janko Volk 
iz Tržiča; 2. nagrado, 5 l tekočine za pranje stekel, prejme Marjan 
Zorc iz Kranja; 3. nagrado, dežnik, prejme Anica Tič iz Domžal. 
Nagrajencem čestitamo.

»Občina ima namen, da 
opozori na eno od številnih 
denacionalizacijskih kri-
vic, ki so se zgodile v Trži-
ču in tudi širše v državi. Pri-
mer Vile Bistrica prav kri-
či v nebo, ker je bila odško-
dnina izplačana, v Sloveniji 
pa je po mojih podatkih vsaj 
še dvajset podobnih prime-
rov, s katerimi pa se nihče ne 
ukvarja. A bi se država zago-
tovo morala, saj bodo stro-
ške takšne denacionalizaci-
je plačevali še naši vnuki,« 
je še opozoril tržiški župan.

Odvetnik Jože Kristan, po-
oblaščenec Občine Tržič, je 
pojasnil, da je kranjsko so-
dišče sicer priznalo nekaj 
nepravilnosti, ki so bile stor-
jene v preteklih sodnih po-
stopkih, vendar pa je oce-
nilo, da zaradi teh napak 
ni odgovorna država, am-
pak Občina Tržič, ki vseh 
nepravnosti in nezakonito-
sti ni uveljavljala v postop-
kih z rednimi in izrednimi 

pravnimi sredstvi. »Odgovo-
ren ni torej tisti, ki nepravil-
nosti stori iz hude malomar-
nosti, arbitrarnosti ali celo 
samovolje. Odgovoren je tis-
ti, ki da ni zadosti glasno in 
pravočasno vpil,« je kritičen 
do sodbe. Ob tem dodaja, da 
bi še razumel, ko bi malo-
marno, arbitrarno in samo-
voljno ravnalo le prvosto-
penjsko sodišče. »Ko pa ne-
zakonitosti storita tudi viš-
je in vrhovno sodišče, stva-
ri niso več tako preproste.«

Občina Tržič, ki je Vilo Bi-
strico uporabljala v protoko-
larne namene, v odškodnin-
ski tožbi državi očita do-
mnevne sodne napake, za-
radi katerih je bila Vila Bi-
strica leta 2004 v denaci-
onalizacijskem postopku 
vrnjena francoskemu drža-
vljanu Guyju Masquereju 
kot pravnemu nasledniku 
industrialca Lea Gassnerja. 
Občina v tožbi zatrjuje, da 
je kranjsko sodišče storilo 
ključno napako med letoma 
2002 in 2004, ko je pravico 

do vračanja v naravi dalo 
državi, ob obnovi postopka 
leta 2009 pa je bilo odloče-
no, da Občina Tržič pri Vili 
Bistrica sploh nima prav-
nega interesa. Leta 2009 je 
nato občina tik pred iztek-
om zastaralnega roka v lon-
donskem arhivu našla pisni 
dokaz, da je vdova Cvetana 
Gassner za vilo prejela sko-
raj 642 tisoč funtov odško-
dnine in podpisala tudi izja-
vo, da se odpoveduje uvelja-
vljanju vseh nadaljnjih zah-
tevkov. Občina je zato na so-
dišče takoj vložila zahtevo 
za obnovo denacionalizacij-
skega postopka, a jo je so-
dišče zavrnilo, izjalovili pa 
so se tudi vsi poskusi držav-
nega pravobranilstva. Drža-
va oziroma v njenem imenu 
državno pravobranilstvo v 
odgovoru na tožbo zatrjuje, 
da je občina imela možnost 
učinkovitega varstva svojih 
interesov, vendar pa v de-
nacionalizacijskem postop-
ku ni nikdar zatrjevala, da je 
lastnica Vile Bistrice, zato je 

sodišče leta 2003 ugotovilo, 
da je nepremičnina last dr-
žave.

Sodnica Porenta med dru-
gim v sodbi ugotavlja, da ne-
pravilno odločanje sodišč 
samo po sebi še ni protiprav-
no v smislu, da bi utemeljilo 
odškodninsko odgovornost 
države po 26. členu ustave, 
po katerem ima vsakdo pra-
vico do povračila škode, ki 
mu jo s svojim protipravnim 
ravnanjem povzroči državni 
organ. »Odškodninski spor 
in v njem vnovično odpira-
nje vprašanj, ki so že prav-
nomočno rešena, je mogoč 
samo, kadar oškodovanec 
nima in tudi ni imel drugih 
sredstev, s katerimi bi v po-
stopku, ki je za to predviden, 
preprečil ali zmanjšal vzrok 
škode, in ko je šlo za najhuj-
še oblike protipravnosti,« je 
opozorila. Glede plačane od-
škodnine Cvetani Gassner 
pa je sodnica ugotovila, da 
ji ta ni bila izplačana v celo-
ti, ampak le v višini 116.939 
funtov. 

Občina Tržič brez odškodnine
31. stran

Simon Šubic

Kranj – V soboto zgodaj zjut-
raj je gospodarsko poslopje 
na kmetiji Pr' Korošc v Stra-
žišču pri Kranju zajel po-
žar. »Okoli 4. ure ga je opa-
zila žena. Poklicali smo ga-
silce, sam pa sem šel takoj 
reševat živino iz hleva. Sre-
ča, da na teličke še ni padel 
lesen strop. Rešili smo veči-
no od okoli 25 krav in telet, 
poginila je ena krava,« je pet 
ur kasneje, ko je gasilska in-
tervencija še vedno poteka-
la, povedal gospodar Peter 
Rozman. Požara ni prežive-
la tudi mačka. Gmotna ško-
da je ogromna, neuradno več 
kot 100 tisoč evrov, saj so og-
njeni zublji uničili celotno 
ostrešje in del hleva, ki ga bo 
treba zaradi varnosti podreti. 
»Uničena je vsa mehaniza-
cija, ki je bila v objektu, zgo-
relo je seno, ki je bilo shra-
njeno nad hlevom. Zanič je 
tudi ves skladiščen krompir, 
kakšne so posledice na žitu, 
bomo še videli,« je pojasnje-
val Rozman, ki so ga pred 
petimi leti razglasili za ino-
vativnega mladega kmeta. 
Izboljšal je namreč cepilnik 
za drva in izdelal povezoval-
nik drv. Na kmetiji se sicer 
ukvarjajo s pridelavo mleka 
in poljedelstvom. 

Novi vodja operative v Ga-
silsko reševalni službi Kranj 
Andraž Šifrer, ki je vodil tudi 

del intervencije, je razložil, da 
je bil požar ob prihodu prvih 
gasilcev že v celoti razvit. »V 
plamenih je bilo že celotno 
ostrešje. Ker je bila živina še 
v hlevu, je bilo treba najprej 
poskrbeti zanjo,« je razložil. 
Sedemnajstim poklicnim ga-
silcem je pri gašenju in kas-
nejšem čiščenju požarišča 
pomagalo še 58 prostovolj-
nih gasilcev iz Stražišča, Bi-
tenj, Žabnice, Brega ob Savi, 
s Kokrice in Primskovega. 
Gašenje je bilo kar zahtevno 
in je trajalo več ur, sosednji 
objekti pa niso bili ogroženi, 
je razložil Šifrer. 

Sodelujoči gasilci si bodo 
tokratno intervencijo za-
pomnili tudi po nenavad-
ni prometni nesreči, ki je 
za nekaj časa zmotila nji-
hovo akcijo. Neki voznik, 
za katerega so policisti kas-
neje ugotovili, da je bil poš-
teno vinjen (0,68 mg/l al-
kohola), je namreč okoli 6. 
ure prevozil policijsko za-
poro in poškodoval dve ga-
silski vozili. »Ravno tedaj se 
je namreč tam na krajšem 
posvetu zbralo okoli dvaj-
set gasilcev. Le prisebnosti 
drugih gasilcev, ki so avto-
mobil opazili in takoj začeli 

vpiti, se lahko zahvalimo, da 
ni bil nihče poškodovan in 
da so se vsi prisotni še pra-
vočasno umaknili,« je razlo-
žil Šifrer.

Na Policijski upravi Kranj 
so pojasnili, da kriminali-
stične preiskave okoliščin 
požara še niso končali, so 
pa tujo krivdo že izključili. 
Po prvih ugotovitvah je za-
gorelo v nadstropju gospo-
darskega poslopja, ogenj pa 
se je od tam razširil še na 
ostrešje in na nekatere pre-
ostale prostore objekta v pri-
tličju, je razložil njen tiskov-
ni predstavnik Bojan Kos.

Zbudil jih je požar na hlevu
Gasilce, ki so se v soboto spopadali z velikim požarom na kmetiji Pr' Korošc v Stražišču pri Kranju, je 
med intervencijo ogrozil vinjen voznik. Večino živine rešili, preživeli nista ena krava in mačka. 

Gasilci so potrebovali tri ure, da so ukrotili požar, medtem ko je čiščenje pogorišča in 
odstranjevanje pogorelega ostrešja potekalo vse do nedelje zvečer. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Včeraj je pod koor-
dinacijo Javne agencije za 
varnost prometa (AVP) po 
vsej državi stekla nacional-
na preventivna akcija Var-
nostni pas, ki bo pod geslom 
Vam je že KLIKnilo? pote-
kala do 26. marca. Njen na-
men je povečati delež upora-
be varnostnih pasov na vseh 
vožnjah in v vseh vozilih ter 
tako zmanjšati težo posle-
dic prometnih nesreč. Var-
nostni pas je namreč klju-
čen člen, ki nam pri morebi-
tnem trku lahko reši življe-
nje, poudarjajo v AVP. Svo-
je aktivnosti bodo v teh dveh 
tednih izvajali tudi policija, 
ministrstvo za izobraževa-
nje, nevladne organizacije, 
šole vožnje, osnovne in sre-
dnje šole ter občinski sveti 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. 

Poleg povečanja deleža 
pripetih voznikov in potni-
kov, tako otrok kot odraslih, 
želijo z nacionalno akcijo 
tudi podučiti, kako se pravil-
no namesti varnostni pas in 
dvigniti kulturo zavedanja 
pomembnosti uporabe var-
nostnega pasu. »Večina lju-
di sicer pozitivno ocenjuje 
uporabo varnostnih pasov, 
vendar pogosto, predvsem 

na vsakodnevnih in kraj-
ših vožnjah, podcenjuje tve-
ganje in možne posledice 
trka,« ugotavljajo. Lani je v 
Sloveniji umrlo 45 voznikov 
in 16 potnikov osebnih vozil, 
tretjina njih ni uporabljala 
varnostnega pasu.   

Dosledna uporaba varno-
stnega pasu zmanjša tve-
ganje za smrtno žrtev kar 
za polovico, skoraj toliko 
zmanjša tudi tveganje za 
hude poškodbe ter za skoraj 
četrtino zmanjša tveganje 
za nastanek lažjih poškodb, 
tako pri voznikih kot pri so-
potnikih na sprednjih sede-
žih. Čeprav so na zadnjih se-
dežih varnostni pasovi ne-
koliko manj učinkoviti, saj 
zmanjšajo tveganje za hude 
poškodbe in smrtne žrtve le 
za četrtino, pa vseeno pred-
stavljajo precejšnjo razliko, 
zaradi katere je pripenjanje 
na zadnjih sedežih prav tako 
smiselno. 

Po ugotovitvah AVP med 
vožnjo varnostni pas uporab-
lja 90 odstotkov voznikov, 
92 odstotkov potnikov spre-
daj in le 67 odstotkov na zad-
njih sedežih. Otroci so v pov-
prečju pripeti v 93 odstotkih 
primerov. Najbolj pogosto 
smo pripeti na avtocestah in 
regionalnih cestah, najmanj 
pa na ulicah znotraj naselij. 

