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Na velikanki  
s planičarji 
Preverili smo, kako v Planici pote
kajo dela na letalnici in spoznali 
planičarja, ki je preživel zdrs z na
leta stare velikanke. Iztok Perga
rec, vodja priprave letalnice, pravi, 
da bo ta znova vrhunsko priprav
ljena.
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GORENJSKA

Ustanovili civilno  
iniciativo 
V Tržiču so ustanovili Civilno inici
ativo Jakoba Aljaža, pod katero je 
podpisan tržiški občan in nekdanji 
tržiški župan Pavel Rupar. Njena 
prva skrb je postavitev doprsnega 
kipa Jakoba Aljaža v Tržiču. 
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ŠPORT

Kamničanom  
še en pokal
Odbojkarji Calcita Volleyballa so 
po ogorčenem boju v nedeljo po
zno zvečer znova osvojili naslov 
pokalnih zmagovalcev Slovenije, 
saj so v finalu premagali ekipo 
ACH Volleyja. 
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RAZVEDRILO

Prišel je gorski  
zdravnik 
47letni Hans Sigl, ki ga spremlja
mo v vlogi gorskega zdravnika 
Martina Gruberja, je prejšnji teden 
obiskal Slovenijo. Včeraj pa je na 
male zaslone prišla že deseta se
zona dogodivščin priljubljenega 
zdravnika.
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VREME

Danes bo zmerno do pre-
težno oblačno, jutri in v 
četrtek pa večinoma 
oblačno. Predvsem jutri 
bo občasno rahlo deževalo. 

7/17 °C
jutri: večinoma oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Alpina se ne da!

Alpina bo 30. aprila 2017 dopolnila 70 let.  
Po tajkunskem prevzemu leta 2006 ji je v zadnjih  
letih kazalo vse slabše, po protestih zaposlenih in  
slovenske javnosti v letu 2016 ji gre zdaj pod  
novim vodstvom spet na boljše.  
Gostje Preje bodo: smučarska tekačica Petra Majdič, 
ki je v čevljih Alpine zmagovala; Bojan Starman,  
nekdanji direktor, in Bojan Gantar, sedanji direktor 
Alpine. Z njimi se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 19.30  
v kinodvorani Svobode Žiri.

Pokrovitelj Preje je Alpina, d. o. o., Žiri.

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

Urša Peternel

Planica – Minister za in-
frastrukturo Peter Gašper-
šič si je v petek, teden dni 
pred poleti v Planici, ogle-
dal stanje cest v kranjsko-
gorski občini. Kot je zago-
tovil, bodo še letos prepla-
stili vse slabe odseke ceste 
med Jesenicami in Rateča-
mi, z deli pa naj bi začeli po-
mladi, če le ne bo težav z od-
dajo naročil na javnih razpi-
sih. Glede na to, da so nekaj 
kritičnih odsekov obnovili 
že lani, lahko povzamemo: 
obiskovalci poletov v Pla-
nici se bodo letos zadnjič 

peljali po razdrapani cesti 
od Jesenic proti Ratečam ...

»Za cesto proti Kranjski 
Gori vemo, da je v zelo sla-
bem stanju. Nekaj je bilo 
lani že urejeno, letos bomo 
nadaljevali,« je ob tem dejal 
minister in povedal, da bo 
vrednost del znašala nekaj 
sto tisoč evrov. Poleg tega bo 
država še letos uredila kroži-
šče v Ratečah in zgradila ko-
lesarsko povezavo do Plani-
ce, ki bo v času tekem služila 
tudi kot varna pešpot za obi-
skovalce. Je pa minister z za-
dovoljstvom ugotovil, da je 
cesta od Rateč do Planice po 
nedavni obnovi že varnejša.

Minister si je v spremstvu 
župana Kranjske Gore Jane-
za Hrovata in poslanke Ma-
ruše Škopac najprej ogledal 
križišče za Mojstrano pri po-
čivališču Topolino in nato še 
cesto skozi naselje Belca in 
skozi Gozd - Martuljek. Sle-
dil je ogled križišča v Rate-
čah ter sanirane ceste v Pla-
nico. Župan pa je ministru 
pokazal tudi kilometer dolg 
odsek do Korenskega se-
dla in odsek ceste proti jeze-
ru Jasna, ki sta prav tako po-
trebni obnove. Po sedanjih 
zagotovilih naj bi tudi ta dva 
odseka preplastili še letos.

Minister obljubil boljše ceste
Teden dni pred praznikom v Planici si je minister za infrastrukturo Peter 
Gašperšič ogledal stanje na področju cest in zagotovil: do konca leta bodo 
vsi uničeni odcepi ceste z Jesenic proti Ratečam obnovljeni.

Minister Peter Gašperšič si je s kranjskogorskim županom Janezom Hrovatom, poslanko 
Marušo Škopac in sodelavci ogledal ceste v kranjskogorski občini, obisk pa so zaključili v 
Nordijskem centru Planica. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Najstarejši člani Go-
renjske turistične zveze, 
med katerimi je tudi nekda-
nji predsednik Andrej Ba-
bič, se še spominjajo usta-
novitve Gorenjske turistič-
ne podzveze 29. marca leta 
1957. V njej je bilo zastopa-
nih 13 turističnih društev in 
sedem planinskih društev, 
vključena pa so bila tudi pod-
jetja. Prvi predsednik zveze 
je bil Dušan Hojak. Podzve-
za se je kasneje preimeno-
vala v zvezo, za svoje delo-
vanje pa je dobivala denar iz 
republiških, okrajnih in ob-
činskih nepovratnih sred-
stev. Denar so namenili za 

predstavitvene turistične 
edicije ter finančno podpo-
ro društvom za različne pri-
reditve. Za turizem je vla-
dal interes, s povezovanjem 
pa so si želeli ustvariti bolj-
šo prihodnost. Sklenili so fi-
nancirati različne priredi-
tve, od športnih do zabavnih 
in etnoloških. Predlagali so, 
da se na Bledu ustanovi go-
stinska šola, izpeljali so ak-
cijo povečevanja zasebnih 
turističnih sob in še marsi-
kaj. Kasneje se je zaradi kon-
kurence gospodarska dejav-
nost Gorenjske turistične 
zveze zmanjšala, prenehali 
pa so sofinancirati tudi raz-
lične prireditve.

Ob jubileju tudi zbornik
Gorenjska turistična zveza je bila ustanovljena marca pred šestdesetimi leti, zato so minulo soboto 
pripravili praznovanje, ob obletnici pa so izdali tudi zbornik z dogodki in spomini, ki se jih je v tem času 
nabralo res veliko.

Podpredsednik Turistične zveze Slovenije Dominik 
S. Černjak je ob jubileju izročil priznanje predsednici 
Gorenjske turistične zveze Luciji Kavčič. / Foto: Gorazd Kavčič

42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme CIRIL ČERNE z Blejske Dobrave.

Planiški praznik na Valu 202

Val 202, uradni radio Plani-
ce, že tradicionalno sprem-
lja skoke in polete v Planici. 
Tudi letos bo na prizorišču 
že od poskusnih skokov v 
sredo pa vse do zaključka 
sezone v nedeljo. Poslušalce 
bodo obveščali o vsem špor-
tnem dogajanju (reporter bo 
Boštjan Reberšak), Val 202 
pa bo seveda tudi letos pos-
krbel za informacije o dru-
gem dogajanju, povezanem 
s poleti v Planici 2017 – od 
prometa do koncertov. 
Vse štiri dni letošnjega pla-
niškega praznika bo Val 202 
namreč skrbel tudi za glas-
beni oziroma obšportni pro-
gram na odru Vala 202 ob 
velikanki, ki vključuje voden 
program, sprejem skakalcev, 

nagradne igre in nastope slovenskih glasbenih skupin. Letos 
bodo to: Zlatko in skupine Gadi, Tabu in Dan D! Od 22. do 
26. marca ste s skakalci, navijači in Valom 202 v Planici lahko 
tudi vi!
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
DVD s serijo Slovensko olimpijsko stoletje. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo 
bo na valovskem odru nastopil v nedeljo, 26. marca 2017? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 27. marca 
2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 10. marca 2017, dve 
vstopnici za koncert Gipsy Kings prejme Marta Bregar iz Kra-
nja, naravno olje makadamije Yanumi pa Brigita Pirc iz Kranja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 14. marca 2017, prejme 
medicinske gobe Alergo fit Zdenka Snedic iz Kranja.
Nagrajenkam čestitamo!
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Po besedah župana Janeza 
Hrovata bo kar nekaj denar-
ja za prenovo cest letos zago-
tovila tudi Občina Kranjska 
Gora. Tako bodo že v krat-
kem začeli urejati pločnika 
na Belci in v Gozdu - Mar-
tuljku, za kar bodo iz občin-
skega proračuna namenili 

okrog 400 tisoč evrov. Ob-
čina je poskrbela tudi za od-
kup zemljišč in izdelavo pro-
jekta za ureditev kolesarske 
povezave Rateče–Planica, 
kar je bilo vredno okoli 150 
tisoč evrov. Skupaj bodo vsi 
projekti v cestno infrastruk-
turo občino letos predvi-
doma stali okoli 600 tisoč 
evrov.

Minister obljubil  
boljše ceste
31. stran

Matevž Pintar

V anketi je sodelovalo 813 
prebivalcev Škofje Loke. 
Zdravstveni dom Škofja 
Loka nujno potrebuje naj-
manj štiri dodatne ambu-
lante. Vodstvo Zdravstve-
nega doma Škofja Loka je 
predlagalo, da se zobozdra-
vstvo preseli na dodatno lo-
kacijo. Zanimalo nas je, ali 
se vprašani strinjajo s tem 

predlogom. V nadaljeva-
nju smo anketirane vpraša-
li, ali vedo, kaj je avtomatski 
eksterni defibrilator (AED), 
prav tako pa smo želeli izve-
deti, ali vedo tudi, kje v nji-
hovi bližini je nameščen. 
Tistim, ki niso poznali od-
govora na zadnji vprašanji, 
smo ga podali mi. 

Večina vprašanih se stri-
nja s predlogom vodstva 
Zdravstvenega doma Škofja 

Loka, da se zobozdravstvo 
preseli na dodatno lokaci-
jo. Šest odstotkov jih meni, 
da ta predlog ni dober, enak 
odstotek vprašanih pa o tem 
nima mnenja. 

Skoraj vsi vprašani so ve-
deli, kaj je to avtomatski de-
fibrilator, le desetina anketi-
ranih tega ni vedela. 

Dve tretjini sodelujočih 
sta vedeli, kje v bližini nji-
hovih domov je nameščen 

avtomatski defibrilator, tre-
tjina vprašanih na to vpraša-
nje ni poznala odgovora. 

Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste si vzeli čas za našo 
anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebi-
rati, nas lahko pokličete 
v kontaktni center inva-
lidskega podjetja v Škofjo 
Loko na številko 04/51 16 
440 in si ob naročilu izbe-
rete eno od daril.

Zdravstveni dom Škofja Loka potrebuje 
dodatne ambulante

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Sloven-
ska karitas je bila poleg Rde-
čega križa Slovenije izbra-
na za razdeljevanje hrane 
za najbolj ogrožene za ob-
dobje 2017–2020. Med pre-
jemniki pomoči in v javno-
sti je ukrep poznan kot »hra-
na EU«, saj Sklad za evrop-
sko pomoč najbolj ogrože-
nim prispeva 85 odstotkov, 
Republika Slovenija pa 15 
odstotkov sredstev za na-
kup hrane in izvedbo razde-
ljevanja ter spremljanje lju-
di v stiski. Prva dobava hra-
ne je že prišla, do konca leta 
obe humanitarni organiza-
ciji pričakujeta še dve. 

V Centralna skladišča 
škofijskih Karitas je prispe-
la hrana v skupni teži 757,13 
tone. Hrano razdeljujejo 
na 308 razdelilnih mestih 
po župnijskih in dekanij-
skih Karitas. Škofijska ka-
ritas Ljubljana, ki pokriva 
tudi Gorenjsko, je prejela 
252.094 kilogramov hrane. 

Rdeči križ Slovenije (RKS) 
je s prvo dobavo prejel 821,3 
tone hrane, od tega so Ob-
močna združenja RKS na 
Gorenjskem prejela 52,8 
tone hrane (Jesenice 9,2 
tone, Škofja Loka 3,5 tone, 
Radovljica 9,1 tone, Kranj 
21 ton in Tržič pet ton). V 
to so vključeni moka, riž, 

testenine (polžki in špageti), 
konzervirana zelenjava (fi-
žol in pelati), mleko in olje. 

To pa niso edine oblike 
pomoči, v obeh humanitar-
nih organizacijah izvajajo še 
druge akcije materialne po-
moči. »Ugotavljamo, da je 
stanje prosilcev pomoči po 
Sloveniji različno, v nekate-
rih škofijskih Karitas beleži-
jo porast, v drugih upad, kar 
je verjetno tudi posledica 
spremljanja in spodbujanja 
ljudi, da poprimejo za vsako 
delo in tako sami poskrbijo 
za svoje dostojanstvo. Tudi 
različni ukrepi socialne poli-
tike že kažejo rezultate upa-
danja števila brezposelnih. 

Žal pa je tudi realnost taka, 
da se tisti, ki ostajajo med 
prejemniki pomoči, soo-
čajo z različnimi stiskami, 
kot so bolezen, starost, in-
validnost. Prav ta skupina 
je potrebna več materialne 
in finančne pomoči, še bolj 
pa sočutja, opogumljanja 
in spremljanja,« je pojasnil 
generalni tajnik Slovenske 
karitas Imre Jerebic. V letu 
2016 je materialno pomoč 
preko Slovenske karitas pre-
jemalo 93.894 oseb, večina 
teh tudi hrano iz Sklada. 

Rdeči križ Slovenije ima 
dobrih 130 tisoč upravičen-
cev pomoči. Med zadnji-
mi odmevnejšimi je tudi 

njihova humanitarna akci-
ja Zbiram hrano. Lahko po-
magaš?, ki jo izvajajo tudi v 
RKS, Območnem združe-
nju Kranj v kranjskih Mer-
catorjevih trgovskih cen-
trih, kjer so samo v febru-
arski akciji ljudje podari-
li kar za tono prehrambnih 
artiklov. Še zlasti skrb vzbu-
jajoče pa je, kot je poudarila 
strokovna sodelavka za pri-
dobivanje sredstev in odno-
se z javnostmi pri RKS Mir-
jana Jarc, da se morajo po 
pomoč obrniti tudi tisti, ki 
redno delajo, a prejemajo 
minimalne prejemke ali pa 
dohodka za opravljeno delo 
sploh ne dobijo. 

Prvo pomoč v hrani že delijo
Prva dobava hrane za letošnje leto za najbolj ogrožene je prispela in jo že delijo. Slovenska karitas je 
prejela 757,13 tone hrane, Rdeči križ Slovenije pa 821,3 tone. 

V prvo dobavo hrane so vključeni moka, riž, testenine (polžki in špageti), konzervirana 
zelenjava (fižol in pelati), mleko in olje. / Foto: Gorazd Kavčič

Preddvor – V občini Preddvor se pripravljajo na izid zbornika. 
Uredniški odbor, ki ga sestavljajo Miloš Ekar, dr. Jure Volčjak 
in Vladimir Žumer, se že dogovarja o tehničnih vidikih in di-
namiki dela, dogovorjeni so z avtorji prispevkov. Zbirajo pa 
tudi pobude in gradivo občanov. Najbolj veseli bi bili starih 
fotografij Preddvora z okolico, ki jih bodo skenirali in po pre-
soji tudi vključili v zbornik, izvirnike pa ljudem vrnili. Zbornik 
naj bi izšel proti koncu leta 2018 in bo tako zaokrožil sedanji 
mandat v občini. Prejšnji zbornik je pod naslovom Preddvor 
v času in prostoru izšel leta 1999.

Pripravljajo nov zbornik
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Želja vseh Bohinjk in Bo-
hinjcev je, da se Bohinj 
znebi slovesa bohinjske-

ga hotelskega trikotnika – kri-
minalke, vredne same slavne 
pisateljice kriminalnih roma-
nov Agathe Christie, le da v 
njej namesto ljudi umirajo ho-
teli. Kaj novi lastniki pomenijo 
za hotel Bellevue, ki se lahko 
pohvali z izjemno zgodbo o 
dopustovanju slavne pisateljice 
in njenih besedah, da je Bohinj 
prelep za umor, bo pokazal 
čas, obljube so lepe. 

Roko na srce, Bohinjcem 
manjka sreče. Zgodba Zmaga 
Pačnika, ki je pred dobrimi 
15 leti kupil bohinjske hotele 
Bellevue, Zlatorog, Ski Vogel, 
Bohinj in druge ter obljubljal 
gradnjo luksuznega hotela 
Lev pri Stari Fužini, bi bila 
lahko zgodba o uspehu, če bi 
bili njegovi nameni čisti. Ob-
ljubam in sladkim besedam je 
sledila streznitev, čas je poka-
zal svoje. Zato so ob zadnjih 
spremembah lastništva hotela 
Bellevue, kampa Zlatorog, 
vrsti interesentov za odkup 
hostla pod Voglom ter lanski 
privatizaciji smučišča Vogel 
Bohinjci razumljivo previdni 
in skeptični. Samo sreča je, 
da so nove lastnike našli tisti 
objekti, ki se bodo lahko hitro 
vrnili v turistično ponudbo, 
medtem pa se nekdaj paradni 
konj hotel Zlatorog spreminja 
v ničvredno ruševino. Ocene 
investicije v prenovo kažejo, 
da je vrednost hotela pravza-
prav le še v zemljišču, to pa 

potrjuje tudi kupnina za hotel 
Bellevue. Ko so bili hoteli pred 
leti prvič ponujeni v prodajo, 
je lastnik Jakopin za Bellevue 
zahteval tri milijone evrov, na 
sodni dražbi pa so iztržili 720 
tisoč evrov, torej je bila cena 
nižja za kar 76 odstotkov. 
Po takem razmerju bi bil ho-
tel Zlatorog, ki je v bistveno 
slabšem stanju, namesto tedaj 
zahtevanih sedem vreden le 
1,68 milijona evrov. Po takšni 
ceni bi skoraj zagotovo našli 
kupca in investitorja, a lastni-
ka v prodajo nihče ne more 
prisiliti, tudi če se hotel med-
tem sesuje v kup ruševin. Čas 
je, da svoj del odgovornosti po-
leg lastnikov sprejme tudi poli-
tika, ki rada govori o popravi 
krivic, medtem ko povzroča 
nove. Čas je, da neodgovorne 
lastnike kaznujemo, saj s svojo 
neodgovornostjo škodujejo ne 
le svoji lastnini, temveč tudi 
ugledu, lokalni skupnosti, go-
spodarstvu in konec koncev 
državi, saj propadajoči objekti 
v državni proračun prinese-
jo veliko manj kot delujoči. 
Kako to storiti, naj ugotovijo 
pravniki, vsekakor pa bi bil 
tudi vstop države v lastništvo, 
recimo turističnih objektov, 
strateška naložba, ki bi bila 
glede na globalno rast turiz-
ma zagotovo dobičkonosna. 
Do tedaj pa lahko upamo, da 
bodo na sodne dražbe propa-
dlih lastnikov prihajali resni 
in vestni vlagatelji, ki bodo bo-
hinjskemu hotelskemu turiz-
mu pomagali nazaj na vrh.

Nova negotovost

KOMENTAR
Andraž Sodja

Maja Bertoncelj

Rateče – Jutri bo v Planici 
preizkus letalnice pred fi-
nalom svetovnega pokala 
v smučarskih skokih. Čast 
prvega letošnjega poleta bo 
ob 10.30 doletela Tržiča-
na Mitjo Mežnarja. Skakal-
ci pod Ponce prihajajo iz Vi-
kersunda, kjer je kar dvak-
rat padel svetovni rekord, la-
stnik najdaljšega poleta pa je 
sedaj Avstrijec Stefan Kraft, 
ki je pristal pri 253,5 metra. 
Bomo tudi v Planici priča 
tako dolgim poletom? Re-
kordne dosežke je težko na-
povedovati, organizatorji si 
želijo, da bi bili poleti pred-
vsem varni in da bi planiški 
konec tedna minil brez pad-
cev in poškodb.

 

Okrog sto trideset 
planičarjev

Letalnica bo znova odlično 
pripravljena. Če so bili topli 
sončni dnevi prijazni do de-
lavcev, pa so bili toliko manj 
do snežne odeje. Kdor je bil 
v Planici pretekli teden, je 
lahko videl, da je bila smu-
čina, ki jo urežejo s posebno 
frezo, že skoraj pripravlje-
na, doskočišče in iztek pa še 
precej zelena. »Takšne vre-
menske razmere smo ime-
li že velikokrat, sem pa pred 
enim mesecem prvič mislil, 
da smo povsem varni, ker 
so fantje naredili ogromno 
kvalitetnega umetnega sne-
ga, od 17 do 18 tisoč kubičnih 
metrov, kar je precej več od 
potrebnih 10 ali 12 tisoč ku-
bičnih metrov. V zadnjem 
obdobju nam ga je vidno 'po-
biralo', nekaj težav je bilo, a 
ni bilo bojazni, da bi zaradi 
tega tekmovanje odpadlo. 
Skakalnica bo pripravljena 
kot vsako leto, najbolje v sve-
tovnem pokalu, kar nam vsi 
pritrjujejo,« je pojasnil Iztok 
Pergarec - Ič, vodja priprave 
letalnice bratov Gorišek. Us-
pešno vodi uigrano ekipo, v 
kateri vsak ve, kaj je njegova 
naloga. Skupaj šteje okrog 
sto trideset ljudi. Pod Ponce 

prihajajo s srcem, ponosni, 
da so del planiškega prazni-
ka. S fotografom sva se pov-
zpela na vrh letalnice, kjer 
na naletu dela tudi Jože Cu-
znar, domačin iz Rateč: »Biti 
planiški delavec je za nas ne-
kaj neprecenljivega. Del eki-
pe sem že okrog trideset let, 
zadnja leta urejam smučino. 
Je zelo težko delo, predvsem 
nevarno. Treba je biti paz-
ljiv. Ne skrbim le za nalet ve-
likanke, temveč tudi za nale-
te drugih skakalnic, tako da 
v Planici delam od novem-
bra.« Smučina je na skakal-
nicah in letalnicah zelo po-
membna. Na vrhu je vozi-
ček, na katerem je freza za 
rezanje ledu, z njo vrežejo 
smučino in zravnajo površi-
no zaletišča.

Zdrs z najvišjega 
delovnega mesta

Da je biti planiški delavec 
lahko tudi nevarno delo, je 
na lastni koži okusil Tomaž 
Čufar iz Lesc. Malce v šali so 
dejali, da je edini, ki je preži-
vel padec po naletu planiške 
velikanke. Končal se je s hu-
dimi poškodbami, a to ga ni 
odvrnilo, da se po okrevanju 
ne bi znova vrnil med pla-
ničarje. Kot je potrdil Per-
garec, je bila to najtežja ne-
sreča planiškega delavca, 
kar jih pomni. »Sem dela-
vec na najvišjem delovnem 
mestu v Planici. Planičar 
sem okrog četrt stoletja in to 
delo mi je v veselje. Vreme 
je, kakršno je. Sneg, lopa-
ta, voziček, gor, dol, druže-
nje ...,« je dejal Čufar, med-
tem ko nam je pobliže po-
kazal hladilni sistem, ki je 
po celotnem naletu in skrbi, 
da je smučina povsem lede-
na. Vprašali smo ga tudi po 
padcu. »Stara velikanka je 
imela precej bolj strm na-
let. Bilo je ledeno in nekje 
na sredini naleta mi je spo-
drsnilo. Nisem imel mož-
nosti, da bi se ustavil. V ra-
diusu me je obrnilo, takrat 
ni bilo ograje in me je vrglo 
ven. Poškodbe so bile hude, 

imel pa sem veliko srečo. To 
me ni odvrnilo od tega, da bi 
se vrnil. Naslednjo zimo mi 
je Ič priskrbel, da sem tek-
movanje spremljal z nas-
lonjača ob odskočni mizi. 
Sem vsaj lahko gledal tek-
mo v miru,« je pojasnil. Ta 
konec tedna bo prestavljal 
zaletno rampo. 

 

Vetrne in senčne zaščite

Če bi Planica znova dobila 
svetovni rekord, bi bila to za 
celotno ekipo najboljša na-
grada, a ostajajo realni. »V 
nedeljo po tekmi bom naj-
bolj zadovoljen, če nihče od 
tekmovalcev ne bo padel, če 
ne bo poškodb in bomo vide-
li zadovoljne obraze skakal-
cev. V Planico pridejo uživat, 
vedo, da je skakalnica vsako 
leto maksimalno dobro prip-
ravljena in zato so pri svojih 
poletih mirni. Standardov si 
ne pustimo zniževati, ne gle-
de na razmere. Ekipa pride 
sredi noči, če je sneg, dež, 
vreme za nas nič ne spreme-
ni,« pravi Pergarec, tudi zas-
tavonoša slovenske zastave.

