
GORENJSKA

V nesreči niso ostali 
sami 
»Nisem vedel, da imamo toliko 
prijateljev. V nesreči nismo ostali 
sami in iskreno smo hvaležni za 
vsakršno pomoč,« je poudaril Bo-
ris Krajnc nekaj dni zatem, ko je 
njegova družina po požaru ostala 
brez strehe nad glavo. 

5

GORENJSKA

Pasijon od trnja  
do Unesca
Dnevi Škofjeloškega pasijona so 
se nadaljevali z izidom publikacije 
Pasijonski doneski, dvema razsta-
vama in predstavitvijo dogajanja 
lani v Etiopiji, kjer je bil Škofjeloški 
pasijon razglašen za Unescovo 
nesnovno dediščino.

6

KRONIKA

Črn konec tedna:  
štirje mrtvi
Pri Škofji Loki je vlak povozil do-
mačinko, v Zalogu in pri Vodicah 
sta voznika med prevračanjem pa-
dla iz avtomobilov, na Triglavu je 
bil za planinca usoden padec z 
grebena. 

12

ZADNJA

Festival glasbenih  
družin
Na Jesenicah je na Festivalu dru-
žin nastopilo kar sedemintrideset 
glasbenih družin, od katerih vsaj 
en član obiskuje Glasbeno šolo 
Jesenice. Tako so učenci igrali sku-
paj z bratci in sestricami, starši, 
starimi starši, tetami in strici.

24

VREME

Danes bo sprva delno ja-
sno, nato spremenljivo do 
pretežno oblačno. Jutri in 
v četrtek se bo nadaljevalo 
spremenljivo vreme.

 7/18 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Mateja Rant

Žiri – Obiskovalci Glasove 
preje Alpina se ne da! so si 
najprej ogledali dva doku
mentarna filma o Alpini. 
Prvi je bil filmski obzornik z 
naslovom Industrija čevljev 
v Žireh, za katerega domne
vajo, da je bil posnet kma
lu po nastanku Alpine, pri
kazali pa so še kratek film 
o zgodovini čevljarstva v Ži
reh, ki ga predvajajo v sklo
pu razstave o Alpini v Mu
zeju Žiri. Sledil je pogovor 
z gosti.

»Alpinini rdeči čevlji bodo 
vedno s posebnimi črkami 
zapisani v mojem spominu 
in karieri,« je poudarila Pe
tra Majdič. Kot pravi, so jo 
mnogi nagovarjali, da bi iz
brala njihove tekaške čevlje, 
a je vedno ostala zvesta Alpi
ninim. »Hvala, ker nikoli ne 
obupate in vedno stojite ob 
strani zmagovalcem,« je še 
čustveno dodala Petra Maj
dič. Nekdanji direktor Bojan 
Starman pa se je spomnil 
»dramatičnega« obdobja po 
razpadu Jugoslavije, v kate
rem je vodil Alpino. »Če ne 

bi izvedli obsežne preobraz
be podjetja, ne bi mogli pre
živeti,« je poudaril in dodal, 
da so morali povečati pro
duktivnost in obenem zni
žati stroške. Sočasno je po
tekalo tudi lastninsko pre
oblikovanje, ki mu je sledi
lo izčrpavanje podjetja. Lani 
se je na čelo Alpine zavih
tel domačin Bojan Gantar, 
ki je prepričan, da ima Al
pina ogromen potencial za 
razvoj, a bo sredstva poleg 
v odplačevanje posojil treba 
usmeriti tudi v razvoj, ogla
ševanje in nove naložbe.

Alpina na strani zmagovalcev
Tokratna Glasova preja, 124. po vrsti, je bila posvečena Alpini, ki je prav 
na ta dan praznovala sedemdesetletnico obstoja. Svoje misli o Alpini so 
z obiskovalci v skoraj do zadnjega kotička napolnjeni dvorani kina v Žireh 
delili smučarska tekačica Petra Majdič ter nekdanji in sedanji direktor Bojan 
Starman in Bojan Gantar.

Na tokratni Glasovi preji o Alpini se je Miha Naglič (prvi z desne) pogovarjal s smučarsko 
tekačico Petro Majdič ter nekdanjim in sedanjim direktorjem Bojanom Starmanom (skrajno 
levo) in Bojanom Gantarjem (drugi z desne). / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Krajani na sedmih na
slovih v Ročevnici so kupili 
stavbno (funkcionalno) ze
mljišče, skupno gre za ne
kaj več kot osemsto kvadra
tnih metrov. Ker pa obči
na leta 1989 ni opravila dol
žnega vpisa novih lastnikov 
v zemljiško knjigo, so dena
cionalizacijski upravičen
ci zem ljišča zahtevali nazaj. 
Ker se zazidana zemljišča v 
postopkih denacionalizacije 

ne vračajo, je odvetnica kra
janov Mateja Likozar Rogelj 
z veliko gotovostjo napoveda
la, da pričakuje odločbe o iz
reku ničnosti denacionaliza
cijskih odločb iz let 1999 in 
2000. Prva odločba o izreku 
ničnosti je prišla včeraj, smo 
izvedeli tik pred zaključkom 
redakcije. To pomeni, da bo 
morala upravna enota po
novno odločiti o zahtevku za 
denacionalizacijo premože
nja nekdanjih lastnikov.

Občina priznala 
soodgovornost
Sklepi tržiškega občinskega sveta niso končna 
(od)rešitev za prizadete krajane Ročevnice, je 
pa občina priznala soodgovornost za nastalo 
situacijo iz denacionalizacijskega postopka. 
Včeraj je prišla tudi prva odločba o izreku ničnosti 
denacionalizacijskih odločb. 

43. stran

Andraž Sodja

Rudno polje – Na Rudnem 
polju na Pokljuki so pred
stavniki begunjskega Elana 
in Slovenske vojske predsta
vili edinstven projekt zložlji
vih turnih smuči. Ne gre za 
povsem nov projekt, saj so o 
tej ideji v Elanu že razmiš
ljali pred desetletjem, ko so 
zaznali problem transporta 
turnih smuči na hrbtu, kar 
ni le težko, temveč je zaradi 
upora vetra lahko tudi zelo 
nevarno. Z idejo za zložlji
ve smuči so leta 2015 uspe
šno kandidirali na razpisu 
ministrstva za obrambo, ki 
je za razvoj zložljivih turnih 
smuči prispevalo skoraj sto 
tisoč evrov. Kot je pojasnil 

poveljnik 132. gorskega pol
ka Robert Klinar, je bila nji
hova želja izboljšati pre
mičnost vojaka na bojišču v 
zahtevnih zimskih gorskih 

razmerah in dobiti smuči, 
ki ne bodo moteče pri tran
sportu: »Rešitev je bila noš
nja v zloženem stanju, smu
či so morale omogočati hojo 

navkreber in spust po str
mini, teža kompleta pa ni 
smela presegati šest kilo
gramov.« Kljub zahtevnosti 
projekta in skeptikom, ki so 
menili, da z zložljivimi smu
čmi ne bo mogoče smučati, 
so v Elanu dokazali, da je to 
mogoče. »Na trgu res funk
cionalne zložljive smuči do
slej niso obstajale. V prete
klosti so bili takšni poskusi, 
ki pa so se končali pri proto
tipu, ko se je izkazalo, da z 
njimi ni mogoče dobro smu
čati. Uspelo pa nam je ustva
riti zložljivo smučko, ki je v 
nekaterih pogledih celo bolj
ša kot nezložljiva,« je poja
snil vodja razvoja v Elanu 
Vinko Avguštin. 

Zložljive smuči postale resničnost
Elan in Slovenska vojska sta na Pokljuki in Komni predstavila projekt zložljivih turnih smuči, ki lajšajo 
gibanje vojakom v gorah, s civilno izvedbo pa se obeta izvrstna prodajna priložnost.

Na zložljivih turnih smučeh 44. stran
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Knjigo prejme FRANCI ŠTIBELJ z Brezij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. marca 2017, prejmejo 
DVD s serijo Slovensko olimpijsko stoletje Vinko Gartner iz 
Železnikov, Peter Josevski iz Kranja in Ludvik Soklič iz Tržiča.
Nagrajencem čestitamo!

Matevž Pintar

V tokratni anketi je sode-
lovalo 338 prebivalcev obči-
ne Železniki. Analiza revi-
je Moje finance je pokazala, 
da se med 211 slovenskimi 
občinami najbolje živi v Že-
leznikih. Zanimalo nas je, 
kako so vprašani zadovolj-
ni z razvojem občine in živ-
ljenjem v njej. Pri davškem 
mostu bodo sanirali skal-
no brežino in razširili cesto 

v smeri proti Zalem Logu. 
Anketirani so odgovarja-
li na vprašanje, kako po-
membna se jim zdi ta sana-
cija. Med letošnje večje in-
vesticije sodi tudi nadalje-
vanje obnove plavalnega ba-
zena. Želeli smo vedeti, ali 
sodelujoči podpirajo to od-
ločitev.

Več kot polovica anke-
tiranih je zelo zadovolj-
nih z življenjem v obči-
ni Železniki, nekaj več kot 

tretjina je delno zadovolj-
nih, medtem, ko le trije od-
stotki niso zadovoljni.

Skoraj tri četrt sodelujočih 
meni, da je sanacija skalne 
brežine pri davškem mostu 
zelo pomembna. Približno 
petina vprašanih je mnenja, 
da je taka sanacija delno po-
membna, štirje odstotki pa 
mislijo, da je nepomembna. 

Občani Železnikov so nak-
lonjeni investicijam za na-
daljnjo obnovo plavalnega 

bazena, saj 85 odstotkov od 
vseh vprašanih podpira to 
odločitev. Dobra desetina 
odločitve ne podpira, trije 
odstotki pa nimajo mnenja. 

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimajo o ugodnih na-
ročniških pogojih.

V Železnikih zadovoljni z življenjem

Aleš Senožetnik

Kranj – V nedeljo je minister 
Dejan Židan gostil Grego-
ryja Soja, sekretarja za trgo-
vino in gospodarsko sodelo-
vanje Posebnega upravnega 
območja Ljudske republike 
Kitajske Hongkong. Na gra-
du Strmol sta podpisala me-
morandum o soglasju gle-
de sodelovanja na področju 
vina med državama. Državi 
si bosta prizadevali spodbu-
jati trgovino z vinom ter kre-
pili medsebojno sodelova-
nje in pospeševanje vinske-
ga turizma.

Po Židanovih besedah je 
do poglobitve odnosov med 
državama prišlo tudi na po-
budo vinarjev, ki si želijo 
večje prisotnosti na kitaj-
skem in azijskem trgu na-
sploh. Hongkong predsta-
vlja vstopna vrata na kitaj-
ski trg, hkrati pa lahko tudi 
Hongkong izkoristi strate-
ško lego Slovenije za vstop 
na skupni evropski trg. 

Hongkong je namreč za New 
Yorkom eno izmed vodilnih 
središč za dražbe vina v sve-
tu. Lani so uvozili za 1,4 mi-
lijarde evrov vin, v Kitajsko 
pa izvozili približno za pol 
milijarde evrov vin. S pov-
prečno porabo 5,8 oziroma 

1,8 litra vina na prebivalca v 
Hongkongu in na Kitajskem 
je potenciala za večjo priso-
tnost kvalitetnih slovenskih 
vin ogromno, je poudaril So. 
Predstavnika obeh držav pa 
sta na pogovoru, ki je bil za-
prt za javnost, govorila tudi 

o drugih temah, predvsem o 
sodelovanju na področju tu-
rizma ter gospodarstva, kjer 
je Židan poudaril predvsem 
interes Slovenije po investi-
cijah v Aziji, zanimanje za 
investiranje v Sloveniji pa je 
izrazil tudi So.

Za več sodelovanja s Kitajsko
Podpis memoranduma o sodelovanju na področju vina med Slovenijo in Hongkongom

Sekretar Gregory So in minister Dejan Židan ob podpisu memoranduma

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vlada je prejšnji te-
den na svoji seji dala soglas-
je za predajo vloge za vpis 
klekljanja čipk v Sloveniji 
na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kultur-
ne dediščine človeštva. Že 
do 31. marca pa je bilo treba 
predati gradivo za vpis se-
kretariatu Unesca, za kar je 
zadolžila ministrstvo za zu-
nanje zadeve. 

Vlada je na predlog mini-
strstva za kulturo leta 2016 
razglasila klekljanje čipk za 
nesnovno dediščino držav-
nega pomena. S tem je bil iz-
polnjen pogoj, da lahko Slo-
venija to nesnovno kulturno 

dediščino kandidira za vpis 
na reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne človeštva, ki ga Unesco 
vodi kot Konvencijo o varo-
vanju nesnovne kulturne de-
diščine. Njena podpisnica je 
tudi Slovenija. Z vpisom na 
ugleden Unescov seznam 
bo zagotovljena večja opaz-
nost nesnovne kulturne de-
diščine in zavedanje o nje-
ni pomembnosti ter spod-
bujanje dialoga, ki spoštuje 
kulturno raznolikost. Že na 
začetku marca je Loški mu-
zej skupaj s partnerji, ki so 
pripravljali gradivo za vpis 
klekljane čipke na Unescov 
seznam, tega predstavilo 
javnosti. 

Čipka kandidira  
za Unescov seznam

Kranj – Študijski center za narodno spravo in Mestna knjižnica 
Kranj vabita na predavanje zgodovinarke dr. Andreje Valič 
Zver z naslovom Odstiranje zamolčane preteklosti: popotnica 
za prihodnost. Predavanje bo v četrtek, 6. aprila, ob 19. uri v 
dvorani kranjske knjižnice. 

Predavanje o zamolčani preteklosti

Kranj – Osmega aprila bo potekal Dan za spremembe, letos s 
podnaslovom Dan za sodelovanje. Slovenska filantropija kot 
glavni organizator je v preteklosti akcije že obarvala medge-
neracijsko in skupnostno, premagovali s(m)o osamljenost, z 
izmenjavo oblačil in predmetov pomagali šolskim skladom in 
širili spoštovanje. Vsak se lahko preizkusi v vlogi prostovoljca, 
na povezavi www.filantropija.org/dan-za-spremembe preve-
rite, kje vse potekajo akcije tudi po Gorenjskem. Ena bo že 7. 
aprila – v Vrtcu Janček na Visokem bodo uredili zelenjavni vrt. 
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah bo 8. 
aprila kreativna delavnica skupaj s stanovalci in prostovoljci, 
9. aprila bo organiziran kolesarski izlet za družine z Jesenic do 
Mojstrane po kolesarski stezi. Pridružujejo se tudi nekatere 
osnovne šole, nekoliko kasneje, 22. aprila pa vabljeni tudi na 
t. i. živo knjižnico v Mestno knjižnico Kranj.

Dan za spremembe

Kranj – Direktorica kranjske občinske uprave Senja Vraber je 
na marčevski seji mestnega sveta povedala, da so bili v lan-
skem letu v primerjavi z letom 2014 materialni stroški javnih 
zavodov nižji za deset odstotkov, glede na proračun v letu 2017 
pa naj bi jih zmanjšali kar za 14 odstotkov. Nadaljnje delo bo 
po besedah direktorice usmerjeno v pregled izvajanja javnih 
programov in doseganje še boljše učinkovitosti izvajanja ob 
ohranjanju doseženega nivoja kakovosti. »Rad bi pohvalil 
mestno upravo in javne zavode na čelu z njihovimi direktorji, 
ker so dobro delali in v zadnjih dveh letih uspeli znižati stro-
ške. To pomeni, da so prihranili okoli šeststo tisoč evrov,« je 
pojasnil kranjski župan Boštjan Trilar.

Manjši stroški javnih zavodov

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Na obisku v Slo-
veniji se je včeraj mudil 
predsednik Evropskega sve-
ta Donald Tusk. Slovenija 
je prva država, ki jo je Tusk 
obiskal po sprejetju rim-
ske izjave ob 60. obletnici 

rimske pogodbe in predsta-
vitvi smernic za pogajanja o 
brexitu. Predsednika Evrop-
skega sveta je sprejel predse-
dnik republike Borut Pahor, 
srečal se je tudi s predsedni-
kom vlade Mirom Cerarjem.

Na srečanju sta Tusk in 
Cerar poudarila pomen 

enotnosti sedemindvajseteri-
ce v pogajanjih z Veliko Bri-
tanijo o izstopu iz Evropske 
unije, kjer je Tusk kot naj-
pomembnejšo poudaril eno-
tnost članic unije. V nede-
ljo sta se sprehodila po sre-
dišču Ljubljane, se ustavi-
la tudi pred Prešernovim 

spomenikom, kjer je sloven-
ski premier gostu pojasnil po-
men slovenske himne. Tusk 
je nato prebral sedmo kitico 
Zdravljice v slovenščini. Tusk 
je iz Slovenije odpotoval na 
obisk v Makedonijo, eno od 
držav v regiji, ki se že dlje časa 
sooča s politično krizo.

Na obisku v Sloveniji Donald Tusk
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Medtem ko so v Sorici 
že težko pričakovali, 
da bodo to pomlad 

na državni cesti do njihove 
vasi znova zabrneli gradbeni 
stroji in da bo država vendarle 
počasi končala rekonstrukcijo, 
ki se vleče že od leta 2005, jih je 
konec februarja nad vasjo pri 
odcepu za Petrovo Brdo nepri-
jetno presenetil prometni znak 
z obvestilom o popolni zapori. 
Kaj hitro jim je postalo jasno, 
da gradnje na »spodnji« cesti, 
kot ji pravijo, še nekaj časa ne 
bo, saj cesta čez Petrovo Brdo 
služi kot obvoz ob gradnji ceste 
v Sorico, obe hkrati pa seveda 
ne moreta biti zaprti.

Zakaj sprememba prioritet, 
od kje se je čez noč vzela milijon 
evrov vredna sanacija usadov 
na cesti Sorica–Petrovo Brdo, 
do kdaj bo trajala njena zapo-
ra …, so se spraševali krajani. 
Ne Občine Železniki ne Kra-
jevne skupnosti Sorica pristoj-
na direkcija za infrastrukturo 
ni obvestila o ničemer, pomanj-
kljiva komunikacija pa je tako 
zopet povzročila nejevoljo, ki se 
bo morda omilila po jutrišnjem 
sestanku predsednika krajevne 
skupnosti Sorica in župana 
Železnikov na direkciji, če bos-
ta seveda v Ljubljani izvedela 
kaj spodbudnega. V Sorici si 
namreč želijo, da bi dela na 
»zgornji« cesti končali čimprej, 
že poleti, in ne šele do konca 
oktobra, dokler je napovedana 
zapora. Če se zgodi slednje, je 
gradnja na spodnji cesti letos 
precej vprašljiva, sploh če bi na-
stopila zgodnja zima. Zatakne 

se lahko tudi pri izbiri izvajal-
ca. Maja naj bi direkcija obja-
vila razpis, približno 3,5 mili-
jona evrov vredna investicija 
pa bo za gradbince najbrž zelo 
mamljiva. V Sorici zato upajo, 
da ne bo pritožb, ki bi postopek 
dodatno zavlekle.

Težko je razumeti, da dr-
žava pičle štiri kilometre ces-
te gradi že vse od leta 2005, 
pri čemer na obnovo čaka še 
1,4 kilometra. Resda je bila 
gradnja na nekaterih odsekih 
zelo zahtevna, a Soričani 
pred dvanajstimi leti zagoto-
vo niso pričakovali, da bodo 
na novo cesto čakali tako dol-
go. Vmes so jim živce parale 
dolgotrajne zapore, v času 
katerih so se morali voziti 
po obvozih, ki so bili pozimi 
zelo nevarni. Veliko škodo je 
utrpel turizem v Sorici in na 
Soriški planini, še zlasti smu-
čišče, saj je bila cesta zaprta 
tudi dve zimi. Spomnimo še 
na leto 2014, ko je država 
zaradi pomanjkanja denarja 
gradnjo ustavila in so se do-
mačini kar nekaj časa vozili 
po makadamu. Še lani so jim 
obljubljali, da bo večina del 
izvedenih letos ... 

Ja, Soričani so v teh letih sli-
šali nemalo obljub, a ko bodo 
po kakem desetletju in pol ven-
darle dočakali cesto, njihovih 
skrbi še ne bo konec. Želijo si 
tudi obnove dotrajane ceste 
skozi vas, v vse slabšem stanju 
je tudi cesta proti Soriški plani-
ni … No, če so se kaj naučili v 
zadnjem ducatu let, je to, da je 
potrpljenje res božja mast.

Obnova po polžje

KOMENTAR
Ana Šubic

Največja grožnja za kraja-
ne v tem trenutku pa so na-
povedane izvršbe iz vzpore-
dnega civilnega sodnega po-
stopka, ki so ga peljali dena-
cionalizacijski upravičenci.

Župan Borut Sajovic je 
nazadnje decembra lani 
napovedal, da bo predlagal 
mediacijski postopek vple-
tenih, občina naj bi plače-
vala tudi začasen najem 
obravnavanih zemljišč, a 
ni uspel. Svetniki svetniške 
skupine Zagon (Klemen 
Belhar, Mateja Čadež, Uroš 
Ribič, Metka Gaberc, Uroš 
Godnov) in svetnik SMC 
Andrej Frelih so zato zahte-
vali sklic izredne seje občin-
skega sveta, ta je bila v četr-
tek, in dosegli soglasje pre-
ostalih svetnikov pri večini 
predlaganih sklepov. Obči-
na Tržič sedaj priznava mo-
ralno in materialno soodgo-
vornost do prizadetih kra-
janov Ročevnice, občina bo 
tudi poravnala vse pravne 
stroške od 30. marca 2017 
dalje, ki jih bodo prizadeti 
krajani še imeli v sodnih in 
upravnih postopkih ter od-
vetniške stroške. O porav-
navi vseh do 30. marca letos 
nastalih stroškov krajanov, 
ki so nastali kot posledica 
najemnin, izvršb in sodnih 
postopkov pa se bodo obči-
na in prizadeti krajani do-
govorili po pravnomočnos-
ti odločb o ničnosti denaci-
onalizacijskih odločb. Ta bi 
jim tudi omogočila obno-
vo sodnega postopka. Čas 

v dolgotrajnih sodnih po-
stopkih pa zagotovo ni za-
veznik krajanov, več med 
njimi je starejših, najmanj 
dva sta že na pomirjevalih, 
skrbi jih napovedani rubež 
ob že tako skromnih pokoj-
ninah in plačanih stroških, 
ki so pri nekaterih že segli 
tudi do devet tisoč evrov.

Sestanek tudi na 
ministrstvu

Župan je zagotovil, da bo 
o poteku dogodkov v Ročev-
nici svetnike sproti sezna-
njal na rednih sejah občin-
skega sveta. Izredna seja je 
potekala v napetem, čustve-
nem ozračju, svetnica Ma-
rija Lavtar je sicer opozorila 

na »kulturo dialoga« med 
posameznimi svetniki. Pri-
sotni so bili krajani in tudi 
nekdanji župan Pavel Ru-
par, ki je povzel že znano 
zgodovino tega primera in 
govoril predvsem o tem, kaj 

se ni oz. bi se moralo nare-
diti. So se pa enake pogod-
be o nakupu zemljišč iz leta 
1989, kot jih imajo krajani, 
končno le našle tudi na ob-
čini – na podstrešju občin-
ske stavbe. 

Prejšnji teden je bil na mi-
nistrstvu za javno upravo 
tudi sestanek glede proble-
matike v Ročevnici, ki so se 
ga udeležili predstavnik kra-
janov Damir Pintarič, župan 
Borut Sajovic in poslanka dr-

žavnega zbora ter občinska 
svetnica Andreja Potočnik, 
ki je sestanek organizirala. 
Kot je povedal Pintarič, so 
predstavnici dveh ministr-
stev, za javno upravo in pra-
vosodje, seznanili z dejstvi. 

Občina priznala soodgovornost

Prizadeti krajani Ročevnice so na problem opozorili tudi s transparenti, ki so jih razgrnili 
pred začetkom izredne seje.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je za-
sedal nadzorni odbor Fun-
dacije Vincenca Draksler-
ja, ki je pregledal poslova-
nje Fundacije v zadnjem 
letu. »Tudi preteklo leto je 
kot že nekaj let zapored za 
socialno podjetje Fundaci-
ja Vincenca Drakslerja zelo 
uspešno, tako po deležu po-
moči, ki smo jo lahko po-
nudili ranljivim skupinam, 
kot tudi poslovno. Največ-
ji dosežek je nova trgovina 
Štacuna Rokodelc v starem 
Kranju. Hkrati smo v soci-
alnem podjetju nadaljevali 
s svojo dejavnostjo ponovne 
rabe predmetov, ki bi brez 

našega delovanja končali na 
deponijah. Tako smo v letu 
2016 pred deponiranjem v 
občinah Kranj in Radovljica 
rešili več kot 41 ton še upo-

rabnih predmetov, jih obno-
vili in ponudili v naših šti-
rih trgovinah v Kranju, Ra-
dovljici in Pristavi pri Trži-
ču. V delavnicah socialnega 
podjetja v Pristavi pri Tržiču 

dnevno sprejemamo pohi-
štvo, ki mu z obnovo vdah-
nemo novo življenje in sve-
žino. Veliko ljudi pa se odlo-
či in pripelje staro pohištvo, 

ki jim ga po želji obnovimo,« 
je povedala Nada Bogataj 
Kržan, ki Fundacijo vodi že 
sedmo leto. Konec lanske-
ga leta je bilo v njej že 16 za-
poslenih, na usposabljanju 

pa je bilo 16 invalidov in 13 
uporabnikov programa rein-
tegracijskega centra.

»Zadovoljen sem z delom 
vodstva uprave in izrekam 
podporo soustanovitelju, 
Mestni občini Kranj. Zlasti 
me veseli, da župan Boštjan 
Trilar s podporo svetnikov 
kljub zmanjšanju proračun-
skih sredstev ne zmanjšuje 
sredstev, namenjenih za so-
cialne programe. Tudi zato 
sem se odločil, da bom tudi 
sam še naprej podpiral in 
vlagal sredstva v Kranj. Žu-
panu kot predsedniku NO 
Fundacije Boštjanu Trilarju 
in predsednici uprave Nadi 
Bogataj Kržan sem zato na-
ložil, da v Kranju čim prej 
najdeta objekt, v katerem bi 
lahko reševali stanovanjske 
probleme najbolj ranljivih 
skupin in nadaljnji razvoj 
Fundacije,« je iz Švice spo-
ročil Vincenc Draksler.

Med načrti Fundacije 
tako zagotovo izstopa nakup 
objekta, ki bo prvenstveno 
namenjen reševanju stano-
vanjske probleme najbolj 
ranljivih skupin in nadalj-
njem razvoju Fundacije.

Reševali bodo tudi 
stanovanjsko stisko ranljivih
Pri Fundaciji Vincenca Drakslerja naj bi v Kranju čim prej našli objekt, s 
katerim bi reševali stanovanjsko stisko najranljivejših skupin.

Tako kot že preteklih 16 let Mestna občina Kranj v 
sodelovanju z Zavodom za šport Kranj in Atletskim 
klubom Triglav Kranj tudi letos organizira Županov 
tek, ki bo 13. maja na Brdu pri Kranju in bo namenjen 
pomoči Fundaciji Vincenca Drakslerja za njene 
programe.