Klikne naj tudi,  
ko vozimo po ulici
Varnostni pas najpogosteje uporabljamo na 
avtocestah, najmanj pa na ulicah znotraj naselij.

Lom pod Storžičem – V soboto ob 2.42 so seizmografi držav-
ne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 
2,1 v bližini Podljubelja. Potres so čutili posamezni prebivalci 
Loma pod Storžičem, so sporočili iz Agencije RS za okolje. 
Kot so ocenili, intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po 
evropski potresni stopnji.

Potres predramil prebivalce Loma
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NASTOPAJOČI:
Kvintet DORI z Izidorjem Pečovnikom - Dorijem, Zala Smolnikar, 

Učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur, Mojca Bedenik, Janja Brlec, 
Plesna skupina  Sončki – MOD Sožitje Mengeš, Tilen Artač

Predprodaja vstopnic (po 10 €): 
Medeni vrt Šenčur, Gostilna Kovač Visoko, 

Schank Bar Luže (gasilski dom)

DORIJEV  VEČER

petek, 17. 3. 2017, ob 19. uri
dvorana Doma krajanov Šenčur
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Alenka Brun

V 
novi humoristi
čni družinski se
riji z naslov om 
Česnovi bomo 
lahko spremljali 

dogodivščine vdo vca, sveže 
ločenke in petih otrok – veli
ke družine, kar je zagotovilo 

tako za nepričakovane pri
petljaje, komedijo s pridi
hom tragedije in seveda tudi 
sproščujoč smeh. In zato 
bodo zagotovo poskrbeli gla
vni junaki družine: 53let
ni Peter Česen je omenjeni 
vdovec, ki je ostal sam s tre
mi nabritimi sinovi: Klemen 
ima 17 let, Niko 13, Rok pa 
sedem. Po dolgih letih sreča 

46letno Majo, svojo najstni
ško ljubezen, ki ima za sabo 
burno ločitev. Zaljubita se in 
sledi poroka. Maja se iz Mari
bora preseli k Petru v Ljub
ljano in v zakon pripelje še 
dve najstniški hčeri: 17letno 
Evo in 13letno Barbaro. Žen
ska energija v moškem brlo
gu seveda sproži kup zani
mivih situacij. Potem je tu še 
lik Petrovega brata Joca, zap
riseženega samca, ki pa ved
no išče pravo dekle. Z njim 
Peter v ljubljanskih Dravljah 

vodi družinsko gostilno, ki 
slovi po dobrih klobasah. In 
tu sta še Novakova, poroč
ni priči in najboljša prijatel
ja Česnovih: Ladislav je avto
mehanik, Vanja pa Majina 
kolegica, prav tako profeso
rica. Tu je še njun sin Grega 
... Tako da dogajanja nikakor 
ne zmanjka. Glavni liki so v 
bistvu v nenehnih konfliktih, 
kar seveda vodi do takšnih 
in drugačnih zapletov, ko se 
pojavi kaka zunanja grožnja, 
pa stopijo skupaj in branijo 

MALO DRUGAČNA 
TELEVIZIJSKA DRUŽINA
Letošnji domači MasterChef je svoj pohod na malih zaslonih začel 8. marca, v nedeljo zvečer smo na 
Pop TV prvič lahko spremljali novo zabavno oddajo Zvezde plešejo, medtem ko so na Planet TV konec 
februarja začeli s predvajanjem nove domače humoristične serije Dragi sosedje, prejšnji teden pa so 
novinarje povabili na kosilo Česnovi – malce večja televizijska družina, kot smo jih običajno vajeni, ki pa 
se je gledalcem pred malimi zasloni predstavila včeraj zvečer.

Sveža zakonca Česen: Peter (Gaber Trseglav) in Maja  
(Iva Babić) / Foto: Zaklop

Česnovih je po novem pet: Klemen (Boris Lieber),  
Niko (Anže Gorenc), Rok (Kristjan Glavan), Eva (Vesna 
Ponorac) in Barbara (Ana Lu Lamut) / Foto: Zaklop

Novakova: Ladislav oziroma Laki (Gorazd Žilavec) in Vanja 
(Karin Komljanec) / Foto: Zaklop

družine in svoj način življe
nja. 

V dinamični družinski zgo
dbi tako srečamo: Gabra Trse
glava (Peter), Borisa Lieber
ja (Klemen), Anžeta Goren
ca (Niko), Kristjana Glavana 
(Rok), Ivo Babić (Maja), Ves
no Ponorac (Eva), Ano Lu 
Lamut (Barbara), Saša Klan
čnika (Joc), Olgo Grad (Kar
men), Gorazda Žilavca (Laki), 

Karin Komljanec (Vanja) 
in Primoža Glaviča (Gre
ga). Režijo so zaupali Dafne 
Jemeršič, Boštjanu Jeršetu in 
Igorju Filipoviću, za scenarij 
pa so poskrbeli Igor Cvitkovič, 
Nina Kokelj, Dušan Čater in 
Irena Svetek. 

Česnove lahko od včeraj 
spremljate vsak dan – od 
ponedeljka do četrtka – ob 
21. uri na Planet TV.
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Urša Peternel

O
d srede do pet-
ka je potekalo 
območno sre-
čanje otroš-
kih gledališ-

kih skupin občin Radovljica, 
Bled, Bohinj in Gorje, ime-
novano Linhartov otroški 
gledališki maraton. Na odru 
Linhartove dvorane v Rado-
vljici je nastopilo skoraj sto 
mladih igralcev, ki so obliko-
vali deset gledaliških pred-
stav. Otroci iz Lesc so nasto-
pili s predstavo Čarovnice, iz 
Krope s predstavama Kdo bo 
zmagal? in Straža na grobu, 
iz Ribnega z Malo baletko 
in Pikapolonicami in pika-
mi, iz Zasipa s Sneguljčico v 
mestu, iz Radovljice s pred-
stavama Škrat Kuzma dobi 
nagrado in Jaz, Rok in osta-
li, z Bleda pa s predstavama 
Poletni tabor in Žurerji. 

Nekatere dramske skupi-
ne se Linhartovega srečan-
ja udeležijo vsako leto, neka-
tere pa so na velikem odru 
stale prvič, med njimi tudi 
mladi igralci z Osnovne šole 
Frana Saleškega Finžgarja 

Lesce. Ena od »čarovnic«, 
Iza Ropič Bizjak, je po nas-
topu povedala: »Ne doži-
viš pogosto, da si na veli-
kem odru, zato je bil zame 
to izziv. Ko stopiš na oder, 
te spreleti strah, da se boš 
zmotil, a ko se vživiš v vlogo, 
pozabiš na vse. Osredotočen 
si samo še na oder, igro. Še 
preden se zaveš, je predsta-
ve že konec.« Njena soigral-
ka Alja Pristov Gogala pa je 

dodala: »Pred predstavo 
sem imela malo treme, ki je 
na srečo med nastopom izgi-
nila. Na odru sem se počuti-
la prijetno in samozavestno. 
Upam, da bom še kdaj lahko 
stala na velikem odru.«

Z nekaterimi od predstav 
je oziroma bo Linhartov gle-
dališki maraton obiskal tudi 
občine Bled, Bohinj in Gor-
je. Vodjo radovljiške območ-
ne izpostave Javnega sklada 

RS za kulturne dejavnos-
ti Tatjano Kržišnik posebej 
veseli, da so Linhartovo dvo-
rano v dneh srečanja do zad-
njega kotička napolnili gle-
dalci, to je otroci iz osnovnih 
šol in vrtcev. Vse predsta-
ve v Linhartovi dvorani si je 
ogledal tudi letošnji selektor 
Matjaž Loboda, ki bo izbral 
najboljše za regijsko sreča-
nje, ki bo potekalo na Jese-
nicah.

ČAROVNICE, ŽURERJI ...
Na dvajsetem Linhartovem otroškem gledališkem maratonu je na veliki oder stopilo skoraj sto mladih 
igralcev, ki so pripravili deset gledaliških predstav.

V predstavi Čarovnice so nastopili učenci dramskega krožka OŠ F. S. Finžgarja Lesce.

Ko zaslišim zvok kitare,
v srcu me prevzame.

V daljavi slišim zvok,
zvok kitare,
ki nežno me kliče k sebi.

Ko zaslišim zvok kitare,
nežno me objame,
v srcu mi je toplo.

Začutim radost,
pomlad
in toplino.

Ko zaslišim zvok kitare, 
ples po strunah me prevzame.

Monika

Tale prijetna pesmica kar nekako kliče po pomladi. In res: 
pomlad se prebuja ter mi z njo. Začutite radost, pomlad 
in toplino. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Zvok kitare

PESMI MLADIH

Alenka Brun

K
ljub temu da tur-
ščina za Sloven-
ca zveni popolno-
ma nerazumlji-
vo, čeprav jo je pri 

nas pred leti spopularizira-
la ljubljenka televizijskega 

občinstva Hurem, ženski 
lik iz ene najbolj priljub-
ljenih in uspešnih turških 
serij Sulejman Veličastni, 
ni bojazni, saj večina doma-
činov v Carigradu obvlada 
angleščino. Sploh mladina, 
starejši pa jo bolj razumejo, 
kot govorijo. Drugače pa se 
dogovoriš pač z mahanjem 

z rokami in risanjem po zra-
ku – jezikom, ki ga razume-
jo vsa ljudstva sveta. 

Enkrat sva se s sopotni-
co znašli pred velikanski-
mi kamnitimi vrati (lahko 
bi rekli že kar slavolokom), 
na katerih se je sončil napis 
Univerza Istanbul. Nam-
reč, ko sva na Grand Bazar-
ju preveč vneto gledali sto-
jnice z raznovrstno ponud-
bo, sva se med ulicami in uli-
čicami uspeli izgubiti. A nič 
zato. Razgrnili sva zemljevid 
mesta in poskušali ugotovi-
ti, kje sva. Takoj sta pristopila 
dva mlada fanta, ali potrebu-
jeva pomoč. V odlični angle-
ščini sta razložila, kje sva in 
na kateri tramvaj naj greva. Je 
pa uporaba javnih prevoznih 
sredstev v Carigradu dokaj 
enostavna. V vsaki trafiki pro-
dajajo kartico za javni prevoz, 
nanjo naložiš denar in z njo 
je uporaba podzemne želez-
nice ter tramvaja čisto enosta-
vna. Ljudje z veseljem poma-
gajo, povsod so napisi tudi v 

angleščini ali pa oznake, ki so 
razumljive.

Če imaš od treh oziroma 
štirih dni za raziskovanje 
Carigrada na voljo dva, to ni 
ravno veliko. Odločili sva se, 
da bova en dan namenili razi-
skovanju novega, drugi dan 
pa starega dela mesta. Ker pa 
sva imeli že prvi dan na vol-
jo še nekaj popoldneva, sva se 
sprehodili od hotela po aveni-
ji za pešce Istiklal, mimo raz-
glednega stolpa Galata, ki je 

bil včasih zelo obiskan, danes 
so ga prehitele novejše sto-
lpnice, namenjene razgledu, 
v njih pa domujejo prodajni 
centri in pisarne. Ne da bi se 
zavedali, sva se kmalu znašli 
na mostu Galata, ga prečka-
li, se mimogrede naužili izje-
mnih razgledov, ki jih tovrst-
na pot nudi, in se skozi bazar 
povzpeli vse do Sultanahme-
ta, tako da sva prehodili lepo 
število kilometrov in začutili 
utrip mesta. Pogled na Hagio 

Sofijo ter Modro mošejo pa 
je v času, ko se spusti tema, 
v soju mestnih luči popol-
noma različen od dnevnega. 
V teh dneh tam tudi ni več 
množic radovednih turistov 
– ne podnevi ne ponoči. Priš-
la je na primer skupina japon-
skih turistov. Pripeljali so jih 
z avtobusom, njihov ogled 
pa je potekal nekako takole: 
tole je ena mošeja, tole dru-
ga, hvala lepa in gremo dalje. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Carigrad (2)

ČAROBEN IN MODEREN

Hagia Sofija je nekdanja patriarhalna bazilika, kasnejša mošeja ter današnji muzej v 
Istanbulu oziroma Carigradu.