Pomembno vlogo imajo 
na letalnici zaščite: senčne 
zavese in senčni panoji za 
zaščito smučine pred son-
cem ter zaščitne mreže za 
veter. Vsako leto je v Plani-
ci kakšna inovacija več. Več 

o tem nam je pojasnil Rene 
Gajšt, vodja vetrne zaščite 
in sence naleta, Mariborčan 
pod Poncami: »Smučina je 
zelo pomemben element 
skakalnice in redno kontro-
liramo senco. Senčne zave-
se je okrog sto trideset me-
trov. V spodnjem delu smu-
čine so še senčni panoji, ide-
ja Iztoka. Glavno težavo lah-
ko povzroča veter, predvsem 
južni iz Tamarja. Vetrne 
zaščite so že nameščene, vi-
soke so maksimalno dvajset 
metrov. Upam, da nam vre-
me ne bo nagajalo.«

Pričakujejo od 60 do 70 
tisoč gledalcev

Na zadnje dejanje sezo-
ne smučarskih skakalcev so 
pripravljeni tudi organiza-
torji. Po besedah Primoža 
Finžgarja, generalnega se-
kretarja OK Planica, ocenju-
jejo, da si bo polete v štirih 
dneh ogledalo med 60 in 70 
tisoč navijačev, kar je precej 
manj kot lani, ko so jih naš-
teli rekordni 110 tisoč. Vsi, ki 
se boste v teh dneh odpravi-
li v Planico, pojdite od doma 
pravočasno in upoštevajte 
navodila. Slovenski skakal-
ci, ki si želijo čim večje pod-
pore navijačev, se bodo v Pla-
nico odpravili jutri zjutraj z 
vlakom iz Ljubljane.

Na velikanki s planičarji
Preverili smo, kako v Planici potekajo dela na letalnici, in spoznali planičarja, ki je preživel zdrs z naleta 
stare velikanke. Iztok Pergarec, vodja priprave letalnice, pravi, da bo ta znova vrhunsko pripravljena.

Iztok Pergarec - Ič (desno), vodja priprave letalnice, v 
pogovoru z Renejem Gajštom / Foto: Gorazd Kavčič 

Na naletu so delali sami Gorenjci: (od leve) Jože Cuznar, 
Peter Plohl, Tomaž Čufar in Orce Josifov. / Foto: Gorazd Kavčič

Planiški delavci se znajdejo. Takole so »prevažali« sneg na 
letalnico. / Foto: Gorazd Kavčič
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ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 

Na podlagi 10. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavo
da Zavod za turizem Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/2012, 1/2014, 4/2016), 19. in 20. člena Statu
ta Zavoda za turizem Cerklje ter v skladu s sklepom, sprejetim 
na 14. korespondenčni seji Sveta Zavoda, dne 16. 3. 2017, Svet 
zavoda razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE«

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki po
leg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še na
slednje pogoje:
· ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo,
· ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju turizma,
·  ima organizacijske spodobnosti, kar dokazuje s svojim pre

teklim delom,
· izkazuje znanje dveh svetovnih jezikov,
· izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
· da je državljan Republike Slovenije,
·  ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, 

ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

·  zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica za
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

· izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom.

Kandidat mora predložiti program dela za mandatno obdobje 
4 let in vizijo razvoja turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem, s 
poudarkom na povezovanju Gorenjske in sosednjih občin v tu
ristični produkt »Aktivna regija AlpeKrvavec«.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za mandatno 
dobo 4 let s 6mesečnim poskusnim delom.

Pisno prijavo z življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj, 
programom dela in vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev je treba poslati najkasneje v 30 dneh od objave razpi
sa v časniku Gorenjski glas. Prijave je treba poslati v zaprti ovoj
nici na naslov: Zavod za turizem Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: »Svet zavoda – prijava 
na razpis za direktorja – ne odpiraj«.

Številka: 11001/201701
Datum: 16. 3. 2017
 Podpredsednik Sveta Zavoda
 Vlado Ahčin l.r. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Nepravilno odlaga-
nje e-odpadkov in odpadnih 
baterij povzroči onesnaže-
nje z nevarnimi snovmi, ki 
škodujejo okolju, ljudem in 
živalim, dragocene sekun-
darne surovine pa se za ved-
no izgubijo. Tudi zato druž-
ba ZEOS, nosilka projekta 
LIFE Gospodarjenje z e-od-
padki pod sloganom E-cikli-
raj, na eko otokih in drugih 
lokacijah po Sloveniji v so-
delovanju z lokalnimi par-
tnerji postavlja ulične zbi-
ralnike za zbiranje e-odpad-
kov in odpadnih baterij. Do 
sedaj so postavili že približ-
no dvesto zbiralnikov, v na-
črtu jih imajo še enkrat toli-
ko. V četrtek so jih postavili 
v tržiški občini na parkirišču 
pri občinski stavbi, na parki-
rišču pri zelenjavarju v Bi-
strici pri Tržiču, na parkiri-
šču nekdanje upravne stav-
be Komunale Tržič na Pri-
stavi, pri eko otoku na Poti 
na Zali Rovt, pod trgovino v 
Kovorju in v zbirnem centru 
v Kovorju. Do konca mese-
ca bodo ulični zbiralniki sta-
li še pri izobraževalnem sre-
dišču v Dolini, pri novem av-
tobusnem postajališču v Kri-
žah in avtobusnem postaja-
lišču v Lešah ter pri gasil-
skem domu v Podljubelju. 

»Občani vse bolj spoštu-
jejo red in moramo jim pri-
ti nasproti. Lani smo prev-
zeli približno devet tisoč 
ton e-odpadkov in odpad-
nih baterij. Analize kažejo, 
da je še približno osem od-
stotkov e-odpadkov nepra-
vilno zavrženih med me-
šane komunalne odpad-
ke, med njimi se znajde-
jo sušilniki za lase, brivni-
ki, elektronske igrače, ki tja 
ne sodijo,« je povedal Emil 
Šehić, direktor ZEOS-a. »V 
tržiški občini na leto loče-
no zberemo okoli osem ton 

malih gospodinjskih apa-
ratov v zbirnem centru v 
Kovorju in v sklopu zbi-
ranja kosovnih odpadkov. 
Vsaka taka akcija je nad-
gradnja obstoječega siste-
ma in pomembno prispeva 
k temu, da se ločeno zbira-
nje e-odpadkov še poveča,« 
je poudaril Primož Bajželj, 
direktor Komunale Tržič. 
Župan Borut Sajovic pa je 
dodal, da se tej ekološki 
zgodbi pridružuje še en po-
memben vidik, več bo loče-
no zbranih odpadkov, niž-
ji bo znesek na položnicah. 

In kaj lahko oddate v ulič-
ne zbiralnike? Male gospo-
dinjske aparate (električ-
ne mešalnike, likalnike, 
tehtnice, ure, grelnike vode, 
ožemalnike, opekače kru-
ha ...), prenosne baterije in 
akumulatorje, elektronske 
igrače, računalniško opre-
mo in zabavno elektroniko 
(mobilne telefone, računal-
nike, tiskalnike, zvočnike, 
kalkulatorje, polnilce, foto-
aparate, slušalke ...) in dru-
go malo opremo in orodje 
(sušilnike, električna orod-
ja, brivnike, svetilke ...). 

Tržič dobil ulične e-zbiralnike
V tržiški občini so na več lokacijah postavili ulične zbiralnike za brezplačno pravilno oddajanje 
e-odpadkov in odpadnih baterij. 

Prvi ulični zbiralnik za e-odpadke so predali namenu na parkirišču pri občinski stavbi; od 
leve Primož Bajželj, Borut Sajovic in Emil Šehić. 

Urša Peternel

Breznica – Na Breznici, na 
zemljišču ob trgovini v sme-
ri proti Doslovčam, bodo je-
seni začeli graditi Čebelji 
park Breznica. Občina Ži-
rovnica v nekaj tednih priča-
kuje gradbeno dovoljenje za 
gradnjo osrednjega objekta, 
ki so ga arhitekturno zasno-
vali arhitekti iz podjetja De-
lavnica, d. o. o. Na zadnji 
seji občinskega sveta je pro-
jekt predstavil Maj Juvanec 
in poudaril, da so se pri obli-
kovanju želeli zgledovati po 
ljudski arhitekturi okoliških 
objektov ter arhitekturni po-
dobi čebelnjaka. Osrednji 
objekt je tako zasnovan kot 
relativno dolga, nizka stav-
ba z 200 kvadratnimi me-
tri neto površin, ki bo oble-
čena v les oziroma skodle, 
vhod bo vizualno oblikovan 
kot čebelji panj, v park pa se 
bo objekt odpiral z lesenimi 
paneli, ki bodo spominjali 

na satnice. V objektu bo več-
ji večnamenski prostor, ste-
klen ogledni panj, poku-
ševalnica čebeljih izdel-
kov, prodajalnica izdelkov 
iz medu, sanitarije in skla-
dišče. Stavba se bo na zad-
nji strani odpirala proti par-
ku, v katerem bodo zasajene 
medovite rastline. Kot je po-
udaril župan Žirovnice Le-
opold Pogačar, bosta tako 

objekt kot park dostopna za 
invalide, posebno pozornost 
bodo namenili slepim in 
slabovidnim. Objekt bo de-
loval celo leto, tudi pozimi, 
je dejal župan, večnamenski 
prostor bo uporaben tudi za 
druge dogodke, predavanja, 
manjše koncerte ... 

Celoten projekt je po oce-
nah vreden okrog 400 ti-
soč evrov, po Pogačarjevih 

besedah pa računajo na so-
financiranje v višini 200 
do 250 tisoč evrov na razpi-
su LAS Gorenjska košarica, 
preostanek pa bodo zagoto-
vili v občinskem proračunu. 
Z gradnjo naj bi tako začeli 
že to jesen, Čebelji park pa 
naj bi odprli 20. maja 2018, 
torej na prvo obletnico pri-
čakovane proglasitve svetov-
nega dneva čebel. Ob tem 
župan upa, da bo država pra-
vočasno začela tudi obnovo 
ceste skozi Breznico, tako 
da bi z malo sreče istočasno 
z gradnjo parka dobili tudi 
urejeno avtobusno postajo 
tik pred parkom in pločnik 
ob cesti. 

Še letos bodo celovito ob-
novili tudi Janšev čebelnjak 
na Breznici in prvič za jav-
nost odprli tudi notranjost 
čebelnjaka. Vse skupaj sodi 
v sklop priprav na proglasi-
tev 20. maja, rojstnega dne-
va Antona Janše, za svetovni 
dan čebel. 

Čebelji park bodo začeli graditi jeseni
Na Občini Žirovnica čakajo gradbeno dovoljenje za gradnjo Čebeljega parka Breznica, ki naj bi bil 
zgrajen do maja prihodnje leto.

Osrednji objekt se bo odpiral proti parku z medovitimi 
rastlinami. / Vizualizacija: Delavnica, d. o. o.

Ribčev Laz – Režijski obrat občine Bohinj sporoča uporabni-
kom pitne vode v naseljih Ribčev Laz, Stara Fužina in Ukanc, 
da je zaradi rednih vzdrževalnih del vodo pred uživanjem treba 
prekuhati. Ukrep bo predvidoma veljal dva tedna oziroma do 
preklica. Občanom se že vnaprej zahvaljujejo za razumevanje.

Preventivno prekuhavanje vode

Preddvor – V Preddvoru nadaljujejo urejanje pločnikov. Lani so 
ga zgradili v središču Preddvora, predvsem zaradi varne poti 
v šolo. »Letos smo želeli zgraditi pločnik od Preddvora proti 
Beli, a je na tej trasi kar nekaj težav zaradi odstopa zemljišč, 
zato ob tej priložnosti občane pozivam, da se odzovejo našim 
prošnjam in da se dogovorimo o odkupu zemljišč,« občane 
poziva župan Miran Zadnikar. So pa že začeli gradnjo poti 
Preddvor–Breg, prav tako z namenom, da bodo imeli otroci 
varno pot v šolo, polet tega bo pot namenjena za sprehajalce, 
za voznike pa bo promet po njej prepovedan, razen za lastnike 
zemljišč. 

Gradijo pločnik za varnejšo pot šolarjev

Gradnja pločnika Preddvor–Breg / Foto: Tina Dokl
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Tržič – »Po ideji o postavitvi 
doprsnega kipa Jakobu Alja-
žu v Tržiču je bila 14. mar-
ca na pobudo mnogih ob-
čanov Tržiča ustanovljena 
Civilna iniciativa (CI) Jako-
ba Aljaža. Ker je organiza-
cija takega projekta velik za-
logaj, se je sestal ustanov-
ni odbor CI Jakoba Aljaža 
in določil smernice za rea-
lizacijo tega projekta. Ker 
smo na občini Tržič nalete-
li na medel odziv, se bomo 
za pomoč obrnili na mini-
strstvo za kulturo ter spon-
zorje po vsej Sloveniji,« je 
sporočil Pavel Rupar v ime-
nu CI, prepričan, da si Aljaž 
kot odločen domoljub in ve-
lik Slovenec v Tržiču zaslu-
ži obeležje. Aljaž je bil leta 
1871 posvečen v duhovnika, 
v Tržiču je deloval kot kaplan 
in v tistem času prevedel bo-
žično pesem Sveta noč v slo-
venski jezik. V Tržiču so jo 
leta 1871 tudi prvič zapeli. 
Tržiški župan Borut Sajovic 

se je odzval na očitani medel 
odziv: »Podpiram idejo o po-
stavitvi obeležja, za začetek 
zbiranja sredstev, ki se jim 
bomo tudi na občini z ome-
jeno donacijo pridružili. S 
pobudo sem na januarskem 
srečanju tudi že seznanil vse 
tržiške župnike. Ponovno 
pa pobudnike še enkrat lepo 
prosim, da predstavijo tako 
želeno lokacijo, pridobijo 
soglasje lastnika zemljišča 
in spomeniškega varstva ter 
dajo v javno razpravo osnu-
tek spomenika in finančni 
predračun projekta.« 

CI za cilj nima samo po-
stavitve obeležja, ampak želi 
s konstruktivnim namenom 
in predlogi, kot je še zapisal 
Rupar, izboljšati kulturno, 
športno, šolsko življenje, 
predvsem pa preprečiti pro-
padanje gospodarstva v ne-
koč eni najbolj razvitih ob-
čin. Kot meni: »Tržič je zad-
nje desetletje izgubil skoraj 
vso tradicionalno industri-
jo, odšlo je vse preveč pod-
jetij na druge lokacije izven 

Tržiča, brezposelnost se je 
skoraj potrojila.« Župan Sa-
jovic nasprotno utemeljuje: 
»Brezposelnost je po steča-
ju Peka ponovno padla pod 
deset odstotkov in kar nekaj 
podjetij že širi dejavnost ter 
pridobiva nove poslovne po-
vršine. Tokos ponovno za-
posluje, prostori Trifixa so 
že pridobili nove lastnike in 
vsebine. Občina ima odprt 
že dobro sprejet razpis za 
gospodarstvo in turizem, ki 
se mu pridružuje tudi raz-
pis za kmetijstvo in gozdar-
stvo. Zabeležili smo visoko 
rast nočitev in povečan tu-
rističen obisk. Projekt revi-
talizacije BPT-ja se uspeš-
no nadaljuje, dana je pobu-
da za podrobni prostorski 
načrt na Brezovem in odprt 
je občinski prostorski načrt, 
kjer od pobudnikov in kriti-
kov pričakujemo konkretne 
pobude za spremembo na-
membnosti. Zagotovo pa se 
je v zadnjih letih v Tržič do-
selilo več podjetij, kot pa se 
jih je odselilo iz njega.«

Ustanovili civilno iniciativo
V Tržiču so ustanovili Civilno iniciativo Jakoba Aljaža, pod katero je podpisan 
tržiški občan in nekdanji tržiški župan Pavel Rupar. Njena prva skrb je 
postavitev doprsnega kipa Jakoba Aljaža v Tržiču. 

Mateja Rant

Bled – Podobna pričakova-
nja glede obiska gradu ima-
jo v blejskem zavodu za kul-
turo tudi za letos, zato že 
razmišljajo o tem, kako ob-
vladovati tako veliko število 
ljudi, ki prihajajo na grad. 
»Ohranjanju kakovosti in 
zadovoljstva z obiskom mo-
ramo dati prednost pred 
masovnostjo za vsako ceno, 
saj bi ta verjetno ogrozila 
našo dolgoročno vizijo graj-
skega kompleksa kot unika-
tnega kakovostnega prosto-
ra, v katerem se srečujejo 
zgodovina, umetnost, na-
rava, arheologija in kultur-
na dediščina,« je poudaril 
direktor zavoda za kulturo 
Matjaž Završnik. Zato so se 
skupaj z blejsko občino že 
lani lotili dolgoročnega na-
črtovanja prostora in pro-
meta v okolici gradu.

Najprej se bodo lotili sa-
nacije celotne poti od par-
kirišča do objekta gradu in 
jo razširili, sočasno bodo 
sanirali tudi dotrajane ko-
munalne instalacije pod 
potjo. Med poletno sezo-
no naj bi se potem posveti-
li predvsem programu pri-
reditev na gradu, intenziv-
nejši sklop naložb pa se bo 
nadaljeval jeseni in pozimi. 
V novembru in decembru 
bodo predvidoma obnovili 
obe grajski terasi in preno-
vili strojne instalacije nad 
Viteško dvorano, pomladi 
prihodnje leto pa bodo za-
menjali še strešno kritino in 
tako zaokrožili desetletnico 
prenov na Blejskem gradu, 
je povzel Matjaž Završnik. 
Omenjene naložbe bodo po 
njegovih besedah vredne 
od šeststo do sedemsto ti-
soč evrov, v desetih letih pa 
so v obnovo gradu vložili že 

okrog štiri do pet milijonov 
evrov. »Pri tem nas glav-
na investicija, to je dviga-
lo na grad, še čaka.« Samo 
naložba v dvigalo, za kate-
ro ta čas pridobivajo projek-
tno dokumentacijo, bo vre-
dna približno 2,5 milijona 
evrov.  

Obenem pa razmišljajo 
tudi, kako bi v določeni meri 
omejili dostop ogromnim 
množicam naenkrat, saj to 
vpliva tudi na zadovoljstvo 
obiskovalcev pri obisku gra-
du. »Po naši oceni na gradu 
lahko naenkrat sprejmemo 
največ tristo ljudi, lani pa se 
je večkrat zgodilo, da smo 
to številko v konicah krepko 
presegli,« je pojasnil Zavr-
šnik. Zato iščejo sprejem-
ljive rešitve pri omejeva-
nju obiska gradu, da bi lah-
ko zagotovili normalen pre-
tok ljudi in ogled muzejskih 
zbirk vsem obiskovalcem.

Omejili bi število 
obiskovalcev
Obisk Blejskega gradu se že nekaj let povečuje. Tudi lansko sezono so 
končali z rekordnim obiskom, saj so na gradu našteli več kot 440 tisoč 
obiskovalcev oziroma petino več kot leto prej.

info@g-glas.si
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Svet zavoda OŠ JELA JANEŽIČA
Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka
razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/
ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
sebne pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Za-
konom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur.  l.  RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  
57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljevanjem besedilu: ZOFVI). Kandidati/-ke morajo ime-
ti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a na delovno mes-
to ravnatelja za dobo 5 let. Začetek mandata  je 1.  9. 2017.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem iz-
pitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v 
vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem 
postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodi-
šču – izven kraja prebivališča – zoper njega/njo ni uveden ka-
zenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotaklji-
vost) s kratkim življenjepisom, programom vodenja zavo-
da za mandatno obdobje in dosedanjimi delovnimi izkuš-
njami pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet za-
voda OŠ Jela Janežiča, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, s pri-
pisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.

Jože Košnjek

Kranj – Pred letošnjim Pre-
šernovim praznikom je re-
korder med slovenskimi pi-
satelji, če se izrazim po špor-
tno, Ivan Sivec izdal svojo 
137. knjigo in jo posvetil svo-
jemu idolu, pesniku dr. Fran-
cetu Prešernu. Imenoval jo 
je nekoliko izzivalno: Resni-
ca o Prešernu. Sivec popisuje 
Prešerna nekoliko drugače, 
bolj življenjsko, kot nacional-
no ikono, kot je dejal o knjigi 
akademik Ciril Zlobec, bolj 
veselo, in ne le tragično, kot 

je običajno prikazano pesni-
kovo življenje. Sivec je v knji-
go Resnica o Prešernu vklju-
čil 21 zgodb o življenju in 
delu pesnika, prva ima na-
slov Rojstvo, zadnje pa Smrt, 
Pogreb, Spomenik in Poe-
zije, vsaki zgodbi je dodana 
ena Prešernova pesem, za za-
bavne ilustracije pa je poskr-
bel Jure Engelsberger. Knji-
ga je sklenjena z bogatim sli-
kovnim gradivom, z jedrna-
tim pregledom najpomemb-
nejših mejnikov v pesniko-
vem življenju in arhivskim 
gradivom, povezanim s 

pesnikom, njegovimi upo-
dobitvami, kraji, v katerih je 
živel in delal, in osebami, ki 
so posebej zaznamovale nje-
govo življenje. Gre za knji-
go, napisano z ljubeznijo in 
s številnimi podatki.

Knjiga, ki jo je izdala Za-
ložba Miš, je nov dokaz Siv-
čeve navezanosti in občudo-
vanja pesnika. Že v mlados-
ti je po vzoru Prešernove-
ga Sonetnega venca napisal 
svojega z akrostihom V ime-
nu ljubezni. Svoj venec je 
Sivec objavil v knjigi Ribčev 
dohtar. Poleg nje je napisal 

še Izgubljenega Prešerna 
in Julijo iz Sonetnega ven-
ca. Prešeren je bil osrednji 
lik njegovih številnih repor-
taž, ki jih je pisal za časnike 
ali radio, kjer je bil zaposlen, 
prehodil pa je vse kraje, po-
vezane s Prešernovim življe-
njem. 

Prešeren navdihuje Ivana Sivca
Pisatelj Ivan Sivec iz Mengša obožuje Prešerna. O njem je februarja izdal že 
četrto knjigo z naslovom Resnica o Prešernu.

Naslovnica najnovejše 
Sivčeve knjige o Prešernu

Aleš Senožetnik

Cerklje – Prejšnji teden je v 
Kulturnem hramu Ignaci-
ja Borštnika v Cerkljah po-
tekala tradicionalna prire-
ditev Podarim ti pesem, na 
kateri učenci Osnovne šole 
Davorina Jenka pokaže-
jo svoje glasbene, igralske, 
plesne in številne druge ta-
lente. Osrednji del so seveda 
zavzemali glasbeni nastopi, 
ob katerih pa so nastopajoči 
prikazali tudi zabavne skeče, 
baletne, gimnastične ter vo-
diteljske spretnosti. 

Tako kot vsako leto so po-
vabili tudi goste. Letos so za-
plesale balerine Glasbene 
šole Kamnik, v katerem na-
stopajo tudi članice iz šole 
v Cerkljah. Na dopoldanski 
predstavi pa so nastopili tudi 
učenci Osnovne šole Helene 
Puhar iz Kranja.

Vstop v dvorano, ki je bila v 
dveh koncertnih večerih pov-
sem polna, je bil prost, or-
ganizatorji pa so zbirali pro-
stovoljne prispevke, ki jih 

namenijo za šolski sklad za 
učence iz socialno šibkih dru-
žin ter jim s tem pomagajo pri 
vključevanju v dejavnosti raz-
širjenega programa šole. Le-
tos so zbrali tri tisoč evrov. Kot 
nam je povedala Breda Žar-
gaj, učiteljica, ki je sodelovala 
tudi v pripravljalnem odboru 
prireditve, so z izkupičkom 
zelo zadovoljni. Veseli pa so, 
da se vsako leto tako veliko 
učencev odzove na povabilo 
k sodelovanju. V pripravah, 
ki so trajale od srede januar-
ja, se namreč učenci marsiče-
sa naučijo. » Pozitivni peda-
goški učinki so ob takšnih na-
stopih številni. S tem razvija-
jo talente, pridobijo samoza-
vest za nastopanje, se otresejo 
strahu in si krepijo samopo-
dobo,« pojasnjuje Breda Žar-
gaj. Čeprav so učenci veliko 
dela povezanega s prireditvi-
jo opravili sami, pa je bila do-
brodošla pomoč učiteljev in 
staršev, še posebej Boštjana 
Grabnarja in Vida Frantarja, 
ki sta pomagala pri tonskem 
in video delu predstave.

Pesem za dober namen
Na tradicionalnem koncertu Podarim ti pesem  
so učenci Osnovne šole Davorina Jenka zbrali  
tri tisoč evrov za šolski sklad.

Učenci iz Cerkelj so predstavili svoje pevske, igralske, 
glasbene in druge talente.

  Leta 1994 pa se je zaradi 
uvedbe lokalne samouprave 
uveljavila nova organizira-
nost zveze in društev. 

O vsem tem pa tudi o raz-
ličnih akcijah Gorenjske tu-
ristične zveze, tudi tistih, ki 
so namenjene mladim, je za-
pisano v zborniku, ki ga je ob 
60-letnici pripravila sedanja 
sekretarka Mirjam Pavlič, 
predstavila pa ga je na so-
botni slovesnosti. Na njej so 

podelili tudi priznanja nek-
danjim predsednikom in 
sekretarjem zveze, zbrane 
v avli Mestne občine Kranj 
pa je nagovorila tudi seda-
nja predsednica Gorenjske 
turistične zveze Lucija Kav-
čič. »Sem precej mlajša kot 
je naša zveza in spomine 
raje prepuščam starejšim. 
Dolžnost nas, ki delamo se-
daj, pa je, da skušamo Slove-
nijo obogatiti tudi s pomočjo 
turističnih društev in njiho-
vih aktivnosti,« je povedala 

predsednica Kavčičeva, si-
cer iz Turističnega društva 
Žirovski vrh, kjer so pred 
kratkim praznovali dvaj-
set let delovanja. Poudari-
la je velik pomen tega, da že 
mlade vzgajamo za prosto-
voljstvo, tudi prostovoljstvo 
za turizem. 

»Pred nami so številne 
neznanke, od omejitev do 
zakonskih sprememb, zato 
upam, da ne bo preveč dru-
štev izgubilo volje za delo,« 
je še povedala Lucija Kavčič, 

ki ji je ob čestitkah za jubi-
lej podpredsednik Turistič-
ne zveze Slovenije Dominik 
S. Černjak izročil priznanje 
Turistične zveze Slovenije.

