
AKTUALNO

Stari vrh iz  
primeža dolgov
Občinski svet v Škofji Loki je skle-
nil, naj občina dokapitalizira STC 
Stari vrh v višini dvesto tisoč 
evrov. Za enak znesek bo družbo 
dokapitalizirala tudi Občina Gore-
nja vas - Poljane. Občini sta sedaj 
edini lastnici smučišča.

3

GORENJSKA

Visok delež območij 
Nature 2000
Na Gorenjskem 44,3 odstotka 
ozemlja sodi pod varovano obmo-
čje Natura 2000, kar je več od slo-
venskega povprečja. Največji pro-
blem je porast dejavnosti v narav-
nem okolju in kmetijstvo.

6

KULTURA

Vsem nam tako  
znan sanjski svet
Z razstavo risb, lesenih kipov in 
reliefov iz bogatega ustvarjalnega 
opusa avtorja Petra Jovanoviča in 
slavnostno akademijo umetniku v 
čast so v petek v Škofji Loki prosla-
vili njegov življenjski jubilej osem-
deset let.

8

ZADNJA

Skrinjici znova zazidali
Z vrnitvijo stare bakrene šatulje s 
pomembnimi dokumenti izpred 
sto dvajset let zidovju Gimnazije 
Kranj, ki so ji dodali še novo z do-
kumenti, ki pričajo o sedanjem 
času, so minuli četrtek sklenili 
praznovanje ob stodvajsetletnici 
gimnazijske stavbe v Kranju.

24

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo oblačnost nara-
ščala, pihal bo šibek za-
hodni veter. V četrtek bo 
oblačno s padavinami. 

2/7 °C
jutri: pretežno oblačno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 30. januarja 2018

Leto LXXI, št. 9, cena 1,85 EUR                 Odgovorna urednica: Marija Volčjak               Časopis izhaja ob torkih in petkih              info@g-glas.si               www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je jeseni 2017 dopolnil 70 let.  
Ob tej častivredni obletnici se ne kaže ozirati le 
nazaj, ampak tudi naprej. Veliko je vprašanj. Kaj se 
že dogaja in kaj se še obeta tiskanim medijem?  
Bodo preživeli spoprijem z elektronskimi? Itn.  
Gost Glasove preje bo novinar Lenart J. Kučić, 
poznavalec te problematike, GG pa bo zastopala 
direktorica in odgovorna urednica Marija Volčjak.  
Z njima se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 1. februarja 2018, ob 18. uri  
v Mestni knjižnici Kranj.

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

125.
Glasova preja

Usoda medijev in 
Gorenjski glas
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Maja Bertoncelj

Kranj – »Malo sem še v šoku, 
a skušam vse čim bolje do-
živeti. Po doskoku v finalu z 
mene ni padlo breme, bolj 
sem bil zadovoljen, da so mi 
danes uspeli vsi trije skoki, 
da sem pokazal napredek 
od včeraj in da lahko tudi na 
normalni skakalnici skočim 
čez kalkulacijsko točko. Tre-
nutno res skačem konstan-
tno dobro in sem zato za-
dovoljen, da sem bil včasih 

tudi s slabšimi skoki v toč-
kah. Za zdaj sem s sezono 
res lahko zelo zadovoljen,« 
je po nedeljski tekmi svetov-
nega pokala v Zakopanah na 
Poljskem povedal Anže Se-
menič, slovenski športni ju-
nak dneva.

Štiriindvajsetletnik iz Za-
drage, član NSK Tržič FMG, 
je s tem postal dvanajsti slo-
venski zmagovalec tekem 
svetovnega pokala v smučar-
skih skokih. 

Semenič presenetil in skočil na vrh
Smučarski skakalec Anže Semenič je prvič 
zmagal na tekmi svetovnega pokala. Uspeh je 
v Zakopanah s tretjim mestom dopolnil Peter 
Prevc. Prvič v karieri je na stopničke stopila tudi 
alpska smučarka Meta Hrovat. Tretja je bila v 
veleslalomu v Lenzerheideju.

Anže Semenič (desno) se je v Zakopanah veselil uspeha kariere, Peter 
Prevc pa sezone. / Foto: Gorazd Kavčič49. stran

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v petek 
37-letnega Metija Plavo iz 
Potoč pri Preddvoru spo-
znali za krivega večletne-
ga izsiljevanja šenčurskega 
kmeta Aleša Šterna in mu 
izrekli triletno zaporno ka-
zen, plačati pa bo moral tudi 
stroške kazenskega postop-
ka, nagrado pooblaščenke 
oškodovanca in sodno ta-
kso. Sodišče je delno, v viši-
ni pol milijona evrov, ugodi-
lo tudi premoženjskoprav-
nemu zahtevku, z razliko 
do zahtevanih 6,5 milijona 
evrov pa je oškodovanca na-
potilo na pravdo. Po ugotovi-
tvah sodnega senata je sicer 

Plava z izsiljevanjem prido-
bil za 754 tisoč evrov proti-
pravne koristi, vendar pa je 
Štern del zneska že dobil po-
vrnjeno s parcelo in z izter-
ljivim notarskim zapisom, 
tako da mu mora Plava sam 
plačati 387 tisoč evrov, 117 ti-
soč evrov pa skupaj s sosto-
rilcem Urošem Kepicem iz 
Velesovega, ki je bil lani po 
priznanju krivde že pravno-
močno obsojen na pogoj-
no zaporno kazen in plači-
lo štiristo tisoč evrov (skupaj 
s Plavo). Sodnica Marjeta 
Dvornik je Plavi do pravno-
močnosti sodbe tudi podalj-
šala ukrep prepovedi pribli-
ževanja oškodovancu in nje-
govemu prebivališču. 

Za izsiljevanje kmeta tri leta zapora
Z obsodilno sodbo kranjskega sodišča, ki je Metiju Plavi izreklo triletno zaporno kazen in plačilo pol 
milijona evrov, ni nihče povsem zadovoljen. Tožilstvo moti nizka kazen, obrambo pa krivdorek.

Meti Plava (levo) in zagovornik Mitja Sever se bosta na 
sodbo pritožila, saj vztrajata, da je obdolženi od Aleša 
Šterna le izterjeval denar, ki mu ga je posodil. / Foto: Simon Šubic

Meta Hrovat je prvič osvojila stopničke na 
tekmah svetovnega pokala. / Foto: Tina Dokl

412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme RAJKO BURGAR iz Šenčurja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Stoodstotno naravno karitejevo maslo Yanumi

Slovenska blagovna 
znamka Yanumi ponuja 
širok izbor različnih vrst 
100-odstotno naravne-
ga karitejevega masla iz 
najkvalitetnejših sesta-
vin, ki poskrbijo za pri-
merno delovanje vaše 
kože in ji omogočijo, da 
zasije v vsej svoji lepo-
ti.  Poskrbite za zdravo in 
sijočo polt z visoko kvali-
tetnim karitejevim mas-

lom Yanumi, polnim vitaminov E in A, ki slovi po sposobnosti 
vlaženja in zaščite kože, ne vsebuje parabenov, sintetičnih 
dodatkov ter umetnih dišav. Več informacij na: wwwyanumi.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo 30 ml 100-odsto-
tno naravnega karijevega masla Yanumi. Nagradno vpraša-
nje: Naštejte tri prednosti karitejevega masla Yanumi. Od-
govore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 5. februarja 
2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 19. januarja 2018, prejme 
uradno alpsko kapo Smučarske zveze Slovenije Leja Nagode 
iz Kamnika.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 23. januarja 2018, 
prejmeta vsak po dve vstopnici za ogled muzikala Pepelka v 
Radomljah Ana Miler z Bleda in Janez Šlibar iz Kamne Gorice, 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenija pa Andraž 
Petrič z Jesenic.
Nagrajencem čestitamo!

Urša Peternel

Žirovnica – Evropska poslan-
ka Patricija Šulin se je odzva-
la povabilu Občinskega od-
bora SDS in Ženskega odbo-
ra SDS Žirovnica in v petek 
obiskala Gorenjsko. Najprej 
so jo odpeljali na ogled če-
belarskega muzeja v Rado-
vljici, Lectarije, Muzeja Av-
senik v Begunjah, zatem pa 
so ji razkazali najpomemb-
nejše točke na Poti kulturne 
dediščine Žirovnica. Zvečer 
so v Čopovi rojstni hiši v Ži-
rovnici pripravili še pogo-
vorni večer z naslovom Slo-
venija v Evropi, na katerem 
je Patricija Šulin v pogovo-
ru s predsednico Ženskega 
odbora SDS Žirovnica Ire-
no Pfeifer govorila o svojem 
delu evropske poslanke, de-
lovanju Evropskega parla-
menta in vlogi Slovenije v 
Evropi. 

Šulinova je povedala, da 
prihaja iz Nove Gorice, je 
poročena in ima 25-letnega 
sina. Do izvolitve v Evrop-
ski parlament, kjer je člani-
ca poslanske skupine Evrop-
ske ljudske stranke, pa je 
bila zaposlena kot davčna 
inšpektorica. Kot je dejala, 
je delo evropskih poslancev 
zahtevno, med tednom bi-
vajo v Bruslju, kjer od 9. ure 
dopoldne pa vsaj do 18. ure 

potekajo seje odborov, ses-
tanki, srečanja. Delovnik 
je zelo razpotegnjen in tra-
ja tudi po deset do dvanajst 
ur vsak dan, je dejala. Enkrat 
mesečno se evropski poslan-
ci preselijo v Strasbourg, 
kjer potekajo plenarna zase-
danja; ta običajno trajajo od 
9. do 23. ure, včasih tudi do 
1. ure zjutraj. Življenje se ti 
obrne na glavo, je dejala Šu-
linova, ki domov prileti le za 
vikend, a skoraj ni konca te-
dna, da ne bi tudi v Sloveni-
ji imela kakšne obveznosti, 

denimo srečanj, prireditev, 
strankarskih dogodkov ...

Gostja je v nadaljevanju 
predstavila sestavo in nalo-
ge Evropskega parlamenta, 
svoje delo v Evropskem par-
lamentu in prednosti član-
stva v Evropski uniji. Med 
drugim je dejala, da Slove-
nija tudi v letu 2018 osta-
ja neto prejemnica evrop-
skih sredstev, kar pomeni, 
da vplača v evropski prora-
čun dobrih štiristo milijo-
nov evrov na leto, iz proraču-
na pa dobi dobro milijardo 

evrov. »Na voljo so nam tudi 
sredstva iz skladov in 3,2 mi-
lijarde nepovratnih evrop-
skih sredstev, vendar razpo-
ložljiv denar ostaja. Slove-
nija zamuja številne prilož-
nosti, tega pa ni kriva le bru-
seljska birokracija, ampak 
predvsem premalo znanja 
in preslaba nacionalna pod-
pora za porabo sredstev,« je 
bila kritična poslanka. Meni-
la pa je, da bi bila Slovenija 
brez članstva v Evropski uni-
ji gospodarsko še v slabšem 
položaju.

Evropska poslanka v Žirovnici
V Čopovi rojstni hiši sta občinski in ženski odbor SDS Žirovnica pripravila pogovorni večer z evropsko 
poslanko Patricijo Šulin z naslovom Slovenija v Evropi.

Evropska poslanka Patricija Šulin (desno) v pogovoru s predsednico Ženskega odbora SDS 
Žirovnica Ireno Pfeifer

Matevž Pintar

V anketi, ki smo jo tok-
rat opravljali med prebival-
ci občine Naklo, smo prido-
bili 184 odgovorov. Zanima-
lo nas je, kako so anketira-
ni zadovoljni z infrastruktu-
ro v občini. Proračun Obči-
ne Naklo za leto 2018 je spre-
jet. Med večjimi načrtovani-
mi investicijami ostajajo ši-
ritev doma starejših obča-
nov, nakup dveh bivalnikov 

za k stavbi nekdanjega Vrt-
ca Rožle za potrebe Waldor-
fske šole, nakup drsališča in 
dokončanje športnega par-
ka ob novem krožišču, ob-
nova Glavne ceste, nadgra-
dnja večnamenskega objek-
ta za potrebe knjižnice, v 
Podbrezjah pa začetek grad-
nje sekundarne kanalizaci-
je. Sodelujoče smo vprašali, 
ali so zadovoljni z življenjem 
v občini Naklo. Kulturno tu-
ristično društvo Pod krivo 

Jelko Duplje organizira vsa-
ko leto v januarju pohod z 
baklami do Krive jelke. Za-
nimalo nas je, ali se anketi-
rani kdaj udeležijo pohoda.

Z infrastrukturo v občini 
je zadovoljnih 45 odstotkov 
vprašanih, 41 odstotkov je 
prepričanih, da bi lahko 
storili več na tem področju 
in 14 odstotkov je nezado-
voljnih.

Zelo zadovoljnih z življe-
njem v občini Naklo je 61 

odstotkov sodelujočih, tri-
deset odstotkov je delno za-
dovoljnih in devet odstotkov 
je nezadovoljnih.

Januarskega pohoda z ba-
klami do Krive jelke so vsa-
ko leto udeleži 12 odstotkov 
vprašanih, 31 odstotkov se 
ga udeleži občasno in 57 od-
stotkov se pohoda nikoli ne 
udeleži.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki 
bi želeli Gorenjski glas na-
ročiti, vabimo, da nas pok-
ličejo v kontaktni center in-
validskega podjetja v Ško-
fjo Loko na številko 04/51 
16 440 in se pozanimajo o 
ugodnih naročniških po-
gojih.

Občani Nakla zadovoljni 
z življenjem v občini

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Gorenjski poslanec 
SMC Branko Zorman je v 
postopek v državni zbor vlo-
žil novelo zakona o igrah na 
srečo, s katero bi uredili po-
dročje prirejanja športnih 
stav. Predlog je vložil samos-
tojno in ne v imenu stranke 
SMC ali koalicije. 

Igre na srečo so pomem-
ben vir financiranja invalid-
skih in športnih organiza-
cij, s spremembami zakono-
daje pa bi tudi tuji organiza-
torji športnih stav začeli pla-
čevati koncesijske dajatve, ki 
bi pomenile nov, dodaten vir 
sredstev za financiranje teh 
organizacij in prinašale dav-
ke v državni proračun. Veli-
ko Slovencev namreč že po-
laga stave na tujih platfor-
mah, ki pa so pri nas neza-
konite. Ti ponudniki pri nas 
nimajo koncesij in ne plaču-
jejo davkov, zaradi česar os-
tajajo prikrajšani tako prora-
čun kot invalidske in špor-
tne organizacije. Branko 

Zorman je izračunal, da slo-
venski igralci v tujini letno 
vplačajo med 150 in 250 mi-
lijoni evrov stav, s tem pa je 
naša država prikrajšana za 
več milijonov koncesijskih 
dajatev in davkov od dobit-
kov. Predlaga, da bi tujim 
ponudnikom s spremem-
bo zakonodaje zagotovili za-
konito delovanje na sloven-
skem trgu. Z novelo bi omo-
gočili prirediteljem športnih 
stav, ki delujejo ali imajo se-
dež v okviru evropskega go-
spodarskega prostora, da 
pri nas zaprosijo za konce-
sijo, izpolnijo zakonsko po-
goje, plačajo vstopno dajatev 
in tako zakonito delujejo na 
slovenskem trgu. Poslanec 
trdi, da sedanji zakon tega 
ne omogoča: koncesijo lah-
ko pridobijo le družbe z več 
kot petdesetodstotnim dr-
žavnim lastništvom in s se-
dežem v Sloveniji. Področje 
klasičnih iger na srečo (lote-
rijo in stave) pa obvladuje-
ta dva monopolista, Loterija 
Slovenije in Športna loterija. 

Spremenil bi zakon 
o igrah na srečo
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Nedavno so v kamniški 
knjižnici gostili pogo-
vorni večer na temo 

staranja. Razpravi, na kateri 
so gostje predstavljali možnosti, 
kako poskrbeti za varno sta-
rost, kaj naj naredijo starejši, ko 
ne morejo več skrbeti zase, kak-
šen je sistem in kaj vse je na tem 
področju ob pospešeno starajoči 
se populaciji še treba spremeni-
ti, so sledila vprašanja in pobu-
de poslušalcev v dvorani. Med 
zbranimi vstane starejša gospa 
in začne vneto govoriti o pome-
nu dihanja. Kako nam lahko 
izboljša kakovost življenja in 
kako tudi starejšim omili mar-
sikatero bolezen. Njeno govorje-
nje je v dvorani sprva pospremi-
lo muzanje navzočih, nato že 
celo smeh. »Kaj? Potrebujemo 
več denarja in spremembo siste-
ma, ona pa o dihanju!« je bilo 
razbrati med vrsticami.

A gospa se ni predala. Že čez 
nekaj dni me je poklicala in si 
zaželela, da bi svoja spoznanja 
o zdravem načinu življenja in 
pomenu pravilnega – globo-
kega in zavednega – dihanja 
delila tudi z bralci občinske-
ga časopisa. In sva se dobili. 
Priznam, kljub svojim letom 
– sredi osemdesetih – je bila s 
svojo živahnostjo, vitalnostjo 
in energijo najboljša reklama 
za vse, o čemer je govorila. 
Manj spodbudni pa so podatki, 
ki pričajo o tem, da se večina 
zares ne zaveda pomena ene 
najbolj osnovnih življenjskih 
funkcij – dihanja.

Strokovnjaki opozarjajo, da 
človek pravilno diha edino ob 

rojstvu, potem pa z leti na to 
funkcijo počasi kar pozabi. Za 
vsakih dvajset let življenja naj 
bi se naša sposobnost dihanja 
zmanjšala za pet odstotkov in 
veliko starejših od šestdeset let 
ima z dihanjem (in posledično 
številnimi boleznimi) že resne 
težave. Kontrolirano dihanje je 
izjemno pomembno, saj tako 
lahko zajamemo tudi do deset-
krat več zraka in tako dobimo 
desetkrat več kisika, izboljšamo 
prekrvavljenost vsake celice, ak-
tiviramo delovanje nekaterih 
organov, svoje telo čistimo … S 
pravilnim dihanjem naše telo 
preprosto funkcionira bolje. A 
večino časa dihamo nepravil-
no – hitro, plitvo in brez prepo-
ne, in to vsakič, ko smo napeti, 
intenzivno razmišljamo, nas je 
strah, smo utrujeni, brez volje, 
sklonjeni nad računalnikom … 
A ta krog je začaran, saj prav 
nepravilno dihanje povzroča 
slabo razpoloženje, težave s 
koncentracijo, glavobole, po-
manjkanje energije, slabše de-
lovanje notranjih organov in še 
mnogo drugega.

In kako dihati pravilno? 
Zdravniki pravijo, da je bistve-
no, da na dihanje večkrat po-
mislimo – v službi, med telesno 
aktivnostjo ali med počitkom. 
Vdihnimo skozi nos, dihanje 
pa naj bo enakomerno, umir-
jeno in globoko, brez zadrževa-
nja zraka. 

Malo je verjetno, da bi zgolj 
z dihanjem zares rešili vse te-
žave naše družbe, a začnimo 
pri sebi. Zadihajte globoko in 
zares se boste počutili bolje!

(Za)dihajte!

KOMENTAR
Jasna Paladin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Gore-
nja vas - Poljane je že na de-
cembrski seji ob odločanju 
o proračunu za leto 2018 
vanj vključila tudi dokapi-
talizacijo za smučišče Sta-
ri vrh, januarja so enako 
odločitev sprejeli tudi ško-
fjeloški svetniki. Občinski 
svet se je uvodoma seznanil 
s finančno situacijo druž-
be STC Stari vrh in z dose-
ženim sporazumom druž-
be z banko upnico o odku-
pu vseh terjatev do konca le-
tošnjega februarja. 

Seji občinskega sveta je 
prisostvoval tudi v. d. direk-
torja družbe Tomaž Trobiš, 
ki je dejal, da je Stari vrh 

letos na prelomnici, ko naj 
bi se uredile obveznosti do 
upnikov in se končno lahko 
postavi na svoje noge. Več 
kot deset let star finančni 
lizing, s pomočjo katerega 
so zgradili šestsedežnico, je 
ves čas dušil družbo, saj nje-
ni prihodki niso zadoščali 
za poplačilo dolga. Sedaj je 
z banko upnico dosežen do-
govor o odkupu vseh lizing 
pogodb do konca februarja, 
prvi obrok je bil izpeljan že 
oktobra lani, s čimer je bil 
dosežen prvi pogoj dogovo-
ra. Družba STC bo po odku-
pu vseh pogodb v roku do-
segla diskont v višini 2,5 mi-
lijona evrov, je Trobiš pojas-
nil že na seji odbora za go-
spodarske dejavnosti pred 

sejo občinskega sveta. Še 
pred tem so se občinski sve-
tniki neformalno sestali z 
vodstvom družbe in tak-
rat dobili tudi informaci-
jo o doseženem dogovoru. 
Pri odkupu pogodb ima po-
leg obeh občin pomembno 
vlogo tudi lokalno gospo-
darstvo celotnega škofjelo-
škega območja, smo sliša-
li na seji občinskega sveta, 
na kateri so svetniki uvodo-
ma pritrdili proračunu za 
leto 2018, ki vključuje tudi 
dvesto tisočakov za dokapi-
talizacijo oziroma poveča-
nje družbeniškega deleža 
Občine Škofja Loka v druž-
bi STC Stari vrh. Občini sta 
že doslej večkrat finanč-
no pomagali smučišču, saj 

ocenjujeta, da gre pri razvo-
ju tega osrednjega rekrea-
cijskega centra na Škofjelo-
škem za javni interes. 

Po zakonu o javnih finan-
cah mora o povečanju druž-
beniškega deleža v kapital-
ski družbi odločati občinski 
svet. V Škofji Loki so temu 
pritrdili po krajši razpra-
vi, v kateri so svetniki izra-
zili olajšanje, da se družba 
izvija iz dolžniškega prime-
ža. Edini pomislek je zade-
val skrb, da Stari vrh dolgo-
ročno nima perspektive, saj 
je zaradi globalnega segreva-
nja planeta na nižje ležečih 
smučiščih vsako leto manj 
snega in bi ob zimski kazalo 
v večji meri razvijati tudi po-
letno ponudbo.

Stari vrh iz primeža dolgov
Občinski svet v Škofji Loki je sklenil, naj občina dokapitalizira družbo STC Stari vrh v višini dvesto tisoč 
evrov. Za enak znesek bo družbo dokapitalizirala tudi Občina Gorenja vas - Poljane. Občini sta namreč 
sedaj edini lastnici smučišča.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – V petek je 
potekalo tudi uradno odpr-
tje ceste Kranj–Spodnji Br-
nik. Pomembna investicija 
predvsem za Letališče Jože-
ta Pučnika Ljubljana je bila 
dokončana v 15 mesecih. Pet 
milijonov in pol evrov vred-
no investicijo je v višini 4,13 
milijona evrov financirala 
Direkcija RS za infrastruk-
turo, 1,21 milijona evrov je 
prispeval Fraport Sloveni-
ja, 163 tisoč evrov pa Občina 
Cerklje.

Kot je dejal poslovodni di-
rektor Fraporta Slovenija 
Zmago Skobir, je prestavi-
tev ceste mimo letališča te-
meljni kamen, ki bo omo-
gočil nadgraditev uspešne-
ga poslovanja letališča, ki 
je lani zabeležilo 1,7 milijo-
na potnikov in 24 tisoč ton 
prepeljanega tovornega pro-
meta. Po Skobirjevih bese-
dah je s prestavitvijo ceste 

odpravljena prepreka, ki je 
zavirala nadaljnji razvoj le-
tališča. S tem se je namreč 
sprostilo 35 hektarjev veli-
ko zemljišče, na katerem bo 
v naslednjih letih zrasel po-
slovno-logistični center Ae-
ropolis, za katerega vlada za-
nimanje tudi med potencial-
nimi investitorji. »Prioriteta 
je izgradnja potniškega ter-
minala. Razpis za gradbena 
dela pričakujemo letos, do-
končanje pa leta 2020. Zgra-
diti je treba še celotno cestno 
povezavo znotraj letališča, 
zaradi velike rasti na podro-
čju tovornega prometa pa v 
naslednjih letih načrtujemo 
tudi gradnjo tovornega ter-
minala,« je povedal poslovo-
dni direktor Zmago Skobir.

Nova cesta predstavlja 
veliko pridobitev tudi za 

državo, sta si bila enotna mi-
nister za infrastrukturo Pe-
ter Gašperšič ter minister za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek. 
Poleg pomena nove obvo-
znice za nadaljnji razvoj le-
tališča je Gašperšič poudaril 
tudi večjo prometno varnost 
in bolj tekoč promet mimo 
letališča ter ločitev potniške-
ga in tovornega prometa do 
letališča. 

»Obvozna cesta je po-
membna za razvoj sloven-
skega gospodarstva. To pot-
rebuje močna logistična 
podjetja, kar ta investicija 
omogoča. Če k temu doda-
mo še to, da nastajajoča po-
slovno-logistična cona sto-
ji poleg letališča, ki ima po-
membno vlogo tudi pri ra-
zvoju slovenskega turizma, 

je jasno, da gre za pomem-
ben korak naprej,« je pove-
dal Počivalšek, ki je izrazil 
tudi zadovoljstvo, da se Slo-
venija izkazuje kot država, v 
katero se splača vlagati pred-
vsem zaradi usposobljene 
delovne sile in razvite infra-
strukture. 