Občina Tržič bo poravnala vse pravne stroške od 
30. marca 2017 dalje, ki jih bodo prizadeti krajani 
Ročevnice še imeli v sodnih in upravnih postopkih, ter 
odvetniške stroške.
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Dodal je, da jim je uspe-
la svetovna inovacija, za ka-
tero so pridobili tudi paten-
te v skoraj vseh ključnih dr-
žavah sveta. V Slovenski 
vojski, kjer so sodelovali pri 
razvoju smuči, so z novostjo 
zelo zadovoljni. Smuči se 
namreč s posebnim meha-
nizmom zložijo na devetde-
set centimetrov, kar pome-
ni, da jih je lažje nositi in 
vojakov med gibanjem ne 
ovirajo. Prvih deset parov, 
ki služijo kot prototipi, je 
vojska že prevzela, z njimi 
pa namerava še letos opre-
miti eno gorsko četo 150 vo-
jakov. S tem bo Slovenska 
vojska prva na svetu opre-
mljena s tovrstnimi smuči, 

kot so povedali predstavniki 
Elana, pa za zložljive smuči 
obstaja velik interes na trgu, 
zanje so tako že pokazali za-
nimanje v italijanski in av-
strijski vojski, odzivi pa so 
izredno pozitivni. 

Elan pa se ne ustavlja pri 
vojaškem namenu, pred-
vidoma v prihodnji sezoni 
2018/2019 bodo v prodajo 
ponudili tudi civilno izved-
bo smuči, ki naj bi stale oko-
li dva tisoč evrov. Smuči ci-
vilne izvedbe pa testira tudi 
alpinist in ekstremni smu-
čar Davo Karničar, ki njiho-
vo uporabo načrtuje pri spu-
stu z osemtisočaka K2. Pre-
stavitve smuči se je na Pok-
ljuki in Komni udeležila 
tudi ministrica Andreja Ka-
tič, ki je prepričana, da bo ta 

vrhunski izdelek v svet po-
nesel ime Elana in Slovenije, 
ter poudarila pomen sodelo-
vanja Slovenske vojske in 

prenos sredstev, namenje-
nih vojski, v gospodarstvo in 
ustvarjanje novih produktov 
in delovnih mest.

Zložljive smuči postale resničnost
31. stran

Vinko Avguštin iz Elana predstavlja civilno izvedbo zložljivih 
turnih smuči.

Marjana Ahačič

Lesce – Vse od jeseni kamp 
Šobec intenzivno obnavlja-
jo; do začetka letošnje sezo-
ne, ki se začenja to soboto, 8. 
aprila, bo nared za prve gos-
te, zagotavljajo pristojni. Z 
več kot milijon evrov vredno 
investicijo so tako doslej ob-
novili in zgradili fekalno ka-
nalizacijo, uredili vodovod, 
položili električno napeljavo 
in optični kabel, ki bo omo-
gočil sodobno telefonsko in 
internetno povezavo kampa 
s svetom. »Prečistili in ob-
novili smo meteorno kanali-
zacijo za odvodnjavanje po-
vršinskih vod, ki bodo loče-
ne od fekalnih, uredili novo 
plinovodno omrežje, ki bo 
priklopljeno na tranzitni 
vod Lesce Bled in ki bo omo-
gočilo neprekinjeno oskrbo 
z zemeljskim plinom, ima-
mo ločeno kanalizacijo za 
kemične odplake in tlačni 
vod. Ponovno smo asfaltira-
li ceste, uredili novo leseno 
kopališko ploščad na lese-
nih pilotih v jezeru z bazeni 
za otroke in predvsem ure-
dili novo čistilno napravo, ki 
bo omogočala čiščenje kam-
pa tudi dolgoročno,« je po-
vedal Zlatko Kavčič, dolgo-
letni predsednik Turistične-
ga društva. »Ni nam znano, 
da bi podoben kamp, kot je 
Šobec, v bližnji okolici imel 
lastno čistilno napravo takih 
dimenzij.«

»V ozadji hrupa lopat in 
strojev je potekalo morda še 

zahtevnejše načrtovanje no-
vih restavracije, trgovine, 
klubskih prostorov in uprav-
nih prostorov,« dodaja Kav-
čič. »Po tehtnem razmisle-
ku in večplastnem strokov-
nem arbitriranju smo se od-
ločili, da bo nov objekt stal 
na mestu sedanje trgovine 
v smeri proti bajerju. Sta-
ro restavracijo bomo poru-
šili in na njenem območju 
v prihodnosti zgradili tako 
imenovani komfort kamp 
– parcele bodo imele vsaka 
svoj priključek za elektriko, 
vodo, morda plin, svojo ka-
nalizacijo, opremljene bodo 
s svojim objektom sanitarij 
in morda tudi s savnami in 
manjšimi welness enotami 
– in seveda bodo imele tudi 
višjo ceno za zahtevnejše 

goste. Objekt restavracije bo 
imel več kot dva tisoč kvadra-
tnih metrov, predvsem v prit-
ličju, delno pa tudi v nadstro-
pju. Ob objektu bodo velika 
terasa, plesišče in prireditve-
ni prostor. Od lani napove-
danega so v pripravi še novo 
otroško igrišče, trim steza 
in sanitarije na spodnjem 
delu kampa,« je pojasnil na-
črte za prihodnje. Načrtuje-
jo tudi obnovo hipodroma, 
kjer naj bi, poudarja Kavčič, 
ostala konjeniška dejavnost, 
na dolgi rok pa zrasel sodo-
ben hipodrom. 

Z lansko sezono so bili 
zadovoljni. »Če nam vre-
me v juniju in juliju ne bi 
prekrižalo načrtov, bi bilo 
leto 2016 verjetno med re-
kordnimi. Rekordno je bilo 

po številu gostov, ne pa tudi 
po številu nočitev. Kljub 
temu smo presegli dose-
ženo v letu 2015: obiskalo 
nas je 28.246 gostov, kar je 
šest odstotkov več kot leto 
prej – in ti gosti so prenoči-
li 87.421-krat, kar je odsto-
tek več kot leto prej. Povpreč-
na doba bivanja je bila 3,09 
dneva, kar je manj kot leto 
prej, ko je bila 3,27 dneva. 
Torej imeli smo več gostov, 
ki so spali manj časa,« je na-
vedel Kavčič. »Šobec v obči-
ni še vedno predstavlja večji 
del, dve tretjini vseh nočitev 
v občini Radovljica. Po števi-
lu je v kampu največ gostov 
iz Nizozemske – 36 odstot-
kov, sledijo jim Nemci (23 
odstotkov), delež domačih 
gostov je petodstoten.

Šobec v sezono z novo 
komunalno infrastrukturo
Kamp Šobec, ki je v lasti Turističnega društva Lesce, v novo sezono, ki se začenja osmega aprila, vstopa 
s popolnoma prenovljeno komunalno infrastrukturo. Na redni letni skupščini je društvo predstavilo 
uspehe lanske sezone in načrte za letošnjo. 

Kamp Šobec so obnavljali vso zimo. Med najbolj privlačnimi pridobitvami je prav gotovo 
nova lesena ploščad.

Lesce – Med igriščem za golf in železniško progo je spet ure-
jena sprehajalna pot od Lesc proti Žirovnici. Staro pot je lani 
lastnik zemljišča podjetje Eligo Bled v sklopu obnove golfskega 
igrišča ogradil, tako da ni bila več prehodna. Občina Radovljica 
pa je letos z lastniki sklenila dogovor za menjavo zemljišč in 
s tem pridobila prostor za novo, dobrega pol kilometra dolgo 
pot vzdolž železniške proge. Eligo Bled je ograjo ustrezno 
prestavil, pot pa je utrdila in uredila občina.

Spet urejena pot ob golfskem igrišču 

Od Lesc proti Žirovnici mimo igrišča za golf je spet urejena 
sprehajalna pot.

Urša Peternel

Jesenice – Novi direktor Za-
voda za šport Jesenice je pos-
tal Almin Gorinjac, magi-
ster prava z Jesenic. Jeseni-
ški občinski svetniki so ga na 
to mesto imenovali na četrt-
kovi seji občinskega sveta na 
predlog občinske komisije 
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja. 

Potem ko prvi razpis za iz-
biro direktorja ni uspel, saj 
niso izbrali nobenega kan-
didata, so za vršilca dolž-
nosti direktorja imenovali 
Gabra Šorna, ki je zaposlen 
v zavodu. Na ponovljen raz-
pis je prispelo pet prijav, po 
besedah predsednika komi-
sije Boštjana Žigona so vsi 
prijavljeni kandidati izpol-
njevali razpisne pogoje, z 

vsemi so opravili tudi raz-
govore, kot najustreznejše-
ga pa so predlagali Almina 
Gorinjaca. 

Z izbiro pa se ni strinjal 
svet zavoda, ki je menil, da 
kandidata, ki ga je predlaga-
la komisija, ne poznajo, da 
je njegov program neprepri-
čljiv in v niti eni točki bolj-
ši od programa dosedanjega 
vršilca dolžnosti direktorja. 
A ker svet zavoda poda samo 
mnenje, odločitev o izbiri di-
rektorja pa sprejme občinski 
svet, je bil na to mesto vse-
eno imenovan Almin Gori-
njac. Novi direktor bo delo 
nastopil 1. junija, po izobraz-
bi je magister prava, doslej 
je delal v zasebnem podjetju 
za pravne rešitve, v prostem 
času pa se že vrsto let ukvar-
ja s karatejem.

Novi direktor 
zavoda za šport
Prvega junija bo vodenje Zavoda za šport Jesenice 
prevzel magister prava Almin Gorinjac. Svet 
zavoda se z izbiro občinske komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ne strinja.

Urša Peternel

Jesenice – Svet zavoda Vr-
tec Jesenice je 22. marca za 
ravnateljico imenoval Va-
njo Kramar, ki že zdaj opra-
vlja funkcijo vršilke dolž-
nosti ravnateljice. Kramar-
jeva je bila izbrana na pono-
vljenem razpisu, na prvem 
razpisu namreč ni bil iz-
bran noben kandidat. S tem 
je župan Tomaž Tom Men-
cinger seznanil občinske 
svetnike na marčevski seji. 
Občinski svet bi v skladu z 
zakonodajo moral podati 

mnenje k imenovanju rav-
nateljice, a dopisna seja, na 
kateri bi občinski svetniki 
morali podati svoje mnenje, 
ni bila sklepčna. Ob tem so 
nekateri občinski svetniki 
izrazili nezadovoljstvo, da 
so lansko jesen po prvem 
razpisu za izbiro ravnatelji-
ce že dali pozitivno mnenje 
drugi kandidatki, zdaj pa so 
na mize dobili povsem dru-
gačen predlog. A v skladu 
z zakonodajo občinski svet 
podaja samo mnenje, izbi-
ra ravnatelja pa je v pristoj-
nosti sveta zavoda.

Ravnateljica Vrtca Jesenice 
postala Vanja Kramar
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Evropska unija želi spodbujati investicije in na ta način pomagati  
gospodarstvu in lokalnim skupnostim. Osrednji element naložbenega načrta 
je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI),  preko katerega lahko  
mala in srednja podjetja, javni zavodi ter lokalne skupnosti pridobijo 
financiranje, ugodni kredit in jamstvo za izvedbo. Sredstva so namenjena 

financiranju projektov s področja infrastrukture: širokopasovna omrežja, prometne, 
izobraževalne infrastrukture, namenjene raziskavam in inovacijam, ter spodbujanju 
uporabe obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti. Pogoj za pridobitev 
podpore sklada EFSI je ekonomska upravičenost projekta in izkazovanje dodane 
vrednosti na ravni EU. Spodbude EFSI lahko podjetja, lokalne skupnosti in javni zavodi 
kombinirajo z ostalimi sredstvi EU. 
Posebno področje znotraj sklada EFSI je namenjeno malim in srednjim podjetjem. 
Preko Slovenskega podjetniškega sklada lahko podjetja pridejo do različnih oblik 
finančne podpore v obliki posojil ali lastniškega kapitala. 
Spodbujanje investicij v gospodarstvu omogoča tudi vseevropski portal naložbenih 
projektov, kjer lahko javni zavodi in podjetja predstavijo svoje naložbene projekte 
potencialnim investitorjem. Prav tako portal ponuja potencialnim investitorjem 
priložnost, da pridejo v stik z naložbenimi priložnostmi v EU. Na portalu trenutno   
trije slovenski projekti iščejo investitorja, med njimi tudi avtobusni terminal Mestne 
občine Kranj.
Pomembno vlogo znotraj naložbenega načrta ima tudi SID banka, ki v Sloveniji opravlja 
naloge Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe, nudi nasvete pri pripravi projekta 
in načinu pridobivanja finančnih sredstev ter svetovanje s področja javno-zasebnega 
partnerstva. Na dogodku bomo ponudili možnost brezplačnega individualnega 
svetovanja vsem udeležencem. 
Dogodek ABC EFSI-ja bo potekal v okviru projekta Europe Direct Gorenjska 19. aprila 
2017 med 10. in 13. uro. Sodelovali bodo predstavniki Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji, SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada. Predstavili 
bomo tudi  primer dobre prakse – projekt ELENA, ki je prejel  tehnično pomoč  
Evropske investicijske banke. Vsem predavateljem bo možno postavljati vprašanja, 
poleg tega bomo udeležencem omogočili tudi individualno svetovanje. 
Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave pa obvezne. Več informacij o dogodku 
lahko najdete tudi na spletni strani BSC Kranj www.bsc-kranj.si  in  
www.europedirect.si.

Financiranje za občine 
ter mala in srednje  
velika podjetja
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE, BSC 
KRANJ VABI PODJETJA, JAVNE ZAVODE IN OBČINE NA 
DOGODEK ABC EFSI – POIŠČITE SVOJE NALOŽBENE 
PRILOŽNOSTI, KI BO POTEKAL 19. APRILA 2017 NA 
BSC KRANJ (CESTA STANETA ŽAGARJA 37, KRANJ), NA 
KATEREM BOMO RAZLOŽILI PRILOŽNOSTI FINANCIRANJA 
ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA, JAVNE ZAVODE 
TER LOKALNE SKUPNOSTI ZNOTRAJ NALOŽBENEGA 
NAČRTA ZA EVROPO.

Gorenjska

Suzana P. Kovačič

Zgornje Bitnje – Pred ted-
nom dni je pogorelo sta-
novanje štiričlanske druži-
ne Krajnc v večstanovanjski 
hiši v Zgornjih Bitnjah. Kako 
velik šok je bil to, se z bese-
dami ne da opisati, je pove-
dal Boris Krajnc. Od vroči-
ne je razgnalo okna, strop 
se je dobesedno stalil. Gore-
lo je od pohištva, računalni-
ka, televizije, klavirja do vtič-
nic za elektriko ... Družina je 
ostala brez strehe nad glavo 
in brez premoženja. Kljub 
hitremu posredovanju gasil-
cev Prostovoljnega gasilske-
ga društva Bitnje in kranj-
skih poklicnih gasilcev je os-
talo bore malo, nekaj oblačil, 
a vprašanje, ali bodo lahko 
izprali iz njih vonj po dimu. 
»Sosed nam je ponudil sta-
novanje, tudi kranjski žu-
pan Boštjan Trilar je ponudil 

prosto stanovanje na Planini 
za začasno nastanitev. Vseli-
li smo se začasno v sosedo-
vega, je tako bolje z vidika 
logistike – bliže smo domu, 
saj smo že začeli s popravi-
li,« je pojasnil Krajnc. Po 
prvem šoku so poprijeli za 
delo, najprej so začeli s sana-
cijo strehe, da ne bo zamaka-
lo. Krajnc je povedal, da so že 
istega popoldneva z delom in 
finančno na pomoč priskoči-
li sosedje, zelo je hvaležen 
tudi sodelavcem Loškega 
muzeja, ki so družini nudi-
li finančno pomoč in moral-
no oporo, njegova žena, ki je 
zaposlena v Domu Taber, je 
prav tako rekla, da so jo pok-
licali in dejali, da so priprav-
ljeni pomagati. Odzvali so se 
sorodniki, prijatelji, znan-
ci, Karitas in Rdeči križ Slo-
venije, Območno združenje 
Kranj, ki je že prejšnji teden 
začel s humanitarno akcijo 

pomoči družini. »Nisem ve-
del, da imamo toliko prijate-
ljev. V nesreči nismo osta-
li sami in iskreno smo hva-
ležni vsakemu posebej za 
vsakršno pomoč,« je pouda-
ril Boris Krajnc. 

Zakonca pravita, da je tre-
ba zdaj gledati samo še nap-
rej, na srečo v požaru nih-
če ni bil huje poškodovan. 
Misli na nesrečni torek pre-
usmerita na delo od jutra do 
poznega večera, ko od utru-
jenosti samo še padeta v pos-
teljo. Če želite pomagati dru-
žini, so v ta namen pri Rde-
čem križu Slovenije, Obmo-
čnem združenju Kranj za-
čeli s humanitarno akcijo in 
odprli transakcijski račun 
št. 07000-0000100776, s 
sklicem 03-2017 in pripisom 
“POŽAR”. Tudi pri Rdečem 
križu se za pomoč in sodelo-
vanje že vnaprej vsakemu po-
sebej iskreno zahvaljujejo.

V nesreči niso ostali sami
»Nisem vedel, da imamo toliko prijateljev. V nesreči nismo ostali sami in 
iskreno smo hvaležni vsakemu posebej za vsakršno pomoč,« je poudaril 
Boris Krajnc nekaj dni zatem, ko je njegova družina po požaru ostala brez 
strehe nad glavo. Teče tudi akcija pomoči prek kranjskega Rdečega križa. 

Boris Krajnc med ožganimi stenami. Prej je bila tu otroška soba. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Že ta mesec naj bi se 
začela gradnja prehodov za 
pešce in kolesarje pri Pla-
netu Tuš in kranjski voja-
šnici. Poleg novega preho-
da za pešce pri Planetu Tuš, 
ki bo potekal čez Cesto Boš-
tjana Hladnika, bosta dogra-
jena tudi pločnik in čakali-
šče na levi strani ter deloma 
na desni strani ceste, prav 
tako pa bo urejena tudi osve-
tlitev. Nevarne situacije, ki 
na tem odseku niso redkost, 
so bile namreč doslej pred-
vsem posledica prehajanja 
pešcev in kolesarjev čez re-
gionalno cesto in neprilago-
jene hitrosti vozil. Tako je 

bilo v obdobju od leta 2006 
do leta 2016 na tem odseku 
29 prometnih nesreč, v kate-
rih so bili udeleženi tudi ko-
lesarji, zabeležili pa so tudi 
smrtno žrtev.

Prehod pri Vojašnici Pe-
tra Petriča predvideva ure-
ditev obstoječega priključ-
ka občinske ceste na držav-
no cesto pod pravim kotom 
na način, ki bo omogočal 
preglednost. Na stiku ob-
činske in regionalne ceste 
doslej namreč ni bilo ureje-
nega prehoda za pešce, ki bi 
omogočal varno prehajanje 
na drugo stran regionalne 
ceste, kjer je urejena povr-
šina za pešce in kolesarje. V 
okviru projekta bo izvedena 

ureditev, ki predvideva razši-
ritev regionalne ceste na ob-
močju nesemaforiziranega 
priključka, prehod za pešce 
čez regionalno cesto pa bo 
umeščen na severni krak re-
gionalne ceste v smeri pro-
ti Kokrici. Na tem odseku 
je bilo od leta 2006 do leta 
2015 kar 13 prometnih ne-
sreč, tudi s smrtnim izidom. 
Projekt ureditve prehoda pri 
vojašnici je ocenjen na dob-
rih 23 tisoč evrov, projekt iz-
vedbe prehoda pri Tušu pa 
je ocenjen na 35 tisoč evrov. 
Prehoda naj bi bila ureje-
na še pred poletjem, nemo-
ten promet bodo zagotovili 
s fizičnim usmerjanjem in 
s semaforji. 

Nova prehoda za pešce
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ponos in nav
dušenje ob lanskem vpisu 
Škofjeloškega pasijona na 
Unescov reprezentativni se
znam nesnovne kulturne de
diščine človeštva se še nista 
polegla. Nasprotno, ta duh 
je znova oživel na prireditvi v 
okviru Dnevov Škofjeloške
ga pasijona, ko so predstavi
li letošnjo številko publikaci
je Pasijonski doneski. Odpr
li so tudi fotografski razstavi: 
fotografinje Tatjane Splichal 
o križevem potu, posnetem 
na uprizoritvi Škofjeloškega 
pasijona 2015 in njenih foto
grafij Plečnikovih lestencev 
iz cerkve sv. Frančiška Asi
škega v Šiški ter fotografskih 
utrinkov trojice Ločanov, ki 
se je udeležila lanskega za
sedanja Unescovega odbo
ra v Adis Abebi. Jože Štukl, 
Aleksander Igličar in Jernej 
Tavčar so z občinstvom po
delili tudi svoja doživetja s ta
kratnega zasedanja. V Škofji 
Loki pa se jim je ob tej pri
ložnosti pridružila Magdale
na Tovornik, ki je tudi v Eti
opiji vodila slovensko dele
gacijo na zasedanju medvla
dnega odbora Unesca.

Tudi dobršen del Pasi
jonskih doneskov 2017 je 
posvečen vpisu Škofjeloške
ga pasijona na Unescov re
prezentativni seznam, poleg 
tega pa so tokratno publika
cijo posvetili tudi desetletni
ci članstva v združenju Eu
ropassion ter fotografoma 

Škofjeloškega pasijona, po
kojnima Tomažu Lundru 
in Petru Pokornu st., je ob 
predstavitvi letošnje števil
ke dejal njen urednik Aloj
zij Pavel Florjančič. V njej 
je tokrat objavljena tudi ce
lotna dokumentacija za 
Unesco, torej je po Florjan
čičevih besedah nekakšen 
učbenik, po katerem se lah
ko zgledujejo drugi, ki že
lijo vpisati svojo dediščino 
na Unescov seznam. Doku
mentacija je obsegala kar 18 
strani in je bila zelo zahtev
na, je povedal predsednik 
Muzejskega društva Ško
fja Loka Aleksander Igličar, 
tudi udeleženec zasedanja 

v Etiopiji. Priložiti so ji mo
rali še fotografsko gradivo 
in film, ki so ga tokrat tudi 
pokazali udeležencem pa
sijonskih dni. Župan Miha 
Ješe je na prireditvi dejal, 
da poteka še brez Unescove
ga znaka, v kratkem pa pri
čakujejo dovoljenje, da ga 
bodo lahko nosili preostali 
dogodki, povezani s Škofje
loškim pasijonom, verjetno 
že Romualdov dan ob kon
cu aprila. Pravila uporabe so 
namreč predpisana, uporab
ljajo se lahko zgolj za prire
ditve in ne sme se uporablja
ti v komercialne namene.

Potem ko so pojasni
li trnovo pot Škofjeloškega 

pasijona do vpisa na Unescov 
seznam, je četverica (Štu
kl, Igličar, Tavčar, Tovornik) 
še na zabaven način obudila 
dogodke z zasedanja v Etio
piji, trije dobri možje (kot jih 
imenuje Magdalena Tovor
nik) pa še o svojem nadalj
njem kratkem potovanju po 
tej afriški deželi. Ta je bila v 
času nekdanje Jugoslavije 
prijateljska dežela, na prija
teljstvo med tedanjima vodi
teljema Hailejem Selasijem 
in Josipom Brozom Titom 
pa spominja tudi avenija, po
imenovana po jugoslovan
skem maršalu. Prav v hotelu 
na tej aveniji so se nastanili 
štirje pasijonski mušketirji. 

Pasijon od trnja do Unesca
Dnevi Škofjeloškega pasijona so se nadaljevali izidom publikacije Pasijonski doneski, dvema 
razstavama in predstavitvijo dogajanja novembra in decembra lani v Etiopiji, kjer je bil Škofjeloški 
pasijon razglašen za Unescovo nesnovno dediščino človeštva. 

Od leve: Jernej Tavčar, Aleksander Igličar, Alojzij Pavel Florjančič, Magdalena Tovornik, Jože 
Štukl in ćupan Miha Ješe / Foto: Andrej Tarfila

Jasna Paladin

Kamnik – Omenjene ukrepe 
za zmanjšanje poplavne ogro
ženosti so med trgovino Spar 
in Titanovo brvjo izvedli med 
septembrom 2015 in majem 
2016, pred dnevi pa so jih v 
sklopu praznovanj ob občin
skem prazniku tudi uradno 
predali svojemu namenu.

Gre za 1110 metrov nove
ga zidu po desni, nižji strani 
reke vzdolž poplavno najbolj 
ogroženih predelov Kamni
ka, za kar je bilo namenjenih 
dobrih 400 tisoč evrov. Veči
no denarja (89 odstotkov) je 
prispevalo ministrstvo, pre
ostanek pa občina. S sanaci
jo zidov na tem območju se je 
izboljšala poplavna varnost, 

kar je bil osnovni cilj investi
cije, hkrati pa je omogoče
na gradnja na območju po
slovne cone B11 Titan  Svit. 
»Za nami je velik in zelo 

pomemben projekt. Ko smo 
se leta 2010 začeli pogovar
jati o tej sanaciji, je bilo go
vora o skoraj treh milijonih 
evrov, in čeprav je ta znesek 

z leti postal bistveno manjši, 
smo s to pridobitvijo lahko 
mirnejši. Ta zid bo prepre
čil poplave in tisto najhujše, 
čemur smo bili priča v pre
teklosti; spomnimo se samo 
1. novembra leta 1990. Kam
niška Bistrica je v lepem vre
menu videti popolnoma ne
dolžna reka, a vsi, ki živimo 
ob njem, vemo, da je hudo
urniška in se ob večjem de
ževju hitro lahko spremeni 
v smrtonosno reko, ki odna
ša vse pred seboj,« je povedal 
župan Marjan Šarec.

Sanacija brežin Kamniške 
Bistrice in gradnja proti
poplavne zaščite pa s tem še 
ni končana, saj državo, ki je 
pristojna za vode, čaka še več 
odsekov.

Zid bo preprečil poplave
Občina Kamnik je skupaj z ministrstvom za okolje in prostor v zadnjem letu in pol obnovila dober 
kilometer protipoplavnih zidov in brežine Kamniške Bistrice, s čimer so bistveno povečali poplavno 
varnost tega dela Kamnika.

Dober kilometer dolg protipoplavni zid sta uradno odprla 
župan Marjan Šarec in predsednica Krajevne skupnosti 
Kamnik center Ivanka Učakar.

Radomlje – Člani Turističnega društva Radomlje v soboto, 
8. aprila, med 9. in 13. uro vabijo na pomladno garažno raz-
prodajo. Pred Kulturnim domom Radomlje bodo rabljene 
predmete prodajali, kupovali, menjali ali podarjali. Vsi, ki bi 
želeli imeti mizo, se morajo prijaviti organizatorjem, novost 
letošnje garažne razprodaje pa je tudi borza rastlin, kjer bo 
možno menjati zelenjavne sadike in druge rastline. V primeru 
dežja bo dogodek prestavljen na soboto, 22. aprila.

V Radomljah bo znova garažna razprodaja

Škofja Loka – V Škofji Loki bo v četrtek potekala mednarodna 
konferenca Digitalne zgodbe za občinstvo. Prireja jo Zdru-
ženje zgodovinskih mest Slovenije, ki je skupaj s partnerji 
na razpisu EU Creative Europe pridobilo sredstva za projekt 
Digital Stories of Small Histric Towns – »diStories«. Namen 
projekta je s pomočjo novih tehnologij povečati zanimanje za 
mala evropska zgodovinska mesta in v mesta pridobiti novo 
občinstvo, ki do sedaj v mesta ni zahajalo. To so predvsem 
mladi pa tudi prebivalci, upokojenci, invalidi, turisti ... Že v sre-
do, 5. aprila, pa bo v okviru projekta diStory, Digitalne zgodbe 
malih zgodovinskih mest, potekal prvi ustvarjalni hekaton na 
temo Digitalna zgodba mojega mesta z nagradami.