Zbrani turistični delavci 
so bili navdušeni tudi nad 
kulturnim programom in 
glasbo, za kar so poskrbe-
li člani Folklorne skupine 
Zala iz Turističnega društva 
Žirovski vrh in orgličarske 
sekcije Sejmarji iz Kultur-
nega društva Mihaelov se-
jem Mengeš. 

Ob jubileju tudi zbornik
31. stran

Mateja Rant

Bled – V podjetju Avtobusna 
postaja Ljubljana že dve leti 
partnersko sodelujejo s po-
nudniki različnih turistič-
nih storitev v najbolj obi-
skanih slovenskih turistič-
nih krajih, večinoma z Go-
renjske. S ponudbo pake-
tov, ki vključujejo avtobu-
sne vozovnice in vstopni-
ce za turistične znamenito-
sti, jim je uspelo nagovoriti 
med šest in sedem, v glavni 
sezoni pa celo do devet od-
stotkov tujih turistov v Lju-
bljani, da so se odločili za na-
kup paketa. Leta 2014, ko še 
niso prodajali paketov, se je 
za nakup avtobusne vozov-
nice do Bleda odločilo le sla-
bih pet odstotkov tujih turi-
stov. »Kakovostno obliko-
vana ponudba vpliva na šte-
vilo ljudi, ki se odločijo za 
obisk Bleda z javnim pre-
voznim sredstvom,« z za-
dovoljstvom ugotavlja vod-
ja marketinga na Avtobu-
sni postaji Ljubljani Matija 
Jeras.

Pakete, ki so poleg prevo-
za do Bleda vključevali tudi 
obisk Blejskega otoka, so 
oblikovali že lani v dogovo-
ru z Župnijo Bled, a so pri 
tem naleteli na oster odziv 
blejskih pletnarjev, zato so 
to zamisel opustili. Letos so 
pakete pripravili v sodelova-
nju z društvom Pletna Bled, 
v dobrem tednu pa so po be-
sedah Matije Jerasa prodali 
že prek sto paketov. »Gre za 
celovito ponudbo, ki vklju-
čuje tako avtobusni prevoz 
do Bleda kot prevoz z elek-
trično pletno na otok in po-
nudbo na otoku,« je razložil 

Jeras in dodal, da pri naku-
pu paketa potniki za ome-
njene storitve prihranijo pet 
evrov v primerjavi z redni-
mi cenami. Za povratno av-
tobusno vozovnico do Ble-
da, ki vključuje tudi rezerva-
cijo sedeža, potniki odšteje-
jo 12,30 evra, prevoz s ple-
tno na otok stane 11 evrov, 
še 10,50 evra pa plačajo za 
ogled otoka in obisk Potič-
nice. A kot opažajo na Avto-
busni postaji Ljubljana, je 
kupna moč turistov bistve-
no višja, zato bi bilo treba 
vsaj v glavni sezoni tudi po 
vzoru naših sosednjih držav 

temu prilagoditi cene. »Dr-
žava bi morala zato v sode-
lovanju s ključnimi delež-
niki v turizmu razmisliti, 
da bi določene potniške li-
nije v sezoni uvrstili v kon-
cept posebnega pomena in 
vsaj v sezoni dvigniti cene 
na teh linijah,« pravi Jeras 
in dodaja, da bi dodaten zas-
lužek potem lahko usmerili 
v nadaljnji razvoj turizma in 
turistične infrastrukture. S 
tem bi po njegovem dokaza-
li, da resnično cenimo svoje 
turistične bisere in jih tudi 
primerno uvrstili na svetov-
ni turistični zemljevid.

Avtobusna postaja Lju-
bljana ta čas partnersko so-
deluje s prek desetimi slo-
venskimi turističnimi ponu-
dniki, pri čemer jih je večina 
z Gorenjske. A po Jerasovih 
besedah po številu prodanih 
vstopnic absolutno prednja-
či Bled, saj za to destinacijo 
prodajo kar šestdeset odstot-
kov vseh vstopnic, sledi Po-
stojnska jama z okrog štiri-
desetimi odstotki prodanih 
vstopnic.

Na otok z električno pletno
V družbi Avtobusna postaja Ljubljana so oblikovali posebne turistične pakete, ki poleg prevoza z 
avtobusom do Bleda vključujejo tudi prevoz na otok z električno pletno.

 Pakete, ki so poleg prevoza do Bleda vključevali 
tudi obisk Blejskega otoka, so oblikovali že lani v 
dogovoru z Župnijo Bled, a so pri tem naleteli na oster 
odziv blejskih pletnarjev, zato so to zamisel opustili. 
Letos so pakete pripravili v sodelovanju z društvom 
Pletna Bled, v dobrem tednu pa prodali že prek sto 
paketov. Za povratno avtobusno vozovnico do Bleda, 
ki vključuje tudi rezervacijo sedeža, potniki odštejejo 
12,30 evra, prevoz s pletno na otok stane 11 evrov, še 
10,50 evra pa plačajo za ogled otoka in obisk Potičnice.
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Spomladansko- 
velikonočna razstava
Vabimo vas, da skupaj z nami pripravite spomladan sko-
ve likonočno razstavo, ki jo na Gorenjskem glasu pripravl-
jamo že vrsto let. Oglasite se v torek, 11. aprila 2017, od 
9. do 11. ure na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju in okrasite 
razstavni kotiček v avli (mizo velikosti 90 cm x 90 cm) s 
svojimi ročnimi deli, ki so kakorkoli povezani s pomladjo 
ali veliko nočjo. Za vse dodatne informacije in rezervacije 
razstavnega prostora nas pokličite na tel: 04/201 42 30 
ali nam pišite na koticek@g-glas.si.  Razstava bo na ogled 
vse do petka, 21. aprila 2017. Lepo vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

Mengeš – Na nedavni seji občinskega sveta Občine Mengeš 
so svetniki sprejeli rebalans proračuna, ki sicer ne prinaša 
dodatnih finančnih posledic. Občina namreč skupaj z drugimi 
članicami LAS Za mesto in vas pripravlja pet projektov, ki jih 
bo v kratkem prijavila pa prvi Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto 
in vas. Občina je projekte opredelila v januarja sprejetem pro-
računu, a le v posebnem delu proračuna, ne pa tudi v načrtu 
razvojnih programov, ki ga morajo občine predložiti ob prijavi 
na razpis. Po opozorilu upravljavca Lokalne akcijske skupine 
so tako le zadostili formalnostim. Članice LAS, občine Domža-
le, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice pripravljajo 
projekte: Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih 
poti, Spodbujanje in podpora razvoju turizma, Oživitev tržnic 
na območju LAS, Zgodbe naših mokrišč in Stara hišna imena.

Rebalans zaradi formalnosti

Jasna Paladin

Šmartno v Tuhinju – Grad-
nja kanalizacije v Tuhinjski 
dolini je del širšega medob-
činskega projekta odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda 
in oskrbe s pitno vodo, ki je 
znatno sofinanciran z evrop-
skim denarjem iz kohezij-
skega sklada, s tem pa so v 
Šmartnem v Tuhinju reši-
li pomanjkljivo komunalno 
oskrbo, ki je zaradi dotraja-
ne čistilne naprave kar kli-
cala po obnovi. Odplake iz 
tega dela Tuhinjske doline 
se zdaj preko Kamnika ste-
kajo v centralno čistilno na-
pravo v Domžale.

»Projekt, ki ga danes od-
piramo s takim veseljem, je 
povezan z dolgoletnimi pri-
zadevanji za kanalizacijsko 

omrežje v Tuhinjski doli-
ni. Večina občanov niti ne 
ve, za kako velik projekt in 

kako veliko denarja gre – če 
ne bi bili uspešni pri črpa-
nju kohezijskih sredstev, 

sami z občinskim proraču-
nom tega ne bi mogli finan-
cirati. Ne gre le za kanaliza-
cijo, pač pa tudi za ureditev 
izjemno težke prometne si-
tuacije v okolici šole. Ces-
ta skozi vas je zdaj bistve-
no bolj varna in prijetna za 
krajane,« je zbrane na slo-
vesnosti pred kulturnim do-
mom v Šmartnem nagovo-
ril župan Marjan Šarec.

Celotna vrednost komu-
nalnih naložb, povezanih 
s kohezijo, je bila samo na 
območju Tuhinjske doli-
ne že več kot 4,8 milijona 
evrov, v drugi fazi projekta 
pa sledi še gradnja sekun-
darnih kanalizacijskih vo-
dov, ki bodo posameznim 
gospodinjstvom omogočila 
priklop na novo kanalizacij-
sko omrežje.

Ob kanalizaciji še prenovljena cesta
V Šmartnem v Tuhinju so svojemu namenu tudi uradno predali enajst kilometrov novega 
kanalizacijskega omrežja in prenovljeno cesto skozi vas, ki ima zdaj vso potrebno infrastrukturo.

Novo pridobitev sta s simboličnim prerezom traku odprla 
župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti 
Šmartno v Tuhinju Primož Mali.

Kamnik – Člani Društva sv. Jakoba Kamnik vabijo v petek, 
24. marca, ob 19. uri v dvorano Frančiškanskega samostana 
v Kamniku na predavanje z naslovom Ernest Hemingway: 
Zbogom orožje in Soška fronta – ob 100. obletnici preboja 
pri Kobaridu. Predaval bo prof. Danijel Bezek.

Predavanje o Soški fronti

Šenčur – Sprehajalec je v gozdu med Britofom in Šenčurjem 
konec tedna ujel tale prizor. Človeku pride na misel znani 
izrek: kjer se osel valja, dlako pusti. Očitno ljudje, ki jim ni 
mar za okolje, smeti še vedno puščajo v naravi, čeprav imajo 
vsepovsod dovolj zabojnikov, kamor lahko odvržejo odpadke, 
in so v vseh občinah tudi zbirni centri. Škoda, da jih pri tem 
početju nihče ne vidi, da bi bili za svoje početje kaznovani. 
Tako pa bodo v prihodnjih tednih po vsej Sloveniji organizi-
rane čistilne akcije, kjer bodo okoljsko ozaveščeni ljudje čistili 
za tistimi, ki brez slabe vesti svinjajo v naravi.

Z nesnago pa kar v gozd

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Loški muzej 
bo od zdaj vsak mesec prip-
ravil muzejski večer, prvega 
je v mesecu, ko praznujejo 
ženske, posvetil zgodovini 
žensk. Ženskam sicer mu-
zej od lani namenja precej 
pozornosti: v sodelovanju z 
zavodom Tri deluje krožek, 
ki se ukvarja z Ločankami, ki 
so v lokalnem in globalnem 
okolju pustile pomembne 
sledi; izdajajo publikacije in 
članke s temi temami, prire-
jajo predavanja, v muzejski 
vitrini pa pod naslovom Dve 
ženski – en poklic predsta-
vljajo življenje in delo dveh 
učiteljic, Bogomile Krvine 
in Julije Bernik. 

Predavateljica dr. Mar-
ta Verginella, avtorica in so-
avtorica številnih člankov 
in knjig na temo zgodovine 
žensk in študij spolov, pro-
fesorica na Fakulteti za hu-
manistične študije in na 
Zgodovinskem oddelku Fi-
lozofske fakultete v Ljublja-
ni, je na predavanju, ki so se 
ga udeležile pretežno ženske 
in le redki predstavniki mo-
škega spola, predstavila dol-
go pot pravne in politične 
zgodovine žensk. Čeprav se 
je skozi stoletja na tem po-
dročju marsikaj spremeni-
lo in čeprav je izšlo že veliko 

zbornikov o ženskah (med 
drugim tudi publikacija Po-
zabljena polovica, kjer Vergi-
nellova sodeluje kot soavtori-
ca), pa predavateljica ugota-
vlja, da so v publikacijah, ki 
izhajajo danes, ženske mno-
gokrat prezrte. Omenila je 
Slovenski zgodovinski atlas, 
ki vsebuje več kot štiri tisoč 
gesel, a le redka obravnavajo 
ženske, podobno velja za en-
ciklopedijo in slovensko kro-
niko. To kliče po ponovnem 
razmisleku o »vidnosti« 

žensk v javnem prostoru, 
poudarja govornica. Sprego-
vorila je o koreninah neena-
kosti žensk od antike nap-
rej, ko so bile tako v druži-
ni kot širši družbi obravna-
vane kot manj vredne. Velja-
le so za šibkejše in lahkotne-
ga duha, zaradi česar so jim 
odrekali avtoriteto in prav-
no opravilnost, potrebovale 
so moško varstvo in nadzor 
in prek moških uživale svo-
je pravice. Pozneje so začele 
pridobivati nekatere pravice, 

povezane z upravljanjem 
lastnega premoženja. Ome-
nila je vidne vladarice (Kata-
rina Medičejska, Marija Te-
rezija, Katarina Velika), ki 
so vladale v času absolutiz-
ma, a šlo je za posameznice, 
preostali ženski svet s tem ni 
dosti pridobil. Celo franco-
ska revolucija z višjo ravni-
jo splošnih človekovih pra-
vic je ženske pri tem izvze-
la. Nekaj boljše možnosti 
jim prinesejo prelomni časi 
velikih konfliktov, vojn, ko 
jim položaj v družbi izbolj-
ša aktivnost na »notranjih 
bojiščih«. Govorila je tudi o 
vlogi sufražetk in feministk, 
o doseženi volilni pravici, o 
drugih pravicah. Enakoprav-
nost se je v današnjem času 
povečala, a zapisane pravice 
še ne pomenijo nujno ena-
kih možnosti, ugotavlja pre-
davateljica, čemur so pritr-
dile tudi udeleženke sreča-
nja, ki so opozorile tudi na 
dejstvo, da se danes krčijo že 
pridobljene pravice, kakršne 
so uživale prejšnje generaci-
je žensk. To denimo velja za 
države, kot sta Sirija in Tur-
čija, a tudi slovenska druž-
ba ni imuna proti temu, da 
bi na ravni mentalitete spet 
lahko zdrsnili nazaj v tradici-
onalne vzorce iz preteklosti, 
so med drugim povzele ude-
leženke. 

Razmislek o vidnosti žensk v 
javnem prostoru
Prvi letošnji muzejski večer so v Škofji Loki posvetili zgodovini žensk. O tem, kako so se spreminjale 
pravice žensk skozi zgodovino, je predavala dr. Marta Verginella.

Dr. Marta Verginella je v Škofji Loki govorila o pravicah 
žensk skozi zgodovino. 
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Pomlad na vrtu

Suzana P. Kovačič

Kranj – Preudaren kmet ali 
vrtičkar se gojenja zelenja-
ve in poljščin ne bo lotil brez 
premisleka, temveč bo kolo-
barjenje na njivah ali gredi-
cah skrbno načrtoval, pravi 
Robert Golc in pojasni: »Ko-
lobarjenje je tradicionalen 
način kroženja zelenjave in 
poljščin, pri katerem določe-
no vrsto vsako leto pridelu-
jemo na drugem delu zele-
njavnega vrta. To pa ne velja 
samo za posamezne vrste, 
temveč tudi za cele skupine, 
zato recimo čebule ne sme-
mo posaditi na gredici, kjer 
sta prejšnje leto rasla česen 
ali por. Dejstvo je, da se z ne-
prekinjenim gojenjem po-
samezne vrste na isti površi-
ni sčasoma porabijo hrani-
la in razmnožijo škodljivci 
oz. povzročitelji bolezni, ki 
napadajo to vrsto. Kolobar-
jenje je zato vedno dobro-
došlo. Nova skupina rastlin 
bo imela drugačne potrebe 
po hranilih, škodljivci, ki se 
bodo namnožili, pa bodo ob 
svojega gostitelja in bodo po-
stopno izginili.« 

Vsaka zelenjavna vrsta 
ima svoje potrebe in značil-
nosti – in če jih poznamo, 
lahko delujejo tudi v našo 
korist in pripomorejo tudi k 
boljši rasti drugih sort. Golc 
svetuje: »Nekatere vrste 
zelenjave ali poljščin, na 

primer krompir, pomaga-
jo rahljati zemljo, stročnice 
pa na svoje korenine veže-
jo dušik, ki ostane v tleh na 
voljo naslednjim vrstam, ki 
sledijo. Zato je za stročnica-
mi modro pridelovati tiste 
vrste, ki porabijo veliko du-
šika, to so recimo kapusni-
ce. Obratno pa zelenjavo, ki 
potrebuje malo dušika, ve-
lja saditi za kapusnicami.«

Priprava tal

Osnovno obdelavo tal ora-
nje ali ročno prekopavanje 
(»štihanje«) naj bi opravili že 
lani jeseni. »Nizke tempera-
ture, ki so bile letošnjo zimo 
zelo pogoste, so pozitivno 

vplivale na samo strukturo 
tal. Tla so globoko zamrzni-
la, posledično pa imajo tla 
sedaj zelo rahlo strukturo. 
Letos bo treba paziti, da ne 
bomo čezmerno uporabljali 
raznih motornih prekopal-
nikov, ki poslabšajo struk-
turo in povzročijo zbita tla. 
Zbita tal so premalo zračna, 
pojavi pa se tudi zastajanje 
vode. V marsikaterem vrtu 
bo tako zadosti samo upo-
raba ročnega orodja,« pra-
vi Robert Golc in doda, da 
je tudi za poznejšo rast po-
sevka zelo pomembno, da 
je zemlja zračna; zaskor-
jeno površino rahljamo s 
krempljastim rahljalnikom 

ali majhno motiko, vendar 
to lahko naredimo le, če so 
rastline posejane v vrstice 
dovolj narazen. To je eden 
od glavnih razlogov, še po-
jasni Golc, da v vrste seje-
mo solatnice (tudi za be-
rivko), radič, rukolo, špina-
čo, blitvo, redkvice, koren-
ček in peteršilj, ne le stroč-
nic, rdeče pese ipd. »Vrstice 
nam poleg tega omogočajo 
pokrivanje medvrstnih pro-
storov z rastlinsko zastirko, 
ko bi radi preprečili izhlape-
vanje vode, zbijanje prsti ali 
rast plevela. V vrste poseja-
ne rastline imajo več zraka, 
zato so manj občutljive na 
obolevanje; smer vrstic naj 
bo takšna, v kateri najpogo-
steje piha.«

Setev na 
permakulturnem vrtu

Na permakulturnem vrtu, 
kjer gred ne prekopavamo 
in jih imamo pokrite z zas-
tirko, je tudi čas za prva op-
ravila. »Marsikdo si pred-
stavlja, da bo seme težko 
vzkalilo pod nekaj centime-
trov debelo odejo iz suhega 
listja ali slame. Setev ali sa-
jenje izvedemo preprosto 
tako, da zastirko enostavno 
odgrnemo in jo, ko rastline 
začnejo rasti, zagrnemo na-
zaj. Sicer pa sejemo približ-
no isti čas kot na klasičnem 
vrtu brez zastirke,« pojasni 
Robert Golc. 

Kolobarjenje za bogat pridelek
Kolobarjenje je nujno tako za bogat in zdrav pridelek kot tudi za ohranjanje rodovitnosti prsti. Zakaj 
bo v marsikaterem vrtu letos zadosti samo uporaba ročnega orodja, prav tako pojasni Robert Golc, 
kmetijski svetovalec pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj.

Robert Golc: »Vsaka zelenjavna vrsta ima svoje potrebe in 
značilnosti – in če jih poznamo, lahko delujejo tudi v našo 
korist in pripomorejo tudi k boljši rasti drugih sort.« Suzana P. Kovačič

Bled – Spomladanski česen 
sadimo že zelo zgodaj spo-
mladi, svetuje Ana Rima-
hazi, vodja trgovine KGZ 
Gozd Bled, in doda, da tudi 
spomladansko čebulo lahko 
posadimo skoraj takoj, ko so 
tla primerna za obdelavo, to-
rej ko je zemlja osušena, pli-
tvo obdelana ... »V neogre-
to zemljo, kar za marec še 
drži, lahko sadimo še grah, 
bob, redkvico in rukolo. Ko 
pa se zemlja ogreje nad pet 
stopinj Celzija (temperaturo 
tal objavlja na spletni strani 
Agencija RS za okolje, op. 
a.), lahko posejemo blitvo, 
špinačo in solato. Na voljo 

so že sadike kristalke, leden-
ke, gentile, rjavke in meh-
ke solate (majske kraljice). 
Možnost sajenja je v rastli-
njake in tople grede, ki pa jih 
v teh toplih dneh redno zra-
čimo, da ne bomo imeli te-
žav z boleznimi. Tisti, ki sa-
dite na prosto, sadike pokrij-
te z agrokopreno. Tudi sadi-
ke kapusnic (zgodnje zelje, 
ohrovt, cvetačo, brokoli, ko-
lerabico) lahko sadimo. Za 
setev korenja in peteršilja pa 
mora imeti zemlja vsaj osem 

stopinj Celzija, za fižol še 
več. Nakaljen zgodnji krom-
pir lahko posadimo in ga 
pokrijemo z agrokopreno. 
Jagodam zrahljamo zemljo 
in jih po potrebi pognojimo. 
Jagoda je trajnica, ki lepo 
prezimi. Pomembno pa je, 
da pri jagodah upoštevamo 
kolobarjenje na nekaj let, če 
želimo plodove ohraniti veli-
ke in sočne.«

Za setev trave je še 
prezgodaj

S setvijo trave počakajmo. 
Priporočljivo je, da tempera-
tura tudi ponoči ne pade pod 
deset stopinj Celzija. Trato v 
tem času pregrabimo, s tem 
jo prezračimo, ter pognoji-

mo. Obrezujemo tudi ok-
rasne vrtnice. »Predvsem 
pa čim več časa preživite na 
prostem, da se vas ne polo-
ti spomladanska utrujenost. 
Naberite regrat, čemaž, tro-
bentice in opazujte prebu-
jajočo se naravo. Prevetri-
te zalogo semen zelenjave 
in cvetlic, pospravite stano-
vanje in očistite telo. Morda 
pa izkoristite še zadnje hla-
dnejše dni na snegu,« Ana 
Rimahazi doda simpatičen 
nasvet.

Najprej posadimo 
česen in čebulo
Marec – mesec, ki prikliče pomlad in z njo delo 
na vrtu. Zemljo že lahko pripravimo, nekaj malega 
posadimo, a s sajenjem nikar ne prehitimo narave.

Ana Rimahazi ob sadikah jagod 

Sadike solat so že na voljo.
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Rastlinjake in tople grede v teh toplih dneh redno 
zračimo, da ne bomo imeli težav z boleznimi. Tisti, ki 
sadite na prosto, sadike pokrijte z agrokopreno.

Za žago 1a, Bled 
04 575 05 19 

Trgovina odprta:  
vsak dan 7-19 
sobota 7-13

VSE ZA SPOMLADANSKO UREJANJE VRTA IN OKOLICE VAŠE HIŠE (zemlja za rože, gnojila, semena, orodje …) 
 TRAJNICE - SEMENSKI KROMPIR - SEMENA ZELENJAVE - SADIKE SADNEGA DREVJA 

ORODJE (vrtne škarje, noži, lopate, vile ...) - GOZDARSKI PROGRAM (orodje in zaščitna sredstva) 

PREDAVANJE 
O BALKONSKIH ROŽAH

bo v petek, 7. aprila, ob 17. uri 
v predavalnici na zadrugi. 

KMALU
PESTRA IZBIRA 

BALKONSKIH ROŽ

Predavala bo Marija Hrovat, inž. agr., avtorica kataloga Cvetje za poletje 

KOTIČEK Z LOKALNO HRANO jabolka, krhlji, jabolčni kis, krompir, sokovi, čaji, moka, olja, 
med, mlečni izdelki, suhe mesnine in kreme, tinkture,...
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KORUZA ZA ZRNJE:
LG 32.58 (FAO 260, PT)

LJ 275T (FAO 275, PT)

FEROXXY (FAO 300, PT)

MUSIXX (FAO 300, PT)

DKC 3623 (FAO 300, Z) 

LG 23.06 (FAO 300, Z) 

LG 33.30 (FAO 300, Z) 

LG 30.315 (FAO 310, Z) 

DKC 4014 (FAO 320, Z) 

CHAPALU  (FAO 330, Z) 

LG 33.50  (FAO 340, TZ) 

CONEXXION (FAO 340, Z) 

SHERLEY (FAO 340, TZ) 

DKC 4522 (FAO 345, TZ) 

DKC 4590 (FAO 345, Z) 

LG 30.369  (FAO 360, Z)  
(LIMANOVA)

DKC 4608 (FAO 360, TZ) 

DKC 4717 (FAO 370, Z) 

FUTURIXX (FAO 380, Z) 

DKC 5031  (FAO 400, Z) 

ACIMILL (FAO 400, Z) 

DKC 5542 (FAO 480, Z) 

DKC 5830 (FAO 600, Z) 

KORUZA ZA SILAŽO:
LG 30.220 (FAO 220, PT) 

LG 30.311 (FAO 320, PT) 

LG 33.87 (FAO 380, TZ) 

SHANNON (FAO 400, Z) 

LG 34.90 (FAO 430, Z) 

AAPOTHEOZ (FAO 450, Z) 

LGAN - za več
mleka in mesa

Garancija za
zdrav in obilen
pridelek zrnja

www.agrosaat.si
Sorte so vam na
voljo v vseh dobro
založenih trgovinah
s semeni.

 

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža! 

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo 
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Gorenjskem je 
koruza po obsegu pridela-
ve najbolj razširjena poljšči-
na, po podatkih iz zbirnih 
vlog za kmetijska plačila 
jo kmetije in druga kmetij-
ska gospodarstva prideluje-
jo na 3600 hektarjih povr-
šine. Razlog za velik delež 
koruze v setvenem kolobar-
ju je predvsem v tem, da je 
gorenjsko kmetijstvo prete-
žno usmerjeno v živinorejo, 

predvsem v govedorejo, pri 
kateri ima koruzna silaža 
zelo pomembno mesto v 
krmnem obroku.