Od nove pridobitve pa si 
veliko obetajo tudi na Obči-
ni Cerklje: »Tu se že gradi-
jo nekateri pomembni pro-
jekti, med večjimi sta inve-
sticiji Kuehne + Nagel in 
Cargo-partner, ki tukaj gra-
dita večja logistična centra. 
To bo čez leto dni omogo-
čilo tristo novih delovnih 
mest na področju naše ob-
čine,« je dodal župan Franc 
Čebulj, ki je sicer projekt 
označil kot veliko pridobi-
tev za vso državo.

Cesta bo omogočila razvoj
Z odprtjem ceste mimo letališča je po besedah Zmaga Skobirja iz Fraporta Slovenija položen temeljni 
kamen, ki bo omogočil nadaljnjo rast brniškega letališča.

V petek so tudi uradno v uporabo predali novo cesto mimo brniškega letališča.

Pet milijonov in pol 
evrov vreden cestni 
odsek mimo brniškega 
letališča, ki je bil zgrajen 
v 15 mesecih, je v višini 
4,13 milijona evrov 
financirala Direkcija 
RS za infrastrukturo, 
1,21 milijona evrov 
je prispeval Fraport 
Slovenija, 163 tisoč evrov 
pa Občina Cerklje.
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Bled – Blejski sir so prvič jav-
no predstavili minulo sobo-
to v avli Infocentra Trigla-
vska roža na Bledu. Pri obli-
kovanju blagovne znamke 
Blejski sir so v KGZ Gozd 
Bled sodelovali s Turizmom 
Bled. Postali so prvi, ki nosi-
jo oznako Bled lokalni izbor. 
Tako bodo po besedah direk-
torice zadruge Jane Zalokar 
lahko po novem obiskoval-
cem na Bledu ponudili pra-
vo kulinarično poslastico. 
»Okus sira je mlečen, prijet-
no slan, s staranjem je ved-
no bolj intenziven. Vonj je 
čist, rahlo intenziven. Skrat-
ka zelo okusen,« je strnila 
predstavitev Blejskega sira.

Sodobni turist namreč 
po besedah Jane Zalokar ne 
išče več zgolj klopce ob jeze-
ru, s katere bo pogled na blej-
ske lepote nahranil njegovo 
utrujeno dušo. Sodobni obi-
skovalec, pravi, se razveseli 
tudi dobrot, ki zaznamujejo 
njegov spomin na obiskani 
kraj. »Rad odpre svojo mal-
ho in odnese okus kraja tudi 
domov in ga, skupaj z zani-
mivimi zgodbami, podeli s 
svojimi domačimi.« Spom-
nila je, da ima sirarstvo na 
tem območju že tradicijo, 
saj je bila leta 1926 ustanov-
ljena Mlekarska zadruga 
Podhom, kjer so pridelova-
li ementalski sir, kislo mle-
ko in čajno maslo, nekaj let 
kasneje je bila ustanovljena 
mlekarna in sirarna v Bodeš-
čah. »Z željo ponovno obu-
diti to dejavnost in obenem 
obogatiti blejsko lokalno 

ponudbo se je naša zadru-
ga odločila za nov kulinarič-
ni proizvod Blejski sir, nare-
jen iz lokalno pridelanega 
mleka.« Mleko zadruga od-
kupuje od 21 kmetij v okolici 
Bleda in Gorij. Kmetje vsake 
dva dneva pridelajo približ-
no za en kamion mleka, to je 
24 tisoč litrov. Lokalno mle-
ko je po besedah Jane Zalo-
kar zaradi mnogih dejavni-
kov bolj kakovostno – pro-
izvodnja mleka temelji na 
družinskih kmetijah, ki so 
živalim in okolju prijaznej-
še, uporablja se kakovostna 
krma, transportne poti so 
kratke. »Zaradi tega je mle-
ko bogatejše in okusnejše, 
to pa nedvomno vpliva tudi 
na kakovost sira.« Več let so 

iskali primernega sirarja, ki 
bi iz tega mleka izdelal Blej-
ski sir. »Lani smo se dogo-
vorili z enim od kupcev mle-
ka, ki ima sirarno blizu sta-
re Gorice ter je imel proste 
proizvodne zmogljivosti in 
potrebno znanje.« Po nas-
vetih in poizkušnjah pripra-
ve različnih vrst sirov so se 
odločili, da pod izbrano bla-
govno znamko izdelajo vsaj 
dva meseca zorjeni poltrdi 
mastni sir iz pasterizirane-
ga mleka.

Ob predstavitvi Blejskega 
sira je blejski župan Janez 
Fajfar poudaril, da je to velik 
dan ne samo za Bled, ampak 
tudi okoliške kraje. »Nismo 
več samo proizvajalci osnov-
ne surovine, ampak smo 

dokazali, da znamo to tudi 
nadgraditi.« Gorjanski žu-
pan Peter Torkar pa tistim, 
ki ga sprašujejo, kakšno je 
v novem siru razmerje med 
blejskim in gorjanskim mle-
kom, pomenljivo odgovarja: 
»Pravo razmerje mora biti, 
da je dober okus.« Nova bla-
govna znamka Blejski sir 
je po prepričanju Andre-
ja Pompeta, soustvarjalca 
znamke Bled – Imago pa-
radisi, pod katero sodi tudi 
Blejski sir, najlepša popotni-
ca izpolnitvi ciljev, ki so si jih 
zastavili tudi v novi strategiji 
turizma na Bledu. Blejski sir 
pa naj bi bil šele začetek pro-
jekta, saj naj bi ga v prihod-
nje nadgradili tudi z Blejsko 
klobaso in suho govedino.

Nova kulinarična poslastica
Bled je dobil nov kulinarični proizvod in hkrati turistični produkt, Blejski sir, ki je delo Kmetijsko-
gozdarske zadruge (KGZ) Gozd Bled, narejen pa je iz lokalno pridelanega mleka.

Ob Blejskem siru so se zbrali (od leve proti desni) župan Gorij Peter Torkar, direktorica KGZ 
Bled Jana Zalokar, soustvarjalec znamke Bled – Imago paradisi Andrej Pompe, predsednik 
KGZ Bled Jože Mulej in župan Bleda Janez Fajfar.

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica je za 15. februar na-
javila javno dražbo za pro-
dajo zemljišč, namenjenih 
za lesnopredelovalno de-
javnost. Naprodaj je skoraj 
petdeset tisoč kvadratnih 
metrov komunalno neopre-
mljenega zemljišča na ob-
močju gramoznice Graben 
v Radovljici, izklicna cena 
zanj je nekaj več kot 1,4 mi-
lijona evra. 

Gre za zemljišče na ob-
močju v bližini radovljiške 
centralne čistilne naprave, 
na katerem je občina želela 
– najprej v javno-zasebnem 

partnerstvu – uredili lesno-
predelovalni center.

A se na občinski razpis 
za izbiro partnerja, ki ga je 
Občina Radovljica objavila v 
začetku lanskega leta, nato 
ni prijavil nihče. »Predvide-
vamo, da bodo zasebni inve-
stitorji za naložbo v lesno-
predelovalni center bolj 
zainteresirani v primeru, 
da bodo gradili na svojem 
zemljišču kot pa v sodelo-
vanju z občino kot družbe-
nikom oziroma javnim par-
tnerjem,« je stanje komen-
tiral radovljiški župan Ci-
ril Globočnik, ko je občin-
ski svet nato sredi leta raz-
veljavil odlok, na podlagi 

katerega naj bi bil lesnopre-
delovalni center v Radovljici 
vzpostavljen v javno-zaseb-
nem partnerstvu. 

»Dejstvo, da se nihče ni 
prijavil na razpis, me je del-
no presenetilo, saj so po-
datki v investicijskem ela-
boratu nakazovali drugače. 
Glede na spremenjeno si-
tuacijo smo zato začeli po-
stopke za prodajo zemljiš-
ča. Predvidevamo, da bodo 
zasebni investitorji za na-
ložbo v lesnopredeloval-
ni center bolj zainteresira-
ni v primeru, da bodo gra-
dili na svojem zemljišču 
kot v sodelovanju z občino 
kot družbenikom oziroma 

javnim partnerjem. Če bo 
prodaja zemljišča v gramo-
znici Graben uspešna, bo 
osnovni razvojni cilj obči-
ne, to je izgradnja in delo-
vanje lesno predelovalnega 
centra, izpolnjen, s kupni-
no pa bo povrnjen tudi do-
sedanji neposredni vložek v 
projekt.«

Namembnost zemljišča 
je popolnoma jasna, pri tem 
pou darja župan Globočnik, 
za območje je namreč nare-
jen občinski podrobni pro-
storski načrt, ki tam na-
tančno opredeljuje vzpo-
stavitev lesnopredelovalne-
ga centra in sistema daljin-
skega ogrevanja na lesno 

biomaso. Načrt na površi-
ni devet hektarov omogo-
čajo gradnjo večjega lesno-
predelovalnega centra, v ka-
terem bi odprli petdeset no-
vih delovnih mest. Petde-
set milijonov evrov vredni 
lesnopredelovalni center 
naj bi po napovedih župana 
zrasel v nekaj letih. Projekt 
je posredno povezan tudi s 
sistemom daljinskega ogre-
vanja na lesno biomaso Ra-
dovljica, za katerega je pred-
videna ustanovitev zadru-
ge. Ta naj bi za kotlovnico, 
ki bo prav tako v gramozni-
ci Graben, odkupovala le-
sni odpad predelovalnega 
centra.

Občina prodaja zemljišče za lesni center
Ker za javno-zasebno partnerstvo ni bilo zanimanja, je Občina Radovljica zemljišče v bližini radovljiške centralne čistilne naprave, 
namenjeno lesnopredelovalni dejavnosti, sklenila prodati.

Marjana Ahačič

Radovljica – Ker se radovlji-
ški zdravstveni dom že dlje 
časa sooča s prostorsko sti-
sko, se je Občina Radovlji-
ca skupaj z Osnovnim zdra-
vstvom Gorenjske lotila 
gradnje prizidka. Občina je 
prejšnji teden že pridobila 
gradbeno dovoljenje, javni 
razpis za izbor izvajalca bo 
objavljen pred poletjem, so 
sporočili z radovljiške občin-
ske uprave. Z gradbenimi 
deli naj bi začeli septembra, 

prizidek, ki bo umeščen na 
zelenico med zdravstvenim 
domom in športnim par-
kom, pa bo po načrtih zgra-
jen v prihodnjem letu. 

V treh etažah – klet, prit-
ličje, nadstropje – bodo pro-
stori za ambulante s skupno 
neto tlorisno površino 855 
kvadratnih metrov. 

Ocenjena vrednost nalož-
be znaša približno 1,2 mi-
lijona evrov. Polovico stro-
škov bo krila Občina Rado-
vljica, polovico pa Osnovno 
zdravstvo Gorenjske.

Gradili bodo prizidek
Občina Radovljica je prejšnji teden pridobila 
gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka k 
zdravstvenemu domu. Začetek del jeseni, 
zaključek prihodnje leto.

Prizidek k zdravstvenemu domu bodo na zelenici med 
zdravstvenim domom in športnim parkom začeli graditi 
jeseni, dokončan naj bi bil prihodnje leto.

Tunjice – Člani Sadjarsko-vr-
tnarskega društva Tunjice va-
bijo na tradicionalni praktični 
prikaz obrezovanja sadnega 
drevja in jagodičevja, ki bo 
v soboto, 3. februarja, ob 9. 
uri pred podružnično šolo v 
Tunjicah. Svoje znanje in iz-
kušnje bo z zbranimi delil dr. 
Jan Bizjak.

Prikaz obrezovanja 
drevja in jagodičevja

Radovljica – Zaradi rekon-
strukcije ceste in sanacije 
zidov ob državni cesti ob od 
prihodnjega ponedeljka do 
konca oktobra popolna zapo-
ra zgornjega odseka državne 
ceste na Lancovem. Obvoz bo 
urejen na relaciji Kamna Go-
rica–Podnart–Črnivec–Rado-
vljica–Lancovo, za intervencij-
ska vozila na nujni vožnji pa 
bo možen po lokalnih cestah 
naselja Lancovo.

Zaradi obnove bo cesta 
zaprta

Kranj – Letos bo Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Kranj organiziral dvanajst terenskih krvodajalskih akcij. Prvo 
so že uspešno izpeljali 25. januarja skupaj s Krajevno orga-
nizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp v prostorih Gasilske 
reševalne službe Kranj. Dopoldanske akcije se je udeležilo 150 
krvodajalcev, kar je 32 odstotkov več kot na lanski akciji ob 
tem času. Od tega je bilo prvič na krvodajalski akciji sedem 
krvodajalcev. Z organizacijo so se ponovno izkazali prostovolj-
ci. Naslednje terenske krvodajalske akcije bodo 5. februarja v 
Domu krajanov na Primskovem, 6. februarja v Športni dvorani 
v Šenčurju in 7. februarja v Domu starejših občanov Preddvor. 

Uspešna prva letošnja krvodajalska akcija
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CLAAS TRAKTOR 
ROADSHOW 2018

ARION 430

ATOS 340 AXION 830 ELIOS 230

ARION 550 ARION 660

VABIMO VAS NA

PREPRIČAJTE SE. CLAAS PRIHAJA 
K VAM NA TESTNO VOŽNJO!

• Predstavitev vseh serij traktorjev (ELIOS, ATOS, 
ARION, AXION)

• Novosti za 2018 (Nova serija ARION 400, 500 in 600)
• Testne vožnje s traktorji
• Predstavitev ostalega programa CLAAS ter programa 

KVERNELAND in KRAMER
• Nagradna igra – glavna nagrada: uporaba traktorja 

ARION 430 za dva meseca

PETEK, 
02.02.2018 ob 13h

GRAPAK A1 d.o.o.
Strahinj 155, 
4202 Naklo

www.grapak.com

GRAPAK A1 d.o.o., Strahinj 155, 4202 Naklo
tel.: 04 277 2700, mail: info@grapak.com

Aleš Senožetnik

Cerklje – Občinski svet je 
prejšnji teden potrdil To-
maža Tolarja za novega di-
rektorja Zavoda za turizem 
Cerklje na Gorenjskem. 
Enainštiridesetletni Blejec 
je bil izbran med 13 kandida-
ti, ki so se prijavili na razpis, 
in bo nasledil zdajšnjo vršil-
ko dolžnosti direktorice Ma-
rušo Zajc, sicer vodjo občin-
skih financ v Cerkljah. 

Tomaž Tolar je po izo-
brazbi ekonomist, sicer pa 
je večino kariere vpet v turi-
zem. Pri različnih letalskih 
prevoznikih je bil odgovo-
ren za pospeševanje pro-
daje in marketing na med-
narodnih trgih. Pri Adrii 
Airways je prevzel vodenje 

enajstih tujih trgov, preiz-
kusil pa se je tudi pri tujih 
letalskih prevoznikih, na-
zadnje tudi pri dubajskem 
Emirates Airlines.

Kot je povedal občinskim 
svetnikom, se je za nov iz-
ziv v Cerkljah odločil zara-
di kreativnosti pri izdela-
vi turističnih produktov, ki 
jih to delovno mesto zahte-
va. Meni, da lahko svoje zna-
nje in izkušnje s področja le-
talskega turizma unovči tudi 

v Cerkljah in turizem v obči-
ni dvigne na višjo raven. Kot 
pravi, morajo Cerklje za turi-
ste postati točka, ki jo je treba 
obiskati. V ta namen je treba 
tudi goste, ki obiščejo preos-
tale turistične destinacije na 
Gorenjskem, znati privabiti 
v občino.

Kot je bilo slišati, si bo pri-
zadeval tudi za večjo pre-
poznavnost dogodkov, ki po-
tekajo v občini, večjo pove-
zanost s turističnimi centri 
v regiji. Več je treba izkori-
ščati tudi možnost spletnih 
platform, družabnih me-
dijev. Spletna stran zavoda 
za turizem pa mora postati 
bolj marketinško naravnana 
in ne sme imeti le funkcije 

obveščanja o dogodkih. »Z 
vso tehnologijo, ki nam je na 
voljo, moramo ljudem spo-
ročiti, kaj se v Cerkljah do-
gaja,« je še dodal novi direk-
tor, sicer nekdanji odbojkar 
in med drugim tudi pomoč-
nik trenerja pri ACH Volley, 
ki se v zadnjih letih ukvar-
ja tudi s hokejem in je član 
nadzornega odbora Občine 
Bled.

Tomaž Tolar novi direktor
Novi direktor zavoda za turizem v Cerkljah je Tomaž Tolar. 41-letni Blejec, ki je večino kariere delal na 
področju letalskega turizma, bo na mestu direktorja nadomestil sedanjo vršilko dolžnosti Marušo Zajc, 
sicer vodjo financ na cerkljanski občinski upravi.

Novi direktor zavoda za turizem v Cerkljah je Tomaž Tolar.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na januarski seji dali 
soglasje k višji ceni storitve 
pomoči na domu. Gre za 
prilagoditev cene, ki zvišu-
je subvencioniranje Mestne 
občine Kranj, za uporabni-
ke pa se cena ne bo poveča-
la. Predlagana ekonomska 
cena Doma upokojencev 
Kranj za pomoč na domu 
je 18,09 evra, subvencija pa 
bo v višini 76,8 odstotka. Pri 
tem znaša cena urne postav-
ke storitve pomoči na domu 
za uporabnika ob delavnikih 
4,20 evra, ob nedeljah 5,85 
evra, na dan državnega pra-
znika in dela prostega dne 
6,11 evra.

Kranjska občina sofinan-
cira javno službo pomoči na 
domu po dejanskih stroških 
v skladu s Pravilnikom o me-
todologiji za izračun cene 
socialno varstvenih storitev. 
Svetniki so potrdili, da lah-
ko Dom upokojencev Kranj 
v okviru sprejetih sredstev 
v občinskem proračunu 
Kranj za letošnje leto zapo-
sli dodatno število izvajalcev 

neposredne socialne oskr-
be, tudi v okviru pogodbe-
nih zaposlitev, ko gre za za-
dovoljevanje potreb upra-
vičencev, ki jim zaradi bol-
niških ali porodniških od-
sotnosti, koriščenja redne-
ga letnega dopusta ali polne 
zasedenosti oskrbovalk niso 
sposobni zagotavljati stori-
tev. Prav tako so se strinja-
li, da v okviru dogovorjenih 
sredstev v občinskem prora-
čunu MO Kranj za letošnje 
leto zavod uporabi sredstva 
korekcije plač ter prispev-
kov socialnih oskrbovalcev 
za nujne materialne stro-
ške, ki bi ob zaključku leta 
presegli omejitev 15 odstot-
kov, ter za stroške nujne za-
časne zaposlitve dodatnega 
kadra, tudi v okviru pogod-
benega dela. Potrdili so tudi, 
da lahko Dom upokojencev 
Kranj v okviru dogovorjenih 
sredstev v proračunu za le-
tošnje leto pri stroških vo-
denja in stroških koordini-
ranja prerazporeja sredstva, 
če to izhaja iz dejanskih po-
treb, vendar v okviru načr-
tovanih oziroma dejanskih 
stroškov.

Za uporabnike enaka 
cena pomoči na domu 

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svetniki so na seji prej-
šnji četrtek potrdili imena 
letošnjih občinskih nagra-
jencev. Plakete Občine Jese-
nice bodo prejeli Marija Pa-
lovšnik, Mešani pevski zbor 
Kulturnega društva Vox 
Carniola in Sonja Koran-
ter. Profesorica slovenskega 

jezika na Gimnaziji Jeseni-
ce in predsednica Farnega 
kulturnega društva Koro-
ška Bela Marija Palovšnik 
bo priznanje prejela za pe-
dagoško delo z mladimi in 
obogatitev kulturnega doga-
janja tako na Gimnaziji Je-
senice kot na Koroški Beli 
in širše. Mešani pevski zbor 
Kulturnega društva Vox 
Carniola sodi med najbolj 

prepoznavne in kvalitetne 
skupine v občini, igra izje-
mno vlogo pri razvoju zbo-
rovske glasbe in ljubiteljske 
kulture ter dviga raven kul-
turnega življenja v občini in 
širše. Plaketo bo prejela tudi 
pesnica, pisateljica, mladin-
ska pisateljica in esejistka 
Sonja Koranter.

Tokrat pa ne bodo pode-
lili najvišjega občinskega 

priznanja, naziva lastni ob-
čan, saj občinska komisija 
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja ni preje-
la nobenega predloga.

Kot je v navadi, bo občin-
ska priznanja nagrajencem 
podelil župan Tomaž Tom 
Mencinger na osrednji slo-
vesnosti ob občinskem pra-
zniku, ki ga Jesenice obele-
žujejo 20. marca.

Letos brez naziva častni občan
Plakete Občine Jesenice bodo prejeli Marija Palovšnik, Mešani pevski zbor Kulturnega društva Vox 
Carniola in Sonja Koranter.

Urša Peternel

Jesenice – O problemati-
ki smradu, ki se z deponi-
je Mala Mežakla že dalj časa 
širi po Jesenicah, so govorili 
jeseniški občinski svetniki 
na seji prejšnji teden. Spre-
jeli so sklep, s katerim so 
župana zadolžili, da s pro-
blematiko obdelave odpad-
kov seznani gorenjske žu-
pane v okviru Koordinacije 

županov Zgornje Gorenj-
ske in o težavah obvesti tudi 
ministrstvo za okolje in 
prostor.

Kot so opozarjali občinski 
svetniki, jim je dovolj ob-
ljub podjetja Ekogor, da bo 
uredilo stanje in da smra-
du v nekaj mesecih ne bo 
več. Ob tem je Egon Kep-
ic celo predlagal, naj dnev-
ni red razširijo s posebno 
točko o tej problematiki, a 

je večina svetnikov glasova-
la proti temu. Kepic je me-
nil, da bi občinski svet mo-
ral zavzeti ostro stališče gle-
de problematike smradu, je 
pa menil, da bi z morebit-
nim odvzemom koncesije 
podjetju Ekogor občini na-
redili več škode kot koristi. 

Uroš Lakić je menil, da 
ni potrebe, da občinski svet 
prevzema odgovornost za 
problematiko, saj je znano, 

kdo je odgovoren za sedanje 
stanje. Pokazal je na vodstvo 
občine in podjetja Ekogor. 
Je pa tudi Lakić opozoril, da 
je dovolj novih rokov, ki jih 
nenehno postavlja direktor 
podjetja Ekogor. Pozval je 
župana, naj ministrstvo s 
problemom seznani takoj, 
prav tako pa je menil, da bi 
morali bolje obveščati jav-
nost o problematiki in nje-
nem reševanju.

O smradu tudi občinski svetniki
Jeseniški občinski svetniki so zadolžili župana, da s problematiko obdelave odpadkov na Mali Mežakli 
seznani ministrstvo za okolje in prostor.

Medvode – Območni odbor Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve Medvode - Vodice vabi na predstavitev knjige 
in pogovorni večer Stavka, ki je iztirila rdeči režim – prelom s 
komunizmom in slovenska osamosvojitev, ki bo danes, 30. 
januarja, ob 18. uri v sejni sobi Občine Medvode. O knjigi in 
procesu osamosvojitve bosta spregovorila Slavko Kmetič in 
Gašper Blažič.

Predstavitev knjige in pogovorni večer

Tomaž Tolar je večino svoje kariere deloval na 
področju letalskega turizma, kjer je bil pri Adrii 
Airways zadolžen za 11 tujih trgov. Kot je povedal 
občinskim svetnikom, lahko izkušnje in znanja z 
dosedanjega dela uporabi tudi na novem delovnem 
mestu direktorja cerkljanskega zavoda za turizem.
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Kranj – Cilj omrežja Natura 
2000 je v največji meri oh-
ranjati naravo, Slovenci ima-
mo celo najvišji odstotek ob-
močij Nature 2000 v Evropi. 
Kljub temu da se je poselje-
nost prebivalcev na teh ob-
močjih v zadnjih letih pove-
čala, je te še vedno majhna, 
le 6,19 odstotna. »Omrežje 
Natura 2000 v Sloveniji va-
ruje 119 vrst ptic po direktivi 
o pticah, po direktivi o habi-
tatih pa 114 rastlinskih in ži-
valskih vrst ter šestdeset ha-
bitatnih tipov. Določenih je 
355 območij Natura 2000, 
ki pokrivajo 37,16 odstotka 
slovenskega ozemlja,« je v 
strokovnem članku Sloven-
sko omrežje Natura 2000 v 
številkah povzel avtor Matej 
Petkovšek. Če pogledamo po 
Gorenjskem, ki ima višji od-
stotek območij Nature 2000 
od slovenskega povprečja, 
so največja območja Natu-
re 2000 v gorskem svetu; 
Julijske Alpe, Karavanke in 
Kamniško-Savinjske Alpe, 
in če navedemo še nekaj do-
linskih območjih, so to neka-
tera mokrišča v okolici Ble-
da, Češeniške gmajne v Ko-
mendi, Nakelska Sava od so-
točja Save in Tržiške Bistri-
ce, grad Brdo pri Kranju z za-
ledjem in Bobovkom ... Ob-
čina Gorje ima pričakova-
no kar 92,6 odstotka obmo-
čja v Naturi 2000, visok de-
lež, 82,1 odstotka, ima tudi 
Občina Bohinj pa Občina 
Tržič 79,4 odstotka. Med-
tem ko ima Mestna obči-
na Kranj 19,4-odstotni de-
lež, Občina Šenčur 6,5-od-
stotni ... »Na območjih Na-
tura 2000 se sme vse delati, 
kar ne škoduje vrstam in ha-
bitatnim tipom, ki so na se-
znamih. Odstotek negativ-
no izdanih mnenj za posege 
v Naturo 2000 je sicer nizek, 
leta 2016 je bil ta pod dva od-
stotka. Smo pa istega leta 
pri kranjski območni eno-
ti Zavoda RS za varstvo na-
rave od skupno prejetih vlog 

izdali 77,4 odstotka pozitiv-
nih mnenj za posege, ki ne 
predstavljajo pomembnej-
šega vpliva na naravo in za-
nje ni bilo treba predpisova-
ti omilitvenih ukrepov, npr. 
gradnje kmetijskih gospo-
darskih poslopij, stanov, re-
konstrukcije objektov, kana-
lizacije, vodovodov, gozdnih 
prometnic … Poleg teh smo 
izdali 20,6 odstotka pozitiv-
nih mnenj pod določenimi 
pogoji; taki primeri so grad-
nje nekaterih gozdnih pro-
metnic in to pomeni, da se 
lahko gradijo pod določeni-
mi omilitvenimi pogoji,« je 
povedal Metod Rogelj, vodja 
kranjske območne enote Za-
voda RS za varstvo narave, in 
pojasnil, da smo bili v Slove-
niji obvezani določiti obmo-
čja Nature 2000 z vstopom 
v Evropsko unijo leta 2004,  
v splošnem pa se je razvoj-
na stopnja določanja omrež-
ja Nature 2000 v Sloveni-
ji že zaključila. Občine so s 
prostorskim načrtovanjem 
območja Nature 2000 vze-
le resno, je veliko večino ob-
čin pohvalil Rogelj. Nekate-
ri posegi ali dejavnosti so za 
vrste, ki jih ščiti Natura, tudi 
pozitivni: npr. gradnja kme-
tijskega objekta, ki spodbu-
ja kmetovanje, posledica 
tega pa je košnja travnika, 
na katerem živi metulj. Če 

kmetovanja ne bi bilo, bi se 
travnik zarasel in metulj bi 
izginil.