Če se izgubiš Grand Bazarju, se ti lahko zgodi, da 
nenačrtovano odkriješ še kakšno dodatno mogočno 
kamnito stavbo v mestu.

V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke v Mestni knjiž-
nici Kranj organizirajo srečanja Beremo s Tačkami, na kate-
rih otroci berejo kužkom in tako z njihovo pomočjo posta-
nejo boljši bralci. Otroci, pravijo organizatorji srečanj, tako 
namreč prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogo-
varjajo. Branje s Tačkami poteka z vsakim otrokom posebej, 
namenjeno pa je otrokom od petega leta starosti. Branju s 
Tačkami se je mogoče v dvorani Mestne knjižnice Kranj pri-
družiti v sredo, 15. marca, ob 17. uri in 17.30, ter 29. marca prav 
tako ob 17. uri in 17.30. Za sodelovanje na delavnici se je treba 
obvezno prijaviti, prijave sprejemajo do zapolnitve mest.

Beremo s Tačkami
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
14. 3. 

–1/15 °C

Nedelja 
19. 3.

4/12 °C

Sreda 
15. 3. 

Četrtek
16. 3. 

Petek
17. 3. 

Sobota
18. 3.

0/18 °C 1/17 °C 2/18 °C 3/16 °C

Ponedeljek 
20. 3.

Torek
21. 3.

Sreda
22. 3.

Četrtek
23. 3.

2/12 °C 3/12 °C 3/11 °C 2/10 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 

14. 3. tor. Matilda 6.17 18.06

15. 3. sre. Klemen 6.15 18.08

16. 3. čet. Hilarij 6.13 18.09

17. 3. pet. Jerica 6.11 18.10

18. 3. sob. Edvard 6.09 18.12

19. 3. ned. Jožef 6.07 18.13

20. 3. pon. Srečko 6.05 18.15

sudoku_LAZJI_17_21
NALOGA

1 6 3 9
5 9 7 8

9 4 1 2
3 9 2 6

2
5 4 7 3
4 6 8 7

1 2 4 6
8 7 4

sudoku_LAZJI_17_21

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_21
NALOGA

5 9 8
1 4 9 7

3 9 6 4
2 9 7 6

7
8 6 3 1

1 7 9 6
3 8 5 2

3 5

sudoku_TEZJI_17_21

REŠITEV

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

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_17_21
NALOGA

598
1497

3964
2976

7
8631

1796
3852

35

sudoku_TEZJI_17_21

REŠITEV

594827631
681354927
732916548
429135786
153678492
876492315
215749863
348561279
967283154

sudoku_LAZJI_17_21
NALOGA

1639
5978

9412
3926

2
5473
4687

1246
874

REŠITEV

168532794
254967381
937481652
391745826
876329415
542816973
429658137
713294568
685173249

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 15. 3.
17.00, 19.10 KONG: OTOK LOBANJ
20.40 MESEČINA
21.50 BOSTONSKI HEROJI
18.00 ZONA ZAMFIROVA 2
21.20 LOGAN: WOLVERINE
19.40 LEV: DOLGA POT DOMOV
15.30 MANCHESTER BY THE SEA
16.10 PETDESET ODTENKOV TEME
18.20 DEŽELA LA LA
15.20 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, 
sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 15. 3.
16.10, 21.05 KONG: OTOK LOBANJ
18.45 KONG: OTOK LOBANJ, 3D
19.00 MESEČINA
17.45, 20.10 BOSTONSKI HEROJI
15.30 ZONA ZAMFIROVA 2
17.30, 20.50 LOGAN: WOLVERINE
16.40 LEV: DOLGA POT DOMOV
21.10 JOHN WICK 2
18.30, 20.20 PETDESET ODTENKOV TEME
17.20 MAŠA IN MEDVED, sinhro.

15.40 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, 
sinhro.
16.00 VRABČEK RICHARD, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 14. 3.
19.00 ZLATO

Četrtek, 16. 3.
19.00 MANCHESTER BY THE SEA

Petek, 17. 3.
18.00 PRIPOVEDKA O JEZERU
20.00 PETDESET ODTENKOV TEME

Sobota, 18. 3.
16.00 LEPOTICA IN ZVER
18.15 LEV: DOLGA POT DOMOV
20.30 AVTOCESTA SMRTI

Nedelja, 19. 3.
16.00 LEPOTICA IN ZVER, 3D
18.15 AVTOCESTA SMRTI
20.15 LEV: DOLGA POT DOMOV

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 15. marca
19.30 Gost meseca: Boštjan Gombač (foaje)

Četrtek, 16. marca
19.30 Barbara Vidovič: 50 ODTENKOV ŽENSKE (dvorana PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

Samo Lesjak

A
kademsko izob
raženi glasbeni
ki Link.Art Pri
hajajo iz razli
čnih glasbenih 

okolij. Delujejo v Radov
ljici, v Linhartovem mestu 
kulture. Linhart je tudi nji
hovo ustvarjalno izhodiš
če, saj izvajajo dva samospe
va, ki ju je uglasbil oče slo
venske posvetne dramatike. 
Posebnost skupine je zago
tovo v pestri zvočni sliki. Od 
srednjeveškega in baročne
ga zvena je tudi tokrat pos
lušalce popeljala do sodob
nih popevk in filmske glas
be ... Njihova glasbena pred
stava je tako pravo popotova
nje skozi prostor in čas ter 
različne glasbene stile. Pri 
sestavi glasbenega progra
ma so k sodelovanju povabi
li slovenske umetnike, delu
joče doma in v tujini. S svoji
mi deli so se na izviren način 
odzvali Slavko Avsenik ml., 
Matjaž Jarc, Igor Lunder in 
Anton Kolar. Njihova dela s 
talentom, z vnemo in rado
stjo izvajajo Simona Vodo
pivec Franko, Irena Skuma
vec, Zoran Kaličanin, Gaš
per Primožič in Uroš Ata
nasovski, gledališke ocvirke 
pa je za glasbenike izbrala 
Alenka Bole Vrabec.

Predsednik Lions kluba 
Kranj Miroslav Matijaševič 
se je zahvalil nastopajočim 
in vsem prisotnim ter pred
stavil delovanje dobrodelne
ga kluba. Prelomno leto v 
delovanju lionizma predsta
vlja konvencija v Ohiu leta 
1925, ko je pred zbranimi 
nastopila Helen Keller, ame
riška gluha in slepa pisatel
jica, ki je s svojim slovitim 
pronicljivim govorom dala 
lionizmu novo smer delo
vanja – boj proti slepoti. Lio
niste je poimenovala Vite
zi slepih v boju proti temi, 

pomoč slepim in slabovid
nim pa tako postane rdeča 
nit delovanja lionizma. Ob 
100letnici lionizma v sve
tu, ob 25letnici lionizma v 
Sloveniji in 20letnici Lions 
kluba Kranj nadaljujejo tra
dicijo, pomagajo slepim 
in slabovidnim, posredno 
pa tudi pri gradnji očesnih 
klinik, distribuciji zdravil, 
nakupom tehničnih naprav, 
z izboljševanjem bivanjskih 
pogojev v ustanovah za slepe 
in slabovidne ... S koncerti in 
prireditvami zbirajo prepot
rebna sredstva za navedene 

aktivnosti. V dveh izvede
nih akcijah, 8. februarja na 
stojnici v Kranju ob Prešer
novem dnevu ter tokratnim 
dobrodelnim koncertom, so 
zbrali tri tisoč evrov, celoten 
izkupiček pa bodo nameni
li za potrebe slepih in slabo
vidnih otrok in tako poma
gali slabovidnemu šestošol
cu Žanu in štiriletni Anji, ki 
je izgubila vid – oba prihaja
ta iz socialno šibkih družin. 
Lionisti tako ohranjajo svo
je poslanstvo – na različne 
načine pomagati ljudem v 
stiski.

POVEZANI ZA DOBROTO
Lions klub Kranj je na Kokrici pripravil tradicionalni dobrodelni koncert Povezani za dobroto, na 
katerem je nastopila Simona Vodopivec z glasbeno zasedbo Link.Art.

Skupina odličnih glasbenikov Link.Art je občinstvo s svojim nastopom popeljala na 
glasbeni potep skozi prostor in čas. / Foto: Primož Pičulin

Darja Delavec je tudi tokrat 
poskrbela, da je vse teklo 
gladko. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V petek, 17. marca, ob 20. uri bo v Layerjevi hiši 
nastopila glasbena zasedba Haiku Garden.

Haiku Garden v Layerjevi hiši
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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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Minuli teden se je v obeh porodnišnicah skupaj rodilo 37 
novorojenčkov. V Kranju je prvič zajokalo 18 dečkov in 8 
deklic. Najtežji je bil deček s 4270 grami, najlažja pa deklica, 
ki je ob rojstvu tehtala 2720 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 5 deklic in 6 dečkov. Najtežja in najlažja sta bili dekli-
ci – prvi je tehtnica pokazala 3980, drugi pa 2350 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

R
avno 28. febru-
arja se je vreme 
nekaj kisalo, a to 
ni zmotilo doga-
janja pri Kopače-

vih, kjer se je ob postavljan-
ju mlaja abr ahamovcu Rudi-
ju Kopaču zbralo lepo število 
ljudi. Dogajanje je bilo dob-
ro vidno tudi s ceste, če ste se 
peljali iz Vodic v smeri Med-
vod. Prisotnim tako na zad-
nji torek v februarju zagoto-
vo ni manjkalo niti ne zmanj-
kalo dobre volje. Milan Hoče-
var je slavljencu spisal celo 
pesem, ki jo je prebral in mu 
jo tudi predal. V bistvu je šlo 
kar za pesnitev, pri kateri so 
na primer prve črke kitic tvo-
rile slavljenčeva ime in prii-
mek. Kasneje se je prazno-
vanje nadaljevalo v prostorih 
gasilskega doma v Zapogah 
in tam se je število prisotnih 
povzpelo na osemdeset. Res 
bi lahko rekli, da se je »ogla-
sila vsa vas«. 

Rudi se je rodil 1. marca 
1967, otroštvo pa preživel 
na Mlaki pri Kranju. V Zapo-
ge ga je odpeljala ljubezen. 
Tu ga poznajo kot šefa loka-
la Rud’l bar, kar je sedaj že 
dobrih sedem let; je pa tudi 

zagnan gasilec, celo pove-
ljnik PGD Zapoge, in sicer 
že več kot deset let. S sopro-
go Matejo imata dva sinova: 
Anže je starejši, Žiga mlajši. 

Uživa v športu – pa naj bo to 
tek, kolesarjenje, fitnes ali 
le sprehod s soprogo in šti-
rinožnim prijateljem Jac-
kyjem. Njegova velika želja 

je, da bi si kupil motor. To 
namreč načrtuje že od leta 
2004, a zaradi takšnih in 
drugačnih okoliščin ni šlo, 
če bo vse po sreči, pa se bo 
»skorajžil« in si izpolnil žel-
jo še pred letošnjim polet-
jem. Njegovi zaposleni pra-
vijo, da je dober šef, druža-
ben človek, delaven, nepre-
pirljiv in ga problemi ne izti-
rijo kar tako. 