Digitalne zgodbe za občinstvo

Vodice – Ob koncu lanskega leta je bilo v Vodicah 24 prejemni-
kov dnevnega toplega obroka, ki ga občina z odlokom zagota-
vlja upravičencem. Ta v celoti sam krije ceno obroka, občina 
pa omogoči le dostavo. V zadnjem obdobju so obravnavali 
dva primera, ki so jima želeli ugoditi, pa za to ni bilo pravne 
podlage, zato je občinski svet potrdil spremembo odloka z 
dopolnitvijo, ki v posebnih okoliščinah dovoljuje izjemo tudi 
osebam, ki nimajo statusa invalida ali ne izpolnjujejo staro-
stne ali drugih omejitev.

V prihodnje lažje do toplega obroka

Vodice – Comett, Zavod za pomoč in nego na domu na podlagi 
koncesijske pogodbe izvaja storitev pomoč družini na domu na 
območju občine Vodice. Lani so mesečno oskrbovali pet pomo-
či potrebnih oseb, eno manj kot leto poprej. Čeprav je število 
uporabnikov v primerjavi s preteklimi leti v rahlem upadu, pa sta 
število in zahtevnost storitev v porastu, saj nekatere uporabnike 
oskrbujejo tudi dvakrat dnevno in ob koncih tedna. Skupno je 
bilo opravljenih 1914 efektivnih ur oskrbe na domu. Občina Vo-
dice je za izvajanje pomoči družini na domu prispevala 26.743 
evrov. Cena ob 50-odstotni občinski subvenciji je znašala 8,43 
evra na efektivno uro, ob nekoliko višji ceni, ki jo je predlagal 
Comett, pa se letos cena za uporabnika zvišuje na 8,68 evra.

Dražja pomoč na domu

Vilma Stanovnik

Kranj – Podjetniškotrgo
vska zbornica pri Gospodar
ski zbornici Slovenije je mi
nuli torek v Hotelu Jama v 
Postojni organizirala četr
to Mednarodno konferenco 
za mala in srednja podjetja. 
Konferenca je bila namenje
na oživljanju podjetništva 
v mestnih jedrih z motom 
konference Aktivna, pame
tna in povezana mesta. Več 
kot sto udeležencev je pris
luhnilo dobrim praksam 
upravljanja z mestnimi sre
dišči iz Lizbone, ki je pred 
dvema letoma za uspešno 
spodbujanje podjetništva 
prejela nagrado Evropske 
komisije. Zbranim je spre
govoril direktor avstrijske 
družbe CIMA mag. Ronald 
Murauer, ki je pred leti po
magal zasnovati projekt 
TCM (mestni marketing) v 
Sloveniji. Predstavljeni so 

bili primeri dobrih praks 
Beljaka in drugih avstrijskih 
mest, britanskega Liverpoo
la, švedskih mest, med do
mačimi pa predvsem Kranja 
in Kopra, čigar vodja Jana To
lja je pred dvema letoma za 
vodenje projekta TCM prav 
tako prejela nagrado Evrop
ske komisije. Konferenca se 
je zaključila z okroglo mizo 
na temo javnozasebnih par
tnerstev in digitalizacije. 
Podjetniško trgovska zbor
nica je bila pobudnica in še 
vedno med najbolj aktivni
mi pri spodbujanju k pove
zovanju mest v združenje 
Mestni marketing Slovenije 
(Town centre management 
– TCM), kamor se aktivno 
vključuje tudi Mestna obči
na Kranj. Kot so še sporoči
li s kranjske občine, pa se za 
razliko od drugih mest kljub 
povabilu konference ni ude
ležil nobeden od kranjskih 
podjetnikov.

O upravljanju mestnih 
središč
Mednarodna konferenca za mala in srednja 
podjetja
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Ste se kdaj vprašali, kako dobro 
pravzaprav poznate svoja zdra-
vila? Niste povsem prepričani, 
da pravilno uporabljate zdravila? 
Si težko zapomnite imena svojih 
zdravil? Menite, da so nekatere 
vaše zdravstvene težave poveza-
ne z zdravili? Bi se želeli z magis-
trom farmacije podrobneje pogo-
voriti o svojih zdravilih? 

Zdravilo, ki vam ga je predpisal 
zdravnik, je namenjeno zdravljen
ju določene bolezni. Izbor zdravi
la je vedno prilagojen posamezne
mu bolniku. Upošteva se na primer 
starost, ledvično delovanje, sočas
na uporaba zdravil in drugo. S pra
vilno uporabo zdravila lahko bistve
no prispevate k učinkovitosti, neš
kodljivosti in varnosti zdravila. Zato 
je pomembno, da svoja zdravila do
bro poznate in jih uporabljate skla
dno z navodili proizvajalca oziroma 
zdravnika in/ali farmacevta. 

Kaj morate vedeti o svojih  
zdravilih? 

Kako se zdravilo imenuje in zakaj ga 
uporabljate?
Kako morate jemati zdravilo glede 
na farmacevtsko obliko (na primer, 
ali se lahko tableta deli ali drobi, 
kapsula odpre, kako pravilno upo
rabljati vdihovalnike)?
Kako jemati zdravilo glede na hra
no in pijačo?
Kateri so neželeni učinki in tvegan
ja ob uporabi zdravila in kako rav
nati, če se pojavijo?   
Ali lahko med jemanjem zdravila 
upravljate vozila ali stroje?
Kako shranjevati zdravilo?
Kako ravnati z odpadnimi zdravili?

Veliko nasvetov za pravilno in varno 
uporabo zdravil farmacevti poda
mo že ob izdaji zdravil. Poleg tega 
pa v lekarnah nudimo tudi lekarni
ško svetovalno storitev, ki smo jo 
poimenovali pregled uporabe zdra
vil. V okviru tega osebnega posve
ta se lahko v posebnem prostoru za 
svetovanje z magistrom farmacije 
pogovorite o pravilni uporabi zdra
vil in namenu zdravljenja z njimi. Ob 
tem lahko povprašate za dodatne 
informacije in napotke ter o more
bitnih težavah, povezanih z zdravi
li, in predlogih za njihovo odpravo. 
Magister farmacije vam bo odgo
voril tudi na vprašanja, povezana z 
uporabo zdravil brez recepta, pre
hranskih dopolnil in drugih izdel
kov za ohranjanje zdravja. 

Magister farmacije vam lahko kot 
pomoč pri jemanju zdravil pripra
vi tudi osebno kartico zdravil. To je 
seznam, kjer so navedena vsa bol
nikova zdravila in dodatne podrob
nejše informacije za pravilno in var
no uporabo zdravil. Ta seznam izde
lamo tudi v okviru storitve pregled 
uporabe zdravil. S tem imate bolj
ši pregled in nadzor nad potekom 
zdravljenja. Osebno kartico zdra
vil lahko uporabite tudi, ko obišče
te zdravnika ali ste napoteni v bolni
šnico. Lahko je koristen pripomoček 

tudi za svojce, ki sodelujejo pri 
vašem zdravljenju.

Za storitev pregled uporabe zdravil 
in izdelavo osebne kartice zdravil se 
lahko odloči vsakdo, ki za odpravo 
ali lajšanje zdravstvenih težav upo
rablja zdravila, izdana na recept ali 
brez recepta, prehranska dopolni
la in druge izdelke. Še posebej pa 
sta pogovor in seznam zdravil lahko 
koristna za vas, če uporabljate več 
zdravil, imate več različnih bolezni, 
imate vprašanja in težave, povezane 
z zdravili, prejmete eno ali več novih 
zdravil, imate obnovljive recepte, 
vam zdravila predpisuje več zdrav
nikov ali ste bili pred kratkim odpu
ščeni iz bolnišnice. 

Več o lekarniški svetovalni storit
vi pregled uporabe zdravil in mož
nosti izdelave osebne kartice zdra
vil vprašajte v lekarniških enotah 
Gorenjskih lekarn. Podali vam bomo 
več informacij, kako pogovor med 
bolnikom in magistrom farmacije 
poteka ter kdaj se lahko dogovori
te zanj. Priporočamo, da se za stori
tev pregled uporabe zdravil ali izde
lavo osebne kartice zdravil posebej 
dogovorite, da si za vas vzamemo 
potreben čas.

Mag. Nina Pisk, mag. farm.,  
spec. klin. farm.

Pravilna in varna uporaba zdravil

Suzana P. Kovačič

N
a sobotnem 
občnem zboru 
G o r e n j s k e 
p o d r u ž n i c e 
Z d r u ž e n j a 

multiple skleroze Slovenije 
(ZMS) v gostilni Starman v 
Škofji Loki se je po 12 letih z 
mesta predsednice poslovila 
Cvetka Koman, ki je v to delo 
vložila veliko truda, volje, 
iskrenosti v odnosih in pos-
tavila visoke standarde vode-
nja. Za novo predsednico so 
izvolili Darjo Majce. »Priza-
devala si bom, da bo Gorenj-
ska podružnica še naprej 
delala tako dobro, kot je pod 
vodstvom Cvetke Koman. 
Želim, da se nam pridruži 
več mlajših članov, želim 
vpeljati tudi vadbo joge, ki je 
pomembna za osebe z mul-

tiplo sklerozo. Pomembna je 
medsebojna podpora, razu-
mevanje, da nam bo skupaj 
uspelo narediti čim več,« je 
povedala Majcetova. Za pod-
predsednika so izvolili Mat-
jaža Potočnika.
Pavel Kranjc, namestnik 
predsednika ZMS je pove-
dal, da izvajajo 16 progra-
mov v dveh skupinah. V eni 
so osnovni, podporni pro-
grami, ki pomagajo pri ohra-
njanju in krepitvi zdravja, v 
drugi so posebni socialni 
programi, znotraj katerih 
poteka obnovitvena rehabili-
tacija. Kranjc je opozoril, da 
obnovitvena rehabilitacija v 
predlogu zdravstvene refor-
me osebam z multiplo skle-
rozo ni naklonjena, saj pre-
dlog zmanjšuje te možnosti. 
Omenil je tudi Zakon o ose-
bni asistenci, ki bo stopil v 
veljavo z letom 2019 in bo 
dal možnost povečanega šte-
vila osebnih asistentov. V 

Gorenjski podružnici že 
zdaj nujno potrebujejo še 
najmanj enega oz. realneje 
še dva osebna asistenta. 
Gorenjska podružnica orga-
nizira več aktivnosti za čla-
ne, od veselih srečanj v 
Domu krajanov na Prim-
skovem v Kranju do ozave-
ščanja o multipli sklerozi v 
Tednu multiple skleroze pa 
plavanje, balinanje, druže-
nje na pikniku, izletih, obi-
ske fizioterapevta na domu 
za tiste člane, ki ne hodijo v 
zdravilišče na rehabilitacijo 
... Njihove poverjenice so 
imele lani več kot devetde-
set obiskov po domovih. Na 
občnem zboru je bila pred-
stavitev Centra celostne 
oskrbe, ki se z dejavnostjo 
širi na Gorenjsko. Njihov 
strokovno izobraženi tim 
nudi zdravstveno nego in 

oskrbo, fizioterapijo in 
delovno terapijo, vse prila-
gojeno posameznemu upo-
rabniku, kot so povedali. 
Gorenjska podružnica ZMS 
se na nivoju združenja lah-
ko pohvali z naj športnico 
leta 2016 Tatjano Čepon. 
Tekmovanja potekajo v pla-
vanju, streljanju z zračno 
puško, pikadu, taroku, 
šahu, športnem ribolovu in 
balinanju. Čeponova je lani 
osvojila kar nekaj najboljših 
mest. Imajo tudi zlatega 
šahista Zejnila Korača, 
moška ekipa je na držav-
nem prvenstvu v balinanju 
zasedla prvo mesto, ženska 
drugo. Na odprtem držav-
nem prvenstvu v plavanju v 
Radovljici je Klemen Zgaga 
zmagal na 50 m prosto ... Z 
vsemi športnimi dosežki je 
Gorenjska podružnica lani 
osvojila skupno tretje mes-
to med vsemi podružnica-
mi ZMS. 

Manjka jim 
osebnih asistentov
Gorenjska podružnica Združenja multiple 
skleroze organizira več aktivnosti za svoje člane 
in poziva državo, kje jim mora bolj prisluhniti.

Od leve: Cvetka Koman, Matjaž Potočnik, Darja Majce, 
Tatjana Čepon in Pavel Kranjc

Suzana P. Kovačič

E
lektronska in 
papirnata napotni-
ca bosta od 10. 
aprila izenačeni, 
so napovedali pri 

ministrstvu za zdravje in 
Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje. Po tem datumu 

ne bo več papirnatega obraz-
ca napotnice, razen v izjem-
nih primerih, še naprej pa bo 
poleg elektronske napotnice 
možno naročanje po telefonu 
in z osebnim obiskom. Že 
izdane papirnate napotnice 
bodo še vedno veljavne. 
Samo v marcu so zabeležili 
že 85 tisoč e-naročil, za zdaj 

se bolniki lahko elektronsko 
naročijo na 190 zdravstve-
nih storitev. Prvi pogoj za 
e-naročanje za zdravstvene 
storitve na sekundarni in 
terciarni ravni je izdana 
e-napotnica, bolnik ga lahko 
izvede prek portala zVEM. 
Portal nudi možnost naroča-
nja ali odpovedi termina, 

pregled svojih napotnic in 
naročil. E-naročilo lahko 
izvede tudi medicinska ses-
tra ali zdravnik takoj po izda-
ji e-napotnice, na info toč-
kah in na telefonsko številko 
klicnega centra eZdravja 
080 2445. Za 1132 storitev 
lahko vsak uporabnik spleta 
spremlja podatke o čakalnih 
dobah (prvih prostih termi-
nih) za vse izvajalce zdravs-
tvenih dejavnosti na https://
cakalnedobe.ezdrav.si.

Slovo papirnate napotnice

Predstavili so tudi Center celostne oskrbe, ki svojo 
dejavnost iz Ljubljane širi na Gorenjsko.
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Igor Kavčič

Kranj – Do sobote, ko bodo v 
Prešernovem gledališču na 
sklepni slovesnosti pode-
lili letošnje festivalske na-
grade za najboljše predsta-
ve po mnenju strokovne ži-
rije in občinstva ter progla-
sili dobitnika Grumove na-
grade za najboljše sloven-
sko dramsko besedilo ter 
tovrstne nagrade za mla-
dega avtorja, se bo zvrstilo 
še pet predstav, dve v tek-
movalnem, dve v spremlje-
valnem in ena v mednaro-
dnem programu. Že upri-
zorjene igre so na festiva-
lu dobro obiskane, publika 
jih vselej pospremi z grom-
kimi aplavzi, ki dokazujejo, 
da gre za cvetober, vsekakor 
pa za odličen izbor lansko-
letne produkcije, nastale na 
podlagi slovenskih dram-
skih besedil.

Ta teden bo v dopoldan-
skih urah v Mestni knjižni-
ci Kranj potekal tudi semi-
nar avdiodeskripcije za gle-
dališče ali zvočni opis vi-
dnih elementov, ki lahko 
slepim in slabovidnim prib-
liža vtis o dogajanju, pro-
storu, postavitvi, gibih in 
vsem vizualnem. Danes, v 
torek, 4. aprila, ob 18. uri bo 
v Stolpu Škrlovec predstavi-
tev knjižnega prvenca ene 
najbolj izstopajočih drama-
tičark zadnjega časa Simo-
ne Semenič z naslovom Me 
slišiš? Semeničeva vodi tudi 
dramske delavnice z mladi-
mi avtorji, ki potekajo že od 
prvih dni festivala. V sredo 
bodo v Prešernovem gleda-
lišču bralne uprizoritve be-
sedil študentov AGRFT, v 
petek, 7. aprila, ob 17. uri pa 
bo v Stolpu Škrlovec okrogla 
miza o Politični (ne)korek-
tnosti na slovenskih odrih.

Teden drame še do sobote
Letošnji sedeminštirideseti Teden slovenske 
drame se preveša v drugo polovico.

Igor Kavčič

Kranj – Folklorna dejavnost 
je v Sloveniji močno razvi-
ta, saj ne manjka skupin, ki 
ohranjajo narodovo ljudsko 
izročilo in ga predstavljajo 
tako doma kot v tujini. Ena 
izmed skupin, ki jih odliku-
je dolgoletno neprekinjeno 
delovanje, je tudi AFS Oza-
ra s Primskovega v Kranju. 
Njeni začetki segajo v leto 
1952, ko je Delavsko-prosvet-
no društvo Svoboda Primsko-
vo ustanovilo folklorno sekci-
jo. Prvi pari so se izobraževali 
pri Tončki Marolt in plesalcih 
Akademske folklorne skupi-
ne France Marolt. Leta 1980 
so v skupino veter sprememb 
prinesli mladi člani. Udeleže-
vali so se raznih seminarjev s 
področja plesnega, pevskega 
in glasbenega ljudskega izro-
čila. S tem znanjem so začele 
v skupini nastajati lastne ko-
reografije, ki pa niso obsegale 
več le gorenjskih, ampak tudi 
plese iz drugih slovenskih po-
krajin. Ob osamosvojitvi se je 
folklorna skupina preime-
novala v Folklorno skupino 

Ozara Kranj, z vključitvijo ge-
neracije študentov je kasneje 
postala še akademska.

Člani Ozare ob obletni-
ci pripravljajo celovečerni 
koncert z naslovom Kar je, 
kar b'lo je in kar bo, s kate-
rim bodo občinstvo popelja-
li skozi vsa ta leta in se spo-
minjali mnogih lepih do-
godkov, ki so jih v teh letih 

doživeli. Predstavile se bodo 
vse sekcije društva, s pesmi-
jo Kranjski furmani in Bo-
deče neže, z glasbo Alpski 
godčevski sestav in s plesom 
mladinska in vodilna skupi-
na. Predstavili bodo stare, pa 
tudi nove splete, s katerimi 
občinstvo razveseljujejo na 
različnih odrih. Letos je vo-
dilna skupina na območni 

reviji v Cerkljah predstavi-
la nov gorenjski splet z nas-
lovom Ta dovji mož, ki go-
vori o lepi deklici Jerci, ki jo, 
kot kazen za ošabnost odpe-
lje dovji mož. Dvorana kra-
jevne skupnosti na Primsko-
vem, kjer je AFS Ozara tudi 
doma, bo v znamenju jubi-
leja dihala v soboto, 8. apri-
la, od 19.30 naprej.

Kar je, kar b'lo je in kar bo
Akademska folklorna skupina Ozara je ena najstarejših folklornih skupin v državi.  
V soboto bo s koncertom Kar je, kar b'lo je in kar bo proslavila svojo petinšestdesetletnico.

Na jubilejnem koncertu bo vodilna skupina AFS Ozara prikazala tudi nov gorenjski splet z 
naslovom Ta dovji mož. / Foto: arhiv AFS Ozara

Kranj – V Mali galeriji Likovnega društva Kranj in zatem še v 
Galeriji Bala bo v torek, 4. aprila, ob 18. uri odprtje razstave 
DLUM v barvi akademskih slikarjev in kiparjev članov Društva 
likovnih umetnikov Maribor (DLUM). Na tokratni izmenjalni 
razstavi s kranjskim društvom se predstavlja dvanajst članic 
in članov, večinoma nagrajencev DLUM. Razstavljajo Marjan 
Drev, Lučka Falk, Irena Gajser, Anka Krašna, Marijan Mirt, 
Samo Pajek, Ludvik Pandur, Milenka Houška Pavlin, Vojko 
Pogačar, Gregor Pratneker, Zoran Ogrinc in Oto Vogrin. 
Umetnike bo predstavil likovni kritik Mario Berdič, razstava 
pa bo na ogled do 6. maja.

DLUM v barvi

Kranj – V Galeriji Prešernove hiše bo v četrtek, 6. aprila, ob 
19. uri odprtje razstave Prejmite lepe pozdrave z Gorenjske 
– Podobe gorenjskih krajev na razglednicah druge polovice 
20. stoletja. Razglednice so pomemben dokument časa. S 
pomočjo fotografij na razglednicah namreč lahko spremlja-
mo razvoj posameznih krajev skozi desetletja druge polovice 
20. stoletja. To je bil čas številnih velikih gradenj, širitve in 
spreminjanja urbanistične podobe mest in vasi, motorizacije 
in novega načina življenja ter vse večjega pomena turizma. 
Razglednice so bile priljubljen način pošiljanja pozdravov in 
kratkih sporočil ter hkrati pomemben del turistične promocije. 
Razstava bo na ogled do 12. junija.

Gorenjski kraji na razglednicah 

Kranj – V vhodni veži Mestne hiše bodo v četrtek, 6. aprila, ob 
18. uri odprli tudi Muzejsko vitrino z razstavo velikonočnih 
razglednic z naslovom Vesela aleluja – Praznujemo veliko noč. 
Na ogled bodo izbrane razglednice z velikonočno motiviko, ob 
čemer se bomo spomnili časov, ko smo za praznike še pisali 
voščila oziroma čestitke, na katerih je med drugimi pisalo 
Vesela aleluja. Izvedeli boste tudi recept za nekdaj obvezno 
velikonočno jed iz repnih olupkov – alelujo. 

Muzejska vitrina velikonočnih razglednic

Kranj – V Galeriji Pungert bo jutri, v sredo, 5. aprila, ob 20. 
uri odprtje spominske razstave akademskega kiparja Andreja 
Pibernika (1961–2011). Na ogled bodo njegovi gvaši in pasteli. 
S povezovanjem ustvarjalne intuicije, sprotnega vzpostavlja-
nja likovnih odnosov in pretehtane likovne gradnje je Andrej 
Pibernik lahko oblikoval raznolike risarske in slikarske kom-
pozicije. Barvno živahnost in intenzivnost je znal strniti v har-
monično celoto z izbiro značilnih, tudi kontrastnih barvnih 
sosledij. Celo pri prekrivnih nanosih akrilnih barv pri gvaših, 
pastelih in delih v mešanih tehnikah je ohranil omenjeni vtis 
transparentnosti oziroma transcedentalnosti obrazov, figur 
in drugih motivov, je o Pibernikovih delih med drugim zapisal 
umetnostni zgodovinar ddr. Damir Globočnik. Razstava bo 
na ogled do 18. aprila.

Pibernikovi gvaši in pasteli Igor Kavčič

Visoko – V petek, 7. apri-
la, ob 19.30 se po številnih 
gostovanjih po Sloveniji z 
22. ponovitvijo na domači 
oder v Dvorano kulturne-
ga doma na Visokem vrača 
komedija Francisa Vebra 
Butelj za večerjo. Kot so po-
udarili v KUD Valentin Ko-
kalj Visoko, ima tokratna 
ponovitev tudi dobrodelni 
namen, saj bodo celotni iz-
kupiček predstave podarili 
socialno ogroženi družini 

iz Občine Šenčur. Vstopni-
ce po ceni 7 evrov bodo na 
voljo uro pred predstavo, 
možno pa jih je tudi rezer-
virati na e-naslovu info@
kud-visoko.si ali po telefo-
nu 040 99 77 92. 

V komediji zmešnjav, 
številnih zapletov, v katerih 
spoznavamo vesolj različ-
nih človeških značajev igra-
jo Aleksander Gašperlin, 
Frenk Kranjec, Vesna Ču-
lig, Sandra Rajgelj, Damjan 
Avguštin, Nataša Gros, Jože 
Pikš in Jan Žurman.

Butelj za večerjo v dobrodelni namen

Komedija Butelj za večerjo bo tokrat dobrodelna. 

Igor Kavčič

Škofja Loka – Letošnji Kri-
stalni abonma v Sokolskem 
domu bosta jutri, v sredo, 5. 
aprila, ob 19.30 s koncertom 
zaključila izvrstna vokalistka 
Nina Strnad in priznani pia-
nist Peter Mihelič. Pripravila 
sta zanimiv program skladb, 
ki so jih v zlatih časih sloven-
ske zabavne glasbe komponi-
rali naši odlični skladatelji in 
pisali najboljši avtorji bese-
dil, na najnovejšem albumu 
z naslovom V luči življenja pa 
sta jih ponovno obudila gosta 
jutrišnjega večera. 

»S Petrom sodelujeva sed-
mo leto in že nekaj časa sva 
razmišljala o albumu, čis-
to po naključju pa sva se lo-
tila programa slovenske po-
pevke. Nabor pesmi je sesta-
vljen predvsem iz tistih, ki 
niso tako zelo znane oziro-
ma na katere človek ne po-
misli najprej, ko sliši be-
sedno zvezo slovenska po-
pevka. Želela sva namreč 
predstaviti pesmi, ki morda 
niso prišle v ospredje glasbe-
ne scene, so pa po najinem 
mnenju take, ki bi si zasluži-
le ponovno priložnost. Tako 
sva na plošči predstavila šest 

skladateljev (M. Sepe, J. Ro-
bežnik, J. Privšek, J. Gregorc, 
U. Koder, A. Soss) in šest pi-
scev besedil (E. Budau, D. 
Velkavrh, B. Šömen, M. Je-
sih, M. Košuta, G. Strniša), 
ki so bolj ali manj zaznamo-
vali takratno obdobje,« o dol-
goletnem sodelovanju z Mi-
heličem in njunem najnovej-
šem skupnem albumu pou-
darja Nina. O tem, kar jo še 
posebeno privlači pri sklad-
bah »starih« mojstrov slo-
venske popevke, pa dodaja: 
»Najbolj me privlačijo zgod-
be, ki so polne življenjskih iz-
kušenj in čustvenih tematik. 

Pri slovenski popevki pa mi 
je všeč tudi to, da je glasba, 
ki je napisana s srcem – in to 
se odraža tudi v melodijah in 
priredbah.« 

Nina Strnad v Škofji Loki 
ne nastopa prvič. Prvič se je 
pred sedmimi leti predsta-
vila z Big bandom DOM in 
drugič pred nekaj leti z Or-
kestrom slovenske vojske. 
»Na oba dogodka me veže-
jo lepi spomini, saj nas je 
obakrat občinstvo zelo lepo 
sprejelo in zato se zelo vese-
lim sredinega koncerta ter 
upam, da bo ponovno tako,« 
je še povedala.

V luči življenja z Nino Strnad
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Maja Bertoncelj

Jesenice, Bled – Za hokeji-
sti HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce je pester teden, v katerem 
so se najprej neuspešno bo-
rili za finale v Alpski hokej-
ski ligi, nato pa po pričakova-
njih uspešno za finale držav-
nega prvenstva.

Železarji so bili blizu fina-
la v prvi sezoni Alpske hokej-
ske lige. V odločilni peti tek-
mi so v Asiagu vodili že za 
dva gola, nato pa izgubili s 4 
: 2 in Italijani so se veselili 
uvrstitve v finale z izidom v 
zmagah 3 : 2. Kljub razočara-
nju je za Jeseničani uspešna 
sezona v tem tekmovanju in 

na igralce je ponosen tudi 
trener Nik Zupančič. Kon-
čali so jo na tretjem mestu. 
Skupaj so odigrali 49 tekem 
in slavili na skoraj dveh tre-
tjinah. Najuspešnejši strelec 
ekipe je Eric Pance, ki je od-
igral 45 tekem in dosegel 32 
zadetkov. S tem je na vrhu le-
stvice strelcev Alpske hokej-
ske lige in po glasovanju no-
vinarjev tudi najkoristnejši 
igralec lige. Če se jim v četr-
tek ni izšlo za finale v Alpski 
hokejski ligi, pa so v nedeljo 
potrdili uvrstitev v finale dr-
žavnega prvenstva. Tudi na 
drugi polfinalni tekmi so bili 
boljši od Celjanov, tokrat v 

gosteh z 2 : 8. Znova se obe-
ta finale dve največjih hokej-
skih rivalov: Jesenic in Olim-
pije. Prva tekma bo odigra-
na že v četrtek v Hali Tivo-
li. Cilj Jeseničanov je jasen: 
osvojiti nov naslov državnih 
prvakov.