Na kmetijskih gospodar-
stvih, ki pridelujejo koru-
zo za silažo, se vsako leto 
med pripravami na novo 
pridelovalno leto sprašuje-
jo, kateri hibrid bi poseja-
li, da bi bil pridelek najbolj-
ši. Na trgu s semeni je na-
mreč velika ponudba, že po-
nudnikov je veliko, vsak pa 
ponuja več vrst hibridov. Na 

Kmetijskem inštitutu Slo-
venije vsako leto pripravi-
jo seznam priporočenih hi-
bridov glede na namen pri-
delave. Pridelovalcem so 
pri izbiri v pomoč še podat-
ki, ki jih navajajo ponudni-
ki, pa tudi rezultati preiz-
kusov, ki jih opravljajo stro-
kovne kmetijske organiza-
cije. Na Gorenjskem vsako 
leto poskrbi za poskusni na-
sad s koruznimi hibridi iz 
različnih semenarskih hiš 
Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj. Pri izbiri hibridov je 
pomemben tip zrnja, dolži-
na rastne dobe, višina koru-
ze, odpornost proti lomu, 
poleganju ter proti najpo-
membnejšim boleznim in 
škodljivcem, dolgozelnost, 
vlaga zrnja ob spravilu in 
količina pridelka (zrnja in 
suhe snovi).

Velika izbira hibridov  
koruze za silažo
Ponudniki tudi s poskusi preverjajo, kateri hibridi so najprimernejši za 
pridelavo na Gorenjskem.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Gnojenje z organ-
skimi hranili je priporočlji-
vo opraviti že jeseni, pred-
vsem če v ta namen upora-
bimo hlevski gnoj. »Spo-
mladi lahko uporabimo tudi 
pripravljena organska gnoji-
la v obliki peletov ali granul. 
Pred nakupom organskega 
gnojila preverimo sestavo, 
torej vsebnost posameznih 
hranil. Pametno je preveri-
ti, ali je organsko gnojilo ter-
mično obdelano, kar pome-
ni, da zaradi posebne toplo-
tne obdelave ne vsebuje klic 
bolezni in semen plevelov. 
Poleg organskih gnojil lah-
ko uporabljamo tudi mine-
ralna gnojila. Spomladi upo-
rabimo mineralna gnojila, 
ki vsebujejo dušik, fosfor in 
kalij, poleg teh pa lahko še 
posamezne mikroelemente, 

ki so prav tako pomembni za 
rast in razvoj rastlin,« svetu-
je Robert Golc, kmetijski 
svetovalec pri KGZ Kranj, in 
hkrati opozarja, da so v zad-
njem obdobju na trgovskih 
policah vedno novi priprav-
ki za gnojenje, ki pogosto ob-
ljubljajo odlične pridelke in 
»čudežno« delovanje, a po-
gosto s tem kupimo le mač-
ka v žaklju. 

»Bistveno pred nakupom 
gnojil, bodisi mineralnih 
bodisi organskih, je, da na 
etiketi preverimo vsebnost 
makro- in mikrohranil, ki je 
navadno navedena v odstot-
kih, ter izberemo tisto gno-
jilo, kjer je poleg očem pri-
jazne embalaže prisotna 
tudi kakovostna vsebina,« 
še pojasni sogovornik , saj 
tako kot ljudje tudi rastline 
za svojo rast in razvoj potre-
bujejo kvalitetna hranila.

Dodajanje hranil v vrtu

Na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije vsako leto 
pripravijo seznam 
priporočenih hibridov 
glede na namen 
pridelave.

Na Gorenjskem je koruza po obsegu pridelave najbolj 
razširjena poljščina. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – O Naravni vzgoji sa-
dik zelenjave in potaknjen-
cev okrasnih rastlin bo na 
delavnici v Kranju govorila 
Tatjana Rupnik, dipl. inž. 

agronomije z dolgoletnimi 
izkušnjami. Predstavila bo, 
kako na naraven in čim bolj 
enostaven način vzgojite 
lastne sadike zelenjave in 
okrasne rastline. Naučili se 
boste, kdaj in kako sadite, 

vse o potaknjencih, kje hra-
nite in kako vzdržujete mla-
de rastlinice do časa, ko jih 
boste prenesli na njive, vr-
tove in v okrasne lonce. 
Vzgoja sadik (predvsem 
ekoloških) predstavlja tudi 

poslovno priložnost ter pri-
ložnost za dodaten zaslu-
žek, saj je ekološka lokalna 
prehrana v današnjem času 
velika potreba in izziv. Po 
predavanju bo predavate-
ljica na voljo za vprašanja. 

Delavnica bo brezplačna, 
potekala bo v četrtek, 30. 
marca, ob 18.30 v Centru za 
trajnostni razvoj podeže-
lja v Kranju. Svojo udelež-
bo obvezno predhodno spo-
ročite po e-pošti na naslov 
vlasta.jursak@ctrp-kranj.
si ali na telefonsko številko 
040 733 344. 

Delavnica naravne vzgoje sadik, potaknjencev 
Zbilje – Družba Žito (Podrav-
ka) in Zavod za gozdove 
Slovenije bosta danes v 
Zbiljskem gaju na mednaro-
dni dan gozdov zasadila 1001 
sadiko gozdnega drevja od 
skupaj deset tisoč, zbranih s 
pomočjo kupcev in podjetja.

Sadili bodo sadike 
gozdnega drevja
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Naklo – Likovno društvo Naklo in KUD Trata iz Gorenje vasi 
sta v Pavlinovi galeriji v Domu Janeza Filipiča v Naklem prip-
ravila skupno razstavo z naslovom Vrata. Postavila jo je aka-
demska slikarka Maja Šubic, ki se je tudi udeležila nedavnega 
odprtja. Navdih ustvarjalcev obeh društev se je pokazal v likov-
nih podobah vrat in ključev, ki odpirajo pot v svet, kot je dejala 
predsednica KUD Trata Jana Rojc. Član LD Naklo Damijan 
Janežič je povedal nekaj zanimivosti o portalih in okenskih 
okvirjih. Razstava bo odprta do 2. aprila, in sicer ob nedeljah 
od 16. do 18. ure, preostale dni po dogovoru. LD Naklo vabi 
na ogled še dveh razstav: na fotografsko razstavo Stari portali 
in vrata v Domu starejših občanov v Naklem in na slikarsko 
razstavo v Graščino Duplje, kjer razstavlja Jan Albert Novak.

Na ogled likovne podobe vrat 

Od leve predsednica LD Naklo Alojzija Murn, akademska 
slikarka Maja Šubic in predsednica KUD Trata Jana Rojc

Igor Kavčič

Kranj – »Antarktika je najbolj 
hladen, najbolj sušen in naj-
bolj vetroven kontinent,« be-
remo v uvodu stripovskega 
seriala, trilogije z naslovom 
Antarktika. In kot francoski 
scenarist Jean-Claude Bar-
toll piše naprej: »Tam lahko 
preživijo samo tiste rastline 
in živali, ki so prilagojene na 
mraz, pomanjkanje svetlobe 
in sušna obdobja.« Vse to je 
med drugim narisal Bernard 
Kolle, hrvaško-slovenski ri-
sar stripov in ilustrator, ki že 
deset let riše za francosko za-
ložb Glénat, kjer je Antarkti-
ka v izvirniku tudi izšla.

Pred dnevi smo strip do-
bili tudi v slovenskem pre-
vodu, za kar je zaslužen slo-
venski stripovski prvoborec 
Aleksander Buh. Oba je zad-
njo sredo na stripovskem 
večeru v Mestni knjižnici 
Kranj gostil Zoran Smilja-
nić. Kot je ta v uvodu dejal, 
Bernard Kolle počne tisto, za 
kar vedno znova ugotavlja-
mo, da je pri nas tako rekoč 
nemogoče – živi namreč od 
stripa. Hrvat po rodu se je v 
Ljubljano preselil leta 1988. 
»Žena je dobila službo v Lju-
bljani, šel sem z njo in ostal 
v Sloveniji, za kar mi ni žal,« 
pove stripovski mojster. »V 
otroštvu sem rad bral stri-
pe. Revija Stripoteka, Luc-
ky Luke, Asterix, še zlasti sta 
me navduševala risarja Moe-
bius in Hermann, ki sta me 
nekako tudi potegnila v to, 
kar zdaj počnem že več kot 

pol življenja. Risati sem za-
čel med služenjem vojaške-
ga roka. Po sili razmer, ker 
nekaj časa nisem imel izho-
da iz vojašnice in mi je bilo 
dolgčas ...« Najprej je risal li-
cenčni strip Tom in Jerry za 
hrvaško založbo Vjesnik. Po 
osamosvojitvi Slovenije je 
bilo možnosti za zaslužek z 
risanjem stripov zelo malo, 
zato je sredi devetdesetih za-
čel za nemško založbo risa-
ti stripe za mladino, se vmes 
podal na ameriški trg in so-
deloval s slovito revijo Dark 
Horse in se po risanju dveh 
serij v nemških stripovskih 
revijah pred desetimi leti 
ustalil v državi, ki so del stri-
povskih nebes, v Franciji. 

Prav zaradi delovanja v tu-
jini je Kolle slovenskim lju-
biteljem stripa dokaj ne-
znan avtor. Lahko bi rekli, 

da se drži nekako ob strani. 
A vendarle, pred leti je v pre-
vodu iz francoščine izšel se-
rial Diamanti, še sveža pa je 
Antarktika. »Serial v treh stri-
povskih knjigah sem risal šti-
ri leta. Gre za zgodbo o osva-
janju južnega tečaja, ko sta 
zanj leta 1910 tekmovali ang-
leška posadka s kapitanom 
Robertom Scottom in Nor-
vežani, ki so se tja odpravili 
z Roaldom Amundsenom. 
Scenarist je v strip vpletel lju-
bezensko podzgodbo Belgij-
ca Knuta in Škotinje Maure-
en. Vsi dogodki, datumi, lad-
je … so realni, izmišljena pa 
sta omenjena lika.«

Smiljanić je Kollejevo ri-
sarsko tehniko označil za 
vrhunsko, prav tako njegov 
način kadriranja, predvsem 
pa občutek za detajl. »Prvih 
14 strani Antarktike sem 

narisal še na papir, nadalje-
val pa sem z digitalnim risa-
njem na računalnik. To daje 
možnost povečave in lahko 
se posvetiš tudi najmanjše-
mu kadru.« 

»Bernard je odličen risar 
in sramota je, da ga nimamo 
več v slovenščini. To je eden 
od razlogov, da sem se odlo-
čil za izdajo. V zadnjih letih so 
bili to Mustrovi stripi pa ne-
kaj albumov Tomaža Lavri-
ča, te dni je izšel album Ča-
rodej, prvi del trilogije Tolpa 
mladega Ješue,« Aleksander 
Buh navdih za izdajanje stri-
pov, za kar je pri tako majh-
nem tržišču treba imeti pred-
vsem veliko poguma, pripi-
suje tudi dejstvu, da že 54 let 
bere in zbira stripe. »Upam, 
da mi bo v tem in prihodnjem 
letu uspel projekt razstav slo-
venskega stripa po sloven-
skih veleposlaništvih po sve-
tu,« še dodaja Buh.

Trenutno v sodelovanju z 
istim francoskim scenaris-
tom Bartollom riše strip o 
Južni Afriki, v reviji Mladina 
pa je ravno začel izhajati seri-
al Malvazija in brancin, za ka-
terega scenarij piše Iztok Sitar 
iz Poljan. »Tudi sam imam 
na zalogi nekaj scenarijev, ki 
jih moram smiselno urediti 
v zgodbo,« je še dodal Kolle, 
ki riše povprečno od osem do 
deset ur na dan, nakar še na-
migne, da ima idejo o stripu, 
v katerem bi se letalo zaletelo 
v zgradbo, kjer bi imeli sesta-
nek G20, predstavniki dvajse-
tih gospodarsko najmočnej-
ših držav na svetu.

Risar, ki živi od stripa
Bernard Kolle je eden tistih risarjev stripov, ki je najprej uspel v Nemčiji, ZDA in Franciji, da bi ga 
spoznali tudi v Sloveniji, kjer ta hrvaško-slovenski avtor že skoraj trideset let živi in dela.

Risar stripov Bernard Kolle med risanjem posvetila bralcu v 
njegovo Antarktiko / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo jutri, v sredo, 22. marca, ob 
19. uri predvajan dokumentarni film Brezmejno (Nemčija/Slo-
venija, 2016) v režiji avstrijskega filmskega ustvarjalca Petra 
Zacha. Poetično besedilo, ki nagovarja k razmisleku o naravi 
in premikanju različnih vrst meja, je prispeval prepoznavni 
slovenski pesnik, romanopisec in esejist Aleš Šteger. Direktor 
fotografije je večkrat nagrajeni mojster lirične podobe Thomas 
Plenert. Izjemen glasbeni prispevek k filmu so dodali Nino de 
Gleria, Jelena Ždrale in vokalistka Brina Vogelnik. Po projekciji 
bo sledil še pogovor z Alešem Štegrom.

Projekcija filma Brezmejno

Ljubljana – Danes, v torek, 21. marca, ob 19. uri bo na Vodni-
kovi domačiji predstavitev novega glasbenega albuma v stripu 
Martina Ramoveša z naslovom Astronomi. Krajšemu pogovo-
ru z avtorjem o nastajanju stripa bo sledil nastop Martin Ra-
moveš Banda, nato pa bo med sproščenim druženjem vsem, 
ki boste želeli, Martin tudi kaj narisal v vaš izvod albuma.

Astronomi – glasba v stripu

Kranj – Včeraj zvečer so v Stolpu Škrlovec premierno uprizorili 
predstavo Alamut, ki jo je po romanu Vladimirja Bartola dra-
matiziral Dušan Jovanović. Predstavo, ta je nastala v produkciji 
Gimnazije Kranj v sodelovanju s Prešernovim gledališčem, je 
režiral Milan Golob, v njej pa igrajo dijaki gimnazije. Predstavo 
bodo prvič ponovili že danes, v torek, 21. marca, ob 13.30 in 
17. uri nato pa še v sredo ob 13.30 in 17. uri.

Alamut kranjskih gimnazijcev

KRATKE NOVICE
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Kranj – Smučarske tekačice in tekači so sezono svetovnega 
pokala končali v Quebecu v Kanadi, kjer so iz slovenske repre-
zentance tekmovale Vesna Fabjan, Anamarija Lampič in Katja 
Višnar. Vse tri so se najbolj izkazale v sprintu v prosti tehniki, ki 
ga je z veliko smolo najvišje, na 11. mestu, končala Fabjanova, 
kar je njen drugi najboljši rezultat sezone. Višnarjeva je bila 17., 
Lampičeva pa 19. Za slednjo je izjemna sezona. Članica TSK 
Triglav Kranj je ubranila turkizno majico in postala najboljša 
mlada tekačica do 23 let na svetu v sezoni.

Lampičeva najboljša mlada tekačica na svetu

Kranj – Na Holmenkollnu nad Oslom se je zaključila bia-
tlonska sezona. Bila je v znamenju Francoza Martina Fourcada 
in Nemke Laure Dahlmaier. Za najboljše slovenske rezultate je 
prav ob koncu sezone poskrbela Teja Gregorin. Na zadnji po-
staji svetovnega pokala je osvojila osmo, četrto in osemnajsto 
mesto. Sezono je v skupnem seštevku končala na tridesetem 
mestu, kar je precej višje kot lani. V letošnji zimi je bila znova v 
dobri tekaški formi, tudi v Oslu je bila med najhitrejšimi, boljše 
uvrstitve pa ji je vse prevečkrat preprečilo streljanje. Sedaj bo 
čas za analize in počitek, nato pa se bodo začele priprave na 
novo, olimpijsko sezono. »Zagotovo bodo v prihodnji zimi 
glavni cilj olimpijske igre. Letos sem dokazala, da lahko skozi 
celo sezono zelo dobro tečem. V priprave bom poskušala iti 
na podoben način, kot smo šli pred letošnjo sezono, ker je bil 
ta pristop očitno uspešen, kar se je tudi pokazalo pri fizični 
pripravljenosti. Zagotovo pa bo treba nekaj spremeniti pri 
streljanju,« je povedala Teja Gregorin, ki bo letos dopolnila 37 
let in sodi med starejše biatlonke. Uvrstitve, ki jih je dosegla v 
Oslu, so dobra motivacija za naprej. Pri moških je v skupnem 
seštevku Klemen Bauer sezono končal na 42. mestu.

Gregorinova najvišje ob koncu sezone

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Rokometaši 
ekipe Urbanscape Loka so 
minulo soboto v prvem kro-
gu Lige NLB za prvaka v do-
mači dvorani na Podnu gos-
tili ekipo Celja Pivovarne La-
ško. V nabito polni dvorani 
so tekmo začeli pogumno in 
povedli z 2 : 0. Veselje doma-
čih navijačev pa ni bilo dolgo, 
saj so državni prvaki kmalu 
zagospodarili na igrišču ter 
ob polčasu povedli že za se-
dem golov. 

Tudi v nadaljevanju tek-
me so varovanci gostujoče-
ga trenerja Branka Tamšeta 

igrali zanesljivo ter nekaj-
krat vodili že za 12 golov ter 
na koncu kljub sicer dopad-
ljivi in požrtvovalni igri do-
mačih rokometašev slavili 
kar s 36 : 25. 

V celjski ekipi sta bila strel-
sko najbolj učinkovita Miha 
Zarabec in Tilen Kodrin, ki 
sta dosegla po šest golov, v 
domačem moštvu pa se je 
znova izkazal Aleks Kavčič, 
ki je gol prvakov zadel kar 
osemkrat.

Nova rokometna tekma se 
v Dvorani Poden obeta že to 
soboto, ko bodo varovanci 
trenerja Siniše Markote gos-
tili ekipo Kopra 2013.

Prvakov niso premagali

Učinkoviti domači strelec Aleks Kavčič je celjsko obrambo 
premagal kar osemkrat. / Foto: Andrej Tarfila

Vilma Stanovnik

Kranj – Z moško finalno tek-
mo se je v nedeljo pozno 
zvečer v dvorani na Planini 
v Kranju končalo tridnevno 
druženje odbojkarjev in od-
bojkaric, ki so se pomerili na 
zaključnem turnirju Pokala 
Slovenije. 

Prvi tekmi v ženski kon-
kurenci sta bili na sporedu 
že v petek popoldne, ko sta 
se v polfinalu najprej pome-
rila Calcit Volleball in For-
mula Formis. Po pričako-
vanju so bile boljše igralke 
Calcita Volleyballa, ki so sla-
vile s 3 : 0. Enak rezultat je 
bil tudi na večernem obra-
čunu, ko je Nova KBM Bra-
nik s 3 : 0 premagala VOL-
LEYBALLjubljano. Tako so 
se v veliki finale uvrstile od-
bojkarice Calcita Volleybal-
la in Nove KBM Branika, ki 
so se za naslov pokalnih pr-
vakinj nato pomerile v sobo-
to zvečer. Po maratonskem 
srečanju so pred nabito pol-
nimi tribunami z rezulta-
tom 3 : 2 slavile Mariborčan-
ke in tako še drugo leto za-
pored osvojile pokalno lovo-
riko. »Obe ekipi sta ljubite-
ljem odbojke pripravili feno-
menalno predstavo z vrhun-
sko odbojko. Naše tekmice 
so igrale zelo dobro, a smo 
bile me še za odtenek boljše. 
Zares smo si želele zmage 
in mislim, da smo si jo tudi 

zaslužile, » je v imenu zma-
govalk povedala Iza Mlakar.

Še pred ženskim finalom 
sta bili v soboto popoldne od-
igrani obe moški polfinalni 
tekmi. Najprej je ACH Vol-
ley s 3 : 0 premagal Krko, sle-
dila pa je gorenjski obračun 
med domačimi odbojkar-
ji Triglava in Calcitom Vol-
leyballom. Da se obeta nape-
ta tekma so bile dokaz pol-
ne tribune navijačev pa tudi 
uvodni niz. Kranjčani so na-
mreč povedli, Kamničani so 
naredili preobrat, na kon-
cu pa so zmagali triglavani. 

Sledili so trije nizi, ki so jih 
nato dobili Kamničani in si 
z rezultatom 3 : 1 znova za-
gotovili nastop v velikem fi-
nalu.

V nedeljo je bila popoldne 
na sporedu najprej tekma 
nekdanjih odbojkarskih re-
prezentantov 40+, ki so jo z 
2 : 1 dobili odbojkarji Vzho-
da, zvečer pa je bilo v dvorani 
Planina še zaključno dejanje 
letošnjega pokalnega tekmo-
vanja. Ko je v velikem finalu 
že vse kazalo, da se bodo mo-
rali kamniški odbojkarji pos-
loviti od naslova pokalnih 

prvakov, saj je ACH Volley 
povedel z 2 : 0, je sledil preo-
brat, Kamničani pa so na kri-
lih glasnih navijačev slavili v 
naslednjih nizih ter zmagali 
s 3 : 2.»Mislim, da smo za-
služeno zmagali, saj smo se 
res borili za vsako točko, ne 
glede na to, da smo zaostaja-
li že z 0 : 2 v nizih. Zato smo 
tudi tretji niz začeli z veliko 
željo po zmagi, kar nam je 
nato prineslo veliki preobrat 
in na koncu tudi zmago,« je 
v imenu ekipe Calcit Volley-
ball povedal odlični Andrej 
Štembergar Zupan.

Kamničanom še en pokal
Odbojkarji Calcita Volleyballa so po ogorčenem boju v nedeljo pozno zvečer znova osvojili naslov 
pokalnih zmagovalcev Slovenije, saj so v finalu premagali ekipo ACH Volleyja. Med odbojkaricami  
so se pokala veselile igralke Nove KBM Branik.

Na sobotnem gorenjskem derbiju med Calcitom Volleyballom in Triglavom so slavili 
kamniški odbojkarji, ki so nato v velikem finalu ugnali še ACH Volley in se veselili novega 
naslova pokalnih prvakov. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V Alpski hokejski ligi igrajo polfinalne tekme. Hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice se za vstopnico v finale merijo z Asia-
gom. Prvo tekmo so odigrali v gosteh in visoko izgubili z 1 : 5 (0 
: 3, 0 : 1, 1 : 1). Za Jeseničane je zadel Gašper Cerkovnik. Druga 
polfinalna tekma bo jutri na Jesenicah. Igra se na tri zmage.

Jeseničani polfinale začeli s porazom

Kranj – S sprinterskima preizkušnjama se je končalo svetovno 
prvenstvo v telemark smučanju, ki je potekalo v francoskem 
kraju Montchavin-La Plagne. Jure Aleš je osvojil osmo mesto, 
pri ženskah pa je bila najvišje Špela Mičunovič na 15. mestu.

Jure Aleš za konec osmi

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi ligi 
so odigrali tekme 25. kroga. 
Za predstavnika Gorenjske 
ni bil uspešen. Nogometaši 
Kalcerja Radomlje so doma z 

0 : 2 izgubili s Krškim, Dom-
žalčani pa so bili neuspešni 
na gostovanju v Novi Gorici, 
kjer so jih nogometaši Gorice 
premagali s 3 : 1. Na lestvici so 
še naprej tretji, Radomlje pa 
zadnje. 

V drugi ligi so odigrali tek-
me 17. kroga. Nogometa-
ši Zarice Kranj so pod vod-
stvom Erika Kržišnika osvo-
jili drugo zaporedno zmago. 
V gosteh so bili z 0 : 1 boljši 
od Krke. Roltek Dob je doma 

igral neodločeno 1 : 1 z ekipo 
Brežice Terme Čatež. Trigla-
vani so gostili Dravo Ptuj in 
bili boljši s kar 4 : 0. Na lestvi-
ci vodijo že za devet točk pred 
Roltekom, Zarica Kranj osta-
ja osma. »Če bomo zapravi-
li takšno prednost, potem si 
ne zaslužimo uvrstitve v prvo 
ligo,« razmišlja triglavan Vla-
do Šmit. 

Triglav še povečal prednost

Uspešne zaključne tekme DP  
za selekcije HKMK Bled

Tekmovalna sezona 2016/17 v 
hokeju na ledu se je že prevesila 
v sklepni, finalni del. HKMK Bled 
je praktično v vseh kategorijah, 
v katerih je nastopal, dosegel 
zastavljene rezultatske cilje, 
v kategoriji igralcev do 12. 
leta starosti pa celo presegel 
zastavljeni cilj. Obe ekipi v 
kategoriji do 14. leta starosti sta 
se uvrstili v polfinale državnega 
prvenstva. Za nastop v finalu je 
zmanjkal kanček sreče. Ekipi sta 
se tako pomerili v boju za tretje 
mesto.  Ekipa do 12. leta starosti 
pa je z uvrstitvijo v finale 
uresničila svoje želje in presegla 
zastavljeni cilj. Fantom želimo 

obilo užitkov v finalnih dvobojih 
in izpolnitev njihovih želja. 
Gremo po zlato medaljo!
Članska ekipa HKMK Bled 
je z nastopom v četrtfinalu 
državnega prvenstva svoj cilj 
sicer dosegla, predvsem pa 
je članska ekipa HKMK Bled 
pokazala pot mlajšim. 
Naši najmlajši hokejisti so 
ravno tako že zaključili s svojimi 
turnirji pod okriljem HZS in 
se sedaj zagreto pripravljajo 
na nastop na mednarodnem 
turnirju v Budimpešti. Z vrstniki 
iz Madžarske, Slovaške in Češke 
bodo bogatili svoje hokejsko 
znanje.

Selekcija U12 v boju za zlato medaljo na državnem prvenstvu 
/ Foto: arhiv HKMK bled
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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  ( 12 )

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

Nič ali vse – popoln krog
Na papir s svinčnikom za

rišem krog.
• Nič sem narisala. S krogom 
omejila prazen prostor.
•  V prostoru vseh možnosti 

sem narisala krog, njegove 
meje so meje moje izbire. 