Pa pretiravamo z 
varstvom narave?

»Določeni posegi v nara-
vo pogojujejo tudi gibanje, 
tak primer je Rudno po-
lje na Pokljuki z izgradnjo 
športnega centra. Predpisa-
li smo pogoje, da se na pri-
meren način omejuje razpr-
šitev obiskovalcev v okoliš-
ke gozdove. Kažipoti kaže-
jo, kje naj se obiskovalci gi-
bajo. Kažipotov tako ni v do-
ločenih smereh, kjer ima 
divji petelin najboljša ras-
tišča in njegov življenjski 
prostor zelo čuvamo. Če se 
bo stanje slabšalo, bo treba 
ukrepe zaostriti,« je ponazo-
ril sogovornik. Medtem ko 
so npr. za postavitev hidro-
elektrarne v Globokem iz-
dali negativno mnenje, ker 
je tam pomembno območje 
sulca. »Natura 2000 nas za-
vezuje, da upoštevamo tudi 
kumulativni vpliv: ko gre 
za celo vrsto manjših vpli-
vov na naravo, ti posamezno 
niso problematični, če pa jih 
združiš, je njihov vpliv več-
ji. V tem primeru je na neki 
točki treba reči ne.« 

Pa pretiravamo z varstvom 
narave? »Kar se pri nas kar 

pogosto dogaja, je prin-
cip ''ne na mojem dvori-
šču''; posameznik zagovarja 
varstvo narave, ampak tam, 
kjer ima parcelo, pa pričaku-
je, da mu bomo gradnjo do-
volili,« je še ponazoril Me-
tod Rogelj in pojasnil, da Za-
vod RS za varstvo narave so-
deluje ne samo pri posegih, 
ampak že v fazi gozdnogo-
spodarskih in ribiško-gojit-
venih načrtovanj, zatika pa 
se pri kmetijstvu: »Kmetij-
stvo je sektor, ki se sistem-
sko najmanj načrtuje in ima 
povsem svoj sistem subven-
cioniranja kmetijsko-okolj-
skih programov. Skušamo 
vstopiti v ta sistem, gre pa 
zelo počasi in tu se dela naj-
večja škoda na Naturi 2000. 
Druga največja aktualna te-
žava je porast dejavnosti v 
naravnem okolju, ko naravo 
izkoriščamo za sprostitev in 
izživljanje, kar ni več samo 
problem naravovarstva, am-
pak tudi prebivalcev, doma-
činov. Npr. skoki v prepade 
oz. t. i. base jumping, gor-
sko kolesarjenje, vožnja z 
motornimi sanmi, ne na-
zadnje s povečanjem turi-
stičnega obiska tudi tujih go-
stov množičen obisk gozdov 
... Natura 2000 sicer tega ne 
omejuje, če bomo pa ugoto-
vili, da je vsega tega preveč, 
bomo morali to omejiti.«

Visok delež območij Nature
Na Gorenjskem 44,3 odstotka ozemlja sodi pod varovano območje Natura 2000, kar je več od 
slovenskega povprečja, ki je 37,16 odstotka. Največji problem, s katerim se sooča Zavod RS za varstvo 
narave na območjih Nature 2000, je porast dejavnosti v naravnem okolju in kmetijstvo, ki se sistemsko 
najmanj načrtuje in ima povsem svoj sistem subvencioniranja kmetijsko okoljskih programov. 

V nižinskem delu Gorenjske omrežje Natura 2000 varuje predvsem mokrišča oziroma 
vodna življenjska okolja. / Foto: arhiv ZRSVN, Območna enota Kranj

Lepi čeveljc, naša največja orhideja; na Gorenjskem so 
največja območja Nature 2000 v gorskem svetu. 

Štirikolesniki: sproščanje v naravi ponekod prerašča v 
težavo. / Foto: ZVN, Območna enota Kranj

Sredi januarja se je po kratki bolezni v 99. letu pos-
lovil Jože Resman, po domače Únkov Joža iz Naklega. 
Še jeseni se je z domačega dvorišča zanimal za življe-
nje v okolici doma. 

Jože je bil doma v znani nakljanski trgovski druži-
ni. Trgovino je odprl Jožetov stari oče, trgovca sta bila 
Jožetova starša, sestri, štirje otroci, zdaj tudi že vnuki. 

Bil je sposoben trgovec in organizator. Ko sem ob nje-
govi 95-letnici pisal intervju z njim je povedal: »V mla-
dosti nisem niti pomislil na kaj drugega kot na delo v 
trgovini.« 

Trgovskega poklica se je izučil v dveh odličnih kranj-
skih trgovinah, pri Savniku in Rantu. Leta 1943 je bil 
vpoklican v nemško vojsko. Poslan je bil na rusko fron-
to. Ob reki Pripjat na meji med današnjo Belorusijo in 
Ukrajino je bil ranjen. Po vojni je moral v jugoslovan-
ski ljudski armadi doslužiti še nekaj vojske. 

Po vrnitvi domov se je za kratek čas zaposlil v doma-
či trgovini. Ko pa so jim leta 1948 trgovino podržavi-
li, se je zaposlil v Kmetijski zadrugi Naklo. Dobro leto 
je opravljal delo knjigovodje, nato pa od leta 1950, pet-
najst let, delo direktorja. Čas, v katerem je bil direktor, 
je bil med bolj razgibanimi v zgodovini zadruge. Leta 
1953 člani zadruge sredi vasi zgradili zadružni dom, 
leta 1961 pa v Strahinju hlev za sto govedi. Leta 1957 so 
skupaj s Kmetijsko poslovno zvezo iz Kranja v bližini 
železniške postaje zgradili skladišče za semenski krom-
pir. Zadruga je bila tedaj med boljšimi na Gorenjskem. 
Od kmetov članov zadruge so odkupovali mleko, les, bo-
rovnice in letno okrog sto vagonov krompirja. Prodaja-
li so ga po vsej Jugoslaviji. Ker je bilo vodstvo sposobno 
in je dobro delalo, so se nakljanski zadrugi priključile 
manjše sosednje zadruge Duplje, Kokrica, Podbrezje, 
Trstenik in Goriče, po nekaj letih pa še vasi Struževo 
in Rupa iz kranjske zadruge. Napredek zadruge in na-
kljanskih kmetov ni ostal neopažen. Na ogled zadruge 
in večjih urejenih kmetij so prihajale delegacije iz nek-
danje Jugoslavije, Anglije, Amerike, Indije, Burme, Ja-
ponske in celo iz Afrike. 

Jože je sodeloval tudi v krajevni samoupravi. Ok-
rog leta 1950 je bil tajnik Krajevnega ljudskega odbo-
ra Naklo, v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja pa več mandatov član sveta in predsednik Kra-
jevne skupnosti Naklo. 

Vabili so ga v društva, kjer je v nekaterih opravljal 
tajniška dela. Pri Turističnem društvu Naklo je na po-
budo Petra Komovca sodeloval pri ustanovitvi društva. 

S ponosom je povedal, da član zveze komunistov ni 
bil nikoli. Zaradi tega so nakljanskim komunistom iz 
Kranja večkrat očitali, kako morejo imeti v kmetijski 
zadrugi direktorja, ki ni komunist!

Po upokojitvi se je ponovno posvetil domači trgovini. 
Še nedavno se je ob lepem vremenu in dobrem počut-
ju rad sprehodil do Tuš centra Resman, ki ga vodi nje-
gov mlajši sin z družino. Trgovska žilica mu ni dala 
miru, da ne bi pogledal, kaj se dogaja med trgovskimi 
policami.

Za prizadevno delo je bil tudi nagrajen. Med dru-
gim sta ga nagradili krajevna skupnost in občina, Tu-
ristično društvo Naklo pa ga je leta 2001 imenovalo za 
častnega člana.

Ko sem ga obiskal in povprašal po nekdanjih časih, 
je vedno z veseljem odgovoril na moje vprašanje. Do-
dal je: »Vesel sem, da kdo kaj zapiše, tako se ne bo vse 
pozabilo.«

Spoštovanega gospoda Jožeta Resmana bomo ohra-
nili v lepem spominu.

Damijan Janežič,
Turistično društvo Naklo 

V spomin

Jože Resman
(1919–2018) 

Menina planina – Krajevna skupnost Tuhinj ob praznovanju 
krajevnega praznika vabi na tradicionalni pohod na Oseke v 
osrčje Menine planine, ki bo v nedeljo, 4. februarja. Pohod 
se bo začel ob 10. uri s kratko spominsko slovesnostjo pri 
spomeniku NOB na Osekah.

Tradicionalni pohod na Oseke
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Širimo obseg naše delovne ekipe za visoko gradnjo 
in takoj zaposlimo:

delovodjo na gradbišču m/ž  
(tudi s celo delovno ekipo)

Polier m/w (auch mit Team)

zidarje – gradbene delavce/delavce 
za izdelovanje opažev m/ž

Maurer Facharbeiter/Schaler m/w

Delo obsega gradbena in sanacijska dela na področju visoke 
gradnje na naših gradbiščih na avstrijskem Koroškem.

Nudimo vam:
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   15,62 EUR na uro + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za delavce)
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   najmanj 3.100,00 EUR na mesec + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za uslužbence)
– bruto plačo za zidarje – gradbene delavce/delavce za
   izdelovanje opažev m/ž (Maurer Facharbeiter/
   Facharbeiterinnen): 15,20 EUR na uro
– Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj smo vam
   pripravljeni plačati tudi več

Potrebno je dobro znanje nemščine. 
Veselimo se vaše vloge v nemščini na:

Bau Sallinger GmbH 
Klagenfurter Straße 12, A-9556 Liebenfels

Tel.: +43/4215/2263 ali +43/4215/5130
e-pošta: elisabeth.vavpic@sallinger-bau.at

BAU SALLINGER  GMBHS

Na avstrijskem Koroškem širimo obseg 
naše delovne ekipe in zaposlimo:

• gradbenega tehnika
     za visoko gradnjo m/ž
     Pogoj je zaključena srednja 
     tehnična šola.
     Delo zajema vodenje gradbišč 
     in kalkulacijo.

• Hochbau-Techniker/-in
     (HTL-Abschluss)
     für Baustellenmanagement und 
     Kalkulation

Mesečna plača je najmanj 1.600,00 EUR 
bruto, 14 plač letno. V primeru boljše kva-
lifikacije smo pripravljeni plačati tudi več. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
Mössler Dach GmbH 
Villacher Straße 3, A-9545 Radenthein
ali po e-pošti na: chef@dach.co.at
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Širimo obseg naše delovne ekipe za visoko gradnjo 
in takoj zaposlimo:

delovodjo na gradbišču m/ž  
(tudi s celo delovno ekipo)

Polier m/w (auch mit Team)

zidarje – gradbene delavce/delavce 
za izdelovanje opažev m/ž

Maurer Facharbeiter/Schaler m/w

Delo obsega gradbena in sanacijska dela na področju visoke 
gradnje na naših gradbiščih na avstrijskem Koroškem.

Nudimo vam:
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   izdelovanje opažev m/ž (Maurer Facharbeiter/
   Facharbeiterinnen): 15,20 EUR na uro
– Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj smo vam
   pripravljeni plačati tudi več

Potrebno je dobro znanje nemščine. 
Veselimo se vaše vloge v nemščini na:
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     (HTL-Abschluss)
     für Baustellenmanagement und 
     Kalkulation

Mesečna plača je najmanj 1.600,00 EUR 
bruto, 14 plač letno. V primeru boljše kva-
lifikacije smo pripravljeni plačati tudi več. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
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Villacher Straße 3, A-9545 Radenthein
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Ana Šubic

Železniki – Solastnikom 
objekta na Češnjici 48, kjer 
ima prostore tudi Občina 
Železniki, se je pred krat-
kim pridružilo podjetje 
Lotrič Meroslovje iz Selc. Od 
Mercatorja je namreč kupilo 
pritličje in prvo nadstropje, 
kjer je bil nekoč pohištveni 
salon.

Kot je pojasnil direktor 
Marko Lotrič, so novi prosto-
ri oddaljeni le 2,2 kilometra 
od sedeža podjetja v Selcih. 
Pridobili so 1.078 kvadratnih 
metrov površin. »Objekt je 
namenjen centralnim de-
javnostim, za nas je po-
membno, da so to dejavnosti 
proizvodnje, obrti ter pisar-
niških in laboratorijskih pro-
storov.« Na Češnjici bodo za 
zdaj imeli skladišča, ki jih jim 
že tako primanjkuje, ter pro-
store za zaključne montažne 
in preizkuševalne namene, v 
katerih bodo kupci pregleda-
li, testirali in prevzeli izdel-
ke. »V prvi fazi bomo prese-
lili predvsem opremo, med-
tem ko zaposleni ostajamo 
v Selcih. Je pa res, da bomo 
za zdaj zasedli približno po-
lovico prostorov, za preosta-
le bomo pa še zelo dobro raz-
mislili, katere vsebine bodo 
tam. Morda bomo prostore, 
ki jih kratkoročno ne bomo 
zasedli sami, ponudili tudi 
zainteresiranim podjetjem, 

posameznikom in organiza-
cijam.«

A kot pravi Lotrič, je objekt 
treba najprej energetsko sani-
rati, o čemer se že pogovarjajo 
z ostalimi solastniki: Občino 
Železniki, Alplesom, lastni-
kom fitnesa in podjetnikom, 
ki ima v kleti dejavnost stroj-
ne obdelave. Direktor mero-
slovnega podjetja si želi, da 
bi objekt s skupnimi močmi 
energetsko sanirali v enem 
letu, kar naj bi po predračunu 
stalo milijon evrov. 

V Selcih bodo proste ka-
pacitete zaradi selitve 

skladiščnih in montažnih 
prostorov na Češnjico na-
menili laboratorijem. Mož-
nosti za njihovo izgradnjo so 
sprva iskali znotraj obstoje-
če lokacije, a se je izkazalo, 
da želena širitev ni možna. 
Kot je pojasnil Lotrič, so nji-
hove parcele sicer na obmo-
čju z majhno poplavno ne-
varnostjo, a je pred leti prišlo 
do širitve priobalnega pasu z 
dveh na petnajst metrov, za-
radi česar je gradnja sedaj 
onemogočena. Upa, da se bo 
to v prihodnjih letih, ko bo 
država izvedla protipoplavne 

ukrepe na Selški Sori vključ-
no z zadrževalnikom nad Že-
lezniki, spremenilo, saj bodo 
po vsej verjetnosti morali v 
Selcih prizidati še kakšen la-
boratorij.

Pridobitev novih prosto-
rov je v Lotrič Meroslovju že 
omogočila dve novi delovni 
mesti, po enem letu pa priča-
kujejo še dodatno zaposlova-
nje. Mednarodno uveljavlje-
na skupina v Sloveniji zapo-
sluje že več kot 80 sodelav-
cev, v celotni skupini (osem 
podjetij v šestih državah) pa 
skupno dobrih 110.

Lotrič se širi v Železnike
Zaradi omejitev pri širjenju na obstoječi lokaciji v Selcih je podjetje Lotrič Meroslovje iz Selc kupilo 
prostore nekdanjega pohištvenega salona v Železnikih.

V podjetju Lotrič Meroslovje si želijo, da objekt na Češnjici 48, kjer je tudi sedež Občine 
Železniki, skupaj s solastniki še letos energetsko sanirajo.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Potem ko so pred 
božičnimi prazniki opozicij-
ski svetniki obstruirali točko 
dnevnega reda, v kateri se je 
v drugem branju obravnaval 
občinski proračun, in je bil 
župan Franc Čebulj primo-
ran sejo prekiniti, je zgodba 
prejšnji petek vendarle dobi-
la svoj epilog.

Na decembrski seji so 
opozicijski svetniki župa-
nu in občinski upravi očita-
li predvsem, da so proračun-
ske postavke slabo obrazlo-
žene. Motilo jih je tudi, da 
župan pred sejo občinskega 
sveta ni sklical koordinacij-
ske seje. 

Že na decembrski seji si je 
občinska uprava vzela pre-
cej časa za odgovarjanje na 
svetniška vprašanja in pobu-
de, povezane s proračunom, 
tudi tokrat pa sta predvsem 
vodja občinskih financ Ma-
ruša Zajc in župan Franc Če-
bulj odgovarjala na svetni-
ška vprašanja, del odgovo-
rov pa so svetniki prejeli tudi 
pisno pred sejo. Da je prora-
čun dobro predstavljen, se 
je strinjal tudi svetnik Jaka 
Ciperle, ki ga je sicer zmo-
tilo, da je bilo v proračunu 
upoštevana manj kot polo-
vica predlogov opozicijskih 
svetnikov. Čebulj in Zajčeva 
pa sta mu pojasnila, so bili 
upoštevani tisti predlogi, ki 
so jih v okviru razpoložljivih 
sredstev lahko.

Ponovno je beseda tekla 
tudi o preobremenjenosti 
občinske uprave. Opozi-
cijski svetniki se zavzema-
jo za dodatno zaposlovanje, 
medtem ko cerkljanski žu-
pan to možnost zavrača in 
dodaja, da k preobremenje-
nosti prispevajo tudi svetni-
ki sami, saj zaposlene dodat-
no obremenjujejo s številni-
mi svetniškimi vprašanji.

Po dobrih dveh urah raz-
prave so svetniki proračun 
sprejeli, in sicer z aman-
dmaji, ki jih je predlagala 
opozicija. Na ta način so za 
skupno 45 tisoč evrov pove-
čali sredstva za obrtnike in 
podjetništvo, kmetijstvo ter 
turizem (vsako postavko za 
15 tisoč evrov), Družinske-
mu in mladinskemu cen-
tru Cerklje pa za dva tisoč. 
Potrebna sredstva so prene-
sli iz proračunske postavke 
za vzdrževanje cest.Opozi-
cija je predlagala tudi, da se 
pripravi analiza, ali je bolj 
smotrna gradnja varova-
nih stanovanj ob Domu Ta-
ber (tema je bila ena pere-
čih točk na prejšnji seji) ali 
pa se namesto tega poveča 
sam Dom Taber. Poleg tega 
je zahtevala tudi pregled po-
slovanja Nogometnega klu-
ba Velesovo. Župan in koa-
licijski svetniki so na zahte-
ve pristali in tako je občin-
ski svet izglasoval proračun 
za letos, ki predvideva dob-
rih 13 milijonov prihodkov 
in 17,8 milijona odhodkov.

Eden najvišjih 
proračunov
Cerkljanski svetniki so po decembrskem zapletu 
na januarski seji vendarle sprejeli enega najvišjih 
proračunov Občine Cerklje.

Črna pri Kamniku – Država z izbranimi izvajalci v skladu s 
pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest vsako leto po-
stopno obnavlja tudi cesto Kamnik–Gornji Grad čez prelaz 
Črnivec, a odsek na tej cesti, ki so ga prenovili lani, med prebi-
valci doline Črne, vsakodnevnimi vozniki in številnimi kolesarji 
zbuja precej negodovanja. Ob cestišču nekaj sto metrov naprej 
od podružnične šole so poleg škarpe uredili tudi polmetrski 
jarek, ki pa ni zaščiten ali posebej označen. Na Direkciji RS 
za infrastrukturo so nam pojasnili, da je jarek potreben zato, 
ker iz zaledja stalno priteka večja količina vode, ki se v tem 
jarku zbira in tako ne teče na cestišče. Ker je jarek tik pred 
ostrim ovinkom in je sploh ponoči in ob napluženem snegu 
zelo slabo viden, velja na tem odseku še posebna previdnost.

Jarek ob cesti na Črnivec ostaja

Jarek ob cesti na Črnivec je potreben zaradi vode, ki stalno 
priteka s hriba.
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Igor Kavčič

Kamnik – Galerija Pogled, ki 
deluje v okviru Galerije Miha 
Maleš, torej Medobčinske-
ga muzeja Kamnik, nada-
ljuje svoje poslanstvo pred-
stavljanja novih mladih pog-
ledov na likovno umetnost. 
Letošnje razstavno leto, v ka-
terem naj bi se predvidoma 
predstavilo sedem ustvarjal-
cev s področja likovne in vi-
zualne umetnosti ter foto-
grafije, je minuli četrtek od-
prla mlada vizualna umetni-
ca Alja Košar, po rodu s Ptuja, 
živi in ustvarja pa v Ljublja-
ni. Galerijski svet med pri-
javami skrbno izbira kvali-
tetne avtorje, pri čemer daje 
poudarek sodobnim umetni-
škim praksam, predvsem pa 
mladim, ki tako dobijo svoje 
prve priložnosti za predsta-
vitev. Alja Košar, ki je izbor 
v decembru dodatno potr-
dila s študentsko Prešerno-
vo nagrado, je diplomira-
la iz Likovne pedagogike na 
Pedagoški fakulteti, kjer je 

zaključila tudi drugostopenj-
ski študij, ta čas pa se posve-
ča še tej stopnji študija na 
Akademiji za likovno umet-
nost. »Gre za avtorico z izo-
blikovano umetniško govo-
rico, katere ustvarjalna strast 
je usmerjena predvsem v raz-
lične grafične tehnike, s po-
udarkom na globokem tisku, 
v prvi vrsti jedkanici,« dodaja 
kustosinja galerije umetno-
stna zgodovinarka Saša Bu-
čan. Jedkanice so tudi sredi-
ca njene tokratne razstave.

»Glede na to, da sta grafi-
ka in risba že ves čas sredica 
mojega umetniškega ustvar-
janja, sem se tokrat želela 
predstaviti z deli, ki so nas-
tala zadnjih nekaj let in pri-
kazujejo moje raziskovanje 
(barva v grafiki, raziskova-
nje točke, dimenzije forma-
ta ...) na področju grafike,« 
o razstavljenih delih razmi-
šlja avtorica Alja Košar. Na 
razstavi je na ogled 16 grafič-
nih del različnih formatov v 
maniri abstraktne umetno-
sti. Košarjeva kompozicije, 

ki jih gledamo na njenih gra-
fikah, sestavlja s kombinira-
njem – zgoščanjem ali redče-
njem točk, ki ponekod preha-
jajo v zelo drobne linije. »Pri 
tem uporablja barvo ali pa je 
odtis črno-bel. Z zgoščanjem 
ustvari nekakšno globino, in 
kljub temu da gre za abstrak-
tno slikarstvo, v videnem vse-
eno začutimo neko subli-
mnost. Seveda jo pri tem za-
nima tehnična izvedba gra-
fike, ob tem pa nam poda-
ja tudi neki svoj notranji iz-
raz,« pove Bučanova. »Alji-
na dela lahko beremo kot ze-
mljevide, videne z vesoljske 
postaje na Zemljo ali obra-
tno, pogled v neskončnost 
vesolja, ki nam s prvinskimi 
oblikami pik in linij nakazu-
je vedno nove in nove abstra-
hirane, brezoblične podobe.« 

Natančnemu opazovalcu se v 
videnem ponujajo asociaci-
je na predmete, celo figure. 
V točkovnem zbiru lahko vi-
dimo obraz, roke … Motivi so 
odprti in vzbujajo domišljijo. 

Odprti so tudi formati od 
majhnih tri krat tri centime-
tre velikih odtisov do za gra-
fike dokaj velikih formatov. 
»Obvladovanje formata je 
vedno izziv. Če je ta manjši, še 
ne pomeni, da je manj zahte-
ven. Vsak format ima svoje za-
konitosti, pri tem pa je seveda 
treba upoštevati likovna pra-
vila oziroma jezik. Upoštevati 
moram tudi odnos točk v raz-
merju do likovnega formata. 
V primerjavi s formatom lah-
ko ena točka deluje majhna, 
skoraj nevidna, v drugem pri-
meru pa je spet vidna,« je še 
povedala Alja Košar. 

