
GORENJSKA

Pokazali odlično  
znanje ruščine
Finala mednarodne olimpijade iz 
ruščine za dijake, ki se ruščino uči‑
jo kot tuji jezik, so se decembra 
lani udeležile tudi tri dijakinje Gi‑
mnazije Kranj – Eva Lončar, Kaja 
Kurent in Nuša Dovžan. Kaja si je 
prislužila srebrno priznanje.
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ZDRAVJE

Slikanje dojk  
na Jesenicah
Na Jesenicah je začela delovati 
mobilna enota programa Dora. 
Na slikanje dojk bo povabljenih 
skoraj sedem tisoč žensk med 50. 
in 69. letom starosti iz občin 
Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, 
Bled, Bohinj in Jesenice.
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KULTURA

Ko umetnost pride k 
dijakom »na dom«
V četrtek so na Gimnaziji Franceta 
Prešerna pripravili slovesnost ob 
odprtju stalne izobraževalne raz‑
stave likovnih del magistra likov‑
nih umetnosti Klavdija Tutte. Do‑
godka se je udeležil minister za 
kulturo Anton Peršak.
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RAZVEDRILO

Ponosen je nase
Škofjeločan Aleksandar Jović je v 
šovu The Biggest Loser Slovenija 
prišel vse do finala in preostalim 
trem finalistom, sploh moškima 
tekmovalcema, do zadnjega pred‑
stavljal resno konkurenco. V šovu 
je shujšal ne verjetnih 67,7 ki‑ 
      l  ograma.
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VREME

Danes bo oblačno in veči-
noma suho. Jutri bo  
spremenljivo do pretežno 
oblačno. V četrtek bo  
pretežno jasno.

0/6 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Jože Košnjek

Dražgoše – Več tisoč ljudi 
se je kljub čemernemu vre
menu in rahlemu sneženju 
zbralo v nedeljo opoldne pri 
spomeniku v Dražgošah in 
na bregovih okrog njega, 
kjer je bila osrednja slove
snost ob 76. obletnici bit
ke Cankarjevega bataljona 
z Nemci, požiga vasi in po
boja 41 domačinov. Z njo so 
bile sklenjene 61. prireditve 
Po stezah partizanske Jelo
vice. Med udeleženci, ki so 
prišli v Dražgoše z okrog 40 
avtobusi, osebnimi vozili in 
na organiziranih pohodih, 
so bile tudi znane osebnosti 

slovenske politike: predse
dnik republike Borut Pahor, 
ministri Dejan Židan, Karl 
Erjavec, Anja Kopač Mrak 
in Vesna Györkös Žnidar, 
prvi predsednik republike 
Slovenije Milan Kučan, čas
tni predsednik slovenskih 
borcev Janez Stanovnik, na
čelnik generalštaba Sloven
ske vojske dr. Andrej Oster
man, poslanci in predstav
niki političnih strank in žu
pan občine Železniki Anton 
Luznar. 

Zbrane ob spomeniku je 
najprej nagovoril predse
dnik organizacijskega ko
miteja za prireditve Po ste
zah partizanske Jelovice 

generalmajor Ladislav Li
pič, ki se je zahvalil vsem, ki 
so pomagali pri organizaci
ji dosedanjih prireditev. Go
vornica na proslavi je bila 
dramska igralka in predse
dnica Gibanja za trajnostni 
razvoj Slovenije Lara Janko
vič. »Ko razmišljam o Draž
gošah, se mi zdi nedojemlji
ve časti in občudovanja vre
den pogum Cankarjevega 
bataljona,« je dejala govor
nica. Opozorila je na tragič
no žrtev dražgoških vašča
nov in na dni, ko je vzplam
tel eden najpomembnejših 
uporov zoper iztrebljevalce 
slovenskega naroda. 

Nasprotujejo potvarjanju zgodovine
Družba, ki postavlja profit pred človeka, ni naravna in mora propasti, je 
dejala igralka in aktivistka Lara Jankovič na nedeljski proslavi v Dražgošah.

Opoldanske proslave pri spomeniku se je v nedeljo udeležilo veliko ljudi. Med njimi so bili 
tudi predsednik republike Borut Pahor, nekateri ministri in poslanci. V kulturnem programu 
so sodelovali tudi slovenski pevci iz Borovelj v Avstriji. / Foto: Gorazd Kavčič

Slivnik z normo za paraolimpijske 
igre, Alešu rezultat kariere
Kranjska Gora je gostila tekme svetovnega pokala smučarjev invalidov. Hrušičan Jernej Slivnik je potrdil 
zadnji pogoj za nastop na paraolimpijskih igrah. V Franciji pa se je na tekmi svetovnega pokala v 
telemark smučanju z drugima mestoma izkazal Jure Aleš z Brega ob Savi. Tako visoko še ni bil.

Jernej Slivnik je v Kranjski Gori z desetim in trinajstim 
mestom potrdil mesto v ekipi za paraolimpijske igre. / Foto: ZSIS

Telemark smučar Jure Aleš je na tekmah svetovnega pokala 
dvakrat končal na drugem mestu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Priloga:

Loške novice

Simon Šubic

Kranj – Kranjska okrožna 
sodnica Andrijana Ahačič 
je zaradi zastaranja ustavi
la kazenski postopek zoper 
cerkljanskega župana Fran
ca Čebulja, ki je bil kot ura
dna oseba obtožen neves
tnega dela v službi zaradi 

domnevnega oškodovanja 
Občine Cerklje v višini 109 
tisoč evrov pri njenem vsto
pu med družbenike podjetja 
KNRC konec leta 2011, ki je 
ob domu starostnikov Taber 
v Šmartnem načrtovalo so
doben medicinski center, ki 
ga niso nikdar zgradili.

Čebulju ni treba več 
na sodišče
Kazenski pregon zoper cerkljanskega župana 
Franca Čebulja, ki je bil v primeru medicinskega 
centra v Šmartnem obtožen nevestnega dela v 
službi, je po šestih letih zastaral.

12. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJAN PETERNELJ iz Sorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Valentinov koncert Klape Intrade

Izobraževalni center Čveka vabi na Valentinov koncert s Klapo 
Intrade in Tomislavom Bralićem, ki bo 3. februarja 2018 ob 19. 
uri v Večnamenski športni dvorani v Cerkljah. Vodja skupine 
Tomislav Bralić in Klapa Intrade delujejo že od leta 1985. Klapa 
gostuje po celem svetu, njihovi koncerti so vedno razprodani, 
zelo radi pa se ustavijo tudi v Sloveniji. Nastopajo po festi-
valih, kjer redno pobirajo priznanja in nagrade. Imajo veliko 
hitov, med drugimi tudi: Ne damo te pismo naša, Ne mogu 
te prestat ljubit, Samo za tebe in še mnogi drugi. Na njihovih 
koncertih posebno vzdušje pripravijo tudi obiskovalci, ki veli-
kokrat tudi sami poskrbijo za kakšen pevski vložek. Vstopnice 
so na voljo v Avio baru na Zgornjem Brniku, Trgovini Jana v 
Komendi, Medenem vrtu v Šenčurju, Izobraževalnem cen-
tru Čveka v Šenčurju ter po telefonu 041 962 418 ali e-pošti  
marusa.korelc@guest.arnes.si. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili majico Klape 
Intrade, če boste našteli tri njihove hite. Odgovore pošljite 
do ponedeljka, 22. januarja 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Planica 2018 – smučarski teki

Le še nekaj dni nas 
loči do tekem FIS 
svetovnega pokala 
v teku na smučeh. 
Planica bo najbolj-
še predstavnice in 
predstavnike tega 
športa gostila v so-
boto in nedeljo, 20. 

in 21. januarja 2018. Na vedno zahtevnih progah nordijskega 
centra se bodo bili zanimivi boji, ki bodo potekali med več kot 
dvesto športnicami in športniki iz 24 držav. Televizija Slovenija 
bo proizvajalec mednarodnega televizijskega signala, tekme 
pa si boste lahko ogledali na drugem programu Televizije 
Slovenija. Komentator bo Marjan Fortin.  
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradni naglavni trak Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdaj 
bo v letu 2018 Planica gostila smučarske polete? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 22. januarja 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. januarja 2018, prejme 
dve vstopnici za komedijo Buh pomagej Tomaž Košnjek iz 
Cerkelj. Nagrajencu čestitamo!

Matevž Pintar

Tokratno anketo smo op
ravljali v Mengšu, z nami 
sta sodelovala 202 tam
kajšnja občana. Vpraša
li smo jih, kako zadovolj
ni so z zimsko službo v ob
čini. Zanimalo nas je tudi, 
ali vedo, kaj je avtomatski 

defibrilator in kje v njihovi 
bližini je nameščen.

Tri četrtine sodelujočih 
je zelo zadovoljnih z zim
sko službo v občini. Da bi 
lahko na tem področju sto
rili več, jih meni 23 odstot
kov, le en odstotek vpraša
nih je z zimsko službo ne
zadovoljen.

Avtomatski defibrilator 
pozna 65 odstotkov sodelu
jočih, vedo tudi, kje v njihovi 
bližini je nameščen; 27 od
stotkov ve, kaj je avtomatski 
defibrilator, ampak niso sez
nanjeni z lokacijo, kjer je na
meščen. Avtomatskega defi
brilatorja ne pozna osem od
stotkov vprašanih.

Sodelujočim se zahva
ljujemo za odgovore. Vse, 
ki bi želeli Gorenjski glas 
naročiti, vabimo, da nas 
pokličejo v kontaktni cen
ter invalidskega podjetja 
v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in se pozani
majo o ugodnih naročni
ških pogojih.

Zadovoljni z zimsko službo v Mengšu

Simon Šubic

Kranj – V naslednjem mese
cu dni se bodo zvrstile vsaj 
štiri stavke v javnem sektor
ju. Prva je napovedana v pri
hodnjem tednu, 24. janu
arja, na njej pa bo po zad
njih napovedih sodelovalo 
sedemnajst sindikatov jav
nega sektorja iz pogajalske 
skupine, ki jo vodi Jakob Po
čivavšek. Dvanajstega febru
arja naj bi stavkali policisti, 
dan kasneje bodo stavkali 
zaposleni v zdravstveni negi 
in socialnem varstvu, za 14. 
februar pa so stavko napove
dali še v šolskem sindikatu 
SVIZ. Po besedah ministra 
za javno upravo Borisa Ko
privnikarja je stavko najavi
lo ali pa izrazilo stavkovne 
zahteve že 27 sindikatov, nji
hove zahteve pa po zadnjih 

vladnih izračunih dosega
jo 991 milijonov evrov, zato 
vseh zahtev ni mogoče ures
ničiti. Večina zahtev se sicer 
nanaša na povišanje plač. 

Koprivnikar je opozo
ril, da bi, če bi vlada ugodi
la vsem sindikalnim zahte
vam, to pomenilo, da bi se v 
trenutku vrnili v čas najhuj
še gospodarske krize. Pou
daril je, da se je masa plač 
v zadnjih dveh letih pove
čala za več kot deset odstot
kov, plače v javnem sektorju 
pa rastejo skoraj za odstotek 
hitreje kot v gospodarstvu in 
kot je rast produktivnosti. 
Čeprav je po njegovih bese
dah javni sektor nosil glav
nino varčevalnih ukrepov 
v času krize, pa mora vlada 
odgovorno ravnati in se po
gajati v takšnem okviru, da 
ne bi ogrozili javnofinančne 

stabilnosti države. Tudi zato 
bo vlada z možnimi finanč
nimi posledicami stavkov
nih zahtev seznanila tudi 
Ekonomskosocialni svet.  

Vlada je na zadnji seji prej
šnji četrtek sicer že sprejela 
izhodišča za pogajanja s sin
dikati o stavkovnih zahtevah. 
Dogovorili so se tudi o obliko
vanju enotne vladne pogajal
ske skupine (njena sestava še 
ni znana), ki mora pripravi
ti izhodišča s predlogom od
prave anomalij pri vrednote
nju delovnih mest, ki naj bi 
bila primerljiva z delovnimi 
mesti zdravnikov, ter glede 
drugih zavez iz dogovora, ki 
se nanašajo na plače in dru
ge prejemke zaposlenih. Po
leg tega so se morala resorna 
ministrstva do včeraj oprede
liti do stavkovnih zahtev, ki 
se neposredno ne nanašajo 

na povišanje plač, na podla
gi opredelitev pa bo vlada na 
prihodnji seji pooblastila pri
stojne ministre za ločena po
gajanja o teh zahtevah. 

Minister Koprivnikar si 
želi, da bi pogajanja z vsemi 
sindikati vodili za isto po
gajalsko mizo, saj se njiho
ve zahteve pogosto nanašajo 
na ista področja, pri čemer 
pa so večkrat različne, celo 
kontradiktorne. A vsi sindi
kati si ne želijo skupnih po
gajanj. Glavni tajnik SVIZa 
Branimir Štrukelj je tako že 
dejal, da njihove zahteve ni
majo nobene zveze z zahte
vami drugih sindikatov, zato 
ne vidijo nobenega razloga, 
da bi na pogajanjih sodelo
val še kdo drug. Kot je še de
jal, se je vlada tako pogajala 
tudi z zdravniki, gasilci in s 
policisti.

V mesecu dni vsaj štiri stavke
Stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja po izračunih vlade dosegajo skoraj milijardo evrov. Vlada 
želi pogajanja o vseh plačnih zahtevah voditi za isto mizo. 

Praprotna Polica – Zaradi gradnje komunalne infrastrukture 
za poslovno cono L8 bo do 1. aprila popolna zapora občin-
ske ceste od Praprotne Police do Letališča Jožeta Pučnika na 
Zgornjem Brniku. Dostop do naselja Praprotna Polica bo iz 
smeri Trata in Velesovo.

Popolna zapora ceste do letališča

D. Ž., M. A.

Brdo pri Kranju – Predse
dnik države Borut Pahor je 
ob začetku novega manda
ta na svečanem kosilu na 
Brdu gostil predsednika so
sednjih držav Italije in Hr
vaške Sergia Mattarello in 
Kolindo Grabar Kitarović. V 
uvodnem nagovoru je pou
daril, da je dobro sosedstvo 
najboljši začetek uspešne 
zunanje in varnostne poli
tike naših držav. »V razme
rah, ko se naši ljudje ozirajo 

v prihodnost glede varnosti 
s skrbjo in celo s strahom, je 
toliko bolj pomembno, da se 
mi kot njihovi najvišji pred
stavniki iskreno trudimo za 
odpravo slehernih napetosti 
in krepitev vzdušja medse
bojnega spoštovanja, sode
lovanja in prijateljstva,« je 
dejal slovenski predsednik. 

Predsednik Pahor je sicer 
na kosilo povabil tudi ma
džarskega in avstrijskega ko
lega, a sta bila zadržana, tako 
da je kosilo potekalo v troje z 
najvišjima predstavnikoma 

naše vzhodne in zahodne 
sosede. 

Avstrijski zvezni predse
dnik dr. Alexander Van der 
Bellen naj bi sicer po progra
mu v soboto obiskal tudi Ra
dovljico, kjer naj bi si ogledal 
Lectarsko delavnico in Čebe
larski muzej; povod za načr
tovani obisk je bila nedavna 
razglasitev svetovnega dneva 
čebel, a je nato, kot že ome
njeno, obisk v Sloveniji tik 
pred zdajci odpovedal. Kot se 
je razvedelo kasneje, mu je 
umrla nekdanja soproga. 

Predsednik gostil soseda
Jesenice – Na Upravi enoti 
Jesenice bo jutri uvodni do-
godek ob začetku pilotnega 
projekta, s katerim bo mini-
strstvo za javno upravo meri-
lo zadovoljstvo uporabnikov 
upravnih storitev. Udeležil se 
ga bo tudi minister Boris Kop-
rivnikar. Šestmesečni projekt 
bo potekal v dvanajstih uprav-
nih organih, ki so se vanj 
vključili z željo, da mnenja 
strank analizirajo in sprejme-
jo ukrepe za izboljšave. Med 
sodelujočimi z Gorenjske sta 
poleg že omenjene upravne 
enote tudi Občina Jesenice in 
Finančni urad Kranj.

Projekt za večjo 
kakovost javne uprave
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V predlogu nove strate-
gije blejskega turiz-
ma so si, tako kot je 

že navada ob pripravljanju 
podobnih dokumentov na 
Bledu, kot glavni cilj zas-
tavili vrhunski turizem. A 
se obenem zavedajo, da pot 
do tako visoko zastavljenega 
cilja ne bo lahka, saj jim na 
poti stojijo tudi take ovire, 
kot sta dokončanje severne 
in začetek gradnje južne 
razbremenilne ceste. Dokler 
se bodo neposredno ob jezeru 
gostom pod nos valili smrdlji-
vi avtomobilski izpuhi, bo 
vrhunskost zgolj mrtva črka 
na papirju.

A verjetno še večja ovira 
bo doseči, da bo prišlo do 
premika tudi v glavah ljudi, 
in spodbuditi zavedanje, da 
Bled vendarle lahko posta-
ne vrhunska destinacija. Ob 
tem marsikdo pomisli na 
podobe izpred kakšnega sto-
letja, ko so se po Bledu spre-
hajale tudi kronane glave, 
znane osebnosti in pomemb-
ni svetovni državniki. A časi 
so se od takrat spremenili in 
z njimi potovalne navade 
ljudi. Skoraj ni kotička na 
svetu, ki danes ne bi bil do-
stopen tudi radovednim turi-
stom, ki so na drugem koncu 
sveta lahko že v nekaj urah. 
Če so bila včasih potovanja 
privilegij bogatih, se danes z 
nahrbtnikom na ramah po 
svetu odpravijo že študenti. 
Seveda ti ne bodo spali v ho-
telih s petimi zvezdicami in 

mogoče na poti tudi ne bodo 
zapravili veliko. A če jih bodo 
v nekem kraju kljub temu 
lepo sprejeli, si bodo o njem 
ustvarili nepozaben prvi vtis. 
In se zato mogoče vrnili tudi 
kdaj kasneje, ko si bodo zgra-
dili uspešno poklicno kariero 
in si mogoče lahko privoščili 
tudi spanje in razvajanje v 
najdražjih hotelih. Verjetno 
je malokdo, ki se ne bi stri-
njal, da je Bled res lep, a še 
tako lepa kulisa nič ne pome-
ni, če gostu pusti grenak pri-
okus. Mogoče bodo nekoč v 
prihodnje ravno gostje, na ka-
tere danes v turizmu gledajo 
s prezirom, ker ne zapravijo 
veliko, tlakovali pot do tako 
zaželene vrhunskosti. 

Zato bi bilo treba najprej 
opustiti razglabljanja o tem, 
kateri gosti so dobrodošli in 
kateri ne, ampak se raje osre-
dotočiti na to, kaj gostom 
lahko ponudijo. In pri tem ne 
gre spregledati opozoril pred-
sednice Turističnega društva 
Bled Jane Špec, ki največji 
izziv tudi za blejski turizem 
v prihodnje vidi v zagotavlja-
nju ustrezno izobraženega 
kadra. Dokler bodo goste 
pričakali naveličani in slabo 
plačani natakarji in drugi 
zaposleni na področju turiz-
ma, o vrhunskosti nima smis-
la govoriti. Prav zaposleni v 
turizmu so na koncu tisti, 
ki gostom tudi ob mogoče ne 
petzvezdični infrastrukturi 
lahko pričarajo petzvezdična 
doživetja.

Vrhunskost najprej v glavah

KOMENTAR
Mateja Rant

»Slava vsem, ki so se ne-
ustrašno borili, trpeli in 
umrli za našo boljšo pri-
hodnost. Zato danes stoji-
mo na svoji zemlji, na kate-
ri se razlega slovenska be-
seda in zveni slovenska pe-
sem. Dražgoše bodo osta-
le nesmrten spomenik, sve-
tilnik, ki znova dviguje našo 
zavest in samozavest.« Lara 
Jankovič je spomnila na 
čase, ko smo bili povezani, 
solidarni, tovariški, sočutni 
in strpni. »Ne dovolim, da 
nekdo tepta in maže spomin 
na narodnoosvobodilno bor-
bo in na vse junake, ki so ve-
deli, na kateri strani morajo 

stati, in so zaradi domolju-
bja zmagali nad nacizmom 
in fašizmom. Zato obsojam 
vsako poveličevanje in reha-
bilitacijo domobranstva, kar 
se trenutno dogaja.«

Konec ideološkemu 
razdvajanju 

»Obsojam vse, ki povzro-
čajo razdor med narodom, 
širijo sovraštvo in nestrpnost 
in pod krinko svobode govo-
ra netijo sovražni govor,« je 
dejala in se vprašala, zakaj 
smo dopustili brisanje po-
glavij o NOB iz učbenikov 
zgodovine. Kritična je bila 
do vladajočih, ki niso uza-
konili rehabilitacije domo-
branstva. Danes se ve, kdo 

so osvoboditelji in izdajal-
ci, zato zame sprave ni. Čas 
bi že bil, da nehamo z ide-
ološkim razdvajanjem in 
se začnemo ukvarjati s se-
danjostjo in prihodnostjo, 
je povedala govornica. Ob-
ljubljali so nam nebesa, do-
bili pa smo kapitalizem na 
čelu z neoliberalnimi vodi-
telji, ki jim je uspelo razpro-
dati družbeno premoženje. 

Ali ni bilo družbeno premo-
ženje od vseh nas, je vpra-
šala in ugotovila, da smo 
postavili kapital pred člove-
kove pravice, delavec pa je 
samo še stroj, ki mora de-
lati še enkrat več za polo-
vico manjšo plačo. Država 
naj ustavi odtekanje denar-
ja, ugotovi izvor premože-
nja, obdavči luksus in tudi 
Cerkev, ki naj bo ločena od 

države, zanjo naj plačuje-
jo verniki, tako kot v tujini, 
in naj se ukvarja z duhov-
nostjo, in ne s politiko. 

Ljudi je v napovedanih 
stavkah pozvala na ulice, 
saj so stavke logična posle-
dica izkoriščanja. »Danes 
naš sovražnik ne nosi orož-
ja, ampak je bolj prefinjen, 
podtalen, zlovešč, nosi kra-
vato in hinavsko spreneve-
davi nasmešek, izvaja pritisk 
na nas in nas ustrahuje, da 
postanemo apatični in novo-
dobni sužnji,« je dejala. Go-
vor, ki ga je množica večkrat 
prekinjala z aplavzom, je 
sklenila z mislijo, da skupaj 
lahko premikamo gore in si 
sodbo pišemo sami. 

Nasprotujejo potvarjanju 
zgodovine
31. stran

Lojze Lotrič (levo) in Jože Stanonik, dolgoletna organizatorja 
zahtevnih pohodov preko Ratitovca in s Pasje Ravni v Dražgoše 

Pohod iz Tržiča je eden od pohodov v Dražgoše z dobro udeležbo. Tudi letos so se 
pohodniki držali tradicije. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik organizacijskega komiteja prireditev Po stezah 
partizanske Jelovice generalmajor Ladislav Lipič 

Govor igralke in aktivistke Lare Jankovič so večkrat prekinili 
aplavzi občinstva. Svoj govor je sklenila s partizanskim 
vzklikom Smrt fašizmu! / Foto: Gorazd Kavčič 

Letos je bilo organiziranih devet pohodov v Dražgoše. 
39. nočnega pohoda Po poti Cankarjeva bataljona 
se je udeležilo 308 pohodnikov. Skupno, vključno z 
letošnjim, je to zahtevno, 10 kilometrov dolgo nočno 
pot prehodilo 10.790 pohodnikov. Jože Stanonik iz 
Planinskega društva Škofja Loka je povedal, da je 
pohod potekal brez večjih težav. Devetnajsti pohod iz 
Železnikov preko Ratitovca v Dražgoše je začelo 110 
pohodnikov, na cilj pa jih je prišlo 108. Predsednik PD 
Železniki Lojze Lotrič je povedal, da je bila hoja tudi 
zaradi vremena prijetna in da so bili pohodniki telesno 
dobro pripravljeni. Na pohod so prišli tudi pohodniki 
iz Italije.
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNE DRAŽBE  
ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ ZA LESNOPREDELOVALNO  

DEJAVNOST V RADOVLJICI 

Občina Radovljica obvešča, da je na spletni strani www.radovlji-
ca.si objavila javno dražbo za prodajo zemljišč, namenjenih za 
lesno predelovalno dejavnost. Naprodaj je 48.477 m2 komunal-
no neopremljenega zemljišča na območju Gramoznice Graben v 
Radov ljici, po izklicni ceni 1.434.919,20 EUR. 

Javna dražba bo 15.  2.  2018 v prostorih Občine Radovljica (Gorenj-
ska c. 19, Radovljica). Vsi pogoji sodelovanja so navedeni v objavi 
javne dražbe na spletnih straneh.
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Aleš Senožetnik,  
Andraž Sodja

Tržič – Med osmimi kraji, ki 
jih je obiskala slovenska bak-
la, je z razlogom tudi Tržič. 
Kraj, ki je Slovencem dal kar 
26 olimpijcev, je baklo do-
čakal v petek popoldne, ko 
jo je hokejist Tomaž Razin-
gar predal tržiškemu župa-
nu Borutu Sajovicu, nato pa 
je romala še skozi roke Mi-
lene Kordež, nekdanje te-
kačice na smučeh, smučar-
ja Andreja Jermana, biatlon-
ca Tomasa Globočnika, ho-
kejista Andreja Tavžlja, dok-
ler je ni na igrišče pred Dvora-
no tržiških olimpijcev prine-
sel Bojan Križaj. Legendarni 

smučarski as ima na vse štiri 
olimpijade, na katerih je na-
stopil, lepe spomine. »Olim-
pijada je neverjetno doživet-
je. Na istem prostoru so zbra-
ni vsi športniki. Ni vedno vse 
le v zmagi, temveč v olim-
pijskem duhu, ki je prisoten 
med športniki, in to ti daje 
neverjetno izkušnjo,« pravi 
Križaj, ki ostaja edini Slove-
nec, ki ga je doletela čast, da 
je v imenu športnikov preb-
ral svečano olimpijsko zapri-
sego na olimpijadi v Sarajevu. 
»Takšna protokolarna stvar je 
lahko težja kot sam nastop,« 
se spominja trenutka pred 34 
leti, ko mu je zaradi vznemir-
jenja med zaprisego za nekaj 
trenutkov zastal dih.