Včeraj pa se je na Bledu 
zbrala slovenska moška ho-
kejska reprezentanca in ura-
dno začela s pripravami na 
svetovno prvenstvo elitne di-
vizije, ki bo od 5. do 21. maja v 
Parizu in Kölnu. Risi se bodo 
do odhoda na prvenstvo prip-
ravljali na Bledu in Jeseni-
cah, odigrali pa bodo tudi vsaj 
šest pripravljalnih tekem.

Začenja se hokejski finale
V finalu slovenskega državnega prvenstva se bosta pomerila stara rivala: Jesenice in Olimpija. 

Razpored tekem finala državnega prvenstva (začetek 
vseh bo ob 19.15): četrtek, 6. aprila, v Ljubljani, nedelja, 
9. aprila, na Jesenicah, sreda, 12. aprila, v Ljubljani, 
morebitni četrta in peta tekma pa v petek, 14. aprila, 
na Jesenicah in v nedeljo, 16. aprila, v Ljubljani. Igrajo 
na tri zmage.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Pri Zavodu za 
šport in Športni zvezi Škofja 
Loka so minuli četrtek že se-
demnajstič pripravili podeli-
tev priznanj športnikom in 
športnim delavcem v občini. 
Kot je v nagovoru zbranim 
v Sokolskem domu pouda-
ril predsednik Športne zveze 
Plaž Pipp tako Športna zve-
za kot Zavoda za šport Škofja 
Loka za rekreacijo občanov 
letno organizirata več kot pet-
deset rekreacijskih tekmo-
vanj za odrasle, med njimi so 
zlasti množične Športno-re-
kreacijske igre. Veliko skrbi 
namenjajo tudi mladim, pe-
strost športnega udejstvova-
nja pa se kaže tudi v članstvu 
v Športni zvezi. »Množičnost 
in zagnano delo v klubih in 
društvih sta tudi prvi pogoj 
za uspehe na področju tek-
movalnega športa,« je še po-
udaril Blaž Pipp, preden je 
segel v roke najuspešnejšim 
športnikom minulega leta in 
perspektivnim športnikom. 
To so bili: karateista Daniela 

Babčec in Aljaž Šinkovec, ba-
linarji Lokateksa Trata, gi-
mnastičar Sašo Bertoncelj, 
strelec Matija Demšar, ba-
linar Davor Janžič, supar-
ka Manca Notar in kegljav-
ka Alojzija Pirc. Predsednik 
odbora za podelitev priznanj 

Pavle Oblak je bronaste pla-
kete podelil Damjanu Mačar-
ju, Janezu Šubicu, Gorazdu 
Tomcu, za pomoč športni-
kom pa Tesarstvu in krovstvu 
Kaltak. Predsednik sveta za-
voda za šport Marko Primo-
žič je srebrne plakete podelil 

Tadeju Demšarju, Janezu 
Franku in Urbanu Primoži-
ču, zlate pa Gregorju Selaku 
ter Janezu Svoljšaku in Juriju 
Svoljšaku. Svečano listino za 
dolgoletno delo v športu je iz 
rok župana Mihe Ješeta pre-
jel Janez Poljanec.

Športni uspehi in množičnost

Škofjeloški športniki in športni delavci, ki so dobili priznanja za leto 2016, skupaj  
s podeljevalci / Foto: Andrej Tarfila

Domžale – V prvi slovenski nogometni ligi Telekom so konec 
tedna odigrali tekme 27. kroga. Domžalčani so gostovali v 
Celju in remizirali z 1 : 1. Na lestvici so prehiteli Olimpijo in 
se povzpeli na drugo mesto. Nogometaši Kalcerja Radomlje 
so gostili Rudar in izgubili z 1 : 5. Na lestvici ostajajo na zad-
njem mestu. Domžalčani danes doma igrajo prvo polfinalno 
tekmo pokala Slovenije (začetek ob 17.15). Pomerili se bodo 
s Krškim. V drugi nogometni ligi je bila v 19. krogu ekipa vo-
dilnega Triglava prosta, nogometaši Zarice Kranj so v gosteh 
z 0 : 2 izgubili z Ankaranom Hrvatini, presenetljivo pa so se 
na Dobu nogometaši drugouvrščenega Rolteka Dob in Farm-
techa iz Veržeja razšli brez doseženega zadetka in z delitvijo 
točk. V vodstvu ostaja Triglav z osmimi točkami prednosti 
pred Roltekom, Zarica Kranj je osma. V dvajsetem krogu bo 
v nedeljo doma igrala Zarica Kranj z Roltekom Dob, Triglav 
pa v soboto odhaja na gostovanje v Veržej.

Domžale prehitele Olimpijo

Kranj – Od četrtka do nedelje je bil v ŠD Planina v Kranju 
zaključni turnir državnega prvenstva za fante do 19 let. Veli-
ki zmagovalci turnirja in državni prvaki so postali košarkarji 
Helios Suns, ki so v finalu premagali Zlatorog (82 : 76). Na 
tekmi za tretje mesto je bila novomeška Krka boljša od Parkljev 
(80 : 72). Najkoristnejši igralec turnirja je Aljaž Bratec (Helios 
Suns), ki je bil hkrati tudi najboljši strelec. Domačini, košar-
karji ECE Triglav, so izgubili v četrtfinalu, kjer so bili od njih 
z 61 : 52 boljši Parklji.

Veliki zmagovalci mladi košarkarji Helios Suns

Škofja Loka – Rokometaši so v Ligi NLB za prvaka odigrali 
tretjo tekmo. Urbanscape Loka je gostovala pri favoriziranem 
Gorenju iz Velenja. Izgubili so s 27 : 23, pot Velenjčanov do 
nove zmage pa je bila težja, kot kaže rezultat. Po prvem pol-
času je bil izid izenačen na 11 : 11, Ločani so v drugem vodili 
že za tri gole, v zadnjem delu pa so bili uspešnejši domačini, 
ki so edina ekipa z vsemi tremi zmagami. Urbanscape Loka 
ima zmago in dva poraza in je na lestvici na petem mestu. 
Naslednja tekma jih čaka 7. aprila, ko bodo v domači Dvorani 
Poden gostili Riko Ribnica. Tekma se bo začela ob 20. uri.

Ločani so se dobro upirali Velenjčanom

Maja Bertoncelj

Kamnik – V odbojkarskem 
državnem prvenstvu se v 
polfinalu za vstopnico v fi-
nale merita gorenjska pred-
stavnika Triglav Kranj in 
Calcit Volleyball. Prva tek-
ma je bila v Kamniku, po 
več kot dveh urah boja pa so 
zmage veselili Kranjčani, ki 
niso v vlogi favorita. Boljši so 
bili z 2 : 3 (18, -24, 19, -17, -9).

»Nismo v vlogi favoritov 
in lahko igramo sproščeno. 
Ko so se igralci tega začeli 
zavedati, smo zaigrali bolje. 
Kamničani so igrali slabše 
kot običajno in mi smo to iz-
koristili. Pot do finala pa bo še 

dolga,« je povedal Sašo Rop, 
trener ekipe Triglav Kranj. 
Igra se na dve zmagi. Druga 
tekma bo jutri, 5. aprila, z za-
četkom ob 19. uri v Športni 
dvorani Planina. Manj zado-
voljen je bil na drugi strani 
Gašper Ribič, trener Calcita 
Volleyballa, kjer pa se ne pre-
dajajo in bodo jutri v Kranju 
igrali na zmago in na odločil-
no tretjo tekmo.

Pred dvema tednoma sta 
se kamniška in kranjska eki-
pa pomerili že v polfinalu 
pokala Slovenije. V Kranju 
so se zmage veselili odboj-
karji Calcita Volleyballa, ki 
so nato v finalu premagali še 
ACH Volley. 

Kranjčani v prednosti
Druga tekma gorenjskega odbojkarskega polfinala 
državnega prvenstva bo jutri v Kranju.

V Kamniku so favorizirani domači odbojkarji (v temnejših 
dresih) morali priznati premoč Kranjčanom. / Foto: Klemen Brumec

Uspešen konec tedna  
za HKMK Bled
Od petka do nedelje je na Bledu 
potekal že 24. mednarodni turnir Bled 
2017. Na njem je nastopalo 12 ekip v 
kategorijah U12 in U14 iz Slovenije, 
Hrvaške, Madžarske in Avstrije. 
Tekme so bile zanimive in kvalitetne, 
blejski labodi pa so se izkazali s 
tretjim mestom v kategoriji U12 in 
drugim mestom v kategoriji U14.
Svoje hokejske spretnosti so na 
mednarodnem hokejskem turnirju 
na Jesenicah pokazali tudi naši 
najmlajši v kategorijah U10, U9 ter 
U8. Na turnirju so nastopale ekipe iz 
Hrvaške, Avstrije, Italije in Slovenije. 
Čestitke vsem našim ekipam za 
prikazano igro, še zlasti pa ekipi U8, 
ki na turnirju ni izgubila nobene od 
enajstih odigranih tekem in je osvojila 
prvo mesto! Ekipa U8 je osvojila prvo mesto na mednarodnem turnirju na Jesenicah. / Foto: Tomaž Tolar
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Pet elementov v TKM (nadaljevanje) Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 14 )

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

Danes nadaljujemo, kjer 
smo ostali v članku prejšnji 
teden. Rekli smo, da v tra-
dicionalni kitajski medici-
ni (TKM) vse v naravi pripa-
da osnovnim petim elemen-
tom: les, ogenj, zemlja, kovi-
na in voda. Lastnosti teh ele-
mentov imajo tudi naši not-
ranji organi. 

Osnovne lastnosti 
posameznih elementov

Les je zelena barva, pomlad, 
kisel okus, višek energije od 
23. do 3. ure.
Ogenj je rdeča barva, poletje, 
grenak okus, višek energije 
od 11. do 15. ure.
Zemlja je rumena barva, po-
zno poletje, sladek okus, vi-
šek energije od 7. do 11. ure.
Kovina je bela barva, jesen, 
pekoč okus, višek energije 
od 3. do 7. ure.

Voda je temno modra/
črna barva, zima, slan okus, 
višek energije od 15. do 19. 
ure.

Kot vidimo, so elemen-
ti povezani tudi z letnimi 
časi: les je element pomla-
di, ogenj poletja, zemlja po-
znega poletja, kovina jese-
ni in voda zime. Vsi elemen-
ti so med seboj povezani. Ne 
moremo jih obravnavati lo-
čeno. Vsak element (tako kot 
letni časi v naravi, v organiz-
mu pa notranji organi) izha-
ja iz predhodnega elementa 
in ustvarja naslednjega. Pri 
motnjah v delovanju enega 
od elementov (organov) pri-
haja do porušenja življenjske 
energije či v celotnem krogu 
– tako na telesnem kot tudi 
čustvenem in duševnem ni-
voju naše osebnosti. 

Pomemben segment v di-
agnosticiranju dogajanja je 

poleg fizičnih simptomov 
tudi ocena čustvenega sta-
nja človeka, saj tako pre-
močna kot premalo izraže-
na čustva lahko privedejo do 
neravnovesja. 

Dokler smo energijsko v 
harmoniji, vsi opisani pro-
cesi v organizmu potekajo 
usklajeno in telo samo re-
gulira, regenerira, revitalizi-
ra vse organe in telo. Teža-
ve nastopijo, ko se naše ener-
gijsko ravnovesje poruši. 
Takrat tisti element (organ), 
ki je pretirano močan, zač-
ne napadati svojega partner-
ja in ga izčrpavati oz. slabiti.

Na primer premočan 
ogenj (srce) napada in sla-
bi kovino (pljuča), premo-
čan les (jetra) napada in sla-
bi zemljo (vranico). 

Energijsko ravnovesje 
vzpostavljamo in ohranja-
mo, uravnavamo:

•  z izvajanjem vaj za miši-
ce, ki so energijsko pove-
zane s točno določenim or-
ganom,

•  s stimulacijo akupresurnih 
(AP) točk (nekatere smo že 
spoznali v prejšnjih član-
kih), 

•  s terapijo z barvami,
•  s poslušanjem in/ali pet-

jem zvokov, ki pripadajo 
posameznim elementom 
in organom,

•  z masažo (refleksna masa-
ža stopal in dlani ter obra-
za, tuina, shiatsu, bownova 
terapija, feldenkrais terapi-
ja, reiki ...), 

•  s pravilno uravnoteženo 
prehrano (idealno bi bilo do-
mače, ekološke pridelave),

•  z zadosti gibanja na sve-
žem zraku.
Toliko za danes, nadalje-

vanje prihodnjič. Bodite v 
ravnovesju.

Jelena Justin

Zaledje Slovenske obale 
skriva številne zanimive in 
atraktivne poti, ki kar vabi-
jo, da jih obiščemo. Se spo-
minjate, ko smo s Kraškega 
roba, z Zjata, opazovali gre-
ben, ki se je razprostiral pred 
nami? Pod nami v flišni doli-
ni so bile Hrastovlje, nad nji-
mi pa se je razprostiral gre-
ben od Lačne preko Kuka do 
velikega Gradeža, Treh Učk 
itd. Ta greben bomo obiska-
li danes.

S primorske avtoceste za-
peljemo na izvoz Črni Kal, 
kjer nadaljujemo po sta-
ri cesti proti morju. Na več-
jem križišču nadaljujemo 
levo v smeri mejnega pre-
hoda Sočerga oz. Buzeta. 

Nadaljujemo skozi Kubed 
do vasi Gračišče, kjer v des-
nem ovinku, tik pred tablo, 
da je vasi konec, zavijemo 
levo na urejeno parkirišče. 

Nadaljujemo po cesti, 
ob kateri smo parkirali, do 
cerkve oz. strnjenega dela 
vasi. Na zidu opazimo sme-
rokaz Lačna, levo. V središ-
ču je orientacija malce težja, 
zato svetujem, da se držimo 
desne poti, ki se rahlo spu-
sti, mi pa zagledamo sme-
rokaz Lačna/Stolp, ki nas 
usmeri desno. Nadaljujemo 
mimo povsem nove hiše, tik 
ob hiši, da steza doseže gozd 
in se začne v okljukih str-
mo vzpenjati. Kmalu zagle-
damo še smerokaz Jama Li-
sičji grad, mi pa kar nada-
ljujemo desno in se strmo 

vzpenjamo. Hitro se dvig-
nemo in dosežemo povsem 
kraški teren. Kamnita ste-
za postane razgledna. Pod 
nami je Gračišče z okoliški-
mi hribčki. Dosežemo šir-
ši kolovoz, ki pride iz Kube-
da. Nadaljujemo po kolovo-
zu in hitro zagledamo sme-
rokaz Stolp, kar pomeni vrh 
Lačne. Če se povzpnemo na 
stolp, se nam odpre razgled 
proti Kraškemu robu, Slav-
niku, viaduktu Črni Kal, Tr-
žaškemu zalivu, ob jasnem 
vremenu se pokažejo Julijci, 
celo Dolomiti. 

Z Lačne nadaljujemo pro-
ti Kuku. Sledimo marka-
cijam ob kamniti ograji, ki 
nas pripeljejo do kolovoza, 
ki smo ga prej zapustili. Od 
tukaj dalje lahko preprosto 

sledimo kolovozu, lahko pa 
gremo malce po svoje in ho-
dimo bolj po robu, z razgle-
dom na Komare doline. Ko 
sledimo kolovozu, doseže-
mo neizrazit, a razgleden 
Vrh križa. Kolovoz preide 
v pas borovega gozdička. Z 
nekaj sreče opazimo na jasi 
manjšega možica, ki ozna-
čuje nemarkirano pot na 
bližnji Krog. Vmes opazi-
mo tudi zanimive table, na 
katerih je narisana goba. Ta-
ble označujejo eno od uč-
nih poti, ki so jih pripravili v 
Gobarsko-mikološkem dru-
štvu Slovenske Istre. S kro-
ga nadaljujemo naprej pro-
ti Kuku, ki ga že vidimo v da-
ljavi, in slej ko prej spet dose-
žemo kolovoz. Gozd preide v 
vse bolj odprt teren, na gola 

pobočja Kuka. Lahko sledi-
mo kolovozu ali pa zagrize-
mo direktno v breg. In glej 
ga zlomka. Vršno pobočje je 
zložno, na sredi pa stoji raz-
potje z ličnim smerokazom. 
Več kot očitno je pot ideal-
na tudi za gorske kolesarje. 
Na vrhu Kuka je križ z vpi-
sno skrinjico. S Kuka nada-
ljujemo še naprej proti jugo-
vzhodu. Prečimo pašno og-
rado. Ja, okoli nas se bo paslo 
govedo. Ko dosežemo velik 
smerokaz, kjer je za Slavnik 
treba zaviti levo, zavijemo 
levo in Veliki Gradež je na 

naši desni strani. Vrh ozna-
čuje velik kup kamenja, ki je 
videti kot obrambni zid.

Če bi po kolovozu nada-
ljevali naprej, bi dosegli Tri 
Učke, čez nekaj ur pa bi do-
segli celo Veli Badim. A tega 
bomo obiskali kdaj drugič.

Z Velikega Gradeža se do 
Gračišča vrnemo po poti 
vzpona. 

Nadmorska višina: 507 m
Višinska razlika: 
skupna 350 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lačna (451 m)–Kuk (498 m)–Veliki Gradež (507 m)

Lačna? Sita?
Greben, ki se razprostira od Kubeda do Velikega Badina in postreže z lepim razgledom na Kraški rob. 
Vrh, ki te spomni, da je dobro, če v želodcu ne kruli.

Vrh Lačne z razglednim stolpom / Foto: Jelena Justin

Smerokaz na vrhu Kuka. Zadaj se vidi Lačna. / Foto: Jelena Justin Vrh Kuka / Foto: Jelena Justin



11Gorenjski glas
torek, 4. aprila 2017 REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Sv. Andrej – Najlepši in najtež-
ji mali maraton ali NajNaj 21 
je v soboto potekal v peti izved-
bi. Bil je »razprodan« in prija-
vljenih je bilo tristo udeležen-
cev. Strinjali so se, da si prire-
ditev zasluži naslov najlepših 
in najtežjih dobrih 21 km po 
hribih v okolici Škofje Loke.

Proga večinoma poteka po 
naravnih poteh, ki se vzpenja-
jo in spuščajo skozi gozdove. 
Skupaj je 1300 metrov vzpo-
nov in prav toliko spustov. Sv. 
Andrej, Sv. Ožbolt, Selo, Tošč, 
Osolnik, Sv. Andrej. To je krog, 
s katerim je po pričakovanjih 
najhitreje opravil Gašper Bre-
gar. Lani je s časom 1 ura 41 
minut in 10 sekund postavil 
rekord proge, letos je zanjo po-
treboval le 42 sekund več. Za 
več kot enajst minut je prehitel 
Matica Plaznika (1;53:16), tret-
ji pa je bil Miha Juvan (1;58:11). 
»Novo leto, nova tekma, naj-
lepša in najtežja. Prišel sem in 
odtekel v svojem ritmu,« je na 
cilju na Sv. Andreju povedal 

Gašper Bregar iz Pržana v Lju-
bljani in nadaljeval, »ta tekma 
je bila zame dober trening. Jut-
ri me čaka že nova, in sicer dr-
žavno prvenstvo v gorskem 
teku v štafetah. Nisem preveč 
utrujen, tako da mislim, da bo 
šlo. Na progi nisem pretiraval. 
Čas je sicer blizu rekorda, a le-
tos ni bilo nikogar blizu, tako 
da mi ni bilo treba teči na pol-
no. Proga na tem teku je zelo 
lepa, danes je svoje dodalo še 
lepo vreme. Teren mi je znan. 
Narava je tukaj nekaj neverjet-
nega. Te prevzame in uživaš v 
teku, tudi če greš hitro. To je 
bilo kar hitrih 21 kilometrov 
in ne ustreza mi, da bi se vmes 
posebej ustavljal za hrano in 
pijačo, sem se pa polil z mrzlo 
vodo.« In čeprav mu ustreza 
polivanje z mrzlo vodo, se ni 
pustil ujeti Plazniku, ki je sicer 
tudi gasilec. »Sem mu bežal, 
zato mi je bilo tako vroče,« se 
je pošalil Bregar. Plaznik, gor-
ski tekač iz Pirnič, je bil s svo-
jim dosežkom zadovoljen. Z 
najlepšim in najtežjim malim 
maratonom je opravil prvič: 

»Ta tekma ima pravo ime. Je 
najlepša in tudi zelo težka. Za-
gotovo bom še prišel. Tudi or-
ganizacija je odlična. V tem ob-
dobju šele začenjam s trenin-
gom teka, tako da še nisem v 
najboljši pripravljenosti. Pri-
čakoval sem čas okrog dveh 
ur. Začel sem z rezervo in bil 
prvih nekaj kilometrov okrog 
desetega mesta, nato napre-
doval na drugo in do konca te-
kel sam. Gašper je šel že takoj 
naprej. Vedel sem, da je pre-
močan.«

V konkurenci kar 78 žensk 
je zmagovalka Jasmina Jelov-
šek (2;12:11) prepričljivo prehi-
tela Katarino Ferlin (2;22:01) 
in Mihaelo Tušar (2;23:11). V 
gorskem teku je rekreativka 
iz Ljubljane še dokaj neznana. 
»Na tem teku sem bila pred 
dvema letoma in bila skupno 
šesta. Takrat sem se šele za-
čela ukvarjati s tekom. Danes 
sem tekla več kot 24 minut hit-
reje. To je kar velik napredek. 
Imam več izkušenj, več treni-
ram ... Smo dobra ekipa. Ob 
sredah in četrtkih tečemo na 

Grmado. Uživam v teku. Po-
sebnih ciljev nimam. Morda 
se bom udeležila kakšnega 
gorskega teka, želja pa je odte-
či maraton pod tremi urami,« 
je pojasnila. 

Udeleženci niso hvalili 
samo proge, temveč tudi or-
ganizacijo, za katero stoji ško-
fjeloško Športno društvo Va-
itapu. »NajNaj21 je petič za-
pored uspel. Zelo lep je pog-
led na udeležence, ki uživa-
jo v športu, v druženju in radi 
prihajajo na Sv. Andreja. Mis-
lim, da delamo eno najboljših 
tekaških trail prireditev v Slo-
veniji. Tisto, kar nas je vodi-
lo, da tukaj organiziramo tek-
mo, je narava. Ta krog je sam 
po sebi edinstven, fenomena-
len in tekaču, tudi če zaradi na-
pora trpi, nudi veliko užitkov, 
prekrasnih razgledov in raz-
gibano lepo traso. Organizaci-
ja je že od prvega leta na nivo-
ju največjih prireditev. Vsako 
leto skušamo še kaj dodati,« pa 
je povedal Jože Logar. Trail tek 
so na startno-ciljnem prostoru 
organizirali tudi za otroke.

Najlepši in najtežji 
Z malim maratonom po hribih v okolici Škofje Loke, za katerega pravijo, da je najlepši in najtežji,  
se je spopadlo skoraj tristo tekačic in tekačev. 

Gašper Bregar na poti do prepričljive zmage

Zadnji vrh pred ciljem, ki so ga osvojili, je bil Osolnik. Za 
dodatno motivacijo so poskrbeli navijači. Takole je tekače 
(na sliki na koncu peti Franci Pilar) s slovensko zastavo 
spodbujal znani rekreativec Klemen Udovič.

Maja Bertoncelj

Hraše – Društvo športnih 
psov Slovenije je v nedeljo 
v sodelovanju s Turističnim 
društvom Hraše organizira-
lo peti Memorial Henrika 
Sečnika, tekmovanje vleč-
nih psov z mednarodno ude-
ležbo. Potekal je v Hrašah. 

»Zelo smo zadovoljni. Pri-
javljenih je skoraj sto dvajset 
tekmovalcev. Vesel sem, da 
sta s programom priredi-
tev popestrila tudi TD Hra-
še in Kmetija Janhar. Proga, 

ki poteka po občini Medvo-
de, del pa po občini Vodice, 
je danes zelo zahtevna, ker je 
suha, tako da na zavojih kar 
drsi. Krog je za tekmovalne 
kategorije dolg 3,7 kilome-
tra, za netekmovalni Šapa 
tek s kužki pa dva kilome-
tra,« je povedal Matjaž Ov-
senek, predsednik Društva 
športnih psov Slovenije, ki 
šteje 12 članov in vsi so kot 
prostovoljci stopili skupaj 
za organizacije prireditve, 
ki je letos sploh edina tovr-
stna v Sloveniji. Ovsenek je 

nastopil tudi kot tekmova-
lec in v kategoriji kolesarjev 
s polarnim psom osvojil dru-
go mesto. »Sem zadovoljen. 
Startal sem z najmlajšo psič-
ko, ki je prvič tekla sama. Le-
tos sem zelo malo treniral. 
Bistvo je, da sva se na progi 
ujela, da sva bila dober par. 
To je še pomembneje od 
samega rezultata,« je dejal 
Škofjeločan, ki se s polarni-
mi psi udeležuje tudi velikih 
tekmovanj. Jeseni ga v Itali-
ji čaka evropsko prvenstvo. 

Na tekmovanju so bile ka-
tegorije ločene za udeležen-
ce s psi polarnih pasem in 
druge. Največ jih je s psom 
nastopilo na kolesu (bikejo-
ring) in v teku (canicross), 
poleg tega pa še z vozički in 
skuterjem z enim psom ali 
dvema. Fizično najbolj na-
poren je tek s psom. V njem 
sta bila v kategoriji open 
najhitrejša oče in sin, Da-
mjan in Žan Žepič, Kranj-
čana, ki zadnja leta živita v 
Trebnjem. Damjana poz-
namo kot nekdanjega tria-
tlonca. »Z današnjo tekmo 
sem zadovoljen. Moja psič-
ka pasme španski pointer 
je opravila dobro delo. Vlek-
la je večino časa. Seveda pa 
mora biti tudi tekač dobro 

pripravljen. Treniram atle-
tiko in tek s psom je zame 
del treninga. Tečem na pet 
in deset kilometrov ter pol-
maraton. Moj cilj je čez leta 
postati dober maratonec,« je 
povedal drugouvrščeni Žan 
Žepič, ki bo letos dopolnil 19 
let. Njegov trener je oče Da-
mjan, s katerim del trenin-
ga opravita tudi skupaj. In 
kakšna je razlika teči sam ali 
s psom? »S psom si hitrej-
ši, približno za 10 do 15 se-
kund na kilometer. Občutek 
bi lahko primerjal s kolesar-
jenjem za avtomobilom. Pa-
ziti je treba na tehniko, da se 
ne podre,« je pojasnil Žan. 
Z očetom se udeležujeta ve-
likih tekmovanj v tujini, Da-
mjan pa bo letos nastopil 
tudi na desetdnevni etapni 
dirki v Franciji (Trophée des 
Montagnes). 