Vesolje iz točk
V galeriji Pogled je na ogled razstava grafik Točke 
v gibanju vizualne umetnice Alje Košar. 

Alja Košar ob eni svojih grafik v galeriji Pogled / Foto: Saša Bučan

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Gledališka 
skupina Ta bol teater, ki de-
luje pri KPD Josip Lavtižar, je 
v petek občinstvo razveselila 
z novo gledališko predstavo. 
Na odru Ljudskega doma so 
uprizorili komedijo z naslo-
vom Ljubezen druge polovi-
ce avtorja Alana Ayckbourna 
v prevodu Dušana Tomšeta 
in v priredbi in režiji Tatjane 
Peršuh. Zgodba je postavlje-
na v predmestje Londona v 
današnjem času in pokriva 
tri dni v življenju treh parov, 
zaplet pa temelji na skrivnem 

razmerju med dvema od 
njih. Predstava, v kateri gle-
dalec spremlja dogajanje v 
dveh stanovanjih naenkrat, 
je zbadljiva zmes spletkar-
jenja, prikrivanja, sporov in 
nesporazumov. Občinstvo 
na premieri jo je pozdravilo 
z navdušenjem. V predstavi 
igra šestčlanska dobro ute-
čena igralska zasedba čla-
nov KPD Josip Lavtižar: Mar-
ko Koder, Petra Mlinar, Fre-
di Grilc, Polona Bačnar, Na-
taša Vidic in Stane Jakelj. Po-
novili jo bodo v petek zvečer v 
gledališki dvorani Ljudskega 
doma v Kranjski Gori.

Premiera na odru 
Ljudskega doma

Marko Koder, Petra Mlinar, Fredi Grilc, Polona Bačnar, 
Nataša Vidic in Stane Jakelj so v petek navdušili domače 
občinstvo v polni dvorani Ljudskega doma v Kranjski Gori.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Še preden smo 
obiskovalci napolnili Kri-
stalno dvorano in prisluh-
nili pevcem, govornikom in 
slavljencu, je v Sokolskem 
domu kar vršalo od vseh, ki 
so si prišli ogledat razstavo, 
predvsem pa čestitat Petru 
Jovanoviču. Zanj na Wikipe-
diji lahko preberemo, da je 
slovenski kmet, kipar in sli-
kar – vsi, ki ga poznajo, pa 
vedo, da je enako, kot je bo-
gat v svojem umetniškem iz-
razu in nekoliko poseben v 
svoji siceršnji pojavnosti, v 
svojem ravnanju in bivanju 
v prvi vrsti tudi izjemen člo-
vek – tak z veliko začetnico. 

V dvorani je Petru Jovano-
viču najprej kvintet Patina 
zapel pesem Pozdrav s tistim 
znanim refrenom »Oj slav-
ljenec današnji, pozdravljen 
tisočkrat«, umetniško-roj-
stnodnevno druženje pa je 
nadaljevala Monika Tavčar 
s kratkim orisom slavljenca, 
ki bo osemdesetletni jubilej 
praznoval čez dober teden, 
6. februarja. »Ivan Golob je 
nekoč zapisal, da Peter Jova-
novič sanja z rokami, ker je 
kipar in z njimi oblikuje les 
v čudovite kiparske podobe, 
in sanja z očmi ter z njimi 

oblikuje črte, ki so gibalo 
njegovih risb. Zato je kro-
nist sanjskega sveta. Ume-
tnine skromnega in tihega 
umetnika, samorastnika iz-
pod Blegoša, častnega obča-
na občine Gorenja vas - Po-
ljane, občudujemo že vrsto 
let, postavljene so vsepov-
sod po Sloveniji, v številnih 
mestih, vaseh in domovih.«

Za tokratno razstavo v avli 
Sokolskega doma je skupaj 
s slikarko Agato Pavlovec in 
kustosom Loškega muzeja 

Boštjanom Sokličem izbral 
dela v različnih tehnikah in 
formatih, od kipov in relie-
fov iz lesa do risb s srebrnim 
in zlatim svinčnikom na pa-
pirju ter risb s črnim in barv-
nimi tuši. »Peter Jovanovič 
je sodobni ljudski umetnik 
in individualni raziskovalec 
izbranih likovnih medijev. 
Čeprav se ni učil pri slavnih 
mojstrih in ni nikoli pres-
topil praga likovne akade-
mije, ga slovenska umetno-
stnozgodovinska stroka ne 

more in ne sme prezreti. S 
svojim opusom dokazuje, 
da spada med najpomemb-
nejše slovenske likovne sa-
morastnike,« je o Jovanovi-
čevi umetniški veličini po-
vedal Soklič. Prvo samos-
tojno razstavo je imel jese-
ni leta 1966 v galeriji na Lo-
škem gradu in odtlej jih je 
nanizal več kot sto. V petde-
setih ustvarjalnih letih se je 
dodobra uveljavil kot slikar 
in kipar, a nikoli ni zapustil 
domačije v Dolenji Žetini. 

»Kot človek je ostal skromen 
in preprost, kot umetnik pa 
je postal odločen in samoza-
vesten,« je poudaril Soklič.

Navdih v slovenski 
poeziji

Jovanovič navdih za svoj 
umetniški svet črpa pred-
vsem iz domačega okolja, po-
ljanskega hribovja in tamkaj-
šnjih ljudi, posebno pozor-
nost pa posveča tudi sloven-
ski prozi in poeziji. Prešeren, 
Cankar, Pavček, Balantič so 
mu bili vedno znova navdih, 
tako pri risbah kot rezbarje-
nju kipov iz lesa. To spozna-
vamo tudi ob razstavljenih 
delih. Če povzamem Sokliča, 
ki v katalogu k razstavi poja-
snjuje vso veličino umetni-
kovega dela, Peter Jovanovič 
s svojim opusom dokazuje, 
da akademska izobrazba ni-
kakor ni pogoj za ekstremne 
likovne dosežke in za dose-
ganje kvalitetne ravni v upo-
dabljajoči umetnosti. Prava 
kombinacija talenta, narav-
ne inteligence, umetniške-
ga navdiha in predanega dela 
tvorijo recept Jovanovičevega 
uspeha.   

Na dogodek je iz Velenja 
prišel tudi nekdanji direktor 
Rudnika urana Žirovski vrh 

Franc Avberšek, ki je pred 
avditorijem poudaril izje-
mnost Jovanovičevega dela 
pri skupnem projektu, ko so 
umestili stole za podružnič-
no cerkev sv. Urbana in je on 
na velik del teh izdelal reliefe 
z motivi rudarjev in svetni-
kov. »Zame je bil Peter ved-
no primer trajnostnega ra-
zvoja – živi skromno in kar 
naprej ustvarja, v svojih de-
lih slika realno življenje.«

V krajšem pogovoru je 
slavljenec med drugim po-
vedal, da si želi, da bi bil čim 
dlje še zdrav, da bi lahko še 
delal. »Kipov ne več, mo-
goče še kakšen relief, risbe 
pa tako ali tako rišem vsak 
dan.« Da mu tudi sicer ni 
prav nič dolgčas, saj skoraj 
ne mine dan, da nima obi-
skov doma v Dolenji Žeti-
ni. Najraje riše zjutraj in do-
poldan, v načrtu pa ima tudi 
upodobitve po motivih pe-
smi Frana Milčinskega - Jež-
ka. 

Razstavo je odprl škofjelo-
ški župan Miha Ješe z bese-
dami: »Peter Jovanovič je ve-
lik umetnik, a hkrati skrom-
ni človek iz poljanskih hri-
bov – tisti, ki nas združuje 
v najlepšem pomenu bese-
de, saj je vedno dobre volje 
in pozitivnih misli.«

Vsem nam tako znan sanjski svet
Z veliko razstavo risb, lesenih kipov in reliefov iz bogatega ustvarjalnega opusa avtorja Petra Jovanoviča z naslovom Kronist sanjskega sveta in slavnostno 
akademijo umetniku v čast so v petek v Sokolskem domu v Škofji Loki proslavili njegov življenjski jubilej osemdeset let. 

Peter Jovanovič, kakršnega poznamo že »uuuuu, kok let«, kot bi sam dejal. / Foto: Andrej Tarfila
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Kranj – V Alpski hokejski ligi so hokejisti konec tedna odigrali 
tekme 36. kroga. HDD SIJ Acroni Jesenice so tokrat gostovali 
pri severnih sosedih EK Zeller Eisbaren in morali priznati 
premoč domačinov, ki so jih premagali z 1 : 0 (1 : 0, 0 : 0, 0 : 
0). Jeseničani so imeli terensko premoč, večkrat so streljali na 
nasprotnikov gol (17 : 33), a domačega vratarja jim ni uspelo 
premagati. Edini zadetek je padel v osmi minuti, dosegel 
pa ga je nekdanji igralec Jesenic Martin Oraže. Jeseničani 
ostajajo na tretjem mestu. Že jutri bodo gostili EK Zeller 
Eisbaren in se jim skušali oddolžiti za sobotni poraz. Tekma 
se bo začela ob 19. uri. V mednarodni hokejski ligi IHL so 
bile v soboto odigrane tekme četrtega kroga v tretjem delu 
prvenstva. Hokejisti HK Triglav so doma s 6 : 1 (3 : 0, 3 : 1 0 : 
0) premagali zagrebški KHL Medveščak. Po dvakrat sta zadela 
Krištof Potočnik in Žan Zupan, po enkrat pa Nejc Hočevar 
in Anže Terlikar. Hokejisti HK MK Bled so v Zagrebu izgubili 
s KHL Mladost s 3 : 2 (2 : 0, 9 : 9, 1 : 2). Oba zadetka je do-
segel Tadej Burazin. V naslednjem krogu bodo 3. februarja 
Kranjčani, ki vodijo na tekmovalni lestvici, gostovali na Bledu. 
Tekma se bo začela ob 19. uri.

Do novih točk le hokejisti Triglava 

Rudno polje – Pokljuka od včeraj do nedelje gosti odprto mla-
dinsko evropsko prvenstvo in pokal IBU za mlajše člane v 
biatlonu. Prijavljenih je 288 tekmovalcev (136 deklet in 152 
fantov). Prvi tekmi (posamična mešana štafeta in mešana 
štafeta) bosta jutri, 31. januarja, v četrtek, 1. februarja, bosta 
obe posamični preizkušnji, v soboto, 3. februarja, sprinta in v 
nedeljo, 4. februarja, še obe zasledovalni tekmi. Nastopila bo 
tudi močna slovenska mladinska ekipa, ki je v letošnji sezoni 
že dosegla nekaj odmevnih rezultatov. Pretekli konec tedna 
se je znova najbolj izkazal Alex Cisar, član TSK Triglav Kranj, 
ki je na tekmi mladinskega pokala IBU na Češkem v sprintu s 
tretjim mestom prišel do novih stopničk. Varovanec trenerja 
Janeza Mariča je velik up slovenskega biatlona.

Mladi biatlonci zbrani na Pokljuki

Kranj – Do konca prvega dela v košarkarski ligi Nova KBM za 
moške so še trije krogi. Kmalu bo dokončno znano, kdo bo v 
nadaljevanju igral v ligi za prvaka. Izmed gorenjskih ekip so 
si mesto že zagotovili Domžalčani. Ekipa Helios Suns je na 
lestvici na tretjem mestu. V soboto so z 79 : 76 (23 : 19, 13 : 
21, 24 : 15, 19 : 21) doma premagali Zlatorog Laško. Šenčur 
Gorenjska gradbena društva je na sedmem mestu, potem 
ko so v nedeljo v gosteh pri Petrolu Olimpiji izgubili s 64 : 
59 (23 : 22, 8 : 17, 12 : 17, 21 : 3). Šenčurjani bodo v soboto, 3. 
februarja, gostili Rogaško. Začetek tekme bo ob 19. uri. Helios 
Suns odhajajo v goste v vodilni Sixtu Primorski. V 1. SKL za 
ženske je do konca prvega dela tekmovanja še eno krog. V 
soboto so triglavanke na derbiju vodilnih ekip po preobratu 
v gosteh izgubile s Cinkarno Celje s 60 : 55 (11 : 15, 2 : 12, 30 
: 20, 17 : 8) in so na lestvici na drugem mestu. Še naprej so 
zadnje Domžalčanke, ki so v soboto doma doživele nov poraz 
z Ježičankami z 51 : 85 (10 : 21, 9 : 26, 17 : 17, 15 : 21). V soboto, 
3. februarja, bodo Kranjčanke gostile Grosuplje (začetek tekme 
v ŠD Planina ob 20.15), Domžalčanke pa gostovale v Mariboru.

Blizu konec prvega dela košarkarskega prvenstva

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Nekdanji pri-
jatelji in sodelavci v škofje-
loškem rokometnem klubu 
so minuli petek v spomin na 
dolgoletnega predanega in 
prezgodaj preminulega ro-
kometnega delavca Jožeta 
Galofa v športni dvorani na 
Trati pripravili spominski 
turnir. Na njem so se pome-
rili Sviš, SC Ferlach iz Boro-
velj in domače moštvo Ur-
banscape Loka.

Na prvi tekmi med drugo-
ligašem iz Ivančne Gorice in 
domačimi prvoligaši so z 29 
: 22 slavili rokometaši kluba 
Urbanscape Loka, na drugi 
tekmi med Svišem in gosti iz 
Borovelj je bila s 23 : 18 bolj-
ša ekipa Sviša, na zadnji tek-
mi pa so domačini s 30 : 21 
ugnali moštvo SC Ferlach in 
zasluženo osvojili prehodni 
spominski pokal. Tega je ka-
petanu Anžetu Vrbincu iz-
ročila Boža Galof, hčerka Jo-
žeta Galofa.

»Vsak turnir je zahteven, 
saj je treba igrati več tekem. 
Danes smo odigrali dve in 
prikazali dobro igro. Kljub 
temu so se pojavljale napa-
ke, ki jih bo pred nadaljeva-
njem prvenstva treba odpra-
viti. Zame osebno, saj sem z 
Jožetom veliko sodeloval, je 
pokal v njegov spomin veli-
ko vreden in prav je, da je os-
tal doma. Gotovo bi bili razo-
čarani, če nam bi ga odnesel 
kdo drug,« je po turnirju po-
vedal kapetan Ločanov Anže 
Vrbinc. 

Turnir si je ogledal tudi 
nekdanji loški rokometaš in 
reprezentant Jure Dolenec, 
ki je v zadnji sezoni član slo-
vite Barcelone. »Žal moja 
poškodba po operaciji kole-
na še ni povsem zaceljena, 
kljub temu pa se sedaj vra-
čam v Barcelono, kjer me 
čaka dokončna rehabilita-
cija. Upam, da bom z igra-
njem lahko začel v februar-
ju, vendar stvari ne želim 
prehitevati. Spremljal sem 
vse tekme naše reprezentan-
ce in mislim, da so glede na 
vse težave in dogodke na pr-
venstvu prikazali res dobro 
igro. Na koncu so imeli tudi 
nekaj smole, kljub vsemu 
pa si zaslužijo vse pohvale. 

Upam, da se jim bom že 
na naslednjih akcijah lahko 
pridružil,« je povedal Jure, 
ki je z veseljem prišel na tur-
nir spodbujat nekdanje so-
igralce in mlade loške roko-
metaše. »Zagotovo je turnir 
primeren spomin na Jože-
ta Galofa, ki je imel veliko 
vlogo tudi na moji rokome-
tni poti. Bil je pač prva ose-
ba v klubu, za rokomet je na-
redil res veliko in vsi, ki smo 
ga poznali, se ga radi spomi-
njamo. Upam, da bo turnir v 
njegov spomin potekal tudi 
v naslednjih letih in da bo še 
močnejši,« je tudi povedal 
Dolenec, ki je konec tedna 
nato že odpotoval v Španijo.

Novi izzivi pa v kratkem 

čakajo tudi rokometaše eki-
pe Urbanscape Loka, saj je 
ta konec tedna na sporedu 
osmina pokala Slovenije, 
ko gostujejo pri Jeruzalemu 
Ormož, naslednjo soboto pa 
se bodo nadaljevali prvoliga-
ški obračuni. »Zadnje dni 
pred nadaljevanjem sezo-
ne bomo skušali še dvigniti 
nivo igre, tudi današnji tek-
mi pa sta nam pri tem prišli 
zelo prav. Zavedam se, da bo 
gostovanje v Ormožu težko, 
saj so tam tekme marsikdaj 
na robu regularnosti. Pri-
čakujem pa, da bomo igrali 
dobro in da lahko tudi zma-
gamo,« je povedal trener lo-
ških prvoligašev Robert Be-
guš.

Spominski pokal ostal doma
Pred nadaljevanjem prvoligaške sezone so v škofjeloškem rokometnem klubu pripravili turnir,  
ki je potekal v spomin na Jožeta Galofa. Prehodnega spominskega pokala so se razveselili domači 
rokometaši ekipe Urbanscape Loka.

Loški rokometaši (v napadu je Grega Jamnik) so zanesljivo ugnali tako Sviš kot SC Ferlach 
in osvojili prehodni pokal Jožeta Galofa. / Foto: Andrej Tarfila

Kranj – Atlet Luka Janežič je tudi letošnje leto začel izjemno. 
Vodičan je konec tedna nastopil na dvoranskem mitingu na 
Dunaju in zmagal v teku na 400 metrov, s časom 46,02 pa 
izboljšal svoj slovenski rekord. Hkrati je potrdil tudi normo 
(46,70) za dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. 
marca v Birminghamu. »To je bila moja prva tekma po sve-
tovnem prvenstvu avgusta v Londonu, kjer se mi ni izšlo po 
načrtih, tako da sem bil kar nervozen. Cilj je bil teči malo pod 
normo za dvoransko svetovno prvenstvo. Nisem pa vedel, da 
bom tako hiter, zato sem zelo zadovoljen. Začel sem hitro, 
posebno dobrih pa je bilo drugih dvesto metrov. Z drugim 
krogom sem prišel do časa, ki je vrhunski, povsem na meji 
46 sekund, kar je za dvorane zelo dobro,« je povedal Luka 
Janežič, ki ga naslednja tekma čaka 8. februarja, ko bo na 
sporedu svetovni izziv Iaaf v Madridu.

Janežič izboljšal svoj državni rekord

Kranj – Smučarski tekači so v Seefeldu v Avstriji tekmovali 
na zadnjih tekmah pred olimpijskimi igrami. Naša dekleta 
so potrdila dobro pripravljenost. V sprintu v prosti tehniki 
so se kar tri uvrstile v polfinale. Vesna Fabjan je končala na 
sedmem mestu in bila povsem blizu finalu, Katja Višnar je 
bila osma, Anamarija Lampič pa deseta. Lampičeva je nato 
na tekmi s skupinskim startom v prosti tehniki osvojila 12. 
mesto. Tako visoko v tej tehniki še ni bila in s tem dokazuje, 
da je najboljšim konkurenčna tako v sprintu kot na razdalji v 
obeh tehnikah teka.

Tri Slovenke med deseterico

Zakopane so tradicional-
no prizorišče tekem sve-
tovnega pokala v smučar-
skih skokih, ki privabi veli-
ko navijačev, tudi iz Slove-
nije. Pretekli konec tedna so 
imeli velik razlog za veselje. 
Potem ko so bili naši skakal-
ci na sobotni ekipni tekmi 
šesti, ni bilo pričakovati, da 
bosta na nedeljski posamič-
ni tekmi kar dva na stopnič-
kah. Po prvi seriji je bil četr-
ti Peter Prevc, peti pa Anže 
Semenič. Slednji je v drugo 
skočil izjemno in prema-
gal vso konkurenco ter se 
veselil svoje prve zmage v 
svetovnem pokalu in sploh 
svojih prvih posamičnih 
stopničk. Slovenski uspeh 
je s tretjim mestom dopol-
nil Peter Prevc, drugi je bil 
Nemec Andreas Wellinger. 

Semenič je bil vesel tudi 
za Petra in je priznal, da mu 
je pomagal pri proceduri po-
delitve, ki je še ni bil vajen.  
»Zelo lepo je bilo stati na 
odru zraven Petra. Potem mi 
je malo pomagal pri procedu-
rah po podelitvi, ko me je us-
merjal, do katerih novinarjev 
moram stopiti. Sicer pa sem 
podelitev poizkušal doživeti 

na svoj način. Sedaj moram 
ostati zbran in iti na nove tek-
me z novim zagonom,« je po-
vedal Semenič. Zelo vesel je 
bil prvih stopničk v letošnji 
sezoni tudi Peter Prevc. »Po-
vedano po pravici sem bil 

po objavi uradnih rezultatov 
presenečen. Pozitivno pre-
senečen. Nisem pričakoval, 
da se lahko zavihtim tako vi-
soko. Za zdaj olajšanja še ne 
čutim. Vedel sem, da če sko-
čim dobro, sem lahko zelo vi-
soko, a hitro lahko naredim 
tudi napako, ki me od tega 
oddalji. Današnja skoka sta 
bila povprečna, a so se ostale 

stvari poklopile. Je pa to lepa 
potrditev, da smo na pravi 
poti,« je dejal član kranjske-
ga Triglava. Skakalce ta ko-
nec tedna čakajo še tekme v 
Willingenu, nato pa olimpij-
ske igre.

Vse boljšo pripravljenost 
kažejo tudi naše alpske smu-
čarke, ki so konec tedna tek-
movale v Lenzerheideju v 
Švici. Po tretjem mestu Ane 
Bucik v alpski kombinaciji 
je na tretjo stopničko v vele-
slalomu stopila tudi Gorenj-
ka Meta Hrovat, smučarka iz 
Podkorena. Zanjo so to prve 
stopničke v karieri. »Dokler 
nisem bila na koncu na tret-
jem mestu, nisem pomislila 
na to, ker se mi je zdelo noro 
nemogoče. Potem nisem čis-
to dojemala stvari, kaj se do-
gaja okoli mene. Šele takrat, 
ko so dekleta prišle do mene, 
sem se začela zavedati, da 
sem res tretja. Še sedaj prem-
levam, kaj se je sploh zgodi-
lo,« je bila navdušena članica 
ASK Kranjska Gora, ki jo se-
daj čaka nastop na svetovnem 
mladinskem prvenstvu, nato 
pa pot na olimpijske igre.

Semenič presenetil in skočil na vrh
31. stran

Meta Hrovat: »Dokler nisem bila na koncu na tretjem 
mestu, nisem pomislila na to, ker se mi je zdelo noro 
nemogoče. Potem nisem čisto dojemala stvari, kaj se 
dogaja okoli mene.«



10 Gorenjski glas
torek, 30. januarja 2018REKREACIJA info@g-glas.si

Tretja vaja: mežikanje
Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 57 )

Katarakta je strokovni iz-
raz za sivo mreno, pogosto 
obolenje pri starejših. One-
mogoči ali ovira svetlobnim 
žarkom vstop v oko in tako 
postopoma zmanjšuje vid. 
Najpogostejši vzrok je dege-
neracija leče v starosti, poja-
vlja pa se tudi pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo, neka-
terih metabolnih obolenjih, 
pri bolnikih, ki so dolgotraj-
no jemali kortikosteroide in 
pa tudi pri poškodbah oče-
sa. Ponavadi leča porume-
ni, postane rjava ali sivkasta, 
kar je posledica strjevanja 
beljakovin. Razvoj katarak-
te je lahko počasen ali pa 
zelo hiter. Velikokrat se zgo-
di, da bolnik manjših mot-
njav sploh ne zazna, opazi 
jih šele, ko se te razširijo na 
področje zenice. To motnjo 

lahko zazna kakor senco ozi-
roma kot bleščanje v moč-
ni svetlobi, slabše ločevanje 
kontrastov ali dvojni vid.

Glavkom je medicinski iz-
raz, ki opredeljuje očesne 
bolezni, ki prizadenejo 
očesni živec, torej poveza-
vo med očesom in možgan-
skim živčnim sistemom, 

kamor potujejo vidne infor-
macije. Posledice so slabši 
vid in izpadi v vidnem polju. 
Vzrok te poškodbe, ki je nas-
tala na očesnem živcu, je v 
večini primerov zvišanje no-
tranjega očesnega pritiska, 
ki posredno kvari očesni ži-
vec.

Tretja vaja: mežikanje in 
vlaženje oči

Čim več mežikamo: od 
enkrat do dvakrat na deset 
sekund. Mežikanje je zlasti 
koristno med branjem. Sol-
ze vlažijo, ščitijo in čistijo 
naše oko. Suh zrak v zaprtih 
prostorih, zakajeni prostori, 
onesnaženost okolja – vse to 
povzroči suhe in občutljive 
oči. Oči zaščitimo in navla-
žimo tudi s spanjem, pitjem 

zadostne količine vode ter 
rednimi odmori vsakih tri-
deset minut, še zlasti pri več-
jih obremenitvah oči. 

Vaje za mežikanje

Izvajamo jih zjutraj, ko 
vstanemo, in sicer:
•  osemkrat široko odpremo 

oči in usta;
•  osemkrat krepko zatisne-

mo oči, nato 12-krat na lah-
ko mežiknemo;

•  zapremo oči in »pišemo« z 
nosom po zraku (ime, prii-
mek in naslov);

•  petkrat dvignemo obrvi 
navzgor, kolikor lahko.

Delno mežikanje

Na polovici mežikanje za-
držimo, oči ne zapremo, 

tako treniramo očesne miši-
ce – najprej petkrat z enim 
očesom, nato petkrat z dru-
gim očesom in potem še pet-
krat z obema očesoma na-
enkrat.