Tudi nekdanjo smučar-
sko tekačico Mileno Kordež 
na olimpijsko izkušnjo leta 
1976 iz Innsbrucka vežejo 
lepi spomini, čeprav so te-
kači stanovali izven olimpij-
ske vasi in morda niso do-
živeli vse olimpijske ener-
gije, ki se je sproščala v tis-
tih dneh. Biatlonec Tomas 
Globočnik in smučar An-
drej Jerman sta se spom-
nila tudi olimpijade v Salt 
Lake Cityju leta 2002, ki ga 
je zaznamovala poostrena 
varnost po terorističnih na-
padih v ZDA. »Prvič je pri-
sotno predvsem vznemirje-
nje, ni prave koncentracije, 
a je morda zato sproščenost 
nekoliko večja, zato tudi 

dober rezultat,« se je Glo-
bočnik spomnil enajstega 
mesta iz Nagana.

Zbrane pred tržiško dvo-
rano pa je nagovoril tudi ho-
kejist Andrej Tavželj, ki bi ob 
uvrstitvi v reprezentanco na-
stopil tudi na letošnjih olim-
pijskih igrah v Pjongčangu, 
že pred štirimi leti pa je so-
deloval pri olimpijski hokej-
ski pravljici v Sočiju. »Že to, 
da smo se uvrstili na olim-
pijado, je bil čudež. Ko pa 
smo prišli v Soči, se je zače-
la dogajati posebna stvar, ki 
ji pravimo olimpijski duh.«

»Prepričan sem, da bomo 
Slovenci tudi s Koreje priš-
li z dvignjeno glavo. Ne na-
zadnje poglejte le statisti-
ko, kot majhen narod smo 

v vrhu tistih, ki zmorejo, 
hočejo in znajo ter seveda 
spoštujejo olimpijski duh,« 
je bil jasen tržiški župan Bo-
jan Sajovic.

Tudi Podmežaklo napolnil 
olimpijski duh

V četrtek, drugi dan tur-
neje slovenske olimpijske 
bakle, je olimpijski navijaš-
ki duh obiskal tudi Jeseni-
ce. Baklo je iz Mojstrane pri-
peljal na Jesenice legendarni 
Tomaž Razingar, od Kolper-
na do Dvorane Podmežakla 
pa so jo pospremili Jeseniški 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, olimpijci Edo Hafner, 
Zvone Šuvak, Drago Mlina-
rec, Ivan Ščap, Robert Ker-
štajn in Alenka Dovžan, kot 

zadnji, glavni nosilec bakle, 
pa jo je v dvorani prevzel pa-
raolimpijec Jernej Slivnik in 
jo je slavnostno pripeljal na 
oder. Prireditelji so poskrbeli 
tudi za športne vsebine, tako 
so obiskovalci lahko streljali 
na gol, spoznali curling, pre-
izkusili ravnotežje, ki ga naj-
bolj potrebujejo umetnostne 
drsalke, in usklajenost v tan-
demski hoji na smučeh. Hru-
šičan Jernej Slivnik, ki je rav-
no izpolnil normo za nastop 
v Pjongčangu, je dejal, da je 
zelo ponosen, ker mu je pri-
padla čast, da je na oder pri-
nesel olimpijsko baklo. »To 
mi res zelo veliko pomeni. 
Bakla je eden glavnih simbo-
lov olimpijskih in paraolim-
pijskih iger.«

Olimpijska bakla tudi v Tržiču in na Jesenicah
V četrtek je bila olimpijska bakla na Jesenicah, v petek popoldne je pripotovala tudi v Tržič, ki je v svoji zgodovini dal šestindvajset olimpijcev.

Slovensko olimpijsko baklo je med Tržičane prinesel Bojan Križaj. / Foto: Tina Dokl

Baklo je na oder Dvorane Podmežakla prinesel mladi paraolimpijec Jernej Slivnik. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Stavba nekda-
njega Sindikalno izobraže-
valnega centra Radovljica, 
ki je od leta 2011 zaprt, je 
še vedno naprodaj. Na jav-
nem zbiranju ponudb za na-
kup nepremičnine, ki ga je 
konec leta objavila lastnica 
Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, ni bilo zanimanja 
potencialnih kupcev, so po-
vedali na Zvezi.

Nepremičnina, ki so jo ne-
koč uporabljali za izobraževa-
nje sindikalistov, kasneje jo 
je, prav tako za izobraževalne 
namene, najemal Zavod za 
šolstvo, je naprodaj po izho-
diščni ceni 1,3 milijona evrov. 
Obsega prenočitveni in iz-
obraževalni objekt v skup-
ni površini več kot tisoč kva-
dratnih metrov, 200 kvadra-
tnih metrov veliko depandan-
so in manjši paviljon, klubski 
prostor ter parkirišče in park.   

Stavba, Radovljičani ji re-
čejo Šlandrov dom, stoji na 
skrajnem severovzhodnem 
robu Radovljice pod Oblo 
gorico, v zadnjih letih, odkar 
je zapuščena, pa je pogosto 
tarča huliganov, ki tam po-
stopajo, puščajo smeti in de-
lajo škodo na objektu. Par-
kirišče ob cesti med Penzio-
nom Manca in trgovino Spar 
pa za treninge uporabljajo 

gasilci. Mimo posestva ob 
robu gozda vodi tudi nedav-
no urejena šolska pot.

Kot pojasnjuje Nina Štraj-
har z Zveze svobodnih sin-
dikatov, so se za prodajo 
odločili, ker tako velikega 
objekta za lastno dejavnost 
ne potrebujejo. Prvo javno 
objavo za zbiranje ponudb 
so objavili že konec leta 
2008, a jim prodaje še ni 

uspelo izpeljati. »Kupcev je 
bilo več, resnih malo manj. 
V zadnjem trenutku je bila 
pred časom razdrta predpo-
godba zaradi nezmožnosti 
kupca, da financira nakup,« 
je pojasnila, in dodala, da si 
želijo, da bil kupec kdo, ki bi 
v okolje prinesel dejavnost, 
ki ne bi zmotila soseske. 
»Dom je idealen za izobra-
ževalno dejavnost, hotelir-
stvo, morda tudi za dom ob-
čanov, hostel ... Verjetno lo-
kacija dopušča tudi kakšno 
drugo dejavnost. Pri dogo-
varjanju upoštevamo tudi 
občutek, kaj se bo z objek-
tom zgodilo v prihodnosti,« 
je poudarila. 

Stavba je bila sicer kot Po-
štarski dom zgrajena leta 
1937. Po vojni so ga preime-
novali v Počitniški Dom Iva-
na Šlandra, po narodnem 
heroju, zato ga domačini še 
danes imenujejo Šlandrov 
dom.

Sindikalni dom še vedno naprodaj
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije še vedno išče kupca za stavbo sindikalnega izobraževalnega 
centra, tako imenovanega Šlandrovega doma v Radovljici.

Stavba nekdanjega sindikalnega izobraževalnega centra na 
robu Radovljice je naprodaj še skoraj desetletje.
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Železniki, Gorenja vas – Ljudska univerza Škofja Loka ter Cen-
ter slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka vabita na 
brezplačne delavnice Nega in oskrba starejših, ki potekajo v 
Gorenji vasi in Železnikih. Strokovne delavke CSS bodo ta pe-
tek v mali dvorani gorenjevaškega Sokolskega doma prikazale 
rokovanje z invalidskim vozičkom, podlaganje in nameščanje v 
razbremenilne položaje ter presedanje na voziček, stranišče in 
v kopalno kad, 2. februarja pa se bodo osredotočile na demenco 
in druge bolezni v starosti ter preventivo. Slednje bo tudi tema 
delavnice, ki jo bodo 29. januarja izpeljale v kulturnem domu v 
Železnikih, še pred tem pa bodo tam v ponedeljek, 22. januarja, 
prikazale obračanje in posedanje v postelji, menjavo plenic, 
preoblačenje bolnika v postelji in kopanje. Vse delavnice se 
bodo začele ob 16.30. Prijave sprejemajo na e-pošti jaka.subic@
guest.arnes.si in telefonski številiki 04 506 13 60.

Delavnice o negi in oskrbi starejših
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Ne uporabljaj
telefona med vožnjo.

Mateja Rant

Kranj – V finale mednarodne 
olimpijade iz ruščine, ki je 
potekala na Inštitutu Puškin 
v Moskvi, se je uvrstilo 150 
dijakov z vsega sveta, med 
njimi so bili štirje dijaki iz 
Slovenije; poleg omenjenih 
dijakinj kranjske gimnazi-
je še Klemen Kraševec z Gi-
mnazije Poljane. Najbolj se 
je izkazala Kaja Kurent, ki si 
je na koncu prislužila srebr-
no priznanje, svoje izvrstno 
znanje ruščine ter poznava-
nje ruske kulture in civiliza-
cije pa so že z uvrstitvijo na 
olimpijado dokazali tudi os-
tali trije slovenski dijaki.

»Celo gostitelji so bili pre-
senečeni nad našim zna-
njem, ko so ugotovili, da se 
ruščino učimo šele tri leta. 
Nekateri tekmovalci so ime-
li za sabo že dvanajst let ru-
ščine, pa smo tekmovali na 
isti ravni,« je ponosna Kaja 
Kurent. Po besedah njene 

profesorice ruščine Neže 
Zupančič Logar, ki jih je 
spremljala tudi v Moskvi, so 
sicer tekmovalce glede na 
število opravljenih ur uče-
nja ruščine razdelili na šti-
ri ravni, a so mnogi tekmo-
valci taktizirali in je bila zato 
konkurenca še toliko večja. 
Izbirno tekmovanje za uvr-
stitev na olimpijado je po 
njenih besedah potekalo že 
od septembra dalje, in sicer 
so dijaki prek spleta reševa-
li različne naloge. Sodelo-
valo je okrog 2800 dijakov 
iz 44 držav. Sledilo je polfi-
nale, kjer so morali napisa-
ti esej na izbrano temo in re-
ševati slovnične naloge. Naj-
boljših 150 tekmovalcev se 
je nato pomerilo v finalu v 
Moskvi. Časa za organiza-
cijo potovanja v Moskvo po 
besedah Neže Zupančič Lo-
gar niso imeli veliko, saj so 
za uvrstitev v finale izvede-
li sredi novembra, tekmova-
nje pa je potekalo v začetku 

decembra. Zato so hvaležni 
Društvu Slovenija Rusija in 
Skladu Toneta Pavčka, ki so 
jim priskočili na pomoč pri 
nakupu letalskih vozovnic.

Tudi v finalu jih je čakalo 
pisanje eseja, tokrat je bila 
tema za vse enaka, in sicer 
so morali na podlagi ogleda 
kratkega filma razmišljati o 

tem, kaj je zanje prava druž-
ba. Obenem so morali reše-
vati slovnične naloge, oce-
njevali so tudi branje v cirili-
ci. Preverjali so njihov odziv 
v različnih vsakodnevnih ko-
munikacijah, na koncu jih je 
čakal še izpit iz ruske kultu-
re in civilizacije. Obenem so 
morali že vnaprej pripraviti 

predstavitev na določeno 
temo, povezano z rusko kul-
turo, zgodovino in geografi-
jo, ter jo zagovarjati pred ži-
rijo. V okviru šestdnevnega 
bivanja v Moskvi so jim go-
stitelji pripravili tudi števil-
ne ekskurzije. Kaji Kurent in 
Evi Lončar se je najbolj vtis-
nil v spomin obisk mosko-
vske osnovne šole, saj se je 
med drugim ponašala z dve-
ma bazenoma, gledališko 
dvorano in planetarijem. 
Eva Lončar je bila ob tem ve-
sela priložnosti, da je dobi-
la res pristni stik z jezikom. 
»Na začetku je bil zame kar 
šok, ker smo govorili zgolj v 
ruščini, a je to super izkuš-
nja.« Obenem so se lahko 
družili z vrstniki z vsega sve-
ta, ki se prav tako učijo rušči-
no v šoli, je poudarila Neža 
Zupančič Logar. »Tako so 
bili res ves čas v stiku z ru-
skim jezikom, kar je v treh 
urah na teden pri pouku si-
cer težko doseči.«

Pokazali odlično znanje ruščine
Finala mednarodne olimpijade iz ruščine za dijake, ki se ruščino učijo kot tuji jezik, so se decembra lani udeležile tudi tri dijakinje 
Gimnazije Kranj – Eva Lončar, Kaja Kurent in Nuša Dovžan.

Slovenski dijaki s profesorico Nežo Zupančič Logar (druga z 
leve) na tekmovanju v Moskvi / Foto: arhiv šole

Jesenice – Agencija za var-
nost prometa je Občini Je-
senice v brezplačni polletni 
najem podelila prikazoval-
nik hitrosti Vi vozite, ki so 
ga namestili na drog javne 
razsvetljave na Cesti Tone-
ta Tomšiča, kjer so v bližini 
Osnovna šola Prežihovega 
Voranca, Vrtec Julke Pibernik 
in Gimnazija Jesenice. »S pri-
kazovalnikom hitrosti želimo 
opozoriti voznike k strpnejši 
vožnji in s tem prispevati k 
večji varnosti vseh udele-
žencev v cestnem prometu. 
Prikazovalniki so namreč 
dokazano učinkovit kratko-
ročni ukrep za zmanjšanje 
povprečnih hitrosti v naseljih 
in izven njih,« so povedali na 
Občini Jesenice.

Nov prikazovalnik 
hitrosti

Cerklje – Semenarska hiša 
Pioneer bo v sodelovanju s 
KZ Cerklje pripravila v če-
trtek, 18. januarja, ob 10. 
uri v zadružnih prostorih v 
Cerkljah rezultate poskusov 
s koruznimi hibridi, hibride 
za letošnjo setev, novosti ter 
problematiko strun in talnih 
škodljivcev. 

Predstavitev rezultatov 
poskusov in novosti
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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

Vdihovalnik ali inhalator je naprava, ki 
omogoča dostavo zdravil v pljuča. V sploš
nem ločimo dve vrsti vdihovalnikov: pršila 
ter vdihovalnike s suhim praškom. Ta zdra
vila se med seboj razlikujejo tudi glede na 
namen uporabe in način uporabe vdiho
valnika. Za dodatne informacije in nasve
te o uporabi naj bolnik vpraša zdravnika, 
medicinsko sestro ali farmacevta v lekarni. 
Zdravila v obliki vdihovalnikov se uporab
ljajo za zdravljenje različnih bolezni pljuč  
Najpogosteje se zdravila v obliki vdihoval
nikov uporabljajo za zdravljenje astme, kro
nične obstruktivne pljučne bolezni, aku
tnega ali kroničnega bronhitisa. Farma
cevtske oblike zdravil za vdihovanje do
stavijo učinkovine neposredno v pljuča in 
tako omogočajo, da zdravilo deluje »lokal
no«, na mestu bolezenskih težav v pljučih. 
Za zdravljenje astme in kronične obstru
ktivne pljučne  bolezni velikokrat uporab
ljamo enaka zdravila, vendar v drugačnih 
odmerkih, zato naj bolnik natančno upoš
teva podana navodila in sam brez dogovo
ra z zdravnikom ne spreminja odmerjanja.
 
Nekatera zdravila v obliki vdihovalni-
kov se uporabljajo redno, druga le ob 
poslabšanjih
Zdravila v obliki vdihovalnikov se razlikuje
jo tudi glede na namen oziroma pogostost 
uporabe. Bolnik mora poznati, ali je zdravilo 
namenjeno »vzdrževalnemu« zdravljenju 
bolezni, torej rednemu jemanju, ali »olajše
valnemu« zdravljenju in se uporablja samo 
»po potrebi« ob poslabšanjih ali težavah. 
Pri zdravljenju astme se zdravila s protivnet
nim delovanjem uporabljajo redno, v pred
pisanih odmerkih, torej tudi ob odsotnosti 
znakov bolezni. To prepreči oziroma zmanj
ša število in resnost poslabšanj. Zdravila, ki 
sprostijo mišice sapnic ter zmanjšajo zapo
ro dihalnih poti in na ta način olajšajo diha
nje, pa se uporabljajo le »po potrebi«, ko na 
primer nastopi  težko dihanje, kašelj, težka 
sapa ob telesnih obremenitvah. Tem zdra
vilom zato običajno rečemo »olajševalci«. 
Pogosta uporaba in veliki odmerki »olaj
ševalcev« kažejo na neurejenost astme in 
je zato potreben posvet z zdravnikom. Za 
ustrezen nadzor astme je včasih potrebna 

tudi redna uporaba fiksne kombinacije pro
tivnetnega zdravila in zdravila, ki dolgotraj
no širi dihalne poti, v enem vdihovalniku. 

Bistvenega pomena je pravilna upora-
ba vdihovalnika
Da bo vnos zdravila v pljuča ustrezen, mora 
biti bolnik seznanjen s pravilno uporabo 
vdihovalnika. To je nujno za uspešno zdra
vljenje. Bolniku podata navodila zdrav
nik in medicinska sestra ter tudi farma
cevt v lekarni. Svetujemo, da bolnik natan
čno prebere priloženo navodilo za upora
bo in upošteva vse navedene smernice za 
uporabo. Običajno so navodila opremlje
na tudi s slikami. Odmerjanje zdravil v obli
ki pršilnikov se lahko olajša tudi s pomoč
jo nastavkov za dajanje zdravila (pogovor
no jim pravimo tudi »buče«). Ti medicinski 
pripomočki so na voljo v lekarni.

Najpogostejše napake pri uporabi vdi-
hovalnikov
Raziskave o uporabi vdihovalnikov kažejo, 
da bolniki ob vdihovanju pršilnik vedno 
ne držijo v pravilnem položaju (navpično). 
Bolniki pred vpihom zdravila pogosto tudi 
zadosti ne izdihnejo zraka iz pljuč in soča
sno z aktivacijo vdihovalnika ne vdahne
jo dovolj globoko in počasi ter ne zadržijo 

diha vsaj 10 sekund. Če sta predpisana dva 
odmerka, bolniki nemalokrat ne počaka
jo vsaj 30 sekund do naslednje inhalaci
je istega zdravila. Bolniki med vpihi različ
nih zdravil (olajševalci, preprečevalci) veli
kokrat nimajo desetminutnega  premora. 
Zaradi slabše spretnosti imajo lahko starej
ši več težav pri uporabi vdihovalnikov. 

O zdravilih v obliki vdihovalnikov vpra-
šajte tudi farmacevta v lekarni
Pomembno je vedeti, da so na trgu različni 
vdihovalniki. Bolnik naj se o zdravilu v obli
ki vdihovalnika pogovori tudi s farmacev
tom, ko mu izda zdravilo. To velja še zlasti, 
če dobi novo zdravilo, ima težave ali dvomi 
o pravilnosti uporabe vdihovalnikov oziro
ma celo meni, da mu zdravilo ne pomaga 
lajšati težav. Redno preverjanje in obnav
ljanje postopka vdihovanja je pomembno 
tudi za bolnike, ki že dlje časa uporabljajo 
vdihovalnik. Zelo pomembno se je sezna
niti z načinom rokovanja tudi v primeru, če 
se spremeni oblika vdihovalnika. Ker so po 
novem tudi nekatera zdravila v obliki vdi
hovalnikov vključena v sistem terapevt
skih skupin zdravil, je potrebna še večja 
previdnost tudi s tega vidika.

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

Niso vsa zdravila v obliki vdihovalnikov enaka 

Z izvlečkom cvetov ognjiča v olivnem olju. Kožo pomirja, obnavlja in varuje. 
Brez konzervansov, barvil in dišav!

V NOVI PODOBIMAZILO
 OGNJIČEVO

Za nego suhe, grobe in razpokane kože.

Urša Peternel

D
emenca je kro-
nična napre-
dujoča bolezen 
možganov, ki 
jo povzročajo 

spremembe na možganskih 
celicah in se kaže z motnja-
mi spomina, mišljenja, ori-
entacije, prepoznavanja, 
razumevanja, računskih in 
učnih sposobnosti ter govor-
jenja, izražanja in presoje. 
Prizadene lahko vsakogar, 
žal je ni mogoče pozdraviti, 
jo je pa z zdravili in drugimi 
aktivnostmi mogoče upoča-
sniti. Največji učinek se 
doseže v zgodnjem obdobju 
bolezni, zato je zelo pomem-
bno prepoznavanje prvih 
znakov demence in zgodnja 
diagnoza. 
Številne osebe z demenco 
občutijo spremembo svoje 
vloge in položaja v družbi. 
Ohranjanje dostojanstva in 
aktivne vloge v skupnosti 
ter spoštovanje so ključni 
dejavniki ohranjanja samo-
stojnosti in integritete oseb 
z demenco pa tudi zmanj-
ševanja stigme.
S pomočjo podpore skupno-
sti lahko osebe z demenco 
ostanejo dlje časa aktivne in 
v domačem okolju. Zato je 
ključnega pomena zagotoviti 

demenci prijazno okolje, saj 
v takšnem okolju osebe z 
demenco lahko živijo kako-
vostno in samostojno, živijo 
varno, dobijo podporo, 
pomoč in razumevanje, 
ohranjajo svojo socialno 
mrežo, dostopajo do storitev 
(trgovine, bolnišnice, banke, 
parki …). V ta namen Druš-
tvo Spominčica vzpostavlja 
Demenci prijazne točke 
(DPT) po celi Sloveniji. Tak-
šno točko so decembra odpr-
li tudi v Kranju, v prostorih 
Ljudske univerze Kranj na 
Cesti Staneta Žagarja 1. 
Na točki nudijo informacije 
o tem, kaj je demenca, kak-
šni so njeni znaki, kako jo 
prepoznamo. Nudijo tudi 
pomoč, ko je oseba z 
demenco v stiski, ker ne ve, 
kdo je in kje živi. Pomagajo 
tudi z usmeritvami, kam 
naj se osebe z demenco in 
njihovi svojci obrnejo po 
nadaljnjo pomoč.
V času uradnih ur so na vol-
jo za individualni pogovor in 
pomoč osebam z demenco v 
zgodnji fazi bolezni, ko so še 
samostojne in aktivne, nji-
hovim svojcem in tudi dru-
gim. Informacije so na voljo 
tudi na telefonski številki 04 
280 48 16.
Naslednjič: 
Prvi znaki demence

Demenci prijazna 
točka v Kranju
V Kranju je začela delovati Demenci prijazna 
točka, ki je namenjena tako bolnikom z demenco 
kot njihovim svojcem.

Urša Peternel

V 
decembru je 
D r u š t v o 
medicinskih 
sester, babic 
in zdravstve-

nih tehnikov Gorenjske na 
Jesenicah pripravilo slav-
nostno podelitev srebrnih 
znakov in naziva častni 
član društva. Častna člani-
ca gorenjskega društva je 
postala višja medicinska 
sestra Jana Zupan, ki je 
bila do upokojitve zaposle-
na v Psihiatrični bolnišnici 
Begunje, zdaj pa vodi sek-
cijo upokojenih članic in 

članov društva. "Zaradi 
osebnostnih vrlin, življenj-
ske energije, optimizma je 
povsod priljubljena in spo-
štovana. Prispevala je 
pomemben delež k dvigu, 
ugledu in prepoznavnosti 
zdravstvene nege v Psihia-
trični bolnišnici Begunje 
in v širšem prostoru," so 
zapisali v obrazložitvi. 
Srebrni znak društva so 
prejeli: doc. dr. Saša Kadi-
vec in Breda Papler s Klini-
ke Golnik, Darko Loncnar 
iz Psihiatrične bolnišnice 
Begunje in Mateja Bahun 
iz Splošne bolnišnice Jese-
nice.

Priznanja društva 
medicinskih sester
Naziv častna članica društva je prejela višja 
medicinska sestra Jana Zupan, do upokojitve 
zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje.

Vsem, ki se vračajo z območij, kjer potekajo izbruhi ošpic, 
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, da ob 
pojavu značilnih bolezenskih znakov (vročina, vnetje očesnih 
veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj) o tem po 
telefonu takoj obvestijo osebnega zdravnika in ostanejo doma. 
Pomembno je, da ne hodijo v čakalnico in ne širijo bolezni. 
Glede ukrepanja naj upoštevajo navodila zdravnika. Inkubacij-
ska doba je pet do 21 dni, najučinkovitejša zaščita je cepljenje. 

Ob sumu na ošpice ostanemo doma

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi. Po 
ocenah zanjo vsako sezono zboli od pet do deset odstotkov 
prebivalcev, kar je zelo veliko. Za preprečevanje širjenja je 
priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila: ostati doma, 
če zbolimo in bi lahko imeli gripo; temeljito in pogosto si 
umivamo roke, pri kihanju ali kašljanju pa si usta pokrijemo s 
papirnatim robčkom za enkratno uporabo, kihamo in kašljamo 
v rokav. Najučinkovitejša zaščita pa je vsakoletno cepljenje.