Tekmovanje v Hrašah je 
bila prava paša za oči za lju-
bitelje tovrstnega športa in 
rekreacije. Na progi so bili 
tekmovalci s psi različnih 
pasem. Nekateri psi so bili 
močni in večji, drugi manj-
ši. Med tistimi najmanjši-
mi je bil mešanec, s kate-
rim je tekel Edvard Schu-
met iz Komende, eden naj-
bolj znanih slovenskih 

tekmovalcev z vlečnimi psi. 
»Tokrat ne tekmujem z vleč-
nim psom. Tekma ni vedno 
samo zato, da človek zmagu-
je, je tudi zato, da se jo ude-
ležuje. Prišla sva okrog in se 
imela fino,« je pojasnil Ed-
vard Schumet, za katerega 
je glavna sezona končana. 
Največ namreč s psi tekmu-
je v teku na smučeh. Večjih 
tekmovanj se letos ni udele-
žil, saj so bila čez lužo, bodo 
pa v Evropi znova prihodnje 

leto. Tekmo v Hrašah je kon-
čal na šestem mestu, njego-
va žena Nuša pa je bila kar 
dvakrat prva (v odprti kate-
goriji teka s psom in s sku-
terjem z enim psom).

Kot zadnji so se na progi 
podali udeleženci netekmo-
valnega Šapa teka s kužki, 
med katerimi je bilo tudi ve-
liko otrok. Sledil je še zani-
miv program – tudi z nasto-
pom kvadrilj Jahalnega cen-
tra kmetije Janhar. 

V Hrašah edino tekmovanje z vlečnimi psi
Peti Memorial Henrika Sečnika je bilo letos edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Največ jih je s psom teklo ali kolesarilo. Med udeleženci  
tudi nekaj znanih športnih imen.

Oče in sin, oba športnika: Damjan in Žan Žepič sta bila 
najhitrejša v odprti kategoriji tekačev s psom.

Škofjeločan Matjaž Ovsenek, predsednik Društva športnih 
psov Slovenije, je bil drugi v kategoriji kolesarjev s psom 
polarne pasme.



12 Gorenjski glas
torek, 4. aprila 2017simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Gorenjska – Minuli konec te-
dna je bil na Gorenjskem iz-
jemno tragičen, saj so v ne-
srečah na cestah, železniški 
progi in v gorah umrle kar 
štiri osebe. Poleg tega so po-
licisti v Bohinju našli mrtve-
ga moškega, ki so ga pogre-
šali od 26. marca. Dogodek 
nima znakov kaznivega de-
janja, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. 

V nedeljo ponoči se je prib-
ližno dvajset minut do ene 
zjutraj v Zalogu pri Cerkljah 
zgodila prometna nesreča, 
katere 34-letni povzročitelj 
je kasneje v bolnišnici umrl. 
Po ugotovitvah kranjskih 
policistov je voznik zaradi 
neprilagojene hitrosti izgu-
bil oblast nad avtomobilom, 
zato je zapeljal s ceste, nakar 
se je vozilo začelo prevrača-
ti. Voznik, ki je med prevra-
čanjem padel iz vozila, se je 
v nesreči zelo hudo poškodo-
val, zato so ga z reševalnim 
vozilom odpeljali v ljubljan-
ski klinični center, kjer je v 
popoldanskih urah umrl. 
Voznik med vožnjo ni upo-
rabljal varnostnega pasu, ki 
bi ga morda obvaroval pred 
smrtnimi poškodbami, so še 
opozorili s policije. 

Na gorenjski cesti pri iz-
vozu Vodice se je v nedeljo 
okoli 7.30 smrtno ponesre-
čil 41-letni voznik. Po ugoto-
vitvah ljubljanskih policistov 
je med vožnjo v smeri Kranja 
zapeljal levo na makadam-
sko bankino, kjer je vozilo 
zaneslo in je drselo čez des-
ni prometni pas in odstavni 
pas, nato pa poletelo čez ja-
rek za meteorne vode. Vozi-
lo se je pri tem prevračalo in 
nato obstalo delno na breži-
ni, delno v jarku. Voznika je 
med prevračanjem vrglo iz 
vozila, kjer je obležal. Kljub 
oživljanju je umrl na kraju 

nesreče. Zdravnik sodne me-
dicine je za pokojnega odre-
dil obdukcijo.

V soboto opoldne se je 
med vračanjem s Triglava 
proti Kredarici smrtno po-
nesrečil izkušeni 48-letni 
planinec, ki je bil primerno 
opremljen za zimske raz-
mere in je zimsko opremo 
za gibanje v gorah tudi upo-
rabljal. Žal pa mu je med 
sestopanjem na zelo zahtev-
ni poti na grebenu pod Ma-
lim Triglavom zdrsnilo in je 
padel v predel Snežna konta 
pod planinskim domom na 
Kredarici. Planinec je umrl 

na kraju dogodka, z gore pa 
ga je do Mojstrane, kjer ga je 
prevzela pogrebna služba, 
prepeljal vojaški helikopter.

V Virmašah je v petek po-
poldne vlak do smrti povozil 
58-letno domačinko. Na PU 
Kranj so pojasnili, da je čez 
železniško progo za tovar-
no Knauf Insulation, kjer ni 
urejenega prehoda, potiska-
la kolo, ko je vanjo trčil vlak. 
Strojevodja je bil brez moči in 
trka ni mogel preprečiti. Pos-
redovali so škofjeloški gasil-
ci, ki so zavarovali kraj nes-
reče in s tehničnim posegom 
rešili pokojnico izpod vlaka.

Črn konec tedna: štirje mrtvi
Pri Škofji Loki je vlak povozil domačinko, v Zalogu in pri Vodicah sta voznika med prevračanjem padla 
iz avtomobilov, na Triglavu je bil za planinca usoden padec v globino.

V Virmašah je vlak povozil žensko, ki je čez železniško progo potiskala kolo. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kamnik – Čeprav je Uprava 
RS za zaščito in reševanje 
od sobote naprej za vso dr-
žavo razglasila veliko požar-
no ogroženost naravnega 
okolja, so se še vedno naš-
li taki, ki so se požvižgali na 
prepoved kurjenja in odme-
tavanja gorečih predmetov v 
naravnem okolju. Včeraj do-
poldne je tako v naselju Go-
renja vas - Reteče zagorelo 
nepogašeno kurišče kot pos-
ledica gozdarskih opravil. 
Prostovoljni gasilci iz Škofje 
Loke, Reteč - Gorenje vasi in 
Godešiča so kurišče pogasili 
z vodo in prekopali. Na kra-
ju je bila prisotna tudi poli-
cija, ki je povzročitelje sez-
nanila o prepovedi kurjenja 
v naravnem okolju. Na neu-
poštevanje prepovedi kurje-
nja so kamniški gasilci v ne-
deljo zvečer opozorili tudi 

občana, ki je kuril ob kam-
niški obvoznici. Na Kam-
niški cesti v Šmarci pa je 
neznanec na parkirišču od-
vrgel večjo količino odpa-
dnega materiala in ga zaž-
gal. Posredovali so domači 
in kamniški gasilci, ki so po-
gasili požar na površini okoli 
50 kvadratnih metrov.

Gorenjski gasilci so tudi 
sicer zadnji konec tedna 
imeli veliko dela s požari v 
naravnem okolju. V nede-
ljo so gorečo travo, grmičev-
je ali drevje gasili v bližini le-
tnega bazena v Bistrici pri 
Tržiču, na Vojah v Bohinju, 
v bližini Vrbe in na Selu pri 
Bledu. Jeseniški gasilci so 
morali pogasiti tudi opušče-
no kurišče. 

V soboto je v naravi za-
gorelo v Selu pri Žireh in v 
Srednjih Jaršah, v petek pa 
v Podblici, Potočahin v bliži-
ni lovske koče pod Zavrhom.

Kurili kljub prepovedi

Zaradi velike požarne ogroženosti je uprava za zaščito in 
reševanje od sobote prepovedala kurjenje v naravi. 
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Kranj – Motoristična sezona 
se je komaj začela, že so slo-
venske ceste terjale življenja 
štirih motoristov, med njimi 
tudi enega v Kranju 24. mar-
ca. Agencija za varnost pro-
meta (AVP) zato ponovno 
opozarja voznike, motoris-
te in vse ostale udeležence v 
prometu na strpno in preu-
darno vožnjo ter na dodatno 
previdnost na cesti. Motoris-
te obenem poziva k upora-
bi zaščitne opreme, čelade, 
svetlih odsevnih oblačil ter k 
upoštevanju omejitev hitro-
sti. V tem času je namreč as-
faltna površina še hladna in 
tako ne omogoča optimalne 
oprijemljivosti pnevmatik, 
vozišča so še polna udarnih 
jam in peska od zimskega 
posipa, pa tudi sposobnosti 
motoristov v nekaj mesecih 
neuporabe motorja lahko 
nekoliko upadejo. Pred dalj-
šo vožnjo naj zato motoristi 
osvežijo spomin s trenin-
gom na poligonu ali s krajšo 

kondicijsko vožnjo. Izkori-
stijo lahko tudi brezplačna 
usposabljanja in treninge 
varne vožnje, ki jih priprav-
ljajo ponekod po državi. Do 
9. aprila sicer poteka tudi 
nacionalna akcija za večjo 
varnost motoristov pod slo-
ganom »Ne prehitevaj živ-
ljenja. Motorist za vedno«, 
s katero opozarjajo na po-
men ustrezne psihofizične 
priprave in tehnične brez-
hibnosti enoslednih motor-
nih vozil ob začetku motori-
stične sezone. 

Na slovenskih cestah je v 
zadnjih treh letih umrlo kar 
62 motoristov, 431 pa jih 
je utrpelo hude poškodbe. 
Samo lani so policisti obrav-
navali 909 prometnih ne-
sreč z udeležbo motoristov. 
V njih je umrlo 22 vozni-
kov motorjev, od katerih je 
po podatkih AVP kar 82 od-
stotkov samih povzročilo ne-
srečo, od tega jih je tretjina 
imela izpit manj kot dve leti. 
V 41 odstotkih lanskih pro-
metnih nesreč so motoristi 

padli in zadeli v objekt, v 23 
odstotkih primerov so trči-
li v osebni avtomobil, 18 od-
stotkov nesreč pa se je zgo-
dilo zaradi nepravilnega pre-
hitevanja. 

Na AVP tudi ostale vozni-
ke motornih vozil opozarja-
jo, naj pozorno spremljajo 
promet tako v vzvratnih kot 
v stranskih ogledalih. Pri 
prehitevanju in vključeva-
nju na prednostno cesto naj 

vozniki upoštevajo prednost 
voznikov, ki vozijo po pre-
dnostni cesti. Pred vsakim 
premikom vozila naj vozni-
ki avtomobilov preverijo t. 
i. mrtvi kot, saj so motoristi 
zaradi ozke silhuete slabše 
vidni in se lahko v ogleda-
lih »izmuznejo«, saj že ši-
rina svinčnika v iztegnjeni 
roki lahko popolnoma zak-
rije motorista, oddaljenega 
30 metrov. 

Z motorjem najprej na poligon
Motoristi naj na začetku nove sezone najprej osvežijo svoje znanje s treningom na poligonu ali s krajšo 
kondicijsko vožnjo, pozivajo na Agenciji za varnost prometa.

Lani so policisti obravnavali 909 prometnih nesreč, v 
katerih so bili udeleženi motoristi. / Foto: Tina Dokl

Naklo – V Centru za predelavo Dinos Naklo je v soboto zvečer 
prišlo do samovžiga zmletega odpadnega materiala, ki je čakal 
na odvoz v predelavo. Po intervenciji prostovoljnih gasilcev iz 
Naklega in kranjskih poklicnih gasilcev so požar hitro pogasili. 
V požaru ni bil nihče poškodovan, v Dinosu pa so zagotovili, 
da so zagoreli nenevarni odpadki, ki so bili pripravljeni na 
odvoz na predelavo v tujino, pri gorenju pa se v ozračje niso 
sproščali zdravju nevarni plini. Pojasnili so še, da so takoj 
po dogodku do odkritja vzroka požara uvedli stalno požarno 
stražo, še naprej bodo zmanjševali količine zmletih odpadkov, 
ki čakajo na odvoz, izvedli pa bodo še dodatne protipožarne 
proaktivne zaščitne ukrepe, kot sta postavitev termokamere 
in uvedba aktivne protipožarne zaščite. V Dinosovem centru 
za predelavo odpadkov v Naklem je v preteklosti že večkrat 
prišlo do samovžiga zmetih odpadkov, nazadnje smo o njem 
poročali februarja. 

Samovžig zmletih odpadkov

Medvode – V petek ob 23.19 so seizmografi državne mreže 
potresnih opazovalnic v bližini Škofje Loke zabeležili potres 
magnitude 0,8. Po podatkih Agencije RS za okolje so potres 
čutili posamezni prebivalci Sore in Medvod. Ocenili so, da 
intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po 12-stopenjski 
evropski potresni lestvici.

Šibek potres čutili v Sori in Medvodah

Kranj – V četrtek zvečer si je brezglavi voznik z več hudimi 
prekrški »prislužil« za najmanj 2900 evrov globe in 41 kazen-
skih točk. Gorenjski prometni policisti so ga namreč v radar 
ujeli na Laborah, ko je v naselju vozil s hitrostjo kar 124 km/h. 
Poleg tega se na znake policistov ni ustavil, ko pa se končno 
je, je alkotest pokazal, da je bil tudi vinjen (0,68 mg/l). Zaradi 
ugotovljenih kršitev so ga izločili iz prometa in mu odvzeli 
vozniško dovoljenje. 

Vinjen voznik dirkal v naselju

KRATKE NOVICE



Aleš Senožetnik

R
etrofest je že tra
dicionalni prazn
ik alpskega smu
čanja na Krvavcu, 
ko smučišče obiš

čejo svetovni asi tega špor
ta, obiskovalci iz omar priv
lečejo svoje smučarske opra
ve iz 80. in 90. let in obuja
nje spominov na čase Boja
na Križaja, Ingemarja Ste
nmarka, Alberta Tombe in 
drugih mojstrov smučanja 
na »sulicah« se lahko začne. 

Organizatorji so se tudi 
tokrat potrudili in izbrskali 
največje smučarske in dru
ge hite iz tega obdobja in vse 
skupaj popestrili še s posnet
ki komentatorjev, ki so vzne
seno spremljali prihode 

junakov belih strmin v cilj. 
V sončnem in toplem vre
menu, menda najtoplejšem 
izmed vseh osmih izdaj Ret
rofesta, so se pred brunari
co Sonček zbrali tisti, ki se še 
dobro spominjajo bojev Kri
žaja in Stenmarka pa tudi 
tistih Alberta Tombe in Jure
ta Koširja, precej pa je bilo 
tudi mlajših, ki so jim bli
že uspehi Tine Maze in Ilke 
Štuhec. Vse pa družita ljube
zen do alpskega smučanja in 
nostalgija.

»Glavni namen Retrofesta 
je druženje ob spominu na 
vse, kar je smučanje dalo. Ne 
zgolj slovensko, temveč tudi 
mednarodno. Prav je, da se 
spominjamo rezultatov, ki 
so jih ti tekmovalci dose
gli. Velikokrat smo Slovenci 
nekoliko razvajeni in so nam 

pomembni le aktualni rezul
tati, starih pa se ne spomin
jamo. Retrofest je namenjen 
ravno temu,« nam je pove
dal glavni organizator Sandi 
Murovec  Muri, ki je tudi na 
letošnjem Retrofestu nasto
pal v vlogi Ingemarja Sten
marka in se skupaj z drugi
mi smučarskimi legenda
mi na starih elankah zape
ljal po krvavških, za zdaj še 
belih strminah.

Obujanje spominov na 
zlate čase slovenskega alp
skega smučanja ni popol
no brez Janeza Hočevarja  
Rifleta in vseslovenske akci
je Podarim – Dobim. Tudi 
tokrat je iz naftalina poteg
nil legendarni šal in se zaba
val skupaj z ostalimi nostal
giki. »Malo so ga že molji 
požrli, ampak bo še v redu,« 

je o šalu povedal Rifle. Nato 
pa dobrohotno okrcal tiste, 
ki še niso kupili srečke: »Če 
ne boste vseh kartic pokupi
li, ne bomo žrebali, včasih je 
bilo vedno vse prodano!«

Retro občutkom se je na 
Krvavcu prepustil tudi Rene 
Mlekuž. »Lepo se je spo
minjati tistih časov. Z nek
danjimi sotekmovalci smo 
še danes dobri prijatelji, 
takrat pa smo bili kot eno,« 
je povedal o svojih smučar
skih letih. In se spomnil tudi 
časov Križaja, Strela in dru
gih: »Noro je bilo gledati te 
ase. Ko so smučali, so pre
kinili pouk in ustavili stro
je, smučanje je bilo takrat 
res šport številka ena. Zgle
doval sem se po njih in sem 
si kot otrok želel stopiti v nji
hove čevlje.«

NOSTALGIJA NA KRVAVCU
Retrofest na Krvavcu so ponovno obiskale največje smučarske zvezde iz osemdesetih in devetdesetih 
let, manjkal pa ni niti Janez Hočevar - Rifle z akcijo Podarim – Dobim.

Retrofest so ponovno obiskale smučarske legende 80. in 90. let.

Dve obdobji slovenskega smučanja

Med smučarskimi nostalgiki je tudi veliko mladih.

Smučarska oprava iz 80. let je bila v soboto znova aktualna.

Janez Hočevar - Rifle z znamenitim šalom in v družbi 
simpatičnih deklet

Animator Grega Janežič - Gojdo in »mešalec« smučarskih hitov 
DJ Igor (Igor Štefančič) z Radia Kranj z retro smetnjakoma



14 TOREK_04. 04. 2017

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

O
snovna šola 
Orehek je bila 
ena izmed 
prvih sloven-
skih šol, na 

kateri so začeli poučevati 
francoski jezik. Vsako leto 
organizirajo tudi Franko-
fonski festival, ki bo letos 
že šestnajsto leto po vrsti v 
Kranj privabil osnovnošolce 
iz vse Slovenije. Obenem pa 
so se letos prvič pridružili še 
pri projektu, v okviru katere-
ga so navezali stike z Osno-
vno šolo Većeslava Holjevca 
v Zagrebu, ki so jo v marcu 
tudi obiskali, je pojasnila nji-
hova učiteljica Katja Eržen 
Bratina.

K sodelovanju pri proje-
ktu jih je povabila sloven-
ska veleposlanica v Zagrebu 
Smiljana Knez. Sprva so sti-
ke s hrvaško učiteljico Emo 
Pongrašić in njenimi učenci 
ohranjali prek dopisovanja, v 
marcu pa so učenci z Oreh-
ka obiskali omenjeno šolo. 

»Obisk hrvaške prestolnice 
in šole, s katero smo si dopi-
sovali, je bil za orehovške 
učence posebno doživetje, 
ob katerem so pridobili veli-
ko novih znanj, predvsem 
pa lepih izkušenj in seveda 
novih poznanstev,« je raz-
ložila Katja Eržen Bratina. 
Najprej so se učenci udele-
žili sprejema na šoli Većesla-
va Holjevca, nato pa so obisk 
nadaljevali na slovenski 
ambasadi v Zagrebu, kjer jih 

je gostila veleposlanica Smil-
jana Knez. »Predstavila nam 
je svoje delo in vlogo velepos-
laništva v tuji državi.« Popol-
dne so z učitelji spremljeval-
ci preživeli ob ogledu zname-
nitosti Zagreba. Zvečer pa so 
orehovški učenci na gosti-
teljski šoli v okviru hrvaških 
dni frankofonije nastopili v 
kulturnem programu, ki so 
ga pripravili učenci francoš-
čine v tej zagrebški šoli. »V 
Zagrebu se med stoosmimi 

osnovnimi šolami v treh uči-
jo francoščino, in to od prve-
ga razreda dalje kot obvezni 
tuji jezik,« je ob tem kot zani-
mivost navedla Katja Eržen 
Bratina.

Sodelovanje med šola-
ma se bo nadaljevalo tudi v 
prihodnjih mesecih in se v 
tem šolskem letu končalo 
18. maja na Frankofonskem 
festivalu v Kranju, ki se ga 
bodo udeležili tudi hrvaški 
učenci.

NA OBISKU V ZAGREBU
Učenci Osnovne šole Orehek Kranj, ki se učijo francoščino, so se v marcu udeležili dnevov frankofonije 
v eni od zagrebških šol.

Učenci OŠ Orehek, ki se učijo francoščino, so se udeležili frankofonskega dneva v Zagrebu. 
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Kot ugasne ogenj,
ugasnila je ljubezen.
Kot usahne jezero,
usahnila so čustva.
Kot odide smeh,
odšel si ti.

Ne bom prosila,
nikomur sporočila,
da vrni se.
Ne bom ti pisma poslala
in v njem napisala,
da mi je žal.

Kot minila bo mladost,
minila bodo čustva.
Kot mine pomlad,
bodo tudi spomini.

Ne bom se smejala,
nikomur govorila,
da vseeno upam,
da se vrne vsa ljubezen,
da se vrneš ti.

Klementina

Ne bom prosila

PESMI MLADIH

Pomlad je v razcvetu in čisto počasi se nam bliža poletje. 
Metuljčki v vseh barvah, sonce in z njim nove stare lju-
bezni, dobra volja in nasmeh na obrazu. Metka

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.

V okviru sedme Goodyearove okoljske kampanje Pozor(!)
ni za okolje je dvajset srednjih šol, med njimi osem z 
Gorenjske, posnelo enominutne EKOfilme, s katerimi 
širšo javnost obveščajo o svojih okoljskih aktivnostih. 
Na kreativen način so pokazali svojo skrb za okolje, pa 
tudi, kako uspešni so bili pri ozaveščanju o pomembnosti 
zmanjševanja ogljičnega odtisa med svojimi vrstniki, dru-
žinskimi člani, prijatelji in v lokalni skupnosti. Najboljši 
EKOfilm bodo izbrali s pomočjo všečkov obiskovalcev na 
spletni strani projekta in točk strokovne komisije. Glaso-
vanje z všečkanjem poteka do 7. aprila do polnoči. 

Glasovanje za najboljši EKOfilm

Marjana Ahačič

Škocjanski zatok, 
oaza na pragu Kop-
ra, nas je prevzel 
s svojim mirom 
in slikovitostjo. Z 

zanimanjem smo opazova-
li prebujajočo se naravo v 
njem, slikovite, raznovrstne 

ptice – strokovnjaki ornito-
logi pravijo, da so v zadnjem 
desetletju na komaj 122 hek-
tarjev velikem zavarovanem 
območju Škocjanskega zato-
ka našteli kar 245 različnih 
vrst! Seveda se v rezervatu 
pojavljajo na različne načine 
in ob različnem času. Neka-
tere tam gnezdijo, druge pre-
zimujejo, lahko pa se le za 

kratek čas ustavijo in poči-
vajo med selitvijo. Društvo 
za opazovanje ptic Slovenije 
je z urejanjem nekdaj zane-
marjenega kosa zemlje ob 
Luki Koper začelo urejati že 
pred desetletji, dokončno pa 
so rezervat uredili lani, ko sta 
bila postavljena in urejena še 
opazovalni stolp in sodobni 
informacijski center.

Polni energije smo se 
odpravili še v Hrastovlje, sliko-
vito vas pod Kraškim robom. 
Najprej na kosilo, nato pa peš 
do visokega obzidja, za kate-
rim stoji znamenita cerkev 
sv. Trojice. Cerkev je majhna, 
a se v notranjosti postavlja z 
največjimi in najbolj ohranje-
nimi stenskimi poslikavami 
pri nas. Najznamenitejši del 

je seveda Mrtvaški ples, spre-
vod različnih ljudi iz takratne 
družbe, ki skupaj z okostnja-
ki korakajo proti smrti. Motiv 
naj bi izviral iz epidemij kuge 
in sporoča, da smrt ne izbi-
ra med bogatimi in revnimi, 

mladimi in starimi, niti pod-
kupiti se ne da.

Proti večeru smo se odpra-
vili proti Gorenjski, o vtisih 
preteklega dne pa smo ob 
šalah, smehu in klepetu raz-
pravljali še vso pot domov.

SOŽITJE MESTA IN NARAVE (2)

Sredi marca se je Glasova karavana bralcev in naročnikov odpravila na izlet na Primorsko. Kar za dva 
avtobusa izletnikov se je nabralo. Ogledali smo si fascinantno Luko Koper, spokojni Škocjanski zatok  
in slikovite freske v cerkvi v Hrastovljah.

V petek, 17. marca, se je na pot proti Primorski odpravila še druga skupina izletnikov. / Foto: Grega Flajnik

Krožna pot okoli naravnega rezervata Škocjanski zatok 
je dolga dobra dva kilometra, ravno prav za sproščen 
spomladanski sprehod.

Občudovali smo bogato poslikano notranjost, predvsem 
znameniti Mrtvaški ples.
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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

Na Zgornjem Brniku sta se 25. marca 2017 poročila Žiga 
Frass in Eva Keržič.

Mladoporočenci

Samo Lesjak

B
itka glasbenih sku-
pin, t. i. BOB (Bat-
tle of Bands), je v 
Jedru potekala že 
peto leto in tako 

postaja tradicionalna glasbe-
na prireditev, ki vsakič prite-
gne več glasbenih navdu-
šencev. Tekmovanje pred-
stavlja zanimivo kombina-
cijo tako mladih kakor tudi 
že izkušenih skupin razno-
vrstnih glasbenih žanrov, 
od roka, metala ter panka. 
Glasbene skupine se vsako 
leto potegujejo za mamljivo 
nagrado: organizacija in kri-
tje stroškov snemanja video-
spota s profesionalno ekipo.

Tekmovanje poteka v treh 
koncertnih večerih – v dveh 
kvalifikacijskih se je pred-
stavilo šest skupin, občins-
tvo pa je določilo četverico 
izmed njih, ki so se prete-
kli petek pomerile v velikem 
finalu. V finale se je uspe-
lo uvrstiti zasedbam Hairx, 

Edge of Sins, White Blacko-
ut in Mutism, ki jim je uspe-
lo doseči več glasov občins-
tva od skupine No No Insti-
gator, zasedbe, ki je na nas-
top v Medvode pripotovala 
iz Zagreba, ter zasedbe Dre-
ta River Band.

Po nastopih vseh finalis-
tov je dokaj prepričljivo – po 
preštetju glasov občinstva – 
slavila metal zasedba iz Cer-
knega Edge of Sins, ki sta jo 
pred petimi leti ustanovi-
la kitarista Blaž Hadalin in 
Jure Flander, trenutna zase-
dba pa se je ustalila lani. Sku-
pina s svojo avtorsko glasbo 
hodi po robu zapovedi sodo-
bne družbe in tako izziva šte-
vilna splošna pojmovanja o 
obstoju in življenju samem, 
kar bi bilo dandanes zlahka 
razumljeno kot grešno. Nji-
hov prvi album velja za kon-
ceptnega, saj zasedba pos-
lušalca skozi deset pesmi 
popelje skozi svet, v katerem 
se iskrenost, ljubezen in pri-
jateljstvo podredijo zavis-
ti, lažem ter hitenju. V tem 

svetu pa se poskuša znajti 
duša, ki še vedno verjame v 
harmonijo, glavno vprašan-
je pa je, ali ji bo uspelo upa-
nje ponesti tudi med druge.

V finalnem večeru sta 
odlično nastopili tudi dve 
gorenjski skupini, kranj-
ski psihadelični progresiv-
ci Mutism in ska-rokovska 
zasedba White Blackout iz 
Reteč pri Škofji Loki. Zače-
tki Mutism segajo v leto 
2014, ko se je zbralo nekaj 
mladih nadobudnežev z žel-
jo po igranju metalske glas-
be, ki ni omejena s tradici-
jo in dosedanjo mentalite-
to lokalne pa tudi globalne 
metalske scene. Po enolet-
nem raziskovanju različnih 
odtenkov težke glasbe in pa 
tudi drugih stilov sonične-
ga izražanja se je pred dve-
ma letoma ustalila trenutna 
zasedba. Razvijajo svoj stil, 
ki sicer izvira iz težkih kovin, 
vendar ima tendenco zapla-
vati v vesoljske zvočne podo-
be ob vedno prisotni psiha-
delični senzibilnosti. Zase-
dba White Blackout deluje 
skupaj dobri dve leti, stavijo 

pa izključno na lastno, avtor-
sko glasbo, ki temelji zlasti 
na žanru ska glasbe, pod-
krepljene z rokom s prime-
smi reggaeja in bluza. Tro-
jica se v prihodnosti nade-
ja morda tudi novega člana, 
obenem pa aktivno ustvar-
ja nove skladbe in išče pre-
poznavnost na domači glas-
beni sceni, ki jo pomembno 
bogatijo prav takšne priredi-
tve, kot je BOB.