Je pa slavljenec za prijate-
lje pripravil še eno prazno-
vanje: v soboto so se zbrali v 
Adergasu, na Domačiji Vod-
nik. Ni manjkalo dobre hra-
ne, pijače in humorja, ob živi 
glasbi pa se je zabava zavlekla 
v ure naslednjega dne.

ŽE VEČ KOT DESET LET 
RAZMIŠLJA O MOTORJU
Prav na prvega marca pred petdesetimi leti se je rodil Rudi Kopač iz Zapog. Dan pred rojstnim  
dnem so zapoškemu gostincu in zagnanemu gasilcu prijatelji, gasilci in sorodniki doma postavili  
mlaj, okoli mlaja pa »šank«.

Rudi Kopač

Brez gasilskih fotografij pri postavljanju mlaja pač ne gre.

Milan je slavljencu spisal pravo pesnitev.

Bralka pod geslom Flamingo 
prosi za postavitev kart v sis-
temu mala zvezda, zanima 
jo trenutna ljubezen. Naj vas 
spomnim, kako naredimo 
malo zvezdo. Imamo izbra-
nih pet kart, v tem primeru 
bralkine. Karte se premešajo 
in z leve proti desni naredijo 
trije kupčki, poberemo prve 
tri vrhnje karte in jih polo-
žimo zaprte v obliki križa, 
zgoraj, center, levo. Nato 
preostale karte še enkrat 
premešamo in naredimo 
dva kupčka, vzamemo obe 
spodnji karti in ju položimo 
na desno stran in spodaj pod 
karto center. Dobimo obliko 
malega križa oziroma zvez-
de. Prva karta je Zvestoba, 
njen pomen je, kje je oseba 
z mislimi sedaj. Premišljuje, 
da bi končala nekaj, kar jo 
bremeni, in bi rada to pustila 
za seboj. Sama zvestoba ji 
veliko pomeni. Druga karta 
v centru je Poroka in sporo-
ča, kaj bralko zadržuje, da 
ne doseže želenega. In to je 
ravno zakon, obveza do gro-
ba, čeprav trpi, je treba zdr-
žati do konca. Omejitve, ki 

delajo samo škodo in slabo. 
Tretja karta na levi je Mislec 
in kaže na dogodek iz prete-
klosti. Osamljenost, odrinje-
nost, premišljevanje in kova-
nje načrtov. Karta na levi je 
Vdovec in prinaša dogodek 
v prihodnosti. Konec osam-
ljenosti, spremembe po dol-
gem času. In zadnja karta je 
Smrt. Korenita sprememba 
in samo vprašanje časa je, 
kdaj se zgodi, lahko že jutri. 
Bralka bo najkasneje v roku 
treh mesecev sprejela odlo-
čitev, končala staro ljubezen 
in začela novo. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som 'šola vedeževanja' in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Soimenjakinja«
Pozdravljeni! Zanima me pre
dvsem moje zdravje in stanje 
mojega zakona. Ali se mogoče 
nekdo zanima zame ali signa
le narobe razumem? Zanima 
me tudi, ali se obeta sinu kako 
partnerstvo pa hčerino zdra
vje in zveza.
Glede zdravja se vam obe-
ta manjši poseg, ki bo zelo 
vplival na kvaliteto življe-
nja, saj težave, ki jih imate 
z mehurjem, niso prijetne. 
Ostale tegobe pri zdravju se 
vam bodo uredile same po 
sebi, morate se zavedati, da 
psihično stanje zelo vpliva 
na vse. Vaš zakon je postal 
rutina, utrujeni ste od tega 
melanholičnega stanja in v 
čakanju, da se vam kaj spre-
meni na bolje, ste že obupa-
li. Veliko časa ste se trudili in 
usmerjali večino energije v 

vajin odnos, sedaj pa ste se 
tudi vi nehali truditi. Kako 
bo vnaprej, je odvisno samo 
od vas, mož se spremenil ne 
bo, saj niti ne ve, da je kaj 
narobe. Ne, ne razumete 
narobe signalov. Čaka vas 
razburljivo leto, seveda na 
čustvenem področju. Dovo-
lili si boste vzeti svoj košček 
sreče in zopet boste našli 
smisel vsega. Sin ima v drugi 
polovici leta videti sama lepa 
presenečenja in obeta se mu 
tudi partnerstvo. Hčerki sve-
tujem pregled pri speciali-
stu, ni nič hujšega, a njene 
težave bi se odpravile s pra-
vimi zdravili. V zvezi je pred 
odločitvijo, ne vem, zakaj je 
zadnje čase žalostna. V vsa-
kem primeru ima ne glede na 
odločitev pred samo svetlo 
prihodnost. Želim vam vse 
dobro.

»Radovedna«
Pozdravljeni, prav rada pre
biram vaše odgovore, ker so 
vedno polni optimizma. In 
moje vprašanje je samo eno. 
Kako kaže dalje? Bom zmogla 
sprejemati prave odločitve pri 
vzgoji, da jim le ni pustilo to 
stanje zadnjih let prevelikih 
posledic, in tudi pri delu v slu
žbi in nasploh?  
Za vami so težka leta. Leta 
borbe za obstoj vas in otrok. 
Hvala bogu, da imate v sebi 
tako veliko ljubezni, spošto-
vanja in upanja. In vse te pozi-
tivne vrednote ste prenesli na 
oba otroka. Oba sta pridna, 
vestna, ljubeča. Normalno je, 
da sta bila prizadeta, a rane se 
bodo zacelile pri obeh. Nek-
do, ki zna spoštovati, nikoli 
ne bo prizadel drugega zara-
di svojih interesov. Vsak, ki v 
sebi nosi ljubezen in pozitiv-

nost, verjame, da je na kon-
cu vedno vse dobro. In kdor 
ima upanje, nikoli ne neha 
iskati svojih sanj, ki prepelje-
jo do cilja. Zato, draga moja, 
ni treba, da vas je strah, kaj 
vse vam prinaša prihodnost. 
Pred vami so lepi trenutki. 
Sprejemali boste prave odlo-
čitve in ne boste se ustavili in 
ne ustrašili tik pred ciljem. V 
službi ne vidim ničesar pose-
bnega, a v roku treh let boste 
dobili zelo dobro priložnost 
za spremembo dela. Sedaj 
je vaše srce ranjeno, nekako 
še v fazi okrevanja, a tako ne 
bo vedno. Ko boste najmanj 
pričakovali, se vam bo nekdo 
približal. Potrebovali boste 
kar nekaj časa za novo ljube-
zen, a na koncu se boste le 
odločili in jo sprejeli. Starši so 
v jeseni življenja, vse bo tako, 
kot mora biti. Srečno!

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge 
sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 
041/699 005. Presenetite,  
razveselite, dodajte piko na i  
dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu. 
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V Kranju sta se 4. marca 2017 poročila Matevž Debevec 
in Urška Berčan.

Mladoporočenci
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1. nagrada: 6-krat kupon za pijačo
2. nagrada: 4-krat kupon za pijačo
3. nagrada: 2-krat kupon za pijačo

Pijačo dobite na stojnici v času prireditve na Glavnem trgu 
ali kavo v Kavarni Khislstein 12.56 do vključno 5. 4. 2017.

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 četrka, 23. marca 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov
no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Z nami bodo tudi najboljši 
športniki in športni delavci.

Bogat spremljevalni program. 

28. marca 2017,
od 18. ure
na Glavnem trgu
v Kranju

SPREJEM 
ŠPORTNIKOV
KRANJA

www.visitkranj.com
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Pevka Jennifer Lopez (47) in 
upokojeni bejzbolski zvez-
dnik Alex Rodriguez (41) sta 
par. Njuna romanca se je 
po besedah neznanega vira 
začela pred nekaj meseci. 

Par se odlično ujame, saj imata veliko skupnega, od latin-
skoameriških korenin do ljubezni do New Yorka in otrok. 
Rodriguez je bil enkrat poročen, medtem ko je bila Lope-
zova v zakonskem jarmu kar trikrat. Oba imata po dva 
otroka iz prejšnjih zvez.

Romanca med Jennifer in Alexom

Jim Tavare (54), Tom iz filma Harry Pot-
ter, je doživel hudo prometno nesrečo, v 
kateri si je polomil vrat, nogo in petnajst 
reber ter predrl pljuča. Kot je sporočila 
njegova soproga, je igralec imel že dve 
transfuziji krvi in do operacije ostaja na 

intenzivni negi. Na družabnem omrežju je delila tudi nje-
govo fotografijo ter poudarila, da to ni filmska scena, in 
prosila za molitve.

Prometna nesreča Toma iz Harryja Potterja

Joni Sledge (60), ki je v sedemdesetih 
skupaj s sestrami posnela priljubljen 
album We are Family, so našli mrtvo na 
njenem domu v Arizoni. Predstavnik 
skupine Sisters Sledge je povedal, da je 
bila Joni sicer zdrava, zato razlog smrti 

za zdaj še ni znan. Skupina je nazadnje nastopila skupaj 
oktobra lani. Za glasbenico žalujejo sestre, sin in drugi 
sorodniki.

Umrla članica skupine Sister Sledge

Robert Blake (83), igralec, znan po vlogi 
tv kriminalke Beretta, se bo tretjič poro-
čil. Do oltarja bo peljal Pamelo Hudak, s 
katero se poznata že desetletja. Datum 
in lokacija poroke nista znana. Sicer pa 
bo igralec dahnil usodni da dvanajst let 

po tem, ko sta ga dva hollywoodska kaskaderja obtožila 
umora njegove druge žene, kar se je kasneje izkazalo za 
neresnično.

Robert Blake tretjič pred oltar

VRTIMO GLOBUS

Aleš Senožetnik

P
od mengeško 
marelo daleč nao-
koli slovi kot prvo-
vrstna narodno-za-
bavna prireditev, 

ki jo že več kot tri desetletja 
organizirajo člani Mengeš-
ke godbe. Ti že nekaj let nas-
topajo pod taktirko kapel-
nika Dimitrija Ledererja in 
večkrat presenetijo z raz-
nolikostjo svojih nastopov. 
Lani so na različnih nasto-
pih veliko pozornosti prite-
gnili z odličnimi izvedba-
mi legendarnih rokovskih 
»komadov«, tokrat pa so na 
svoji tradicionalni prireditvi 

dali poudarek klarinetu v 
solističnih točkah in glasbe-
nih sestavih ter znova doka-
zali, da jim tudi po 33 letih 
idej in volje ne zmanjka. 

Prvič pa se je predsta-
vil tudi Orkester klarinetov 
Mengeške godbe, ki ga ses-
tavljajo nekdanji učenci Kar-
la Leskovca, upokojenega 
učitelja klarineta v menge-
ški glasbeni šoli, ki je pose-
bej za sobotni večer pripra-
vil tudi Pevski zbor Menge-
ške godbe. Novosti so nale-
tele na odličen odziv publi-
ke, mengeški godbeniki pa 
s takšnimi dejanji ohranja-
jo svežino tudi po 133 letih 
obstoja, s čimer se uvrščajo 
med najstarejše pri nas.