Načini preprečevanja okužbe z gripo



Aktualno

Zdravje & lepota, torek, 16. januarja 2018 7

Urša Peternel

P
rejšnji četrtek je 
na Jesenicah 
začela delovati 
mobilna enota 
državnega pro-

grama za zgodnje odkrivan-
je raka dojk Dora. Avtobus 
enote, ki deluje pod okril-
jem Onkološkega inštituta 
Ljubljana, je postavljen na 
zgornjem parkirišču Sploš-
ne bolnišnice Jesenice. Na 
slikanje dojk oziroma 
mamografijo bodo povabili 
vse ženske v starosti med 50 
in 69 let iz občin Jesenice, 
Kranjska Gora, Gorje, Žiro-
vnica, Bohinj in Bled, sku-
paj okrog sedem tisoč 
žensk. Kot so povedali na 

predstavitvi delovanja 
mobilne enote, bo slikanje 
potekalo vse dni v tednu 
med 8.45 in 14.15. Pregled 
traja okrog pol ure, ženske 
so naročene na točno uro. 
Kot je povedal vodja progra-
ma Maksimiljan Kadivec, 
mamografija pomeni slika-
nje dojk z rentgenskimi žar-
ki. To je najbolj zanesljiva 
in natančna metoda za ugo-

tavljanje začetnih spre-
memb tkiva. "Vabimo zdra-
ve ženske, ki začetnih spre-
memb v dojki še niti ne 
zatipajo. Sliko ocenita dva 
izkušena zdravnika radiolo-
ga, ženska prejme izvid na 
dom v dveh do desetih 
dneh. Na dodatne preiskave 
na Onkološki inštitut v Lju-
bljano je povabljenih do 
sedem odstotkov žensk," je 

povedal Kadivec. V primeru, 
da se izkaže, da so spre-
membe rakave, je ženska 
operirana v treh do štirih 
tednih. A kot je poudaril 
Kadivec, je v večini prime-
rov rak odkrit dovolj zgodaj, 
da je potrebno le obsevanje, 
brez kemoterapije. 
Od leta 2008, kar v državi 
deluje program Dora, so 
odkrili nekaj več kot 1800 
rakov dojke, večino še v 
zgodnji, neinvazivni fazi. 
Predvidoma bo mobilna 
enota na Jesenicah ostala 
sedem mesecev. 

Slikanje dojk 
na Jesenicah
Na Jesenicah je začela delovati mobilna enota programa Dora. Na slikanje 
dojk bo povabljenih skoraj sedem tisoč žensk med 50. in 69. letom starosti 
iz občin Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bled, Bohinj in Jesenice.

Mobilna enota državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora deluje na 
zgornjem parkirišču jeseniške bolnišnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Ženske bodo na dom dobile pisno vabilo z datumom 
in uro pregleda v mobilni enoti na Jesenicah. Če jim 
termin ne ustreza, se lahko prenaročijo na telefonski 
številki 080 27 28 ali pišejo na elektronski naslov 
dora@onko-i.si. Prav tako se lahko ženske na pregled 
naročijo same. Napotnice ne potrebujejo, pregled je 
brezplačen. 

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO  
IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS  

OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV 
ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, 

ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA
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Brezplačen prevoz za 
upokojence - PO VSEJ 
SLOVENIJI IN BREZ 
OMEJITVE
KILOMETROV

    ZIMSKI ODDIH, do 15.02.2018

    POLPENZION IN KOPANJE
     že od 37,90 € oseba / noč (min. 2 noči)   

ODDIH ZA VSE
GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

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

ZIMSKE POČITNICE
16. 02. 2018 do 04. 03. 2018

 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ WELLNES bon v višini 5,00 €
 ✓ otroški animacijski klub: kreativne   

 delavnice, mini disko, vodne igre...

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

2 OTROKA BIVATA BREZPLAČNO

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj.   
 PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ OMEJITVE   
 KILOMETROV!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 02. 03. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

več na www.terme-dobrna.si
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Igor Kavčič

Kranj – Slikar in likovni pe-
dagog Lojze Kalinšek se je 
v Kranju v preteklih letih že 
predstavil, tako samostojno 
kot na skupinskih razstavah, 
ki jih pripravljajo v Likovnem 
društvu Kranj, katerega dol-
goletni član je. Tokrat je s svo-
jimi deli oplemenitil Galerijo 
Bala. Na ogled je okrog dvaj-
set platen in tri male plastike, 
poslikave na marmorju.

Kalinšek je izrazit figura-
lik, ki občasno posega tudi po 
abstrakciji, a kot pravi, v zad-
njih desetih letih tudi v ab-
straktne krajine postavlja fi-
guro. »Imam občutek, da 
brez figure ni slike,« pouda-
ri, ko pojasnjuje izbor razsta-
vljenih del. »Kot pove naslov 

razstave, sem izbral tista dela, 
v katerih gre vselej za sožitje 
dveh različnih polov. V slikah 
se tako osredotočam na dia-
loge med moškim in žensko, 
med starim in novim, svet-
lim in temnim, živahnim in 
umirjenim. Iščem nekakšne 
povezave med različnimi 
kontrasti.« Kot je k razstavi 
zapisala slikarka Irena Gaya-
tri Horvat, se Kalinšek kot in-
timist v svoji ustvarjalnosti 
giblje od motiva k doživetju, 
osvaja in preživlja tisto, kar 
vidi, in preoblikuje v svojstve-
no notranjo vizijo. Spozna-
nje se pojavlja kot vzrok in 
posledica, pri čemer nastaja 
virtuozna risba. Lirizem na 
krilih notranje napetosti ras-
te in spaja moč ekspresioni-
stične geste z emocionalno 

mehkobo, prepriča nas, 
da imajo liki tako podobo, 
kakršno jim daje duša.

V skoraj štiridesetletnem 
likovnem opusu se v Kalin-
škovih slikarskih zgodbah 
prepletata klasičen antični ci-
klus in nekoliko modernej-
ši, bolj ekspresiven motivni 
svet. »Slednji je mogoče tudi 
moj hommage Haitiju, ka-
mor odhajam slikat. Doslej 
sem ga obiskal že štirikrat in 
lahko rečem, da se kot slikar 
v tej deželi dobro počutim,« 
pove Lojze Kalinšek, ki je dela 
za razstavo izbral iz različnih 
svojih ustvarjalnih obdobij. 
Gayatri Horvatova dodaja: 
»Globoko ukoreninjen v tra-
dicijo podnebja, v katerem 
odrašča, slikar spaja osebna 
izkustva, občutke minevanja, 

ohranja začarani svet spomi-
nov na vaško idilo, mirno od-
vijanje vsakdanjega življe-
nja v scenografiji podalpske-
ga sveta. Vidimo vpliv slikar-
jevih številnih potovanj, kjer 
vedno znova preizprašuje in 
išče tiste vrednote, ki jih da-
našnja materialistična druž-
ba postavlja na obrobje. Slika 
svetlobo in toplino, življenj-
sko strast in navzočnost v 
njej. Na mesto intelektualne 

namere stopajo nedolžnost, 
blaga čuječnost, intuicija. 
Raziskuje ''tisto drugo'' v 
motivu.«

Lojze Kalinšek, ki se sicer 
ukvarja s slikarstvom, ilustra-
cijo in fotografijo ter obliko-
vanjem na grafičnem in teh-
ničnem področju, svojo likov-
no dejavnost združuje s peda-
goškim delom z mladino na 
mengeški osnovni šoli in je 
mentor Likovnega društva 

Mengeš. »Drži, da veliko sli-
kam. Zato mi ni bilo tež-
ko izbrati slik za razstavo. Iz 
šole sem vajen urnika, v pole-
tnem času pa se udeležujem 
likovnih kolonij in potovanj. 
V šoli polnim akumulatorje 
za en, na potovanjih za drug 
namen. Rezultat je tudi v li-
kovni raznolikosti, ki jo pred-
stavljam v Bali.« Do 13. febru-
arja vsak dan med tednom od 
16. do 18. ure.

V svetu likovnih dialogov
V Galeriji Bala v Kranju so v četrtek odprli razstavo likovnih del Lojzeta 
Kalinška. Naslov Sožitja gledalcu le namiguje, videno pa ga vodi v čudoviti 
svet slikarjevega intimnega sveta.

V sožitju; slikar Lojze Kalinšek in Irena Gayatri Horvat / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Za kako pomemben 
dogodek je šlo, so potrdili šte-
vilni obiskovalci, ki so minu-
li četrtek popoldan prišli v 
prostore Gimnazije Franceta 
Prešerna. Dogodka se je ude-
ležil minister za kulturo An-
ton Peršak, o pomembnos-
ti likovnega izobraževanja 
v slovenskih šolah je govo-
ril Marjan Prevodnik, peda-
goški svetovalec za likovno 
umetnost na Zavodu RS za 
šolstvo, razstavo pa je odprl 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar. V publiki smo srečali tudi 
številne likovnike, člane Li-
kovnega društva Kranj, ter 
Kranjčane, spremljevalce li-
kovne umetnosti. Prireditev, 
ki so jo s svojimi pevskimi in 
recitatorskimi nastopi začini-
li dijaki, je z zahvalo slikarju 
Klavdiju Tutti odprla ravnate-
ljica šole Mirjam Bizjak in pri 
tem poudarila pomen slikar-
jevega večletnega sodelova-
nja s šolo.

Gre za didaktično opre-
mljeno predstavitev umetni-
ških del, ki je prva tovrstna 
predstavitev v slovenskih sre-
dnjih šolah. Pobudo zanjo je 
dala profesorica slovenšči-
ne in umetnostne zgodovine 
Irena Koncut Marolt: »Do-
nacijo smo sprejeli z odprti-
mi rokami, ker se nam je zde-
lo, da bo to res velika pridobi-
tev za naše dijake. Število ob-
veznih ur likovne umetnosti 
v srednjih šolah je majhno, 
dijaki prihajajo iz okolij, v 
katerih se vizualni kulturi 

odmerja zelo različna pozor-
nost. Mladi tudi niso preveč 
samoiniciativni obiskovalci 
muzejev, razstav in kulturnih 
dogodkov nasploh. Že ves čas 
si zato prizadevamo, da bi jim 
odnos do umetnosti in vizual-
ne kulture nasploh predstavi-
li tudi mimogrede izven učil-
nice, kot del njihovega vsak-
danjega okolja, ker se bodo 
kot odrasli tako lahko bolj za-
vedali, da je to del našega živ-
ljenja, ki nas lahko izjemno 
bogati in napolnjuje. To je 
tudi lepo nadaljevanje delav-
nic, ki jih je imel Klavdij z na-
šimi dijaki, in donacij, ki smo 
jih v preteklosti prejeli od Li-
kovnega društva Kranj.« 

Tutta je podaril pet risb, 
prav toliko slik od njego-
vih zgodnjih, kot sta Dve 

svetlobi bikovega obronka, 
in do novejših iz ciklov Toč-
ke v pokrajini, Žuborenje 
barve in Mediteranska plo-
vila. Tu sta še skulptoslika iz 
cikla Mediteranska plovila in 
leseni objekt prav tako iz ci-
kla Mediteranska plovila. Na 
nasprotni strani podarjenih 
del, ta so v prvem nadstropju 
šole, je na ogled še kopija po-
slikane posebne številke gla-
sila iz pred trideset in več let. 
O odločitvi za donacijo in iz-
boru reprezentativnih del iz 
njegovih različnih ustvarjal-
nih obdobij je Klavdij Tutta 
povedal: »Izbor ni bil težak, 
saj ta čas pripravljam svojo 
retrospektivo, ki bo v apri-
lu na Kromberškem gra-
du. Gre za veliko razstavo v 
enajstih sobanah, na katero 

se vneto pripravljam.« Tutta 
velja za zelo delavnega sli-
karja, kar pa mu ostane pro-
stega časa, ga kreativno iz-
korišča za organiziranje raz-
ličnih likovnih srečanj, zad-
nja leta v Kranju pripravlja 
mednarodni likovni festival, 
je pobudnik in pomemben 
člen festivala Slovenija od-
prta za umetnost na Sinjem 
vrhu, predlagal in sodeloval 
je pri različnih projektih, po-
vezanih z likovnim ustvarja-
njem. »Vsak dan delam in 
živim s kulturo – in to s pol-
nim srcem in polnim zago-
nom, kar se da kreativno. Po-
gosto odpiram poti in tokrat 
sem ustvaril model, kako bi 
se slovenske šole lahko de-
jansko odprle kulturi. Mini-
stru za kulturo sem dejal, da 

gre za švedski model, ki šolo 
dela prijaznejšo dijakom in 
ta ni zgolj zaprta ustanova za 
učenje, ampak je odprta do 
umetnosti, ki jo otroci lahko 
brez prisile konzumirajo. 

»Donacijo smo poimeno-
vali didaktična, ker naj bi 
služila predvsem izobraže-
vanju naših dijakov. Tako se 
je odločil tudi avtor. Ob njej 
bodo spoznavali tehnike, 
materiale, motive, umetni-
ški razvoj avtorja, se nauči-
li, kako likovno delo predsta-
viti z oblikovnega in vsebin-
skega vidika. Razstava je 
tudi opremljena s kratkimi 
predstavitvami likovnih del 
in avdio vodnikom v obli-
ki QR-kode, ki omogoča, da 
lahko obiskovalec s pomočjo 
pametnega telefona, orodja, 
ki ga imamo vedno pri roki, 
posluša razlago umetnin, ta 
pa ga lahko tudi usmerja, 
zastavlja problemska vpra-
šanja in naloge,« je še po-
vedala Koncut Maroltova, ki 
je pri postavitvi razstave in 
pripravi dogodka sodelovala 
s številnimi sodelavci, še po-
sebno z novo učiteljsko moč-
jo na šoli umetnostno zgo-
dovinarko Žužo Spindler.

Ob odprtju razstave je 
o umetniškem ustvarja-
nju Klavdija Tutte in njego-
vem dosedanjem sodelova-
nju s šolo spregovorila Ire-
na Šterman ter pri tem pou-
darila, kako velik izziv je do-
jemanje sodobne umetno-
sti za najstnike. Eni jo sov-
ražijo, drugim je nekaj po-
sebnega, vsi, ki so sodelovali 

na delavnicah, pa so bili lah-
ko bogatejši za osebno izku-
šnjo s slikarjem, ki je del so-
dobne umetnosti. Marjan 
Prevodnik z Zavoda za šol-
stvo je v svojem nagovoru 
poudaril, da bi država mora-
la za pouk likovne umetno-
sti v srednjih šolah nameni-
ti več ur, kot jih je doslej – 
zgolj v prvem letniku. Če je 
država tu zastala, pa Klavdij 
Tutta to počne na zelo unika-
ten način.

Na šoli so v okviru kultur-
nega dneva imeli različne 
delavnice s področja infor-
matike, slikarstva, fotogra-
fije, slovenščine, športa in 
podjetništva, katerih tema-
tika je bila obarvana s Fran-
cetom Prešernom. V razstav-
nem prostoru je potekal bral-
ni maraton Prešernovih pe-
smi, kjer so dijaki sodelova-
li z Andrejem Rozmanom 
- Rozo. Za najboljšo inter-
pretacijo Prešernove pesmi 
Ribič je Teja Lana Rupel iz 
prvega letnika prejela lepo 
darilo slikarja Klavdija Tutte, 
ki je prejšnji petek praznoval 
tudi okrogli življenjski jubi-
lej šestdeset let. In če je mi-
nister Peršak dejal, da nam 
umetnost pomaga razvija-
ti tudi domišljijo in nas tako 
dela ustvarjalne, je Tutta po-
udaril, da smo sami odgovor-
ni za vzgojo publike, ki se bo 
zanimala za kulturo. Tudi 
tujci nas bodo bolj cenili, če 
bomo sami znali ceniti svojo 
kulturo. Didaktična donacija 
likovnih del Klavdija Tutte je 
zagotovo korak v to smer.

Ko umetnost pride k dijakom »na dom«
V četrtek so na Gimnaziji Franceta Prešerna pripravili slovesnost ob odprtju stalne izobraževalne razstave likovnih del magistra likovnih umetnosti Klavdija Tutte.

Ob doniranih umetniških delih: avtor slik Klavdij Tutta s soprogo slikarko Klementino 
Golija, kranjskim županom Boštjanom Trilarjem, ravnateljico Gimnazije Franceta Prešerna 
Mirjam Bizjak in ministrom za kulturo Antonom Peršakom. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Telemark smučarji 
so pretekli konec tedna tek-
movali na tekmah svetovne-
ga pokala v francoskem Pra-
lognan la Vanoisu. Jure Aleš 
z Brega ob Savi je dosegel 

rezultat kariere. Najprej je 
bil drugi na sprintu, nato pa 
je drugo mesto dosegel še 
na preizkušnji v klasiku. To 
so njegove tretje stopničke v 
karieri. Pred dvema letoma 
je bil v francoskem La Plag-
nu tretji.

»Za samozavest in nadalj-
nje tekme mi ti rezultati da-
jejo dobro spodbudo. Pres-
rečen sem, da mi je uspe-
lo to, kar mi je. Francija je 
zame očitno res srečen kraj. 
Tu sem osvojil svoje prve sto-
pničke v svetovnem pokalu 

in tudi postal mladinski sve-
tovni prvak, tako da bi si že-
lel še več tekem v Franciji,« 
je povedal Jure Aleš.

Odlično je tekmovala tudi 
Špela Mičunovič. V disci-
plini klasik je bila osma, v 
sprintu pa deveta.

Jure Aleš dvakrat drugi

Andraž Sodja

Jesenice – Hokejisti HDD 
Acroni Jesenice več kot 3500 
zvestim navijačem niso 
mogli bolje čestitati ob 70-le-
tnici organiziranega igranja 
hokeja na Jesenicah kot s še 
drugo visoko zmago nad tek-
meci iz Ljubljane, od katerih 
so bili v soboto boljši na tek-
mi Alpske hokejske lige. 

Po izenačeni prvi tretjini, 
v kateri so s srečnim golom 
Mihe Zajca povedli gostje, je 
po zadetku Tadeja Čimžarja v 
22. minuti prišlo do popolne-
ga razpada sistema Olimpi-
je, saj so v drugi tretjini preje-
li kar šest zadetkov, tako so se 
med strelce vpisali še Gašper 
Seršen, Miha Brus, Miha 

Logar, še enkrat Čimžar in 
Gašper Glavič, dokončno pa 
je ljubljansko mrežo, ki jo je 
v zadnji tretjini branil mladi 
Tilen Spreitzer, napolnil Žan 
Jezovšek. Olimpiji je pri pred-
nosti štirih golov Jeseniča-
nov uspelo dodati še en zade-
tek Gala Korena. Po zaključku 
tekme je jeseniški trener Ga-
ber Glavič povedal: »Lahko 
rečem, da je bila cela tekma 
naša. Imajo nekaj dobrih po-
sameznikov z dobrimi akcija-
mi, a na koncu smo bili bolj-
ša ekipa. V enem tednu smo 
jim dali 13 golov, kar ni tako 
lahko. Naša igra je tvegana in 
za zdaj stojim za to filozofijo, 
nikjer pa ne piše, da stvari ne 
bomo zamenjali, če bo treba.« 
Podobnega mnenja je tudi 

strelec dveh zadetkov Tadej 
Čimžar: »Ko imaš enkrat to-
liko strelov, toliko priložnosti 
mora pasti zadetek.«

Jeseničani boj za drugo 
mesto v Alpski hokejski ligi 

nadaljujejo danes z gosto-
vanjem pri ekipi Red Bull 
Salzburg II. Pred Železarji 
je kar pet gostovanj, saj bodo 
naslednjo domačo tekmo v 
ligi odigrali šele 31. januarja.

Nov derbi, nova zmaga Jesenic
Hokejisti HDD Acroni Jesenice so še drugi derbi novega leta zaključili z visoko zmago proti večnim 
tekmecem HK Slovenske železnice Olimpija.

Jeseničani so Ljubljančanom nasuli kar sedem zadetkov.

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Najbolj-
ši smučarji invalidi so v pe-
tek v Kranjski Gori zaklju-
čili dvodnevni program te-
kem svetovnega pokala, ki 
je bil uspešen tudi za edine-
ga slovenskega predstavni-
ka, 17-letnega Jerneja Sliv-
nika s Hrušice. Izpolnil je 
cilj in tudi formalno potr-
dil še zadnji pogoj za nastop 
na paraolimpijskih igrah v 
Pjongčangu, največjem tek-
movanju za zimske športni-
ke invalide.

Smučarji invalidi so razde-
ljeni v tri kategorije: slepi in 
slabovidni smučarji, stoječi 
smučarji (športniki s cereb-
ralno paralizo in poškodba-
mi okončin) in sedeči smu-
čarji (športniki paraplegiki). 
Tekmovalo je 79 smučark in 
smučarjev iz 21 držav. Naj-
več navijačev je imel doma-
či parasmučar Jernej Sliv-
nik, ki nastopa v kategoriji 
sedečih smučarjev. Na četrt-
kovem veleslalomu je osvojil 
13. mesto, na petkovem je bil 
deseti. »Uspelo mi je. Vesel 

sem, ker sem potrdil odhod 
na paraolimpijske igre, saj je 
bila ta misel na uspešno od-
peljano tekmo precej časa v 
glavi,« je bil mladi parasmu-
čar vesel po četrtkovi tekmi, 
v petek pa je dodal: »Danes 
sem bil veliko bolj sproščen. 
Včeraj sem izpolnil vse, kar 
sem si želel. Vožnji nista bili 
vožnji napak. V prvi je bila 
ena večja, v drugi več manj-
ših. A vseeno za mano sta 
dva res dobra dneva. Čez ne-
kaj dni imam še nekaj te-
kem v Italiji, čaka me še ve-
liko treninga, potem pa se 
bomo prilagajali vsemu, kar 
pride v marcu.« Zadovoljen 
je bil tudi njegov trener Ro-
man Podlipnik: »Zadovo-
ljen sem z Jernejevim smu-
čanjem. Bil je tudi poškodo-
van in mu manjka treningov 
in samozavesti. Zdaj bo ne-
kaj dni počitka, potem gre-
mo na treninge, konec janu-
arja še evropski pokal, mo-
goče pa sredi februarja še 
tekma ali dve.«

Jernejeva zgodba navdu-
šuje vse, ki so okrog njega. 
Med tistimi, ki so držali pesti 

zanj, so bili tudi ravnatelji-
ca Gimnazije Jesenice Lidi-
ja Dornig in del šolskega ko-
lektiva. »Jernejeva zgodba je 
tako čudovita, da jo moramo 
vsi podpirati. Nič ne bi uspe-
lo, če ne bi bil tako čudovit 
človek, dijak, športnik. Ima 

težave, a se ne da. Na šoli se 
mu prilagajamo in mu po-
magamo,« je povedala Dor-
nigova. 

Kranjska Gora je bila če-
trta postaja tekem letošnje-
ga svetovnega pokala paras-
mučarjev.

Izpolnil vse, kar si je želel
V Kranjski Gori so uspešno izpeljali tekme svetovnega pokala smučarjev invalidov, ki so veselje prinesle 
tudi sedemnajstletnemu Hrušičanu Jerneju Slivniku, saj je potrdil odhod na paraolimpijske igre.

Jernej Slivnik z nekdanjim paraolimpijcem Galom Jakičem, 
ki je del organizacijske ekipe svetovnega pokala in tudi del 
slovenske reprezentance v smučanju. / Foto: ZSIS

Kranj – Zadnja postaja tekem svetovnega pokala pred našo 
Planico je bil pretekli konec tedna Dresden v Nemčiji, kjer so 
za dobre uvrstitve poskrbeli tudi slovenski tekači in tekačice. 
Na sobotnem sprintu v prosti tehniki se je najbolj izkazala 
Blejka Alenka Čebašek, ki je s sedmim mestom za las zaostala 
za prvim finalom, je pa to rezultat njene kariere na najvišjih 
tekmah svetovnega pokala. »V kvalifikacijah sem bila dobra 
kot po navadi. V izločilnih bojih smo še naprej imeli odlične 
smuči, proga je bila ravninska in v takšnih razmerah, kot so 
bile danes, sem vse dobro izkoristila. Malo pa sem se tudi 
pobrala po vseh kriznih tekmah v tej sezoni. Res sem lahko 
vesela današnjega rezultata,« je povedala Čebaškova. Njen 
uspeh so dopolnile Vesna Fabjan (12. mesto), Nika Razinger 
(22. mesto) in Katja Višnar (23. mesto), prvič v sezoni pa sta 
med najboljših trideset pritekla tudi Janez Lampič (21. mesto) 
in Miha Šimenc (23. mesto). V nedeljskem ekipnem sprintu 
pa sta Čebaškova in Fabjanova pritekli na odlično peto mesto. 
Vsi ti rezultati so odlična napoved za Planico, ki bo najboljše 
smučarske tekače na svetu gostila ta konec tedna.

Alenka Čebašek do rezultata kariere

Kranj – Smučarski skakalci so prvič sezoni imeli v programu 
polete. Predvideni sta bili dve tekmi na kulmski letalnici, zaradi 
vremenskih razmer pa je bila izpeljana le sobotna. Po diskva-
lifikaciji Jerneja Damjana je bil najboljši Slovenec Peter Prevc 
na šestem mestu, kar je njegova najboljša uvrstitev v sezoni. Z 
enajstim mestom jo je dosegel tudi Domen Prevc. Od četrtka 
do nedelje bo svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu. Na-
slov bo branil Peter Prevc, v Nemčiji pa bo letela ista šesterica 
kot na Kulmu, kar pomeni še Domen Prevc, Jernej Damjan, 
Anže Semenič, Tilen Bartol in Žiga Jelar. Skakalke so pretekli 
konec tedna nastopale v Sapporu. Na drugi tekmi je Ema 
Klinec osvojila osmo mesto, kar je prav tako njen najboljši 
dosežek v sezoni. 

Prevc z rezultatom sezone na svetovno prvenstvo

Kranj – Evropsko prvenstvo v rokometu za moške se za slo-
vensko reprezentanco ni začelo po željah. V prvem krogu 
skupine C so v Zagrebu izgubili proti Makedoniji s 24 : 25 
(11 : 11). Škofjeločan Darko Cingesar je prispeval tri zadetke. 
Tekmo so zaznamovale sodniške odločitve. V drugem krogu 
je naša izbrana vrsta včeraj igrala proti Nemčiji, tekma pa se 
do zaključka naše redakcije še ni končala.