Tudi letos smo prejeli 
rekordno število prijav mla-
dih glasbenih ustvarjalcev. 
BOB tako postaja tradicio-
nalni glasbeni natečaj mla-
dih izvajalcev, za marsika-
terega glasbenika pa je to 
prelomnica – prvi javni nas-
top. Domača glasbena sce-
na premore mnogo mla-
dih kakovostnih zasedb, ki 
jim je treba dati priložnost 
nastopanja na koncertih ter 
predstavitve preko videos-
potov. Klub Jedro se bo za 
to trudil tudi v prihodnje, 
je po prvi BOB-ovi petlet-
ki dejal Rok Tomšič, koor-
dinator mladinskih progra-
mov v Jedru.

PETLETKA GLASBENIH BITK
Na tradicionalnem spopadu bendov v medvoškem Klubu Jedro je tokrat na finalnem koncertnem 
večeru največ obiskovalcev prepričala skupina iz Cerknega Edge of Sins, navdušile pa so tudi 
perspektivne gorenjske zasedbe.

Na peti bitki glasbenih skupin v medvoškem Jedru so slavili 
Edge of Sins. / Foto: Zoran Kozina

Ska-rokovska zasedba iz Reteč White Blackout: Maj 
Kobilica, Rok Cerar in Domen Ambrož / Foto: arhiv skupine

Škofja Loka – V petek, 7. aprila, ob 19. uri bo na dvorišču 
bara Freising na Loškem gradu nastopila zasedba Baka-
lina, ki jo sestavljata Jani Kutin in Renata Lapanja. Hudo-
mušna besedila in harmonika se prepletajo v preprosto 
in prijetno etno glasbo z vonjem po ljudskih pesmih. Za 
grajskim obzidjem sta pred štirimi leti predstavljala takrat 
sveži album Žbrejnkl ter navdušila občinstvo, zbrano v 
velikem številu. Tokrat bosta ob zvrhanem košu starih 
pesmi predstavila tudi nekaj novih iz še svežega albuma 
Španabije. Nekoč so bila sodelovanja nujna za prežive-
tje, zato so se ljudje kljub njenim slabostim odločali za 
»španovijo«. Danes se zdi, da je vsak samozadosten in da 
»španovija« ni več potrebna, s tem pa izginjata modrost 
in radost druženja. Duo Bakalina je sledil spontani želji 
po skupnem glasbenem ustvarjanju in s pisano druščino 
glasbenikov ustvaril edinstveno glasbo, ki nam daje vede-
ti, kako močna in lepa je lahko »španovija«.

Bakalina na Loškem gradu

Hudomušna besedila in harmonika: duo Bakalina 

Kranj – Gorenjski glasbeni duo Bordo sestavljata izkušena 
glasbenika, pevec Tomaž Štular ter kitarist Janez Šter, ki 
sta svojo glasbeno kilometrino uspešno nabirala z dolgo-
letnim ustvarjanjem v znani kranjski pop-rokovski zased-
bi The Tide. Pri njuni novi skladbi z naslovom Osamljen 
in bos sta k sodelovanju povabila pevko Tino Marinšek, 
ki je pesmi dodala svoj glas in čutno sporočilo. Po prvih 
dveh družbeno kritičnih pesmih, Odplešiva in Predaleč 
za nas, je prišel čas za nekaj bolj mirnega. Ker je Tomažev 
glas v pesmi sameval, se mu je pridružila Tina in pesmi 
dodala pozitivno noto. Kot pravi Tomaž, je bila za sode-
lovanje Tina edina prava izbira, saj gre za pevko z velikim 
srcem, odličnim vokalom in unikatno interpretacijo. Tina 
je pesmi vzela tisto osamljenost, ki je na začetku ustvarja-
nja dominirala. Pesmi pa so dodali tudi svojevrstno vizu-
alno podobo, in sicer na malo drugačen način, z mislijo 
na vprašanja, kako se odzove poslušalec, ki pesem prvič 
posluša, ter kakšna čustva izzove pri slepemu človeku. 
Vse to bo razkrilo večje število glasbenih spotov, ki bodo 
na spletnih straneh objavljeni v tedenskem zaporedju.

Bordo tokrat s Tino Marinšek

Glasbeni duo Bordo je pri novi skladbi Osamljen in bos 
moči združil s pevko Tino Marinšek. / Foto: arhiv skupine (Jani Ugrin) 
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Škofja Loka – V petek, 7. aprila, bo od 19. ure naprej v 
Loškem pubu potekal večer kantri glasbe z nastopom 
zasedbe Pointless Rebels.

Večer kantri glasbe v Loškem pubu
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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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Alenka Brun

K
onec marca so v 
ljub ljanskem Kolo-
seju ekipi izjemno 
uspešne komedi-
je Pr' Hostar pode-

lili še dve veliki zlati roli, in 
sicer za 150 in za 200 tisoč 
gledalcev. Film sicer takrat 
še ni bil na prvem mestu 
najbolj gledanih slovenskih 
filmov, je pa to prvi film, ki 
je v Sloveniji s prodajo vsto-
pnic zaslužil več kot milijon 
evrov. Seveda je pri prejema-
nju rol na ta račun »padla« 
kaka izjava, komentarji pa 
so bili bolj v smislu muzanj, 
nasmehov in sem ter tja je 
komu »ušel« kakšen glas-
nejši vzdih, enozložnica.

Zlati roli – nagrado, ki jo 
podeljujeta Društvo sloven-
skih filmskih ustvarjalcev 
(DSFU) in Kolosej – sta film-
ski ekipi izročila predsednik 
uprave Koloseja Sergej Rac-
man in predsednik Društva 
slovenskih režiserjev Miha 
Knific. »Velikokrat rečemo, 
da režiser naredi film, da 
’nahrani’ samega sebe; tu pa 
imamo fenomen, saj je film 
’nahranil’ množico oziroma 
občinstvo. In to ne na način 
kot film Gremo mi po svoje, 
ki je otroški film, pa zraven 

potegne še odrasle, da gre-
do v kino; tu je prišla v kino 
’internetna’ publika. Ustvar-
jalci se zavedajo, da takšen 
film narediš enkrat. Ne gre 
za film, ki obleži in ljudi spre-
meni čustveno, je pa film, ki 
nasmeji,« pravi Knific.

Ekipa filma je nagra-
di sprejela z navdušenjem 
in vsi so se strinjali, da se 
jim »od zlatih rol že rola«. 
Dejan Krupić pravi, da so vse 

nagrade, ki jih je film prejel, 
našle svoj prostor pod son-
cem v Koritnem na Bledu, 
v Garni penzionu Pibernik, 
kjer so uspešnico tudi sne-
mali. Prva zlata rola je »pad-
la« že prvi konec tedna pred-
vajanja, druga po prvem ted-
nu, tretja v enajstih dneh, 
potem so prišle na vrsto 
velike zlate role, Pr’ Hos-
tar je postal najbolj gledan 
film leta 2016, ustvarjalci so 

prejeli tudi medijsko nagra-
do žaromet za filmsko zgo-
dbo leta. Ker so razmišlja-
li tudi o tem, da bi posegli 
tudi po prvem mestu gleda-
nosti v Sloveniji in tako pre-
hiteli prvouvščenega Gremo 
mi po svoje, so včeraj vabili v 
kina v Sloveniji, na Pr’ Hos-
tar Kino dan. To je bilo tudi v 
bistvu neke vrste slovo satiri-
čne komedije od velikih pla-
ten.

POSEBNI PRAZNIK ZA EKIPO 
FILMA PR’ HOSTAR
»Od rol se nam že rola,« pravijo ustvarjalci priljubljenega filma Pr’ Hostar. To je tudi prvi film,  
ki je zaslužil več kot milijon evrov, včeraj pa so gorenjski »hostarjevci« imeli tudi svoj Kino dan.

Končni izkupiček: dober in s kupom zlatih rol ...

Prvi rojstni dan na Gorenjskem glasu. Marjan Potočnik, naš 
novi sodelavec, je prejšnji teden dopolnil 58 let. Doma je 
pri Svetem Duhu v Škofji Loki. Rad se pošali, da je pra-
vi Svetoduhar, saj od tod izhaja njegova družina pa tudi 
soproga je domačinka. Marsikdo se Marjana spomni še 
z loškega Radia Sora, kjer je dobrih 23 let opravljal funkci-
jo direktorja. Pove, da je imel, ko je takrat prevzel mesto 
direktorja, za takšno funkcijo rosnih 33 let, zato ga na radio 
veže veliko lepih spominov. Danes se na novem delovnem 
mestu kot vodja trženja in promocije v naši časopisni hiši 
počuti odlično. Rojstni dan je praznoval v krogu domačih, 
za sodelavce je pripravil manjšo zakusko – brez kakega 
večjega »pompa« torej. Ve pa, da mu ta zagotovo ne uide 
ob okrogli obletnici čez dve leti.

Praznoval je prvi rojstni dan
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Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 52 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 26 dečkov in 18 deklic, med 
slednjimi tudi sestrici. Najlažja je bila ena od deklic, ki je 
tehtala 1560 gramov, najtežji deklici pa je tehtnica pokazala 
kar 4850 gramov. Na Jesenicah so se rodile 4 deklice in prav 
toliko dečkov. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3940 gramov, 
najlažji deklici pa se je tehtnica ustavila pri 2830 gramih.

Novorojenčki

»Prijateljstvo«
Draga Tanja, zopet se obra
čam k vam po pomoč. Do 
sedaj se je vse dogajalo tako, 
kot ste mi že napovedali. 
Povejte prosim, kaj se bo zgo
dilo s prijateljstvom naprej v 
prihodnosti. Ne morem več 
tako naprej, želim si veliko 
več, a najina zveza oziroma 
prijateljstvo stoji na mestu. Si 
morda želim preveč?
Saj veste, da ne pričakujete 
preveč, le naveličali ste se 
čakati. Čakati, kdaj bo tudi 
za vas košček sreče. Lepo 
je, da znate biti potrpežljivi, 
prijazni in vedno na razpola-
go. Bojite se izgubiti prijatelj-
stvo, ki vam pomeni največ, 
kar lahko. Pogled v karte je 
pokazal večje spremembe 
še v tem poletju. Naredili se 
bodo koraki naprej in ne bo 
vrnitve, samo naprej. Čus-
tva so obojestranska, nikar 

ne mislite, da brcate v temo. 
Je pač tako, da se njemu ne 
mudi preveč, saj bi določene 
stvari rad še predelal sam s 
seboj. V vas vidi vse in veliko 
mu pomenite. Spremembe 
so tik pred vrati, kar pripra-
vite se nanje. V trenutku se 
bo vse postavilo na glavo in 
končno boste na cilju. Lepo 
se imejte.

»Levinja«
Pozdravljeni. Rada bi vas 
vprašala, kaj se mi bo dogajalo 
v tem letu. Me končno čaka ta 
moja ljubezen, ki se nikamor 
ne premakne? Se bo zgodilo 
kaj posebnega?
Odpira se vam veliko novega 
okolja, novih ljudi, poznan-
stev. Lepe spremembe se 
vam obetajo tudi na področ-
ju dela. Tam, kjer imate najve-
čje misli, se pravi v ljubezni, 
končno pride do realizacije. 

Začne se dogajati po vaših 
željah in pričakovanjih. Prav 
kmalu vas bo ljubezen zelo 
presenetila, saj bodo izjave 
take, da ne boste mogli ver-
jeti. Vidim tudi daljše potova-
nje, za katero odločitev pade 
v zadnjem trenutku – in pri-
naša same dobre stvari. Lep 
pozdrav.

»Poletje«
Vedno berem vašo rubriko. 
Vi dim, da vsakomur vlivate 
up   anje in dajete pogum za 
na   prej. Prosim vas, da mi po g
l e date, kakšna prihodnost me 
čaka.
Ste na pragu velikih spre-
memb. Začel se vam bo 
pisati nov list v knjigi življe-
nja. Seveda vas je strah pri-
hodnosti in vsega tega, kar 
vam ta prinaša, a naj vam 
povem, da gre vse prav in bo 
na koncu vse v redu. Vse bo 

tako, kot mora biti. Pričakuj-
te različne grožnje, ki pa se 
ne bodo uresničile, saj gre 
le za izsiljevanje. Za to, da bi 
zatrli vse tisto, za kar ste se 
že dolgo časa nazaj odločili 
– in v tej odločitvi vas tudi 
jaz podprem. Z vami ni prav 
nič narobe, prišli ste do tega, 
da je dovolj in da si zaslužite 
imeti se lepo in dobro. Vse 
to se tudi zgodi, začeli boste 
živeti in strah ni potreben. 
Takoj ne, a kasneje na daljši 
rok vidim prodajo. Ne boste 
ostali brez denarja. Glede 
tega se naredite dokaj brez-
brižno, kot da vam je vsee-
no, kaj se zgodi, saj potem 
tudi ne bo toliko pritiska iz 
nasprotne smeri. Ne vidim 
vas same, čaka vas še veli-
ko lepega. In ne pozabite, 
odločili ste se prav, kajti pot 
je vedno samo naprej. Želim 
vam vse dobro. Srečno!

Obnovili bomo polaganje 
kart v sistemu navadni križ. 
Zamislimo si vprašanje ali pa 
tudi ne. Premešamo karte, 
preložimo jih na tri kupčke 
in ponovno združimo, nato 
poljubno izberemo deset 
kart in jih po vrsti položimo 
v obliki križa. Imamo karte 
Obisk, Denar, Pismo, Lju-
bezen, Nesreča, Sporočilo, 
Nekaj denarja, Žalost, Vese-
lje, Vdovec. Obisk in Denar 
sta karti v preteklosti, vidimo 
kot neko dogovarjanje glede 
materialnega stanja. Karta 
Pismo je v centru križa in 
je trenutna situacija težave. 
Pričakuje se neko sporočilo, 
od katerega je veliko odvis-
no. Ljubezen, Nesreča, Spo-
ročilo nam povejo razplet 
zgodbe. Veliko čustvenih 
odzivov, dvomov in strahu, 
kaj bo. Ker je poleg Nesreča, 
lahko same novice ne bodo 
takšne, kot se pričakuje, in 
sledi razočaranje. Karte na 
levi strani križa sta Nekaj 
denarja in Žalost in predsta-
vljata vpliv. Veliko malenko-
sti in drobnega tiska, ki je bil 
spregledan, in seveda sama 
žalost, ker se ni razpletlo po 

željah. Zadnji dve karti Vese-
lje in Vdovec sta karti priho-
dnosti in kažeta rešitev. V 
Vdovcu vidimo, da zgodba 
še ni zaključena in da se bo 
zgodil še velik preobrat. Ne 
takoj, temveč po določenem 
času. Ponudila se bo nova 
priložnost in takrat se vseka-
kor izpelje po pričakovanem 
in sledi še veliko veselje. 
Težko bi določili, na katero 
področje se nanašajo karte. 
Imamo Denar in Ljubezen, 
se pravi, da gre lahko tako za 
finance kot tudi za ljubezen 
samo. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom 'šola vedeže-
vanja' in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge sis-
teme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljitedopetka,14.aprila2017,naGorenjski
glas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.Rešitve
lahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegagla
sapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200
www.avtohisavrtac.si

Emisije CO2: 180−96 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Emisije NOx: 0,0737−0,0136 g/km. Število delcev: 0,00905−0,00109 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera navedena in prikazana oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. 

www.volkswagen.si

Novi Golf.
Zdaj še bolj športen, dinamičen in intuitiven. Opremljen z novimi asistenčnimi 
sistemi ter s tehnologijami, kot je funkcija upravljanja z gestami. Z njim boste 
zlahka kos vsem izzivom današnjega in jutrišnjega dne. 

 
Uresničujemo prihodnost.

Novi časi, 
nova doživetja.

VWoglasDealer_Golf_2017_137x198.indd   1 20. 03. 17   10:37
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Michael J. Fox (55) pravi, da se s parkin-
sonovo boleznijo spopada s smehom. 
»Zares se moram prav nasmejati svojim 
simptomom,« je izjavil igralec, ki so mu 
diagnozo potrdili pred šestindvajsetimi 
leti. Igralec pravi, da celo strežba kave 

svoji soprogi zaradi tresenja rok izpade kot šala. »Nalijem 
kavo, jo zlivam po tleh in prinesem prazno skodelico,« se 
je pošalil igralec, ki pravi, da ga je nekoč poklical Muham-
mad Ali in mu rekel, da bosta dobila ta boj.

Nad parkinsonovo bolezen s smehom

Pevec zasedbe NSync Chris 
Kirkpatrick (45) in njegova sop-
roga Karly bosta postala star-
ša. »Oktobra pride nov šef v 
mesto,« sta pod fotografijo, na 
kateri strmita v reklamni pano 

za prihajajočo risanko Boss Baby, izvirno oznanila novico 
o prihajajočem družinskem članu. Par se je poročil okto-
bra 2013.

Chris Kirkpatrick bo očka

Zvezdnika serije Making History Adama 
Pallyja (35) so aretirali. Igralec je bil spr-
va pridržan le zaradi kajenja marihuane, 
vendar so po temeljitem pregledu pri 
njem odkrili še manjšo količino kokaina. 
Pally je bil proti plačilu varščine že izpu-

ščen iz pripora, čaka pa ga še sodna obravnava. Igralec je 
najbolj poznan po vlogi v seriji Happy Endings, zaigral pa 
je še v Iron Man 3 in Zavzeti Woodstock.

Igralca aretirali zaradi posedovanja drog

Pevec rokovske skupine 
Bush in nekdanji mož 
Gwen Stefani Gavin Ross
dale (51) ima novo dekle. 
Angleža so opazili v obje-
mu sedemindvajsetletne 

manekenke Sophie Tomalla, ki je le leto dni starejša od 
njegove najstarejše hčerke Daisy Lowe. Pevčev predstav-
nik je, kljub fotografijam, na katerih se zaljubljenca polju-
bljata, izjavil, da sta le prijatelja.

Gavin v objemu mlajše

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

L
ions klub Kranj se je 
namreč znova pove-
zal z Rotary klubom 
Kranj, podali pa so 
si še roke z Mest-

no občino Kranj in tako je 
zadnji petek v mesecu mar-
cu Kongresni center Brdo 
gostil dobrodelni dogodek 
Povežimo se 2017. Večer je 
bil tokrat posvečen predv-
sem slepoti in slepim ter sla-
bovidnim soljudem. 

Vsak, ki se je udeležil večer-
nega dogajanja, je za vstopni-
co odštel petdeset evrov, kar 
je bila tudi njegova osebna 

donacija, prispevek k dobro-
delnosti dogodka Povežimo 
se. Večer je bil sestavljen iz 
srečelova, gala večerje, dob-
rodelne dražbe, okusnih kok-
tajlov, za katere je skrbel Aleš 
Ogrin, in kulturno-družab-
nega programa, ki se je zelo 
lepo prepletal z vsem omen-
jenim, začel pa se je po poz-
dravnih nagovorih. 

Program so soustvarja-
li glasbena skupina La Ban-
da, uporabniki Centra za 
izobraževanje, rehabilitaci-
jo, inkluzijo in svetovanje za 
slepe in slabovidne – Centra 
IRIS, sedemnajstletna plesal-
ca Jaka Podgoršek in Katarina 
Matuš, povezovalno vlogo so 

zaupali Slavici Bučan. Večer 
je obljubljal gostom še prese-
nečenje – tokrat je bil to pevec 
Vlado Pilja. 

Precej je bilo povedanega 
tudi na temo obletnic: Lions 
klub Kranj praznuje dvaj-
setletnico, lionizem v svetu 
sto- in v Sloveniji 25-letni-
co, direktorica Centra IRIS 
Katjuša Koprivnikar pa je 
še dodala, da bo tudi njihov 
center čez dve leti prazno-
val stoti rojstni dan. Dražba 
je bila letos naravnana bolj 
estetsko in modno. Tako so 
gostje dražili sliko Janeza 
Štrosa Tudi ti si angel, mod-
no žensko torbico italijan-
ske blagovne znamke Liu Jo, 

dovršeno skledo Steklarne 
Rogaška, obnovljeno mizi-
co Fundacije Vincenc Drak-
sler, čudovito ogrlico Urše 
Zrnec in modni kos, ki naj 
bi ga imela v svoji garderob-
ni omari vsaka ženska: malo 
črno obleko. Žiga Vavpo-
tič iz Rotary kluba Brnik pa 
je bil tisti, ki je v vlogi vodi-
telja dražbi vdihnil energi-
jo. Njen izkupiček je ravno 
tako romal v večerno dobro-
delno malho, zbrana sreds-
tva pa bodo tokrat nameni-
li za pomoč pri razvoju in 
napredku zgodnje obravna-
ve slepega in slabovidnega 
otroka – od rojstva do šeste-
ga leta starosti. 

POVEŽIMO SE
Helen Keller, ameriška slepa in gluhonema pisateljica, politična aktivistka in predavateljica: »Življenje 
je izzivalna pustolovščina. Če se znamo soočiti s spremembami in se svobodnega duha spopadamo z 
usodo, smo nepremagljivi.« O Helen in njenih življenjskih modrostih smo v petek zvečer slišali večkrat. 

Kostja Avsec, podpredsednik Lions kluba Kranj, in Hana 
ter Alenka Kotar, prva je tudi že aktivna članica Interact 
Carnium Kranj.

Minister za javno upravo in član Lions kluba Škofja Loka 
Boris Koprivnikar in Katjuša Koprivnikar ter predsednik 
Lions kluba Kranj Miroslav Matijaševič s soprogo Matejo

Predstavnika Rotary kluba Kočani Vinica iz Makedonije 
Toše Manev in Vasil Takovski, Jože Zadravec (Zveza Rotary 
klubov Slovenije, guverner Distrikta 1912) ter Tanja Kogoj 
(Rotary klub Ljubljana Julija)

Nadja Škofic in Aco Trampuž, ki ga je podjetniška žilica 
pred leti odpeljala tudi do Bohinja in celo na Vogel, ter 
Petra Čebašek in kranjski odvetnik Marko Drinovec – oba 
sta strastna kolesarja

Urh Štrakl (v družbi očeta Gregorja in mame Andreje) ne 
vidi, a ima izjemen posluh. Klavir igra že tretje leto. Tokrat 
je tudi zapel. 

Žametnemu radijskemu glasu Slavice Bučan, ki jo večkrat 
srečamo v tovrstnih voditeljskih vlogah, so tudi letos 
zaupali povezovanje večera. 

Retrofest na Krvavcu je na plano zvabil smučarske 
nostalgike, ki so si nadeli retro smučarsko opravo, 
simpatični natakarici Helena Pegam in Nika Bobnar pa 
sta poskrbeli, da jim ničesar ni manjkalo. / Foto: Aleš Senožetnik
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: zelenjavna kremna juha z zlatimi kroglicami, 
puranji zrezki po pariško, dušen riž, rdeča pesa, ananasova 
zlivanka; večerja: regrat s krompirjem in ocvirki, črni kruh
Ponedeljek – kosilo: grahova juha z rižem, skutni žličniki, du-
šena jabolka z borovnicami; večerja: jajčna ponev s prekajeno 
slanino in čemažem, črni kruh, jogurt
Torek – kosilo: koprivna juha s smetano, rateški krapi, mo-
tovilec z lečo v solati; večerja: ohrovt s fižolom in jajci, kruh, 
koruzno-sirovi piškoti
Sreda – kosilo: zelenjavni ričet, široki rezanci s skuto in mas-
lenimi drobtinicami, sadni sok; večerja: polenta s kajmakom, 
regrat s fižolom
Četrtek – kosilo: česnova juha, polnjeni lignji, ocvrt krompir, 
zeljna solata s korenčkom; večerja: kratki široki makaroni po 
neapeljsko, jogurt
Petek – kosilo: paradižnikova juha, fileji bele ribe po tržaško, 
pretlačeno sladko zelje s krompirjem, melona; večerja: hitri 
ajdovi žličniki, motovilec z jajcem v solati ali kompot
Sobota – kosilo: piščančja rižota, regrat v solati, narastek iz 
rezancev in jabolk, kompot; večerja: sicilijanska pica s slanimi 
ribicami, skuta z zelišči, jogurt

Ananasova zlivanka

Potrebujemo: 1 pločevinko ananasa ali 1 svež plod, 6 dag mas-
la, 4 dag sladkorja, 25 dag skute, 4 jajca, 12 dag sladkorja, 10 
dag moke, četrt zavitka pecilnega praška.

Z maslom na debelo namažemo manjši pekač, ga posujemo s 
sladkorjem in po njem razvrstimo dobro odcejene ananasove 
kolobarčke. Nekaj jih pustimo za okras.
Skuto – naj bo čim bolj suha – zmešamo z dobro razžvrklja-
nimi jajci, sladkorjem in moko, ki smo jo prej presejali skupaj 
s pecilnim praškom. Primešamo še malo ananasovega soka, 
da dobimo gladko tekoče, a bolj gosto testo. Zlijemo ga po 
ananasu v pekaču in pečemo približno 45 minut v zmerni, 
ne prevroči pečici. Napol ohlajeno sladico okrasimo s koščki 
ananasa in ponudimo.

Hitri ajdovi žličniki

Potrebujemo: 20 dag ajdove moke, 20 dag bele moke, sol, 
slan krop, maslo, drobtine.

Obe moki prelijemo s toliko slanega kropa, da dobimo gosto 
testo, iz katerega z rokami oblikujemo žličnike, ki jih skuhamo 
v slani vodi, nato pa jih odcedimo in posujemo s prepraženimi 
maslenimi drobtinami.

Mojca Logar

Pomlad je že v naših krajih. 
Magnolije so se zacvetele, for-
zicije prav tako, zvončkov že 
ni več. Na ceste so se podali 
kolesarji, tekači vstopajo na 
trimsteze, gozdne in kolovo-
zne poti. 