•  Zarisala sem popoln krog, 
ki se na prvi pogled zdi pra
zen, a v tem navideznem 
niču vsebuje prav vse.

•  Ko rišem krog, mi je po
membno, da se začetek in 
konec stikata. Le tako krog 
predstavlja zaključeno ce
loto in ima kljub navidezni 
praznini tudi že vsebino.
Ko rišem krog za krogom, 

je vsak naslednji oddaljen od 
prejšnjega le za dober mili
meter. Ravno toliko, da se ne 
stikata popolnoma, vsak nas
lednji je nadgradnja in nada
ljevanje prejšnjega. Vsi kro
gi so zaključena celota. Vsak 
zase popolna enota. Počasi 
se izriše pot. Trdna, stabilna, 
polna. Omogoča varno hojo 
in potovanje v izbrani smeri. 

Če puščam stvari odprte, 
so krogi nedokončani. Pot 
polna lukenj. Hoja po njej 
negotova. Pojavi se obču
tek nepovezanosti in nesta
bilnosti. Če stopim v luknjo, 
padem nazaj. Začeti moram 
znova. 

V življenju v vsakem tre
nutku, ko izbiramo, komu
niciramo, zaključujemo od
prte projekte in začete pro
cese, prav tako rišemo in 
sestavljamo, zaključujemo 
kroge. 

Vsakič, ko se znajdemo v 
novi situaciji (partnerstvu, 
odnosu, službi, okolju, pro
jektu, …), v prostor vseh 
možnosti s svojo izbiro za
rišemo prvi krog. Vsaka na
slednja poteza je naslednji 
krog. 

Če smo temeljiti, so ti kro
gi sklenjeni. Imajo začetek in 
konec. Vsebina je zaključena 
celota. Daje oporo. Osnovo 
za naslednjo potezo, korak. 
Vsakič, ko smo popolnoma 

iskreni, ko naredimo vse, kar 
mislimo in čutimo, da je tre
ba, je krog popoln. 

Če na tak način rišemo 
svojo pot, po kateri stopamo, 
ni nič hudega, tudi če se kje 
spotaknemo. Pademo le ko
rak nazaj. Predhodni krogi s 
svojo polno vsebino nas za
varujejo in zadržijo. Nanje 
se opremo, ko se pobiramo. 

Na poti, v odnosu, pri pro
jektu se seveda pojavijo iz
zivi. Situacije, ko je težko 
vztrajati, iti do konca, zaklju
čiti krog, izrisati celoto, na
polniti vsebino, vztrajati pri 
svojih stališčih. Znajdemo 
se pred skušnjavo odneha
ti, zapustiti začeti krog, ki 
ga rišemo. Lažje se zdi izsto
piti. Narediti korak naprej v 
nov krog, prejšnjega pusti
ti nezaključenega. Taka po
teza res prinese trenutno 
olajšanje. Kasneje se ne iz
kaže za najboljšo popotni
co. Krog, ki smo ga pustili 
praznega, ne nudi več polne 

opore. Ko klecnemo, »pa
demo« skozenj, ker ni cel. 
Če je nedokončanih krogov 
na naši poti veliko, se nam 
lahko zgodi, da pademo na
zaj na začetek, kjer moramo 
popravljati, kar smo prej na
redili le napol. To pa se iz
kaže za še veliko napornej
še opravilo, kot bi bilo vsa
kokratno sprotno dokonča
nje začetega. 

Poglejmo risanje krogov v 
partnerskem odnosu:
•  Iskreno se soočajmo z 

vsem, kar se dogaja.
•  Komunicirajmo, iščimo 

rešitve, pogovorimo se o 
vsem, kar se nam zdi po
membno.

•  Ko imata oba partnerja ob
čutek, da se je stvar razreši
la, sta izrisala in zaključila 
»popoln krog«, ki jima daje 
podporo za naslednje kora
ke na skupni poti.

•  Dialogi nas – čeprav so lah
ko tudi naporni, razpra
ve dolgotrajne – notranje 

bogatijo in zbližujejo, saj 
so vsebinsko polni.

•  Ko se v komunikaciji umi
kamo, ne povemo in razčis
timo stvari, rišemo luknja
ste kroge.

•  Ko je pritisk nerazčiščenih si
tuacij prevelik, začnemo pa
dati skozi prazne kroge na
zaj, včasih prav na začetek.

•  Čutimo praznino, začne
mo se oddaljevati, bežati 
sami pred seboj in partner
jem, soočenjem z neizreče
nim ali nerazčiščenim. 
Bodimo dosledni in iskre

ni. Rišimo vsebinsko polne, 
zaključene kroge. Ne zače
njajmo krogov ali njihovih 
približkov le zato, ker funk
cioniramo iz navade. Če ne 
vemo, zakaj bi narisali krog, 
kaj z njim pravzaprav izbi
ramo, je veliko bolje pustiti 
polje vseh možnosti začasno 
prazno in se poglobiti vase. 
Začutiti, kaj zares želimo i 
šele takrat izrisati svojo pot. 
Izbrati zase tisto pravo.

Jelena Justin

Razgibano, s številnimi 
potmi in grapami preple
teno območje predalpske
ga sveta zahodno od naše
ga glavnega mesta, se ime
nuje Polhograjsko hribov
je. Na starejših zemljevidih 
in v starejših opisih se upo
rablja tudi ime Polhograjci, 

pa Polhograjski dolomiti. Že 
ime samo pove, da je središ
če področje Polhov Gradec, 
lahko pa rečemo, da se ve
riga razprostira od Ljublja
ne pa vse tja do Škofje Loke 
oz. še naprej proti Poljanski 
dolini. Danes bomo za izho
dišče izbrali vas nad Medvo
dami in se povzpeli na Je
terbenk, enega od verjetno 

manj znanih in obljudenih 
Polhograjcev. 

Zapeljemo se proti Ljub
ljani. V Medvodah pri zad
njem semaforju zavijemo 
desno čez železniško pro
go in takoj nato levo proti 
Mednem. Malce pred Med
nom, v križišču, zavijemo 
desno proti vasema Seničica 
in Žlebe. Peljemo skozi Se
ničico, kjer zavijemo desno 
proti Žlebem. Ko dosežemo 
razpotje, nadaljujemo po 
levi cesti, v naslednjem kri
žišču pa spet levo; asfalt za
menja makadam. Peljemo 
mimo hiš in v desnem ovin
ku, ko cesta nadaljuje v kla
nec, opazimo oznako za par
kirišče. Smo na izhodišču.

Smerne table nas usmeri
jo levo od parkirišča, po kolo
vozni poti. Sledimo ji mimo 
hiše. Kolovoz zavije levo in mi 
mu še kar sledimo. Kolovoz 
se precej strmo dvigne, nato 
pa se zoži in steza je videti 
morda malce zaraščena, a ne 
za dolgo. Dosežemo greben, 
kjer na pomolu na svoji levi 
strani opazimo klop z razgle
dom na KamniškoSavinj
ske Alpe. Na grebenu tudi vi
dimo eno od informacijskih 
tabel o favni in flori okolice. 
Sledimo grebenu, ko nas ta 
usmeri strmo desno navzgor. 
Zagledamo tudi prvo marka
cijo. Prečna pot poteka po se
verni strani, in ko dosežemo 

informacijsko tablo št. 16, za
vijemo strmo desno navzgor. 
Če bi šli naravnost, bi prišli na 
Katarino. Grebenska pot nas 
vodi po gozdnem slemenu in 
višje ko gremo, bolj nas spo
minja na kraški svet. Strmi
na je precejšnja in hitro dose
žemo vrh Jeterbenka, kjer je 
križ z vpisno skrinjico in ži
gom. Klop ponudi malce po
čitka s pogledom na Kam
niškoSavinjske Alpe. Obe
nem pa na vrhu opazimo tudi 
tablico Pot roparskih vitezov. 
Očitno še ena nova pot, ki nas 
čaka, da jo prehodimo.

Z vrha Jeterbenka se str
mo spustimo proti severo
zahodu. Če je pot mokra in 
blatna ali snežena, previdno. 
Ko pridemo na gozdni po
mol in opazimo še eno infor
macijsko tablo, nadaljujemo 
po kolovozu navzdol, ki za
vije ostro desno. Sledimo 

kolovozu, prečno, ki se izte
če pri cerkvi sv. Marjete. Od 
cerkve se spustimo po trav
niku do ceste, po kateri ses
topimo do jeklenega konjič
ka.

Nadmorska višina: 
778 m
Višinska razlika: 370 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 


Planinski izlet: Jeterbenk (778 m)

Kakšna jetrca?
Po daljšem času gremo v Polhograjce, ki smo jih prehodili že po dolgem, 
malce tudi že počez, tokrat pa en delček, ki nam je bil še neznan.

Informacijska tabla št. 16, pri kateri zavijemo strmo desno 
navzgor. / Foto: Jelena Justin

Bor na vrhu, tik pred vpisno skrinjico / Foto: Jelena Justin

Na vrhu Jeterbenka stoji križ. / Foto: Jelena Justin
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Bled – Četrti mednarodni 
hokejski turnir je potekal v 
organizaciji ŠD Osa z Bleda. 
Prijavljenih je bilo 15 ekip, ki 
so v prvem delu tekmovanja 
nastopile v štirih skupinah.

Najboljši po skupinah so 
bili Blejska Dobrava, Jeseni
ce News Pub, Jesenice Vete
rani in Winter Classic Juhu. 
Slovenske ekipe so premoč 
potrdile tudi v nadaljevanju 
in v finalu sta se za zmago 
na turnirju pomerili ekipi 
Jesenice Veterani in Blejska 
Dobrava. S 3 : 2 so bili boljši 

Jeseničani. Najbolj znana 
imena na turnirju so bila v 
ekipi Planet zmagovalcev, za 
katero sta igrala tudi legendi 
ruskega oziroma sovjetske
ga hokeja Sergej Makarov, 
dvakratni zlati olimpijec, 
najboljši sovjetski strelec v 
zgodovini, in Irek Gimajev, 
ki je za sovjetsko reprezen
tanco nastopil na štirih sve
tovnih prvenstvih, na kate
rih je osvojil tri zlate in eno 
bronasto medaljo. Zvezdni
ki različnih športnih panog 
so v Rusiji ustanovili Planet 
zmagovalcev, ki želi pred
vsem med otroki in mladino 

spodbujati navdušenje do 
športa in druženja, ne v prvi 
vrsti zaradi vrhunskih do
sežkov, temveč kot del za
dovoljnega in zdravega na
čina življenja. »Zdaj delamo 
veliko za otroke in veterane, 
smo zelo aktivni, potujemo 
in igramo nekajkrat na te
den,« je povedal Sergej Ma
karov ter dodal, da za vetera
ne največ šteje, da vztrajajo 
na ledu. Njihov prihod na 
turnir so pozdravili tudi žu
pan Bleda Janez Fajfar, ve
leposlanik Ruske federaci
je Doku Zavgajev in predse
dnik državnega sveta Mitja 

Bervar. Ruski gostje so sicer 
na Bled pripotovali pod po
kroviteljstvom Matjaža Fer
kova, nekdanjega igralca 
hokejskega kluba Olimpi
ja, zdaj generalnega mene
džerja Planeta zmagovalcev, 
ki mu je Ruska federacija že 
dodelila državno odlikova
nje za prispevek k razvoju 
hokeja pri otrocih.

V ekipi Planeta zmagoval
cev so skupaj z ruskimi go
sti igrala tudi številna zna
na imena slovenskega hoke
ja, med drugim tudi Tomaž 
Vnuk, Dejan Kontrec, Bojan 
Zajc in drugi.

Hokejske legende na Bledu
Na Bledu je od petka do nedelje potekal mednarodni hokejski turnir za amaterje in rekreativce Bled 
Cup 2017. Sodelovali so številni domači in tuji hokejisti, člana ekipe Planet zmagovalcev pa sta bila tudi 
ruski hokejski legendi Sergej Makarov in Irek Gimajev. Zmaga na turnirju za ekipo Jesenice Veterani.

Zmagovalci letošnjega turnirja so hokejisti ekipe Jesenice 
Veterani (v rdečih dresih), ki so bili v finalu uspešnejši od 
Blejske Dobrave. / Foto: Gorazd Kavčič

Sergej Makarov in Irek Gimajev, ruski hokejski legendi  
na blejskem ledu / Foto: Matej Mišič

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Kranjska 
Gora je pretekli konec tedna 
gostila turnir evropske seri
je v odbojki na snegu, ki po
staja vse bolj priljubljena. Je 
tudi zelo zanimiva za gle
dalce, ki so bili še toliko bolj 
navdušeni zaradi slovenskih 
uspehov. Pri moških sta na
mreč zmagala slovenska od
bojkarja Danijel Pokeršnik 
in Tadej Boženk.

Njun uspeh so s petim 
mestom dopolnili Jernej 
Vrhunc in Denis Robida ter 
ženski dvojici Bernarda Ba
ron in Tina Bukovec ter Klara 
Omovšek in Tjaša Žagar. Na 
turnirju je nastopilo trideset 
dvojic iz devetih držav. Nova 
tekma jih čaka že ta konec 

tedna, ko bo turnir evropske 
serije gostil avstrijski Wagra
in. 

Odbojka na snegu se bo v 
Kranjsko Goro znova vrni
la prihodnje leto, kar je po
trdil tudi predsednik Odboj
karske zveze Slovenije Me
tod Ropret: »Upravičeno smo 
lahko zadovoljni z dogaja
njem v teh treh dneh. Za nas 
je še posebno pomembno, da 
sta tako glavni sponzor turnir
ja kot lokalna turistična zveza 
zelo zadovoljna s tem dogod
kom in da že zdaj kujemo na
črte za prihodnje leto. Poizku
šali si bomo izboriti še neko
liko ugodnejši, zgodnejši ter
min turnirja, v vsakem prime
ru pa bomo odbojko na sne
gu tudi prihodnje leto lahko 
spremljali v Kranjski Gori.«

Privlačna odbojka 
na snegu
Na turnirju evropske serije v odbojki na snegu v 
Kranjski Gori sta bila na vrhu Slovenca.

Odbojka na snegu se bo v Kranjsko Goro znova vrnila 
prihodnjo zimo. / Foto: arhiv OZS

Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto so se z ura
dno slovesnostjo v avstrij
skem Schladmingu začele 
Zimske svetovne igre spe
cialne olimpiade. Na njih 
tekmuje številna slovenska 
ekipa, ki šteje 18 športni
kov: sedem alpskih smu
čarjev, sedem tekačev in 
štiri krpljarje.

Uspešni so bili že prvi dan 
iger, saj so osvojili tri meda
lje, vse tri v alpskem smuča
nju v superveleslalomu. Da
vor Senica (CUDV Črna) je 
bil zlat, Nika Dolinšek (OŠ 
Gustava Šiliha) srebrna, 
Anja Kuhar iz CUDV Radov
ljica pa bronasta. Tekmova
nja so se nadaljevala včeraj, 
tudi z nastopi številnih slo
venskih športnikov.

Medalja tudi za Anjo Kuhar
Specialni olimpijci so osvojili že tri odličja.

Anja Kuhar iz CUDV Radovljica je osvojila bronasto 
medaljo. Na sliki z zlatim Davorjem Senico in srebrno Niko 
Dolinšek. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Olimpijski komite Slo
venije – Združenje športnih 
zvez je v olimpijskem letu 
2016 izpeljal projekt Moja 
olimpijska norma, s katerim 
so ljudi želeli spodbuditi h gi
balni aktivnosti in rekreaci
ji v prostem času. Vsem ude
ležencem projekta so omo
gočili, da so doživeli pravo 
olimpijsko izkušnjo, za glav
no nagrado pa podarili pot v 

Rio in ogled poletnih olimpij
skih iger.

»Cilj, ki smo ga želeli do
seči, je pokazati ljudem, da 
sta rekreacija in ukvarjanje s 
športom pozitivna stvar, zato 
smo se tega lotili olimpijsko. 
Udeležencem smo omogočili 
dvomesečni trening pod stro
kovnim vodstvom petih špor
tnih strokovnjakov, ki sodelu
jejo z najboljšimi slovenski
mi športniki. Ker je bil pro
jekt del kampanje za poletne 

olimpijske igre v Riu de Jane
iru, smo kot komunikatorje 
uporabili slovenske olimpijce, 
ki so prek videoposnetkov de
lili izkušnje o doseganju svo
je lastne olimpijske norme ter 
sodelujoče tako spodbujali in 
jih motivirali, da so se borili 
za dosego zastavljenega cilja,« 
pravijo organizatorji. Na zače
tnih dogodkih so v petih krajih 
s cooperjevim testom izmeri
li telesno pripravljenost 657 
udeležencem, ki jim je, glede 

na izhodiščni rezultat in sta
rost, glavni trener Roman Kej
žar postavil njihovo olimpij
sko normo – ta je predstavlja
la rezultat, ki so ga morali do
seči na finalni prireditvi, ki je 
bila 18. junija lani v Ljubljani. 
Hkrati so zabeležili 855 upo
rabnikov mobilne aplikaci
je Team Slovenia, ki je ponu
jala možnost samotestiranja. 
Vsem, ki lažje trenirajo v druž
bi, je bila ponujena priložnost, 
da trenirajo z ekipo projekta 
Pospeši ritem. Treningi so bili 
organizirani v osmih različnih 
krajih po Sloveniji.

Lanski projekt Moja olim
pijska norma je bil uspešen 
in organizirali ga bodo tudi 
letos. Koncept bo enak, testi
ranje pa bo potekalo na šestih 
lokacijah, tudi na atletskem 
stadionu v Kranju, v soboto, 
8. aprila, med 9. in 11. uro. 
Vsako polno uro bodo testi
rali petdeset posameznikov. 
Prijavite se lahko na spletu do 
6. aprila do 15. ure oziroma do 
zapolnitve mest. Finalni do
godek bo 17. junija v Ljubljani. 

V lov za olimpijsko normo
Projekt Moja olimpijska norma, s katerim želijo ljudi spodbuditi h gibalni aktivnosti in rekreaciji  
v prostem času, bodo organizirali tudi letos. Telesno pripravljenost boste lahko 8. aprila izmerili tudi  
v Kranju in dobili olimpijsko normo, rezultat, ki ga boste morali doseči do sredine junija.

V Kranju bo na atletskem stadionu testiranje 8. aprila. / Foto: arhiv OKS
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Andraž Sodja

Jesenice – Na avtocesti 
Vrba–Hrušica se je vče-
raj zjutraj nekaj sto metrov 
pred izvozom Hrušica zgo-
dila huda prometna nesreča 
z udeležbo treh tovornih vo-
zil. Po neuradnih informaci-
jah je nesrečo povzročil voz-
nik tovornega vozila, ki je iz 
še neugotovljenega razloga 
z nezmanjšano hitrostjo tr-
čil v zadnji del tovornega vo-
zila pred samo ter ga porinil 

v zadnji del tretjega tovor-
njaka. Tovornjak, ki naj bi 
nesrečo povzročil, je bil pov-
sem uničen in neprepozna-
ven, zaradi sile trčenja pa se 
je po avtocesti prek kabine 
tovornega vozila raztresel 
tudi tovor. Po neuradnih in-
formacijah se je povzročitelj 
nesreče huje poškodoval. 
Zaradi ogleda kraja nesreče 
in odpravljanje njenih posle-
dic sta bila na tem delu avto-
ceste več ur zaprta tako voz-
ni kot prehitevalni pas.

Trčenje treh tovornjakov 
na gorenjski avtocesti
Na avtocesti pri Hrušici je včeraj dopoldne prišlo 
do verižnega trčenja treh tovornih vozil.

Zaradi silovitega trčenja se je s tovornega vozila, ki je 
nesrečo povzročilo, na avtocesto vsul tovor. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Kranj – Nekdanji direktor 
Smučarske zveze Slovenije 
(SZS) Jaro Kalan in nekda-
nji direktor kranjskega ETP, 
zdaj v stečaju, Zvone Štefe 
sta bila v petek na kranjskem 
okrajnem sodišču obsoje-
na na denarni kazni zaradi 
ugotovljenih nepravilnosti 
pri financiranju postavitve 
razsvetljave v Državnem pa-
nožnem nordijskem centru 
v Kranju v letu 2009. Sodnik 
Uroš Ferjan je obema zara-
di storitve kaznivih dejanj 
preslepitve pri pridobitvi po-
sojila in ugodnosti ter pona-
reditve poslovnih listin izre-
kel enotno denarno kazen v 
višini sto dnevnih zneskov, 
kar za Kalana pomeni plači-
lo 5000 evrov, za Štefeta pa 
3000 evrov, medtem ko ju 
je za še eno kaznivo dejanje 
ponareditve poslovne listi-
ne spoznal za nedolžna. So-
obtoženi Primož Ulaga, te-
daj poslovni direktor nordij-
skih disciplin na SZS, je bil 
oproščen vseh obtožb. Druž-
bi ETP v stečaju je bila tudi 
odvzeta neupravičeno prido-
bljena premoženjska korist 
v višini 211 tisoč evrov. Sod-
ba ni pravnomočna, odvetni-
ka Sonja Šega in Samo Ilc, ki 
zagovarjata Kalana in Štefe-
ta, sta že napovedala pritož-
bi, medtem ko bo višja dr-
žavna tožilka Helga Dobrin 
o njej še razmislila. 

Tožilka: račun je bil lažen

Tožilka Dobrinova je v 
končni besedi za Kalana in 
Štefeta predlagala denarni 
kazni v višini 150 dnevnih 
zneskov, za Ulaga pa v viši-
ni 100 dnevnih zneskov. Po 
njeni oceni ji je uspelo doka-
zati, da so bili vsi trije obdol-
ženi soudeleženi pri pres-
lepitvi ministrstva za šport 
in fundacije za šport, da sta 
SZS v letu 2009 izplačala 
skupno 211 tisoč evrov nepo-
vratne subvencije za izgra-
dnjo razsvetljave na skakal-
nici v Gorenji Savi, ki pa po-
tem ni bila zgrajena. Bistvo 
očitanega kaznivega dejanja 
je, da storilec ne izpolnjuje 
pogojev za pridobitev ugo-
dnosti, a lažno prikaže, da 
jih izpolnjuje, kar je Kalan 
tudi storil ob pomoči Štefe-
ta in Ulage, je poudarila to-
žilka. Čeprav so vsi vedeli, da 
se dela niti začela še niso, je 
Štefe kot direktor izvajalske-
ga podjetja ETP izdal račun 
za gradbena dela, Ulaga je 

kot poslovni direktor za no-
rdijske discipline podpisal 
nalog za njegovo likvidacijo, 
Kalan pa je kot direktor SZS 
račun uporabil pri uvelja-
vljanju izplačil nepovratnih 
sredstev fundacije in mini-
strstva ter obema izjavil, da 
so dogovorjena dela že rea-
lizirana. »Brez takšnih laž-
nih zagotovil SZS subven-
cij ne bi pridobila,« je pou-
darila tožilka, ki je Kalanu in 
Štefetu še očitala, da sta z iz-
dajo oziroma uporabo laž-
nega računa ponaredila po-
slovno listino, enako pa tudi 
z naknadnim spreminja-
njem oz. antidatiranjem iz-
vajalske pogodbe med ETP 
in SZS. »Kot oteževalno oko-
liščino štejem, da so dejanje 
storili kot vodstvene osebe 

in da se gospodarska krimi-
naliteta, kamor sodijo tudi 
očitana dejanja, šteje še za 
posebej zavržno v času go-
spodarske krize. Poleg tega 
so neupravičeno pridobi-
li javna sredstva, ki jih zato 
niso mogli dobiti drugi upo-
rabniki,« je še dejala Dobri-
nova. 

Obramba: ni bilo 
preslepitve

Obramba obdolženih je 
po drugi strani opozori-
la, da tožilstvo ni predsta-
vilo niti enega dokaza, ki bi 
dokazal očitke iz obtožne-
ga predloga, ob tem so po-
udarili, da je bilo v izved-
bo projekta vključenih veli-
ko oseb in tudi več organov 

SZS. Po mnenju obrambe, 
na to pa so že med postop-
kom opozarjali tudi obdol-
ženi, bi bila razsvetljava za-
gotovo postavljena, čeprav z 
zamudo, če ne bi prišlo spo-
mladi 2010 do trenj in zame-
njave vodstva SZS. »Namen 
vseh udeleženih je bil, da se 
zgradi ustrezna športna in-
frastruktura v Kranju. Tudi 
vse priče so izjavile, da nihče 
ne bi delal problemov, tudi 
če bi bila razsvetljava zgraje-
na z zamudo. Tu smo samo 
zaradi spremembe na SZS 
in zaradi zakasnitve pri iz-
daji gradbenega dovoljenja. 
Če tega ne bi bilo, bi razsvet-
ljava stala, mogoče z zamu-
do, in danes ne bi bili tukaj,« 
je tako poudaril Štefetov za-
govornik Samo Ilc. 

Sonja Šega, zagovornica 
Kalana, je med drugim po-
udarila, da v tej zgodbi nih-
če ni imel namena kogarko-
li preslepiti in da nikomur ni 
bila posredovana dokumen-
tacija, ki bi dokazovala izved-
bo del, saj da je tudi iz izda-
nega računa razvidno, da je 
avansne narave. Ne nazad-
nje so v ETP prejeta sredstva 
vknjižili kot prihodek za še 
neizvedena dela, kar dopuš-
ča tudi slovenski računovod-
ski standard. »Absurdno je 
očitati preslepitev nekoga, ki 
je dobro vedel, kako zadeve 
potekajo in ni imel nič proti 
temu,« je dejala. 