Polna dvorana Kulturne-
ga doma Mengeš je uživa-
la tudi v nastopih gostov, ki 
jih v 33 edicijah prireditve 
ni nikdar manjkalo. Letoš-
njo so organizatorji nas-
lovili Iz naših logov, saj so 
se osredotočili na domače, 
mengeške glasbenike. Nas-
topila sta Kvintet Dori in 
Ansambel Kerlci, ki imata 
v svojih vrstah vsak po ene-
ga člana Mengeške godbe, 
na oder pa so stopili tudi 
člani Ansambla Vagabun-
di. Odlično popestritev pro-
grama so ponudili člani 
Slovenskega Klezmer Ban-
da, v katerem prav tako nas-
topata dva Mengšana. Kot 
pove že ime skupine, fantje 

igrajo klezmer – tradicio-
nalno judovsko glasbo.

Prvič je na oder Menge-
ške marele stopil kantav-
tor Adi Smolar, ki publi-
ke nikoli ne pusti ravnodu-
šne – in tudi tokrat ni bilo 
nič drugače. Zabaval jih 
je s hudomušnimi bese-
dili svojih pesmi, vmes pa 
povedal še marsikatero živ-
ljenjsko resnico.

Da je bila mera glasbe, 
smeha in zabave polna, so 
svoj delež dodali še Menge-
ške mažoretke ter povezova-
lec in humorist Klobasekov 
Pepi, ki je med premori zbi-
jal šale tudi na račun neka-
terih mengeških glasbenih 
legend.

ZABAVA POD MARELO
V soboto je v Kulturnem domu Mengeš potekala že 33. prireditev Pod mengeško marelo v organizaciji 
Mengeške godbe. Tokrat se je publiki prvič predstavil tudi Orkester klarinetov Mengeške godbe, prvič 
pa je »pod marelo« nastopil tudi Adi Smolar.

Skupaj z mengeškimi godbeniki je nastopil tudi Adi Smolar.Predsednik Gašper Skok in kapelnik Dimitrij Lederer

Nastopile so tudi Mengeške mažoretke. Ansambel Kerlci

Slovenski Klezmer Band se je predstavil z judovsko glasbo. Ansambel Vagabundi

Nina Rešič in Zala Potočnik sta mladi in simpatični 
flavtistki, članici Mengeške godbe, ki sta v soboto 
skupaj z drugimi godbeniki navdušili občinstvo na 
tradicionalni Mengeški mareli. / Foto: Aleš Senožetnik
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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

Danes lahko izbiramo, kje 
bomo kupili hrano, obleko in 
obutev. Tržnice in sejmi so zelo 
popularni, poživijo življenje na 
vaseh in prireditvah. Pogosto je 
od decembra do jožefovega za-
tišje, ponekod pa delujejo brez 
prekinitev, tedensko, mesečno. 
Tako sem v petek zopet ponuja-
la na tržnici sosedine izdelke iz 
buč in naravne sokove. Tokrat 
sem imela več časa opazovati 
ljudi in z njimi komunicirati. 

Kdo so kupci na takšnih tr-
žnicah? So to bogataši, ki ne 
vedo, kam bi z denarjem, pa 
so pripravljeni plačati nekaj 
več za kakovostno in domačo 
hrano? Niti slučajno. Prav vsi 
so zelo preprosti. Mnogi med 
njimi so točno vedeli, kaj bodo 
kupili. Lahko bi rekla, da so 
nekoliko starejši. Oni so od-
govornost za zdravje in svoje 
počutje vzeli v svoje roke. Ker 
vem, kaj jem. Raje sam skrbim 
za svoje zdravje, kot da bi ča-
kal v vrstah pri zdravniku in 
jedel danes ena, jutri druga 
zdravila. Ne govorijo o nesre-
čah po svetu in se ne ukvarja-
jo z reševanjem težav in stisk 
drugih. Dovolj jim je skrb za 
svoje zdravje in počutje. Lahko 
poskrbimo le zase. Povedo, da 
je tovrstna hrana bolj močna, 
polnejših okusov, ima več v 
sebi. Torej je tudi manj potre-
bujejo, jo bolj cenijo in je ne me-
čejo stran. Tako pogosto slišano 
geslo 'manj je več' je tudi tukaj 
aktualno.

In kdo so ponudniki tovrstne 
hrane? Tisti kmetje in pridelo-
valci, ki svoje delo cenijo bolj, ki 
želijo slišati neposredne odzive 
kupcev, so pripravljeni na no-

vosti, predloge, neprestano do-
polnjujejo svojo paleto izdelkov. 
Tisti, ki so osnovni surovini 
dodali znanje, dobili izdelek, 
ki ima bistveno višjo ceno, kot 
temeljni pridelek. Drug dru-
gega podpirajo. Prisegajo na 
visoko kakovost svojih izdelkov 
in želijo takojšnje plačilo. Ceno 
postavijo sami in jim je ne dik-
tira ne slovenski niti evropski 
ali globalni trg. Niso priprav-
ljeni čakati 30, 60 ali 90 dni 
za plačilo. Potrebujejo več 
marketinškega znanja, prodaj-
nih veščin, komunikacijskih 
spretnosti. V njih mora biti 
podjetnost. To pa pomeni, da 
se je treba stalno prilagajati in 
prisluhniti potrebam kupcev. 
Prodaja vzame vsaj toliko dela 
kot pridelava in iskati je treba 
vedno nove prodajne kanale, 
spletno nakupovanje, sodelo-
vanje. Na stojnici se je ustavil 
neki gospod. Okuša ingverjev 
sok in pravi, da dela v Bruslju. 
Zdrava hrana je tudi tam zelo 
popularna. Mogoče bi ingverju 
dodali še rdečo peso …

Ponekod jim zabojčke z ze-
lenjavo tedensko dostavljajo 
na dom, drugje jih lahko dvi-
gujejo sami ob kateri koli uri 
in dnevu, spet drugi gremo 
radi na tržnice in kupujemo 
sproti. In seveda bomo še ved-
no hodili tudi v velike trgovi-
ne. Ko sem prišla domov in 
odrezala kos sira, kupljenega v 
supermarketu, je bil v primer-
javi z domačim sirom z loških 
hribov kot čista plastika. Aj-
dova moka je lahko le barvilo. 
Boljša je tista, ki jo pridelajo 
in zmeljejo domačini.

Lokalne tržnice
Janez Logar

Nekako razumemo ljudi, 
da se nočejo spremeniti. Kajti 
stopati v nov svet je vedno ne-
varno. Nikoli ne vemo, kaj nas 
čaka za spremembo. Niti ni 
tako pomembno, kaj tam je, 
vemo le, da je neznano, lahko 
je nevarno. Strahovi pred no-
vostmi so vedno prisotni. So 
realni in resnični za tistega, ki 
stopa na novo pot. 

Ljudje se nočemo spremi-
njati. Poslavljanje boli. Nelo-
gičnost in ironija sta v tem, da 
ostajamo v trpljenju in nočemo 
iti v novo. Čeprav nam ni pri-
jetno, nam je pa vsaj poznano. 
Leta in leta ostajamo v istih 
razmerah, istem načinu raz-
mišljanja, z istimi težkimi ču-
tenji in nočemo iti v boljši svet. 
Naši možgani so navajeni na 
utečene poti in njih nič ne za-
nima, ali smo mi srečni ali nes-
rečni. Oni želijo funkcionirati 
s čim manj potrošene energije, 
to pa je stanje brez sprememb. 

Ko žena prosi moža, naj kaj 
spremeni, mu najprej ni jasno, 
kaj bi rada od njega. Ko mu 
vendarle predoči, da bi se rada 
pogovarjala, da ga otroci potre-
bujejo, da so vsi prijatelji odšli 
od hiše, da je skregan s sorodni-
ki, da ga zdravje zapušča …, 
ji odločno pove: »Ne, ne bom 
se spremenil.« Njemu zados-
tuje služba, garaža, delo na 
vrtu, predvsem pa neskončno 
gledanje televizije, tipkanje po 
računalniku in telefonu. To je 
njegov svet in naj ga pusti pri 
miru. Ne bo se pogovarjal o 
sebi, ne bo bral takšnih knjig 
(bral morda še, pogovarjal o 
vsebini pa že ne), ne bo šel na 
predavanje, niti na terapijo. 

On je rad sam in uživa v svo-
ji samoti. To niti pod razno ni 
res. Takšen gospod v svoji osa-
mljenosti strahovito trpi. Ve, 
da pot notranjih sprememb ni 
lahka, še bolj pa ga boli, ker je 
sam. Vedno je bil sam. Svojo 
samoto zapolni z aktivnostmi, 
ki ne omogočajo človeškega sti-
ka. Najbolj v življenju si želi 
stika in hkrati bo vse naredil, 
da do njega ne bom prišlo. Nje-
govi dnevi in še bolj noči so pol-
ne osamljenosti, zapuščenosti 
in žalosti, še večji pa je strah, 
da bi ga nekdo v celoti spoznal, 
kako zelo mu je hudo. Tega 
noče deliti z nikomur, kajti v 
preteklosti je bil večkrat tako 
zelo zavrnjen, neslišan, osme-
šen in osramočen, da ne bo več 
tvegal govoriti o sebi. 

In res, ljudje rajši umrejo 
takšni, kot so, kot da bi začeli 
govoriti o sebi in se začeli spre-
minjati. Sprejmejo zagrenje-
nost, sitnobo, se celo krivijo, 
da so sami krivi za to stanje. 
Krivi niso, so pa odgovorni 
zase in za svoja počutja. Ra-
zumemo jih, kot razumemo 
dojenčka, da ne želi iz tre-
buha v novi svet. Dojenček je 
brez izbire prišel v novi svet, 
ki je precej drugačen, kot si je 
predstavljal v trebuhu. Gos-
pod, ki je tako ogabno sam, 
pa ima izbiro, da stopi v novi 
in lepši svet. Izbere lahko tudi 
ne-spremembo. Potem bo sam 
odtrpel samoto. Stik v iskrenih 
odnosih vedno odrešuje. Naj 
ob sočloveku začuti varnost in 
ugasne računalnik, telefon …

Ne, ne bom se spremenil! Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: porova juha, pečene postrvi po tržaško, 
krompir v kosih, motovilec z jajci v solati, cimetova poga-
ča; večerja: sirov narezek z grozdjem in orehi, ajdov kruh, 
sadni čaj
Ponedeljek – kosilo: cvetačna juha s krompirjem in kislo sme-
tano, kuhan skutni štrukelj, kompot; večerja: jajčna ponev, 
lepinje, bela kava
Torek – kosilo: gobova juha s krompirjem, zapečene palačinke 
s skuto, višnjev kompot; večerja: namaz iz tunine, ržen kruh, 
vroče mleko
Sreda – kosilo: vampi po tržaško, polenta, zelena solata z lečo; 
večerja: krompirjevi žganci s popečeno čebulo na oljčnem 
olju, bela kava
Četrtek – kosilo: francoska čebulna juha s popečenimi rezina-
mi kruha s sirom, zrezki iz ohrovta, govedine in zelja, okisan 
krompir; večerja: mlečna kaša, kakav, drobno pecivo
Petek – kosilo: korenjeva juha z ovsenimi kosmiči in jajcem, 
ocvrti lignji z majonezo, ocvrt krompir, pečena paprika;  
večerja: pečeni orehovi štruklji, sadni čaj
Sobota – kosilo: rižota z morskimi sadeži, rdeča pesa v solati, 
sadni biskvit z zamrznjenim sadjem (češnje, borovnice, ribez), 
sadni sok; večerja: matevž, ohrovtovi zrezki, bela kava

Cimetova pogača

Skromna pogača, ki je pogosto na mizi ob nedeljah in prazni-
kih v Gurah na Koroškem.

Potrebujemo: 1 kg bele moke, 1 jajce, 3 dag kvasa, 3 dl mlačne-
ga mleka, 3 čajne žličke cimeta, 3 žlice sladkorja, sol. 