Z blazinicami kazalcev 
napnemo kožo in mišice na 
koncu oči navzgor (»kitajske 
oči«) in ponovimo vaje z del-
nim mežikanjem še z nape-
to kožo in mišicami, kar oja-
ča delo očesnih mišic.

Daljnovidnost povzroča 
strah pred sedanjostjo. 

Ponavljamo si izrek: Va-
ren/-na sem tukaj in sedaj. 
Jasno vidim, čutim varnost. 

Kratkovidnost povzroča 
strah pred prihodnostjo

Ponavljamo si izrek: Ved-
no sem varen/-na. Spreje-
mam božansko pomoč in 
notranje vodstvo.

Jelena Justin

V dneh, ko je obisk visoko-
gorja zaradi novozapadlega 
snega nevaren oziroma ga 
vreme ne dopušča, pridejo 
na vrsto nižji hribčki in »ku-
celjčki«, ki jih imamo v Slo-
veniji ogromno. Del Celjske 
planinske poti in hkrati tudi 
del Posavskega hribovja je 
Grmada, hišna gora Celja-
nov s čudovitim razgledom 
na Stari grad. 

Avtocesto Ljubljana–Ma-
ribor zapustimo na izvozu 
Celje center, kjer nadaljuje-
mo v smeri Laškega in Zida-
nega Mosta. V središču Ce-
lja, v krožišču z vodometom, 
nadaljujemo naravnost, v 
smeri Laškega. V nasled-
njem semaforiziranem kri-
žišču zavijemo levo čez reko 
Savinjo, takoj za mostom 

pa ostro desno. Na desni vi-
dimo urejeno parkirišče na 
bregu reke Savinje in smer-
ne table. Naše izhodišče je 
Zagrad. 

Sprehodimo se pod žele-
zniškim podhodom, nato pa 
zavijemo desno med hiše. 
Cesta postane makadam-
ska, nato pa zavijemo v gozd, 
skozi katerega se strmo dvig-
nemo. Višje pridemo ponov-
no na asfaltirano cesto, ki ji 
sledimo v levo, še mimo ne-
kaj hiš. Nad hišami se zač-
ne zmeren vzpon po ožji do-
linici, kjer je planinska pot 
odlično nadelana in imamo 
občutek, kot da bi hodili po 
stopnicah. Če pot ne bi bila 
tako nadelana, kot je, bi bila 
precej blatna in drseča. Viš-
je dosežemo makadamsko 
cesto. Levo je skromna hi-
šica, kjer je od leta 1945 do 

svoje smrti 1950 živela Alma 
Karlin, svetovna popotnica, 
pisateljica in teozofinja sku-
paj s svojo prijateljico nem-
ško slikarko Theo Schreiber 
Gammelin. 

Na makadamski cesti za-
vijemo desno in se povzpne-
mo do sedelca, kjer je raz-
cep poti. Zavijemo desno v 
gozd, kjer imamo dve mož-
nosti: lahko nadaljujemo 
naravnost po lažji, polož-
nejši poti, mi pa bomo zavi-
li levo, na strmo pot, ki vodi 
direktno na Grmado. V spo-
dnjem delu se pot še zmerno 
dviga, postopoma pa posta-
ja vse strmejša. Višje se pot 
približa skalam, zavije v des-
no in postaja še strmejša. V 
tem delu je pot v mokrem in 
snegu tudi nevarna za zdrs. 
Po prečnem vzponu dose-
žemo razgledišče. Pod nami 
zazeva globok prepad. Previ-
dno! Od razgledišča nadalju-
jemo po ozkem in strmem 
grebenu. Tik pod vrhom se 
vzpnemo čez skale, v pomoč 
sta nam celo dva klina. Spre-
hodimo se do vrha Grmade, 
kjer je velik križ z zvončkom 
želja, skrinjica z vpisno knji-
go in žigom. Grmada je del 
Celjske planinske poti hkra-
ti pa tudi del Posavskega hri-
bovja. Odpre se lep razgled 
na Posavsko hribovje, Celjski 
Stari grad, Celje in del Savinj-
ske doline. Ob lepi vidljivosti 
pa lahko vidimo vse od Julij-
cev, Karavank in Kamniško-
Savinjskih Alp do Pohorja. 

Z vrha sestopimo na dru-
go stran po grebenu do Koče 
na Grmadi oz. t. i. Pečovniš-
ke koče. Da bomo zašpili-
li klobaso, predlagam, da se 
od Pečovniške koče odpravi-
mo še v smeri Tovstega vrha, 

a ko pridemo do hiše, kjer 
imajo ogromnega šarpla-
ninca, zavijemo desno pro-
ti Celjski koči, ki stoji ob 
robu priljubljenega lokalne-
ga smučišča. S Celjske koče 
sestopimo nazaj v Zagrad, 

kjer nas čaka jekleni konji-
ček. Lep krog smo naredili. 

Nadmorska višina: 718 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 2 uri 
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Grmada (718 m)

Po poteh Alme Karlin
Za Kranjčane je Sveti Jošt, za Ločane Lubnik, za Ljubljančane Šmarna gora, za 
Celjane pa Grmada. Gora, kjer je ob vznožju v vasi Pečovnik v skromni hiški 
zadnja leta življenja preživela znamenita popotnica Alma Karlin.

Grmada s poti na Vipoto / Foto: Jelena Justin

Razcep, kjer zavijemo levo v gozd na strmo pot / Foto: Jelena Justin

Vrh Grmade / Foto: Jelena Justin
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Andraž Sodja

Rateče – Že skoraj pozablje-
no naravno drsališče na jeze-
ru Ledine pri Ratečah je mi-
nuli konec tedna znova za-
živelo v pravem zimskem 
vzdušju, in sicer s prvim 
turnirjem Ledena trofeja. 
Turnir, namenjen rekreativ-
cem, je privabil kar 48 ekip 
in veliko število obiskoval-
cev, ki so si ogledali privlač-
ne tekme na naravnem ledu. 
Prvo ledeno trofejo pa je od-
nesla ekipa Fantastičnih 5, 
ki je v velikem finalu s 6 : 2 
premagala IHK Luftarji.

Kot je povedal direktor 
Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber, je bil turnir zelo 
uspešen, kljub temu da so 
dogodek zaradi ledenih raz-
mer preselili z jezera Jasna: 
»Oseminštirideset ekip iz 
cele Slovenije je pripravilo 
izvrstne predstave. Hokej je 
naš šport, ki ima v teh krajih 
bogato tradicijo, predstavlja 
tudi zimo in veseli smo, da 
nam je že za prvi dogodek 
uspelo privabiti toliko gle-
dalcev in igralcev, posebna 
zahvala pa velja tudi lastni-
kom. Verjamemo, da bo do-
godek postal tradicionalen, 
prihodnje leto je naš cilj sto 
ekip iz treh držav.« Kot je 
še dodal predstavnik orga-
nizatorja Extrem Rok Snoj, 
se je ideja za dogodek po-
rodila pred tremi meseci s 

predstavniki hokejske zve-
ze, ko so se pogovarjali o 
promociji hokeja: »Najprej 
smo načrtovali manjšo za-
devo, a je bil interes ogro-
men. Več kot 48 ekip nismo 
mogli sprejeti, zaradi glob-
lje vode in slabšega ledu pa 
smo zadevo tudi prestavili, 
a izkazalo se je za dobro od-
ločitev, ljudje uživajo in to 
je pomembno.«

Matjaž Podlipnik, doma-
čin iz Podkorena in turistič-
ni vodnik, se je z nostalgi-
jo spomnil, koliko otrok je 
prve drsalne korake naredi-
lo na jezeru na Ledinah, leta 

1954 pa je bila tu odigrana 
celo tekma državnega prven-
stva med Jesenicami in Par-
tizanom, ko zaradi tempe-
ratur na Jesenicah niso us-
peli pripraviti ledu. Vtise je 
strnil tudi nekdanji hokejist 
in trener Ljubljanske Olim-
pije Bojan Zajc, ki je ves 
dan vztrajal na ledu: »Odlič-
na ideja organizatorjev, vse 
družine so lahko prišle, se 
zabavale in družile ob ho-
keju, kar je zelo spodbudno. 
Upam, da bo zadeva posta-
la tradicionalna. Drsanje na 
naravnem ledu je drugačno, 
to so osnove hokeja, tako se 
je v Kanadi vse skupaj zače-
lo z Indijanci in vejami na-
mesto palic in tudi mi danes 
včasih nismo bili veliko bolj-
ši, kljub boljši opremi in iz-
kušnjam.«

Hokej se je vrnil  
na Ledine
Prvi rekreativni hokejski turnir Ledena trofeja, ki 
se je minulo soboto odvijal na jezeru Ledine pri 
Ratečah, je privabil veliko ljubiteljev hokeja in kar 
oseminštirideset ekip.

Turnir je privabil skoraj petdeset ekip.

Rateče – PD Rateče - Planica je v soboto organiziralo prvi Ma-
raton Planica (deveti Maraton Tamar), tekmovanje smučar-
skih tekačev, ki je štelo za letošnji pokal SLOvenSki maraton. 
Na tekmo na dvajsetkilometrski progi je bilo prijavljenih 44 
tekmovalcev, absolutno pa so bili pri moških najhitrejši Gaber 
Lah (ŠD Kranjska Gora), Matjaž Poklukar (Bled) in Iztok Ar-
bajter (KD Calcit Kamnik), pri ženskah pa Neža Žerjav, Petra 
Race (Taekwon-do Begunje) in Irmengard Rodler (Ljubljana). 
Na krajši, sedem kilometrov dolgi progi, sta najboljši čas do-
segla Nathaniel Mah in Jana Kavalar (ND Rateče - Planica).

Žerjavovi in Lahu prvi Maraton Planica

Miroslav Cvjetičanin

Rudno polje – Idealen zim-
ski dan na Pokljuki je v te-
kaško smučino privabil tudi 
slovenske gospodarstveni-
ke, diplomate in politike.

Šport naj bi združeval, 
ne ločeval, je znano, čeprav 
smo bili ves prejšnji teden 
priča dogodku, v katerega 
je bil vpleten tudi slovenski 
oziroma hrvaški biatlonec, 
ki naj bi bil zastavonoša na 
odprtju prihajajočih olim-
pijskih iger. V tem primeru 

nas šport ločuje, razdružu-
je. In to je bila tretja tema na 
že 26. Smučarskem teku go-
spodarstvenikov, diploma-
tov in politikov. Da, v tem vr-
stnem redu, čeprav so v povo-
jih te prireditve imeli v naslo-
vu ravno obraten vrstni red. 
Vse se je začelo pred dobre-
ga četrt stoletja v Planici, ko 
je takratni parlamentarec, 
danes predsednik organiza-
cijskega odbora dr. Avgust 
Mencinger, ugotovil, da se 
slovenska politika mora dru-
žiti tudi v prostem času, ne 
samo pred televizijskimi ka-
merami in v varnem zavetju 
udobnih foteljčkov. Postavil 
jih je na tekaške (ne alpske) 
smuči. Nergači so bili mne-
nja, da se prireditev ne bo 
obdržala, ker Slovenci niso 
smučarski tekači, ampak 
alpski smučarji – to naj bi bil 
prvi razlog, kot drugega pa 
so poudarjali, da je nemogo-
če na isti sneg dvakrat pripe-
ljati smetano slovenske poli-
tike. No, uspelo jim je kar 26-
krat. Drži pa, da je danes po-
litikov še najmanj, da so go-
spodarstveniki prevzeli vaje-
ti, pomagajo pa jim domači 
in predvsem tuji diplomati.  
Glavna tema prireditve je se-
veda druženje na tekaških 

smučeh na prekrasni Pok-
ljuki. Druženje s poudarkom 
na tekmi, dolgi pet kilome-
trov. Potenje, trpljenje, moč, 
vztrajnost, uspeh in neuspeh 
so znani vsakemu uspešne-
mu gospodarstveniku, za to 
petkilometrski tek zanje ni 
nova težavnostna preizkuš-
nja. Diplomati so se že pre-
cej bolj morali potruditi, da 
so dvakrat obkrožili smučar-
sko tekaški stadion. Politi-
ki so to lažje naredili z jezi-
kom, pardon besedičenjem. 
Druga in za nas najpomemb-
nejša tema dogodka pa je 
dobrodelnost. Tudi letos so 
zbrali finančna sredstva za 

pomoč dvema družinama. 
Podjetje BSH Hišni apara-
ti iz Nazarij je družini God-
ler podarilo pralni stroj, dru-
žini Potočnik pa hladilnik.  
Športno društvo Strelica iz 
Tržiča se je še enkrat izkaza-
lo z organizacijo dogodka, ki 
verjetno prehaja v druženje 
gospodarstvenikov in diplo-
matov. Glede na to, da je le-
tošnje leto volilno, smo priča-
kovali boljši obisk politikov. 
A nič ne de, naslednje leto 
bo prišel glas do parlamen-
ta, ki bo pravil, da gre za od-
lično prireditev, na kateri ne 
sme manjkati noben ljubi-
telj smučarskega teka.

Smučarski tek združuje 
Dobrodelni Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov je na sneg privabil mnoge  
znane obraze, da bi pomagali pomoči potrebnim.

Letos sta kar dve družini prejeli pomoč.

Državna sekretarka Eva 
Štravs Podlogar je zmagala 
v kategoriji diplomatov, 
politikov.

Maja Bertoncelj

Jezersko – V soboto so le-
tošnjo sezono slovenskega 
pokala odprli turni smučar-
ji. Zbrali so se na Jezerskem, 
na tekmovanju, ki ima dol-
goletno tradicijo. Prvi Tur-
nosmučarski rally so organi-
zirali leta 1996, od leta 1998 
poteka v spomin na Luko 
Karničarja in Rada Markiča, 
ki sta se tragično ponesreči-
la v nesreči slovenskih gor-
skih reševalcev nad Okreš-
ljem leta 1997.

Na letošnjem 21. Memori-
alu Luke Karničarja in Rada 
Markiča, 23. turnosmu-
čarskem tekmovanju, je v 
članski konkurenci zmagal 
Nejc Kuhar (1;03:28, Dru-
štvo za razvoj TS), ki je pre-
hitel Luka Kovačiča (1;05:31, 
TSK Olimpik/Dynafit) in 
Slovaka Jakuba Šiarnika 
(1;06:08, Scarpa, SK Žiar-
ska dolina). »Tekmovati na 
Jezerskem mi je vedno po-
seben izziv, saj je to tekma 
z najdaljšo tradicijo pri nas. 
Letos so mi tekme v Slove-
niji znova postale izziv, saj 

je Luka Kovačič zelo konku-
renčen tekmec, česar sem 
zelo vesel. Zadnjih deset let 
je bilo namreč bolj ali manj 
vprašanje le, s kakšno raz-
liko bom zmagal. Luka me 
je letos v Avstriji že enkrat 
premagal, tokrat sem bil jaz 
hitrejši in veselim se že na-
daljevanja sezone. Glavni 
cilj je evropsko prvenstvo 

na Siciliji, poleg tega pa še 
svetovni pokal ter dve tek-
mi v parih v tujini, kjer bova 
nastopila skupaj z Luko. 
Doma pa bo zagotovo vrhu-
nec dvodnevno državno pr-
venstvo na Zelenici na za-
četku marca,« je povedal 
Nejc Kuhar.

V ženski konkurenci je 
bila prepričljivo najhitrejša 

Klara Meglič (1;1:33, AO Ra-
šica) pred Karmen Klančnik 
Pobežin (TSK Olimpik) in 
Stanko Stružnik. Med mla-
dinci je zmagal Tine Hab-
jan (1;08:39, KGT Papež), 
med veterani pa Milan Šenk 
(1;25:59, GRS Jezersko). Po-
sebno kategorijo so imeli 
rekreativke in rekreativce. 
Povprečnemu času na krajši 
progi (1;37:30) sta se najbolj 
približala Polona V. Karni-
čar (TTSO Jezersko) in Blaž 
Ribič. Med člani Gorsko re-
ševalne zveze Slovenije je 
prvo mesto na dolgi progi 
osvojil Anže Šenk (1;13:24, 
TTSO/GRS Jezersko), na 
kratki progi, kjer je štel naj-
bolj povprečen čas, pa Igor 
Krevelj (GRS Ljubljana):

Tekmovanje za slovenski 
pokal v turnem smučanju 
je na Jezerskem pomem-
ben dogodek, za katerega se 
organizatorji zelo potrudi-
jo in tekmovalci se radi vra-
čajo. Poteka v organizaciji 
Planinskega društva Jezer-
sko, ki jim na pomoč prisko-
čijo praktično vsa jezerska 
društva in Občina Jezersko.

Kuharju uvod v domačo sezono
Na Jezerskem je na tekmovanju turnih smučarjev z najdaljšo tradicijo pri nas prestižno  
zmago med člani osvojil Nejc Kuhar.

Tekmovalci so na startu najprej prisluhnili igranju Tišine, 
nato pa se podali na progo. / Foto: arhiv organizatorjev
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Sodni senat je imel po be-
sedah sodnice Marjete Dvor-
nik zelo zahtevno nalogo, 
komu verjeti – oškodovan-
cu, ki je zatrjeval, da ga je 
Plava pet let intenzivno izsi-
ljeval, ali obtoženemu, ki je 
vse skupaj odločno zanikal. 
Izsiljevanje se namreč izvr-
šuje skrivoma, v okoliščinah 
in na lokacijah, ki niso opa-
zne, je poudarila. Po prib-
ližno tridesetih obravnavah 
in zaslišanju okoli osemde-
setih prič je sodišče vseeno 
ugotovilo, da je Plava na su-
rov in poniževalen način več 
let izsiljeval Aleša Šterna. 
Med drugim mu je pri reki 
Kokri resno zagrozil, da ga 
bo utopil, v gozdu na Prap-
rotni Polici ga je polil z ben-
cinom in zagrozil, da ga bo 
zažgal, ob tem pa Šternu go-
voril, da pred njim ni varna 
niti njegova družina. Štern 
ga je zato rotil, naj ga pus-
ti živeti, in mu obljubil, da 
bo storil vse, kar bo od njega 
zahteval. Ni pa senat v celoti 
sledil navedbam tožilstva in 
oškodovanca, koliko denar-
ja naj bi v petih letih izpla-
čal izsiljevalcu, zato je viši-
no protipravno pridobljene 
premoženjske koristi sko-
raj razpolovil – z 1,34 milijo-
na evrov, kakor je navedla to-
žilka Polona Košnjek, na 754 
tisoč evrov. Kot je pojasnila 
sodnica, so upoštevali le tiste 
zneske, ki so bili zadosti pre-
pričljivo dokazani. 

Najprej posojal denar, 
nato Šterna izsiljeval

Po mnenju sodišča v od-
nosu med Plavo in Šternom 
sprva ni šlo za izsiljevanje, 
ampak si je Štern sprva pri 
Plavi izposojal denar za ode-
ruške obresti, kar pa se je na 
neki točki prelomilo in se 
sprevrglo v intenzivno izsi-
ljevanje, tako fizično kot 
psihično. »Pri oškodovan-
cu gre očitno za osebo, ki je 
na sorazmerno lahke načine 

zaslužila precej velike vsote 
denarja in jih na precej lahek 
način tudi izgubila. Ampak 
iz tega razloga ne moremo 
reči, da je bil v celoti nevero-
dostojen. Ugotavljamo, da je 
bil idealna žrtev kaznivega 
dejanja izsiljevanja, da je bil 
oseba, ki je bila pripravljena 
si izposojati denar za ode-
ruške obresti. Tudi iz sod-
ne prakse je razvidno, da se 
tovrstno početje velikokrat 
na neki točki prelomi in go-
vorimo o kaznivem dejanju 
izsiljevanja. In menimo, da 
je bila takšna situacija tudi v 
obravnavanem primeru,« je 
pojasnila sodnica. 

Ravnanja obtoženega, ko 
je šlo še za izterjavo dolga, 
bi lahko pravno okvalifici-
rali kot samovoljnost, tožil-
stvo pa jih je opredelilo kot 

izsiljevanje, zato je sodišče 
ta del obtožnih očitkov čr-
tal iz opisa kaznivega deja-
nja. Senat je iz obtožnice iz-
ločil še nekaj drugih očitkov 
in ugotovil, da je šlo za tri lo-
čene dogodke, je pojasnila 
sodnica, ki je zato spreme-
nila pravno kvalifikacijo ka-
znivega dejanja izsiljevanja 
v dve kaznivi dejanji izsilje-
vanja in v poskus kaznivega 
dejanja izsiljevanja, za kar 
je Plavi izrekel kazen treh 
let zapora. »Menimo, da je 
ta kazen jasno sporočilo, da 
se takih poslov ne boste več 
lotevali in bo namen kazno-
vanja s tem dosežen,« je po-
vedala sodnica. Ker je Plava 
približno leto in pol že preži-
vel v priporu in hišnem pri-
poru, bo moral sicer v prime-
ru pravnomočnosti sodbe 

odsedeti le še polovico izre-
čene kazni. Sodba sicer ni 
pravnomočna, nanjo pa se 
bosta pritožila tako tožilstvo 
kot obramba.

Vložili bodo pritožbo

Plavov zagovornik Mitja 
Sever je napovedal pritožbo 
na izrečeno sodbo, čeprav je 
deloma zadovoljen, da so se 
relativno uspešno obrani-
li začetnih očitkov, da naj bi 
obdolženi pridobil za 1,6 mi-
lijona evrov protipravne ko-
risti. »Jaz in moja stranka pa 
vztrajava pri tem, da izsilje-
vanja ni bilo, ampak je Meti 
Plava nazaj zahteval tisti de-
nar, ki ga je Šternu posodil. 
Ker tudi vse zadeve so se za-
pletale šele takrat, ko bi mo-
ral Štern denar vrniti, a je šel 
namesto tega na policijo in 
podal prijavo.«

Tožilka Polona Košnjek, 
ki je za Plavo zahtevala osem 
let zapora, je bila z obsodilno 
sodbo, na katero se bo prito-
žila, sicer zadovoljna, ne pa 
tudi s kaznijo in dejstvom, da 
je sodišče iz obtožnega očit-
ka črtalo določena izvršitve-
na ravnanja, posamezna ka-
zniva dejanja pa opredelilo 
drugače kot tožilstvo: »Oce-
njujem, da se bo v postopku 
pritožbe tudi to ugotovilo.«

Nezadovoljna je bila tudi 
Šternova pooblaščenka Bar-
bara Nastran, ki je sicer kriv-
dorek pričakovala: »Če se 
oškodovancu sledi glede kriv-
doreka, potem mislim, da bi 
se mu moralo slediti v celoti, 
ne le v posameznem delu. Da 
ceframo njegovo izpovedbo 
na posamezne dele, mislim, 
da je tudi pravno nedopust-
no. Nočem biti kritik pravne-
ga sistema, vendar mislim, 
da si je sodišče v tem primeru 
kar precej umilo roke.« 

Poklicali smo tudi Ale-
ša Šterna, ki pa za Gorenj-
ski glas ni želel komentira-
ti sodne odločitve, iz njego-
vih besed pa se je dalo raz-
brati, da s sodbo ni povsem 
zadovoljen. 

Za izsiljevanje kmeta tri leta zapora
31. stran

Okrožna državna tožilka Polona Košnjek, ki je zahtevala 
osem let zapora, se bo pritožila predvsem zaradi prenizke 
kazni. / Foto: Simon Šubic

Sodišče si je s takšno sodbo kar precej umilo roke, je 
ocenila Barbara Nastran, pooblaščenka Aleša Šterna. 
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Andraž Sodja

Rateče – Na poročanje o do-
mnevni povzročitvi hude te-
lesne poškodbe z nožem v 
Ratečah pred tednom dni se 
je odzvala soproga poškodo-
vanega. V njegovem imenu 
je sporočila, da so neuradne 
informacije s kraja dogod-
ka laži, češ da je oče padel na 
ledu na špičaste kamne, šele 
ko se je vrnil v vežo, pa naj 
bi opazil, da močno krvavi in 
poklical rešilni avto. Kot še 
navajajo v družini iz Rateč, 
so poklicali reševalce, naj 
očeta oskrbijo, kmalu pa so 

prišli tudi policisti in gasilci, 
ki jih ni nihče klical. Doda-
la je, da so policisti obtožili 
sina B. J. storitve kaznivega 
dejanja na podlagi tega, da je 
bil v istem prostoru nož, za-
radi česar naj bi se sin poču-
til ponižanega. 

»Brez dokazov ni soje-
nja,« je še sporočila mati in 
zaključila, da so sosedje hu-
dobni, nesramni in škodo-
željni: »Pljuvajo skozi okno, 
lažejo, se derejo in slikajo z 
mobilnimi telefoni.«

Policija uradnih informa-
cij o dogodku zaradi intere-
sa preiskave še ne daje. 

Zanikajo kaznivo dejanje
V družini iz Rateč trdijo, da je oče padel na ledu 
na ostre kamne in ga ni zabodel sin. 

Simon Šubic

Kamnik – Gore so v soboto 
terjale življenje 41-letnega 
planinca, ki je na poti s Tur-
ske gore proti Žmavčarjem 
po snegu zdrsnil približno 
tristo metrov v globino. Isti 
dan so se v gorenjskih gorah 
zgodile še tri nesreče, zato 
policisti opozarjajo planince 
na previdnost, saj lahko za-
radi trenutnih razmer v go-
rah hitro pride do zdrsov in 
padcev.