Prvi krog rokometašem ni prinesel zadovoljstva

Kranj – Pretekli ponedeljek so se na nogometnem igrišču v 
Športnem centru Kranju zbrali nogometaši kranjskega NK 
Triglav in začeli s pripravami na spomladanski del prvenstva 
v prvi slovenski nogometni ligi Telekom, ki se bo začelo 24. 
februarja. Trenerju Siniši Brkiću, ki opravlja tudi funkcijo 
športnega direktorja, so se odzvali vsi, na katere računa v 
spomladanskem delu. Prestopni zimski rok je še dolg. Klub 
se je sporazumno razšel z Danielom Vujčičem in Stefanom 
Kukoljcem, Orlovo gnezdo pa je zapustil Matej Podlogar in se 
preselil k poljskemu drugoligašu Olimpia Grudziadz. O tem, 
kako bodo potekale priprave, je Brkić povedal: »Med priprava-
mi ne bomo odigrali prevelikega števila pripravljalnih tekem, 
računamo na šest ali največ sedem tekem. Želja je namreč, 
da se kar najbolje taktično pripravimo in postavimo osnove 
za prihodnje, v primeru izdatnejšega števila tekem pa to ni 
najbolj mogoče. Nič me ne skrbi, načrt je postavljen in že se 
veselim priprav. Vemo, kaj nam je storiti, pet mesecev nas 
loči od cilja in obstanku v ligi bomo podredili vse.« V sklopu 
priprav bodo teden dni preživeli tudi v Umagu, kamor bodo 
odšli 28. januarja.  

Nogometaši Triglava se pripravljajo na 
spomladanski del, Podlogar na Poljsko

Jesenice – Trideset sankačev iz šestih društev, med njimi tudi 
hrvaškega kluba Prepnek Delnice, se je v soboto spopadlo z 
dobro urejeno progo v Savskih jamah nad Jesenicami, ki so 
jo kljub težkim razmeram zaradi visokih temperatur pripravili 
jeseniški sankači. Tradicionalna tekma sankaškega memoriala 
v spomin na pokojne jeseniške sankače, ki odpira sezono 
domačih sankaških tekmovanj, je postregla z dobrimi časi in 
izenačeno tekmo. V kategoriji šolarjev je slavil Žiga Kralj iz ŠD 
Podljubelj, pri deklicah domačinka Meta Mekina, pri dečkih 
Vid Kralj iz ŠD Podljubelj, pri mladinkah Tina Velikanje iz 
SAK Idrija, pri članicah samostojna tekmovalka Nina Plaznik, 
pri veterankah pa Mojca Petrač iz SAK Jesenice. Pri starejših 
veteranih je slavil Vinko Lavtižar iz SAK Jesenice, pri veteranih 
Stanko Koler iz SAK Idrija, pri starejših članih Miha Klinar, pri 
članih Klemen Rev, pri mladincih Simon Klinar in v dvosedih 
dvojec Simon Klinar, Klemen Rev, vsi SAK Jesenice.

Sankači premagali vreme
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 5 5 )

Jelena Justin

Ko je visokogorje zaradi 
snežnih razmer nevarno za 
obisk, nam prav pridejo hri-
bi z nižjo nadmorsko višino, 
ki pa so lahko ravno tako pri-
jetno strmi, z nekaj iznajdlji-
vosti pa si ture lahko naredi-
mo tudi malce daljše. Tokrat 
bomo prehodili krog nad Tr-
bovljami in še enkrat spoz-
nali, da je Življenje res Živ-
ljenje, če ga preživljamo na 
svežem zraku. 

Zapeljemo se v Zasavje, do 
Trbovelj, do njihovega sre-
dišča. Nadaljujemo naprej, v 
smeri Prebolda, do Gornjih 
Trbovelj, kjer v semaforizira-
nem križišču, pri Komunal-
nem podjetju, zavijemo levo. 

Nadaljujemo po cesti, in ko 
zagledamo kapelico, skuša-
mo nekje parkirati. Pri kape-
lici opazimo ozko vzpenjajo-
čo se cesto in tudi smerokaz 
za Sveto planino. Strm, asfal-
tiran klanec na začetku poti 
nas vodi mimo naselja hiš, 
višje pa preide na travnata 
pobočja, kjer se povzpnemo 
do zadnjih hiš. Sledi vzpon 
po kolovozu, ki nas višje po-
novno pripelje do hiš. Smo v 
Planinski vasi. Spet doseže-
mo asfaltirano cesto, z leve 
se nam priključi pot iz Spo-
dnjih Trbovelj. Sledimo ko-
lovozu, mimo zadnjih hiš ob 
robu gozda. Hitro dosežemo 
razpotje, kjer piše levo Sveta 
Planina, a jaz predlagam, da 
gremo desno, po kolovozu 

naprej. V okljukih se začne-
mo dvigati, ponekod precej 
strmo. Višje dosežemo trav-
nik, ki ga prečimo ob des-
nem robu. Hitro zagledamo 
cerkev na Sveti planini, cer-
kev Imena Marijinega. Na 
nadmorski višini 985 m je 
najvišje ležeča cerkev v Lju-
bljanski nadškofiji. Do vrha 
Svete planine oz. Partizan-
skega vrha nas loči le še ne-
kaj minut. Vrh in vas Čebi-
ne pod njim imata izreden 
pomen za NOB, zato so hrib 
leta 1955 preimenovali v Par-
tizanski vrh. Leta 2002 so 
se domačini na referendu-
mu odločili, da vrnejo vrhu 
nekdanje ime, Sveta plani-
na. Na razglednem vrhu se 
lahko usedemo na klopco in 

uživamo v razgledu na bliž-
nji Javor, mrzlico, Kum ter 
zahodni del Posavskega hri-
bovja. Ob lepem vremenu se 
vidijo Kamniško-Savinjske 
Alpe in Julijci. 

Pod vrhom je gostinski 
lokal, kjer je tudi žig Posa-
vske planinske poti. Predla-
gam, da z vrha sestopimo do 
doma, od tam pa potem na-
daljujemo še na Javor, kamor 
ne vodi nobena označena 
pot. Po desnem robu travni-
ka se povzpnemo po strmini 
navzgor, nato travnik preči-
mo. Ko dosežemo gozd, sle-
dimo kolovozu, ki se na vrh 
Javorja povzpne z nasprotne 
strani. Ponekod strm vzpon 
nas žal ne nagradi z nobe-
nim razgledom, saj je vrh 

gozdnat. Naj zaupam, da se 
da z Javorja čudovito smuča-
ti, saj so travniške površine 
enkratne za vijuganje. Z vrha 
sestopimo na severno stran 
in se spustimo do Planinske-
ga doma Vrhe. Hodimo po 
travniškem pobočju, kjer je 
bila ob mojem obisku tona 
pršiča, nedotaknjenega, devi-
škega. Od Planinskega doma 
na Vrheh se po cesti začne-
mo spuščati proti Čebinam. 
Po približno 20 minutah za-
vijemo levo proti Planinske-
mu domu pod Javorjem, nato 

pa po prečnem kolovozu, ne-
označenem, po južnem po-
bočju Svete planine, dok-
ler ne dosežemo markirane 
poti, ki nas pripelje nazaj v 
Planinsko vas. Od tam se lah-
ko po poti vzpona vrnemo na 
izhodišče, lahko pa turo po-
daljšamo še na Tabor, Klek in 
Klečko, kar nam bo vzelo do-
datni 2 uri. 

Nadmorska višina: 1132 m
Višinska razlika: 835 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Sveta planina/Partizanski vrh (1011 m) in Javor (1132 m)

Življenje je življenje ...
… oziroma v originalu Leben heisst Leben je leta 1987 pela skupina Laibach iz Trbovelj. Tokrat bomo 
obiskali osrčje Zasavskega hribovja. Vrhu je bilo ime v polpretekli zgodovini spremenjeno, danes mu 
večina domačinov pravi kar Planina ...

Zadnji metri do cerkve Imena Marijinega na Sveti planini / Foto: Jelena Justin

Razgled s Svete planine/Partizanskega vrha na Javor, spodaj 
je Gostišče na Planini, v ozadju pa Čemšeniška planina 

Neoznačena prečna pot mimo Doma pod Javorjem / Foto: Jelena Justin

Prva vaja: prhanje oči
Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Človek je z okoljem pove-
zan s petimi čutili: vidom, 
sluhom, tipom, okusom in 
vonjem. Ljudje smo vizual-
na bitja, zato je prav oko tista 
najtesnejša povezava z našo 
okolico, saj predstavlja kar 
osemdeset odstotkov naših 
zaznav.

Očesno zrklo leži v očesni 
votlini, ki je obdana z ma-
ščobno blazino za sprošče-
no premikanje zrkla. Zrklo 
premikamo s pomočjo šes-
tih progastih mišic, ki op-
ravljajo zahtevne usklajene 
premike obeh oči. Za te mi-
šice moramo tako kot za vse 
ostale mišice v svojem telesu 
skrbeti, jih trenirati, raztego-
vati, sproščati, da lahko dob-
ro opravljajo svojo funkcijo 

in nudijo našim očem pod-
poro pri gledanju.

Kako vidimo

Svetlobni žarki pridejo do 
mrežnice skozi roženico, ze-
nico, lečo in steklovino. Ko 
gredo skozi te očesne dele, 
se lomijo, tako da nastane na 
mrežnici zmanjšana in obr-
njena slika predmeta, ki ga 
gledamo. Jasno in ostro vidi-
mo le predmet, katerega sli-
ka nastane točno na mrežni-
ci. Človeško oko lahko prila-
godi lečo tako, da nastane-
jo na mrežnici slike različ-
no oddaljenih predmetov. 
Pri gledanju v daljavo je leča 
bolj sploščena in zato manj 
lomi svetlobne žarke. Čim 

bolj iz bližine gledamo kak 
predmet, tem bolj se leča za-
obli in močneje lomi svet-
lobo. V starosti je leča ved-
no manj prožna, tako da bli-
žnjih predmetov ne more-
mo videti več jasno. Pravil-
no zgrajeno človeško oko 
vidi predmete, ki so oddalje-
ni več kot pet metrov, ne da 
bi bilo treba lečo prilagaja-
ti. Pri gledanju v daljavo to-
rej oko počiva, zato se mora-
mo pri delu z računalnikom 
ali med branjem večkrat za-
zreti skozi okno v daljavo. 
Najprimernejša razdalja za 
gledanje manjših predme-
tov, to je pri branju in pisa-
nju, je od 25 do 30 centime-
trov. Pri gledanju v taki raz-
dalji oko najmanj trpi.

Za oči začnimo skrbeti že 
takoj zjutraj, ko vstanemo.

Prva vaja: jutranje 
prhanje oči s hladno 
vodo

Zjutraj pljusknite po zapr-
tih očeh dvajsetkrat z mrzlo 
vodo. Obraza si ne obrišite, 
pustite, da se vam koža po-
suši na sobni temperaturi. 
S tem omogočite koži ohra-
njati elastičnost in potrebno 
vlago ter preprečite nastaja-
nje gub. Zvečer postopek po-
novite s toplo vodo.

V vsakem članku se bomo 
posvetili še enemu od ključnih 
mentalnih prepričanj, ki lahko 
neugodno vplivajo na naš vid 
in težave, povezane z očmi. 

Oči na splošno predstav-
ljajo našo sposobnost vide-
nja (preteklosti, sedanjo-
sti, prihodnosti). Za jasnejši 
pogled si ponavljajmo izrek: 
Moj pogled je poln ljubezni 
in radosti.
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Urša Peternel

Pred štirimi leti so v Za-
vodu za šport Jesenice, kjer 
na različne načine skrbijo za 
spodbujanje športne rekrea-
cije, začeli akcijo Osvajalec 
Španovega vrha. Navdušene 
pohodnike so povabili k os-
vajanju tega 1361 metrov vi-
sokega vrha na zgornji toč-
ki smučišča in k vpisova-
nju vzponov v vpisno knji-
go. In če je prvo leto v akci-
ji sodelovalo petnajst poho-
dnikov, ki so skupaj opravili 

1238 vzponov, se je do lani 
tako število sodelujočih kot 
število vzponov neverjetno 
povečalo. Tako so lani naš-
teli že 9539 vzponov, sode-
lovali so kar 104 pohodniki, 
od tega jih je bilo kar sedem-
najst na vrhu več kot stokrat. 

Ob zaključku akcije so 2. ja-
nuarja, na letošnjo prvo pol-
no luno, organizirali tradici-
onalni nočni pohod ob polni 
luni s podelitvijo priznanj. 
Podelili so 104 priznanja, 
ki jih podeljujejo za vsaj 
dvajset vzponov. Absolutni 

zmagovalec je postal Mar-
tin Baš, ki je lani Španov vrh 
osvojil kar 452-krat, na dru-
gem mestu je Urška Habjan 
s 429 vzponi, tretji pa je Ar-
min Džafić z 265 vzponi. Vsi 
trije so si prislužili posebno 
mesto na gravirani ploščici 
na vrhu Španovega vrha.

Kot je dejal Gaber Šorn iz 
Zavoda za šport Jesenice, je 
akcija Osvajalec Španovega 
vrha ena najuspešnejših ak-
cij zavoda. »Akcija se je v šti-
rih letih razvila še bolje, kot 
smo pričakovali, zato zahvala 
vsem pohodnikom za vestno 
beleženje vzponov. Na vrhu 
je seveda že nova vpisna knji-
ga za leto 2018, veselimo se 
novih vzponov in prebira-
nja knjige. Prva polna luna v 
letu 2019 bo 21. januarja, ko 
bomo podelili priznanja za 
vzpone v letu 2018,« je že na-
povedal Gaber Šorn.

Več kot sto osvajalcev 
Španovega vrha
V lanskem letu je zmagovalec akcije Osvajalec Španovega vrha Martin Baš ta vrh osvojil kar 452-krat, 
najboljša ženska je bila Urška Habjan s 429 vzponi.

Najboljši Martin Baš, Urška Habjan in Armin Džafić 

Osvajalci Španovega 
vrha morajo ob vzponu 
premagati okrog 380 
višinskih metrov, 
najhitrejši so na vrhu 
v petinštiridesetih 
minutah.

Kranj – Na domačih tleh še čakamo na prvo tekmo v turnem 
smučanju (27. januarja bo na Jezerskem Memorial Luke Kar-
ničarja in Rada Markiča), zato pa so Slovenci med najboljšimi 
na tekmah v tujini. Pretekli konec tedna sta se v Saalbachu 
v Avstriji na maratonski preizkušnji Mountain Attack v naj-
boljšo deseterico uvrstila dva: Luka Kovačič je bil šesti (2 uri 
26 minut 41 sekund), Nejc Kuhar (oba La Sportiva) pa deseti 
(2;31:21). Zmagal je Italijan Michele Boscacci s časom 2;18:57. 
Matjaž Mikloša (KGT papež) pa je bil tretji na najkrajši razdalji 
(Schattberg race) s časom 44:47. Gre za tekmo s tradicijo, 
saj je letos potekala že dvajsetič. Na startu je bilo samo na 
maratonski moški tekmi skoraj 350 tekmovalcev, kar priča o 
priljubljenosti tega športa v tujini. Za Kuharja je bila to prva 
tekma v turnem smučanju v tej zimi, Kovačič pa je teden prej 
v bližini Lienza nastopil na prvi pravi klasični tekmi v sezoni 
in prav tako končal na šestem mestu, še višjo uvrstitev pa 
izgubil na spustih. Kot zanimivost, kako hitro gre tudi v tur-
nem smučanju: njegova najvišja hitrost na tej tekmi je bila 86 
kilometrov na uro.

Na Mountain Attacku trije Gorenjci v deseterici

Maja Bertoncelj

Rateče – V Planici bo konec 
tedna zelo živahno. Poleg 
tekem svetovnega pokala v 
teku na smučeh in celinske-
ga pokala v smučarskih sko-
kih za ženske bo 20. in 21. ja-
nuarja dolina pod Poncami 

sedmič zapored gostila tudi 
dogodek, ki bo istočasno po-
tekal po mnogih prizoriščih 
po svetu – Svetovni dan sne-
ga. 

Dogodek bo oba dneva po-
tekal od 9. do 14. ure. Zno-
va bo na voljo veliko števi-
lo športnih aktivnosti na 

snegu. Na mini skakalnici 
Mini Planica bodo imeli ot-
roci priložnost doživeti svo-
je prve skoke, tekli bodo na 
smučeh s skupino izkuše-
nih inštruktorjev, se zaba-
vali na snežnem poligonu, 
iskali izgubljeni zaklad, ig-
rali snežni nogomet, deskali 

na snegu in še marsikaj se 
bo našlo.

Obisk prizorišča Svetov-
nega dne snega, ki bo pos-
tavljeno v izteku malih ska-
kalnic v Planici, bo za vse 
brezplačen. Brezplačna bo 
tudi izposoja opreme in stro-
kovno vodstvo.

V Planico na Svetovni dan snega
Dolina pod Poncami bo 20. in 21. januarja že sedmič zapored gostila Svetovni dan snega, ki je v prvi 
vrsti namenjen otrokom. Tudi letos bodo zanje pripravili številne dejavnosti, ki so brezplačne.

Maja Bertoncelj

Kranj – Odbojka na snegu se 
razvija tudi v Sloveniji in le-
tos bo prvič potekalo držav-
no prvenstvo. Organizira-
la ga bo Odbojkarska zveza 
Slovenije, potekalo pa bo 4. 
marca v Žireh.

Najboljše slovenske odboj-
karice in odbojkarji na sne-
gu si bodo z zmago na držav-
nem prvenstvu priigrali na-
stop na prvem evropskem 
prvenstvu, ki ga bo gostil av-
strijski Wagrain-Kleinarl, za 
evropsko krono pa se bo med 
seboj pomerilo najboljših 24 
ženskih in moških parov. 

Državno prvenstvo v Slo-
veniji bo eno od 17 prven-
stev, ki bodo od januarja 
do marca potekala v Rusi-
ji, Avstriji, Nemčiji, Latvi-
ji, Švici, Ukrajini, Armeniji, 
Gruziji, Grčiji, Litvi in Tur-
čij, na Češkem, Slovaškem, 

Norveškem, Hrvaškem in 
Madžarskem. Teden po dr-
žavnem prvenstvu, med 9. 
in 11. marcem, pa bo v Kranj-
ski Gori tako kot lani potekal 
turnir evropske serije v od-
bojki na snegu. »Odbojka na 
snegu je v Sloveniji vse bolj 
priljubljena, ima pa tudi že 
kar lepo tradicijo, saj njeni 
začetki segajo v leto 2011. 
Lani smo se odločili, da k 
nam prvič pripeljemo evrop-
sko serijo, kar se je izkaza-
lo za dobro potezo, saj je bilo 
zanimanje za turnir zares 
veliko. Letos smo evropske-
mu turnirju dodali še držav-
no prvenstvo. S tem bomo 
vsaj dvema slovenskima pa-
roma zagotovili nastop na 
evropskem prvenstvu. Za 
nadaljnji razvoj te panoge 
je to zelo pomembno,« pra-
vi generalni sekretar Odboj-
karske zveze Slovenije Gre-
gor Humerca.  

V Žireh za  
v zgodovino
Marca bo prvič potekalo državno prvenstvo  
v odbojki na snegu. Gostile ga bodo Žiri.

Odbojko igrajo tudi na snegu. / Foto: arhiv OZS

Kranjska Gora – V soboto in v nedeljo bo v Planici svetovni po-
kal v teku na smučeh. Ljubitelji tega športa bodo na svoj račun 
prišli že v petek, 19. januarja, ko v Kranjski Gori pripravljajo 
celodnevno dogajanje. Od 10. do 13. ure bo z dopoldansko 
šolo teka na smučeh poskrbljeno za najmlajše. Od 14. do 19. 
ure boste lahko po snegu sprintali vsi ljubitelji teka na smučeh. 
Ob 19. uri se bo obiskovalcem pridružila Petra Majdič. Ob 20. 
uri bo sledila predstavitev ekip svetovnega pokala, od 21. ure 
naprej pa bodo za dobro voljo skrbeli Bečo & Company. V 
primeru slabega vremena bo dogodek odpovedan.

Nočni sprint po ulicah Kranjske Gore

Jože Košnjek

Pokljuka – Prva brigada Slo-
venske vojske je organizirala 
v soboto, 13. januarja, pri vo-
jašnici Rudolfa Badjure na 
Rudnem polju na Pokljuki 
47. tradicionalno tekmo-
vanje v patruljnem teku na 
smučeh. Moške patrulje so 
morale na deset kilometrov 
dolgi progi streljati, metati 
bombe v cilj, nositi ranjen-
ce in premagovati najrazlič-
nejše ovire, enaka preizkuš-
nja pa je čakala ženske na po-
lovico krajši progi, ki je ime-
la skupaj nad 200 metrov vi-
šinske razlike. 

Na tekmovanju so sodelo-
vale ekipe Slovenske vojske, 
Policije, Uprave za zaščito in 
reševanje in postaj Gorske 

reševalne službe. V tekaško 
smučino so se podali tudi 
veterani vojne za Sloveni-
jo in člani organizacije Zve-
ze borcev za vrednote NOB. 
Med moškimi patruljami je 

bila najboljša patrulja spe-
cialne enote Slovenske po-
licije. Druga je bila patru-
lja Centra vojaških šol, tre-
tja patrulja Policijske upra-
ve Ljubljana, četrta 3. ekipa 

132. gorskega polka in peta 
patrulja športne enote Slo-
venske vojske. Med ženski-
mi patruljami so bile prve 
tekmovalke 132. Gorskega 
polka, druga je bila patru-
lja športne enote Slovenske 
vojske in tretja patrulja po-
veljstva logistične brigade. 
Ena zmaga je ostala tudi na 
Gorenjskem. Med moškimi 
patruljami civilne zaščite je 
zmagala ekipa gorskih reše-
valcev z Jezerskega. V teku je 
bil med veterani vojne za Slo-
venijo v kategoriji do 60 let 
najhitrejši Dušan Podlogar 
(Center Pokljuka) in med ve-
terani nad 60 let Bojan Zu-
pan iz območnega združe-
nja Zgornja Gorenjska. Med 
borci je bil najhitrejši Janez 
Ankele iz Kranja.

Zmagala specialna enota policije

Zmagovalna patrulja Gorske brigade med tekom 
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Simon Šubic

Kranj – Varnostne razme-
re na Gorenjskem so bile v 
letu 2017 primerljive s pre-
teklim obdobjem, ocenju-
je Boštjan Glavič, ki Policij-
sko upravo Kranj vodi od de-
cembra 2016. Ob tem meni, 
da bo leto 2018 za policiste 
naporno, na kar bosta vpli-
vali tudi vprašanji arbitraže 
in nadaljnjih migrantskih 
tokov. »Slovenija je majhna 
država, zato se tudi ti dogod-
ki, ki se neposredno sicer ne 
dotikajo Gorenjske, čutijo v 
delovanju Policijske upra-
ve Kranj, predvsem zaradi 
kadrovske podpore drugim 
policijskim upravam,« pra-
vi. Kmalu bodo morda zno-
va stavkali tudi policisti, kar 
bo predstavljalo še dodaten 
izziv, dodaja. Prioriteto po-
licijskega dela na Gorenj-
skem bo sicer letos predsta-
vljalo predvsem preiskova-
nje gospodarskih in korup-
cijskih kaznivih dejanj ter 
premoženjske kriminalite-
te, več pozornosti in energije 
pa bodo namenili tudi pove-
čevanju ugleda policistov, v 
skupnost usmerjenemu po-
licijskemu delu, preventivni 
dejavnosti ter ozaveščanju 
prebivalstva za večjo sploš-
no in osebno varnost, napo-
veduje Glavič.   

Gorenjski policisti in 
kriminalisti so sicer lani 
obravnavali manj kaznivih 

dejanj kot leto poprej, njiho-
va raziskanost pa je bila oko-
li 45-odstotna, kar je primer-
ljivo s preteklim obdobjem. 
Med hujšimi kaznivimi de-
janji so obravnavali poskus 
uboja v Kranju, kjer so sto-
rilca izsledili, šest ropov (šti-
ri so raziskali) in tudi nekaj 
izsiljevanj, ki so bila tudi ve-
činoma preiskana. 

Za dobrih osem odstotkov 
se je povečalo število ugoto-
vljenih kršitev na področju 
splošnih policijskih nalog, 
več je bilo tudi kršitev jav-
nega reda, od katerih je bila 
kar tretjina povezana z nasi-
ljem. Obravnavanih je bilo 
več oseb, več je bilo interven-
cij na javnih krajih in dogod-
kov, kot so delovne nesreče, 

dogodki na železnici, iskal-
ne akcije, naravne nesreče, 
smrti, onesnaženja itd. 

Na cestah so policisti 
obravnavali manj prome-
tnih nesreč, v katerih se je 
poškodovalo manj udele-
žencev kot predlani, žal pa 
so zabeležili devet smrtnih 
žetev, eno več kot v letu 
2016. Najpogostejši vzro-
ki prometnih nesreč so še 
vedno hitrost, ki je zahteva-
la kar sedem življenj, nepra-
vilni premiki z vozilom ter 
nepravilna stran in smer vo-
žnje. Vsak deseti povzroči-
telj nesreče je bil vinjen, pov-
prečna stopnja njihove alko-
holiziranosti pa je bila kar 
1,4 promila. Lani so sicer 
gorenjski policisti odredili 

občutno več preizkusov al-
koholiziranosti; v primerja-
vi z 2015 jih je bilo za sedem 
tisoč več. Povečalo se je tudi 
število represivnih ukrepov 
in zasegov vozil, vseh ukre-
pov na področju prometa pa 
je bilo okoli 22 tisoč. Za pri-
merjavo: v letu 2016, ko je 
potekala stavka policistov, 
so izvedli 12.758 represivnih 
ukrepov, v bolj primerljivem 
letu 2015 pa dobrih 19 tisoč. 
Največ kazni so sicer napi-
sali zaradi hitrosti, neupora-
be varnostnega pasu, telefo-
niranjem med vožnjo in vo-
žnjo pod vplivom alkohola.