Iz moke, kvasa, mleka, jajca, soli in 1 žlice sladkorja zamesimo 
testo in ga pustimo vzhajati. Vzhajano testo razvaljamo, pot-
resemo s cimetom in preostalim sladkorjem, tesno zvijemo, 
damo v namaščen in z moko potresen model in pustimo, 
da znova vzhaja. Vzhajano pogačo damo v vročo pečico in 
pečemo približno eno uro pri 190 do 200 stopinjah Celzija.
Namesto cimeta lahko uporabimo tudi rožičevo moko in do-
bimo rožičevo pogačo.

Zrezki iz ovsenih kosmičev in zelja

Potrebujemo: 100 g govedine, 150 g ovsenih kosmičev, 300 
g sladkega zelja, 3 jajca, čebulo, peteršilj, česen, majaron, 
muškatni orešček, sol, poper, maščobo za pečenje.

Meso in kuhano ohlajeno zelje zmeljemo. Primešamo surove 
ovsene kosmiče in vse drugo. Oblikujemo zrezke in jih spe-
čemo na vroči maščobi.

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Pomarančna torta
Nadvse okusna in osvežil-

na pomaranča torta, ki vse-
buje veliko kreme in malo 
biskvita. 

Za pripravo pomaranč-
ne torte potrebujemo: za bi-
skvit: 3 jajca, 3 žlice sladkor-
ja, 3 žlice moke, 1 žlico ka-
kava, 2 žlici mlačne vode, 1 
zravnano žličko pecilnega 
praška; za namakanje biskvi-
ta: 1 dl toplega mleka, 2 žlici 
ruma; za kremo: 0,5 dl sladke 
smetane, 250 g mascarpone-
ja, 150 g kisle smetane, 4 sre-
dnje velike pomaranče, 2 žli-
ci sladkorja, 20 g instant že-
latine; za preliv: 100 g tem-
ne ali jedilne čokolade, 100 g 
sladke smetane.

Priprava biskvita: Moko po-
mešamo s pecilnim praškom 
in kakavom. Rumenjake lo-
čimo od beljakov. Iz beljakov 

stepemo trd sneg. Rumenja-
ke in sladkor stepamo vsaj 
tri minute, oziroma dokler 
masa ne naraste in postane 
penasta ter svetlejše barve. 
Prilijemo dve žlici vode ter 
med stalnim mešanjem do-
dajamo mešanico moke. Na 
koncu vmešamo še sneg be-
ljakov. Okrogel model za tor-
to namastimo po dnu in pot-
resemo z eno žličko moke. 
Oboda ne mastimo, saj tako 
lahko preprečimo, da bi bil 
biskvit na sredini višji kot na 
robu. Maso za biskvit vlijemo 
v pripravljen pekač. Pečemo 
v pečici, ogreti na 180 °C, 15 
minut. Ohlajen biskvit prelo-
žimo na krožnik, kjer bomo 
torto servirali, ter okrog nje-
ga namestimo tortni obod. 
Namočimo ga z mešanico 
mleka in ruma.

Priprava kreme: Pomaran-
če olupimo in jim odstrani-
mo ves beli del (odstranimo 
jim kožice). Smetano stepe-
mo. Posebej zmešamo ma-
scarpone, kislo smetano in 
sladkor. Tri olupljene poma-
ranče zmeljemo s paličnim 
mešalnikom ter vanje vme-
šamo instant želatino. Pre-
ostalo pomarančo narežemo 
na manjše koščke. S kuhinj-
sko lopatko v smetano vme-
šamo zmlete pomaranče z 
želatino, narezane pomaran-
če ter nato še mešanico ma-
scarponeja in kisle smetane. 
Kremo z lopatko dobro pre-
mešamo, da se vse sestavi-
ne porazdelijo. Razporedi-
mo jo po biskvitu in poravna-
mo. Torto postavimo za vsaj 
4 ure v hladilnik, najbolje, da 
kar čez noč.

Priprava preliva: V lon-
ček nadrobimo čokolado in 
prelijemo s sladko smeta-
no. Vse skupaj stopimo nad 
paro ali v vodni kopeli. Sto-
pljeno čokolado malce oh-
ladimo. Torti previdno od-
stranimo tortni obod. Po 
vrhu prelijemo s stopljeno 
čokolado. Ko se čokolada 
strdi, lahko torto še dodatno 

okrasimo z rezinami poma-
ranče.

Nasvet: Lupljenje poma-
ranč nam vzame nekoliko 
več časa, vendar s tem pre-
prečimo, da bi pomaran-
če v torti pogrenile. Količi-
no sladkorja v kremi urav-
navamo po okusu. Ne pot-
rebujemo ga veliko, saj so 
sladke že pomaranče.
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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

Sedmi Dan črnega teloha
Bled – Naravoslovno društvo Bled vabi na sedmi Dan črne-
ga teloha, ki bo v soboto, 18. marca. Zbor bo ob 9. uri pred 
Svenssonovo ploščo, to je v parku pod hotelom Park. Na 
gradu v viteški dvorani bo projekcija pomladanskega cvetja, 
ki jo je pripravila priznana fotografinja Vida Markovc, F1 FZS.

Predstavitev knjige o nadškofu Šuštarju
Kranj – Svetniška skupina Nova Slovenija – krščanski de-
mokrati Kranj vabi v četrtek, 16. marca, ob 19. uri v Dvora-
no Mestne knjižnice Kranj na predstavitev knjige poslanca 
Nove Slovenije Jerneja Vrtovca Vloga nadškofa Šuštarja pri 
osamosvojitvi Slovenije.

Zgodovina žensk na Slovenskem
Škofja Loka – Loški muzej vabi jutri, v sredo, 15. marca, ob 
19. uri v Galerijo Franceta Miheliča v Kaščo na prvi letošnji 
Muzejski večer, ki bo posvečen ženskam. Predavateljica dr. 
Marta Verginella bo predstavila dolgo pot pravne in politič-
ne zgodovine žensk. 

Krščanstvo na Slovenskem v luči virov
Kranj – Knjigarna Ognjišče vabi jutri, v sredo, 15. marca, ob 
19. uri v knjigarno Ognjišče, Koroška cesta 19, na pogovorni 
večer o knjigi Celjske Mohorjeve družbe z naslovom Krščan-
stvo na Slovenskem v luči virov avtorja Metoda Benedika. 
Gost večera bo avtor knjige Metod Benedik, z njim se bo 
pogovarjal Matjaž Merljak.

Predstavitev avtorjev in njihovih del
Tržič – Danes, v torek, 14. marca, bo ob 19. uri v dvorani na 
Balosu predstavitev Silva in Andraža Terška, očeta in sina. 
Silvo Teršek je radijska legenda, medijska osebnost, ume-
tnik in pisec, nemirni iskalec življenjskih resnic in lepote, 
mojster besede in slikarskega čopiča. Njegov sin izr. prof. 
dr. Andraž Teršek je predvsem pravni filozof, ki na univerzi 
predava teme iz prava, filozofije, etike, edukacije, kritičnega 
državljanstva, politologije in psihologije. Je avtor številnih 
strokovnih, poljudnoznanstvenih in znanstvenih knjig, zbor-
nikov in člankov.

Dan ščitnice
Ljubljana – Na Trgu Mladinskih delovnih brigad 7 na Viču v 
Ljubljani se bo v soboto, 18. marca, ob 8.30 začel Dan ščitni-
ce. Predavali bodo specialistka družinske medicine, zdrav-

nica leta 2013 dr. Jarmila Trček Breznikar, asist. dr. Evgen 
Benedik ter univ. dipl. inž. živ. tehnol. in tirologinja prof. dr. 
Simona Gaberšček. Obisk predavanj je brezplačen.

Odsev s Pasijona in postno predavanje
Selca – Kulturno društvo dr. Janez Ev. Krek Selca in Župnija 
Selca vabita na odprtje razstave fotografinje Tatjane Splichal 
z naslovom Odsev s Pasijona in postno predavanje p. Mar-
jana Kokalja v petek, 17. marca, ob 20. uri v Krekovi dvorani 
v Župnišču Selca. V kulturnem programu bo nastopil Oktet 
MePZ Sv. Peter Selca.

Za otroke
Preddvor – V TIC Preddvor bo v soboto, 18. marca, ob 10. uri 
bralna urica in ustvarjalna delavnica s pravljico z naslovom 
Murenček in mravljice.

Tržič – Na otroškem oddelku knjižnice bo v četrtek, 16. mar-
ca, z začetkom ob 17. uri lutkovna predstava Gledališča Ma-
karenko.

Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 14. mar-
ca, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 15. marca, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 16. marca, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v petek, 17. marca, bo Brihtina pravljična 
dežela ob 10. uri.

IZLETI
Planinski izlet na Brajkov vrh
Križe – Planinsko društvo Križe organizira v soboto, 18. mar-
ca, planinski pohod na Brajkov vrh (1091 m) v Istri na Hr-
vaškem. Odhod bo ob 7. uri iz Križev in ob 7.20 uri izpred 
Mercatorja na Kokrici. Obvezno je treba imeti s seboj osebni 
dokument za prehod meje. Prijave sprejema do četrtka, 16. 
marca, Frani Vreg, tel. 040 246 650.

Po učni Pliskini poti na Krasu
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 18. 
marca na spomladanski pohod po učni Pliskini poti na Krasu. 
Odhod bo ob 7. uri izpred Penziona Špik v Gozdu - Martulj-
ku. Obvezna oprema: pohodni čevlji, palice, obleka, primerna 
vremenu, hrana in pijača iz nahrbtnika, osebni dokument, 
planinska izkaznica. Zmerne hoje, primerne za vsakogar, tudi 
za otroke, bo od dve do tri ure. Prijave zbirajo do četrtka, 16. 
marca, po telefonu: Majda 051 336 635 in Oti 041 363 730.

Pohod Društva diabetikov Kranj
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane 
ter pohodnike na pohod v soboto, 18. marca, iz Pangeršči-
ce v Čadovlje, kjer si boste v sadjarstvu Markuta ogledali 
in okušali njihove pridelke. Nadaljevali boste do Trstenika 
in obiskali cerkev sv. Martina, v Lovskem domu Storžič pa 
bodo pohodnikom ponudili divjačinski golaž. Zbirno mesto 
bo pred Ljudsko univerzo ob 9. uri. Prijave sprejemajo v pi-
sarni društva ali po tel. 04 202 8310 in 031 485 490 (Ivan) do 
četrtka, 16. marca.

V Šmarješke Toplice
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v sredo, 22. marca, 
na izlet s 3-urnim kopanjem in kosilom v Šmarjeških Toplicah. 
Odhod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred Globusa, 
vrnitev v Kranj pa je predvidena okrog 18. ure. Prijave z vplačili 
sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 20. marca.

PREDAVANJA

Nasveti za zdrav pridelek
Mojstrana – Jutri, v sredo, 15. marca, bo ob 19. uri v Knjižnici 
Dovje - Mojstrana predavanje Drobni nasveti za zdrav pride-
lek v domačem in sadnem vrtu. Predaval bo Jan Bizjak.

Krožišča in vožnja po avtocesti
Tržič – Jutri, v sredo, 15. marca, Združenje šoferjev in avto-
mehanikov Tržič vabi na prometno predavanje Krožišča in 
vožnja po avtocesti. Predavanje bo ob 17. uri v veliki sejni 
sobi Občine Tržič

Reševanje konfliktov z mediacijo
Tržič – Jutri, v sredo, 15. marca, bo ob 19. uri v večnamen-
skem prostoru knjižnice predavanje Nine Mozetič z naslo-
vom Reševanje konfliktov z mediacijo.