Ulagov odvetnik Aljoša 
Dežman je poudaril, da je 
njegov klient zgolj parafiral, 
kar je dobil na mizo, vse pri-
če pa so povedale, da en člo-
vek v tem projektu ni mogel 
odločati o ničemer. »Prav 
tako ni dokazane povezave 
med obtoženimi, nobenega 
dokaza ni, da je bil Ulaga v 
dogovoru z ostalima dvema 
in da bi želel pridobiti pre-
moženjsko korist za kogar-
koli.«

Sodnik Ferjan je ob 
ustnem izreku sodbe pojas-
nil, da se je v postopku sicer 
pokazalo, da nihče ni imel 
namena osebnega okorišča-
nja, vseeno pa ostaja dejstvo, 
da sta bili subvenciji izplača-
ni le zato, ker sta bila predlo-
žena zahtevka. Po njegovih 
ugotovitvah je Štefe z izda-
jo lažnega računa Kalanu 
omogočil njegovo predloži-
tev ter s tem preslepitev fun-
dacije in ministrstva, med-
tem ko za Ulago dejansko 
ne obstaja dokaz, da je sploh 
vedel, da brez spornega ra-
čuna subvenciji ne bosta iz-
plačani. 

Kalan in Štefe morata 
plačati, Ulaga oproščen
Jaru Kalanu in Zvonetu Štefetu denarni kazni zaradi preslepitve ministrstva za šport in fundacije za 
šport pri pridobitvi 211 tisoč evrov nepovratnih subvencij za razsvetljavo na kranjski skakalnici 

Primož Ulaga je bil edini od trojice obdolženih oproščen 
očitkov o preslepitvi pri pridobitvi javnega denarja za 
postavitev razsvetljave v Državnem panožnem nordijskem 
centru Kranj.  /Foto: Simon Šubic

Kranj – Kljub pomladnemu ozračju v nižini v gorah še vlada-
jo zimske razmere, ob tem pa je podlaga zelo različna – od 
pomrznjenega terena do mehkega snega in spolzkega listja, 
opozarjajo policisti, ki so minuli konec tedna obravnavali dve 
nesreči v gorah in eno na smučišču. V soboto opoldne je tako 
pri sestopu s Češke koče na Jezerskem s poti zdrsnila planinka, 
blizu doma na Komni pa je med smučanjem padla turna smu-
čarka. Obe sta se lažje poškodovali. Na smučišču pa se je huje 
poškodoval smučar, ki si je pred hujšo strmino odpel smuči, 
med hojo proti vznožju na trdi in spolzki podlagi pa mu je 
zdrsnilo. Po daljšem drsenju ga je ustavila šele zaščitna mreža. 

Obravnavali dva zdrsa

»Ta sodba ni poštena, zato se bomo pritožili,« je ob odhodu 
s sodišča dejal Jaro Kalan (desno). / Foto: Simon Šubic



Alenka Brun

Z
ačetki Kvinteta 
Dori segajo v leto 
1995, tako da je 
kvintet na sloven-
ski narodno-za-

bavni glasbeni sceni že več 
kot dvajset let. Se je pa letos 
prvič zgodilo, da so tradici-
onalni glasbeni dogodek, ki 
ga imenujejo kar Večer, čla-
ni Kvinteta Dori organizi-
rali na Gorenjskem, v Šen-
čurju. Na odru so se tokrat 

kvintetu pridružili nasled-
nji glasbeni gostje: soprani-
stka Mojca Bedenik, citrar-
ka Janja Brlec, pevski zbor 
učiteljic Osnovne šole Šen-
čur, simpatična Zala Smol-
nikar, plesna skupina Sonč-
ki iz Medobčinskega društva 
Sožitje Mengeš in pa vedno 
humorno razpoložen Tilen 
Artač. Prišel pa je tudi Izidor 
Pečovnik - Dori, župnik, po 
katerem si je kvintet nadel 
tudi ime, saj je na službova-
nje v Berlin odšel istega leta, 
kot je nastala zasedba.

DORIJEV VEČER
Tokrat je glasbeni večer s Kvintetom Dori v petek 
gostil Dom krajanov Šenčur.

Kvintet Dori / Foto: Gorazd Kavčič

Izidor Pečovnik - Dori in Robert Smolnikar, avtor besedila najbolj 
znane pesmi Kvinteta Dori Verjemi in zaupaj / Foto: Gorazd Kavčič

Pevski zbor učiteljic OŠ Šenčur / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

P
rojekt Miss Slove-
nije letos temel-
ji na regijskih pre-
dizborih, po ljub-
ljanskem in štajer-

skem pa je bil minulo soboto 
na vrsti gorenjski predizbor, 
ki se je odvil na precej neobi-
čajnem prizorišču – v rovih 
pod starim Kranjem. Oko-
li 170 gostov je imelo prilož-
nost izbor spremljati v kranj-
skem podzemlju, sicer pa so 
organizatorji poskrbeli tudi 
za neposredni spletni pre-
nos, kar je bila kar zahtevna 
naloga. Naziva miss Gorenj-
ske se je na koncu razveseli-
la 17-letna Kranjčanka Maja 
Zupan. Je dijakinja Srednje 
veterinarske šole v Ljubljani 
in že šest let folkloristka pri 
Folklorni skupini Iskraeme-
co. To je bil zanjo prvi lepotni 
izbor, kot nam je zaupala, pa 
takšnega razpleta ni niti naj-
manj pričakovala.

Prva spremljevalka je pos-
tala 18-letna Lara Stenovec 
z Jezerskega, drugi sprem-
ljevalki sta bili zaradi enake 
končne ocene kar dve: 18-let-
na Katja Gabrovec iz Kranja 

in 21-letna Monika Pfajfar 
iz Rovt v Selški dolini, miss 
fotogeničnosti pa je postala 
20-letna Špela Budič iz Kra-
nja. Uvrstitev ni bila odvisna 
le od nastopa v rovih, pač pa 
so dekleta prejela ocene tudi 
pri fotografiranju, predstavi-
tvi v Starem Mayrju, razgo-
voru z organizatorji in splet-
nem glasovanju.

Zmagovalka predizbora 
se je uvrstila neposredno v 

septembrski finale izbora 
Miss Slovenije, nosilke osta-
lih lepotnih nazivov pa v pol-
finale, ki bo junija v Kranjski 
Gori. Poleg že omenjenih so 
se v finalu Miss Gorenjske 
predstavile še štiri lepotice: 
Kranjčanke Špela Bratok, 
Nina Bovha in Daša Zupa-
nec ter Metka Mušič z Bleda, 
dvema pa je bolezen prepre-
čila udeležbo. Dekleta je oce-
njevala petčlanska komisija, 
v kateri sta bila tudi aktualna 
miss Slovenije Maja Tara-
di in Tomaž Štefe, direktor 
Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj, ki je bil soorganiza-
tor predizbora.

Tekmovanje je bilo lokal-
no obarvano, saj projekt 
Miss Slovenije poteka pod 
sloganom Podpiramo slo-
vensko in daje velik pouda-
rek regijam. V prvem izhodu 
so dekleta prikazovala brez-
časno lepoto kulturne dedi-
ščine, saj so nosile replike 
nakita iz kranjskih arheološ-
kih najdišč, pospremil pa ga 

je odlomek iz Krsta pri Savici, 
združen z odlomkom glasbe-
ne upodobitve istoimenske-
ga dela skladatelja Uroša Roj-
ka. V drugem izhodu so se v 
zimskih kolekcijah nostalgi-
čno vrnile v čas pred 60 leti, v 
zadnjem izhodu pa so se pre-
levile še v moderne Gorenj-
ke. Predstavitev rovov so pos-
premili s simulacijo bom-
bnega napada med drugo 
svetovno vojno ter uprizori-
tvijo spopada med partizani 
in Nemci. Predizbor so z nas-
topi popestrili še pevka Leia 
iz Kranja, plesalci Jay Dance 
Studia in glasbenik Martin 
Štibernik.

Lokalno so bile sicer obar-
vane tudi aktivnosti, ki so se 
jim gorenjske tekmovalke 
posvečale v dneh pred fina-
lom v kranjskih rovih: foto-
grafirale so se z replikami 
nakita iz arheoloških naj-
dišč, otrokom so pomagale 
izdelovati gregorčke, pred-
stavljale so kranjsko klobaso 
in Kranjsko pivo …

IZBRALI MISS GORENJSKE
Rovi pod starim Kranjem so v soboto gostili gorenjski predizbor za izbor Miss Slovenije.  
Miss Gorenjske je postala 17-letna Kranjčanka Maja Zupan.

Miss Gorenjske Maja Zupan / Foto: Gorazd Kavčič

Miss fotogeničnosti Špela Budič, prva spremljevalka Lara Stenovec, miss Gorenjske Maja 
Zupan ter drugi spremljevalki Katja Gabrovec in Monika Pfajfar / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

S
rečanje so pripra-
vili z namenom, 
da bi učence sez-
nanili z olim-
pijskim duhom 

in jim predstavili življen-
je profesionalnega šport-
nika, je pojasnil ravnatelj 
Aleš Žitnik in dodal, da so 
otroci tako spoznali, čemu 
se je treba odpovedati na 
poti do športne kariere. »A 
tudi, kaj vse zato doživiš, 
česar mi, navadni smrtni-
ki, ne bomo nikoli,« je še 
dejal Žitnik.

Otroke je najprej nagovoril 
Miroslav Cerar, eden najus-
pešnejših slovenskih šport-
nikov vseh časov, saj je med 
drugim osvojil tri medal-
je na olimpijskih igrah, od 
tega dva naslova olimpijske-
ga prvaka, v nadaljevanju pa 
še Brigita Langerholc Žager, 
ki je Slovenijo na olimpij-
skih igrah zastopala dvakrat, 
leta 2000 v Sydneyju in leta 
2008 v Pekingu. V Sydney-
ju je osvojila četrto mesto v 
teku na 800 metrov. Olim-
pijsko vzdušje so pričara-
li s simulacijo slovesnosti 
ob odprtju olimpijskih iger. 
Čast, da je nosil olimpijsko 

baklo, je pripadla tretješol-
cu Jakobu Koletniku, ki je 
bil navdušen nad tem, da 
je dobil to priložnost. Obe-
ma gostoma se je zahvalil za 
obisk v šoli in si zaželel, da 
bi jih še kdaj obiskala. Bri-
gita Langerholc Žager je za 
učence pripravila skupin-
sko vadbo in jih seznanila s 
pošteno igro v športu. Miro 
Cerar pa je učencem tudi 
zaupal, kako je sam prišel do 
medalj, in jih pozval, naj se 
čim več gibajo, namesto da 
čas preživljajo pred televi-
zorjem ali za računalnikom. 
Zato so ga še zlasti navduši-
li tretješolci s Kokrice, ki so 

na matično šolo ob tej prilo-
žnosti prišli peš. 

»Mnogo je bilo govo-
ra o vrednotah in trudu, ki 
ga je treba vložiti v športne 
dosežke. Učenci so bili zelo 
radovedni in so imeli mno-
go vprašanj za naša odlična 
športnika,« je bila zadovolj-
na mama enega od učencev 
Daja Cuk, na pobudo katere 
so v sodelovanju s Slovensko 
olimpijsko akademijo pri-
pravili omenjeni dogodek. 
Učencem višjih razredov so 
ob tem predstavili tudi mož-
nosti športnega štipendiran-
ja, tutorstva in študija na dal-
javo.

V OLIMPIJSKEM DUHU
V Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj so pretekli teden gostili slovenska olimpijca Miroslava Cerarja 
in Brigito Langerholc Žager, da bi učenci iz prve roke izvedeli, kakšno je življenje športnika.

Učenci so prinesli olimpijsko baklo. 
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Učenci pri skupinski vadbi z Brigito Langerholc Žager 

Fo
to

: a
rh

iv
 š

ol
e

Vse so lepe,
vse po vrsti
in vse rastejo v prsti.

Ene zelene,
druge rumene,
vse čudovite,
kakor bi bile pozlačene.

O njih veliko pesmi se piše,
in veliko slik se nariše.

Travniške vidimo v herbariju,
morske pa v akvariju.

Res so lepe prav vse,
zato kar rastejo naj še.

Zala, 11 let 

Resnično vse pohvale Zali, ne samo da napiše tako lepe 
pesmi, ampak se spomni na nas, da jih lahko preberemo 
tudi mi. Rože so začele počasi cveteti in kmalu bo v naravi 
pisana paleta barv. 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.

Rastline

PESMI MLADIH

 Carigrad (3)

DIŠEČA TRŽNICA 
SKOZI OČI TURISTA

Pravijo, da so turška 
granatna jabolka posebna. 
Sočna in okusna – in 
to drži. Pri vseh uličnih 
prodajalcih sveže stisnjenih 
sokov je na voljo tudi sok iz 
granatnih jabolk.

Zgodi se, da med številnimi stojnicami z začimbami streže Egipčan. In če je komu 
umetnost prodaje blizu, potem to velja zanje. Vendar na teh stojnicah ni veliko barantanja. 
Cene so fiksne, razen če vzameš toliko, da ti lastnik stojnice iz dobre volje da še kakšno 
merico 'za povrhu'. Vonj sladkega se prepleta z ostrino začimb, od nekod prinese veter vonj 
po ribah, ki jih prodajajo nekaj stojnic nižje, z drugega konca zadiši po sveže zmleti kavi …

Posušena zelenjava ni samo izjemen okras, ki v slapovih visi s stojnic, temveč jo domačini 
kupujejo, lahko bi rekli, na metre.

Takoj ko se med čajnimi sestavinami najdejo popki vrtnic, 
se že pojavi tudi beseda ljubezen. 

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

Na prireditvi Mesto na krilih časa v telovadnici Osnovne 
šole Toma Brejca bodo učenci omenjene šole in učenci 
Glasbene šole Kamnik v četrtek, 23. marca, ob 10.30 zbra-
ne popeljali skozi različna zgodovinska obdobja Kamnika. 
Med drugim bodo obudili legendo o kamniški Veroniki ter 
skozi kratko igro predstavili generala Rudolfa Maistra in 
igralko Marijo Vero. 

Mesto na krilih časa



17

GLASOV ODER

TOREK_21. 03. 2017

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 3. 

6/20 °C

Nedelja 
26. 3.

4/19 °C

Sreda 
22. 3. 

Četrtek
23. 3. 

Petek
24. 3. 

Sobota
25. 3.

8/17 °C 7/19 °C 6/19 °C 6/20 °C

Ponedeljek 
27. 3.

Torek
28. 3.

Sreda
29. 3.

Četrtek
30. 3.

3/18 °C 4/19 °C 2/16 °C 4/15 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 

sudoku_LAZJI_17_23
NALOGA

6 8
9 5

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

7 5 1
9 6 5 2 7
2 7

4 6

sudoku_LAZJI_17_23

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_23
NALOGA

2 5 3
2 8

4 9 6 2
1 9 4

7 5 2 8 9 4
6 7 3

3 6 8 4
9 5

3 7

sudoku_TEZJI_17_23

REŠITEV

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

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_23
NALOGA

253
28

4962
194

752894
673

3684
95

37

sudoku_TEZJI_17_23

REŠITEV

256873194
397124568
814596237
139745826
675238941
482961753
723689415
961457382
548312679

sudoku_LAZJI_17_23
NALOGA

68
95

97163
839
498632

751
96527
27

46

sudoku_LAZJI_17_23

REŠITEV

638751924
142963785
597248163
851392647
479816352
326475891
965134278
214687539
783529416

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 22. 3.
16.40 LEPOTICA IN ZVER 
19.00 INFERNO
17.00 AVTOCESTA SMRTI
16.10, 20.30 NEPRIČAKOVANO OČKA
21.00 ZBEŽI!
18.20 KONG: OTOK LOBANJ
21.20 LOGAN: WOLVERINE
18.50 LEV: DOLGA POT DOMOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 22. 3.
17.45, 20.15 LEPOTICA IN ZVER 
16.10, 18.45 LEPOTICA IN ZVER, 3D
21.15 ZBEŽI!
18.20 NEPRIČAKOVANO OČKA
20.50 KONG: OTOK LOBANJ
18.30 KONG: OTOK LOBANJ, 3D
16.20 MESEČINA
17.50 BOSTONSKI HEROJI
20.30 LOGAN: WOLVERINE

15.50 JOHN WICK 2
20.40 PETDESET ODTENKOV TEME
15.40 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
16.00 VRABČEK RICHARD, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 23. 3.
19.00 JAZ, DANIEL BLAKE

Petek, 24. 3.
18.00 NOVI MULC
20.00 ANINA PROVIZIJA

Sobota, 25. 3.
16.00 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
18.00 ANINA PROVIZIJA
20.00 JOHN WICK 2

Nedelja, 26. 3.
16.00 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
18.00 JOHN WICK 2
20.15 SPOVEDI

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 21. marca
9.15, 11.00 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)
13.30, 17.00 Vladimir Bartol, Dušan Jovanović: ALAMUT (v Stolpu Škrlovec)

Sreda, 22. marca
9.45 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)
13.30, 17.00 Vladimir Bartol, Dušan Jovanović: ALAMUT (v Stolpu Škrlovec)

Četrtek, 23. marca
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Četrtek, 23. marca
19.30 Marcus Koebeli: PEEP SHOW

GLEDALIŠKI SPORED

21. 3. tor. Benedikt 6.03 18.16

22. 3. sre. Vasilij 6.01 18.17

23. 3. čet. Jože 5.59 18.19

24. 3. pet. Gabrijel 5.57 18.20

25. 3. sob. Minka, materinski dan 5.55 18.21

26. 3. ned. Maksima 6.53 19.23

27. 3. pon. Rupert 6.51 19.24

Jože Košnjek

L
etošnja revija pev-
skih zborov in manj-
ših pevskih skupin 
iz občine Naklo, ki 
jo je v soboto v dvo-

rani gasilskega doma v Dup-
ljah priredil KUD Triglav 
Duplje, je bila nekoliko dru-
gačna od preteklih. Petje se 
je prepletalo z recitacijami 
o pomladi, smehu, veselju 
in sreči, za kar so poskrbe-
le pevke Ženskega pevske-
ga zbora Dupljanke, ki se že 
nekaj časa ukvarjajo z misli-
jo o ustanovitvi recitatorske 
skupine. Ta utegne v pol-
nosti zaživeti sredi leta, ko 
bo zbor praznoval 25-letni-
co delovanja. Občinstvo je 
z daljšim ali krajšim aplav-
zom nagrajevalo nastopajo-
če, za strokovno oceno pre-
pevanja pa so organizatorji 
prosili Janeza Jocifa.

Sedem zborov in skupin 
je v soboto pelo v Dupljah. 

To so bili Mladi pevci fol-
klorne skupine Podkuca z 
Osnovne šole Naklo pod 
vodstvom Adriane Gabrš-
čik in Vesne Ahčin, Ljudske 
pevke te folklorne skupine 
pod vodstvom Špele Eržen, 
Moški pevski zbor Triglav 
Duplje pod vodstvom Deja-
na Herakovića, ki je s 85 leti 

delovanja eden najstarej-
ših zborov na Gorenjskem, 
Cerkveni pevski zbor Pod-
brezje, ki ga vodi Janez 
Kozjek s pomočjo sestre 
Majde Odar in tete Marije 
Kozjek, Ljudski pevci Šest-
ica folklorne skupine Druš-
tva upokojencev Naklo pod 
vodstvom Franca Urbanca, 

Mešani pevski zbor Dob-
rava Naklo pod vodstvom 
Andija Zupana in Ženski 
pevski zbor Dupljanke z 
zborovodkinjo Katjo Klan-
čnik Jelenc, ki bo junija 
praznoval 25-letnico uspe-
šnega prepevanja, nagraje-
nega z domačimi in tujimi 
priznanji.

PESEM IN TUDI POEZIJA
V soboto je bila v Dupljah tradicionalna revija pevskih zborov in skupin iz občine Naklo.

Dupljanke so bile tudi tokrat za svoj nastop nagrajene z dolgim aplavzom.

Predoslje – V Kulturnem domu Predoslje je v organiza-
ciji JSKD Kranj potekala Območna revija plesnih skupin 
Hopla. V šestnajstih plesnih točkah so poleg plesalk in 
plesalcev iz KD Qulenium Kranj nastopile tudi plesne 
skupine iz OŠ Tržič Bistrica in PK Tinča Kranj. Občinstvo 
je bilo navdušeno nad kakovostjo pedagoškega dela ter 
angažmaja, ki so ga pokazali nastopajoči pod vodstvom 
mentoric in koreografinj Saše Lončar, Ane Romih, Sanje 
Voglar in Maše Košir. Revijo je strokovno spremljala Teja 
Reba, ki je poudarila visoko kakovostno raven mladih 
plesalcev, ki predstavljajo nove perspektive sodobnega 
plesa. Talentirani plesalke in plesalci z Gorenjskega nato 
večinoma v Ljubljani profesionalno nadaljujejo kariero 
na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Izbrane 
miniaturke se bodo predstavile na regijski plesni reviji, 
kasneje pa še na državni reviji. V četrtek, 23. marca, bo 
ob 17. uri v Kulturnem domu v Predosljah potekalo tudi 
Območno srečanje otroških folklornih skupin.

Mladi plesalci na območni reviji

Cerklje – Na tradicionalnem dobrodelnem koncertu 
Korakova pomlad v polnem Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika sta nastopila zlati glas Slovenije Oto Pestner 
ter skupina Help! A Beatles Tribute, ki so občinstvu pos-
tregli z zimzelenim glasbenim repertoarjem. Organiza-
tor koncerta je dobrodelna organizacija Center Korak, ki 
pomaga osebam s pridobljeno možgansko poškodbo. 
Sicer sta Oto Pestner ter basist zasedbe Ernie Mendillo 
pred kratkim imela priložnost srečati svojega idola Pau-
la McCartneyja na koncertu v Münchnu in trojica se je 
med drugim pogovarjala tudi o možnostih organizacije 
McCartneyjevega koncerta v Sloveniji. 

Rumena podmornica in Oto Pestner na 
Korakovi pomladi

Skupina Help! A Beatles Tribute je navdušila občinstvo 
v Cerkljah. / Foto: Matic Zorman

Kranj – V sklopu evropske turneje bo v torek, 21. marca, ob 
20. uri v Trainstation SubArtu gostoval mojster melodič-
ne rokovske kitare Neil Zaza, ki na profesionalni glasbeni 
sceni deluje že tri desetletja. Neil je sodeloval z mnogimi 
kitarskimi velikani, kot so Joe Satriani, Steve Vai ...

Neil Zaza v SubArtu
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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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V Kranju sta se 11. marca 2017 poročila Almir Krcić in Azra 
Djurković, v Preddvoru pa Matej Divjak in Dijana Anto-
lović.

Mladoporočenci

Janez Kuhar

F
ranc Korbar se je 
rodil 26. februarja 
pred osemdesetimi 
leti na Pšati, pred 
približno šestdeset-

imi leti pa se je preselil v Cer-
klje, kjer sta z ženo ustvarila 
dom in družino s tremi otro-
ki. Aktivno je v 90-ih letih 
sodeloval pri obnovi župni-
šča, Marijinega vrtca in žup-
nijske dvorane, vsa leta je bil 
zvest zvonar. Zadnjih petin-
dvajset let je z zvonjenjem v 
župnijski cerkvi ob pogre-
bih pospremil na pokopali-
šče skoraj vse umrle v žup-
niji. Za ročno zvonjenje za 
umrlimi je bilo vedno treba 
iti v zvonik po kar stotride-
setih stopnicah. Z velikim 
veseljem pa je zadnjih dvaj-
set let skrbel, da je bila oko-
lica župnišča, župnijske cer-
kve, pokopališča in Mariji-
nega vrtca vedno urejena.  

Ob 80. rojstnem dnevu 
je prejel številne čestitke in 
priznanja. Cerkljanski gasil-
ci so mu pred hišo postavi-
li mlaj, saj je bil 57 let član 
PGD Cerklje, v letih med 
1975 in 1979 predsednik 
gasilcev, od 26. februarja pa 
tudi častni član PGD Cer-
klje. Bil je med pobudniki, 

da se je gasilski dom v sredi-
šču Cerkelj adaptiral. Gasil-
ci so mu izročili bronasti 
kipec sv. Florjana, zavetni-
ka gasilcev. Posebno priz-
nanje pa so mu ob prazno-
vanju izročili tudi predsta-
vniki Društva upokojencev 
Cerklje, kjer je bil zadolžen 
za pohodnike. Letno so ime-
li okoli šest pohodov, bil pa 
je tudi član tako upravnega 
kot nadzornega odbora. Bil 
je krvodajalec, kri je daro-
val petnajstkrat, pri Turisti-
čnem društvu Cerklje pa je 

sodeloval tudi pri številnih 
razstavah Cvetja in lovstva. 
Petinpetdeset let je Franc 
Korbar tudi zvesti naročnik 
Gorenjskega glasa. Še dobro 
se spominja izleta z Gorenj-
skim glasom, ki mu je ostal v 
zelo lepem spominu kot sre-
čnim izžrebancem časopisa.

Za vnaprej si želi, da bi bil 
zdrav in da bi lahko po svojih 
najboljših močeh sodeloval 
pri raznih opravilih v druš-
tvih in v cerkvi ter da bi bil 
lahko še dolgo s svojimi pet-
imi vnuki, ki so mu polepšali 

življenje. Ob tej posebni pri-
ložnosti pa je Franc pre-
jel tudi posebno priznan-
je. Namreč ljubljanski nad-
škof msgr. Stanislav Zore 
mu je ob njegovi 80-letni-
ci podelil nadškofijsko priz-
nanje in zahvalo za dolgolet-
no in požrtvovalno vsestran-
sko sodelovanje ter pomoč 
v domači župniji. Nadško-
fijsko priznanje pa mu je v 
župnijski cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Cerkljah izro-
čil cerkljanski župnik Jernej 
Marenk.

VISOKO PRIZNANJE FRANCU 
KORBARJU
Februarja letos je slavil Franc Korbar iz Cerkelj. Praznoval je osemdeseti rojstni dan in ob njegovem 
prazniku prejel tudi visoko priznanje.