Pohajanje s kolesom je 
zame najljubša rekreacija. Če 
je to le popoldanski skok, grem 
najraje proti Preddvoru in pod 
Storžič ali pa proti Štefanji in 
Šenturški Gori. Tam je bolj 
mirno in rada sem v objemu 
gora. Tako se vozim na Mož-
janco. Na prisojni strani gore 
je vse polno kolesarjev. Neka-
teri so bolj rekreativni, drugim 
so bolj pomembni kilometri, 
tretji iščejo korenine in gozdne 
poti. Na vrhu Možjance je 
opisna tabla o stari tovorni 
poti, po kateri so že v 14. sto-
letju tovorili sol in druge reči 
proti Jezerskemu in v Železno 
Kaplo. Poiščeva razgledno 
točko. Ta je na osojni strani 
gore. Tam ni nobenih ljudi, 
nobenih kolesarjev. Pogled 
seže v dolino Kokre, proti Po-
toški gori in Javorovemu vrhu, 
na Krvavec, Grintavec in Koč-
no. Povsem druga perspektiva. 
Neštetokrat sem se peljala po 
dolini Kokre, ko se postaviš 
na drugo točko, nad dolino, je 
nov pogled, nov vidik. Mir in 
klopce, pomladno rastje z je-
trniki in trobenticami. Poleti 
lahko najdemo celo kranjsko 
lilijo in avrikelj. Ni sonca, 
ni toliko ljudi. Ali pa človek 
dobro ve, kam mora stopiti, 
da se izogne gneči, hitrim in 
drznim kolesarjem. Klopce za 
počitek, opazovanje in spro-
stitev. Gledam dol v dolino, 

poslušam šumenje reke in ro-
pot avtomobilov. Naravnost 
v Potoški gori se vijuga dokaj 
nova gozdna cesta. Za spra-
vilo lesa. Prav taka je kot na 
Jakobu. Je bilo tega res treba, 
si mislim. Ko tako nekaj časa 
sediva na klopci, zadaj v listju 
nekaj šumlja. Gledam, če bom 
kaj videla. Bo kakšna ptica ali 
kaj. Podlasica, ki je prišla čisto 
blizu naju, kot da bi bila vaje-
na ljudi. Še bova prišla sem, se 
spustila dol v Kokro, prinesla 
s seboj zajtrk ali malico in v 
miru gledala hribe. Pot na-
daljujeva proti Štefanji Gori. 
Zopet sonce, ljudje, hrup. Ko 
vstopiš v občino Cerklje, se 
makadamska pot spremeni 
v asfaltno cesto. Saj res, da 
je bolj udobno, je pa tudi bolj 
obljudeno. Na spodnji postaji 
žičnice so že drugačni kole-
sarji, tisti, »downhillovi«, ki 
na svojih poteh ne opazujejo 
in ne prisluhnejo živalim, tudi 
cvetlic ne gledajo. Tem se živa-
li umaknejo, umaknejo se jim 
tudi ljudje. 

Časi se spreminjajo in z nji-
mi tudi ljudje, njihove potrebe 
in navade. Če se še bolj upira-
mo temu, imamo tudi tovrstne 
rekreativce in profesionalne 
športnike. Tukaj so in trošijo, 
kar je sodobnemu človeku prav 
všeč, in tako moramo najti 
tudi z njimi skupne interese, 
uporabo gozdov in planin. K 
sreči je gozdov dovolj, da lahko 
najdemo vsak svoje. Podlesne 
vetrnice so kot bele preproge, ki 
nas pozdravljajo v gozdovih. 
Le v gozd se moramo podati. 
Ta ne bo prišel k nam.

Druga perspektiva
Janez Logar

Pretekli mesec sem imel pri-
ložnost biti skupaj z ljudmi, 
ki del svojega časa namenjajo 
pomoči drugim. Takih dru-
štev ali združenj je več, le mi se 
moramo odločiti in uporabiti 
njihove storitve. Pogosto so celo 
brezplačne. Imel sem kratko 
predavanje v medgeneracij-
skem društvu Z roko v roki. 
Zaradi večletnega dobrega vo-
denja društva in zaradi srčne 
predanosti prostovoljcev je dru-
štvo po velikosti celo na drugem 
mestu v državi. Skrbijo za 
starejše ljudi, hkrati pa se osre-
dotočajo na pripravo srednje 
generacije na starost. Glavna 
dejavnost je organizacija sku-
pin starih ljudi za samopomoč. 
Korist od takšnih skupin imajo 
tako prostovoljci, ki vodijo sku-
pine, kot predvsem starejši, ki 
redno in z veseljem prihajajo v 
skupine. V teh skupinah mora 
biti že veliko dobrega, saj jih je v 
Sloveniji že več kot petsto. 

Starejši ljudje pogosto tarna-
jo, da so osamljeni. Otroci so 
odšli od doma ali pa so doma 
in so po cele dneve v službah. 
V teh in podobnih skupinah je 
verjetno pomemben dejavnik 
zadovoljstva podobna starost 
udeležencev. Niti ni treba ve-
liko govoriti in že se med seboj 
razumejo. Mlad človek ne more 
razumeti skupka izkušenj sta-
rejšega. Priporočljivo je, da v 
različnih življenjskih obdob-
jih rešujemo in delimo svoje 
probleme, izkušnje in veselja 
s svojimi vrstniki. Ne moremo 
pričakovati, da nas bodo npr. 
otroci razumeli. Preprosto ni-
majo izkušenj. Lahko se sicer 
potrudijo, ko jim razlagamo o 

sebi in svojih doživljanjih, v ce-
loti pa nas ne morejo razumeti. 
Po drugi strani starejši lažje 
razumemo mlajše, saj smo mi 
bili nekoč v njihovih letih. 

Škoda, da bi doma samevali, 
se smilili sami sebi in se jezili, 
ker nas nihče ne obišče. Pri-
ložnosti imamo tudi v starosti 
dovolj. Skupine, ki jih organizi-
ra medgeneracijsko društvo Z 
roko v roki, so ena izmed mož-
nosti. Tam je veliko srčnih pro-
stovoljcev, ki nam bodo nudili 
pomoč. Le odločiti se moramo, 
da bomo na ta način poskrbe-
li zase. Res ni potrebno veliko, 
da se nam razbije monotonost 
vsakdanjika. Moramo pa te 
in takšne korake storiti sami. 
Družba nam ponuja prilož-
nosti, mi pa izberemo. Najslab-
še je, če obtičimo doma brez 
stikov z vrstniki. Vsi starejši 
imajo ogromno zakladnico 
izkušenj in zakaj si jih ne bi 
izmenjevali. Čas hitreje mine, 
spoznavamo, kako nas je živ-
ljenje vsakega posebej obrusilo.

Pred kratkim smo zapisali, 
da je v naši deželi veliko do-
brega. Poglejmo zopet okoli 
sebe, kaj vse nam nudi današ-
nja Slovenija. Včasih so se vsaj 
pozimi po vaseh dobivali npr. 
pri ličkanju koruze. Danes 
imamo vsak svojo koruzo v te-
leviziji in računalnikih. Ker pa 
smo družabna bitja, potrebuje-
mo drug drugega. Ne zatiraj-
mo te naravne potrebe človeka, 
porinimo samega sebe v družbo 
in pojdimo z roko v roki skupaj 
naprej.

Z roko v roki

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

Potratna potica
Potratna potica velja za 

kraljico med poticami. Za-
kaj je dobila tak naziv, bomo 
najboljši odgovor dobili, če 
jo pripravimo kar sami.

Za pripravo potratne poti-
ce potrebujemo: 

– za kvašeno testo: pol kg 
moke, pol kocke kvasa, 2 žli-
ci sladkorja, 3 dl mleka, 80 
g masla, 1 vanilin sladkor, 1 
jajce, ščepec soli,

– za svetel biskvit: 200 g 
moke, 180 g sladkorja, 1 va-
nilin sladkor, 1 dl mleka, 3 žli-
ce olja, pol pecilnega praška,

– za temen biskvit: 200 g 
moke, 180 g sladkorja, 1 va-
nilin sladkor, 1 dl mleka, 3 
žlice olja, pol pecilnega pra-
ška, 2 žlici temnega kakava,

– preliv po biskvitu: 2-krat 
po 1 dl ruma in 0,5 dl mleka,

– za orehov nadev: 400 
g mletih orehov, 1–2 dl 

vročega mleka, 2 žlici ruma 
in limonino lupino, 1 jajce, 
200 g kisle smetane, 2 žlici 
sladkorja, pol žličke cimeta, 
1 žličko kakava,

– za skutin nadev: 0,5 kg 
skute, 1 kislo smetano, 2 jaj-
ci, sok in lupina pol limone, 
rum, 2 žlici sladkorja.

Priprava svetlega in temne-
ga biskvita: Za svetel bi-
skvit penasto umešamo jaj-
ca s sladkorjem in vaniljevim 
sladkorjem, da celotna masa 
naraste na dvakratno količi-
no. Prilijemo mleko in olje. 
Med stalnim mešanjem do-
dajamo moko, ki smo ji pred-
hodno vmešali pecilni prašek. 
Maso vlijemo na pekač, prek-
rit s peki papirjem. Biskvit pe-
čemo v pečici, ogreti na 180 
°C, 15 minut. Temen biskvit 
pripravimo na enak način, le 
da v moko vmešamo še kakav.

Priprava kvašenega testa: 
Moko presejemo in na sre-
dini naredimo jamico. Ok-
rog jamice potresemo sol 
in vaniljev sladkor. V jami-
co stresemo sladkor in vanj 
nadrobimo kvas. Čez kvas 
prilijemo toplo mleko. Pus-
timo 10 minut, da kvas na-
raste. Prilijemo nekoliko oh-
lajeno stopljeno maslo. Vse 
skupaj zgnetemo v testo. Te-
sto pustimo vzhajati na to-
plem 45 minut.

Za orehov in skutin nadev 
zmešamo skupaj vse sesta-
vine (posebej sestavine za 
skutin in posebej sestavine 
za orehov nadev).

Sestavljanje potice: Kvaše-
no testo razvaljamo na prib-
ližno centimeter debelo in 
ga položimo na namaščen 
pekač tako, da na eni strani 
visi še čez pekač toliko, da 

bomo z njim prekrili celot-
no potico. Po testu namaže-
mo polovico orehovega na-
deva in nanj položimo svetel 
biskvit. Biskvit namočimo z 
mešanico toplega mleka in 
ruma. Po svetlem biskvitu 
razporedimo skutin nadev 
in ga prekrijemo s temnim 
biskvitom, ki ga prav tako 
namočimo. Temen biskvit 
namažemo s preostalim 

orehovim nadevom. Ore-
hov nadev prekrijemo s kva-
šenim biskvitom, ki je visel 
čez pekač, in dobro zatisne-
mo vse robove. Potico peče-
mo v pečici, ogreti na 170 °C, 
45 minut.

Nasvet: za peko uporabi-
mo globok pekač, ki naj bo 
nekoliko manjši od velikos-
ti pečice (npr. naj bo velikos-
ti približno 40 cm x 30 cm).

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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sudoku_TEZJI_17_27
NALOGA

4 8 1 5 7
7 6

9 4
6 5 8 3
1 7

7 9 2 4
7 6

3 1
4 5 2 3

sudoku_TEZJI_17_27

REŠITEV

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

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

Sreda, 5. 4.
18.45, 21.20 DUH V ŠKOLJKI
16.45 MOJ ZMENEK NA SLEPO
15.40, 17.20 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
19.00 LEPOTICA IN ZVER 
20.20 NEPRIČAKOVANO OČKA
20.40 LEV: DOLGA POT DOMOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 5. 4.
19.10, 21.15 DUH V ŠKOLJKI
20.15 DUH V ŠKOLJKI, 3D
20.30 MOJ ZMENEK NA SLEPO
20.50 SLEDI ŽIVLJENJA
17.50 POWER RANGERS
15.30, 17.20 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
16.30 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
15.40, 20.00 LEPOTICA IN ZVER 
18.20 LEPOTICA IN ZVER, 3D
15.30 NEPRIČAKOVANO OČKA
18.10 KONG: OTOK LOBANJ

17.40 PETDESET ODTENKOV TEME
16.15 MAŠA IN MEDVED, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 4. 4.
20.00 T2 TRAINSPOTTING

Četrtek, 6. 4.
20.00 MESEČINA

Petek, 7. 4.
20.00 ZBEŽI!

Sobota, 8. 4.
17.00 JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIRKI, 
sinhro.
18.30 UPOKOJITEV V STILU
20.30 TIHA STRAST

Nedelja, 9. 4.
17.00 JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIRKI, sinhro.
18.30 ZBEŽI!
20.30 UPOKOJITEV V STILU

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 4. aprila
10.00 47. TSD – Avdiodeskripcija za gledališče – seminar (v Mestni knjižnici Kranj)
11.00 47. TSD – Simona Semenič: DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA (v Območni izpostavi JSKD Kranj)
18.00 47. TSD – Predstavitev knjige Simone Semenič: Me slišiš? (v Stolpu Škrlovec)
20.00 Beton Ltd.: 47. TSD – ICH KANN NICHT ANDERS (v dvorani kina Storžič, Kranj)
21.30 47. TSD – After party: DJ program na terasi Layerjeve hiše, Kranj (vol. 1)

Sreda, 5. aprila
10.00 47. TSD – Avdiodeskripcija za gledališče – seminar (v Mestni knjižnici Kranj)
11.00 47. TSD – Simona Semenič: DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA (v Območni izpostavi JSKD Kranj)
18.00 47. TSD – Bralne uprizoritve študentov AGRFT (v dvorani PGK)
20.00 47. TSD – Miha Golob, Maruša Majer in Maja Šorli: NIKITA. ROJENA 1985. (v Stolpu Škrlovec)
21.30 47. TSD – After party: DJ program na terasi Layerjeve hiše, Kranj (vol. 2)

Četrtek, 6. aprila
10.00 47. TSD – Avdiodeskripcija za gledališče – seminar (v Mestni knjižnici Kranj)
11.00 47. TSD – Simona Semenič: DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA (v Območni izpostavi JSKD Kranj)
17.00 47. TSD – Predstavitev delavnice dramskega pisanja (v Stolpu Škrlovec)
20.00 47. TSD – Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI (v dvorani PGK)
21.30 47. TSD – After party v Stolpu Škrlovec: Koncert Damirja Avdića

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 5. aprila, in četrtek, 6. aprila
8.00 – 12.00 JSKD, izpostava Jesenice: 23. KEKČEVO SREČANJE 
(regijsko srečanje otroških gledaliških skupin)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
4. 4. 

8/17 °C

Nedelja 
9. 4.

3/22 °C

Sreda 
5. 4. 

Četrtek
6. 4. 

Petek
7. 4. 

Sobota
8. 4.

6/17 °C 7/16 °C 4/17 °C 4/20 °C

Ponedeljek 
10. 4.

Torek
11. 4.

Sreda
12. 4.

Četrtek
13. 4.

4/22 °C 3/19 °C 3/12 °C 4/13 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 

4. 4. tor. Izidor 6.36 19.35

5. 4. sre. Vinko 6.34 19.36

6. 4. čet. Viljem 6.32 19.37

7. 4. pet. Darko 6.30 19.39

8. 4. sob. Albert 6.29 19.40

9. 4. ned. Tomaž 6.27 19.41

10. 4. pon. Mehtilda 6.25 19.42

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V Zlatorogovi ga-
leriji na sedežu Lovske zve-
ze Slovenije v Ljubljani je 
bilo 16. marca odprtje sku-
pne razstave ljubiteljskega 
slikarja Andreja Militarova 
in rezbarja Franca Barbiča, 
dveh članov likovne sekci-
je KUD Pirniče. Naslov raz-
stave je Živalski svet v podo-
bah. Odprl jo je predsednik 
Lovske zveze Slovenije mag. 
Lado Bradač, program pa so 
popestrili Lovski rogisti iz 
Bohinja.

Militarov in Barbič sku-
paj razstavljata sedemdeset 
del v slikarski in rezbarski 
tehniki. Andrej Militarov, 
tudi sam strasten lovec, sli-
ka predvsem lovsko oziroma 
živalsko tematiko, pri čemer 
slikarstvo povezuje z obču-
dovanjem narave in življe-
nja v njej. Kot pravi, v nara-
vi uživa, dokler je v njej živ-
ljenje. Navdušenje nad nje-
govimi slikami je že pred leti 
pokazal tudi pokojni Slav-
ko Avsenik, ki je pri njem 
naročil poslikavo panjskih 

končnic – vsako od njih kot 
ilustracijo na temo glasbe 
legendarnega skladatelja in 
izvajalca. Po kar 43 dokon-
čanih panjskih končnicah 
je projekt na žalost prekini-
la Avsenikova smrt, a Mili-
tarov delo nadaljuje z že se-
demdesetimi novimi, ki naj 
bile v poklon Avseniku jav-
nosti predstavljene na raz-
stavi novembra, ko bi Slav-
ko Avsenik praznoval svoj 

88. rojstni dan. Rezbarski 
izdelki Franca Barbiča kra-
sijo opremo marsikaterega 
lovca, planinca in mnogih 
drugih. Po izobrazbi veteri-
nar se je preparatorske obr-
ti naučil pri svojem očetu. 
K svojim rezbarskim izdel-
kom pristopa študijsko, kar 
pa ni nenavadno, saj je kot 
doktor veterinarske medici-
ne odličen poznavalec ana-
tomije, kot lovec pa nenehen 

opazovalec živalskega bit-
ja. Barbičeve izdelke odliku-
jejo neverjetna ročna spret-
nost in tehnika dela ter po-
polna realistična prepričlji-
vost. Skoraj nezmotljiv je 
pri zamišljenem motivu in 
popolnoma prepoznaven 
med drugimi avtorji te zvr-
sti umetnosti.

Razstava bo na ogled do 31. 
maja, vsak delovnik med 9. 
in 13. uro.

Živalski svet v podobah
Na sedežu Lovske zveze Slovenije razstavljata ljubiteljski slikar Andrej Militarov in rezbar Franc Barbič, 
oba lovca in člana likovne sekcije KUD Pirniče.

Avtorja razstave Andrej Militarov (levo) in Franc Barbič / Foto: arhiv LZS

Jasna Paladin

Snovik – Godba Tuhinjska 
dolina je bila ustanovljena 
pod okriljem Turistične-
ga društva Tuhinjska doli-
na, njeni začetki pa segajo 
v sredino lanskega decem-
bra, ko so se zbrali prvič, 
takrat še v zelo skromni za-
sedbi. Število njihovih čla-
nov od tedaj sicer vztraj-
no narašča, za kar je zaslu-
žen predvsem Klemen Le-
skovec, ki nenehno odkri-
va mlade talente in jih vabi 
k sodelovanju. Za učenje in 
sestavo programa pa skrbi 
dirigent Miha Kosec.

Po dobrih treh mesecih vaj 
so si tuhinjski godbeniki za 

svoj prvi javni nastop izbrali 
velikonočni sejem Turistič-
nega društva Tuhinjska do-
lina, s svojo glasbo pa name-
ravajo v prihodnje popestri-
ti še veliko dogodkov, je ob 

tem napovedal predsednik 
Turističnega društva Tu-
hinjska dolina Ivan Hribar.

Ker si želijo svoje vrste 
okrepiti s čim več mladimi 
glasbeniki, se z Glasbeno 

šolo Kamnik že dogovarja-
jo, da bi jeseni kakšen glas-
beni oddelek za trobilce in 
pihalce odprli tudi v prosto-
rih Osnovne šole Šmartno v 
Tuhinju.

V Tuhinjski dolini imajo svojo godbo
Novoustanovljena Godba Tuhinjska dolina si je za svoj prvi javni nastop izbrala 12. velikonočni sejem 
Turističnega društva Tuhinjska dolina, ki so ga v nedeljo pripravili pred Termami Snovik.

Godba Tuhinjska dolina na svojem prvem javnem nastopu
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Lepo okrašena miza 
je del dobrodošlice, 
s katero vabljencem 
sporočamo, da so 
zaželeni in da jih čaka 
nepozaben dogodek. 
Preden pa se lotimo 
okrasitve mize, je 
pomembno, da vemo, 
za kakšen namen 
krasimo mizo, za koga 
mizo pripravljamo.  V 
knjigi je opisanih14 
posebnih pogrinjkov 
s številnimi fotografi-
jami, dodani pa so še 
jedilniki za ta namen 
in opisi receptov 
zanimivih jedi. 

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

               + poštnina

12EUR
50

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

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

Rezultati 27. krog – 2. april 2017 
5, 14, 15, 20, 24, 32, 37 in 35

Loto PLUS: 3, 6, 9, 10, 14, 16, 32 in 12
Lotko: 6 6 9 3 5 8

Sklad 28. krog za Sedmico: 290.000 EUR
Sklad 28. krog za PLUS: 800.000 EUR
Sklad 28. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet v Trst. Ogledali si bomo Glavni trg, Narodni 
dom, Tržaško knjižno središče, po kosilu pa še grič s katedralo 
svetega Justa in za konec še grajski vrt gradu Miramar. Z nami 
bosta vodja Narodne in študijske knjižnice v Trstu Ivo Corva, ki 
nam bo predstavil, kako živijo Slovenci v Trstu, in naš novinar 
Jože Košnjek, ki zelo dobro pozna problematiko zamejskih Slo-
vencev tudi v Trstu.

Trst in grad MiramarTrst in grad Miramar

Odhodi avtobusa: 
z AP Radovljica ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15.,
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

Cena vključuje: prevoz, ogled Trsta, kosilo, 
ogled grajskega vrta gradu Miramar in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.:  
04 201 42 41, se oglasite osebno na Bleiwe-
isovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocni-
ne@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje 
kot v četrtek, 13. aprila 2017, ob 10. uri, za-
računamo potne stroške.

Cena izleta je 32 evrov.

 IZLET  torek, 18. aprila 2017

Mateja Rant

Kranj – Na letošnjem med-
narodnem tekmovanju 
Brai nobrainfest v Zagrebu, 
na  katerem otroci od petega 
do štirinajstega leta tekmu-
jejo v hitrostnem računa-
nju, je tekmovalo 470 otrok 
iz devetih držav. Slovenski 
otroci so se z mednarodne-
ga tekmovanja v hitrostnem 
računanju Brainobrain vrni-
li s 36 pokali za največje do-
sežke. Med njimi je bilo tudi 
enajst otrok iz Brainobrain 
centra Kranj. »V močni kon-
kurenci so dosegli velik us-
peh, saj so se vrnili s kar pe-
timi najvišjimi odličji in do-
segli naziv champion. Trije 
so dobili zlate medalje, tri-
je pa srebrne,« je pojasnila 
Maja Korošak iz Brainobra-
in centra Kranj.

Naziv champion so doseg-
li Lana Bogataj, Lara Kos, 
Stela Drnovšek, Pia Peter-
nelj in Zoja Rangelov, zlate 
medalje so si prislužili Da-
vid Piškur, Luka Požek in 
Tine Lisec, srebrne pa Nina 
Mirt, Lukas Andonoski in 
Pia Rekar. Pri tekmovanju 

v hitrostnem računanju gre 
za test, ki ga pišejo tri mi-
nute, pri čemer otroci na 
nižjih stopnjah računajo 
na abak, otroci na višjih sto-
pnjah pa s pomočjo mental-
ne aritmetike. Pri progra-
mu brainobrain gre za me-
todo učenja, ki je v Slove-
niji prisotna od leta 2014, 

namenjena pa je spodbu-
janju mentalnega in oseb-
nega razvoja otrok. »Nje-
gov cilj je, da otrok povsem 
prebudi svojo genialnost in 
doseže višje življenjske ci-
lje z uporabo vseh svojih 
mentalnih sposobnosti,« 
poudarjajo pri Brainobra-
in Slovenija in dodajajo, da 

brainobrain razvija intelekt 
in osebnost pri otrocih, sta-
rih od 4 do 14 let, izboljšuje 
koncentracijo in lajša uče-
nje. »Otroku pomaga raz-
viti fokus, koncentracijo, 
samozavest, hitrost in toč-
nost, fotografski spomin, 
kreativnost ter izvrstne ma-
tematične sposobnosti.«

Posegli tudi po najvišjih odličjih

Tine Lisec, Luka Požek, Pia Rekar, Stela Drnovšek in Nina Mirt po tekmovanju

Janez Kuhar

Trata – Treking konjeniško 
društvo Jurij Trata pri Vele-
sovem je priredilo tradicio-
nalno Filipovo konjenico, že 
šestnajsto po vrsti, ki se je je 
udeležilo 30 konjenikov in 
tri konjske vprege iz vse Slo-
venije, največ z Gorenjske-
ga in Štajerskega ter iz Voj-
vodine.

Med udeleženci smo sre-
čali Jožeta Florjančiča iz Slo-
venske Bistrice, navdušene-
ga nad organizacijo konje-
nice. Do sedaj je bil na vseh 
šestnajstih Filipovih konje-
nicah, tudi z igranjem na dia-
tonično harmoniko, ki je ved-
no popestrila vzdušje na poti. 
Več kot 30 kilometrov dolga 
pot je konjenike vodila s Tra-
te do župnijske cerkve Mari-
jinega oznanjenja v Aderga-
su, kjer je konje in konjenike 
blagoslovil velesovski župnik 
Slavko Kalan in jim zaželel 
uspešno nadaljevanje, ko-
njem pa zdravja. Iz Adergasa 

so pot nadaljevali po obron-
kih gozdov do Olševka, sko-
zi Tupaliče, Breg ob Kokri, 

Visoko, Srednjo vas in mimo 
letališča Brnik nazaj v Ader-
gas do domačije Vodnik, kjer 

se je Filipova konjenica pri-
jetno družila, konji pa so si 
privoščili počitek. 

Konjenica z mednarodno udeležbo 

Skupinski posnetek udeležencev v Treking konjeniškem centru na Trati 

Železniki – V Kulturnem društvu dr. Janez Evangelist Krek iz 
Selc nadaljujejo s prireditvami ob Krekovem letu, ki jih prireja-
jo v počastitev stoletnice Krekove smrti. Minulo soboto je na 4. 
Krekovem večeru v Selcih predaval dr. Janez Juhant, zaslužni 
profesor, član Evropske akademije znanosti in umetnosti, in 
sicer o Kreku kot genialnem voditelju tudi za naš čas. Naslednji 
dogodek bo v petek ob 20. uri v Kulturnem domu Železniki, 
kjer bodo skupaj s Kulturnim društvom Scena gostili pisate-
ljico Mileno Miklavčič s predavanjem Česa nismo vprašali 
babice in dedka, takrat, ko bi jih še lahko.

Ob Krekovem letu tudi večer z Mileno Miklavčič
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Kontroler-prodajalec m/ž (Ljubljana) 
Si pravi za nas? Iščemo okrepitev našega tima, in to tako na področju prodaje kot 
tudi pripravljanja poslovnih poročil. Kontaktiral boš potencialne stranke in jim 
predstavljal naše storitve, skupaj z nami boš vzpostavljal sisteme poročanja pri 
novih strankah in samostojno pripravljal poslovna poročila za njih. BUDS, d. o. o.,  
Pot sodarjev 31b, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 4. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Sodelavec v financah m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba eko-
nomske smeri, področje financ, tri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem 
mestu, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje zavarovalni-
ških in finančnih produktov (npr. izvedeni finančni inštrumenti), zelo dobro razu-
mevanje osnovnih finančnih izkazov ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 12. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., na lokaciji Poljane zaposlimo novega sode-
lavca na delovnem mestu skladiščnik. Delo je dvoizmensko. Pogodba bo sklenjena 
za nedoločen čas s poskusno dobo dva meseca. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Polja-
ne nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 15. 4. 2017. 
Podrobnosti na spletni strani Polycoma in www.mojedelo.com.