Ženske in moški – dinamika v odnosih
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 14. marca, na brezplačno pre-
davanje z naslovom Ženske in moški – dinamika v odnosih. 
Začetek bo ob 16. uri v društveni pisarni v Kranju, Oldhamska 
14 (pri Vodovodnem stolpu). Predaval bo Andrej Pešec, univ. 
dipl. pol.

Krize v naših možganih
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 16. marca, na brezplačno predavanje 
za Teden možganov – Krizni novi svet – Morda z odzivi, kot 
sta strah in stres, krizo še poglabljamo? Poslušali boste o 
delovanju kriz v naših možganih in razmišljali, na kakšne 
načine v osebnih in družbenih krizah prepoznati priložnosti, 
da se iz njih izvlečemo še boljši, kot smo bili. Začetek bo ob 
17. uri v društveni pisarni v Kranju, Oldhamska 14 (pri Vodo-
vodnem stolpu). Predaval bo Jurij Bon, dr. med., spec. psih. 

Samooskrbni zelenjavni vrt
Škofja Loka – V Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu 
se bo danes, v torek, 14. marca, ob 19. uri začelo strokovno 
predavanje strokovnjaka Kluba Gaia Vanesa Husića z naslo-
vom Samooskrbni zelenjavni vrt.

OBVESTILA
Meritve tlaka, sladkorja in holesterola
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Za-
log vabita občane v soboto, 18. marca, od 7. do 11. ure na 
preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola 
v krvi. Meritve bodo v prostorih občine v Cerkljah. Da bodo 
potekale brez čakanja, se prijavite po telefonu št. 04 25 22 
436 ali po e-pošti rkcerklje1@gmail.com.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v torek, 14. 
marca, ob 17.30 pogovor o vzgojnih stilih z naslovom Star-
ševstvo – ni panike! Hkrati bodo potekale družabne igre za 
otroke. Ob 17.30 se bodo začele tudi Dihalne vaje in gozdna 
terapija – v objem Turnograjske, kar je namenjeno vzposta-
vitvi ravnovesja v človeku. Jutri, v sredo, 15. marca, bo ob 17. 
uri delavnica Z dihanjem do boljšega zdravja, ob 18. uri pa 
se bo začelo srečanje odprte skupine za samopomoč Slo-
venskega društva hospic, namenjeno druženju, medsebojni 
podpori, srečevanju žalujočih in priložnosti za izmenjavo 
izkušenj. Za prijavo na dogodke pokličite po tel. št. 041 724 
134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Poslikajmo si vrečko iz blaga
Hrušica – V Knjižnici na Hrušici bo v četrtek, 16. marca, ob 
17. uri brezplačna ustvarjalna delavnica Poslikajmo si vrečko 
iz blaga. Delavnico bo vodila Mojca Rozman Ahčin. 

Občna zbora
Škofja Loka – MDI Škofja Loka obvešča, da bo občni zbor 
članov v četrtek, 16. marca, ob 17. uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Podlubnik

Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča čla-
ne, da bo zbor članov v četrtek, 23. marca, z začetkom ob 10. uri 
v Banketni dvorani v Kolpernu na Stari Savi, Fužinska 2. Prijave 
sprejemajo v pisarni društva ali tel. št. 040 767 886 do 20. marca.

KONCERTI

An flet'n večer
Tržič – V soboto, 18. marca, bo ob 19. uri v Dvorani tržiških 
olimpijcev tradicionalni koncert ob dnevu žena in materinskem 
dnevu An flet'n večer. V prvem delu večera bodo nastopili: an-
sambel Zarja, Dejan Vunjak, ansambel Tonija Verderberja, Slo-
venski zvoki in Mara z ljudskimi pevkami. Drugi del večera pa 
bodo z enournim koncertom popestrili Modrijani.

Nastop učencev glasbene šole
Kranjska Gora – V Ljudskem domu bo danes, v torek, 14. 
marca, ob 18.30 javni nastop Glasbene šole Jesenice, oddel-
ka Kranjska Gora.

RAZSTAVE

Vrtovi svetlobe
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša bo v četrtek, 16. marca, 
ob 18. uri odprtje slikarske razstave Darje Štefančič z naslo-
vom Vrtovi svetlobe. V glasbenem programu bo nastopila 
flavtistka Jurka Zoroja.

PREDSTAVE

Milijonar
Kovor – V sklopu 9. Gledališkega maratona Dolfeta Ander-
leta bo v petek, 17. marca, ob 19. uri v Domu krajanov Kovor 
na ogled komedija Milijonar avtorja Marjana Marinca v pri-
redbi Borisa Kuburiča, ki jo bo izvedla skupina Smeh – Mla-
dinsko gledališče Tržič.

IZLET /  OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre

Vabimo vas za izlet na Poljsko. Obiskali bomo Zako-
pane, športno letovišče pod Visokimi Tatrami, in rudnik soli 
v mestu Wieliczka. V Krakovu si bomo ogledali vse večje zname-
nitosti mesta, ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski 
Rim.  Zadnji dan se bomo odpeljali do koncentracijskega taborišča  
Auschwitz-Birkenau. Po ogledu sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer 
stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato domov. Na izletu bomo z vami 
sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili, da vam bo še po-
sebej lepo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede  po programu, 
lokalno vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz, 
vstopnino v pivovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka, 
lokalno vodenje, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami 
na območju Zakopanov in Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, orga-
nizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali Grega Flajnika na 031 38 26 25.  
Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišete na: narocnine@g-glas.si.

Organizator:
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VINO cviček, belo vino in frankinjo, 
tel.: 031/399-614 17000903

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 PRAŠIČE, težke cca 35 kg, cena 2 
EUR/kg, tel.: 041/693-441  
 17000895

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
040/750-993 17000914

BIKCA simentalca, težkega 155 kg, ter 
motokultivator Honda s priključki, tel.: 
031/378-946 
 17000925

ČB kravo po drugem teletu, z 20 litri 
mleka, pašna in ima hlevsko kontrolo, 
tel.: 041/515-867 
 17000899

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
040/728-264 17000909

ČB telico, brejo 8 mesecev, tel.: 
041/942-015 
 17000926

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in bele 
barve, pred nesnostjo, in kg piščanci, 
pripeljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 17000734

PIŠČANCE, bele, za nadaljnjo rejo in 
nesnice, rjave in grahaste, možna do-
stava, tel.: 040/715-861 
 17000823

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje. Stanonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285  
 17000916

ZAJCE, stare 8 mesecev, m/ž, orjake 
in mešane pasme, tudi breje samice, 
Žiri, tel.: 04/51-91-914, 051/437-
135 17000915

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 17000894

BIKCE, težke od 200 do 400 kg, tel.: 
041/620-824 17000897

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v parih dneh. Kogler Franz A., 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 17000891

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 17000893

OSTALO
PRODAM

LAŽJI trosilec hlevskega gnoja, lito-
železno peč Buderus, 40 kw, ugo-
dno in 10 m3 suhih bukovih drv, tel.: 
051/313-732 
 17000898

SUHE okrogle bale, kvalitetne, primer-
ne za krave molznice, tel.: 041/881-
436  
 17000928

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 17000905

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO izkušenega, samostojne-
ga natakarja m/ž. Nudimo stimulativno 
plačilo, potrebno znanje ang. in nem. 
jezika. Hotel Bellevue, d. o. o., Šmar-
jetna Gora 6, Kranj, tel.: 04/27-00-
071 17000698

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja z 
delovnimi izkušnjami in pomočnika ku-
harja (M/Ž), za nedoločen čas. Prijave 
z življenjepisom: pension.zaplata@siol.
net. Preša, d.o.o., Slov. c. 51, Cerklje, 
tel.: 031/637-088  
 17000817

AGRARNA skupnost Stara Fužina - 
Studor, Studor 48, Sr. vas v Bohinju 
išče pastirja za pašo jalove živine in 
ovc na planini. Informacije na telefon-
ski številki, tel.: 041/621-536, Darko 
Odar  
 17000890

IŠČEM

IŠČEM DELO – hišna opravila, ure-
janje okolice in vrtov, obrezovanje, 
čiščenje večnamenskih prostorov, Šk. 
Loka, Kranj in Ljubljana z okolico, tel.: 
051/436-739 17000621

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17000735

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17000755

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

V CENTRU Podčetrtka prodam majhno 
obnovljeno sanjsko hiško, manjšo vin-
sko klet in garažo, na 5000 m2 grad-
bene parcele. Do hiške na lepem griču 
vodi 100  m lastne asfaltne ceste, cena 
180.000 EUR, tel.: 041/619-568  
 17000816

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Twingo, letnik 2000, cena 
po dogovoru, tel.: 041/900-581 
 17000902

GOLF plus, TSI, let. 2011, 1. lastnik, 
bencin, 40.000 km, garažiran in ka-
ramboliran, tel.: 031/308-540 
 17000910

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 LETNE gume 185/60 R 15, prevo-
žene 18.000 km, tel.: 04/25-22-507, 
031/863-835 17000921

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZOR, 40 ekran, mini stolp 
Sony, avtoradio Blaupunkt, tel.: 
041/364-504 
 17000924

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 17000917

STANOVANJSKA 
OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI namizni žar AEG, plošča 
43 x 30, max 2000 w, tel.: 040/232-
490  
 17000920

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

NOVO plinsko peč DeLonghi skupaj z 
polno plinsko jeklenko, tel.: 041/683-
233  
 17000821

GLASBILA
PRODAM

2 LETI staro diatonično harmoniko, 
be, es, as melodija, tel.: 031/302-
411  
 17000912
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ZAHVALA
V 90. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, stari oče in praded

Lovro Markun
po domače Boštetov ata s Srednje Bele pri Preddvoru

10. 7. 1927–4. 3. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, botrom, sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, pomoč v težkih trenutkih, za molitve, darove za svete maše ter cvetje 

in sveče. Hvala gospodu župniku Branku Setnikarju in gospodu Vinku Podbevšku 
za lepo sveto mašo in molitve. Posebna zahvala pevcem župnijskega pevskega zbora 
in pevovodkinji Marijani Rehberger ter organistki Veroniki Celarc za doživeto glasbo 
in prepevanje ob slovesu. Lovro je 56 let prepeval z vami. Zahvala gospodu Andreju 

Zormanu. Hvala osebni zdravnici dr. Nataši Kern in osebju Klinike Golnik.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

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.

Zapustil nas je naš dragi

Marjan Pokorn
univ. dipl. ing. 
direktor podjetja Iskra Tiskana vezja v pokoju

Od njega se bomo poslovili v torek, 14. marca 2017, ob 15.30  
na pokopališču v Mavčičah.