Glavič med pomemb-
nejšimi dogodki v leti 2017 
omenja še izboljšanje po-
gojev za delo policistov, saj 
je PU Kranj prejela bistve-
no več novih službenih vozil 
kot v preteklih letih, iztro-
šeno opremo zamenjujejo 
z novo, enako velja tudi za 
zaščitno opremo policistov. 
Z delom je začelo tudi dvaj-
set novih policistov, ki so 
zaključili šolanje na policij-
ski akademiji, glede na pro-
blematiko in velikost obmo-
čja pa si lahko na Gorenj-
skem tudi v prihodnje obe-
tamo krepitev policijskih 
vrst. V lanskem letu se je po-
večal tudi obseg investicij na 
področju vzdrževanja objek-
tov, pozitiven trend glede in-
vesticij in nove opreme po-
licistov pa predvidevajo tudi 
letos. 

Poskus uboja, šest ropov ...
Gorenjski policisti so lani obravnavali manj kaznivih dejanj kot v letu 2016. Med hujšimi kaznivimi 
dejanji so obravnavali poskus uboja, šest ropov in več primerov izsiljevanja.

Boštjan Glavič, direktor Policijske uprave Kranj / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je v koor-
dinaciji Agencije za varnost 
prometa (AVP) po vsej drža-
vi začela nacionalna preven-
tivna akcija, s katero opozar-
jajo na nevarnost uporabe 
mobilnih telefonov med vo-
žnjo. Akcija, v kateri sodelu-
je tudi policija, bo potekala 
do 28. januarja. 

Uporaba mobilnih telefo-
nov med vožnjo ni dovoljena 
(razen z uporabo naprave za 
prostoročno telefoniranje), 
zmanjšuje zbranost vozni-
ka in njegovo pozornost na 
dogajanje na cesti in v nje-
ni okolici, kljub temu pa po 
raziskavi AVP kar tri četrti-
ne voznikov vseeno telefoni-
ra med vožnjo. Za kršitev je 

sicer predpisana globa 120 
evrov, na AVP pa so pristoj-
nemu ministrstvu že predla-
gali, da bi sankcijo poostrili 
na 250 evrov globe in tri ka-
zenske točke. 

»Ključno sporočilo, ki ga 
želimo posredovati vozni-
kom in voznicam, je, naj 
med vožnjo ne uporablja-
jo mobilnega telefona, am-
pak naj se varno ustavijo na 
primernem mestu in opravi-
jo telefonski klic ali pošljejo 
SMS-sporočilo. Če uporab-
ljamo mobilni telefon med 
vožnjo, je naša pozornost 
na cesto zmanjšana in tako 
ogrožamo sebe in druge, saj 
kljub temu da gledamo, naši 
možgani ne vidijo,« je ob za-
četku akcije poudaril Igor 
Velov, direktor AVP. 

Policisti nadzirajo, ali 
telefonirate med vožnjo

Komenda – Policija je preklicala iskanje 32-letnega Anžeta 
Jenka z območja Komende. Pogrešanega so v nedeljo našli 
mrtvega v gozdu med Zalogom pri Cerkljah in Cerkljansko 
Dobravo. Iz zbranih obvestil in z opravljenim ogledom kraja so 
policisti ugotovili, da smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.

Pogrešanega našli mrtvega v gozdu

Simon Šubic

Kranj – V minulih dneh so 
številni imetniki mobilnih 
telefonov prejeli SMS-oglas-
no sporočilo Hallo Kupo-
na za nakup vinjete s polo-
vičnim popustom, podob-
no sporočilo pa se je pojavi-
lo tudi na spletnih omrežjih. 
Iz centra za obravnavo inci-
dentov s področja varnosti 
elektronskih omrežij Sicert 
opozarjajo, da gre za preva-
ro. Tudi v uradu Informacij-
skega pooblaščenca so pre-
jeli številne prijave posame-
znikov, ki so na svoje mobil-
ne telefonske številke preje-
li sporno sporočilo, zato so 
po uradni dolžnosti že uved-
li postopek inšpekcijske-
ga nadzora ter o svojih ak-
tivnostih obvestili Agencijo 
za komunikacijska omrež-
ja in storitve. Vložitev prija-
ve pri informacijskem poob-
laščencu sicer nima učinka 
pravnega sredstva ali ugovo-
ra zoper sam poziv za plačilo 

stroškov klicev na premijsko 
telefonsko številko, je opozo-
rila informacijska pooblaš-
čenka Mojca Prelesnik.

V spornem sporočilu z do-
mene hallokupon.si sta na-
vedena spletna stran in te-
lefonska številka, ki je pla-
čljiva oz. premijska (090), 
ker pa so pred njo zapisa-
li slovensko klicno števil-
ko +386, to ni takoj razvi-
dno. Tako je klic na to števil-
ko precej dražji od klica na 
navadne telefonske številke. 
Ko klicatelj pokliče navede-
no številko, se javi odzivnik, 
da so vsi operaterji zasedeni, 
in potem navadno čaka več 
minut, preden klic prekine. 
Nekateri naj bi za klic plača-
li tudi do 100 evrov, so spo-
ročili na spletni strani Varni 
na internetu, ki ga koordini-
ra Sicert. 

Na Darsu svetujejo, da 
naj vozniki vinjete kupuje-
jo na pooblaščenih prodaj-
nih mestih, ki so opremlje-
na z Darsovim certifikatom.

Pozor: prevara z vinjetami

Lažno SMS-sporočilo so prejeli že mnogi imetniki 
mobitelov. / Foto: Gorazd Kavčič

Sojenje zoper ostale obto-
žence, zakonca Rajka in Do-
roteje Sjekloča ter kardio-
loga Matjaža Bunca, ki jim 
kranjsko tožilstvo očita sto-
ritev kaznivih dejanj goljufi-
je in overitve lažne vsebine, 
se je včeraj nadaljevalo. Ker 
Čebulj in njegov zagovornik 
Dušan Csipö iz kranjske od-
vetniške pisarne Csipö in 
Kozamernik včeraj na sodi-
šču nista bila prisotna, sklep 
o ustavitvi postopka pa še ni 
postal pravnomočen, so va-
bljene priče morali zaslišati 
izven glavne obravnave.

Kazenski postopek zo-
per cerkljanskega župana je 
zastaral decembra, ko je mi-
nilo šest let, odkar je Občina 
Cerklje s stvarnim vložkom 
vstopila med družbenike 
podjetja KNRC, v katerem 
je pridobila skoraj 15-odsto-
tni delež. Šlo je za 109 tisoč 
evrov vredno občinsko ze-
mljišče v kompleksu Taber 

v Šmartnem, kjer je občina 
leta 2015 zgradila dom sta-
rostnikov. Ker ambiciozen 
projekt ni imel finančnega 
kritja, je nazadnje propadel, 
zato je občina leta 2013 iz-
stopila iz družbe KNRC. Če-
bulj je ves čas postopka za-
nikal, da bi bila občina zara-
di neuresničenega projekta 
oškodovana, saj so ji zemlji-
šče vrnili, zdaj pa na njem 
načrtujejo gradnjo varova-
nih stanovanj. Župan je vče-
raj vnovič poudaril, da je bil 
užaljen zaradi obtožbe tožil-
stva: »Še vedno trdim, da je 
bil projekt dober. V njem bi 
sodelovali eminentni zdrav-
niki in je škoda, da ni prišlo 
do realizacije.«

Tudi včeraj zaslišana Ana 
Remškar in Franc Sirc, ki sta 
bila pred šestimi leti občin-
ska svetnika v Cerkljah, sta 
na sodišču pojasnila, da sta 
na seji 21. decembra 2011 
tako kot večina svetnikov 
podprla predlog župana, da 
občina s stvarnim vložkom 

sodeluje pri gradnji medi-
cinskega centra. »Nad ide-
jo, da se v Šmartnem zgradi 
medicinski center, sem bila 
navdušena. Bil je čas krize, 
in da je nekdo pripravljen iz-
vesti tako investicijo, je bilo 
zame samo pozitivno, tudi 
zaradi možnosti novih za-
poslitev za občane,« je tako 
povedala Remškarjeva. 

Sodišče je zaslišalo tudi 
Mileno Preželj iz Gorenjske 
banke, ki je novembra 2011 
izdala potrdilo o dokapita-
lizaciji podjetja KNRC v vi-
šini 614 tisoč evrov s strani 
družb Mediplan in Strokov-
nost v lasti zakoncev Sjeklo-
ča in zdravnika Bunca, ta-
koj zatem pa je na urad za 
preprečevanje pranja denar-
ja poslala prijavo o neobi-
čajnem poslovanju na tran-
sakcijskih računih vseh treh 
podjetij. Tožilstvo namreč 
obdolženi trojici očita, da so 
le fiktivno povečali osnov-
ni kapital družbe. »Za nas 
je bilo neobičajno, ker se je 

v enem dnevu med njiho-
vimi transakcijskimi raču-
ni izvedlo sedem ali osem 
nakazil. Še nikdar ni nihče 
na tak način dokapitaliziral 
podjetja,« je razložila banč-
nica. Na vprašanje obram-
be, zakaj naj bi šlo za neob-
ičajno poslovanje, je dejala, 
da gre za subjektivno oce-
no referenta, ki se odloča na 
podlagi izkušenj in navodil 
za preprečevanje pranja de-
narja. Na vprašanje, zakaj je 
banka kljub sumu na nepra-
vilnosti izdala potrdilo o do-
kapitalizaciji, pa je Prežljeva 
odgovorila, da so prilivi pač 
bili, postopke preverjanja pa 
vedno vodijo naknadno. O 
sumih neobičajnega poslo-
vanja strank ne obveščajo, 
ampak jih prijavijo uradu za 
preprečevanje pranja denar-
ja. Ker priča ni znala poveda-
ti, kaj so na uradu za prepre-
čevanje pranja denarja ugo-
tovili, je sodnica banki nalo-
žila, da sodišču dostavi nje-
govo poročilo. 

Čebulju ni treba več na sodišče
31. stran
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A
leksandar je v 
šovu shujšal ne
verjetnih 67,7 ki
l  ograma in mu 
je tako uspelo do 

finalne oddaje tehtati manj 
kot sto kilogramov, kar je bil 
njegov cilj. Tehtnica se je na 
koncu ustavila pri 99,9 kilo
grama. Skupno je izgubil 
40,39 odstotka teže.

Pred finalno oddajo je doma 
preživel skoraj tri tedne. Pra
vi, da je bil to čas, ko je dal od 

sebe vse. Treniral je pet, šest 
ur na dan. Potrudil se je mak
simalno, da bi v šovu posegel 
po zmagi. »Ampak kot smo 
videli, je Bojan neverjeten. 
Zasluženo je zmagal. Shuj
šal je 74 kilogramov. Res je 
živi nor’c,« pove. Meni, da je 
pravzaprav vsak tekmovalec 
zase zmagovalec, odide lah
ko domov z dvignjeno glavo, 
je ponosen nase in na to, kar 
je dosegel v šovu.  

Če bi poskusil hujšati 
doma, v tako kratkem času 
takega rezultata ne bi dose
gel. Zaveda se, da so res 
ekstremno hujšali. Toliko 

treningov v realnem življe
nju ne more opraviti. »Vse
eno vemo, da imamo služ
be, nekateri imajo družine.« 
Osebno pa je hvaležen sam 
sebi, da je takrat kliknil na 
spletni strani povezavo, se 
prijavil in da so ga vzeli. 

Nekaj najtežjega je bilo 
zanj v šovu to, da ni imel stika 
z javnostjo. Celotno življenje 
v šovu je bilo podrejeno tiste
mu, zaradi česar so v tja priš
li. »In na koncu lahko rečem 
tudi vsej ekipi, ki ga je organi
zirala, en velik hvala, saj smo 
dosegli top rezultate.«

Če ste redno spremljali 
The Biggest Loser Slovenija, 
ste videli, da je bilo kar nekaj 
čustvenih trenutkov, ko so 
še zadnji tekmovalci zapu
ščali šov; po drugi strani pa 
so se ti veselili vrnitve v real
ni svet, ki pa je s seboj sedaj 
prinesel šele pravo preizku
šnjo: eni morajo zadane cil
je še doseči. Tiste, ki jim je to 
že uspelo, pa čaka vzdrževa
nje nove telesne teže. 

Novo leto je Aleksandar pri
čakal v Španiji in sedaj komaj 
čaka, da se bo lahko tja vrnil 
na dopust, da se bo odpočil od 
vsega tega dogajanja.

PONOSEN JE NASE
Škofjeločan Aleksandar Jović je decembra 
lani dopolnil 29 let. V šovu The Biggest Loser 
Slovenija je prišel vse do finala in preostalim trem 
finalistom, sploh moškima tekmovalcema, 
do zadnjega predstavljal resno konkurenco.

Aleksandar na začetku in ob zaključku šova / Foto: Planet TV

Škofjeločanu je v prvi sezoni The Biggest Loser Slovenija 
uspel preboj med finalno četverico. Na oder velikega finala 
je Aleksandar dobesedno priplesal. / Foto: Tina Dokl
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Šestindvajsetletni
ka iz Srednje vasi 
v Bohinju smo sre
čali v kuhinji Vile 
Podvin, ko je zla

gal vse komponente sladi
ce na krožnik. Na vprašan
je, ali imajo novega sodela
vca v kuhinji, nam je Mar
cela Klofutar napol v šali, 
napol zares odgovorila: »To 
je pa naš glasbenik.« Nam 
pa radovednost ni dala miru, 
kaj je s tem mislila. 

Kot smo že omenili, je 
Martin razmišljal, da bi šel 
za kuharja, potem pa se je 
odločil za glasbeno pot, mal
ce pozabil na kuharstvo, a 
še vedno je poletja oziroma 
počitnice preživljal delav
no, v kuhinji gostilne. »Gle
dal sem kuharje, ki so bili res 
mojstri, in si mislil, da so res 
virtuozi.« A nadaljeval je z 
glasbo, se vpisal na ljubljan
sko Akademijo za glasbo, in 
kot pravi, se je tako njegova 
pot »amaterskega gostins
tva« nekako zaključila. 

Martinov instrument 
je trobenta. Čez poletje je 
potem denar služil tako, da je 
igral v ansamblih. Nastopali 
so tudi v tujini, med šolskim 
letom je trobento tudi pouče
val. Ko je razmišljal o prihod
nosti, je ugotovil, da se mor
da čez kakih deset, dvajset 
let ne vidi več v tej vlogi. In 
kot nalašč ga je poklical kole
ga, mu povedal, da potrebuje 
pomoč v kuhinji, pa je Mar
tin začel razmišljati, ali se ne 
bi  vseeno resneje preizkusil 

še na tem področju. »Sicer je 
delo po gostilnah fino,« raz
laga Martin, a ker se je želel 
vseeno naučiti kaj več, pri
dobiti znanje, se je predlani 
oktobra vpisal na Višjo stro
kovno šolo za gostinstvo in 
turizem na Bledu. Izredno, 
ker vmes pridno nabira zna
nje tudi v podvinski kuhinji. 
Kako pa je pristal ravno v tej 
kuhinji?

»Ko sem pred nekaj leti 
delal v Bohinju, sem se kar 
precej naučil v tej smeri. 
Mimo Vile sem se velikokrat 
peljal in tudi veliko slišal o 
njeni visoki kuhinji. Kolegi
ca iz Bohinja je tu namreč 
enkrat jedla in je bila čisto 
navdušena. Pa se je v meni 
prebudila želja, da bi videl 
notranjost te kuhinje, da bi 
vsaj pokukal lahko vanjo.« 
Prišel je čas prakse na šoli 

in Martin je sedel v avto, se 
odpeljal do Vile, povprašal, 
ali bi lahko pri njih opravljal 
prakso – in tako ga še danes 
srečujemo v kuhinji, kjer 
vsak dan spozna nekaj nove
ga, se pridno uči in vsrka
va znanje. Trenutno ga nav
dušuje še prav vse v kuhin
ji. »Sladice so tako napredo
vale, da to ni več samo sla
ščičarstvo,« opaža. Recep
tov se drži do potankosti, a 
sem in tja že razmišlja, da bi 
ustvaril kakšno svojo kom
binacijo okusov. »Najprej 
pa moraš razumeti, zakaj je 
kakšna stvar v receptu. Ena 
je za zgostitev, ena za tekstu
ro …« Iz tega potem gradiš 
naprej.

Martin ve, kaj mu je všeč. 
Če bi šel enkrat mogo
če na svoje, bi se usmeril 
res v lokalno, domače, a na 

višjem nivoju. Tudi sestav
ljanje in aranžiranje krožni
kov mu ne dela preglavic. Se 
pa zaveda, da ga čaka še dol
ga pot. Gleda sodelavce, ki so 
njegovih let, in ugotavlja, da 
mora kar dobro poprijeti za 
delo, ker mora veliko nadok
naditi. A če se je česa naučil 
pri študiju instrumenta, se 
je tega, da več ur vadiš, boljši 
si. »Govorim o pravilni vaji, 
seveda.« 

Trobento še vedno igra v 
Godbi Bohinj, v trobilnem 
kvintetu, s katerim vsak 
december zamenjajo »šank« 
za oder v dvorani Bohinj
ske Češnjice in nanj postavi
jo muzikal. »Vse naredimo 
sami, od scenarija in aranž
maja do glasbe.« A lani so bili 
tako zasedeni, da se bodo dela 
ponovno lotili letos. Za ta pro
jekt v svoje vrste sprejmejo še 
harmonikarja. Vsi fantje so iz 
Bohinja in vsi »v žlahti«, pou
dari Martin kot zanimivost.

Blizu mu je tudi narod
nozabavna glasba. Včasih 
ga še pokličejo kam in vsko
či. Najdlje je igral pri ansam
blu Karavanke in tam mu je 
bilo tudi zelo všeč. Še vedno 
poučuje trobento, a zaseb
no; priljubljene Tišine pa na 
pogrebih ne igra rad, ker se v 
tej vlogi ne počuti dobro.

V Vili Podvin bi rad ostal 
čim dlje. »Je užitek, veš. Pri
deš v službo in se učiš, spre
mljaš kolege v kuhinji pri 
delu, delaš z njimi … Res 
jih je lepo gledati in rad sem 
tu.« Z nasmehom zaklju
či: »Še ni bilo dne, da ne bi 
z veseljem sedel v avto in se 
odpeljal v službo.«

FANT, KI JE TROBENTO 
ZAMENJAL ZA KUHALNICO
Martin Zupanc sicer igra trobento, a ko se je odločal med srednjo glasbeno in gostinsko šolo,  
je »cincal«, kot pravi sam. Do danes mu je uspelo, da se je preizkusil tako v glasbi kot kuhinji.  
In oboje mu leži.

Martin Zupanc
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P
ot nas je po okuša-
nju rdečega in sve-
tlega piva Flecks 
vodila še na dru-
gi breg Mure, kjer 

smo se sprehodili skozi sre-
dišče Frohnleitna, izvedeli 
nekaj zgodovinskih dejstev 
o njem, ogled pa zaključi-
li v neke vrste mesnem bis-
troju na glavnem trgu: sim-
patičnem Beef Baru, kate-
rega ime nam da slutiti, 
kdo je tu glavna zvezda kro-
žnikov. 

Frohnleiten datira v leto 
1296, vendar ga kot Fryli-
ten omenjajo v dokumentih 
leta 1300. Njegovo original-
no ime pripoveduje o tem, 
da je bilo mesto ustanovlje-
no na hribu, da bi varova-
lo most čez Muro. V zgodo-
vini je kraj doživel uničen-
je Turkov, kar nekaj požarov 
in poplav. Časi epidemij, zla-
sti kuge, pa so ohromili nje-
govo gospodarstvo in to si je 
dokončno opomoglo šele na 
začetku 18. stoletja. Ko pa 
so leta 1844 odprli železniš-
ko povezavo med Mürzzusc-
hlagom in Gradcem, je bil to 

ponoven udarec za gospodar-
stvo, ki si je opomoglo šele po 
23 letih, ko so v kraju odkrili 
dobre lastnosti mrzle vode in 
je napredoval zaradi zdravili-
škega slovesa. In do danes se 
je turizem v mestu dobro raz-
vil, vse leto pa se pri njih zgo-
di tudi precej odmevnih kul-
turnih dogodkov. Leta 2002 
je dobil privilegije mesta, 
pred tremi leti sta se mu pri-
družili še skupnosti Rothle-
iten in Schrems. Znan pa je 
tudi po enem najboljših, če 
ne kar najboljšem ortoped-
skem rehabilitacijskem cen-
tru v sosednji Avstriji.

Poleg glavnega trga, kjer 
se lepo spajata sodobno 

otroško igrišče in starejša 
pročelja hiš, smo si ogleda-
li še notranjost župnijske 
cerkve in samostanski vrt, 
kjer nas je očarala njegova 
spokojnost, pozornost po 
so zagotovo pritegnile izje-
mno visoke fižolovke, »pre-
kle« za fižol. 

V Beef Baru pa je za nas 
s posebnim slanim govejim 
burgerjem poskrbel mladi 
chef Michael, ki je z vesel-
jem odgovarjal na vsa zas-
tavljena vprašanja. V naših 
bombetah se je mesa dejan-
sko trlo. Videti je bilo, kot 

bi bilo nastrgano, njegov 
okus pa je bil drugačen – 
poseben. Namreč, meso, ki 
smo ga okušali, je odležalo 
240 ur v slanici, potem pa 
se je »tenstalo« (bi rekli po 
domače) še 24 ur v moder-
nem žaru – zelenem jajcu. 
Pa verjetno je h končnemu 
okusu pripomogla še kak-
šna malenkost, ki je stvar 
hišne recepture. K burger-
ju za prave gurmane pa 
se seveda najbolje prileže 
kozarec svetlega piva, naj-
bolje domačega pivovarja. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Gradec in okolica (2)

BURGER ZA GURMANE

Poseben burger, ki naredi vtis in pusti okus.

V času našega obiska so panoji na glavnem trgu pripovedovali zgodbo razstavljenih 
fotografij, pozornost pa je pritegnil tudi ženski oziroma Marijin stolpec.

Sprehod skozi Frohnleiten

Mateja Rant

P
ri spletnem kvizu o 
zavarovanih obmo-
čjih Slovenije sode-
luje tudi javni zavod 
Triglavski narodni 

park (TNP), saj je ena njiho-
vih pomembnih nalog vzgo-
ja za varovanje narave. V ta 
sklop sodi tudi omenjeni 
kviz, prek katerega osnovno-
šolci spoznavajo posebnosti 
naših zavarovanih območij.

V začetku šolskega leta so v 
javnem zavodu TNP k sodelo-
vanju na kvizu povabili osno-
vne šole v občinah, ki meji-
jo na Triglavski narodni park 
in s katerimi tudi sicer redno 
sodelujejo pri različnih izo-
braževalnih aktivnostih. Iz 
okolice narodnega parka tako 
naloge rešuje že 112 učencev 
ob pomoči osmih mentor-
jev iz šestih šol iz Mojstrane, 
Lesc, Ribnega, Bovca, Tolmi-
na in Kobarida, so pojasnili v 
javnem zavodu TNP in dodali, 
da se je na kviz doslej v Slove-
niji prijavilo 36 šol s 367 učen-
ci in 47 mentorji. Do maja 

bodo omenjene šole sodelo-
vale v treh sklopih zabavnih 
nalog za spoznavanje zanimi-
vosti vseh zavarovanih obmo-
čij Slovenije, med njimi tudi 
TNP. V preteklih dneh so že 
končali reševanje prvega sklo-
pa nalog, Triglavski narodni 
park bo skupaj s Krajinskim 
parkom Logarska dolina pri-
pravil naloge za tretji sklop, ki 
bo objavljen v maju.

K vzgoji za varovanje nara-
ve v javnem zavodu TNP 

spodbujajo učitelje in vzgoji-
telje po vsej državi. Zato izva-
jajo številne naravoslovne 
delavnice za šolske skupine, 
organizirajo dogodke v infor-
macijskih centrih ter pripra-
vljajo gradivo in srečanja za 
učitelje. »Lani je Triglavski 
narodni park obiskalo 5500 
otrok, kar je pomembno, saj 
brez pristnega stika z nara-
vo ne more biti želje po nje-
nem varovanju,« poudarjajo. 
Želijo, da se v učnih načrtih 

izvajanja programov naravo-
slovja v osnovnih šolah bis-
tveno večji poudarek name-
ni naravovarstvu in s tem 
spoznavanju TNP kot edine-
ga narodnega parka v Slove-
niji pa tudi spoznavanju dru-
gih zavarovanih območij Slo-
venije. Vsak otrok naj bi imel 
v času obiskovanja šole vsaj 
enkrat možnost obiskati naš 
edini narodni park v sprem-
stvu strokovnega sodelavca 
TNP, so še dodali.

O VAROVANJU NARAVE
V Skupnosti naravnih parkov Slovenije za učence petih in šestih razredov pripravljajo zanimivo in 
poučno spoznavanje dvanajstih zavarovanih območij narave preko spletnega kviza.

V javnem zavodu TNP se trudijo o varovanju narave ozaveščati že osnovnošolske otroke.  
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Sama sebi dovolj

Jutranja rosa
in ptičji spev. 

Oznanja ljubezen,
ki v tebi živi. 

Sama sebi dovolj. 
Dovolj, da v sreči živiš,
dovolj, da v upanju živiš. 

Ljubiš, 
ljubiš sebe svoje življenje;
sama sebi dovolj. 

Ko se predaš sebi,
ko ljubiš sebe in svoje življenje,
ko sprejmeš sebe;
takrat se ljubezen začne.

Lea Lukanec

Pravijo, da moraš najprej imeti rad samega sebe in šele 
nato imaš lahko rad nekoga drugega. Imeti sebe rad v 
bistvu ni težko, a do tega priti je včasih težka pot. Lepa 
pesem Lea, samo tako naprej. Meta.