V soboto dopoldne se je 
na območju Storžiča hudo 
poškodovala planinka, ki je 
po zdrsu na strmem zasne-
ženem pobočju padla prek 
skalnih skokov. Policisti 
so sporočili, da je planin-
ka uporabljala »verige na 
obutvi«, ki niso primerne za 
visokogorje, in pohodne pa-
lice, ki ob zdrsu na strmem 
terenu ne pomagajo pri 
ustavljanju. Ustrezna opre-
ma so dereze in cepin, je po-
udaril Bojan Kos s Policijske 

uprave Kranj. Na območju 
Male Mojstrovke se je lažje 
poškodovala turna smučar-
ka, ki je zdrsnila na polede-
neli strmini in trčila v drevo. 
Na Planini na Šeh v Bohinju 
pa si je planinka poškodova-
la koleno. Tudi tam je bil te-
ren zasnežen in spolzek.

Policisti planince opo-
zarjajo, naj te dni ne podce-
njujejo razmer v gorah. Te-
žave lahko povzročata napi-
han sneg ter ponekod lede-
na in zelo spolzka podlaga. 

»Zelo nevarne so strmine. 
Vetru izpostavljene lege so 
močno spihane, trde in po-
ledenele. Na prisojnih pobo-
čjih se sneg čez dan nekoli-
ko zmehča in ponoči pomr-
zne. V gorah so to zelo ne-
varni dejavniki, ki so razlog 
za drse in padce,« je opozoril 
Kos, ki svetuje, da pred odho-
dom v hribe preverite tam-
kajšnje razmere, uporabljate 
primerno opremo in izbira-
te sebi primerne ture. V gore 
tudi ne hodite sami. 

Zdrs na snegu usoden za planinca
V Kamniško-Savinjskih Alpah se je smrtno ponesrečil enainštiridesetletni planinec, ki je zdrsnil v globino.

Kranjska Gora – V Kranjski Gori se je zadnji konec tedna gnetlo 
smučarskih navdušencev, zato so bili tudi lokalni policisti na 
smučišču bolj aktivni kot običajno ter so poleg nadzora izvajali 
tudi preventivne aktivnosti. Čeprav vsega vajene sta jih v petek 
vseeno presenetila smučarja, ki sta že na daleč kazala, da sta 
vinjena, a sta se vseeno nameravala spustiti po zahtevni smu-
čarski progi. Policist jima je zato predstavil pravila varnega 
smučanja in uporabe smučišča. Preventivno sta opravila tudi 
preizkus alkoholiziranosti, ki je pri enem pokazal rezultat 0,97, 
pri drugem pa celo 1,15 mg/l alkohola. Z nadzorniki smučišča 
so nazadnje oba varno pospremili v dolino.

Kljub pijanosti sta nameravala smučati

Kranj – Gorenjski prometni policisti so minuli teden vsak dan 
merili hitrost na avtocesti. Največ dela so imeli v četrtek, ko so 
med Voklim in Torovem v radar ujeli 65 voznikov, ki so vozil 
hitreje od 150 kilometrov na uro (najvišja izmerjena hitrost je 
bila 183 km/h). V torek je nad 150 km/h vozilo trideset vozni-
kov, v preostalih dneh pa od pet do deset. Največjega dirkača 
so sicer ustavili v petek ponoči. Vozil je s hitrostjo 197 km/h. 

Po avtocesti skoraj dvesto na uro

Kranj – Gorenjski policisti so v zadnjih dneh obravnavali tri 
nesreče, ki so jih povzročili vinjeni vozniki. V četrtek je voznik 
z avtomobilom na Jesenicah zaradi nepravilne strani vožnje 
trčil v drugo vozilo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal več 
kot dva promila alkohola (1,11 mg/l). V soboto zjutraj je voznik 
v Kranju trčil v avtomobil, ki je pripeljal nasproti, elektronski 
alkotest pa je pri njem pokazal rezultat 0,71 mg/l alkohola. V 
podobnih okoliščinah so kranjski policisti prometno nesrečo 
obravnavali tudi v nedeljo zvečer. Pri povzročitelju so izmerili 
0,31 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 

Vinjeni povzročili nesreče

Simon Šubic

Moravče – V gozdu nad na-
seljem Imenje v občini Mo-
ravče se je v četrtek pri spra-
vilu hlodovine smrtno pone-
srečil 58-letni moški. Poli-
cisti v dogodku niso ugoto-
vili znakov kaznivega deja-
nja, so pojasnili na Policij-
ski upravi Ljubljana. 

Policisti so ugotovili, da je 
moški v svojem gozdu sam 

spravljal hlodovino po hri-
bu navzgor z gozdarskim vi-
tlom, ki ga je poganjal trak-
torski kardan. Ob poveča-
ni obremenitvi se je traktor 
prevrnil na levo stran, kjer je 
takrat stal 58-letnik, ki je up-
ravljal z ročko vitla. Ob pre-
vrnitvi je traktor moškega 
stisnil ob bližnje drevo. V do-
godku je moški utrpel tako 
hude poškodbe, da je na kra-
ju dogodka umrl. 

Umrl med spravilom lesa

Medvode – Medvoški policisti so v petek okoli poldneva pre-
jeli prijavo drzne tatvine iz stanovanjske hiše na območju 
Medvod. Izvedeli so, da sta se za zdaj še neznana storilca z 
osebnim vozilom znamke Mazda pripeljala do stanovanjske 
hiše. Eden od njiju je lastnika z različnimi vprašanji zamotil, 
drugi pa je neopazno vstopil v stanovanjsko hišo, iz katere 
odnesel gotovino in nakit. Lastnika sta nepridiprava, za kateri-
ma policisti še poizvedujejo, oškodovala za nekaj tisoč evrov. 

Občana zamotila, da sta ga lahko okradla



Aleš Senožetnik

T
a konec tedna 
so na svoj račun 
prišli ljubitel-
ji vrhunske kuli-
narike. Podjet-

je Jezeršek je znova organi-
ziralo večdnevni kulinarič-
ni dogodek Gourmet Cup, 
ki se s smučanjem na krva-
vcu v družbi dobrot izpod 
kuhalnice kuharskega moj-
stra Janeza Bratovža konču-
je prav danes na Krvavcu.

Dogodek je že v soboto 
odprla nova sodniška trojka 

prihajajočega televizijske-
ga kuharskega šova Mas-
terChef Slovenija Bine vol-
čič, Karim Merdjadi in Luka 
Jezeršek. Chefi so gostom 
z izbranimi dobrotami pos-
tregli v kabinskih gondolah 
s t. i. večerjo na zajli.

Že tako lep nedeljski son-
čen dan pa so na plaži ob 
krvavškem smučišču dodat-
no začinili vrhunski kuharski 
mojstri. Poleg Slovencev je 
bil med njimi tudi Ivan Bom-
bieri, Italjan z Michelinovo 
zvezdico, ki sicer goste raz-
vaja v svoji restavraciji v Udi-
nah, je na Krvavcu postregel 

s slastnimi ravioli, polnjeni-
mi z mehko polento. Kdor pa 
je želel preizkusiti, kako oku-
sna je jed izpod prstov kuhar-
ja, ki se lahko pohvali s kar 
dvema prestižnima zvezdica-
ma, je lahko preizkusil sladi-
co Giuseppeja Mancina. Ne 
glede na spoštovanja vredno 
»konkurenco« pa se je naj-
daljša vrsta vila pred pultom 
»domačinke« Ane Šušteršič 
iz Gostinstva Jezeršek. Spe-
glan nedeljski sendvič s Krva-
vca, kot ga je poimenovala, 
pozornosti ni vzbujal le zara-
di atraktivne toplotne obdela-
ve (beri: »peglanja«) s starim 

likalnikom, temveč tudi zara-
di odličnega okusa. Greha 
vredne pa so bile seveda tudi 
kulinarične kreacije preosta-
lih kuharskih mojstrov, ki so 
svoje znanje pokazali v nede-
ljo na Krvavcu. Ponudbo so 
dodatno popestrili s svežimi 
ostrigami in izbranim vinom 
ter penino.

V začetku tedna se je kuli-
narična karavana Gourmet 
Cupa preselila na Ljubljan-
ski grad, kjer so včeraj gostili 
svetovno priznano mojstri-
co Ano Roš in njene goste, ki 
so 120 gostom postregli kar 
z devethodnim menijem.

KULINARIČNO  
RAZVAJANJE NA SNEGU
Danes se končuje štiridnevni Gourmet Cup, v okviru katerega so v nedeljo gostom na Krvavški plaži 
kulinarične mojstrovine pripravljali tudi kuharski mojstri z Michelinovimi zvezdicami.

Najdaljše vrste so bile pred pultom Ane Šušteršič.

Giuseppe Mancino (levo) se lahko pohvali s kar dvema 
Michelinovima zvezdicama.

Italijanski kuharski mojster Ivan Bombieri

»Speglan« nedeljski sendvič s Krvavca in goveja »župca« David Bucik je sicer chef na dvorcu Gredič.

Aleš Senožetnik

S
lovenija je lepa in 
gostom jo je tre-
ba predstaviti na 
najboljši možen 
način, kar omogo-

čajo 360-stopinjske panora-
me, s katerimi tujci začutijo, 
kam prihajajo,« pravijo člani 

ekipe Panovirtual, ki so del-
ček svoje ponudbe predstavili 
v petek na družabnem dogod-
ku pri gostilni Pod Jenkovo 
lipo v Dvorjah.

Udeleženci celodnevne-
ga dogajanja pred gostil-
no so se s 360-stopinjski-
mi pan oramskimi fotogra-
fijami, kar z računalnikom 
»sprehodili« med največji-
mi tu rističnimi atrakcijami 

pri nas, tudi Gorenjskimi 
biseri, kakršna sta Bohinj in 
Bled. 

Tistim, ki so si želeli še bolj 
»realistično« virtualno izku-
šnjo, je bil na voljo 9D-simu-
lator, ki je uporabnikom pri-
bližal občutek divje vožnje na 
vlaku smrti in druge zanimi-
vosti iz sveta zabavne elek-
tronike, ki vedno bolj smelo 

koraka tudi na področje vir-
tualne resničnosti.

Da je bila mera polna, 
so gostje lahko sodelova-
li v nagradnih igrah in pre-
jeli kulinarične, turistične 
in druge nagrade, za dobro 
voljo pa sta skrbela Tjaša in 
Tomaž Pustotnik iz ansam-
bla Duo Pustotnik. Celotno 
dogajanje je povezoval Miha 
Deželak z Radia Kranj.

VIRTUALNO POTOVANJE 
Pod Jenkovo lipo v Dvorjah so člani ekipe 
Panovirtual pripravili 3D-turistično izkušnjo.

Člani ekipe Panovirtual Iztok Skubic, Marjana Vohar  
in Žiga Ivanc

Obiskovalci so lahko izkusili tudi virtualno resničnost.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Erik Logar

Že od otroštva vem, 
da Slovenija ni edi-
na država na sve-
tu in da tudi dru-
gje po svetu lah-

ko ljudje živijo dobro ter sre-
čno življenje. Te misli mi ni v 
glavo vcepila kakšna napred-
na vzgojiteljica, temveč moji 
domači, ki sicer niso popot-
niki, temveč so mi velikokrat 
pripovedovali o sorodnikih, 
ki živijo v daljni Kanadi. 

Kanado sem obiskal lan-
sko poletje, ko sem z letali-
šča v Benetkah odletel čez 
Atlantik v Toronto in mesec 
dni preživel v Severni Ame-
riki, obiskal sorodnike ter 
raziskal tudi del Kanade in 
ZDA. 

Že ob pristanku na letališ-
ču v Torontu, ki je hkrati tudi 
največje letališče v Kana-
di, me je šokirala njegova 
velikost, ki je v vseh pogle-
dih nepredstavljivo večja od 
dimenzij letališča na Brni-
ku: s štirimi stezami, dvema 

potniškima terminaloma 
ter s 44 milijoni potnikov na 
leto približno 25-krat prese-
ga letališče na Brniku. Razu-
mljivo, navsezadnje letali-
šče leži ob Torontu, kjer v 
metropolitanskem območju 
živi skoraj štirikrat več ljudi 
kot v Sloveniji. 

Na letališču me s širo-
kim nasmehom in sloven-
skim pozdravom pričaka 
sorodnik Peter, sin sloven-
skih izseljencev. Njegov oče 
se je pred več kot petdeset-
imi leti iz rodnih Vogelj 
preselil v Kanado. Njegova 

sinova Peter in Vili sta roje-
na v Torontu in govorita 
tudi slovensko. V Torontu 
živi velika slovenska izsel-
jenska skupnost, ki ohranja 
slovensko besedo in kulturo. 
Ampak je kljub temu Kana-
da v marsičem povsem dru-
gačna od Slovenije, to se vidi 
že po 16-pasovnih avtoces-
tah in večjih ter bolj »naftno 
požrešnih« avtomobilih. Z 
letališča prispeva v sosesko 
Toronta, kjer imajo sorodni-
ki svoje hiše. Te so bile nas-
lednje veliko presenečenje. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Po Severni Ameriki po gorenjsko

KANADA: TORONTO (1)

Obiskovalec Toronta tudi z letala lahko opazi eno od najbolj 
markantnih znamenitosti mestnega središča – na stotine 
stolpnic in nebotičnikov.

Najvišja zgradba in hkrati simbol mesta je 553 metrov visoki 
stolp CN Tower.

V Toronto vodijo ogromne mestne vpadnice – večpasovne 
avtoceste.

Mladost

Minila so leta prelepa, 
Le ti si bila in moja ljubezen slepa.
Ali se spomniš vseh pijačk in SMS-ov 
Dobiva se jutri petnajst čez osem?
Odšla si in rekla, da zate nič nimam,
Saj ostala sva frenda kljub mojim rimam.
Teja lepota bo tvoja minila, mladost se ne bo vrnila.

Štefan

Tako lepe znajo biti le ljubezenske pesmi. Srečne in malo 
manj srečne. Vse enkrat mine, tudi lepota in tudi mladost. 
Kljub muhastemu vremenu vam želim lepe dni. Meta

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

PESMI MLADIH

Mateja Rant

N
a delavnicah v 
okviru Tehno-
loške izbe se 
mladi podajo 
v svet tehnike 

pod strokovnim vodstvom 
inženirja elektrotehnike 
Vojka Podgorška. Med dru-
gim se lahko naučijo izde-
lati robota, koračni motor 
in celo sončno elektrarno. 
Na ta način želijo po bese-
dah Lučke Tancer iz Tehno-
loške izbe v mladih vzbudi-
ti ustvarjalnost in radoved-
nost ter željo po nadgrajeva-
nju znanja. »Poudarek je na 
povezovanju teorije in prak-
se, saj zlasti za srednjo v šoli 
pogosto zmanjka časa.« Vse 
izdelke udeleženci delav-
nic odnesejo domov, da lah-
ko znanje nato nadgrajujejo 
tudi doma.

Z velikim zanimanjem si 
je razstavljene projekte pre-
tekli četrtek ogledoval 13-let-
ni Miha Gajšek, ki je priz-
nal, da ga tehnika zelo zani-
ma, še posebno pa je navdu-
šen nad programiranjem. 

»Tudi v šoli sestavljamo vez-
ja in programiramo, znan-
je pa bi rad še nadgradil,« je 
pojasnil. Med drugim je pre-
izkusil spajkanje, ki mu po 
njegovih besedah v šoli ne 
gre najbolje. A z vztrajnostjo 
in zavzetostjo se je pod bud-
nim vodstvom Vojka Pod-
gorška naučil nekaj novih 
prijemov in pravil. Njegovo 
pozornost je pritegnilo tudi 
samovozno robotsko vozilo, 
v katerega je mogoče vstaviti 
svinčnik in opazovati fanta-
zijske slike, ki jih pri giban-
ju v vse smeri izrisuje robot. 
Malo dlje se je pomudil še 
pri zabavni kocki, na kate-
ri se ob pritisku na gumb 
zasvetijo LED-diode, in sicer 
naključno od števila ena do 
šest. Z njo je mogoče nado-
mestiti klasično kocko pri 
igri, seveda pa se jo na dela-
vnicah najprej naučijo sesta-
viti in sprogramirati. Tistim, 
ki nimajo še prav nobenega 
tehničnega predznanja, pa 
je po besedah Lučke Tancer 
namenjena delavnica Uvod 
v elektroniko. »Najprej spo-
znajo osnovne stvari v elek-
troniki in nato postopno 

nadaljujejo. Na prvi pogled 
se res zdi popolnoma nera-
zumljivo in strašansko stro-
kovno, a ko se tega lotiš po 

korakih, znanje pridobivaš 
sproti in na koncu v rokah 
držiš svoj izdelek,« je pou-
darila Lučka Tancer. 

ZABAVNA TEHNIKA
V prostorih Kovačnice so minuli četrtek pripravili dan odprtih vrat Tehnološke izbe, v kateri lahko mladi 
na zabaven in predvsem razumljiv način spoznavajo osnove elektrotehnike in elektronike.

Z vztrajnostjo in zavzetostjo se je Miha Gajšek naučil nekaj 
novih prijemov in pravil za spajkanje.

V delavnicah se mladi naučijo izdelati celo miniaturno 
sončno elektrarno.
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Samo Lesjak

K
lavirski trio Reve-
rie sestavljajo mla-
de glasbenice, 
dobitnice številnih 
nagrad z domačih 

in mednarodnih tekmovanj. 
Pianistka Tanja Činč in vio-
linistka Mojca Jerman sta 
študentki ljubljanske Aka-
demije za glasbo. Mojca se 
izobražuje tudi na študent-
ski izmenjavi na Univerzi 
za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Gradcu. Na glas-
beni univerzi v Gradcu zak-
ljučuje dodiplomski študij 
tudi violončelistka Katarina 
Leskovar. Skupaj delujejo že 
šesto leto pod mentorstvom 
prof. Tomaža Lorenza.

Članice tria redno koncer-
tirajo doma in v tujini. V Slo-
veniji so se predstavile v ciklu 
Mladi talenti v Dobrni, na 
koncertu Glasbene mladine 
ljubljanske v Osterčevi dvo-
rani Slovenske filharmonije, 
v sklopu festivala Imago Slo-
veniae, festivala Tartini ter v 
sklopu cikla GM Oder. Kon-
certirale so tudi v Italiji, na 
Madžarskem, v Švici ter na 
Hrvaškem. Pred tremi leti 
so se odpravile na koncertno 

turnejo po daljni Argentini, 
kjer so izvedle šest koncer-
tov – v Buenos Airesu, Villli 
la Angosturi in Barilochah. 
Redno se udeležujejo doma-
čih in mednarodnih tekmo-
vanj. Ob koncu leta 2015 so 
bile na tekmovanju Grand 
Prize Virtuoso International 
Music Competition nagraje-
ne s 1. nagrado in povabljene 
na drugo etapo tekmovanja v 
Pariz, kjer so kot absolutne 
zmagovalke dobile promocij-
sko nagrado, ki je vključeval 
turnejo koncertov v Parizu, 
Londonu in Berlinu. V tistem 

času so članice tria na držav-
nem tekmovanju komor-
nih skupin Primož Ramovš 
v Ljubljani prejele 1. nagra-
do. Leta 2014 so bile dobit-
nice 1. nagrade in absolutne 
zmagovalke med komorni-
mi zasedbami na mednaro-
dnem tekmovanju Tartini v 
Piranu ter leta 2013 prejem-
nice dveh nagrad na medna-
rodnem tekmovanju komor-
nih skupin Festivala Bled 
kot edina nagrajena sloven-
ska komorna skupina. Izpo-
polnjevale so se na številnih 
mojstrskih tečajih priznanih 

profesorjev, kot so Trio di 
Parma, Chia Chou, Home-
ro Francesch, Nora Chastain, 
Wen-Sinn Yang, Daniel Row-
land in Julian Arp. 

Pred tremi leti so članice 
tria v studiu Činč posnele 
promocijski CD z deli Astor-
ja Piazzolle, Dmitrija Šos-
takoviča in Lucijana Mari-
je Škerjanca, na tokratnem 
koncertnem večeru v Sokol-
skem domu, poimenova-
nem Zimski nokturno, pa se 
bo trio predstavil z deli klasi-
kov Beethovna, Brahmsa in 
Debussyja.

ZIMSKI NOKTURNO
Kristalni abonma v loškem Sokolskem domu se bo v sredo, 31. januarja, ob 19.30 nadaljeval z nastopom 
priznanega klavirskega tria Reverie.

Klavirski trio Reverie bo nastopil v Sokolskem domu v sklopu Kristalnega abonmaja. 
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Domžale – Mesto svetlobe, dokumentarni film avtorjev 
Marka Kumra Murča (Zelena utopija, 2013) in Nine Cijan, 
ki je nastal v produkciji EnaBanda, je poetična pripoved 
o štirih družinah: vsaka s svojimi sanjami in željami pa 
tudi s svojimi bolečinami in upanjem za prihodnost. Kar 
jim je skupnega, je vseprisotnost stroja, Termoelektrarne 
Šoštanj, ki je bila nekoč ponos mesta, danes pa je sinonim 
za politične mahinacije, ekološko katastrofo in korupci-
jo. Kot sta povzela avtorja filma, je Mesto svetlobe lju-
bezenska zgodba med ljudmi in njihovim mestom, ki se 
počasi potaplja. Dokumentarni film je bil že predvajan na 
festivalih doma in v regiji, med drugim na Mednarodnem 
festivalu dokumentarnega filma v Makedoniji. Doživel 
je tudi premierni predvajanji v Šoštanju in Ljubljani, kjer 
je požel izjemen odziv publike. V torek, 30. januarja, ob 
20.30 bo prikazan v Mestnem kinu Domžale, projekciji 
se bosta pridružila tudi ustvarjalca filma. Dokumentarni 
film spremlja avtorska glasba, ki jo je skomponiral uve-
ljavljeni glasbenik Goran Krmac, v sodelovanju z Janezom 
Dovčem, Boštjanom Gombačem, harfistom Eduardom 
Raonom in Dunyo Tinauer, priznano sopranistko in eno 
od protagonistk v filmu.

Mesto svetlobe v Domžalah

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 37 novoro-
jenčkov. V Kranju se je rodilo 12 deklic in 11 dečkov. Najtežji 
je bil deček s 4535 grami porodne teže, najlažjemu dečku 
pa je tehtnica pokazala 2610 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 5 deklic in 9 dečkov. Med novorojenčki je bil naj-
težji deček s 4480 grami porodne teže, najlažja pa je bila 
deklica, ki je ob rojstvu tehtala 2680 gramov. Pri objavi 
minuli teden pa je bil izpuščen podatek, da se je v Kranju 
rodila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 4555 gramov. Mamici 
se opravičujemo in ji želimo veliko veselja z njeno malo 
korenjakinjo.

Novorojenčki

Škofja Loka – Lions klub Škofja Loka vabi na naš tradici-
onalni dobrodelni koncert, ki ga pripravljajo v petek, 2. 
februarja, ob 19. uri v Športni dvorani Trata v Škofji Loki. 
Nastopili bodo Omar Naber, Manca Špik in Kvatropirci ob 
spremljavi Orkestra slovenske vojske, ki ga vodi dirigentka 
Andreja Šolar. Vsa sredstva, ki jih bodo zbrali s prodanimi 
vstopnicami, bodo tudi tokrat namenili pomoči slepim in 
slabovidnim ter tistim, ki so se znašli v finančni stiski na 
območju občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri 
in Železniki. Vstopnice so na voljo v TIC Turizmu Škofja 
Loka, Turističnem društvu Škofja Loka, Gorenjskem gla-
su v Kranju in na prodajnih mestih Eventim.

Dobrodelni koncert na Trati

Na dobrodelnem koncertu na Trati bo nastopila tudi 
pevka Manca Špik. / Foto: arhiv pevke

Kranj – V ponedeljek, 5. februarja, bo ob 18. uri v pritličju 
kranjske Mestne knjižnice odprtje razstave fotografij ob 
40-letnici glasbenega delovanja džezovskega glasbenika 
in Prešernovega nagrajenca Zlatka Kaučiča. Zlatko Kaučič 
je v svoji karieri igral z velikimi imeni, kot so Paul Bley, Ste-
ve Lacy, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Chico Freeman, 
George Cables, Albert Mangelsdorff, Keeny Wheeler, Ale-
xander Balanescu in mnogi drugi. Na razstavi bodo poleg 
fotografij na ogled tudi zanimivi instrumenti, na katere 
je Zlatko igral, izdani CD-ji, vinilka in časopisni članki o 
glasbeniku. Na odprtju razstave bo igral Kaučičev učenec 
Urban Kušar. Razstava bo na ogled do 2. marca.

Zlatko Kaučič – Štirideset let ustvarjanja

Ana Šubic

S
rečanje v organi-
zaciji kranjske 
območne izposta-
ve Javnega sklada 
za kulturne dejav-

nosti je obiskovalcem v kul-
turnem domu na Visokem 
pri Kranju postreglo s pes-
trostjo srbskega, makedon-
skega in črnogorskega izro-
čila, ki ga ohranjajo društva s 
sedežem v Kranju. V progra-
mu so se prepletali tako ples-
ni kot tudi pevski nastopi. 