Zelo ga bomo pogrešali: žena Vera, sin Robert, hčerka Tanja  
z možem Janezom, vnuki Lara, Jan, Neža in Marlenka

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje  
so razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA

V 88. letu starosti se je od nas poslovil dragi 

Bojan Horvat
iz Radovljice
3. 10. 1929–10. 3. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za vsa izrečena sožalja, pomoč, darovano cvetje in sveče. 
Hvala gospodu župniku Andreju Županu za lepo opravljen obred 
in pevcem za ubrano petje. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Za njim žalujemo: žena Metka, sin Marko, hčerki Meta in Darja 
z družinami, brat Stojan z družino in ostalo sorodstvo

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOTALKE, številka 39, cena po dgovo-
ru, tel.: 040/232-490  
 17000918

ŽENSKO kolo, 26 col, moško kolo, 
26 col, in daljnogled 16 x 50, tel.: 
041/364-504 
 17000923

KUPIM

KOMPLETNO smučarsko opremo za 2 
deklici, 10 let, tel.: 041/608-765  
 17000904

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE – strogi unikati, Križev 
pot, 15 postaj, cena – dogovor, Duhov-
ni utrip 6. 4. 15, tel.: 040/567-544  
 17000786

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17000907

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI poganjalček, tel.: 041/983-
867  
 17000927

OTROŠKO sobo; posteljica z jogijem 
120 x 60, previjalna miza, samostojna 
omara z drsnimi vrati, tel.: 041/693-
920 17000887

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

LEPE oleandre, ugodno, rdeče in 
bele, ter krompir kifeljčar, tel.: 04/25-
51-487 17000922

SADIKE malin, ki 2-krat obrodijo, in hi-
biskuse ter razne trajnice, ugodno, tel.: 
070/280-706  
 17000911

PODARIM

MLADE kužke manjše rasti, dobre ču-
vaje, tel.: 041/841-632 17000900

MUCKE, stare 2 meseca, tel.: 
041/585-320 17000901

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SONČNI obračalnik Sena Sip SRO 
2220, cena 200 EUR, tel.: 041/242-
454  
 17000906

TRAKTORSKO kosilnico, lahko za re-
zervne dele ali celo, malo s popravila, 
cena 150 EUR, tel.: 031/263-716  
 17000913

KUPIM

KOTEL za žganjekuho, tel.: 030/341-
880 17000908

TRAKTOR, kiperprikolico in kosilnico 
BCS, lahko v okvari, tel.: 031/500-
933 17000725

PRIDELKI
PRODAM

DEBELI in drobni  jedilni krompir, več 
sort, primeren tudi za sajenje, tel.: 
041/282-039 
 17000896

FIŽOL češnjevec v zrnju, tel.: 
041/851-096 17000820

VEČ vrst krompirja za saditev, tel.: 
051/637-899 17000822
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DREVESNICA CEGNAR 
ima kot že vrsto let obšir-
no ponudbo sadnih sadik 
jabolk, hrušk, češenj, sliv, 
breskev, marelic, ribe-
za in joste. Nudimo pa 
vam tudi jablane in hru-
ške cepljene na sejanec. 
Drevesničarstvo Cegnar, 
Dorfarje 26, Žabnica. Tel.: 
04 51 32 293, 031 638 736.

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vične premaze proti plesni ter dekora-
tivne omete in opleske vam nudi Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17000625

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  
 17000740

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17000789

REZ sadnega drevja in zaščita. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ul. 19, Kranj, 
tel.: 040/993-406  
 17000626

IŠČEM

IŠČEM pomoč v gospodinjstvu, mož-
nost bivanja v sobi ali stanovanju, tel.: 
041/655-163 17000892

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 17000831

RAZNO
SMO mlada družina, ki bi se preselila k 
starejši osebi na dom (Ljubljana - oko-
lica) in bi za njo skrbeli. Možnost po-
godbe o dosmrtnem preživljanju, tel.: 
031/264-279 17000797

KUPIM

ŠČITNIKE za noge, plastične, Tomos 
flexer, 25 km, tel.: 040/232-490 
 17000919

GRADBENO PARCELO (do 
1000 m2) v Kranju ali bliž-
nji okolici kupujemo za 
znanega kupca. V poštev 
pridejo tudi nove ali ne-
dograjene hiše. Pisne po-
nudbe z navedbo parcele 
in cene pošljite na naslov:  
GND. d. o. o., Stritarjeva  
ulica 7, 4000 Kranj.
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Anketa

Jani Pogačnik,  
Kamna Gorica:

»Spuščanje barčic ima dol-
go tradicijo v vasi, zamrlo 
ni niti med vojno, ko je bilo 
prepovedano. Za popestritev 
sodelujemo tudi možnaristi 
pritrkovalci.«

Franc Eržen, Kamna Gorica:

»Najbolj značilna barčica 
za Kamno Gorico je šmaren 
križ, ki ima pet križev in sveč-
ke, prepletene s papirnatimi 
verigami. Včasih so v vodo 
spuščali tudi stare cokle s 
smolo.«

Barbara Koselj z nečakinjo 
Mašo, Spodnja Lipnica:

»Izdelali sva barčico s po-
dobo Pustega gradu, saj so 
njegove razvaline tu v bliži-
ni, dodali sva pa princesko, 
konja in čarovnico. Izdelovali 
sva jo kar nekaj ur.«

Julija Križaj,  
Blejska Dobrava:

»Moja barčica je narejena 
kot svetilnik in izdelala sem 
jo čisto sama. Barčice sem 
prišla spuščat že večkrat, 
tukaj pa sem z mamico in 
atijem.«

Urša Peternel

Eden od krajev, kjer na pred-
večer gregorjevega spuščajo 
barčice, je Kamna Gorica. Le-
tos so v potok v starem jedru 
spustili kar okrog 270 barčic, 
prireditve pa se je udeležilo 
okrog 1500 ljudi.

Foto: Tina Dokl

Barčice v Kamni 
Gorici

Tea Beton, Kamna Gorica:

»Spuščanje barčic je največja 
prireditev v vasi, pri organi-
zaciji sodelujemo člani vseh 
društev. Naštejemo tudi po 
dvesto barčic. Vsak otrok za 
trud dobi čokolado, posebej 
izvirne pa tudi nagradimo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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-2/14 oC

-4/13 oC

0/16 oC

2/13 oC

0/16 oC

-2/15 oC

-1/15 oC

6/16 oC

-1/15 oC

0/14 oC

-2/15 oC

-2/13 oC

-1/14 oC

-1/14 oC

–2/15 °C –1/17 °C–3/14 °C

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

Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo 
delno jasno, v četrtek pa sončno. Vsak dan bo topleje.

Suzana P. Kovačič

Brezje pri Tržiču – Srečanje je 
bilo organizirano drugič, od-
lično so ga izpeljali Avto-mo-
to društvo (AMD) Tržič z Eki-
po Tomos Tržič – AMD Tr-
žič in R Bar. Kar je še poseb-
no razveselilo predsednico 
AMD Tržič Janjo Budič in tr-
žiškega podžupana Dušana 
Bodlaja, ki je v imenu obči-
ne pozdravil zbrane, je, da je 
vse več teh mopedov obnov-
ljenih in registriranih. S tem 
njihovi lastniki prispevajo k 
večji varnosti v cestnem pro-
metu. Z več koncev Sloveni-
je so se pripeljali na Brezje 
pri Tržiču, »najdaljša« eki-
pa je bila iz Kopra, iz okoli-
ce Žalca pa Bojan Pečnik, ki 
je na ogled postavil Tomos 
14 V. »Sem njegov tretji la-
stnik, motorno kolo ima le-
tnik 1970 in je registrirano. 
Posebno ponosen sem na to, 
da je še v izvirnem stanju. 
Števec kaže, da ima prevo-
ženih 8830 kilometrov, do-
seže lahko hitrost do 75 ki-
lometrov na uro,« je pove-
dal Pečnik, tudi udeleženec 
vsakoletnega mednarodne-
ga gorskega preizkusa sta-
rodobnikov na Ljubelju. To-
mosov moped trikolo, letnik 
izdelave 1980, pa ima Franc 

Zupan iz Loma pod Storži-
čem. Povedal je, da je bilo to 
originalno invalidsko vozilo 
za potrebe njegovega prvega 
lastnika. Franc ga ima v las-
ti zadnjih pet let, malo ga je 
»porihtal«, pelje pa toliko, 
»kar mu gasa daš«. Lastnik 
Tomosovega motorja senior 
50 cross je Tržičan Staš Nag-
lič, po velikem trudu in zve-
zah ga je pripeljal iz Srbije, 
in kot je razložil: »Teh mo-
delov so naredili samo 62, 

od tega jih je bilo 48 danih za 
motokros dirke, preostale pa 
pomembnim možem v časih 
nekdanje Jugoslavije. Točne-
ga leta izdelave ne vem, po 
dostopnih podatkih so ga iz-
delovali med 1974 in 1978.«

Na srečanju so bile tudi le-
gende, nekdanji dirkači, med 
legendami, ki še tekmuje-
jo, sta bila zakonca Anka 
in Miro Hrast pa lanskole-
tni direktor prireditve staro-
dobnikov na Ljubelju Jože 

Komljanec ... Organizator-
ji so podelili zahvale Krajev-
ni skupnosti Brezje pri Trži-
ču in še sponzorjem, da so 
srečanje lahko uspešno izpe-
ljali, udeležencem pripravi-
li nekaj iger, ena je bila, ko-
liko kompletov matic in vija-
kov sestavijo v dveh minutah. 
Župnik iz Kovorja Ivan Pot-
rebuješ pa je motoristom in 
njihovim motornim »prija-
teljem« podelil blagoslov za 
srečno in varno vožnjo.

Glavna zvezda je bil Tomos
Čez sto Tomosovih mopedov, vsak je bil zanimiv na svoj način, so našteli na nedeljskem športno-
družabnem srečanju z blagoslovom Tomosovih mopedov na Brezjah pri Tržiču.

Tomosovi lepotci, naj bo vožnja srečna in varna.

Vilma Stanovnik

Kranj – Odlok o urejanju pro-
meta, ki so ga na februarski 
seji mestnega sveta kranj-
ski svetniki sprejeli v prvem 
branju s precej pripomba-
mi, je naletel na številne kri-
tike pri Krajevni skupnos-
ti Center, kjer so bili zlas-
ti ogorčeni, ker jim ni bilo 
omogočeno sodelovanje pri 
pripravi. Kasneje so dali svo-
je pripombe, za katere pa 
ne vedo, ali bodo pri spreje-
manju novega odloka upo-
števane. V postopek spreje-
manja novega odloka se je 
vključila tudi civilna inici-
ativa krajanov starega Kra-
nja, pri Krajevni skupnos-
ti Center pa so minuli ko-
nec tedna začeli z zbiranjem 
podpisov občanov in podje-
tnikov pod tako imenovano 
Peticijo za odprto mesto. V 

njej med drugim zahtevajo 
neomejevan in brezplačen 
dostop do lastnega doma in 
poslovnega prostora, neovi-
ran dostop serviserjev in do-
stavljavcev za potrebe stano-
valcev in poslovnih subjek-
tov brez dodatnih admini-
strativnih omejitev in stro-
škov ter ohranjanje označe-
nih parkirnih mest. 

Peticijo za odprto mesto 
je bilo moč prvič podpiso-
vati minulo soboto v starem 
mestnem jedru. Kot je po-
vedal predsednik sveta Kra-
jevne skupnosti Center Ale-
ksander Pavšlar, je pod peti-
cijo podpisanih že okoli 450 
podpisnikov. Peticijo zainte-
resirani lahko podpišete še 
danes in v četrtek med 15.30 
in 16.30 v prostorih Kra-
jevne skupnosti Center na 
Tomšičevi 21, nasproti Le-
tnega gledališča Khislstein.

Podpisovali peticijo
Pri kranjski Krajevni skupnosti Center so začeli z 
zbiranjem podpisov za neomejevan in brezplačen 
dostop do domov in poslovnih prostorov.

Zbiranje podpisov za odprto mesto so začeli minulo soboto 
v starem Kranju. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je 
nekoliko spremenila režim obiskov. Sporočili so, da na obisk 
lahko pridejo zdravi ožji družinski člani in zdravi otroci.

Obiski v kranjski bolnišnici

Ukanc - Družba Kamp Zlatorog, ki je bila več let najemnica 
bohinjskega kampa, je po poročanju STA sedaj kamp, ki je bil 
v lasti družine Pačnik, tudi odkupila. Novi lastnik že načrtuje 
investicije v kampu. 

Najemnik kupil bohinjski kamp Zlatorog