PESMI MLADIH

Ob raznolikih športnih, spretnostnih, ustvarjalnih in dru-
gih animacijskih delavnicah bodo lahko družine preživele 
dan v Kranjski Gori, kjer bo v nedeljo, 21. januarja, pote-
kal zimski Čarobni dan. Dejavnostim na snegu se bodo 
mogoče pridružiti od 10. do 15. ure. Družine, ki se bodo 
na dogodek prijavile preko spletne strani Čarobnega dne, 
bodo s pridobljenim kuponom deležne posebne ugodno-
sti pri nakupu smučarskih vozovnic. Na odru bo od 11. ure 
dalje mogoče spremljati tudi pester glasbeni program.

Čarobni dan v Kranjski Gori
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Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

petek, 2. februar 2018,
ob 19. uri

dobrodelni
koncert

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta 
Vstopnina: 15 €

OMAR NABER

KVATROPIRCI  MANCA ŠPIK  
ob spremljavi 
ORKESTRA
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj 
BOŠTJAN ROMIH

pomagajmo 
skupaj

organizator
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Janez Kuhar

K
ot gostje na kon-
certu se bodo pred-
stavili pevci ljud-
skih pesmi Fan-
tje z vasi iz Škoc-

jana na Dolenjskem, pevska 
skupina Zarja iz Velike Rač-
ne pri Grosupljem, Ljud-
ski pevci Kapelski pubje iz 
Kapele na Kozjanskem in 
pevke ljudskih pesmi Bode-
če neže Akademske skupine 
Ozara.

Kranjski furmani, sku-
pina pevcev in godcev ljud-
skih pesmi in viž AFS Oza-
ra, delujejo že več kot dvaj-
set let – od 28. decembra 

1995. Ker je na ta dan tepe-
žni dan ali dan nedolžnih 
otročičev, so se poimenova-
li Nedolžni otročiči, kmalu 
nato pa v Kranjske furma-
ne – po furmanih, ki so se 
ustavljali v Kranju, ki je bil 
že nekdaj križišče trgovskih 
poti od Dunaja do Trsta in 
od hrvaške meje do Tirolske. 
Skupina fantov se je odloči-
la, da bodo obnovili tradi-
cijo koledovanja na Prim-
skovem. Tisto leto je kole-
dovanje tako dobro uspe-
lo, da so sklenili, da se bodo 
dobivali še naprej. Začeli so 
se učiti slovenske ljudske 
pesmi v značilnem sloven-
skem troglasju. Vsako leto 
pa kot koledniki obiskujejo 

številne domove v domačem 
kraju in tudi drugje. Z obre-
dnimi pesmimi in glasbo 
na tradicionalen način voš-
čijo novo leto ter ohranjajo 
že skoraj pozabljen običaj. 
Bili so tudi na folklornem 
festivalu v Ukrajini in Rusi-
ji. Ustanovni član in dolgo-
letni predsednik Kranjskih 
furmanov Branko Šmid je 
povedal: »Ljudsko petje, ki 
ga gojimo, ima svoje zakoni-
tosti, temelji pa na troglasju. 
Slovenska ljudska pesem je 
naša dediščina, ki nas veže 
daleč v preteklost.«

Njihov repertoar je zelo 
različen, izbirajo ljud-
ske pesmi vseh sloven-
skih pokrajin. Najbolj jim 

ustreza gorenjski in koroški 
način petja. Stare pesmi, ki 
so že pozabljene, izbirajo iz 
strokovnega gradiva Institu-
ta za slovensko narodopisje, 
poiščejo pa jih tudi med sta-
rejšimi ljudmi. Tako so kar 
nekaj pesmi iztrgali poza-
bi. Dvanajst nasmejanih, 

možatih obrazov, pokri-
tih s furmanskimi klobuki, 
dvanajst pokončnih postav, 
obutih v furmanske škor-
nje: to je zunanjost. Notran-
jost se razkrije potem, ko se 
iz grl razlije pevsko sozvočje 
in iz glasbil privabijo ubra-
ne melodije. Na prvi pogled 

je preprosto, v svojem jed-
ru pa tako prvinsko, naj bo 
v bolečini ali sreči, tako zelo, 
da zareže v srce. V soboto, 
20. januarja, pa bodo pred 
koncertom obiskovalci pred 
vhodom v Dom krajanov 
Primskovo lahko opazovali 
podkovanje konj v živo.

KRANJSKI FURMANI 
ODGANJAJO ZIMO
Na sobotnem koncertu 20. januarja ob 19.30 bodo Kranjski furmani v 
dvorani na Primskovem pri Kranju predstavili svojo novo zgoščenko, že 
tretjo po vrsti.

Kranjski furmani znajo z veselo glasbo pregnati zimo. / Foto: arhiv Kranjskih furmanov

Tržič – V torek, 16. januarja, bo ob 19. uri v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja v veliki dvorani na Balosu 4 potekala 
predstavitev knjige Zorana Predina Dno nima dna. Zoran 
Predin, rojen leta 1958 v Mariboru, ni le uveljavljen glas-
benik – kantavtor, tekstopisec, pevec in prvi mož legen-
darne slovenske rokovske skupine Lačni Franz, temveč se 
v zadnjih letih aktivneje ukvarja tudi s pisanjem in litera-
turo. Pisal je tudi glasbo za film, televizijo in gledališče. 
Dno nima dna je zbirka njegovih kolumn in kratkih zgodb, 
v katerih se avtobiografski momenti prepletajo s kritičnim 
in lucidnim opažanjem ter opisovanjem sveta, v katerem 
živimo. O tem in še marsičem se bo z avtorjem pogovarjal 
urednik založbe Litera Orlando Uršič.

Predstavitev knjige Zorana Predina v Tržiču

Zoran Predin / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)

Cerklje – Za nasmejan 
uvod v novo leto je zavod 
za kulturne dejavno-
sti Smejmo se v Cerkljah 
pripravil kar dve odlični 
gledališki komediji. V 
Borštnikov hram se po 
letu dni vračajo nabriti 
Kraševci z vsemogoč(n)
o komedijo Buh poma-
gej, zaradi velikega zani-
manja pa ji bo sledila 
ponovitev decembra 
razprodane smrtno res-
ne komedije Čakalnica. 
Komedija Buh pomagej 
je nasmejala že dobršen 
del Slovenije. V četrtek, 
18. januarja, ob 20. uri 
bo na ogled v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštni-
ka, 3. februarja pa tudi v 
Kulturnem centru Tržič. 
Komedija Čakalnica je 
prijetno presenetila tako 
občinstvo kot ustvarjal-
sko zasedbo. Namesto 
načrtovanih treh pred-
premier so v decembru 
razprodali okrog pet-
najst predstav, med dru-
gim tudi v Cerkljah. Ker 
je veliko gledalcev ostalo 
brez vstopnice, so se v 
zavodu Smejmo se odlo-
čili, da Janeza Hočevarja 
Rifleta in Lada Bizovi-
čarja še enkrat povabijo 
v Cerklje. Predstava bo 
na sporedu v četrtek, 25. 
januarja, ob 20. uri, dan 
kasneje pa tudi v Dvorani 
na Češnjici v Železnikih.

S smehom  
v začetek leta

Kranj – V soboto, 20. januarja, bo ob 19. uri v dvorani 
Gimnazije Kranj začetek koncertnega večera zborovske 
glasbe z mednarodno udeležbo, imenovanega Pesem 
združuje. V goste prihaja priznani ameriški zbor Carthage 
College Choir, ki ga vodi dirigent Eduardo Garcia-Novelli. 
Skupaj z njimi bodo zapeli tudi pevke in pevci Akademske-
ga pevskega zbora France Prešeren Kranj pod vodstvom 
dirigenta Fernanda Mejiasa ter pevke in pevci Mešanega 
pevskega zbora Cantemus iz Kamnika pod vodstvom diri-
gentke Alenke Podpečan.

Koncertni zborovski večer z ameriškimi gosti
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V Kranju sta se 6. januarja 2018 poročila Boban Mrđa in 
Tanja Derajić.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 40 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 8 dečkov in 8 deklic. Naj-
težja in najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica pokazala 
4340, drugi pa 2630 gramov. Na Jesenicah je prvič zajo-
kalo 11 deklic in prav toliko dečkov. Med novorojenčki sta 
bila tudi bratec in sestrica. Najlažja je bila deklica, ki je 
tehtala 2600 gramov, najtežjemu dečku pa je babica nate-
htala 3970 gramov.

Novorojenčki

»Tulipan« 
Ste mi že odpisali, s svojim 
odgovorom ste mi dali zelo veli-
ko upanja. Zanima me, kaj me 
čaka v prihodnost za službo, 
ljubezen in finance. Rada bi 
vprašala za hčerko, ali bo lahko 
imela otroka. Za drugo hčerko 
pa za službo, finance. 
Tako kot pričakujete: na slu-
žbenem področju se v krat-
kem obetajo spremembe. 
Sprva se boste počutili neza-
nesljivo, vendar se bo kasne-
je izkazalo, da je za vas bolj 
ugodno. Novost v delovnem 
okolju vam bo prinesla pozi-
tiven navdih, saj boste dela-
li tisto, kar dobro znate. V 
umirjenem tempu in z manj 
stresa. Finančno stanje se 
bo izboljšalo, vendar ne tako 
hitro, kot bi vi želeli. V roku 
nekaj mesecev je videti večji 
nakup, pri katerem bodite 

previdni in dobro premislite. 
Pozornost, ki ste je delež-
ni od strani prijatelja, vam 
godi, vendar čutite, da si želi-
te več. V krogu prijateljev in 
znancev boste navezali nekaj 
novih stikov in v vaše srce bo 
vstopila nova oseba. Obrnili 
boste nov list v življenju in se 
prepustili čustvom. Hčerka 
bo imela otroka, ki si ga želi. 
Starejša hčerka bo dobila 
zaposlitev, ki bo blizu njene-
ga doma. Tukaj je videti, da 
bo opravljala delo, za katero 
je tudi izučena. Pripravlje-
na se bo tudi dodatno izo-
braževati. Trenutno  se njen 
vsakdan vrti okrog otroka 
in želela bi si več časa zase. 
Ko bo dobila zaposlitev, ji bo 
to dobro delo. Njen fant je 
delaven in se zelo trudi, da bi 
čim več doprinesel k skupni 
blaginji. Možna je menjava 

službe na boljše, h kateri 
stremi. Ker ima občutek za 
poslovnost, bo začel razmiš-
ljati tudi o možnosti dela na 
svoje. Lepo vas pozdravljam 
in želim vse dobro.

»Ognjeno znamenje«
Redno prebiram vaše odgovo-
re. Zelo so zanimivi. Tudi meni 
ste že odgovorili, da prihajajo 
zame boljši časi. Trenutno me 
zanima moj zakon, zelo me 
obremenjuje. Tolažbo sem 
iskala drugje. Kako se bo vse 
razpletlo?
Vaš partner niti ne čuti, da 
je v razmerju karkoli narobe. 
On je zadovoljen s stanjem, 
kakršno je trenutno, in tudi v 
pogovoru ne vidi nobenega 
smisla. Vi pa si želite veliko 
več, saj ste se v zadnjem času 
zelo spremenili. Tako kot 
znate, ste svoje življenje zači-

nili. Nekaj časa boste tako 
nadaljevali, vendar se ob tem 
ne boste več dobro počutili. 
Razmišljali boste o tem, da 
bi partnerja soočili z resnico, 
čeprav bo težko. Naj vas ne 
preseneti njegov odziv, ki bo 
sprva hladen. Kasneje pa bo 
naredil vse, da vajin zakon 
ne razpade. Na koncu bo vse 
odvisno od vas. In, prosim, 
ne obsojajte se, kajti kadar 
tam, kjer bi človek moral 
dobiti vse, tega ne dobi, to 
seveda išče drugod. In zaradi 
tega se niti najmanj ne smete 
obremenjevati. Vsak od nas 
si želi biti ljubljen in nič niko-
li ne sme biti samoumevno. 
Vam pa se je vse to zgodilo 
in sedaj, ko ste spoznali in 
občutili, da je lahko tudi dru-
gače, bo težko stopiti korak 
nazaj, saj je pot vedno in 
samo naprej. Srečno.

Včasih ne vemo, na kakšen 
način bi si pogledali v karte, 
niti nimamo posebnega vpra-
šanja. Takrat si enostavno iz 
premešanega kompleta kart 
poljubno izberemo tri, pet 
ali sedem kart in si jih razlo-
žimo. Lahko si jih razložimo 
iz čustvenega ali poslovnega 
vidika, odvisno od tega, kaj 
nam je takrat bolj pomem-
bno in kaj se nam dogaja. 
Izbrala sem si sedem kart, 
in sicer Neiskrenost, Nekaj 
denarja, Hiša, Otrok, Obisk, 
Pismo in Denar. Prvi dve kar-
ti na neki način predstavljata 
ogledalo. Da si želim, da bi 
bili drugi do mene takšni, 
kot sem jaz do njih. Da se 
ne smem obremenjevati z 
negativnim okoljem ali ljud-
mi, ki ne iščejo takih rešitev 
kot jaz, ampak drugačne, ki 
njim bolj ustrezajo. Nasled-
nje tri karte Hiša, Otrok, 
Obisk lepo pokažejo, da v 
moj dom redno prihajajo 
otroci, kar je tudi res. S seboj 
prinašajo vedrino in sonce. 
Karti Pismo in Denar lahko 
samo napovedujeta novice o 
denarju ali pač dobro in pozi-

tivno sporočilo. Denar, kot 
vemo, ni vedno samo zgolj 
denar, ampak predstavlja 
splošne dobre uspehe – ne 
glede na področje. Celotna 
napoved teh sedem kart bi 
se glasila, da se določene 
ljudi sprejme točno take, kot 
so, in se glede tega več ne 
obremenjuje. Veliko naj bo 
druženja z otroki in vnuki, 
saj je v njihovi družbi lahko 
vsak dan pomlad. In brez skr-
bi zaradi financ, saj se obeta 
lep denarni priliv. Nasled-
njič pa bomo pogledali vaše 
izbrane karte, samo naj jih ne 
bo več kot sedem. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

D
rago se je rodil v 
Ljubljani, zara-
di očetove slu-
žbe je živel tudi 
na Vrhniki, kjer 

je končal osnovno šolo in se 
vozil v gimnazijo v Ljub-
ljano. Študiral je na takrat-
ni Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinar-
stvo (FSPN) in od drugega 
letnika dalje živi v Ljublja-
ni. »Nikoli pa nisem poza-
bil na Podljubelj, saj so moji 
starši nad samotno kmeti-
jo Pri Završniku postavili 

počitniško hišico, ki sem jo 
podedoval po njihovi smrti 
in tam z ženo Matejo in sino-
voma Rokom in Urhom ter 
vnukinjo Laro preživljamo 
veliko prostih vikendov.«

Že v osnovni šoli in kasne-
je v gimnaziji je želel posta-
ti novinar. Takoj ko je okusil 
študijske klopi, je našel pot 
do turističnega novinarstva, 
nazadnje pa se ga spominja-
mo iz televizijske oddaje o 
turizmu Na lepše. 

Kljub temu da je Drago 
upokojen, mu prostega časa 
ne ostaja veliko. Še vedno je 
aktivno vpleten v turizem. 
Je tudi predsednik Društva 
turističnih novinarjev Slo-
venije (TNS), letos pa se je 
skupaj s člani društva lotil 
še enega velikega medna-
rodnega projekta: ustano-
vitve EU Združenja turisti-
čnih novinarjev in piscev o 
turizmu. »Slovenski turis-
tični novinarji smo se neza-
dovoljni z (ne)delovanjem 
Svetovnega združenja turi-
stičnih novinarjev FIJET 
lani odločili, da izstopimo 
iz te organizacije in hkrati 
sklenili, da bomo dali pobu-
do za ustanovitev združen-
ja turističnih novinarjev in 
piscev o turizmu v EU, ki 
je največja turistična regi-
ja na svetu, pa še nima niti 

komisarja za turizem niti 
turističnega novinarskega 
združenja. Seveda, če daš 
idejo, jo moraš tudi izpelja-
ti. Si pa želim, da bi bil sedež 
te organizacije kot ene red-
kih EU organizacij v Slove-
niji. S tem tudi želim akti-
vno proslaviti svojo sedem-
desetletnico.« Aktiven pa 
je tudi v Svetovnem zdru-
ženju novinarjev smučar-
jev (SCIJ), a poleg smučan-
ja uživa v različnih zimskih 
športih. Lani pa se je akti-
vno vključil še v vsedržav-
ni turistični projekt Mreža 
postajališč za avtodome, in 
da ostaja v stiku z najnovej-
šimi dosežki na tem podro-
čju, se udeležuje vseh najve-
čjih specializiranih sejmov 

za kamping in karavaning v 
tujini.

Ko je dopolnil petdeset let, 
mu je umrl oče, zato abraha-
ma ni praznoval. Vsesloven-
sko odmevna je bila njegova 
ideja o praznovanju 65. roj-
stnega dne in štiridesetle-
tnice novinarstva na Dvor-
cu Zemono. Letos pa se je 
zaradi prezaposlenosti v 
januarju odločil, da bo pra-
znovanje prestavil na pom-
lad, točneje na dan mlados-
ti, 25. maj. Najverjetneje pa 
bo rojstni dan praznoval na 
Mirni na Dolenjskem. »Od 
koder je očeta prek partizan-
stva zaneslo na Gorenjsko, 
v Tržič in Podljubelj, kjer 
je spoznal mamo,« še pove 
Drago.

ZANJ JE DAN VEDNO 
PREKRATEK
Drago Bulc je osmega januarja praznoval sedemdeseti rojstni dan. Zaradi prepolnega januarskega  
urnika se je odločil, da bo praznovanje prestavil na maj.

Pred nekaj dnevi v Italiji: 
prvič na »fat biku« v 
Livignu / Foto: osebni arhiv

Med letom Drago ogromno potuje. Zato svoj dopust že 35 
let preživlja v družbi najbližjih ali s soprogo »robinzonsko«, 
daleč stran od turistične gneče – na Kornatih. Fotografija je 
nastala v času kongresa FIJET na študijski turi za turistične 
novinarje v Maroku. / Foto: A. B.

Drago je znan po svojih metuljčkih.
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Vabimo vas, da se nam pridružite na kopalnem izletu v Terme 
Zreče. Najprej se bomo sprehodili skozi Slovenske Konjice, 
nato pa s pomočjo lokalne vodičke spoznavali kraje zgornje 
Dravinjske doline. Peljali se bomo tudi na Zlati grič, od koder je 
lep razgled. V Termah Zreče nam bodo strokovnjaki predavali o 
zdravem načinu življenje in o tem, kako pomembno je, da smo 
čim dlje aktivni in se gibamo na svežem zraku. Po okusnem kosi-
lu bo sledilo triurno kopanje v termalnih vrelcih bazenov in nato 
odhod domov.

Prav lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.25 z AP Creina,  
ob 7.45 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10  z AP Škofja Loka 

Cena izleta je 32 EUR.
Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, strokovno predavanje,  
3-urno kopanje v Termah Zreče in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje od petka, 26.  januarja 2018, do 10. ure,  
zaračunamo potne stroške. 

          IZLET // torek, 30. januarja 2018

KOPALNI IZLET V ZREČE
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Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti  
15 EUR v Monokel optiki 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte-
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š-
lji te do srede, 31. januarja 2018, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko  
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Cameron Diaz (44) in njen mož, roker 
Benji Maden (38) si že dlje časa priza-
devata spočeti otroka. Poskusila sta tudi 
s pomočjo umetne oploditve, vendar 
neuspešno. Par po poročanju vira blizu 
družini po vseh neuspehih razmišlja o 

posvojitvi ali nadomestni materi. “Igralka si želi fantka in 
zanj je celo že izbrala ime Emilio, kot spomin na pokojne-
ga očeta, ki je umrl leta 2008,” je potrdil vir.

Cameron Diaz si želi otroka

Ruska pevka Oksana Grigorie-
va (48) je spregovorila o post-
travmatski stresni motnji, za 
katero je, kot trdi, zbolela zaradi 
nasilja med zakonom z igral-
cem Melom Gibsonom (62). Na 

sodišče je že vložila tožbo, v kateri navaja, da je zaradi 
stresa, povezanega z ločitvijo, in osebnega stečaja zbole-
la za tumorjem hipofize in je sedaj nezmožna odplačati 
dolg v višini več kot sto tisoč dolarjev knjigovodskemu 
podjetju, ki je urejalo potrebno za njeno ločitev.

Mel naj bi bil kriv za psihične težave

Nekdanji košarkarski zvezdnik Dennis 
Rodman (56) je zaradi vožnje pod vpli-
vom alkohola pristal v zaporu. Po sed-
mih urah so ga izpustili, sedaj pa ga čaka 
ponovno zdravljenje. Zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola je bil aretiran že leta 

1999 ter 2004, ko se je prvič prijavil v program odvajanja 
ter plačal dva tisoč dolarjev globe. Rodman je v svoji kari-
eri osvojil kar pet naslovov prvaka lige NBA in bil dvakrat 
izbran za obrambnega igralca leta.

Dennis Rodman spet priprt

Mandy Teefey, mama pet-
indvajsetletne pevke Selene 
Gomez, je priznala, da ni nav-
dušena nad hčerkino obnovlje-
no zvezo s pevcem Justinom 
Bieberjem (23). Kljub vsemu 

pravi, da je pevka dovolj stara, da sama sprejema svoje 
odločitve. “Selena naj živi svoje življenje, želim si le, da bi 
bila srečna, zdrava in varna,” je dejala Mandy.

Mama Selene proti obnovljeni zvezi

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
adnja, finalna 
oddaja prve sezo-
ne »največje-
ga slovenskega 
luzerja« je pos-

tregla s kar nekaj presene-
čenji, trajala dobre tri ure, 
ozračje je bilo precej nabito s 
čustvi, poleg velikega finalis-
ta pa smo dobili še srečnega 
oziroma »lucky loserja« ter 
ljubljenca občinstva. Tehtni-
ca je opravila še svoje zadnje 
poslanstvo, ustvarjalci šova 
pa so že pred časom objavili, 
da so prijave za drugo, nas-
lednjo sezono šova, odprte.

Nekatere preobrazbe tek-
movalcev so bile izjemne. 
Denarno nagrado petdeset 

tisočakov pa je na kon-
cu domov odnesel Bojan 
Papež. Postal je tudi zmago-
valec občinstva. Petintride-
setletnik zmage ni pričako-
val. Ko je po dneh, ki so jih 
pred zadnjo oddajo preživeli 
finalisti zunaj studia, zagle-
dal Aleksandra vsega shuj-
šanega, je bil prepričan, da 
bo šla zmaga na Gorenjsko. 

Bojan je ob prihodu v 
šov tehtal 176,6 kilograma, 
danes 102,2 kilograma, kar 
je neverjetnih 74,4 kilo-
grama manj oziroma 42,13 
odstotka njegove prvotne 
teže – in to je bilo dovolj za 
prvo mesto. Aleksandar je 
izgubil 40,39 odstotka teže, 
Iztok 40,71 in Indira 28,75 
– Aleksandar je tako lažji 
za skoraj 68 kilogramov, 

Iztok 56 in pol, Indira pa 
29 in pol. 

Naziv »srečnega luzerja« 
pa je šel v roke Izolanu Boš-
tjanu Benedettiju. On je bil 
namreč tisti, ki je med vse-
mi, ki se niso uvrstili v fina-
le, najuspešneje hujšal.

Ker je bil studio nabito 
poln, še fotografi so komaj 
dobili svoj prostor, smo novi-
narji spremljali šov v predd-
verju studia. In med prisot-
nimi je bil tudi Klemen Bun-
derla, povezovalni glas šova, 
ki pa smo ga videli v tudi 
šovu, v glasbenem tednu. 
Sicer glasbenik in radijec, ki 
je doma iz Žirovnice, pogu-
mno pove, da se je lahko pois-
tovetil s tekmovalci, jih razu-
mel, saj je tudi sam šel skozi 
podobno zgodbo. Sicer je od 

tega že več kot deset let, shuj-
šal pa je za štirideset kilogra-
mov. Sedaj težo pridno vzdr-
žuje. Dokler si lani ni zlomil 
noge, je veliko tekel, druga-
če pa obišče fitnes petkrat na 
teden. Kar se hrane tiče, pa 
hudomušno pove: »''Sken-
slal'' sem ''cuker'', cvrtju se 
izogibam, v glavnem samo 
še etikete berem ...« (smeh) 
Tako kot Kamnogoričan Kri-
stjan Grüner, še en tekmo-
valec v šovu iz Gorenjske, bi 
tudi Klemen privoščil zma-
go Indiri, ker pravi, da v tovr-
stnih šovih največkrat zma-
gajo moški. Klemnova lep-
ša polovica je sicer navijala 
za Aca oziroma Aleksandra, 
medtem ko je on imel obču-
tek, da bo zmagal Bojan. In 
imel je prav.

ZMAGAL JE BOJAN
V petek smo dobili prvega zmagovalca šova The Biggest Loser Slovenija, ki smo ga lahko spremljali  
na Planet TV. V veliki finale so se uvrstili štirje, med njimi tudi ena tekmovalka, Indira Ekić s Ptuja. 
Družbo so ji delali še Bojan Papež iz Frama, Aleksandar Jović iz Škofje Loke in Iztok Perše iz Sečovelj.

Kamnogoričan Kristjan Grüner sedaj pridno trenira, zmago 
pa bi privoščil Indiri. / Foto: Tina Dokl

Trenerka Nataša Gorenc v družbi sinov in hčerke, Domna, 
Tjaše in Jakoba / Foto: Tina Dokl

»Lucky loser« je postal Izolčan Boštjan Benedetti. Indira Ekić je bila edina ženska med štirimi finalisti. 