Srečanje je začela otroška 
folklorna skupina Srbske-
ga kulturnega prosvetnega 
društva (SKPD) Sveti Sava s 
plesi in pesmimi iz okolice 
Negotina. Folklorna skupi-
na Društva rojakov Plava in 
Gusinja Izvor, ki ohranjan-
ja kulturno dediščino sever-
ne Črne Gore, je zaplesala 

Kolo Sarajka, mlajša fol-
klorna skupina Kulturnega 
društvo (KD) Brdo plese iz 
zahodne Slavonije, folklor-
na skupina Srbskega kul-
turnega društva (SKD) Petar 
Kočić pa je predstavila splet 
plesov iz Šumadije. Skupina 
Makedonskega kulturnega 

društva sveti Ciril in Metod 
je uprizorila Makedonsko 
svatbo, predstavili pa sta se 
še veteranska folklorna sku-
pina SKPD Sveti Sava in sta-
rejša folklorna skupina KD 
Brdo.

Na srečanju, ki ga je 
spremljala tudi strokovna 

spremljevalka Vesna Bajić 
Stojiljković, so se vrstili 
tudi pevski nastopi. Nasto-
pili so pevska skupina SKD 
Petar Kočić, Krajiški mom-
ci in ženska pevska skupina 
Brđanke iz KD Brdo ter žen-
ska in moška pevska skupi-
na SKPD Sveti Sava.

OHRANJAJO IZROČILO
Na Visokem pri Kranju je minulo nedeljo potekalo območno srečanje folklornih skupin manjšinskih 
etničnih skupnostni in manjšin.

Ženska pevska skupina Brđanke iz Kulturnega društva Brdo Kranj / Foto: Gorazd Kavčič
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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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»Petra«
Pozdravljeni. Hvala za vso 
pomoč za nazaj. Sedaj me 
zanima še, kako bo z mojo in 
partnerjevo službo in z naji-
nim ljubezenskim življenjem. 
Lep pozdrav.
V začetku poletja se bo glede 
službe zgodil precejšnji preo-
brat. Po tihem ste sicer delali 
načrte že nekaj let nazaj, 
tokrat pa boste začutili, da 
je čas za premik. Na začetku 
boste imeli pomoč ženske 
osebe, toda kasneje boste 
delali samostojno. Študij, 
ki ga nameravati dokončati, 
boste uspešno nadaljevali. 
Vsakršno novo pridobljeno 
znanje vam bo zelo koristilo 
pri poslu. Finančno stanje se 
bo izboljševalo v počasnem 
tempu, vendar kmalu pride-
te na zeleno vejo. V ljubezni 
vidim stalnost, zaupanje in 
predanost. Ostali boste s 

sedanjim partnerjem, kljub 
občasnim nesoglasjem. 
Vaš prijatelj v tem obdobju 
potrebuje več pozornosti od 
vas kot običajno. Stanje pri 
njem v službi je zadnje dni 
bolj stresno kot ponavadi. 
Na njem je velika odgovor-
nost in resnično daje vse od 
sebe. Stojte mu ob strani in 
mu svetujte počitek. Vzemi-
te si čas za vaju in poskrbite 
tudi, da iskrica ne ugasne. 
Lep pozdrav.

»Upanje«
Pozdravljeni, na vas se obra-
čam prvič in rada bi vas vpra-
šala, ali me v prihodnosti čaka 
kakšna nova služba in kako 
kaže mojemu zakonu.
Služba vas čaka že kmalu, 
a to ne bo tisto, kar bi si vi 
želeli. V roku dveh let boste 
začeli delati na področju, ki 
vas zares veseli. Do takrat pa 

ni videti padcev ali vzponov, 
zgolj mirovanje. Bodite potr-
pežljiv in poskusite iz stanja, 
kakršno je, potegniti najbolj 
pozitivne stvari.  Vaš zakon 
je pravo zatočišče ljubezni, 
zvestobe in prijateljstva. 
Včasih pride do nesoglasij, 
vendar jih skupaj vedno zgla-
dita. Ker se znata poslušati in 
si vzeti čas za vaju, zaupanje 
raste. Trenutno sta oba pre-
cej obremenjena, zato še 
toliko bolj potrebujete drug 
drugega.  V letih, ki bodo sle-
dila, se bosta znala ceniti še 
bolj. Srečno.

»Sestra«
Živijo. Skrbi me za sestrino 
življenje in na splošno, kakšno 
bo njeno leto 2018. Lep poz-
drav.
Kot starejša sestra globoko v 
sebi čutite del odgovornosti 
do   življenja mlajše sestre. 

Zelo ceni vse vaše uspehe 
in vedno ste ji bili za vzor. 
Vaša naklonjenost do nje ji 
veliko pomeni, zato mora-
te dobro premisliti, kako jo 
boste vodili sedaj, ko je v sti-
ski. Selitev je njeno življenje 
postavila na glavo in še nekaj 
časa bo trajalo, da se postavi 
na noge. Preteklost bo pusti-
la za sabo in zaživela, kot si 
je želela. Poleti ima možnost 
resne zveze, če bo že pri-
pravljena na ta korak. Tako 
čustveno kot tudi finančno ji 
boste stali ob strani, dokler 
ne dobi zaposlitve. Že v nekaj 
mesecih se bodo stvari ure-
dile in začutili boste tisto sta-
ro vzdušje. Njen sin bo odšel 
v tujino, tako kot je načrtoval. 
Sreča bo na njegovi strani in 
uresničil bo projekt. Kma-
lu se boste razveselili tudi 
novega družinskega člana. 
Srečno.

V decembru preteklo leto 
sem vam obljubila, da bo 
eden od bralcev, ki bo sam za 
svoje izbrane karte podal naj-
boljšo razlago, deležen celo-
letnega pogleda po mesecih 
z moje strani. In to je bralka 
pod šifro Pomlad 18. Ker bral-
ka ni prisotna, sem v njenem 
imenu (ko sem mešala karte, 
sem mislila nanjo) naredila 
sistem pogleda za celo leto. 
Karte se premešajo in enkrat 
preložijo. Nato se po eno 
karto polaga v smeri urnega 
kazalca v krogu, da pride-
mo do dvanajste karte, nato 
ponovimo še dvakrat, dokler 
nimamo na vsakem mestu po 
tri karte. Seveda je prvi kup 
mišljen mesec januar in vse 
nato naprej do dvanajstega, 
ki je mesec december. Karte 
za mesec januar so Vdovec, 
Hrepenenje in Božje oko. 
Vdovec prinaša stare zadeve, 
nekaj, kar je že šlo v pozabo 
bodisi zato, ker se je premalo 
vlagalo bodisi pa zato, ker ni 
bil pravi čas. Hrepenenje so 
omejitve, ki si jih bralka sama 
dela. Kaj vse se sme, kaj se 

spodobi, kaj bo rekla okolica 
in podobno. Ali pa zgolj hre-
penenje po boljših časih z 
zavestjo, da sama zase nič ali 
premalo naredi in se oklepa 
preteklosti. Če nič drugega, 
preteklost dobro poznamo, 
prihodnosti pa ne in zato 
pride do določenih strahov. 
Kot vem, je Božje oko najbo-
ljša karta in vse se bo uredilo, 
kot se mora. Skratka v mese-
cu januarju se odprejo vrata 
na službenem in čustvenem 
področju. Spremembe, ki 
prihajajo, bodo dobre. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževanja« 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Ana Šubic

D
elo krepi človeka 
in ga drži pokon-
ci, pravi Vencelj 
Babič iz Britofa, 
ki je 20. januar-

ja praznoval 90. rojstni dan. 
Zgornja trditev zanj zagoto-
vo velja, saj bi mu težko pri-
pisali toliko let. Še vedno je 
vsak dan v svoji delavnici in 
ustvarja iz lesa, saj mu zdra-
vje kar dobro služi. Bržkone 
svoje doda tudi njegov opti-
mizem, vsako, še tako sla-
bo stvar zna obrniti na šalo. 
»Jamranje ne da nič, treba je 
pozitivno razmišljati,« pou-
darja zgovorni 90-letnik.

Praznovanja okroglega 
jubileja verjetno ne bo niko-
li pozabil. Dva dneva pred 
rojstnim dnevom so mu pri-
jatelji gasilci postavili velik 
mlaj, na predvečer njegove 
90-letnice pa so ga prese-
netili vse hčere in zeti, ki so 
mu postavili transparent z 
njegovimi slikami. Na jubi-
lej so slavljencu sorodniki 
in prijatelji pripravili zabavo 
pri Logarju v Hotemažah. 
Ob zvokih Pučovega tria pod 
vodstvom sosedovega Gaš-
perja Pičmana se je dodob-
ra naplesal, presenetili so ga 
tudi tamburaši. Pri Logarju 
je praznoval že 70. in 80. roj-
stni dan. Tudi tokrat je bilo 

veselo – tako zelo, da je že 
naredil rezervacijo za stole-
tnico. Njegov starejši brat, 
95-letni Andrej Babič, nekoč 
matičar, pa se je že javil, da 
ga bo tudi čez deset let foto-
grafiral, tako kot na vseh pra-
znovanjih doslej. Na rojstni 
dan se je Vencelj še posebej 
razveselil sveže izdane knji-
ge njegovega brata Štefa-
na, duhovnika, ki pomaga v 
Mengšu in ga zaradi zdrav-
stvenih razlogov ni bilo na 
praznovanju. V knjigi Gos-
pod je moja pot je opisal svo-
je življenje od otroških let 
dalje, ki se jih dobro spomi-
nja tudi Vencelj. 

Vencelj je bil rojen 20. 
januarja 1928 v Orehovljah, 
na manjši kmetiji pr’ Kajž. 
Bil je četrti od osmih otrok, 
danes je še pet živih. Oče je 
imel tudi trgovino z meša-
nim blagom. Nato so se pre-
selili v Britof v mežnarijo, ki 
jim je decembra leta 1939 
pogorela. Nekaj časa so zato 
živeli pr’ Puč, dokler niso 
popravili mežnarije, kasne-
je pa zgradili hiše, v kate-
ri živi še danes. Izučil se je 
za mizarja, a so ga kmalu 
invalidsko upokojili zaradi 
težav z očmi. Tako je deset 
let pomagal v očetovi mizar-
ski delavnici ter delal na 
domači kmetiji, stiskal mošt 
in kuhal žganje. Nato se je 
zaposlil v tovarni Oljarica 

v Britofu in se po dvajset-
ih letih tik pred 55. rojstnim 
dnevom upokojil. 

Leta 1960 se je poročil 
z Antonijo Sedlar. Rodile 
so se jima hčerke Tončka, 
Marinka, Urška in Metka. 
Od 11. februarja 2003 je vdo-
vec. Danes ima štiri vnuke in 
prav toliko vnukinj ter prav-
nuka in tri pravnukinje. 

Pri devetdesetih je še ved-
no zelo aktiven. Dan zače-
nja s prijatelji na jutranji 
kavi pr’ Puč. Potem se, pra-
vi, začne delovni dan. Naj-
več ga preživi v delavnici, 
kjer uživa ob ustvarjanju z 
lesom. Še vedno dela gajbi-
ce, grablje, kuhalnice, nasa-
ja motike, lopate, krampe … 
Ob vsakem kosu lesa se hit-
ro utrnejo ideje za različne 

izdelke, kot so palčki in dru-
ga pravljična bitja, kače iz 
korenin …

Vencelj tudi skrbi za zajce 
in kuha žganje, zadnji dve 
leti sicer ne kaj dosti zaradi 
pomanjkanja sadja. Vsako-
dnevno preverja, ali je ses-
tra Rezka, ki živi v sosednji 
hiši, vzela zdravila, opoldne 
pa jo peš pospremi do dru-
ge sestre, Marice, na kosi-
lo in nato domov. Hodi na 
izlete z upokojenci in tudi 
na zabave, kjer rad zaple-
še. Na silvestrovo se že tra-
dicionalno družijo pri sose-
du Milanu Žirovniku, vča-
sih vse do pol štirih zjutraj. 
Milan ga tudi vozi k nedelj-
ski maši v Predoslje, vča-
sih pa sta se potepala po celi 
Sloveniji.

POKONCI GA DRŽI DELO
Vencelj Babič iz Britofa pri Kranju je praznoval devetdeseti rojstni dan. Pri svojih letih je še zelo  
aktiven. Dneve obvezno začenja na jutranji kavi s prijatelji, nato pa jih najraje preživlja v delavnici,  
kjer ustvarja iz lesa.

Vencelj Babič s hčerami: (z leve) Urško, Metko, Marinko in 
Tončko (v ozadju) / Foto: osebni arhiv

Pri devetdesetih letih ustvarja najrazličnejše izdelke  
iz lesa. / Foto: Gorazd Kavčič

Slavljencu so prijatelji, gasilci in sovaščani postavili  
mlaj. / Foto: osebni arhiv 

TANJIN KOTIČEK
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11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče

 21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in 
otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot skupi-
ne najkasneje do 8.2.2018. 

Dan
veselih
ust

10
FEBRU

AR

SOBOTA

Generalni pokrovitelj 
prireditve

 
www.visitkranj.com

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja Prešernovi recitali  
Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti / Vlado Kreslin

8
FEBRUAR

Čas za
romantiko
19. stoletja

1. nagrada (ženski +  moški klobuk Prešernov smenj)
2. nagrada  (ženski +  moški klobuk Prešernov smenj)
3. nagrada (ženski +  moški klobuk Prešernov smenj)

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedelj
ka, 5. februarja 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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Ameriški glasbenik havajskih korenin 
Bruno Mars (32) je s šestimi grammyji 
postal absolutni zmagovalec letošnje 
šestdesete podelitve glasbenih nagrad. 
Slavil je v kategoriji za najboljšo pesem, 
album in ploščo leta. Jay Z, ki je imel naj-

več nominacij, kar osem, je domov odšel praznih rok. 
Nagrado za najboljšo novinko je prejela Kanadčanka Ales-
sia Cara. Med drugimi so slavili še Kendrick Lamar ter Ed 
Sheeran in Childish Gambino.

Bruno Mars veliki zmagovalec

Izvajalci thrash metal skupi-
ne Slayer so po 37 letih napo-
vedali konec kariere. Na zad-
njo turnejo po ZDA in Kanadi 
se bodo odpravili 10. junija. 
Skupina velja skupaj z Metal-

lico, Megadeth in Anthrax za začetnico novega thrash 
metal žanra. Njihovi začetki segajo v leto 1982. Izdali so 
12 studijskih albumov, najodmevnejšega Reign in Blood 
leta 1986. V dolgoletni karieri so dvakrat prejeli grammyja.

Skupina Slayer se poslavlja

Amber Heard (31) in Elon Musk 
(46) sta spet par. Igralka je bila 
opažena v družbi milijarderja na 
večerji, kasneje pa sta iz resta-
vracije odšla objeta. »Seveda sta 
spet skupaj, razmerje sta avgu-

sta prekinila zaradi prenatrpanega urnika,« je povedal vir 
za People. Par sta postala leta 2016, ko se je igralka loče-
vala od Johnnyja Deppa, Musk pa se je s soprogo, igralko 
Talulah Riley, razšel leto prej.

Amber Heard v objemu bivšega

Zvezdnik Chris Klein (38) je na Twitterju 
sporočil, da s soprogo Laino Rose Thyfa-
ult maja pričakujeta drugega otroka. 
»Blagoslovljena sva. Moj lepi angel pri-
čakuje še enega angela. Čez 24 tednov bo 
Easton postal starejši bratec,« je zapisal 

igralec. Poročila sta se avgusta 2015, julija 2016 pa prvič 
postala starša.

Chrisova soproga pričakuje drugega otroka

VRTIMO GLOBUS

A. Sodja, A. Šubic

M
inulo sobo-
to je blejski 
Lions klub 
v Kranjski 
Gori prip-

ravil tradicionalni, letos že 
16. humanitarni veleslalom, 
izkupiček katerega je bil 
namenjen več dobrodelnim 
organizacijam, in sicer zavo-
du Pod strehco za ljudsko 
kuhinjo v Ljubljani, zavodu 
Korak in zavodu Vidim cilj, 
društvu za Huntingtonovo 
bolezen in otrokom, ki so 
preboleli raka.

Kot je povedal guverner 
Zveze Lions klubov Slovenije 

Marko Gospodjinački, je tek-
movanje odprtega značaja, 
namenjeno vsem ljubiteljem 
smučanja in dobrodelnos-
ti: »Tekmovanje organizira-
mo že tradicionalno v Kranj-
ski Gori, sicer pa je to ena od 
okoli 190 dobrodelnih prire-
ditev, ki jih letno organizira 
57 Lions klubov po Sloveni-
ji. Posebna zahvala velja tudi 
Ramada hotelu, ki nas gosti, 
v hotelu so namreč organizi-
rane tudi otroške delavnice, 
pa seveda tudi ostalim dona-
torjem in sponzorjem, ki so 
z dobitki za srečolov prispe-
vali za dober namen.« Zvon-
ko Belič, predsednik Lions 
kluba Bled, pa je dejal: »Veli-
ko stvari se dogaja v Kranjski 

Gori, podprli so nas številni 
donatorji, žal pa so letos šte-
vilni zaradi množice dogod-
kov sodelovanje odpoveda-
li, tudi slepi športnik Alen 
Kobilica, ki naj bi nastopil 
v veleslalomu, a je smučar-
sko tekmovanje kljub temu 
privabilo lepo število nasto-
pajočih, predvsem otrok. Za 
zabavo so poskrbeli pevci 
glasbenega studia Osminka. 
Skupaj smo preživeli lep dan 
na snegu, in zbrali tudi nekaj 
sredstev, ki jih v celoti name-
njamo dobrodelnim organi-
zacijam.«

V nedeljo pa je v Kranj-
ski Gori potekal prvi letošnji 
Čarobni dan. Zavod Zaupa-
nje je s pomočjo partnerjev 

(RTC Žičnice Kranjska 
Gora, Turistično informa-
cijski center Kranjska Gora 
in Hit Alpinea) ter preču-
dovitega vremena uspel v 
Kranjsko Goro privabiti več 
kot deset tisoč obiskoval-
cev. Tudi oni so lahko uživa-
li ob nastopih pevskih talen-
tov studia Osminka, prislu-
hnili pa so lahko še poseb-
ni gostji Uli Ložar, ki je bila 
pred leti slovenska predstav-
nica na tekmovanju za otro-
ško pesem Evrovizije. Veliko 
zanimanja je bilo za ustvar-
jalne delavnice, več kot 250 
otrok pa je usvajalo nova 
smučarska znanja v tečajih, 
ki so jih organizirali skupaj s 
smučarskimi šolami.

NA SNEGU TUDI LIONISTI
Kranjska Gora je v soboto gostila tradicionalni humanitarni veleslalom, v nedeljo pa Zimski Čarobni 
dan, ki je privabil več kot deset tisoč obiskovalcev.

Na dobrodelnem veleslalomu so se pomerili smučarji vseh 
generacij. / Foto: Andraž Sodja

Guverner Zveze Lions klubov Slovenije Marko 
Gospodjinački in predsednik Lions kluba Bled Zvonko Belič 

Glavna organizatorka Čarobnega dne Barbara Novak, 
direktor Hit Alpinea Fedja Pobegajlo in Klavdija Gomboc iz 
RTC Žičnice Kranjska Gora / Foto: Tit Bonač

Konec tedna so v Kranjski Gori peli talenti studia Osminka. 
Na Čarobnem odru sta nastopila tudi Tim Vogelnik iz 
Radovljice in Aja Koblar Tutič iz Zgornje Besnice. Foto: Tit Bonač

Številni otroci so usvajali nova smučarska znanja. Veliko zanimanja je bilo tudi za ustvarjalne delavnice. 

Sedemindvajsetletna Brigita Oblak iz Dolenje vasi je 
pevka pri ansamblu Dor ma cajt. Rada zaigra tudi na 
frajtonarico in violino. Poleg glasbe, ki jo spremlja že 
dve desetletji, ji v zadnjem obdobju posebno veselje 
prinaša enoletni sin. / Foto: Gorazd Kavčič 
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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: kremna juha iz buč hokaido, nadevane svinj-
ske zarebrnice v gobji omaki, pražen krompir, motovilec z 
jajcem, kokosova torta; večerja: pražena zelenjava, pire krom-
pir, rdeča pesa
Ponedeljek – kosilo: piščančja juha z rezanci, meso iz juhe, 
kuhana krompir in cvetača z maslom, kislo zelje v solati; ve-
čerja: pikantni peresniki z brokolijem, zelena solata s fižolom
Torek – kosilo: špinačna juha, pečena postrv z mandlji, maslen 
kuhan krompir, mešana solata; večerja: juha iz kislega zelja, 
fižola in krompirja, jabolčni zavitek
Sreda – kosilo: čebulna juha, zelenjavna rižota, pečen piščančji 
file s kurkumo, zelena solata; večerja: omleta s praženimi jetri, 
kitajsko zelje v solati s sirom in koruzo
Četrtek – kosilo: puranji zrezki v smetanovi omaki, kuskus z 
grahom in korenjem, brstični ohrovt v solati; večerja: koruzni 
kruh, namaz iz tunine z zelišči, čaj
Petek – kosilo: korenčkova juha, pečeni nadevani lignji, tržaška 
omaka, blitva s krompirjem, sadna kupa s smetano; večerja: 
kisla repa v omaki, matevž, pečenica
Sobota – kosilo: cvetačna kremna juha, široki rezanci s šam-
pinjoni, rdeči radič s krompirjem, pomarančne rezine; večer-
ja: zelenjavna enolončnica, ajdovi krapki s skuto, kompot iz 
suhega sadja

Nadevane svinjske zarebrnice v gobovi omaki

Šest zarebrnic zarežemo po hrbtni strani do kosti, da dobimo 
žepek, osolimo, popopramo ter nadevamo z rezino šunke 
in sira. Popečemo jih na vroči maščobi, preložimo in na isti 
maščobi pripravimo gobovo omako. Popražimo narezano 
čebulo, 2 stroka česna in 50 dag gob. Osolimo, popopramo, 
zalijemo z 2 dl pečenkine omake, vanjo položimo zarebrnice 
ter dušimo. Dodamo 0,5 dl sladke smetane, belo vino in po 
potrebi zgostimo s podmetom. Prevremo in potresemo s se-
sekljanim peteršiljem.

Ajdovi krapki s skuto

Zmešamo 30 dag ajdove in 30 dag bele moke, 0,5 dl olja, 
malo vode in zgnetemo precej trdo testo. Pustimo počivati. 
Nato ga zvaljamo, izrežemo kroge s premerom 8 cm in jih 
polovico nadevamo s skutnim nadevom. Pripravimo ga iz 25 
dag pretlačene skute, dodamo 2 jajci, 1 dl kisle smetane, sol 
in dobro premešamo. Robove krogov namažemo s stepenim 
jajcem, prazne položimo čez nadevane in dobro zatisnemo z 
vilicami. V vreli osoljeni vodi jih kuhamo 10 minut. Postreže-
mo s poljubno zabelo.

Sočni piščančji sendvič in piščanec, 
ovit v pršut

Da piščančje jedi še zda-
leč niso dolgočasne, sta do-
kaz sočni piščančji sendvič 
ali piščančji file, ovit v pršut. 

Za pripravo sočnega pi-
ščančjega sendviča potrebu-
jemo (za eno osebo): 1 lepi-
njo, 100 g piščančjih prsi, 1 
paradižnik, 3 liste solate, 1 
topljeni sir ali 1 žlico sirne-
ga namaza, 2 žlici olivnega 
olja, sol, 1 ščepec mlete rde-
če paprike.

Piščančji file operemo, 
osušimo in ga narežemo na 
manjše rezine ter ga osoli-
mo in potresemo z mleto 
rdečo papriko. Pripravljeno 
meso na hitro popečemo v 
ponvi na olivnem olju, tako 

da se z vseh strani enako-
merno zapeče. Meso pres-
tavimo v skodelico in pokri-
jemo s pokrovko. Lepinjo 
prerežemo čez polovico in 
jo popečemo v ponvi, v ka-
teri smo prej pekli meso. 
Lepinjo obrnemo tako, da 
se notranja stran dotika dna 
ponve. Polovico lepinje pre-
mažemo s topljenim sirom 
ali sirnim namazom, prek-
rijemo z listi solate in na-
njo razporedimo popečeno 
meso. Meso prekrijemo z 
narezanimi rezinami para-
dižnika. Vse skupaj prelije-
mo s tekočino, ki jo je spus-
tilo pečeno meso, medtem 
ko je bilo pokrito v skodelici. 

Prekrijemo z drugo polovi-
co lepinje in postrežemo.

Nasvet: Če imamo voljo 
arašidovo ali sezamovo olje, 
ga uporabimo namesto oliv-
nega. To bo poskrbelo še za 
dodaten prijeten okus.

Za pripravo piščanca, ovi-
tega v pršut, potrebujemo: 4 

piščančje fileje, 8 rezin pršu-
ta, 2 žlici olivnega olja.

Piščančje fileje operemo 
in osušimo. Vsak piščančji 
file ovijemo z dvema rezi-
nama pršuta. Fileje polaga-
mo na manjši pekač, prema-
zan z olivnim oljem. Pekač 
pokrijemo z aluminijasto 

folijo. Pečemo v pečici, ogre-
ti na 180 °C, 20 minut. Od-
stranimo folijo in pečemo še 
10 minut pri 190 °C.

Nasvet: Piščančjih file-
jev ne solimo, saj pršut 
med peko spusti dovolj 
soli. Postrežemo jih izbra-
ni prilogi.