Februarja je osemdeseti rojstni dan praznoval Franc Korbar.

Franc Korbar je prejel priznanje za vestno delo tudi od nadškofa Stanislava Zoreta.  
V župnijski cerkvi v Cerkljah mu ga je izročil cerkljanski župnik Jernej Marenk. 

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 51 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 25 dečkov in 10 deklic, med 
slednjimi tudi dvojčici. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 
4300 gramov, najlažja pa je bila ena od sestric – tehtnica 
ji je pokazala 2420 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 
po 8 dečkov in deklic. Najtežja in najlažja sta bili deklici 
– prvi je tehtnica pokazala 4260, drugi pa 2770 gramov.

Novorojenčki

Bralka pod šifro Vijolica 3 
ima vprašanje, kako se ji bo 
razpletla situacija, ki ji tre-
nutno dela veliko skrbi. Rada 
bi pogled v sistemu, ki ste ga 
spoznali, in sicer sistem pet-
ih kart. Edino v tem primeru 
karte polagamo z desne proti 
levi, saj kot že veste, jih vedno 
polagamo iz leve proti desni 
smeri. Karta pod številko tri 
predstavlja trenutno stanje, 
oziroma sedanjost. Prva in 
druga karta na desni strani 
predstavljata preteklost in 
karti pod številko štiri in pet 
prinašata razlago za prihod-
nost. Karte, zložene po vrsti, 
so Nekaj denarja, Duhovnik, 
Izguba, Pismo, Otrok. Izgu-
ba je sedanje stanje, bralka 
premišljuje in išče najboljše 
rešitve. Ne more računati 
na kakšno pomoč, počuti se 
samo, čeprav je nekdo, ki ji 
stoji ob strani. Sklene se neki 
dogovor, za katerega okoli-
ca ne bo vedela. Duhovnik 
in Nekaj denarja pokažeta, 
da se je v preteklosti veliko 
dogajalo, majhne, neopazne 
stvari, ki veliko pomenijo. 

Nekdo je z nasvetom poma-
gal veliko več, kot si lahko 
predstavlja. Prihodnost je 
skrita v karti Pismo in Otrok. 
Pismo je seveda v obliki dob-
rih novic in Otrok prinaša 
nov začetek. Po karti Nekaj 
denarja in Pismo bi lahko 
prebrali, da se gre za čustve-
ne zadeve. Če povzamemo 
vseh pet kart, bi bila napoved 
taka: z osebo, ki ji srčno veli-
ko pomeni, se bo dogovorila, 
kako bo vnaprej, saj tako, kot 
je sedaj, ne gre več. Nov zače-
tek je skoraj že pred vrati. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom 'šola vedeževanja' 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Pomlad prihaja«
Zopet vas prosim za odgovor, 
skrbi me za moževo in hčerino 
zdravje. Kaj bo s šolo pri vnuku 
in ali si bo vnukinja ustvarila 
družino. Hvala vam.
Pri možu vidim stare zdrav-
stvene težave, so dnevi, ko 
se stanje poslabša, in dnevi, 
ko se skoraj počuti dobro. 
V kartah se mi pokaže, kot 
da bi imel neke preglede in 
bi bil na opazovanju, da mu 
določijo nova zdravila. Na 
koncu to prinese zelo dobre 
rezultate. Hči je že po nara-
vi zelo zaskrbljena, čeprav 
na zunaj deluje umirjeno in 
sproščeno. Težave, ki jih ima 
pri zdravju, se umirijo, in ni 
treba, da vas skrbi. Vnuk je na 
razpotju, saj ni prepričan, da 
se je pravilno odločil glede 
šolanja, obetajo se mu dobre 
spremembe v tej smeri in na 
koncu bo več kot zadovoljen. 

Vnukinji se bo v roku enega 
leta zelo spremenilo življen-
je, seveda pozitivno. Ustvari-
la si bo družino, saj je to tudi 
njena želja. Srečno.

»Zdravje«
Odkar so mi zdravniki pove-
dali diagnozo, se mi je podrl 
svet. Ne vem, kako bom hodi-
la v službo in delala. Ena teža-
va za drugo, to je res šok. Ali bo 
kdaj bolje, kako bom naprej?
Velikokrat se sprašujemo, 
zakaj se nekaterim dogaja-
jo samo slabe stvari, je pa 
res, da kadar se dogajajo 
dobre, jih niti ne vidimo. Se 
spregledajo, ker so nekako 
samoumevne, vendar niso. 
Res, veliko se vam je nabralo 
slabega, vse od nesreče nap-
rej vam je šlo vse navzdol. 
Pogled v karte vam napo-
veduje dobre spremembe 
še pred poletjem. Končno 

se vam bo začelo dogajati 
v pozitivno smer, korak za 
korakom. Težave z očmi in 
ušesi se ne bodo poslabšale, 
druge težave se tudi začnejo 
umirjati in boste brez bole-
čin. Glede dela in službe ima-
te videti uradni pogovor in 
najde se dobra rešitev za pri-
hodnost. Ne smete obupati, 
poiščite sonce, ki je okoli vas, 
vendar ga ne vidite, ker vas je 
preveč strah prihodnosti. Še 
vse bo dobro. Lep pozdrav.

»25. december«
Zanimivo je prebirati vaše 
odgovore. Predvideva se mi 
večji operativni poseg in me 
zanima, ali bo prišlo do tega 
in ali bo uspešen. Ali bova s 
prijateljico zaživela skupaj? 
Ali se bom z družinskimi člani 
še naprej tako dobro razumel 
kot do sedaj in seveda finance.
Pozabili ste mi napisati šif-

ro, pod katero naj napišem 
odgovor, upam, da se najde-
te pod to, ki sem jo izbrala 
iz vašega teksta. Operativni 
poseg se vam napoveduje 
in tudi jaz vam ga svetu-
jem, saj vam operacija pre-
cej izboljša kvaliteto življe-
nja. S prijateljico se dobro 
ujameta, cenita zvestobo, 
razumevanje in znata uživa-
ti v trenutkih, ki jih preživita 
skupaj. Ona si vedno bolj želi 
več, čeprav vam tega morda 
ne pokaže dovolj. Še v tem 
letu bosta zaživela skupaj in 
imela se bosta lepo. Vsem 
družinskim članom veliko 
pomenite in oni vam, še 
naprej bo tako. Z denarjem 
znate ravnati in ne vidim, da 
bi kdaj v prihodnosti imeli 
težave, se vam pa obeta neki 
izreden denar, ki ga boste 
veseli. Želim vam vse lepo in 
dobro.
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1. nagrada: menjava pnevmatik na osebnem vozilu 
2. nagrada: optična nastavitev podvozja,
3. nagrada: dezinfekcija avtomobilske klimatske naprave

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 5. aprila  
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.
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V enaindevetdesetem letu starosti je 
umrl legendarni roker Chuck Berry. 
Kitarist, prvec in tekstopisec je bil pio-
nir rokenrola. V petdesetih je zaslovel z 
uspešnicami Maybelline, Roll Over Beet-
hoven, Rock and Roll Music in Johnny B. 

Goode. Leta 1986 je bil med prvimi glasbeniki, uvrščeni-
mi v dvorano slavnih rokenrola. Njegove pesmi so zabele-
žene skupaj s skupinami Rolling Stones in Beatles.

Poslovil se je legendarni Chuck Berry

Igralec Thomas Sadoski (40) je v oddaji 
Late Late Show razkril, da sta se z igral-
ko Amando Seyfried (31) skrivaj poročila. 
»Zbežala sva. Pred matičarjem sva bila 
sama, izmenjala zaobljube in imela lep 
dan. Bilo je popolno,« je povedal Sado-

ski. Par je zaobljube napisal sam ter jih izrekel ob prisot-
nosti Amandinega ljubega psa Finna.

Amanda in Thomas sta poročena

Tatovi so vdrli v hišo igralke Jaime Pressly 
(39). »Prišlo je do vloma. Jaime in njene 
družine ni bilo doma v času incidenta,« 
je potrdil predstavnik igralke, najbolj 
znane po vlogi iz serije Moje ime je Earl. 
Le nekaj dni prej so vlomili v hišo člani-

ce družine Kardashian Kendall Jenner in jo oškodovali za 
dvesto tisoč dolarjev. V zadnjem času so vlomili še v hiše 
Alanis Morissette, Cesarja Milana in Nicki Minaj.

Tatovi vlomili v dom Jaime Pressly

Slavna manekenka Adriana 
Lima (35) je bila opažena v dru-
žbi Matta Harveyja, sedemin-
dvajsetletnega igralca bejzbo-
la. Z jahto sta se pripeljala v 
restavracijo v Miamiju, kjer sta 

uživala večer v družbi drug drugega ter si privoščila ostri-
ge, brancina, šampanjec in koktajle Margarita.

Adriana se je ogrela za mladega športnika

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a Pop TV so 
obisk Hansa 
Sigla napoveda-
li že pred dob-
rim mesecem. 

Da organizirajo njegov obisk 
Slovenije oziroma Ljubljane, 
so se odločili, ker je na televi-
zijo prispelo ogromno pisem 
z željo, da tirolskega zdravni-
ka oboževalci spoznajo v živo. 
Hans je v Sloveniji ostal dva 
dneva, to je bil njegov prvi 
obisk naše dežele, z njim pa je 
prišla tudi soproga Susanne. 

Prejšnji četrtek popoldne 
so tako pred ljubljanskim 

»najboljšim sosedom« v Šiš-
ki organizirali dogodek, kjer 
je dr. Martin Gruber oziro-
ma Hans srečal svoje obo-
ževalce, jih pozdravil, predv-
sem pa si je priljubljeni igra-
lec vzel čas zanje, delil avto-
grame ter se z vsemi, ki so 
želeli tudi fotografiral. Doga-
janje na odru je kar v »Petro-
vi nemščini« povezoval Pet-
er Poles, ki je vse skupaj zači-
nil s humorjem in mimogre-
de zelo dobro imitiral pokoj-
nega Franca Koširja, saj je 
prvi na odru nastopil Ansam-
bel Saša Avsenika, ki je kas-
neje gostu kot presenečenje 
zaigral tudi avstrijsko poroč-
no koračnico – Hans namreč 

igra kar nekaj glasbil. V pogo-
voru igralca s Polesom smo 
tako izvedeli, da leta 2007, 
ko so začeli s snemanjem 
serije, niso pričakovali, da bo 
postala takšen hit. Od junija 
do decembra bodo snemali 
že novo sezono in včasih se 
še zgodi, da se najde kakšen 
zvesti gledalec, ki se je morda 
v serijo malce preveč vživel in 
o Hansu razmišlja kot o dr. 
Martinu, kot da je dejansko 
zdravnik. Hans ni čisto pre-
pričan, zakaj je ravno njegov 
lik v seriji tako priljubljen, a 
če vprašaš njegove sloven-
ske oboževalke (med kate-
rimi najdemo predstavnice 
vseh generacij), se jih večina 

strinja, da je enostavno »fejst 
dec«, predvsem pa vzdihuje-
jo nad njegovimi modrimi 
očmi … 

Čeprav se je v četrtek na 
dogodku zbrala simpatična 
množica ljudi, smo jih vse-
eno morda pričakovali več. 
Prisotne pod odrom je zaba-
vala še skupina Xequtifz, v 
VIP-prostoru pa smo sreča-
li kar nekaj znanih sloven-
skih obrazov. Pevko Alyo, ki 
sta jo sončen dan in množi-
ca ljudi popolnoma prevze-
la, smo povprašali, ali gle-
da Gorskega zdravnika. Pra-
vi, da do sedaj ga ni, lik sicer 
pozna, ga pa bo morda v pri-
hodnje bolj.

PRIŠEL JE GORSKI ZDRAVNIK
Zdravnik Martin Gruber je lik v nemško-avstrijski televizijski seriji Gorski zdravnik oziroma Der 
Bergdoktor, ki je tudi pri slovenskih gledalcih doživela izjemen uspeh. Zlasti lik zdravnika Martina 
Gruberja je očaral predvsem gledalke. In prav 47-letni Hans Sigl, ki ga spremljamo v vlogi gorskega 
zdravnika, je prejšnji teden obiskal Slovenijo. Včeraj pa je na male zaslone prišla že deseta sezona 
dogodivščin priljubljenega zdravnika.

Peter Poles je skrbel za vezni tekst, največ glasbenih minut 
pa so tokrat zaupali Ansamblu Saša Avsenika. / Foto: Tina Dokl

Ljudje so s seboj prinesli tudi darila za Hansa, 
priljubljenega igralca so pozdravili tudi s plakati. 

Hans Sigl ni pričakoval, da je v Sloveniji tako priljubljen. Za oboževalce pod odrom si je Hans vzel čas.

V VIP-prostoru smo srečali tudi razpoložena pevca Roka 
Ferengjo in Alyo./ Foto: Tina Dokl

Hansov obisk je vzbudil tudi radovednost deklet in Veljka 
Tatića (Mercator). / Foto: Tina Dokl

Katja Rupnik iz Logatca je na srečanju igralca Hansa 
Sigla z oboževalci delala kot promotorka. Prizna, da je 
tudi njegova oboževalka. »Jaz bi ga kar domov odpeljala 
in omožila. Škoda, ker res ni 'dohtar'. Bi kar infarkt 
zaigrala. Mogoče pa vseeno kaj zna ...« / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

V nedeljo so praznovali Jo-
žeti, Jožice. Moj oče in tast 
oba godujeta na jožefovo in 
še nekaj znancev obiščemo te-
daj. Oče ima tudi rojstni dan. 
Vsako leto znova nam pove, 
da mati ni nič premišljala, 
kako mu bo ime, če se je rodil 
19. marca. Praznovanja zlasti 
ženam povzročajo že nemalo 
preglavic. Prigovarjamo, da 
ni treba, pomagamo pri prip-
ravi, peki sladic, pa se zdi, da 
mame od praznovanj vedno 
bolj prevzemajo vlogo sveto-
pisemske Marte. Na enem od 
takih praznovanj je slavljenec 
kaj kmalu zasedel svojo pozi-
cijo pred televizorjem, gosti pa 
so zašli v svojo debato. Navdu-
šujejo se nad potezami novega 
predsednika čez lužo. Vojska 
mora biti, najmočnejši preži-
vi, zidovi so stalnica, le da se 
zdi, da smo enkrat ponosni 
na to, da jih zrušimo, drugič 
opravičujemo nujnost njihove 
gradnje. Zaščititi lastno življe-
nje je dolžnost in pustiti druge 
v bedi je sodobno. Debata ob 
kavi ne potrebuje poglobljene-
ga znanja in vedenja, mnenja 
drugih so dovolj. Mene kar 
stiska pri srcu, kako je to mo-
goče, kaj ljudje premlevajo ob 
pogosti minuti prostega časa, 
ob kavi, na praznovanjih, dru-
ženjih. Jaz pa razlagam, da so 
bili svetli časi, ko so raznolike 
evropske narodnosti in vere v 
miru in slogi živele skupaj. To 
sta bili predrenesančna Špani-
ja in Sicilija, kjer jim je uspelo 
združiti najboljše iz krščanske, 
judovske in muslimanske vere. 
Evropo so mračne nazadnjaš-
kosti večkrat rešili Arabci, da-
nes pa se ograjujemo za zido-

vi, kupujemo mine in puške. 
Niso tako daleč časi, ko je bila 
povzdignjena in zaželena le 
ena rasa. In če bi Nemčija in 
druge evropske države vse te 
priseljence, pri katerih nas naj-
bolj moti njihova vera, izgnale 
nazaj, Evropa pade na kolena. 
Kdo bo delal najnižje plačana 
dela? Otroci so breme in lastni 
užitek ter potrošništvo so vred-
ni več kot skrb za nataliteto, 
ki narod ohranja pri življenju. 
In prav ti občudovalci in pod-
porniki trenutne ameriške po-
litike so prvovrstni zagovorniki 
klasičnih evropskih vrednot, ki 
jih ponazarja tudi Jožef. Spre-
jel je ženo s tujim otrokom, ga 
vzgojil in pustil, da je odšel 
svojo pot. Takoj ob rojstvu se 
je z družino podal na pot be-
gunstva. Pa ni bilo zidov, niti 
pušk. Poiskali so boljše pogoje 
življenja in tam delali, ustvar-
jali. Sin je lahko s svojim talen-
tom in poslanstvom spremenil 
svet. Že to, da moraš živeti na 
tujem, brez svojih, sam pod mi-
lim nebom, je dovolj težko bre-
me. Stara zaveza je eno samo 
preseljevanje ljudstev, enkrat 
pred naravnimi katastrofami, 
drugič pred suženjstvom, tret-
jič za boljšim življenjem. Tujec 
je vedno tujec. Kdo je naredil 
iz sebe več, tisti, ki se je podal 
s trebuhom za kruhom v svet, 
ali tisti, ki mu ni bilo treba 
oziroma si ni upal zapustiti 
niti rodne vasi ali domačega 
dvorišča? In tako so najbolj go-
reči tradicionalisti podporniki 
zidov, zapiranja meja in obo-
roževanja. Človečnost, dobro-
ta in usmiljenje pa kot da so 
nekam izginili …

Jožef
Janez Logar

Naše življenje bi lahko raz-
delili na tri obdobja: mladost, 
srednja leta in starost. Naj-
manj, kar je, moramo zapisati, 
da so vsa tri obdobja enako-
vredna. Vedno nekaj novega 
spoznavamo, se učimo, ponot-
ranjamo izkušnje in – hočemo 
ali nočemo – postajamo zrelej-
ši. Vsak na svoj način. Količi-
na sreče ali nesreče nam samo 
kaže, ali smo na pravi poti. 

V tretjem življenjskem ob-
dobju se mnogo spremeni. Sta-
rost sicer lahko proučujemo v 
knjigah, malo bližje smo ji, ko 
poslušamo starejše, najbolj in 
dokončno pa jo razumemo, ko 
smo sami v njej. Vidimo pa, da 
jo doživljamo precej različno. 
Zelo različne so zgodbe. Kot 
celo življenje velja, moramo 
tudi v starosti najprej poskrbeti 
zase na telesnem, psihičnem, 
duhovnem in socialnem po-
dročju. Drži tudi, da se v zad-
njem obdobju življenja težko 
odločamo za velike novosti. Pa 
vendar nekateri počnejo tudi 
to, saj je danes res ogromno 
možnosti za aktivno telesno, 
duševno, socialno in duhovno 
razgibanost. 

Morda je še najbolj po-
membno, da znamo poskrbeti 
za svoje dobro počutje med svo-
jimi vrstniki – ker nas oni tudi 
najbolj razumejo. Z izkušnja-
mi pridobimo veliko modrosti. 
Mnogi se znajo zaščititi in si 
izbirajo primerno družbo. Pra-
vočasno se umaknejo od ljudi, 
ki jim prebujajo težka čutenja, 
in pogosteje si izbirajo ljudi, ob 
katerih jim je prijetno. Res ni 
več razloga, da bi sami sebe 
silili tja, kamor jim ne paše. 
Njihova modrost se izkazuje 

tudi v tem, da znajo integrirati 
oz. dati v celoto življenja tako 
težke kot prijetne dogodke. 
Pogosto se (mlajši) starostni-
ki odločijo za dejavnosti, kjer 
lahko koristijo širši družbeni 
skupnosti, ne le lastni razširje-
ni družini. To nekako začutijo 
kot del njihovega poslanstva. 
Radi bi dali družbi več in želi-
jo, da bi bil svet vsaj malo bolj-
ši, bolj človeški zaradi njih. 

Pride tudi čas, ko prepros-
to rečejo: Dovolj je bilo mojih 
neumnosti. Čas do smrti bom 
izkoristil meni in mojim naj-
bližjim v veselje. To je vrhun-
sko modra odločitev. Takšni 
ljudje dajo na stran občutke 
odvečnosti, nezaželenosti, ne-
uslišanosti, sitnosti, nergavosti 
in postanejo nekako spravljeni 
sami s seboj. Odločijo se, da 
bodo nesebično in brez povra-
čila postali dobri najprej do 
samega sebe, da si bodo privo-
ščili dobre stvari in dobra po-
čutja. Ko to naredijo, postanejo 
dobrohotni tudi do sočloveka. 
Verjetno je za starostnike naj-
večji strah pred osamljenostjo 
in strah pred smrtjo. V zakon-
skih odnosih vedno nekdo osta-
ne sam. Smrt nas vse čaka. Ti 
strahovi izgubijo moč, ko se o 
njih začnemo pogovarjati. Niti 
samote niti smrti ne moremo 
preprečiti. Lahko pa si z dru-
ženjem, iskreno besedo in po-
gumom izmenjamo mnenja o 
prihodnosti. Zato so tako zelo 
dobrodošla razna združenja 
upokojencev, društva, ki skrbijo 
za starostnike, in druge prilož-
nosti za druženje.

Starost

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: cvetačna juha, v zelenjavi in vinu kuhane 
postrvi, stolčeno sladko zelje s krompirjem, beneški štrukeljci; 
večerja: skutni žličniki, dušena jabolka z borovnicami
Ponedeljek – kosilo: porova juha s krompirjem in hrenovka-
mi, palačinke s skuto, jabolčni kompot; večerja: testenine s 
piščančjimi jetri, sadna kupa
Torek – kosilo: krompirjev golaž, rožičeva pita, sadni čaj;  
večerja: ržen kruh, jetrna pašteta, paprika iz kisa, bela kava
Sreda – kosilo: vampi s slanino po primorsko, polenta, zeljna 
solata s fižolom; večerja: široki rezanci z orehi, jabolčna če-
žana, drobno pecivo
Četrtek – kosilo: svinjska pljuča v enolončnici, bananine male 
palačinke, kompot; večerja: rižev narastek z marelicami (iz 
konzerve), sadni sok
Petek – kosilo: fižolova juha z riževimi rezanci, osličevi fileji po 
pariško, okisan krompir; večerja: topli kruhki, kitajsko zelje v 
solati, pečena nadevana jabolka z orehi in rozinami
Sobota – kosilo: telečja obara, ajdovi žganci, skutina sadna 
kupa; večerja: domača pica s česnom, sirom in morskimi sa-
deži, mošt, sadni sok

Beneški štrukeljci

Pečejo jih gospodinje v Beneški Sloveniji.
Testo: 50 dag bele moke, 2 jajci, 5 dag masla, pol zavitka pe-
cilnega praška, sol.
Nadev: 10 dag sladkorja, 5 dag rozin, 10 dag čokolade, nari-
bana limonina lupina, 0,5 dl žganja ali konjaka, 5 dag masla, 
5 dag kruhovih drobtin.
Iz vseh sestavin zamesimo testo, ga razvaljamo in zrežemo 
na majhne kvadrate.
Za nadev zamešamo sladkor, rozine, zdrobljeno čokolado, 
naribano limonino lupino, žganje in na maslu prepražene 
drobtine. Dobro zmešamo in nadev polagamo na narezane 
kvadrate. Vsak napolnjen kvadrat zvijemo v štrukelj in ga na-
mažemo s stepenim beljakom. Pečemo jih 20 minut v srednje 
vroči pečici, lahko pa jih ocvremo v vročem olju.

Testenine s piščančjimi jetri

Potrebujemo: 400 g piščančjih jeter, 1 veliko čebulo, 2 žlici 
olja, 1 malo konzervo graha, 4 jajca, 300 g rezancev.
Na olju svetlo opražimo sesekljano čebulo. Dodamo očiščena 
in na drobno narezana piščančja jetra, jih popražimo, solimo 
in popramo. Dodamo grah, sol in vino. Dušimo 5 minut. Jetra 
prelijemo z razžvrkljanimi jajci, posolimo, odišavimo s cur-
ryjem in počakamo, da zakrknejo. Z omako prelijemo skuhane 
in odcejene testenine ter takoj ponudimo. 

Testenine in piščanec
Testenine in piščanec sta 

dve tipični sestavini, ki se po-
gostokrat znajdeta v naših 
obrokih. Lahko ju pripravimo 
na nešteto načinov in nikoli 
ne bosta razočarali. Za hiter in 
zdrav obrok si pripravimo te-
stenine s piščancem, z nekaj 
minutami več dela pa zapeče-
ne testenine s piščancem.

Za pripravo testenin s pi-
ščancem in zeljem potrebuje-
mo: 100 g polnozrnatih teste-
nin, 100 g piščančjega fileja, 1 
čebulo, 1 pest na rezance na-
rezanega svežega zelja, 1 do 2 
žlici kisle smetane, 1 žlico olja, 
ščepec mlete rdeče paprike.

Meso narežemo na koc-
ke ter ga osolimo in začini-
mo z malo mlete rdeče pa-
prike. Čebulo olupimo in jo 
nasekljamo. Prepražimo jo 

na žlici olja. Dodamo prip-
ravljeno meso, ki ga pražimo 
toliko časa, da se z vseh stra-
ni zapeče. Primešamo nare-
zano zelje. Vse skupaj kuha-
mo še približno 10 minut. 
Vmes večkrat premešajmo. 
Testenine skuhamo v osolje-
ni vodi. Kuhamo jih 1 minu-
to manj, kot piše na embala-
ži. Kuhane testenine odcedi-
mo ter jih vmešamo v oma-
ko. Dodamo kislo smetano in 
vse skupaj kuhamo še eno ali 
dve minuti. Pripravljene te-
stenine postrežemo na topel 
krožnik in po želji potresemo 
z naribanim sirom.

Nasvet: Sestavine so na-
vedene za eno osebo. Koli-
čino povečamo za tolikok-
rat, za kolikor oseb jih bomo 
pripravljali.

Za pripravo zapečenih te-
stenin s piščancem potre-
bujemo: 350 g piščančjih fi-
lejev, 250 g peresnikov, 2 
pora (skupaj približno 300 
g), 2 korenčka, 1 čebulo, 100 
g graha, 200 g naribanega 
sira, 2 žlici olja, ščepec po-
pra, 2 ščepca soli, 1 žličko su-
hega origana, 1 žlico masla.