Aleksandra Jovića je med publiko spremljala tudi njegova 
družina: mama Milena, oče Duško in sestra Aleksandra. 

Zmagovalec Bojan Papež je imel v studiu precejšnjo 
podporo, kar se je videlo tudi po majicah in napisih na njih. 

Špela Grošelj je suvereno odvodila prvo sezono šova 
The Biggest Loser Slovenija. Tudi sama je pred leti bila 
bitko s kilogrami, ko se je dokončno odločila, da temu 
naredi konec. In uspelo ji je. Domžalčanka je 8. januarja 
dopolnila 33 let, po končanem šovu pa si bo privoščila 
dopust na Filipinih. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik
Nedelja – kosilo: gobova kremna juha, puranova rulada s slani-
no in šalotko, krompirjevi ocvrtki, motovilec z jajcem, kokosova 
torta; večerja: domače krvavice, kisla repa, ajdovi žganci
Ponedeljek – kosilo: zeljnata juha, makaronovo meso, zelena 
solata s koruzo, kivi; večerja: file piščanca na žaru, francoska 
solata, sir brie, jabolčni sok
Torek – kosilo: francoska čebulna juha, morski list po milan-
sko, kuhana cvetača, brokoli in krompir z masleno omako, 
paradižnikova solata; večerja: pire krompir, jabolčna čežana, 
domač bananin jogurt
Sreda – kosilo: ohrovtova juha z rižem, telečji zrezki v na-
ravni omaki, krompirjevi svaljki, pečeni jajčevci, rdeči radič s 
krompirjem; večerja: piščančja obara, jajčna frtalja s špinačo, 
sadni čaj
Četrtek – kosilo: zdrobova juha s korenjem, špageti z morskimi 
sadeži, endivija z jajcem in fižolom; večerja: koruzni kruh, do-
mač namaz iz tunine s kislimi kumaricami in zelišči, bela kava
Petek – kosilo: ribji brodet, polenta, vaniljeve rezine, jabolčni 
kompot; večerja: francoski rogljiček z marmelado, gost smuti 
z bananami, kivijem in semeni chia
Sobota – kosilo: goveja juha z rezanci, meso iz juhe, pražen 
krompir, kuhana cvetača v solati, češnjev biskvit; večerja: ze-
lenjavna lazanja, radič s fižolom, vaniljev sladoled z vročo 
ribezovo omako

Ohrovtova juha z rižem
Glavico ohrovta otrebimo, razrežemo na tanke rezance in 
damo na oljčno olje, na katerem smo popražili eno seseklja-
no čebulo. Mešamo, da zarumeni, nekoliko zalijemo in nato 
dušimo, dokler ni skoraj mehak. Na olju popražimo 20 dag 
opranega riža, da postekleni, ga zalijemo s tremi litri vode 
ali juhe in solimo. Dodamo ohrovt in kuhamo 20 minut. Pri 
serviranju dodamo nariban sir.

Morski list po milansko
Na krožnik stresemo 60 g moke, jo posolimo, popopramo in 
v njej povaljamo fileje štirih majhnih morskih listov, ki jih nato 
otresemo. V veliki ponvi razpustimo 30 g masla. Ko se začne 
peniti, dodamo fileje in jih pečemo 2 minuti na vsaki strani, 
da meso zakrkne in se zlahka odstrani. Damo jih na ogrete 
krožnike in postavimo na toplo. V drugi ponvi razpustimo 30 
g masla, ga segrejemo, da porumeni ter primešamo nasekljan 
peteršilj in sok polovice limone. Z omako prelijemo fileje.

Frtalja s špinačo
V kozico ubijemo 2 jajci, dodamo ščepec soli, 5 dl mleka in 
30 dag moke. Vse sestavine z vilicami ali mešalnikom dobro 
stepemo. Dodamo 10 dag oprane in na tanke rezance nareza-
ne špinače in vlijemo maso v ponev z ogretim oljčnim oljem. 
Na zmernem ognju pečemo frtaljo na vsaki strani približno 2 
minuti. Namesto špinače lahko dodamo tudi beluše, koromač, 
čebulo ali poljubna zelišča.

Testenine
Testenine še zdaleč niso 

dolgočasne. Dokaz so teste-
nine z govedino in porom, ki 
jih še dodatno popestrimo s 
sojino omako, ali pa prepros-
te testenine s tuno in koruzo.

Za pripravo testenin z go-
vedino in porom potrebuje-
mo: 0,5 kg testenin, 0,5 kg 
govedine, 1 por, 3 žlice soji-
ne omake, 3 stroke česna, 1 
žlico balzamičnega kisa, 1 
žlico belega vina, 2 žlici oliv-
nega olja, 2 dl vode ali jušne 
osnove. 

Govedino narežemo na 
tanke trakce, ki jih polaga-
mo v posodo. Dodamo na-
sekljan česen in prelijemo s 
sojino omako, balzamičnim 
kisom, olivnim oljem in be-
lim vinom. Premešamo in 

postavimo za 2 uri v hladil-
nik. Ponev dobro segrejemo 
in na njej popečemo priprav-
ljeno goveje meso. Por ope-
remo, narežemo na kolesa 
ter ga dodamo k pečeni go-
vedini. Vse skupaj še malo 
popečemo, zalijemo z vodo 
ali jušno osnovo, pokrijemo 
in kuhamo 30–45 minut. 
Testenine skuhamo v slani 
vodi in jih odcedimo. Vme-
šamo jih v omako in vse sku-
paj pokuhamo še 2 minuti.

Nasvet: Na koncu lahko po 
želji vmešamo še kislo sme-
tano. Testenine kuhamo 1–2 
minuti manj, kot piše na em-
balaži, saj se bodo do konca 
skuhale skupaj z omako.

Za pripravo testenin s 
tunino omako potrebujemo: 

500 g testenin, 200 g odce-
janje tune iz konzerve, 1 če-
bulo, 3 stroke česna, 2 žli-
ci olivnega olja, 180 g kisle 
smetane, 150 g kuhane ko-
ruze, pol žličke bazilike, 1 
ščepec soli, 1 ščepec mlete 
rdeče paprike.

Čebulo in česen olupi-
mo in nasekljamo. V pon-
vi segrejemo olivno olje ter 

na njem prepražimo čebu-
lo in česen, ki ju posolimo s 
ščepcem soli. Dodamo od-
cejeno tuno ter med meša-
njem kuhamo 5 minut, da 
se tuna razpusti. Primeša-
mo koruzo, potresemo s pa-
priko in baziliko. Dodamo 
kislo smetano, dobro pre-
mešamo in kuhamo še 3 
minute.

Testenine skuhamo po 
navodilih iz embalaže, jih 
odcedimo, postrežemo na 
krožnik ter prelijemo s prip-
ravljeno tunino omako.

Nasvet: Del kisle smeta-
ne lahko nadomestimo z gr-
škim jogurtom in uporabi-
mo polnozrnate testenine. 
Tako bomo dobili hranilno 
bogat in kakovosten obrok.

Mojca Logar

V soboto zvečer Janez naz-
nani, da gremo v Vrbo poslušat 
in gledat interpretacijo Prešer-
novega Krsta pri Savici. Nago-
vorila sva še Evo in našo dijaki-
njo gledališko-dramske smeri, 
prav zato, da bi videla eno od 
možnosti interpretacij Prešer-
novega Krsta. Pravzaprav ga 
vsako leto, ko obravnavam Ka-
rantanijo in pokristjanjevanje 
Slovencev, na hitro obnovim 
tudi sama. Včasih vprašam 
katero od slovenistk, kaj je s 
tem mislil, je to pravilno ali ni. 
Upokojeni igralec Anatol Štern 
se z interpretacijo Prešerna in 
tudi Krsta ukvarja zadnjih ne-
kaj let. Temeljito se je poglobil 
v študij zgodovinske razlage, 
strokovne interpretacije. In kaj 
je ugotovil? Krst je kot osrednje 
Prešernovo delo zelo težko ra-
zumeti. Prešeren je v tem delu, 
ki je igra in drama, lirika in 
epika hkrati, zajel vse njegovo 
dotedanje razumevanje sveta 
in lastne usode. Razumevanje 
svojega naroda in človeštva, 
osebne filozofije kot ploda svo-
jih izkušenj in romantičnega 
duha časa, v katerem je živel. 
Svobodomiseln in nerazumljen 
Prešeren je za svojo glavno nit 
vzel ljubezen. Neuresničljivo 
hrepenenje, ki vodi človeštvo v 
usodna dejanja, ki jim razum 
ne more slediti niti jih razloži-
ti. Vplete spreminjanje človeš-
kega odnosa do sebe, naroda, 
zgodovine. Opisuje spremembo 
človeka, ki se bori za pogansko 
vero staršev in boginje Žive in 
požene v smrt krdelo svojih 
vojakov, v zaljubljenega mlade-
niča, ki mu glavo zmeša lepa 
ženska – Bogomila. Bogomila 
stopi v 'klošter' in Črtomir si 
nadene črno suknjo s talarjem 

in štolo. Črtomir, Prešeren, 
Matija Čop so v tem poraženci, 
a kljub temu bojujejo svoj boj. 
Ko sprašujem svoje gimnazijce, 
koliko vedo o Krstu in o Pre-
šernu nasploh, povedo dokaj 
malo. Po koncu interpretacije 
se igralec Štern še malo razgo-
vori in v debati pove še enkrat, 
da ga je težko razumeti. Pravi, 
da je pri interpretaciji večkrat 
sodeloval z različnimi gimna-
zijci in vsakič znova vsi skupaj, 
on in mladina, ugotovijo, da 
dela ne razumejo. Ko je človek 
starejši, lahko gleda širše, tudi 
z drugih perspektiv, v mlados-
ti še ne ali le redki. Pa vendar 
nam je nekaj verzov iz Krsta 
vsakdanjih, celo mladina jih 
sem in tja uporabi v svojem 
besednjaku (kri napolnila bi 
jezero, vnel se je boj, ne boj, 
mesarsko klanje, manj strašna 
noč je v črne zemlje krili, kot so 
pod svetlim soncem sužni dno-
vi, na Gorenjskem ni ga lepšga 
kraja, kot je z okolco ta podoba 
raja). Vsako leto mladino spra-
šujem, ali znajo kaj Prešerna 
na pamet. Povodnega moža 
nam uspe povedati skupaj, 
cele Zdravljice nikakor, Vrbo le 
prvo kitico in to je to. In po vseh 
strokovnih ocenah še vedno ve-
lja, da je Prešeren naš največji 
pesnik. Pa vendarle je vrlina, če 
znamo kakšno pesem katerega 
koli pesnika na pamet. Saj so 
morali povedati pesmice pri 
urah slovenščine, in tako kot so 
se jih hitro naučili, so jih hitro 
tudi pozabili. Pa je vendar v 
vsakem Slovencu nekaj pono-
sa, da bi znal kakšno Prešer-
novo pesem na pamet za vse 
življenje, mar ni tako? Katero 
pa vi znate?

Krst pri Savici
Janez Logar

Drugače zapisano: dati več-
jo veljavo levi ali desni polovi-
ci možganov. Leva polovica 
skrbi za red, logiko, analizo, 
matematiko, znanost, dejstva 
…, desna polovica vidi celoto 
in je zadolžena za umetnost, 
čustva, duhovnost, intuici-
jo, naključnost, kaos … Ali še 
pogled možganov od zgoraj 
navzdol – naj bolj upoštevamo 
korteks, ki je del možganov za 
razmišljanje, ali limbični del, 
kjer so skrita čustva, in še nižje 
možgansko deblo, kjer so preži-
vetvene funkcije in kjer domuje-
jo tudi najgloblji strahovi. 

V šoli so nas učili misliti in 
so nas spodbujali, kako si čim 
več zapomniti, da bomo lažje 
delali. In da si bomo z zna-
njem lažje služili kruh ter pri-
spevali dobro k celotni družbi. 
Učili so nas (vsaj na ekonom-
ski fakulteti), da je ekonomski 
del družbe motor razvoja celot-
ne družbe. Res se tam ustvarja 
dodana vrednost, ki jo nato de-
limo. Videti je, da je ekonomija 
prevzela prevlado. Zato smo 
danes zelo podvrženi produk-
tivnosti, zmanjšanju stroškov, 
biti še bolj učinkoviti, delati 
hitro in čim več. Vse je merlji-
vo, kar pa ni, bomo naredili 
merljivo. Zaradi hitrega razvo-
ja računalnikov, umetne inte-
ligence, povezovanja podatkov 
in prihajajočih robotov si ver-
jetno res ne moremo predsta-
vljati sprememb v prihodnjih 
desetih letih. Nekateri bomo to 
doživeli, nekateri pa bomo vse 
to gledali iz nebes. Ne vemo, 
na kateri strani bomo.

Vemo pa, da ko gledamo 
na človeka le tehnično, izgub-
ljamo drugo polovico. Poe-
nostavljeno rečeno: izgubljamo 

moč desne polovice možganov, 
izgubljamo moč limbičnega 
dela možganov, ki je razvojno 
mnogo starejši (in močnejši) 
kot del za razmišljanje, ki ga 
poveličujemo zadnjih dvesto 
let. Izgubljamo svojo moč, ki 
je v celovitosti: leva in desna 
polovica možganov, kaos in 
red, zaporedje in razpršenost, 
mišljenje in čutenje, matema-
tika in glasba, zgornji in spo-
dnji del možganov, togost in 
ustvarjalnost, pravila in igri-
vost, vedenje in zaznavanje, 
določenost in intuicija ... Ne 
trdimo, da je leva polovica mo-
žganov manj vredna, le desno 
smo zanemarili. Zato je ko-
ristno, da sami poskrbimo za 
svojo celovitost in razvijamo 
tisti del sebe, ki je manj razvit. 
Videti je, da pri nas prevladuje 
razum, logika, ukazovanje in 
učinkovitost, produktivnost … 
in da težje dojamemo vrednost 
mehkih delov svojega življenja: 
intuicija, umetnost, duhov-
nost, sproščenost, neurejenost, 
naključnost, čustva, sklepanje 
kompromisov, odnosi … 

Zagotovo tudi zaradi moči 
razuma danes dobro živimo, 
verjetno pa smo zaradi zane-
marjanja mehkih načinov do-
jemanje sebe in okolice manj 
srečni, kot bi lahko bili. Ključ 
do večje sreče ni v novem avto-
mobilu ali telefonu. Niti ne v 
dragem potovanju na Islandi-
jo. Bolj je pomembno, s kom se 
vozim v avtu, s kom in kako se 
pogovarjam po telefonu, s kom 
in kako preživim prosti čas na 
svojih potovanjih. Stvari nima-
jo moči, da bi me osrečile.

Misliti, delati, čutiti

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_18_5
NALOGA

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

7 9
7 5 9 4
9 3 4 6 2
2 6 7 5

2 5

sudoku_LAZJI_18_5

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_5
NALOGA

5 1 9 8 2
8 6 2 1

7
9 2 6

8 4
5 9 7

9
6 4 8 5

2 5 8 1

sudoku_TEZJI_18_5

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_5
NALOGA
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8621

7
926

84
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9
6485
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sudoku_TEZJI_18_5

REŠITEV

576341982
893562714
412798536
924873651
687915243
135624897
741259368
369487125
258136479

sudoku_LAZJI_18_5
NALOGA

148
8349
51237
6371

79
7594
93462
2675

25

sudoku_LAZJI_18_5

REŠITEV

167498523
823567419
594123867
639854271
412739658
758612394
975346182
246981735
381275946

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 17. 1.
20.40 KRČENJE
18.50 MADAME
20.30 VELIKA IGRA
15.30 VAMPIRČEK, sinhro.
18.30 JUMANJI: 
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
17.00 PRAVA NOTA 3
15.40, 18.20 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI
16.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.
21.00 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 17. 1.
18.20, 20.30 KRČENJE
15.40, 19.00 MADAME
16.30 JAZ SEM TI
17.50, 20.50 VELIKA IGRA
15.50 VAMPIRČEK
17.40, 20.20 JUMANJI: 
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
20.00 NAJVEČJI ŠOVMEN

21.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D
16.00, 18.10 BIKEC FERDINAND, sinhro.
16.50 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 16. 1.
19.00 DRUŽINA

Sreda, 17. 1.
19.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI

Četrtek, 18. 1.
19.00 OBUPANA

Petek, 19. 1.
18.00 KRČENJE
20.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI

Sobota, 20. 1.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.00 OBUPANA
20.00 POTNIK

Nedelja, 21. 1.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.00 POTNIK
20.00 KRČENJE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 18. januarja
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
16. 1. 

-2/5 °C

Nedelja 
21. 1.

-4/2 °C

Sreda 
17. 1. 

Četrtek
18. 1. 

Petek
19. 1. 

Sobota
20. 1.

0/4 °C -2/6 °C -2/4 °C -3/3 °C

Ponedeljek 
22. 1.

Torek
23. 1.

Sreda
24. 1.

Četrtek
25. 1.

-6/4 °C -4/5 °C -6/1 °C -4/1 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

16. 1. tor. Marcel 7.40 16.44

17. 1. sre. Anton 7.39 16.45 

18. 1. čet. Marjetka 7.38 16.47 

19. 1. pet. Marij 7.38 16.48

20. 1. sob.  Boštjan 7.37 16.50

21. 1. ned. Neža 7.36 16.51

22. 1. pon.  Cene 7.35 16.52

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Delovni sesta-
nek, ki so ga pred letnim 
srečanjem in volilno skup-
ščino Združenja turistič-
nih kmetij Slovenije za go-
renjske člane pripravili na 
Šenkovi domačiji na Jezer-
skem, so namreč izkoristi-
li tudi za izobraževanje. »To 
je priložnost za ogled dobrih 
praks za tiste, ki se že ukvar-
jajo s turizmom na kmeti-
jah, in za one, ki še razmi-
šljajo o tej dopolnilni dejav-
nosti na svojih kmetijah. To 
je namreč zelo zahtevna de-
javnost, s katero običajno 
enotno diha vsa družina,« 
je povedala Vanja Bajd Fre-
lih s Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Kranj. Srečanja 
se je udeležila le peščica čla-
nov združenja z Gorenjske, 
ki so po ogledu Šenkove do-
mačije in zanimivem preda-
vanju sodelavke Združenja 
turističnih kmetij Sloveni-
je Renate Kosi o tem, kako 
povečati turistični obisk na 
kmetijah, ocenili, da je osta-
lim lahko žal, ker so zamudi-
li tako dobro izkušnjo.

Izkušnja Šenkove 
domačije

Gostitelja s Šenkove do-
mačije, Polona in Drejc Kar-
ničar, ki sta pred leti pusti-
la dobri službi in se zače-
la ukvarjati s turizmom na 
kmetiji, sta gostom razka-
zala petsto let staro domači-
jo, ki se je v turizem usmeri-
la leta 2010. Najprej so od-
prli prostor za kampiranje, 
nato na mestu stare »preu-
žitkarice« zgradili veren po-
snetek nove in v njih zago-
tovili dvanajst udobnejših 
namestitev. Na domačiji je 
mogoče prenočevati tudi na 
senu. Najnovejša pridobitev 
pa je obnovljena petsto let 
stara glavna hiša, kulturni 

spomenik državnega pome-
na. Zakonca Karničar pri-
trjujeta uvodni ugotovitvi, 
da s turistično dejavnostjo 
na kmetiji živi vsa družina. 
Njuna izkušnja je lahko nav-
dih tudi za tiste, ki s to do-
polnilno dejavnostjo šele za-
čenjajo, tako denimo Lam-
petovi s kmetije Pr' Švajcar 
na Spodnjem Brniku. Zna-
ni so po svatbah na seniku 
in po konjih, želijo pa razvi-
jati tudi prenočitve, slišimo 
od mladih nosilcev dopolnil-
ne dejavnosti.

Tudi za podeželje 
rekordna sezona

Renata Kosi, svetovalka 
za razvoj turizma na pode-
želju pri Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Celje, je deja-
la, da je bila turistična sezo-
na leta 2017 tudi na kmetijah 
odlična. To velja tudi za Go-
renjsko, vendar se je v pole-
tni gneči izkazalo, da Slove-
nija masovnega turizma ne 
zdrži. »Zasedenost je veli-
ka, ponudba na kmetijah se 
razvija, zagotavljajo se pre-
nočitve, vendar pa kaže, da 

je turizem hitrejši kot ra-
zvoj infrastrukture,« pritr-
juje Jože Soklič, nosilec do-
polnilne dejavnosti na kme-
tiji na Selu pri Bledu. Po-
dobno dobra sezona se obe-
ta tudi v letu 2018, nadalju-
je Renata Kosi. Med turi-
sti na podeželju prevladuje-
jo gostje iz sosednjih držav 
pa Britanci, Izraelci, Ameri-
čani ..., po lestvici obiska na 
kmetijah tako rekoč ves svet. 
Prednosti, ki privabljajo tu-
riste na kmetije, so lokaci-
ja, gostoljubje, lokalna hra-
na, ki zraste iz zemlje, ka-
kovost namestitev, osebni 
odnos gostiteljev, doživetja. 
Predvsem slednja, pravi Re-
nata Kosi, prepričana, da je 
glavni motiv turista, ki pri-
de letovat na kmetijo, doži-
vljanje narave. To lahko do-
življajo skozi športe, kot sta 
pohodništvo in kolesarjenje, 
kot s spoznavanjem dela in 
tehnologije na kmetiji, z dru-
ženjem z domačini in doma-
čimi živalmi, tudi sodelova-
njem pri kmečkih opravilih 
ali ustvarjanju lokalnih ku-
linaričnih dobrot. Kosijeva 

tudi svetuje, naj gospodinje 
dajo recepte za domače dob-
rote, če jih gostje prosijo za-
nje. Nima jih pomena ljubo-
sumno zadrževati zase, tako 
ali tako se gostom te jedi ne 
bodo tako dobro posrečile, 
kot se prekaljenim doma-
čim kuharicam. Sicer pa naj 
vsaka kmetija gradi na svo-
ji posebnosti. Kaj sicer po-
nudniki na turističnih kme-
tijah storijo, da bi povečali 
obisk in zasedenost? Pred-
vsem morajo biti aktivni in 
zelo odzivni. Danes nista do-
volj le elektronska pošta in 
spletna stran, vsebino svoje 
ponudbe s fotografijami naj 
večkrat tedensko objavljajo 
tudi na družabnih omrežjih, 
zlasti Facebooku in Instagra-
mu, pri čemer so dragocena 
pomoč zlasti mlajši družin-
ski člani. Svetujejo aktivnost 
na rezervacijskih kanalih. Iš-
čejo naj tudi odziv gostov, da 
jim bodo v prihodnje lažje 
prilagodili ponudbo. Dobra 
je tudi predstavitev v katalo-
gih, ki jih Slovenska turistič-
na organizacija ponuja na 
mednarodnih sejmih.  

Na turistične kmetije 
privabljajo doživetja
V minulem turistično rekordnem letu so bile zelo dobro obiskane tudi turistične kmetije na 
Slovenskem. Kako nadgraditi svojo ponudbo, da bosta obisk in zasedenost teh turističnih zmogljivosti 
še boljša in kako zadovoljiti pričakovanja gostov, so lahko gorenjski ponudniki s turističnih kmetij 
prisluhnili na delavnici, ki sta jo zanje pripravila Združenje turističnih kmetij Slovenije in Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj. 

Udeleženci srečanja gorenjskih članov Združenja turističnih kmetij Slovenije na Jezerskem

Železniki – V četrtek ob 17. uri bo v kulturnem domu v Železni-
kih na ogled predstava Hiška za vse v izvedbi vzgojiteljic Vrtca 
Železniki. Vstop bo prost. 

Vzgojiteljice vabijo na predstavo
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Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

gorenjska  
p r e m i e r a  

Petek,  6.  januar ,  ob 20 00
Cerklje
K u l t u r n i  h r a m  
Ignaci ja  Borštnika

vstopnice:  www.mojekarte.si, Petrol, OMV… 
info: 051 606 220 www.smejmo.se
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Ana Šubic

Železniki – Potem ko so v 
Kulturno umetniškem dru-
štvu France Koblar Železni-
ki več let uprizarjali komedi-
je, ki so občinstvo popeljale 
kakšnih sto let nazaj, so se 
v tej sezoni odločili na oder 
postaviti sodobnejšo igro. 
To soboto ob 19. uri bodo 
tako v domačem kulturnem 
domu premierno uprizorili 
komedijo Za nacionalni in-
teres, ki si jo bo ogledal tudi 
njen avtor Tone Partljič, če 
mu bo čas dopuščal. Prva po-
novitev bo v nedeljo, 28. ja-
nuarja, ob 18. uri na istem 
prizorišču.

Režiserske niti je tokrat 
prevzela Mateja Markelj. 
»Tokrat smo se odločili za so-
dobnejšo temo, lahko rečem 
vedno aktualno, letos pa, ne-
namerno, še toliko bolj.« Je-
seni nas namreč čakajo lo-
kalne volitve, ki se odvija-
jo tudi v komediji Za nacio-
nalni interes. »Gre za ostro, 
provokativno, politično sati-
ro. Dogaja se v večjem štajer-
skem mestu, kjer slovenska 

vinogradniška stranka želi 
zmagati na lokalnih voli-
tvah za župana. Za kandi-
data predlaga pomembne-
ga vinogradnika Maksa Ko-
sija. Vinogradnik je prijatelj 
kmetijskega ministra, ki ve 
za vse Kosijeve 'grehe' in ga 
prisili, da sprejme kandida-
turo. Med volilnim bojem 
se prepletajo nečedni posli, 
nikomur ni mar za pošte-
nje, gre le za povzpetništvo 
in pohlep. Kosijeva družina 

zaradi medijev in lopovov 
počasi izgublja tla pod noga-
mi. Glavnega junaka pripe-
ljejo na rob propada,« je vse-
bino strnila režiserka. 