Upravljalec plinovodnega omrežja m/ž (v občinah Kamnik in Bled) 
Zaradi povečanja obsega dela v svoje vrste vabimo upravljalca plinovodnega 
omrežja v občinah Kamnik in Bled. Proinženiring, d. o. o., Mednarodni prehod  
2b, 5290 Šempeter pri Gorici. Prijave zbiramo do 29. 4. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Blagajnik-receptor m/ž (Kranjska Gora) 
Igralni salon Casino Larix v Kranjski Gori nudi zaposlitev za delovno mesto blagaj-
nik-receptor za določen čas. Hit Larix, d. d, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. 
Prijave zbiramo do 2. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec na področju zagotavljanja kakovosti m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: visokošolsko izobrazbo elektro ali tehnične smeri, aktivno znanje an-
gleškega jezika, dodatno znanje ruskega jezika je prednost, poznavanje standar-
dov kakovosti (ISO 9001, 14001) ter orodij kakovosti, eventuelno izpit presojevalca 

katerega od standardov ISO, vsaj pet let delovnih izkušenj na podobnem delovnem 
mestu – kandidati iz branže imajo prednost ... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo – inženir za varnost pri delu ali inženir strojništva 
z opravljenim strokovnim izpitom iz področja varnosti in zdravja pri delu, požarne 
varnosti ter andragoški izpit; opravljen strokovni izpit za koordinatorja v fazi pripra-
ve projekta oz. v fazi izvajanja projekta; izpit za upravljalca mostnega dvigala, vili-
čarja, dvižne ploščadi ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 9. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar v obratu vzdrževanja m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 3-letna poklicna izobrazba ustre-
zne tehnične smeri; zaželen opravljen tečaj hidravlike, inštalaterskih del, izpit za 
upravljanje žerjava s tal; zaželeno znanje elektroobločnega, plamenskega in MIG/
MAG-varjenja ... SIJ Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbi-
ramo do 15. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec v pakirnici m/ž (Duplica pri Kamniku) 
Od vas pričakujemo, da imate končano osnovno šolo, izkušnje so dobrodošle, niso 
pa nujne. Predvsem vabljeni iz okolice Kamnika, Domžal, Radomelj, Vodic in Cer-
kelj na Gorenjskem. Jata Emona, d. o. o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 29. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni delavec v delavnici m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: organiziranje procesa popravila elektro-
motorjev, vodenje evidenc, naročanje materiala, manjša popravila elektromotor-
jev. SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 27. 4. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za komuniciranje s strokovno javnostjo m/ž  
(celotna Slovenija) 
Delujemo na področju prodaje in marketinga v farmacevtiki. V ekipo vabimo stro-
kovnega sodelavca za komuniciranje s strokovno javnostjo, in sicer zdravniki in far-
macevti na področju celotne Slovenije. Aetas, d. o. o., Redelonghijeva 28, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 16. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v oddelku obračuna plač m/ž (Komenda) 
V oddelku obračuna plač in kadrovske administracije izvajamo vse procese ob zapo-
slitvi novega sodelavca in kariernih napredovanjih doma in v tujini, skrbimo za pra-
vično in pravočasno plačilo zaposlenih ter izobraževanje vodstvenega kadra na po-
dročju delovnih razmerij in plač zaposlenih. Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 
1218 Komenda. Prijave zbiramo do 11. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni tehnolog – področje prenosnikov toplote m/ž (Kamnik) 
Če zaupate v svoje ideje in ste pripravljeni na nov izziv, se nam pridružite kot proizvodni 
tehnolog – področje prenosnikov toplote in prevzemite odgovornost za zagotavljanje 
in stalno izboljševanje proizvodnega procesa in opreme iz kakovostnega, tehnološke-
ga in proizvodnega vidika na področju preoblikovanja nerjaveče pločevine, vakuum-
skega lotanja in testiranja prenosnikov toplote. Danfoss Trata, d. o. o., Jožeta Jame 16, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

KOLESARSKI IZLETI

www.gorenjskiglas.si

Kolesarski izleti z  
Gorenjskim glasom 2017
Tudi v letošnjem letu bomo organizirali nekaj kolesarskih izle-
tov. Kolesarjenje je namenjeno ljudem, ki radi aktivno preživijo 
počitnice in ob tem še kaj lepega doživijo in spoznajo. Ves čas 
kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi prevažal našo 
dodatno opremo. Letos bomo organizirali naslednje izlete:

Goriška brda–Vipava–Kras
Datum: 10. 5.–12. 5. 2017, 3 dnevi/2 nočitvi z zajtrkom. 
Cena izleta: 145 evrov na osebo.

Južna Češka, Češky Krumlov
Datum: 7. 6–11. 6. 2017, 5 dni/4 nočitve z  
zajtrkom, in 22. 8.–26. 8. 2017; 5 dni/4 nočitve z zajtrkom. 
Cena izleta: 265 evrov na osebo.

V ceno za vse izlete je vključeno:
– prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj,
– avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, 
– nočitve z zajtrkom za vse dni kolesarjenja,
– prehrana med kolesarjenjem. 

Vse izlete bomo izvedli, če se prijavi najmanj 16 oseb. Plačilo 
opravite v dveh obrokih. Prvi obrok velja kot prijava, drugi 
obrok plačate en teden pred odhodom.  
Cena ne vsebuje zavarovanja. 

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali  
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 5. aprila,  
ob 16. uri v avlo 
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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Knjiga je popoln 
vodnik zdravega 
prehranjevanja. 
Primerna je tako za 
skrbne gospodinje, 
kakor tudi za 
novopečene kuharske 
mojstre. Priporočamo 
jo tudi kot koristen 
učbenik za mlade 
kuharje. Vodilo, ki 
je bilo rdeča nit pri 
nastajanju knjige 
je, prikazati kako 
sestaviti enostavne, 
denarnici prijazne 
uravnotežene obroke 
za vso družino. 

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

142 strani; 200x 230 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

9   90

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
Prvenstvo v namiznem tenisu
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi danes, v torek, 
4. aprila, na prvenstvo v namiznem tenisu PZDU Gorenjske, 
ki se bo v Športni dvorani Šenčur začelo ob 9. uri.

Dih pomladi
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v četrtek, 6. apri-
la, ob 17. uri v Kulturni dom Kokrica na kulturno-zabavno 
prireditev ob prihodu pomladi. V goste bo prišel čarodej iz 
Maribora. Vstopnine ne bo.

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 7. aprila, boste lahko ob 19.30 v Hiši čez ces-
to na Miljah 11 spet prepevali. Nastopile bodo ljudske pevke 
iz Šempetra v Savinjski dolini.

Za otroke
Preddvor – Bralna urica s pravljico Ovca Boža bo v prostorih 
TIC Preddvor v soboto, 8. aprila, od 10. do 11. ure.

Tržič – V četrtek, 6. aprila, se bo ob 17. uri v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja začela ura pravljic.

Jesenice – V knjižnici bodo danes, v torek, 4. aprila, nemške 
urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 5. aprila, bodo ustvarjalne de-
lavnice ob 17. uri, v četrtek, 6. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri, 
v petek, 7. aprila, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 6. aprila, bodo ustvarjalne delavnice ob 
16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 4. aprila, družabne igre ob 15. uri.

PREDAVANJA
Kuba
Preddvor – V Info centru Preddvor bo jutri, v sredo, 5. aprila, 
ob 20. uri predavanje Jerneja Pirnarja in Vite Peharc o Kubi.

Samooskrbni ekološki zelenjavni vrt
Gozd - Martuljek – V četrtek, 6. aprila, se bo v dvorani nad 
gasilskim domom ob 17. uri začelo predavanje Samooskrb-
ni ekološki zelenjavni vrt. Organizator je Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske v sodelovanju s Klubom Gaia in strokov-
njakinjo Nevenko Breznik.

Zdrava prehrana in zdravo hujšanje
Tržič – Zdravstveni dom Tržič jutri, v sredo, 5. aprila, ob 18. 
uri vabi na delavnico Zdrava prehrana in zdravo hujšanje s 
telesno dejavnostjo, na kateri boste pridobili vsa potreb-
na znanja in veščine za spremembo svojega življenjskega 
sloga. 

Zeliščar na sprehodu
Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja se bo jutri, v sredo, 5. 
aprila, ob 19. uri začelo predavanje z naslovom Zeliščar na 
sprehodu.

Obrazi spominov
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 6. aprila, na brezplačno predavanje z 
naslovom Obrazi spominov. Začetek bo ob 16. uri v društve-
ni pisarni v Kranju, Oldhamska 14 (pri Vodovodnem stolpu). 
Predavala bo Katarina Lavš Mejač, prof. psih., ped.

Užitne divje rastline
Hrušica – V Knjižnici na Hrušici bo v četrtek, 6. aprila, ob 
19. uri predavanje Užitne divje rastline – spoznavanje, na-
biranje, priprava in njihov pomen v prehrani. Predaval bo 
Dario Cortese. 

Predstavitev naprave za oživljanje
Kokrica – Krajevna organizacija Rdečega križa Kokrica vabi 
krajanke in krajane na predstavitev uporabe naprave za oži-
vljanje AED, ki bo v petek, 7. aprila, ob 17. uri v Kulturnem 
domu na Kokrici. Vstop bo prost.

IZLETI

Pohod iz Kokre na Čemšenik
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica organizira v sobo-
to, 8. aprila, pohod iz Kokre na Čemšenik in vabi članice in 
člane, da se ga udeležijo. Zbor bo ob 8. pred Domom kraja-
nov na Kokrici, od koder se bodo s svojimi avtomobili odpe-
ljali do transformatorske postaje v Kokri. Nato se bodo po 
poti, primerni tudi za tiste, ki nimajo prav veliko kondicije, 
povzpeli do doma na Čemšeniku.

Jakobova pot nad celjsko kotlino do Galicije
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 8. aprila, orga-
nizira pohodniški izlet po Jakobovi poti nad celjsko kotlino 
do Galicije: Žička kartuzija–Stara Slemena–Brdce–Kladnart–
Črešnjevec–Želče–Sv. Tomaž–Vojnik–Konjsko–Šmartno v 
Rožni dolini–Šentjungert–Sv. Kunigunda–Galicija. Skupne 
zmerne hoje bo okrog pet ur, možna bo tudi krajša varianta. 
Informacije in prijave z bira do četrtka, 6. aprila, Franci Er-
zin, tel. 041 875 812.
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Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mami, mame, babice in sestre 

Štefke Debeljak 
22. 12. 1932–14. 3. 2017

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam kakorkoli pomagali in 
nam stali ob strani že v času njene bolezni. Hvala zdravnici Mar
novi in Splošni bolnišnici Jesenice za zdravljenje. Hvala za izrečena 
sožalja, besede tolažbe, podarjene sveče in denar. Hvala podjetju 
Alpmetal za cvetje in pomoč ter ZB Zali Log za venec. Hvala po
grebnemu podjetju Akris in njihovim pevcem. Hvala Minki in Al
bini za molitev ob žari. Hvala kaplanu Borisu Rozmanu za sveto 
mašo in pogreb. Imenovanim in neimenovanim naša srčna hvala.

Vsi njeni
Martinj Vrh, Zali Log, Podlonk, Medvode, 30. marca 2017

Naša ljubezen te objema ves čas,
saj vemo, da v resnici ostala si pri nas.
Odslej v naših srcih boš stanovala 
in naš angel varuh naprej še ostala.

ZAHVALA

Po težki bolezni nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi mož, 
oče, tast, stari oče, praded, brat in stric 

Filip Potočnik 
iz Dašnice 27, Železniki

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste bili ob njem v času njegovega 
življenja, bolezni in ob trenutkih slovesa. Še enkrat hvala za daro
vane sveče, denarne prispevke, cvetje in besede tolažbe.
Posebna zahvala gre osebju Hematološke klinike Ljubljana in dr. 
Ani Marn Vodovnik iz ZD Železniki.
Hvala sorodnikom, sosedom, sodelavcem in prijateljem za nesebično 
pomoč. Hvala gospodu župniku Tinetu Skoku za lep obred in vso pod
poro, Tonetu Habjanu za sočutno zadnjo pesem in Jožici Žitnik za 
molitve. Hvala tudi podjetju Akris za organizacijo pogreba.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo imenovali, pa nam vaša pomoč in 
bližina veliko pomenita. Ata, pogrešamo te!

Tvoji domači
Železniki, 31. marca 2017

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

Ob izgubi

Janeza Gabra
iz Škofje Loke

se zahvaljujemo vsem, ki ste za trenutek ustavili svoj korak, pri
sluhnili naši tišini in delili z nami bolečino. Hvala vsem, ki ste 
sočustvovali z nami, in vsem, ki ste nam kakor koli priskočili na 
pomoč v žalostnih trenutkih izgube nam drage osebe.

Vsi njegovi

To ni slovo,
je le pozdrav.
Zakaj kar lepo je,
nikdar ne mine,
ker v srcu
nam pusti spomine.

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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

NA lepi lokaciji v okolici Kranja oddam 
1-sobno stanovanje z veliko teraso 
samski osebi, paru ali delavcem, tel.: 
041/263-050 17001133

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BRUNE – ladijski pod za savne, možna 
dostava, tel.: 051/890-761  
 17001153

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo) dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES, d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 
 17001024

KURIVO
PRODAM

KVALITETNA bukova in mešana drva, 
tel.: 041/841-632  
 17001146

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN in motor Yamaha, vse na novi 
prikolici, cena po dogovoru, tel.: 
041/818-146, 040/215-044 
 17001145

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE – strogi unikati, Križev 
pot, 15 postaj, cena – dogovor, Duhov-
ni utrip 6. 4. 15, tel.: 040/567-544  
 17001105

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 17001159

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 17001109

KUPIM

TRAKTOR do 100 KM, kiper priko-
lico, mini bager, lahko v okvari, tel.: 
031/500-933 17001152

URSUS, Deutz 45, IMT ali Zetor, tel.: 
041/872-029 
 17001114

PRIDELKI
PRODAM

JABOLČNI sok, jabolčni kis, ovčjo vol-
no za visoke grede, jagenjčke, žive ali 
meso, tel.: 031/648-526  
 17001150

KRMNI krompir sora, primeren tudi za 
sajenje, tel.: 041/390-449  
 17001157

KROMPIR, jedilni in krmni, beli in rde-
či, tel.: 031/585-345  
 17001132

RDEČI in beli jedilni krompir (rudolph, 
andora, bellarosa, concordia); prime-
ren tudi za sajenje – lanski uvoz, tel.: 
041/282-039 17001027

SEMENSKI krompir bellarosa, evora 
(belo meso, bela koža) in krmni krom-
pir, tel.: 051/641-172 17001163

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELIČKI simentalki, stari 10 dni, tel.: 
040/607-317 17001160

BIKCA ČB, starega 7 dni, in teličko 
ČB, tel.: 041/342-350 
 17001106

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave 
in bele barve, pred nesnostjo in kg 
piščanci, pripeljemo na dom, tel.: 
041/710-113 17001151

MLADE bele purane za nadaljnjo rejo, 
različne starosti, tel.: 031/499-143  
 17001158

PAŠNO kravo simentalko, tel.: 04/25-
51-928  
 17001161

TELICI, 210 kg in brejo 7 mesecev, LS 
in pašni, tel.: 031/312-323  
 17001148

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO resnega, odgovornega in 
vestnega voznika tovornega vozila C 
kat. za prevoz blaga po Sloveniji za 
daljši čas. Zaželeno je, da je voznik 
iz gorenjske regije. Transport Hafner 
Blaž, s.p., Mlakarjeva 42, Šenčur, tel.: 
040/692-002  
 17001162

TRAKTORISTA, delavca na kmetiji, 
Basaj, d.o.o., Suha pri Predosljah 40, 
4000 Kranj, tel.: 041/375-575  
 17001085

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje 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  
 17001154

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17001083

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 17001155

FREZANJE vrtov, škropljenje češenj in 
prezračevanje trave, Branko Gašper-
šič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 4000 
Kranj, tel.: 040/993-406 17001084

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 17001149

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 17001144

UGODNO izvajamo slikopleskarska 
dela, beljenje, suhomontažna dela 
knauf, Armstrong, predelne stene, 
spoščeni stropi, izdelava mansard in 
ostala gradbena dela. Slobodan Ćuli-
brk, s.p., ul. Simona Jenka 11, Domža-
le, tel.: 031/577-900  
 17001075

IŠČEM

NA zelenjavarski kmetiji v Križah pri 
Tržiču iščemo pomoč za delo, tel.: 
040/803-066 
 17001023

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 17001156

RAZNO
KUPIM

CISTERNO za vodo, 1000 litrov, novo, 
tel.: 059/960-577, 051/336-609  
 17001147

OBVESTILA
V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
4. aprila, ob 9. uri delavnica Z dihanjem do boljšega zdravja. 
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. Jutri, v sredo, 5. aprila, bo ob 
17. uri velikonočna delavnica okraskov iz filca, v četrtek, 6. 
aprila, pa bo ob 18. uri predavanje Marka Ogrisa, filozofa in 
sociologa kulture, Duhovni svet starih kultur. Za prijavo na 
dogodke pokličite po tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Izdelava cvetnonedeljskih prajklov
Kranjska Gora – V četrtek, 6. aprila, se bo ob 16. uri v Liznjeko-
vi hiši začela delavnica izdelovanja cvetnonedeljskih prajklov. 
Delavnico bo vodila Katja Černe. Zaželeno je, da s seboj pri-
nesete tudi nekaj svojega materiala (brin, mačice, čremso, 
vrbo ...). Delavnica je primerna za vse starostne skupine.

Izdelovanje prest
Kranjska Gora – V četrtek, 6. aprila, se bo ob 16. uri v Li-
znjekovi hiši začela delavnica izdelovanja prest, s katerimi 
boste okrasili svoj prajkl, ki jo bo vodila Darinka Tarman. 
Delavnica je primerna za vse starostne skupine, število ude-
ležencev pa je omejeno.

KONCERTI
Koncert na Bukovici
Bukovica – Murnovi godci in pevci v sodelovanju s kultur-
no-zgodovinskim društvom Pustote ob 150. obletnici rojstva 
ljudskega pesnika Franca Vidmarja - Pustotnka prirejajo 
koncert, na katerem bodo predstavili življenje in delo tega 
precej posebnega pesnika iz Selške doline. Prireditev bo v 
dvorani kulturnega doma na Bukovici v Selški dolini v sobo-
to, 8. aprila, ob 19. uri. 

Šenčurska glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na 4. koncert 
Šenčurska glasbena srečanja, ki bo v petek, 7. aprila, ob 19. 
uri v Domu krajanov Šenčur. Nastopili bodo: Ansambel Pe-
tra Finka, Ansambel Skrivnost, Ansambel Frančič in humo-
rist Jože Mrgole. Povezovalec koncerta bo Miro Erzin. Vstop 
bo prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.

RAZSTAVE

Barvno bogate teksture slikanih površin
Jesenice – V galeriji Kosova graščina bo v četrtek, 6. aprila, 
ob 19. uri odprtje likovne razstave Bogomirja Jurtele z naslo-
vom Barvno bogate teksture slikanih površin.

Naše tovarne
Tržič – V Galeriji Atrij bo v četrtek, 6. aprila, ob 18. uri odpr-
tje skupne razstave sedmih muzejev Gorenjske z naslovom 
Naše tovarne, naš ponos – industrijska dediščina Gorenj-
ske. Razstava bo na ogled do 8. maja.
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Anketa

Taisia in Olivija Nenarokov, 
Bohinj:

»Že v Moskvi, od koder pri
haja naša družina, sva veliko 
hodili v knjižnico. Radi bere
va. V Bohinjski Bistrici si iz
bereva slovenske knjige, ru
ske sva prinesli iz Moskve.«

Nejc Petrov, Krnica:

»Rad berem, posebno so mi 
všeč stripi. So tudi enostav
nejši za branje od knjig, ker 
mi pri razumevanju zgodbe 
pomagajo sličice, besedila v 
oblačkih pa tudi nikoli ni prav 
veliko.«

Hana Humerca, Radovljica:

»Od nekdaj rada berem, naj
raje napete knjige, kriminal
ke. Pri knjigah mi je všeč, da 
si lahko predstavljaš več kot 
pri filmih, pa še starši branje 
dovolijo večkrat kot gledanje 
televizije.«

Larisa Bučar, Kamnje:

»Všeč so mi pustolovske 
knjige, ki jih po navadi be
rem zvečer v postelji. Prav 
gotovo so zgodbe iz knjig 
zanimivejše kot filmske, saj 
lahko uporabiš več domišljije 
kot pri gledanju televizije.«

Marjana Ahačič

V Knjižnici A. T. Linharta so 
tudi letos pripravili Noč z An
dersenom, tokrat že dvanaj
stič zapored. Skupina mladih 
navdušenih bralcev iz Rado
vljice, z Bleda, Bohinja in iz 
Gorij je tako noč s petka na 
soboto preživela med knjiga
mi. Vprašali smo jih, kaj jih 
vleče k branju.

Noč med 
knjigami

Tinkara Jelenc,  
Zgornje Gorje:

»Branje mi je všeč, ker bolj 
kot računalnik ali televizija 
spodbuja domišljijo, sam si 
lahko predstavljaš like, prizo
re ... Najraje berem zabavne, 
hudomušne knjige.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo sprva delno jasno, nato spremenljivo do pretežno 
oblačno. Predvsem popoldne se bodo pojavljaje krajevne pada
vine, deloma plohe, lahko tudi kaka nevihta. Lahko se bodo za
vlekle tudi v noč. Jutri in v četrtek se bo nadaljevalo spremenljivo 
vreme. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe.

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

Lesce – Gorenjski odbor društva Hospic in knjižnica A. T. 
Linharta v Lescah v četrtek, 6. aprila, v leški knjižnici prip
ravljata pogovor o knjigi Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače 
niso za igrače. Milena Miklavčič je pisateljica, pravljičarka, 
publicistka, novinarka in raziskovalka iz Žirov, ki v knjigi na 
poljuden način popisuje življenje naših prednikov v začetku 
20. stoletja. Prireditev, ki jo bo vodila knjižničarka Ana Prešern, 
se bo začel ob 18. uri.

Pogovorni večer v leški knjižnici

Urša Peternel

Jesenice – »Na začetku je bilo 
kar težko, potem pa nam je 
steklo. Vadili smo čisto vsak 
dan, a smo komaj našli čas, 
ker imata Matic in Nejc to-
liko obveznosti: ob glasbeni 
šoli še atletiko pa verouk ... 
A sta pridno vadila in imeli 
smo se prav lepo,« je po na-
stopu na Festivalu družin, ki 
je v soboto dopoldne napol-
nil jeseniški Kolpern, pove-
dala Helena Vidmar, babi-
ca Matica in Nejca, s kateri-
ma so kot glasbena družina 
nastopili z venčkom sloven-
skih ljudskih. Babica Hele-
na je sedla za citre, Matic je 
zaigral na harmoniko, Nejc 
pa na trobento. 

Vidmarjevi so bili ena 
glasbenih družin, ki so na-
stopile na festivalu v orga-
nizaciji Glasbene šole Jese-
nice. Kot je dejala ravnatelji-
ca Martina Valant, so pet let 
prirejali koncert glasbenih 
družin, a zanimanje je pos-
talo tako veliko, da so pre-
rasli majhno dvorano glas-
bene šole in tako so se le-
tos, ob praznovanju 70-le-
tnice šole, odločili pripraviti 
kar Festival družin. Odziv je 
bil izjemen, saj je nastopilo 

skoraj sto družinskih članov 
v 37 zasedbah. 

»Otroci so v formi, starši 
pa so povedali, da je bil kar 
izziv po denimo 27 letih zno-
va stati na odru z inštrumen-
tom v rokah,« je povedala 
Valantova. Nastopajoči so se 
predstavili z ljudsko, klasič-
no, zabavno in narodno-za-
bavno glasbo, za priredbe so 
poskrbeli učitelji glasbene 

šole, ki so pripravili celo ne-
kaj avtorskih skladb. Naj-
mlajši nastopajoči je imel le 
tri leta, najstarejši dedek pa 
že okrog sedemdeset. Na-
stopili so v različnih zased-
bah, tako so učenci nastopi-
li skupaj z bratci in sestrica-
mi, starši, starimi starši, te-
tami in strici ...  

Med nastopajočimi sta 
bili tudi mama Polona in 

hčerka Katarina, ženski del 
šestčlanske družine s Slo-
venskega Javornika. Mama 
je zaigrala na violino, ki jo 
igra tudi pri folklori, hči Ka-
tarina pa na klarinet, ki se 
ga uči prvo leto. »Obe ima-
va veliko veselje, le sosedom 
včasih najino muziciranje 
ni najbolj všeč ... Igrati sku-
paj sicer ni tako lahko, kot se 
zdi, je pa lepo,« sta povedali.

Festival glasbenih družin
Na Jesenicah je na Festivalu družin nastopilo kar sedemintrideset glasbenih družin, od katerih vsaj en 
član obiskuje Glasbeno šolo Jesenice. Tako so učenci igrali skupaj z bratci in sestricami, starši, starimi 
starši, tetami in strici ...

Družina Vidmar je nastopila z venčkom slovenskih ljudskih: babica Helena za citrami in 
vnuka Matic s harmoniko in Nejc s trobento.

Železniki – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj in Občina 
Železniki vabita na predavanje Telesne aktivnosti, vadbene 
smernice in zdrava prehrana za zrelejšo populacijo, ki bo v 
četrtek ob 18. uri v predavalnici Osnovne šole Železniki. Pre
davala bo Maruša Dovnik, mag. kineziologije. Pred predava
njem bodo od 17. ure dalje izvajali brezplačne meritve kostne 
gostote z ultrazvokom.

O telesni aktivnosti in zdravi prehrani

Kranj – S Finančne uprave so sporočili, da je z aprilom stekel 
drugi krog nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun! v letu 
2017, ki bo potekal do 30. junija, znova pa bodo izžrebali tri 
posebne nagrade v višini 10 tisoč evrov za Paket računov, Sto
ritve in eDavki. V posebni nagradni igri Storitve je po novem 
možno sodelovati tudi z računi frizerk, kozmetičark, pralnic in 
kemičnih čistilnic, fitnes centrov in drugih dejavnosti za nego 
telesa, kot so tetoviranje, piercing, savne, solariji, saloni za 
hujšanje in masaže ... Računi mojstrov, ki opravljajo storitve 
na domu, avtomehanikov in vulkanizerjev se bodo v nagradni 
igri upoštevali še naprej. Prvi krog nagradne igre Vklopi razum, 
zahtevaj račun! se je končal 31. marca, žrebanje pa bo javno 
predvajano v četrtek v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija.

Odslej tudi računi frizerk, kozmetičark, čistilnic ...

Radovljica – Radovljiški občinski svet je v sredo potrdil zak
ljučni račun proračuna za leto 2016. Ta izkazuje 81odstotno 
realizacijo načrtovanih odhodkov in 86odstotno realizacijo 
prihodkov. Prihodki so znašali približno 16 milijonov evrov, od 
tega je milijon nepovratnih sredstev, odhodki pa 15,5 milijona 
evrov. Med večjimi naložbami občine v lanskem letu so nada
ljevanje energetskih sanacij stavb v občinski lasti, nadaljevanje 
izgradnje nove knjižnice, gradnja vodovoda Hraše–Ledevnica 
ter sekundarne kanalizacije in vodovoda v Kropi in sanacija 
lokalnih cest po izgradnji komunalne infrastrukture. Občina 
je svoje obveznosti poravnavala tekoče in v zakonskih rokih, 
poudarja občinska uprava. Tekoča poraba je predstavljala 65 
odstotkov proračuna, investicijska pa 35 odstotkov, kar je pos
ledica nižjih nepovratnih sredstev in upada investicijskega 
cikla v letu 2016.

Lani manj za investicije

Kranj – Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske 
Ščitnica – moj dragulj bo v soboto, 8. aprila, ob 9. uri v avli 
Mestne občine Kranj že tretje leto zapored pripravilo celodnev
na predavanja različnih zdravnikov in drugih zdravstvenih 
strokovnjakov pod naslovom Dan za ščitnico. Na ta način želi
jo prebivalcem Gorenjske ponovno omogočiti, da se seznanijo 
z boleznimi ščitnice in kakšne težave povzročajo, je razložila 
predsednica društva Tanja Cekič in dodala, da v društvu želi
jo ozaveščati javnost o pomembnosti zgodnjega odkrivanja 
bolezni ščitnice in seznaniti ljudi, da v teh težavah niso sami, 
ampak se jih s podobnimi težavami spopada še veliko.

Dan za ščitnico