Por in korenje operemo 
in narežemo na kolobar-
je. Čebulo olupimo ter jo 

nasekljamo. Piščančje meso 
narežemo na krajše trakove. 
V večji ponvi segrejemo olje, 
dodamo čebulo, korenje ter 
piščanca. Vse skupaj praži-
mo toliko časa, da piščanec 
rahlo porjavi. Nato primeša-
mo por in grah, posolimo in 
popramo, začinimo z maja-
ronom ter pražimo še 10 mi-
nut, da se zelenjava zmehča. 
Peresnike skuhamo v osolje-
ni vodi. Kuhamo jih 1 minuto 

manj, kot piše na embalaži. 
Kuhane testenine odcedimo 
in jih vmešamo v pripravlje-
no omako. Globok pekač na-
mažemo z maslom. V pekač 
stresemo zmes iz testenin. 
Po vrhu potresemo z nariba-
nim sirom in pečemo pečici, 
ogreti na 180 °C, 15 minut.

Nasvet: Pripravljena jed 
zadostuje za tri do 4 osebe. 
Grah lahko uporabimo iz 
pločevinke.
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Pomožni delavec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poznavanje materialov in delovnih sredstev v delovni enoti, obv-
ladanje/poznavanje standardov kakovosti v knjigoveštvu, poznavanje uvedenih 
sistemov vodenja po standardih, opravljen strokovni izpit iz področja varstva pri 
delu ter požarnega varstva. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Predstavnik storitev za kupce m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo višjo izobrazbo družboslovne ali naravoslovne smeri, 
aktivno poznavanje MS Office, programa SAP, znanje angleškega in nemškega jezi-
ka ter izkušnje z delom v mednarodnem okolju. Pričakujemo, da imate vsaj 5 let 
ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, ste komunikativni, 
samoiniciativni in sposobni dela v timu. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v kadrovskem oddelku m/ž (Žeje pri Komendi) 
Iščemo novega sodelavca v kadrovskem oddelku s VII. stopnjo izobrazbe, ki bo s svoji-
mi izkušnjami obogatil našo zavzeto in energično ekipo ter skrbel za hiter in učinkovit 
proces gradnje znamke delodajalca. Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Ko-
menda. Prijave zbiramo do 27. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnični inštruktor m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: določitev konceptov in oblikovanje modulov uspos-
abljanja, izvajanje notranjih in zunanjih tehničnih usposabljanj o izdelkih podjetja, 
načrtovanje programa usposabljanja ter priprava in skrb za dokumentacijo uspos-
abljanj. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 3. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektant m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: VII. ali VI/2. stopnjo izobrazbe in tri leta delovnih izkušenj (alternativ-
no V. stopnja izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj), natančnost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, zanesljivost ter sposobnost za samostojno in timsko delo, obv-
ladovanje dela z računalnikom (MS Office, AutoCad, Inventor, Skype) ... Elan Inven-
ta, d. o. o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo 
do 31. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja procesa m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: dokončano VII. ali VI/2. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih 
izkušenj na podobnih delih (alternativna izobrazba V. stopnja izobrazbe in 
10 let delovnih izkušenj na podobnih delih), poznavanje programov MS Of-
fice, osnovno poznavanje tehnoloških postopkov ... Elan, d. o. o., Begunje 1, 
4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 31. 3. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Spodnja Idrija in Koper) 
Od kandidata pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe (oblikovalec kovin, meha-
tronik operater), poznavanje delovanja hidravlike in branje hidravličnih shem, 
poznavanje delovanja pnevmatike, vozniški izpit B-kategorije … Hidria Rotomati-
ka, d. o. o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Prijave zbiramo do 7. 4. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Medvode) 
Opis dela: razrez papirja glede na nalog, izvajanje delovnega procesa, kontrola 
stanja in nastavitev stroja, izvajanje kontrole delovnega procesa in izdelka, uprav-
ljanje transportnih sredstev ... Goričane, d. d., Ladja 10, 1215 Medvode. Prijave zbi-
ramo do 12. 4. 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.

Študentsko delo m/ž (Bled) 
Za delo na destinaciji Sava Hoteli Bled potrebujemo študente za delo v strežbi, re-
cepciji, kuhinji in pri vzdrževalnih delih. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 16. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Bled) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, samostojnost 
pri delu in sposobnost sodelovanja v timu, kreativnost in samoiniciativnost. Sava 
turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 3. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Sava Hoteli, Bled) 
Naloge in odgovornosti: prevzemanje naročil gostov, strežba, deserviranje, 
zaračunavanje in obračun storitev, skrb za kakovostno in ažurno postrežbo, prip-
ravljanje prostorov, opreme in drobnega inventarja za strežbo, vzdrževanje reda in 
čistoče v povezavi s strežbo ... Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 31. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji/CNC-operater m/ž (Stara Loka) 
Opis delovnega mesta: priprava CNC-strojev za obratovanje, samostojno upravl-
janje strojev, nadzor nad delovanjem strojev, izvajanje medfazne kontrole ... We-
ber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 13. 4. 2017. Podrob-
nosti 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

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
Kulturni večer: Lovilka sanj
Trzin – V četrtek, 23. marca, bo ob 19. uri v Dvorani Marjan-
ce Ručigaj v kulturnem večeru ob boku moderatorke Saše 
Hudnik sedela mlada avtorica Alenka Ivančič. Večer bo pod-
krepljen z glasbo v živo.

Večer s pesnico Marijo Marjeto Jurgele
Kranj – Društvo upokojencev Kranj ob 70-letnici društva 
vabi v petek, 24. marca, ob 18. uri v dvorano društva na 
Tomšičevi 4 na večer s pesnico Marijo Marjeto Jurgele.

Pasijonski večer 2017
Škofja Loka – V okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona bo 
v petek, 24. marca, ob 19. uri v Stari dekaniji v Stari Loki 
pesniško-glasbeni recital Pasijonski večer 2017 v Stari Loki: 
Pot na kalvarijo z izbrano poezijo Denise Levertov in glas-
bo za godalni trio Alfreda Šnitkeja. Večer bodo umetniško 
oblikovali starološki bralci in godalni trio, scensko pa ga bo 
zaznamoval Pasijonski križ Franca Temelja.

Polka je ukazana 2017
Tržič – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Tržič, ter Kulturno društvo Folklor-
na skupina Karavanke prirejata Območno srečanje otroških 
in odraslih folklornih skupin Tržiča Polka je ukazana 2017. 
Večer ljudskih plesov bo danes, v torek, 21. marca, ob 18. uri 
v prostorih Osnovne šole Bistrica. 

Srečanje tržiških literatov seniorjev
Tržič – Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja Tržič vabita na literarni večer z naslovom Krila me-
tuljev, ki bo danes, v torek, 21. marca, ob 19. uri v dvorani na 
Balosu 4. 

Srečanje z igralko Mileno Zupančič
Tržič – Jutri, v sredo, 22. marca, se bo ob 19. uri v večna-
menskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja začelo 
srečanje z igralko Mileno Zupančič. Velika dama gledališča 
in filma Milena Zupančič se bo pogovarjala z novinarko Ro-
mano Purkart.

Smučarsko tekmovanje pod Storžičem
Tržič – Društvo gorske reševalne službe Tržič ob 80-letnici 
delovanja organizira in vabi na smučarsko tekmovanje, ki bo 
potekalo pod Storžičem v soboto, 25. marca. Startno mesto 
bo določeno glede na trenutne vremensko-snežne razmere. 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri Primožu Štamcar-
ju, 031 375 122.

Drobec usode in kanček nebes
Kranj – V Knjigarni Ognjišče Kranj, Koroška cesta 19, bo da-
nes, v torek, 21. marca, ob 19. uri predstavitev knjige Drobec 
usode in kanček nebes avtorja Bojana Fekonje. Pogovor z 
avtorjem bo vodil mag. Božo Rustja.

Vojna vse spremeni
Radovljica – V Plesni dvorani Radovljiške graščine se bo v 
četrtek, 23. marca, ob 18. uri začel pogovor ob izidu spo-
minov hčere in sina profesorja prava, obtoženca v Nagode-
tovem procesu dr. Borisa Furlana. Z vnukinjo Špelo Furlan 
in zgodovinarjem dr. Petrom Vodopivcem se bo pogovarjala 
direktorica Muzejev radovljiške občine Verena Štekar-Vidic.

Predstavitev paraplezalne reprezentance
Mojstrana – Slovenski planinski muzej vabi v petek, 24. mar-
ca, ob 18. uri v prostore muzeja na predstavitev slovenske 
paraplezalne reprezentance. O svoji športni in življenjski 
poti bodo spregovorili Tanja Glušič, Gregor Selak in njun 
trener in selektor Jurij Ravnik.

Dragocenosti starih mestnih jeder
Kranj – V četrtek, 23. marca, Gorenjski muzej ob 18. uri vabi 
v Vojnomirovo dvorano Ullrichove hiše na Tomšičevi 42 na 
predstavitev knjige Dragocenosti starih mestnih jeder, ki so jo 
občine, članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije, izdale 
ob 15. jubileju združenja. Avtorica knjige je prof. dr. Živa Deu.

Za otroke
Tržič – Na otroškem oddelku knjižnice bo v četrtek, 23. mar-
ca, ob 17. uri ura pravljic.

Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 21. marca, 
nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 22. marca, bodo ustvar-
jalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 23. marca, bo ura pravljic 
ob 17. uri, v petek, 24. marca, pa bo Brihtina pravljična dežela 
za tiste otroke od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

IZLETI

Napoleonova pot nad Trstom
Tržič – Planinsko društvo Tržič vabi na planinski izlet po Na-
poleonovi poti nad Trstom in ogled gradu Miramare v sobo-
to, 25. marca. Odhod bo ob 7. uri izpred Osnovne šole Tržič. 
Prijavite se do srede, 22. marca, Stanku Koblarju po e-pošti 
stanko.koblar@gmail.com ali tel. 040 627 8080.

Spominski pohod na Ermanovec
Sovodenj – Planinsko društvo Sovodenj in  družina Zatler 
vabijo na 6. pohod na Ermanovec v spomin na Tarzana in 
Hribarja, ki bo v soboto, 25. marca. Odhod s parkirišča na 
Sovodnju bo ob 9. uri. Udeleženci pohoda se bodo lahko 
pred kočo na Ermanovcu vpisali v spominsko knjigo. Kon-
taktna oseba je Vinko Zatler, telefon 041 230 612.

PREDAVANJA

Okrevanje otrok po ločitvi staršev
Kranj – Zakonski in družinski center Toplina v okviru Veče-
rov na toplem v četrtek, 23. marca, ob 19. uri vabi v svoje 
prostore na Cankarjevi 3 na brezplačno predavanje z naslo-
vom Okrevanje otrok po ločitvi staršev. Predavala bo Alenka 
Lanz, zakonska in družinska terapevtka. Prijave sprejemajo 
na: alenka.lanz@toplina.net, dodatne informacije pa lahko 
dobite na www.toplina.net.

Rajski otoki sveta
Škofja Loka – V Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu 
se bo danes, v torek, 21. marca, ob 19. uri začelo potopisno 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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 izleta: 33 EUR

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 po 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. 

         IZLET // 24. MARCA 2017
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

                        + poštnina

EUR

Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

                        + poštnina

EUR

Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

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

www.gorenjskiglas.si

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA - MAREC 2017
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev  

in se udeležite ene od marčevskih terenskih krvodajalskih 
akcij, ki bo:

V ČETRTEK, 30. MARCA 2017,  
V ŠPORTNI DVORANI CERKLJE, KRVAVŠKA CESTA 4. 

 Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

V KRANJU prodam pritličje hiše, 
4-sobno stanovanje, klet in 210 m2 
vrta, tel.: 031/449-093 
 17001005

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

GOSTINSKI lokal, opremljen, 180 m2, 
ob glavni cesti, z vrtom, okolica Tržiča, 
tel.: 040/201-265  
 17000977

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW Golf 1.2 TSI, let.  2011, 1. las-
tnik, 97.000 km, servisna knjiga, 
Slo., 8.950 EUR, metalno siv, tel.: 
041/816-528  
 17001000

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LITA platišča za Peugeot, 16 col, tel.: 
040/378-176 17001012

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOV les, suhe plohe, ugodno, 
tel.: 041/683-233 
 17001006

KURIVO
PRODAM

MEŠANA, metrska drva, cena 20 
EUR/m3, tel.: 041/799-683 17000968

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNA omara Gorenje, šest pre-
dalov, 200 litrov, stara 8 let, cena 80 
EUR, tel.: 040/351-631 17001014

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE - strogi unikati, Križev pot, 
15 postaj, cena – dogovor, Duhovni 
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 
 17001008

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

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

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.

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, s koritom in 
mizo, tel.: 031/812-210  
 17000930

KUPIM

PLUG in frezo za traktor Tomo Vinko-
vič, tel.: 051/314-739 
 17000990

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

KROMPIR, beli in rdeči, jedilni in 
krmni, suha, bukova drva ter visoko 
brejo telico simentalko, tel.: 031/585-
345  
 17000976

SEMENSKI krompir, ostanek semena, 
tel.: 040/607-451  
 17001013

VEČ vrst krompirja za saditev, tel.: 
051/637-899 
 17000822

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 MESECE brejo telico simentalko, 
navajeno gorskih pašnikov. Cena po 
dogovoru, tel.: 031/375-173 
 17001010

JAGNETA za zakol ali nadaljnjo rejo, 
tel.: 031/772-549 
 17001001

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

VEČ brejih ovac, JS pasme, tel.: 
051/328-007 
 17001004

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 17001011

OSTALO
Spoštovani kmetje, lepo vas prosim, 
imejmo radi svoje krave in jih ne proda-
jajmo pod ceno 1.000 EUR, breje pa 
vsaj 1.250 EUR, kot je bila cena nekaj 
let nazaj. Prisrčno pozdravljeni, ga. Ma-
gdalena Roblek, Preddvor  
 17001007

PRODAM

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., Šmarjet-
na Gora 6, Kranj, tel.: 04/27-00-071  
 17000698

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja z 
delovnimi izkušnjami. Restavracija se 
nahaja v Kamniku. Prijave z življenje-
pismom na kamniska.gostilnica@gmail.
com. LI&RO, d.o.o., Ljubljanska cesta 
5d, Kamnik, tel.: 041/868-591  
 17001009

ZAPOSLIMO voznika kamiona C kate-
gorije, za vožnje po Sloveniji. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, kontakt 
na cclan@t-2.si, tel.: 041/640-380  
 17000970

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje 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

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

VSA gradbena dela, adaptacije, fasa-
de, notr. ometi. Sopaj Agim, s.p., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/589-597  
 17000971

IŠČEM

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

IŠČEM osebo, lahko mlajšega upoko-
jenca, za pomoč na  manjši kmetiji v 
Bohinju. Več na, tel.: 04/57-21-786 
 17000972

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
PRODAM

KONJSKI voz – zapravljivček, lepo oh-
ranjen, vredno ogleda, tel.: 040/943-
227  
 17001003

KUPIM

CISTERNO za vodo, 1.000 litrov, 
novo, tel.: 059/960-574 17001002
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Rezultati 23. krog – 19. marec 2017 
3, 14, 15, 20, 21, 24, 38 in 17

Loto PLUS: 10, 19, 21, 24, 25, 28, 32 in 15 
Lotko: 9 7 8 9 1 7

Sklad 24. krog za Sedmico: 250.000 EUR 
Sklad 24. krog za PLUS: 760.000 EUR 
Sklad 24. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

predavanje Lee Avguštin in Uroša Krmelja Rajski otoki sveta – 
o otokih Južnokitajskega morja, Indijskega oceana in Karibov.

Dejavniki za srčno-žilno ogroženost
Žiri – Krajevna organizacija Rdečega križa Žiri vabi na zdra-
vstveno predavanje na temo Dejavniki za srčno-žilno ogro-
ženost – arterijska hipertenzija. Predaval bo zdravnik Ivan 
Pecev, dr. med., specialist družinske medicine. Predavanje 
bo jutri, v sredo, 22. marca, ob 18. uri v Osnovni šoli Žiri (v 
novi glasbeni učilnici, 2. nadstropje novejšega dela stavbe).

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
21. marca, ob 17. uri srečanje z naslovom Od pogovora k do-
govoru. Tema skupinskega dela je namenjena učenju dobre 
in smiselne komunikacije v družini. Pogovor bo vodila Ne-
venka Ropret, univ. dipl. soc. delavka iz Združenja Humana. 
V četrtek, 23. marca, ob 18. uri bo na srečanju z naslovom 
Institucionalno varstvo za starejše na vprašanja, npr. ali bo 
treba oditi v dom, in druge dileme odgovorila socialna delav-
ka Bojana Petrovič, ki bo predstavila tudi Dom upokojencev 
Kranj. V petek, 24. marca, bo ob 18. uri predavanje Zorana 
Železnikarja Ego – naš navidezni prijatelj, 5. del. Za vse de-
javnosti so obvezne prijave po telefonu 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

KONCERTI
Generacije pojejo 2017
Škofja Loka – V petek, 24. marca, se bo ob 19. uri v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki začel koncert Gene-
racije pojejo 2017, ki bo potekal v organizaciji Kulturnega 
društva Pevski zbor Lubnik.

Pomladni koncert
Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice bo v petek, 
24. marca, ob 19.30 Pomladni koncert Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora.

RAZSTAVE
Svetloba knjige
Tržič – Jutri, v sredo, 22. marca, ob 17. uri bo v Paviljonu 
NOB odprtje fotografske razstave dddr. Evgena Bavčarja, 
slepega fotografa, filozofa in borca za pravice slepih, z nas-
lovom Svetloba knjige.

PREDSTAVE

Milijonar
Tržič – V počastitev materinskega dne vas Krajevna skup-
nost Bistrica pri Tržiču vabi v petek, 24. marca, ob 18. uri v 
Osnovno šolo Bistrica na ogled komedije Milijonar, ki jo bo 
izvedla skupina Smeh – Mladinsko gledališče Tržič.
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Anketa

Ines Flajnik, Kranj:

»Serijo spremljam. In tudi v 
avstrijskem Ellmauu sem že 
bila. Z mami. Bilo je super. 
Danes pa se veselim, da bom 
zdravnika oziroma igralca, ki 
igra zdravnika, lahko videla 
tudi od blizu.«

Kaja Žižmond,  
Slovenj Gradec:

»Spremljam zdravnika in 
njegove dogodivščine. Všeč 
mi je, ker je vsakič nova, dru-
ga zgodba. Ni tisto, da bi se 
vleklo v nedogled. Vsakič je 
nov pacient in je zanimivo.«

Cvetka Surina, Ljubljana:

»Gledala sem vse zgodbe. So 
'superca'. Serija mi je prav 
sprostitev. Sedaj prihaja de-
seta sezona. Drugače sem 
pa tako 'notri padla', da sem 
komaj čakala, da je bila ura 
osem zvečer.« 

Gaber Knific, Jesenice:

»Serijo spremljam in čakam 
novo sezono. Najbolj so mi 
všeč hribi, čeprav sem med 
hribi doma ... Imam pa vse 
kartoteke s seboj (smeh), saj 
on vse pozdravi in mene boli 
prav vse.«

Alenka Brun

Nemško-avstrijska serija 
Gorski zdravnik je obnorela 
Slovenijo. Najprej so Sloven-
ci v trumah drli v Ellmau, v 
četrtek pa je prvi obraz seri-
je igralec Hans Sigl obiskal 
Ljubljano in pred Mercator v 
Šiški privabil množico obože-
valcev in oboževalk.
Foto: Tina Dokl

Superman med 
zdravniki 

Marjana Zupan,  
Šmarješke Toplice:

»S prijateljicami smo se v 
Ljubljano pripeljale z vlakom, 
tako je to prijeten izlet. Seri-
jo spremljam in se veselim 
novih nadaljevanj. Bom pa 
poskusila dobiti avtogram.«

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

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, jutri in v četrtek pa 
večinoma oblačno. Predvsem jutri bo občasno tudi rahlo de-
ževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dogodek je 
tudi tokrat pripravila Gim
nazija Škofja Loka v sodelo
vanju z Občino Škofja Loka 
in Skladom Toneta Pavčka 
pri društvu  Slovenija Rusi
ja ter ob častnem pokrovi
teljstvu predsednika drža
ve Boruta Pahorja. Sedmi 

vseslovenski festival šol z 
ruščino, Rusijada 2017, je 
združil slovenske učence, 
dijake in študente, ki se v šo
lah učijo ruščino in spozna
vajo rusko kulturo. Letos so 
sodelovali iz sedmih gim
nazij, treh osnovnih šol in 
Filozofske fakultete, poleg 
njih pa še Vesela dRuščina 
in škofjeloška gimnazijska 

impro skupina  O.sti J.arej. 
Od gorenjskih je poleg škof
jeloške gimnazije sodelovala 
še Osnovna šola Na klo. Pre
den so mladi ljubitelji ruske
ga jezika in kulture predsta
vili svoje točke glasbe, plesa, 
igre, skečev, recitacij, ugank 
... v ruskem jeziku, so jih na
govorili ravnatelj Gimanzi
je Škofja Loka Jože Bogataj, 

župan občine Miha Ješe in 
Marina Vladimirovna Gu
slova iz Ruskega centra zna
nosti in kulture. 

Festival Rusijada je v slo
venskem prostoru že dodo
bra uveljavljen. Z njim želi
jo mladim še bolj približa
li rusko kulturo in jih spod
buditi k učenju ruskega jezi
ka, kajti tako ruski jezik ka
kor ruska kultura postajata 
pomemben del sodobne slo
venske države, vse bolj tudi 
na področju gospodarstva. 
Namen festivala je tudi dru
ženje mladih, ki se pobliže 
spoznavajo z eno izmed več
jih slovanskih kultur in iš
čejo vzporednice ter prija
teljske vezi s sovrstniki v Ru
siji in tudi v Sloveniji. Festi
val, ki ga je Gimnazija Ško
fja Loka organizirala v letih 
2007, 2008, 2009, 2011, 
2013 in 2015 in zanj leta 2011 
prejela tudi Evropsko jezi
kovno priznanje za inovativ
ne pristope pri učenju tujega 
jezika, želi promovirati uče
nje ruskega jezika v Sloveni
ji. Očitno so pri tem uspešni, 
na festivalu je namreč aktiv
no sodelovalo okoli 180 ude
ležencev. Ob tej priložnosti 
so se zahvalili tudi mentor
jem, na škofjeloški gimna
ziji je to že vrsto let Marjeta 
Petek Ahačič, ki velja tudi za 
motor Rusijade.

Na Loškem odru gostovala Rusijada
Prvo Rusijado so v Škofji Loki organizirali pred desetimi leti, letošnje srečanje učencev, dijakov in 
študentov, ki se učijo ruskega jezika, je bilo na Loškem odru sedmo po vrsti. 

Z mislijo, da je ljubezen do ruščine prav nalezljiva, so napovedali skeč Gimnazije Škofja 
Loka. /Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
v času zimskih počitnic po
rušila nefunkcionalni samo
stoječi dimnik pri Osnovni 
šoli Frana Albrehta, te dni pa 
se je na nas obrnil zaskrblje
ni občan, ki je na sprehodu v 
okolici Spodnjih Stranj nale
tel na kup gradbenega mate
riala in bil prepričan, da gre – 
tudi zaradi časovnega sovpa
danja – prav za ostanke di
mnika, ki jih je lastnik zaseb
nega zemljišča uporabil za 
utrditev svojih površin.

Ker je tovrstno odlaganje 
gradbenega materiala neza
konito, smo navedbe občana 
preverili na občini in pri iz
vajalcu rušitvenih del, pod
jetju Žurbi Team. Zagoto
vili so nam, da je bil dimnik 
(šlo naj bi za več kot sto ton 

materiala) odpeljan na izva
jalčevo deponijo na Koreno
vi poti, kjer se bo zdrobil in 
predelal v nasipni materi
al. Kot dokaz so nam poslali 
tudi fotografije in nas pova
bili na deponijo. Pregled na 
deponiji je opravil tudi odgo
vorni nadzornik. Ob našem 
obisku v Spodnjih Stranjah 
je bil odloženi gradbeni ma
terial že zasut z zemljo, a to 
ne zmanjšuje dejstva, da se 
je število črnih odlagališč v 
občini, kot kaže, znova pove
čalo, prav tako na občini be
ležijo vse več težav na ekolo
ških otokih, kamor občani 
vse pogosteje odlagajo tudi 
kosovne odpadke. Zato so 
sporočili, da je inšpektorica 
Oddelka za premoženjsko
pravne in splošne zadeve 
Občine Kamnik že poostri
la nadzor.

Porušeni dimnik je končal 
na deponiji

Ostanki porušenega dimnika na deponiji ob Korenovi poti 
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Kranj – Društvo general Rudolf Maister iz Kranja, ki je eno od 
24 tovrstnih društev v Sloveniji, bo imelo v petek, 24. marca, 
ob 16. uri v hotelu Kokra na Brdu redno letno skupščino. Na-
njo so vabljeni članice in člani društva ter vsi, ki spoštujejo 
slavnega slovenskega generala in negujejo domoljubje, ki ga 
je s svojimi dejanji dokazoval.

Skupščina Maistrovega društva

Tržič – Sodelavci Komunale Tržič bodo jutri ob svetovnem 
dnevu voda v atriju občine med 10. in 12. uro organizirali 
ozaveščevalni dogodek, na katerega vabijo tudi vrtce. Gre za 
prikaz, ki ga komunalna podjetja organizirajo v okviru Zbor-
nice komunalnega gospodarstva in pobude Skupaj za boljšo 
družbo, letos na temo odpadnih voda. 

Komunala Tržič z dogodkom ob dnevu voda