V glavnega junaka Kosija 
se bo vživel Miloš Šmid, po-
leg njega pa bodo zaigrali še 
Majda Demšar, Aleksandra 
Markelj, Jure Zupanc, Alen-
ka Bertoncelj, Nejc Demšar, 
Miha Lotrič, Jerneja Tolar, 
Blaž Vrhunc, Matej Markelj, 
Dolores Mohorič in Matej 

Benedičič. Slednja sta se v 
tej sezoni na novo pridruži-
la dramski skupini, medtem 
ko so ostali stalni igralci že-
leznikarskega odra.

Režiserka Mateja Markelj 
je še povedala, da so Par-
tljičeva dela v preteklosti že 
večkrat držali v roki, a do iz-
vedbe nikoli ni prišlo. »Naj-
večji problem je dobiti bese-
dilo, ki ustreza razpoložljivi 
igralski zasedbi in postavitvi 
scene.«

»Volilna« komedija v Železnikih
Dramska skupina Kulturno umetniškega društva France Koblar iz Železnikov bo v soboto premierno 
uprizorila Partljičevo satirično komedijo Za nacionalni interes.

Na uprizoritev komedije Za nacionalni interes se dvanajst igralcev pod režisersko taktirko 
Mateje Markelj pripravlja že od oktobra. / Foto: arhiv KUD France Koblar

Bled – Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled v so-
delovanju z destinacijskimi organizacijami regije Julijske Alpe 
in javnim zavodom Triglavski narodni park (TNP) koordinira 
tečaj za turistične vodnike na območju Julijskih Alp. Kot pou-
darjajo v javnem zavodu TNP, so tovrstna izobraževanja zelo 
pomembna in ključna za učinkovito usmerjanje obiskovalcev 
tako z vidika razumevanja in spoštovanja vrednot Triglavskega 
narodnega parka ter doseganja prednostnih ciljev zavarova-
nega območja kot tudi z vidika lokalnega razvoja. Osemnajst 
kandidatov je tako konec lanskega leta opravilo teoretični del 
izobraževanja, usposabljanje bodo nadaljevali spomladi.

Usposabljajo turistične vodnike 

Jože Košnjek

Dražgoše – Letos sta Kle-
men in Miha Zupanc pos-
tavila v jaslice terilnico in 
sušilnico lanu in Tinetov 

kozolec, pa tudi okolje, v ka-
terem so postavljene, je pre-
cej »dražgoško«. Klemen in 
Miha sta povedala, da so kra-
ju prilagojene jaslice v vasi 
že običaj. 

Jaslice po dražgoško
Do svečnice bodo v dražgoški cerkvi svete Lucije 
postavljene jaslice z dražgoškimi motivi.

Dražgoške jaslice bodo postavljene do svečnice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v  
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko tudi popili kavico ter izbrali  
eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka  
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.

kava  
Barcaffe  

250 g

majica
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MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

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

PRIREDITVE
Jaz, Čarli Čeplin
Kranj – V četrtek, 18. januarja, ob 19. uri bo v knjigarni Og-
njišče v Kranju pater Karl Gržan predstavil knjigo Jaz, Čarli 
Čeplin.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo jutri, v sredo, 17. januarja, ob 18. uri predavanje 
Gobe in gobarjenje. Prav tako ob 18. uri Slovensko društvo 

Zelišča v kulinariki 
Lesce – Društvo Ajda Gorenjska vabi v četrtek, 18. januarja, 
ob 17. uri v Čebelarski center na predavanje Uporaba zelišč 
in hrane v zimskem času, da nas bo jed pogrela in varovala 
pred zimskimi boleznimi. Predavala bo Marija Kočevar, so-
avtorica knjig Ščepec. Dodatne informacije lahko dobite po 
telefonu številka 041 948 336.

Kirgizija Jamming 2017
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 16. 
januarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Jakob Šparovec bo 
predstavil alpinistično odpravo Kirgizija Jamming 2017, v ka-
teri je sodelovalo deset plezalcev.

Islandija
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo jutri, v sredo, 17. januarja, 
ob 19. uri potopisno predavanje Mojce in Janeza Logarja o 
Islandiji.

OBVESTILA
Pravilno dihanje in sproščanje s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 18. januarja, ob 17. uri na brezplačno 
delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s 
petjem, ki bo potekala v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). Delavnico bo vodila Tatjana 
Gričar.

Začetni tečaj biodinamike 
Radovljica – Društvo Ajda Gorenjska vabi v soboto, 20. janu-
arja, od 9. do 16. ure v prostore Osnovne šole A. T. Linharta, 
Kranjska cesta 27, na začetni tečaj biodinamike. Drugi del 
predavanja bo potekal 27. januarja od 9. do 16. ure. Informa-
cije in prijave sprejemajo po telefonu 041 948 336 ali moni-
ka.brinsek@gmail.com.

PREDSTAVE

Vsa življenja Toneta Mlakarja 
Žiri – DPD Svoboda Žiri, Muzejsko društvo Žiri in Man-
dragora Film vabijo v petek, 19. januarja, ob 19. uri v Kino 
Žiri na projekcijo dokumentarnega biografskega filma Vsa 
življenja Toneta Mlakarja. Ogledu filma bosta sledila kratek 
pogovor z glavnim junakom in režiserjem filma in druženje 
v avli kina.

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. 

hospic organizira srečanje, ki je namenjeno druženju, med-
sebojni podpori, srečevanju žalujočih in priložnosti za pogo-
vor in izmenjavo izkušenj. V četrtek, 18. januarja, bo ob 17. 
uri delavnica Popravljalnica oblačil – učenje šivanja s popra-
vljanjem svojih oblačil. Lahko prinesete tudi svoj šivalni 
stroj. V TIC Cerklje bo danes, v torek, 16. januarja, ob 16.30 
tombola, jutri, v sredo, 17. januarja, pa bo ob 9. uri prireditev 
z naslovom Povejmo si. Na Društvu upokojencev Preddvor 
bo danes, v torek, 16. januarja, ob 10. uri srečanje pogovorne 
skupine. V Športni dvorani Šenčur bo jutri, v sredo, 17. janu-
arja, ob 17. uri telovadba za vse generacije. Obvezne prijave 
na brezplačne dogodke sprejemajo po telefonu 041 724 134 
in na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 16. janu-
arja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 17. januarja, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 18. januarja, bo 
ura pravljic ob 17. uri, v petek, 19. januarja, pa se bo Brihtina 
pravljična dežela začela ob 10. uri.

IZLETI

Pohod Možjanca–Štefanja gora
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje člane in prijatelje 
na prvi pohod z Možjance na Štefanjo goro, ki bo v soboto, 20. 
januarja. Zbirno mesto bo ob 9. uri pred Diabetičnim centrom 
v Kranju. Odpeljali se boste do Možjance, kjer boste začeli po-
hod. Ne prenaporne hoje bo za približno eno uro. Na kmeč-
kem turizmu bodo pohodnikom postregli kosilo. Prijave in in-
formacije do srede, 17. januarja, pri Ivanu na tel.: 031 485 490.

PREDAVANJA

Po Iranu
Vodice – V knjižnici v Vodicah bo 23. januarja ob 19.30 po-
topisno predavanje Po Iranu. Predavala bosta Živa Logar in 
Oliver Gaberšek.

Celostna obravnava oseb s težavami  
v duševnem zdravju
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 16. januarja, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem 
zdravju v skupnosti. Predavanje bo vodil mag. Edo P. Belak v 
prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 31. decembra 2017, je bil AVTO CENTER LOVŠE,  
d. o. o., Cesta Staneta Žagarja 65b, Kranj. Nagrajenci: 1. nagra-
da: brezplačni najem Toyote C-HR za konec tedna – Jože Vrtač, 
Duplje, 2. nagrada: majica in kapa Toyota Lovše + bon storitev 
za 20 € – Janez Grčar, Kamnik, 3. nagrada: kapa Toyota Lovše – 
Miha Žnidar, Kranj.  Nagrade je možno prevzeti v prodajnem  
salonu v Kranju, z dokazilom o osvojeni nagradi. Čestitamo.

Rezultati 4. kroga – 14. januarja 2018
16, 17, 21, 30, 31, 34, 36 in 23

Loto PLUS: 3, 6, 10, 15, 20, 27, 33 in 12
Lotko: 8 0 9 2 9 2

Sklad 5. kroga za Sedmico: 620.000 EUR
Sklad 5. kroga za PLUS: 580.000 EUR
Sklad 5. kroga za Lotka: 730.000 EUR

LOTO
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Skladiščnik m/ž (Brnik) 
V novo zgrajenem logističnem centru na Brniku z več kot 70 000 paletnimi mes-
ti bomo zaposlili več posameznikov na delovno mesto: Skladiščnik. Kuehne + Na-
gel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 14. 2. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Voznik viličarja m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: najmanj osnovnošolsko izobrazbo, izpit za voznika 
viličarja, motiviranost za delo, delo v štirih izmenah; kandidati z izkušnjami imajo 
prednost. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 14. 
2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Glavne delovne naloge: opravljanje vzdrževalnih del na napravah in obdeloval-
nih strojih, skrb za preventivno vzdrževanje in nemoteno obratovanje določenega 
dela naprav ali skupine obdelovalnih strojev, sodelovanje pri izdelavi predlogov za 
preventivno redno in remontno vzdrževanje, organizacija in izvajanje dela v sku-
pini. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 13. 2. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec linije m/ž (Škofja Loka) 
Naloge delovnega mesta bodo zajemale: nadzorovanje delovanja proizvod-
ne linije in naprav z instrumenti, signali, pisalniki in nivojskimi stikali, vključe-
vanje linije in naprav v obratovanje oz. izključevanje iz obratovanja, operativ-
no upravljanje tehnološkega procesa z razpoložljivimi viri, stalno kontrolira-
nje ključnih parametrov proizvodnega procesa ... Knauf Insulation, d. o. o., Tra-
ta 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 13. 2. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Tehnolog kakovosti m/ž (Komenda) 
Od kandidata pričakujemo: vsaj dve leti delovnih izkušenj na podobnih delih v 
proizvodnem podjetju na področju proizvodnje, tehnologije, kakovosti ali razvo-
ja, izobrazba VI. ali VII. stopnje elektro, strojne ali druge ustrezne tehnične sme-
ri, usmerjenost na tehnično področje s sposobnostjo koordiniranja, komunikacije, 

analitičnega razmišljanja in timskega dela ... RLS merilna tehnika, d. o. o., Poslovna 
cona Žeje pri Komendi, Pod vrbami 2, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 4. 2. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist m/ž (Brnik) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo: ustrezno izobrazbo VI/2. stopnje zahtevnosti in 
12 mesecev delovnih izkušenj na področju komerciale oziroma ustrezno izobrazbo 
VI/1. stopnje zahtevnosti in 2 leti omenjenih delovnih izkušenj, vozniški izpit B-ka-
tegorije, znanje angleškega jezika na višjem nivoju, obvladovanje MS Office orodij. 
Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbira-
mo do 26. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v nabavi – študentsko delo m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: starost vsaj 18 let, osnovno računalniško znanje, status 
študenta ali dijaka, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 1. 2018. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo) 
Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in ma-
teriala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem Merkur tr-
govina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 21. 1. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Nabavni referent m/ž (Lesce) 
Vaše naloge: priprava podatkov za organizacijo dobave materialov, pisna in ustna 
komunikacija z dobavitelji, zagotavljanje, da dobavitelji ravnajo v skladu s pogod-
bo in dogovorom, pogajanja z dobavitelji in iskanje novih, ocenjevanje dobavite-
ljev glede na ceno, kakovost, plačilne pogoje in dobavo ... Sportina Bled, d. o. o., 
Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 28. 1. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Poslovni sekretar m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Uspešno manjše podjetje, ki deluje v mednarodne okolju, išče komunikativnega, 
natančnega in delovnega poslovnega sekretarja z željo po osebnem razvoju. Delo 
obsega področje knjigovodstva, logistike, nabave in ostalih administrativnih in pi-
sarniških del. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu in bi radi delali v 
dinamičnem okolju, potem preverite delovno mesto. MS Viscom, d. o. o., Trnovlje 
38, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 11. 2. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

CNC-operater m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: delo na CNC-strojih za obdelavo aluminija ter železa, osnovno zna-
nje branja tehničnih načrtov, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave, skrb 
za osnovno vzdrževanje strojev, odkrivanje in javljanje pomanjkljivosti na stroju. 
Ponujamo vam zaposlitev v urejenem in stabilnem podjetju, stimulativno plačilo. 
Kopt Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 20. 1. 2018. Po-
drobnosti 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

  »Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev   
  vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,   
  veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,   
  vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)  

30
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonu: 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

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.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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ZAHVALA 

V 88. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, ata, pradedek, 
brat in stric

Jože Štern
iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hva-
la zdravstveni dežurni službi iz Kranja, duhovniku Bojanu Likarju 
za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem Ultima za lepo petje. 
Lepa hvala pogrebni službi Navček in Komunalnemu podjetju Kranj. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Anica in hčerke Anica, Jožica in Nataša z družinami
Stražišče, januar 2018

Kogar imaš rad, 
ne umre, 
samo daleč, daleč je. 

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.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A3, letnik 1998, 1.9 TDi, bele 
barve, lepo ohranjen, tel.: 041/406-
966 18000043

CITROËN C4, letnik 2007, karambo-
liran, ali kupim z okvaro motorja, tel.: 
041/415-456 
 18000172

OPEL Astro 1996 in krožno žago za 
rezanje hlodovine, tel.: 041/694-938 
 18000141

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC oprema 
max, 16.600 km, tel.: 041/335-539  
 18000035

AVTODELI IN OPREMA
KUPIM

VLEČNO kljuko za R Clio 1.2, letnik 
2004, tel.: 040/232-490 
 18000166

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 
 18000036

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17004048

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor  
 18000186

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ZA minimalno ceno prodam 13 različ-
nih okenskih polken Jelovica, z okov-
jem, tel.: 031/653-181 18000179

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, traktorsko kiper 
prikolico ter prikolico za živali, tel.: 
031/343-177 18000178

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
KUPIM

RABLJENO  kuhinjo in omaro z vrati, 
š. 60, g. 40, v. ni pomembna,, tel.: 
031/505-087 18000162

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOTALKE štev. 39, cena 5 EUR, tel.: 
040/232-490 18000167

49 športnih pokalov, cena 50 EUR, 
tel.: 041/204-056 18000173

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 18000069

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18000163

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOŠKE kavbojke, štev. 34, nove, 
cena 5 EUR, tel.: 040/232-490 
 18000168

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

STRANSKI odmetalec Schmidt S3, 
obnovljen, primeren za Unimog ali trak-
tor, tel.: 041/516-692 18000169

VILICE za bale, nove, fiksne, 170 
EUR, in stiskalec pločevink, nov, tel.: 
041/255-636 18000170

KUPIM

NAKLADALEC hlevskega gnoja, tel.: 
031/591-088 18000177

PRIKOLICO za prevoz živali in vrtav-
kasto brano, tel.: 031/604-918 
 18000174

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 18000016

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18000080

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir sora in desi-
re ter korenje in čebulo, tel.: 031/311-
855  
 18000175

KRMNI krompir in krmno peso ter 
jedilni krompir sora in desiree, tel.: 
041/347-243 
 18000165

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA, starega 10 dni, pasma LS/
RH/JE, Bohinj, tel.: 031/641-399 
 18000176

BREJO kravo, vajeno paše, in suha 
bukova drva, pod kozolcem, dostavim, 
tel.: 031/378-946  
 18000185

ČB bika, starega 16 mesecev, ali me-
njam za kravo dojiljo, tel.: 041/298-
510  
 18000180

ČB bikca, starega 1 mesec, tel.: 
041/586-662 
 18000181

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 17004348

TELIČKO simentalko, staro 20 dni, 
tel.: 04/25-21-426, 031/224-998 
 18000164

KUPIM

BREJO ovco ali ovco z jagenjčkom, 
tel.: 031/494-796 18000188

PODARIM

2 LETI starega prijaznega kuža, z do-
kumenti in pasjo uto, tel.: 041/516-
692  
 18000171

OSTALO
PRODAM

KVALITETNO meso 13 mesecev sta-
rega bikca, hranjenega le z domačo 
krmo, seno in ječmen, cena 6 EUR/
kg, tel.: 030/315-699 
 18000187

SENO, tel.: 031/463-250 18000184

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO terenskega komercialista 
(m/ž) za prodajo medicinsko-terapev-
stkih pripomočkov končnim kupcem na 
območju Slovenije. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
154  
 18000110

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 
 17004319

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija 17004320

ZA DOLOČEN čas iščemo prodajalca/
ko v kmetijski trgovini – sprejem in izda-
ja blaga, svetovanje strankam in pomoč 
v skladišču. Prijave na darja.pecaric@
korotan-kranj.si ali Korotan,d.o.o., 
Struževo 20, 4000 Kranj 
 18000183

IŠČEM

IŠČEM DELO – živo glasbo za ohceti, 
obletnice in vse zabave izvaja duo Dva, 
tel.: 031/595-163  
 18000147

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 17004349

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 18000037

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 
 17004350

RAZNO
PRODAM

SOBNO  kolo, cena 30 EUR, in 4 m3 
gabrovih drv, za kuhinjske štedilnike, 
okolica Žirovnice, tel.: 041/274-891 
 18000161
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Anketa

Iztok Fon, Kranj:

»Podpiram sindikate, ki so 
napovedali stavke, menim 
pa, da so se prepozno prebu-
dili. Je že prav neokusno, kar 
pri nas delajo z navadnimi 
ljudmi, tako v javnem sektor-
ju kot v mnogih podjetjih.«

Štefka Kenda, Kranj:

»Sindikate, ki se borijo za viš-
je plače, zagotovo podpiram. 
Zdi se mi zelo žalostno, ker 
so delavci prisiljeni stavkati, 
če želijo doseči, da jih vsaj 
malo upoštevajo.« 

Ljata Bajrami, Kranj:

»Povsem normalno je, da se 
tudi zaposleni v javnem sek-
torju borijo za boljše plačilo, 
saj gospodje na vrhu skrbijo 
le za lastno korist. Le malo 
jim je mar, ali ljudem omo-
gočajo dostojno življenje.« 

Jože Smukavec, Kranj:

»Stavke so povsem razumlji-
ve ob trenutnem stanju v Slo-
veniji. Ne znam si predsta-
vljati, da bi stavkal nekdo, 
ki prejme pošteno plačilo za 
svoje delo. S 500 evri na me-
sec se pač ne da preživeti.« 

Simon Šubic

Do 14. februarja se bodo 
v Sloveniji po napovedih 
sindikatov javnega sektorja 
zvrstile kar štiri stavke, prva 
pa bo na vrsti že ta mesec. 
Zaposleni v javnem sektor-
ju zahtevajo predvsem dvig 
plač. Jih podpirate?

Foto: Gorazd Kavčič

Prav je,  
da stavkajo

Magda Štupnikar, Kropa:

»Stavkajoče podpiram v nji-
hovih prizadevanjih, saj se mi 
zdi, da je v nas vedno manj 
uporništva. Delavci moramo 
braniti svoje pravice. Bile so 
težko priborjene, zato jih ne 
smemo zapraviti.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes bo oblačno in večinoma suho. Padavine bodo možne 
na območju Bohinja in v Škofjeloškem hribovju, kjer bo meja 
sneženja med 500 in 800 m. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. 
Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne so občasne 
krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo pretežno jasno, proti 
večeru bo več oblačnosti.

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

Jure Ferlan

Šmartno – Ob nedeljah 15 
minut pred 11. uro (ko se 
v cerkvi začne maša) lah-
ko obiskovalci Šmarne gore 
prisluhnejo ubranemu zvo-
njenju iz zvonika. V zvoni-
ku, ki je predelan iz nekda-
njega obrambnega stolpa 
v obzidju protiturškega ta-
bora, visijo štirje bronasti 
zvonovi. Veliki tehta sko-
raj štiri tone in ga morata 
poganjati dva človeka. Na-
nje se večino nedelj pritrka-
va, razen v adventnem in 
postnem času, ko se po tra-
diciji enostavno zvoni s po-
tegi vrvi, saj zvonovi tu niso 
elektrificirani. V glavnem 
zvonarji prihajajo iz okoliš-
kih krajev. Večkrat se jim 
pridružijo tudi pritrkoval-
ci od drugod. Nekatere žu-
pnije imajo na Šmarni gori 
zaobljubljene maše in tak-
rat pridejo njihove pritrko-
valske skupine. Kot je po-
vedal skrbnik zvonika Si-
mon Likar, se vsi z zvonje-
njem na Gori ukvarjajo pro-
stovoljno, ker so ljubitelji 
zvonov in pritrkavanja. Po-
sebnost Šmarne gore je, da 
tu poldan zvoni ob pol dva-
najstih v spomin na dogo-
dek iz časa turških vpadov. 
Legenda pravi, da so Turki 

sklenili napasti in zasesti 
tabor s cerkvijo, v katerem 
so se skrivali okoliški prebi-
valci, do dvanajste ure. Če 
jim to ne bi uspelo do tak-
rat, bi prišle na pomoč do-
datne skupine napadalcev. 
Ljudje za obzidjem so izve-
deli za ta načrt in pozvonili 

poldan že ob pol dvanajsti. 
Tako okrepitve niso priš-
le in Turki niso zavzeli ta-
bora. Poldan se zvoni še po 
starem, z dvema presledko-
ma, tako da pozvoni trikrat s 
33 udarci. Likar skrbi tudi za 
staro stolpno uro na uteži, 
ki še vedno deluje. Navijati 

jo je treba ročno dvakrat te-
densko. Ob smrti svojcev 
nekateri prebivalci okoliš-
kih krajev naročijo na Gori 
tudi zvonjenje za slovo. Če 
se zbere dovolj zvonarjev, 
pozvanjajo tudi delopust ob 
sobotah in pred večjimi pra-
zniki.

Zvonovi na ročni pogon
Šmarnogorski zvonovi so še vedno na ročni pogon. Poldan zvoni ob pol dvanajstih.

V nedeljo pred božičem so zvonili (na fotografiji od leve od zgoraj navzdol) Marko Kumar, 
Simon Likar (skrbnik zvonika), Blaž Kumar in Janez Robas. Obvladali so zvonove, ki skupno 
tehtajo okoli sedem ton in pol. /Foto: Jure Ferlan

Ana Šubic

Železniki – V občini Železni-
ki so se z novim letom pod-
ražile oskrbnine v vrtcih. 
Ekonomske cene v vrtcu pri 
osnovni šoli so za 1,5 odstotka 
višje kot doslej, razlog so viš-
je plače zaradi odprave plač-
nih anomalij zaposlenih v 
nižjih plačnih skupinah. Me-
sečna oskrbnina za otroke v 
prvem starostnem obdob-
ju tako po novem znaša 393 
evrov, v drugem starostnem 
obdobju 313 evrov, v kom-
biniranih oddelkih pa 345 
evrov. V katoliškem Antono-
vem vrtcu s koncesijo so eko-
nomske cene za 4,5 odstot-
ka višje kot doslej, prav tako 

predvsem zaradi višjih stro-
škov dela, a bo cena za starše 
ostala enaka kot v Vrtcu Že-
lezniki, saj bo razliko do cene 
programa v Antonovem vrt-
cu kot običajno pokrila obči-
na. Letos naj bi jo to stalo oko-
li 15 tisoč evrov. Nove cene so 
na zadnji seji potrdili občin-
ski svetniki. Po mnenju ne-
katerih so višje cene v Anto-
novem vrtcu nesprejemljive, 
a je bilo na drugi strani slišati, 
da je občina morala veliko in-
vestirati v vrtec pri šoli, med-
tem ko pri katoliškem vrtcu 
to ni bilo potrebno. Svetniki 
so v razpravi razmišljali tudi 
o možnosti skupne nabave 
živil v obeh vrtcih, s čimer bi 
lahko znižali cene.

Vrtci malenkost dražji

Maja Bertoncelj

Kranj – V mestu Harbin na 
severovzhodu Kitajske vsa-
ko leto poteka največji festi-
val ledu in snega na svetu – 
Ice Festival Harbin. Ledni 
mojster Miro Rismondo, av-
tor projekta Ledena dežela, 
se je letos tja odpravil z eki-
po slovenskih mojstrov.

Miro Rismondo, Bog-
dan Jerič, Robert Jenkole in 
Jure Pogačnik so tekmovali 
v dveh kategorijah – ledene 
in snežne skulpture. Izdela-
li so dve ledeni skulpturi, Kri-
stalna vrata v neskončnost in 
Rojstvo krogel. V tej katego-
riji so prejeli priznanje za 

odlično skulpturo. Največ-
ji uspeh pa so dosegli v izde-
lovanju snežne skulpture. S 
skulpturo Rojstvo Kresnika 
so v hudi konkurenci osvojili 
tretje mesto. »V tekmovanju 
snežnih skulptur se je pome-
rilo več kot trideset ekip iz ce-
lega sveta. Skulptura Rojstvo 
Kresnika je tehnično nasta-
jala celo leto. Temeljila pa je 
na tehniki čipke. Izdelana je 
iz 36 kubičnih metrov snega, 
od tega smo odstranili prib-
ližno 27 kubičnih metrov,« je 
povedal Miro Rismondo. 

Prvo mesto v izdelovanju 
snežne skulpture je osvojila 
ruska ekipa, drugo pa Mon-
golija. 

Na Kitajskem nagrajena 
skulptura Slovencev
Slovenija je prvič ekipno osvojila nagrado na 
festivalu ledenih in snežnih skulptur na Kitajskem.

Kranj – Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Anja Kopač Mrak bo Ekonomsko-socialnemu svetu 
predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 zviša za 4,7 
odstotka na 842,79 evra bruto oz. 638,42 evra neto. Pri pripravi 
predloga so poleg inflacije upoštevali tudi gibanja v minulih 
letih in obete stabilne gospodarske rasti v prihodnje.

Ministrica predlaga dvig minimalne plače