Mojca Logar

Kadar rečemo, da je nekaj 
nebeško, nas običajno misel 
zanese, da je tako dobro, kot 
je v nebesih. Umrl je tast, pa 
smo mu vsi rekli ata. Ata je 
bil po poklicu trgovec, poslo-
vodja. Trgovec s srcem in dušo 
in še v pokoju je rad prodal 
kakšno dobro blago. Njegov 
svet so bila kolesa in motorji, 
avtodeli, gume, prodajalci, 
stranke, kupci, dobavitelji, za-
posleni. Ko je stopil v trgovino, 
je bil drug človek. Prijaznost, 
posvet s stranko, dobro blago, 
kako gre ... To so bile manire 
stare šole, ki ji je bil predan 
vse življenje. Zadnjih nekaj 
mesecev je bil res bolj doma, 
vedel je, da je bolan, vendar je 
še deset dni pred smrtjo vozil 
avto. Avto mu je vedno tako 
veliko pomenil in mnogokrat 
se je pohvalil, koliko dobrega je 
naredil s prevozi, ko je bil avto 
seveda še redkost. Kar nekaj 
žensk je peljal k porodu. Bil 
je spravljen sam s seboj, vdan 
v božjo voljo, obdan z vsemi 
svojimi otroki. Odhajal je ob 
molitvi in pesmi. Včasih je 
bilo to povsem normalno, da-
nes pa bi lahko rekli, da je to 
privilegij, milost. Morda pa bi 
kdo rekel, da je to nazadnjaš-
ko. Po svetu se toliko govori o 
evtanaziji. Večina starejših 
je v domovih, osamljenih in 
zapuščenih od vsega sveta. V 
vasi, kjer je živel, je še poseb-
no tradicionalno, da pokojnik 
leži doma. Nimajo mrliških 
vežic in ni videti, da bi jih 
sploh radi imeli. Pa je danes 
res še malo ljudi, ki bi jih v isti 
hiši ob rojstvu položili v zibko, 
ob smrti pa na mrtvaški oder. 
Ata je imel to čast. Ker sem si 
na dan odhoda namenila vlo-

go svetopisemske Marte, sem 
se smukala v kuhinji. Stregla 
sem ljudem, ki so se prišli pos-
lovit. Tako sem spregovorila le 
z redkimi obiskovalci. In ven-
dar so bili tisti pomenki po-
menljivi. Lastniki hiše, kjer je 
ata vse življenje opravljal služ-
bo, so bili po vojni razlaščeni 
svojega imetja. V njihovih pro-
storih je bila državna trgovi-
na. In vendar je ata spoštoval 
te ljudi, čutil njihovo krivico 
in bedo. V pogovoru beseda 
nanese na to in povedo: »Res 
so nam vzeli imetje, vendar 
bi težko našli boljšega poslo-
vodja ali upravljavca trgovine 
med lastnimi sorodniki. Vsi 
smo bili složni. Ne vem, kdo 
bi bolj vestno upravljal naše 
imetje kot ata z vso svojo šte-
vilno ekipo.« Pogrebni sprevod 
je bil dolg čez skoraj celo vas. 
Spokojnost in umirjenost sta 
izžarevali njegovo življenje in 
njegov pogreb tudi. Ne vem, 
kdo si lahko omisli, da mu 
na zadnji poti poje lastna hči 
s številno ekipo vnukov, ki so 
pravzaprav vse, kar po človeku 
ostane. Blagoslov ali norost? 
Zagotovo blagor, ki ga lahko 
doživi le, kdor je spravljen sam 
s seboj, s svetom in vsemi okrog 
sebe, ponosen na svoje delo in 
zadovoljen, da odhaja tja, od 
koder smo prišli in kamor smo 
vsi namenjeni. 

Kdo ve, kateremu priproš-
njiku trgovcev sedaj ata pripo-
veduje svoje zgodbe, grškemu 
Hermesu, rimskemu Mer-
kurju ali svetemu Nikolaju, 
Sebastijanu morda Krištofu. 
Pokojni so naša moč. Morda 
bo tudi nam prišepnil kakšno 
dobro kupčijo …

Nebeški trgovec
Janez Logar

Umiranje je tako zelo edin-
stven, enkraten in neponovljiv 
dogodek, da o njem ne vemo 
nič, dokler ga ne doživimo 
sami. Ko pa ga doživimo, o 
njem ne moremo več pripo-
vedovati in pisati. Trenutek 
smrti nam približujejo in 
opisujejo vse svetovne religije 
in zdi se, da je glavni namen 
vseh verstev soočenje s smrtjo 
in priprava na posmrtno živ-
ljenje. Včasih je bila smrt nor-
malni del življenja, pogovorov, 
običajev, pred njo niso bežali 
in so jo sprejemali. Danes od 
nje bežimo in strah nas je po-
govarjati se o njej. Umirajoče 
odpeljemo v bolnišnice ali 
domove za ostarele, samo da 
bomo daleč od smrti, ko pride. 
To je v popolnem nasprotju z 
željo umirajočih, saj si skoraj 
vsak želi umreti doma, v kro-
gu domačih. In kjer je le mo-
goče, smo jim to dolžni omo-
gočiti. Sicer si naložimo težko 
dediščino do svoje smrti.

Zelo normalno in pričako-
vano je, da nas je smrti strah. 
Prehod iz znanega v nezna-
no nikoli ni prijeten. Kaj šele 
prehod v nov način bivanja. 
Strah je tudi umirajočega – in 
tako kot potolažimo dojenčka, 
tako tudi umirajoči želi imeti 
nekoga ob sebi, ki mu pove, da 
je ob njem. Da ni sam, da ne 
vemo točno, kam gre, vendar 
ob zadnjih trenutkih življenja 
potrebuje ob sebi umirjeno in 
ljubečo osebo. Jokamo vedno 
svojo žalost. Prav je tudi, da 
umirajočemu dovolimo, da 
odide. Prvič sem bil ob umi-
rajočem človeku. Smrt je bila 
zaradi bolezni pričakovana. 
O njej smo se zadnje mesece 
odkrito pogovarjali. Na za-

četku morda malo težje, nato 
sproščeno. Umirajočemu in 
najbližjim nam je bila in je v 
ogromno oporo vera, molitev, 
petje, obredi in upanje, da se 
življenje nadaljuje. Ter da se 
ob času spet srečamo.

Zdravstveno osebje, duhov-
niki, zaposleni v domovih za 
ostarele … povedo, da ima 
umiranje pogosto precej pred-
vidljiv potek. Vsaka smrt pa je 
zelo osebno izkustvo in je ne 
moremo dati v besede. Tudi za 
najbližje je to zelo močno izku-
stvo – ko si upamo prisostvo-
vati in biti v oporo s tega sveta 
odhajajočemu življenju. Sam 
sem dojel prihod smrti kot od-
hod nečesa zelo velikega. A ko 
je to veliko (recimo temu duh) 
odšlo iz telesa, se je v meni in 
v prostoru naselila čudno pri-
jetna spokojnost, blaženost, 
umirjenost, mir, ki bi ga lahko 
prijel. Oprijemljiva tišina, s 
katero bi se lahko pobožal. Za 
nekaj sekund, morda minuto 
se je ustavil čas. Nekaj, česar 
nisem pričakoval, vendar pre-
senetljivo prijetno. Nobene gro-
ze, nobenega strahu, le veliko 
spoštovanje pred nečim, kar 
imam in imamo vsi v sebi. To 
je gibalo vsega ustvarjenega. 
Veličina, v kateri smo in se je 
žal ne zavedamo vsak trenu-
tek. Vzeli smo si čas in se poča-
si poslovili od mrtvega telesa. 
Prišli so sorodniki in sosedje. Z 
molitvijo smo ga pospremili v 
nov način bivanja, sebi dovo-
lili žalost in si priznali lastno 
zadoščenje, da smo storili naj-
boljše možno. Pretekli teden je 
umrl moj oče.

Odhod s tega sveta

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



20 Gorenjski glas
torek, 30. januarja 2018ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

sudoku_LAZJI_18_9
NALOGA

7 2 5 1 3
9 4 7 5

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

6 3 7 1
5 3 4 6

8 7 2 9
8 5 6 2

sudoku_LAZJI_18_9

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_9
NALOGA

5 8 3 9
6 9 4 2

3 5 7
5

8 9 4
1

2 7 1
6 3 2 8

4 8 7

sudoku_TEZJI_18_9

REŠITEV

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

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.
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487
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587643219
694721853
123589467
346278591
852196734
971354682
268937145
719465328
435812976
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72513
9475

3684
1469
4832

6371
5346

8729
8562

sudoku_LAZJI_18_9

REŠITEV

742513869
819642753
356978124
175234698
498165372
263789541
521397486
687421935
934856217

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 31. 1.
19.00 LABIRINT: ZATON
18.30 NAJTEMNEJŠA URA
20.45 VES DENAR SVETA
17.20 LUNAPARK
19.10 ZAMOLČANI DOKUMENTI
21.15 POTNIK
15.15 ČUDO
21.30 VELIKA IGRA
16.20 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
16.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 31. 1.
18.00, 20.45 LABIRINT: ZATON
17.30, 20.00 NAJTEMNEJŠA URA
17.50, 20.50 VES DENAR SVETA
21.20 ZAMOLČANI DOKUMENTI
18.40, 20.30 POTNIK
16.10 VELIKA IGRA
15.30 VAMPIRČEK
19.00 JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
15.40 NAJVEČJI ŠOVMEN

16.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.
15.50 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 31. 1.
19.00 MANIFEST

Četrtek, 1. 2.
19.00 VES DENAR SVETA

Petek, 2. 2.
18.00 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
20.15 VES DENAR SVETA

Sobota, 3. 2.
16.00 FERGI: ZABAVA NA PODEŽELJU, 
sinhro.
18.00 JAZ SEM TI
20.00 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU

Nedelja, 4. 2.
15.30 FERGI: ZABAVA NA PODEŽELJU, 
sinhro.
17.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
19.00 ČLOVEK DELFIN

Ponedeljek, 5. 2.
19.00 ZBEŽI!

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 30. januarja
10.00 Vinko Möderndorfer: JAZ, BATMAN (v dvorani PGK)

Sreda, 31. januarja
19.30 Goce Smilevski: SPINOZA (v dvorani PGK)

Četrtek, 1. februarja
10.00, 11.15 Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
30. 1. 

2/10 °C

Nedelja 
4. 2.

-2/5 °C

Sreda 
31. 1. 

Četrtek
1. 2. 

Petek
2. 2. 

Sobota
3. 2.

2/7 °C 4/8 °C -2/5 °C -4/5 °C

Ponedeljek 
5. 2.

Torek
6. 2.

Sreda
7. 2.

Četrtek
8. 2.

-2/4 °C -5/3 °C -3/2 °C -5/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

30. 1. tor. Martina 7.27 17.04

31. 1. sre. Janez 7.26 17.05 

1. 2. čet. Ignac 7.25 17.07 

2. 2. pet. Marija 7.23 17.08

3. 2. sob. Blaž 7.22 17.10

4. 2. ned. Andrej 7.21 17.11

5. 2. pon. Agata 7.20 17.13

Jože Košnjek

Celovec – Program slovesne 
podelitve Tischlerjeve na-
grade v Celovcu ima že ne-
kaj let posebno točko: pode-
litev nagrad najboljšim na 
govorniškem natečaju. Na-
rodni svet koroških Sloven-
cev in Krščanska kulturna 
zveza sta leta 1989 prvič raz-
pisala govorniški natečaj in 
nanj povabila dijakinje in di-
jake slovenskih višjih izo-
braževalnih ustanov na Ko-
roškem: Zvezne gimnazije 
za Slovence v Celovcu, Dvo-
jezične trgovske akademije v 
Celovcu in Višje šole za go-
spodarske poklice v Št. Pe-
tru v Rožu. Z natečajem svet 
in zveza spodbujata mlade 
k javnemu nastopanju in k 
usposabljanju za uresniče-
vanje nalog, ki jih narodna 
skupnost pričakuje od svoje 
izobražene mladine. 

Na letošnji natečaj so šole 
prijavile eno dijakinjo in pet 
dijakov, skupaj šest, po dva 
iz vsake šole. To so bili Maks 
Dakskobler in Sara Terbu-
ch iz šole v Št. Petru, Leon 
Založnik in Davorin Bez-
jak iz celovške Dvojezične 
trgovske akademije in Ma-
tej Rozman ter Luka Podli-
pnik iz Slovenske gimnazi-
je v Celovcu. Žirija je prve tri 
nagrade podelila Luki Podli-
pniku, Maksu Dakskobler-
ju in Leonu Založniku, dru-
gi pa so prejeli priznanja za 
sodelovanje. 

Luka Podlipnik, dijak 
6. b razreda Slovenske 

gimnazije v Celovcu, in 
Maks Dakskobler, dijak 5. 
letnika Višje šole za gospo-
darske poklice v Št. Petru, 
sta imela čast govoriti ude-
ležencem nedavne pode-
litve Tischlerjeve nagrade 
v Celovcu. Navdušila sta. 
Luka s svojim razmišlja-
njem o Cankarju in pomenu 

njegovih misli za današnji 
svet, Maks pa o odnosu do 
sveta, ki ga današnja genera-
cija onesnaženega zapušča 
prihodnjim. Oba sta Gore-
njca, ki sta se po končani 
osnovni šoli odločila nada-
ljevati šolanje v dvojezičnih 
šolah na Koroškem. Luka je 
doma iz Rateč, Maks pa iz 

Gozda - Martuljka. Prizna-
nje je prejel tudi tretji Gore-
njec Matej Rozman, doma v 
Grahovšah v Lomu, dijak 6. 
b razreda Slovenske gimna-
zije v Celovcu. Luka, Maks 
in Matej sodijo med tiste kar 
številne gorenjske dekle-
ta in fante, ki so se odločili 
za šolanje na slovenskih šo-
lah na Koroškem. Na vpra-
šanje, zakaj, večinoma od-
govarjajo: zaradi bližine, za-
radi želje po znanju nem-
ščine in drugih jezikov, za-
radi kvalitete šol in tudi več-
jih možnosti zaposlitve kot 
so trenutno v Sloveniji.

Gorenjski mojstri govorništva
Luka Podlipnik in Maks Dakskobler sta s svojima govoroma navdušila udeležence nedavne podelitve 
Tischlerjeve nagrade v Celovcu.

Matej, Luka in Maks, gorenjski fantje iz Loma, Rateč in Gozda - Martuljka, so blesteli na 
govorniškem natečaju.

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna 
zveza sta leta 1989 prvič razpisala govorniški natečaj. Z 
natečajem spodbujata mlade k javnemu nastopanju in 
k usposabljanju za uresničevanje nalog, ki jih narodna 
skupnost pričakuje od svoje izobražene mladine.

Aleš Senožetnik

Grad – Krvavec letos bele-
ži šestdeset let smučanja. 
Jubilej bodo med drugim 
obeležili tudi z dobrodelno 
akcijo, ki jo organizirajo 
skupaj z Zvezo prijateljev 

mladine Ljubljana Moste 
- Polje. V okviru projekta 
Botrstvo v Sloveniji bodo 
namreč šestdesetim otro-
kom iz socialno ogroženih 
družin. Prva skupina ot-
rok je Krvavec obiskala že 
minulo nedeljo, otroci pa 

bodo na snegu lahko uživa-
li še tri zaporedne nedelje. 
»Hkrati bomo v RTC Krva-
vec od kupljene dnevne vo-
zovnice v obdobju med 1. 
januarjem in 17. februar-
jem 2018 namenili šestde-
set centov v namenski 

sklad projekta Botrstvo za 
pomoč otrokom v stiski pri 
razvoju njihovih talentov,« 
pravijo na Krvavcu, kjer si-
cer veliko praznovanje 
ob šestdesetem rojstnem 
dnevu pripravljajo konec 
februarja.

Krvavec vstopa v sedmo desetletje
Ob šestdesetletnici smučišča na Krvavcu bodo v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji omogočili 
brezplačno smuko šestdesetim otrokom.
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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

Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Vir, naj-
večja krajevna skupnost v 
domžalski občini, se je v so-
boto znova spremenil v pust-
ni deželo, saj so člani Pust-
ne sekcije Striček s postavi-
tvijo svoje maskote na streho 
virske lekarne za štirinajst 
dni prevzeli oblast in ključ 
občinske blagajne, ki sta jim 
ga predala župan Toni Dra-
gar in podžupanja mag. Re-
nata Kosec. Na Viru so zače-
li veljati tudi strogi pustni za-
koni (denimo ta: kdor ni za 

pusta, naj se odseli do avgu-
sta), nad katerimi bo bdela 
stroga virska pustna policija.

Ta vsakoletni zabavni do-
godek, ki je uvod v eno več-
jih pustovanj pri nas, se je za-
čel s karavano pisane pustne 
druščine po Bukovčevi ces-
ti, ki so jo sestavljali ministri 
Pustne sekcije Striček, god-
larji iz Šenčurja, kurenti iz 
Ormoža, ansambel Doma-
čini,  druge maske in letoš-
nji posebni gostje – nemška 
kanclerka Angela Merkel, 
ruski predsednik Vladimir 
Putin, ameriški predsednik 

Donald Trump in severnoko-
rejski voditelj Kim Jong Un. 
Slednja dva sta podpisala mi-
rovni sporazum in se zaveza-
la, da bosta vsaj 14 dni vzdrže-
vala svetovni mir. Člani Pust-
ne sekcije Striček so tako le-
tos znova pokazali, kakšni 
mojstri mask so.

Čeprav je bilo že v soboto 
na Viru obilo smeha in dobre 
volje in bo tako še vsaj dva te-
dna, pa je v priprave na enega 
največjih dogodkov na Dom-
žalskem vložene ogromno 
energije številnih domači-
nov – prostovoljcev. Aktivno 

se na letošnji pustni karne-
val (ta bo že 28. leto zapored) 
pripravljajo že od septembra. 
Pester večdnevni program 
sta predstavila predsednik 
(in pustni župan) Pustne sek-
cije Striček Peter Kosec – Pipi 
in podpredsednika Manca 
Sikošek. Letošnja novost je 
obeležitev kulturnega pra-
znika v okviru pustovanja. 
Pod velikim ogrevanim šoto-
rom bo potekal sejem doma-
če in umetnostne obrti, na 
odru pa različen kulturno-za-
bavni program. V petek, 9. fe-
bruarja, zvečer sledi zabavni 

program, v soboto, 10. febru-
arja, pa otroška povorka z za-
četkom v Češminovem par-
ku ob 14. uri. Vrhunec festi-
vala bo veliki karneval v nede-
ljo, 11. februarja, ki se bo letos 
začel natanko ob 14. uri in 28 
sekund. Pusta bodo pokopali 
na Saharskem hribu v torek, 
13. februarja.

Organizacijo virskega kar-
nevala finančno podpira 
tudi Občina Domžale, ki le-
tos namenja štirinajst tisoč 
evrov. Pričakujejo okoli šti-
rideset skupinskih mask, le-
tošnja novost pa je tudi de-
narna nagrada (tisoč evrov) 
za najboljšo skupinsko ma-
sko.

Župana zamenjala oblast
Na Viru so v soboto gostili štiri pomembne svetovne državnike, tudi ameriškega in severnokorejskega 
predsednika Donalda Trumpa in Kim Jong Una, ki sta zakopala bojno sekiro. A žal se je to zgodilo  
le v pustni deželi, kjer je domžalski župan Toni Dragar za štirinajst dni oblast predal županu Pustne  
sekcije Striček.

Domžalski župan Toni Dragar je oblast na Viru za dva tedna 
simbolno predal predsedniku Pustne sekcije Striček Petru 
Koscu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli torek so sre-
dišče Kranja napolnili ot-
roci. Uživali so lahko v šte-
vilnih družabnih igrah, kot 
so XXXL človek ne jezi se, 
XXXL pikado, XXXL štiri v 
vrsto, XXXL spomin, se po-
merili v nogometu ali polete-
li z Mini Planico ali se igrali 
s Krančkom, ki je posebej za 
to priložnost prišel iz rovov 
pod starim Kranjem. 

Podoben program kranj-
ska mestna uprava in Zavod 
za turizem in kulturo Kranj 
pripravljata tudi za danes in 
vse naslednje torke, ko se bo 
med 16. in 19. uro Glavni trg 

spremenil v največje otroško 
igrišče na prostem na Go-
renjskem. Projekt so poime-
novali S Krančkom v mestu, 
eden od njegovih ciljev pa je 
privabljanjem obiskovalcev 
v stari Kranj. 

»Otrokom in mladostni-
kom bodo tako kot prvi dru-
žabni torek tudi na nasled-
njih srečanjih na voljo števil-
ne družabne igre v nekoliko 
večji izvedbi. V sklopu projek-
ta bo mestna uprava nadalje-
vala tudi z odlično sprejetim 
projektom Mestna uprava na 
terenu, ko uslužbenci obisko-
valcem nudijo vse informaci-
je o delovanju mestne uprave, 
njenih storitvah in projektih,« 

pravijo na kranjski občini in 
obljubljajo.

»Želimo si, da bi starši pa 
tudi babice in dedki otroke 
vsak torek pripeljali v mes-
to, saj bo poskrbljeno tako za 
zabavo kot tudi varstvo. Vse 
bo brezplačno. Straši in stari 
straši bodo v tem času lahko v 
miru šli na kavo ali po oprav-
kih. Računam, da bodo v tem 
času tisti, ki delajo v mestu, 
poskrbeli še za posebno pri-
vlačno ponudbo, morda de-
gustacije in podobno. Tako 
bodo lahko dobili nove stran-
ke, obiskovalci pa bodo ugo-
tovili, da je ponudba v mestu 
zanimiva,« pravi kranjski žu-
pan Boštjan Trilar.

Za novo igrišče veliko zanimanja
Prejšnji torek je v središču Kranja prvič zaživelo otroško igrišče, nova priložnost za igro in zabavo pa bo v središču Kranja spet danes popoldne.

Otroci so že na prvem druženju minuli torek uživali na igrišču v središču starega Kranja.

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in



22 Gorenjski glas
torek, 30. januarja 2018KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

LI
O

N
S

 K
LU

B
 Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, P

O
LJ

A
N

S
K

A 
C

E
S

TA
 7

, G
O

R
E

N
JA

 V
A

S
        

        
        

        
        

      

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

Medijski pokrovitelji:

organizator

 B
R

E
Z

P
L

A
Č

N
A 

O
B

JA
VA

Rezultati 8. kroga – 28. januarja 2018
18, 20, 21, 27, 32, 38, 39 in 26

Loto PLUS: 2, 3, 20, 24, 30, 31, 35 in 26
Lotko: 0 5 9 2 0 4

Sklad 9. kroga za Sedmico: 800.000 EUR
Sklad 9. kroga za PLUS: 60.000 EUR

Sklad 9. kroga za Lotka: 800.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

TERENSKE KRVODAJALSKE AKCIJE - FEBRUAR 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi,  

da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od  
februarskih terenskih  krvodajalskih akcij, ki bodo:

 V   PONEDELJEK, 5. FEBRUARJA, 
v DOMU KRAJANOV PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, v Kranju,

V TOREK, 6. FEBRUARJA, 
v Športni dvorani v Šenčurju, Pipanova cesta 43, Šenčur in

V SREDO, 7. FEBRUARJA, 
v DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, Preddvor.

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 30. januarja, od 17. 
ure do 18.30 tehnična prva pomoč – računalništvo in telefo-
nija; v četrtek, 1. februarja, od 16. do 18. ure podporna sku-
pina za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja, nenavadne 
izkušnje ali prepričanja; v petek, 2. februarja, od 15. ure do 
16.30 brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika. 
Obvezna prijava na brezplačne dogodke na telefon 041 724 
134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Zaključek podjetniške akademije
Tržič – Podjetniška akademija pod okriljem Tržiškega krea-
tivnega centra je dobila novo podobo. Program je bil sesta-
vljen iz sklopa šestih delavnic, ki so se nanašale predvsem 
na področja, s katerimi se podjetniki srečujejo na začetku 
svoje poti. Podjetniška akademija 2017 se bo zaključila z 
javno predstavitvijo idej udeležencev v četrtek, 1. februar-
ja, ob 18.30 v kavarni Stara godba. Udeležba na dogodku je 
brezplačna, prihod pa je treba najaviti na prijava@trzicpod-
jeten.si ali na telefon 04 592 55 51. Nastopile bodo tudi ple-
salke KUD Leyli.

Za otroke
Jesenice – Program dejavnosti za otroke v Občinski knji-
žnici Jesenice: v torek, 30. januarja: nemške urice ob 17. 
uri; v sredo, 31. januarja: ustvarjalne delavnice ob 17. uri; 
v četrtek, 1. februarja: ura pravljic ob 17. uri. V Knjižnica 
Javornik - Koroška Bela bo v torek, 30. januarja, ustvarjalna 
delavnica od 15. do 16. ure; žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke ob 16. uri.

Blagoslov sveč
Jesenice – Župnija Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice 
vabita ob svečnici, v petek, 2. februarja, ob 19. uri na blagos-
lov sveč v cerkev Marijinega vnebovzetja na Stari Savi. Po 
dogodku vabljeni na ogled muzejske razstave Jeseničani, od 
kod in kam? Zgodbe iz železarskega mesta.

Petje v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 2. februarja, ob 18. uri bo v Hiši čez cesto 
na Miljah potekalo petje ljudskih pesmi. Od 17. do 18. ure bo 
možen ogled muzeja in jaslic.

PREDAVANJA

Kenija in Tanzanija
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 30. 
januarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Radovljičan Janez 
Pretnar nas bo tokrat popeljal po Afriki. 

OBVESTILA
Pod gorami

Tržič – Vabljeni na predstavitev knjige Pod gorami: folklorne 
in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, 
Storžičem in Krvavcem, ki bo v torek, 30. januarja, ob 19. uri 
v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. O nastajanju zbirke Glasovi 
in o njeni 49. knjigi Pod gorami bo govorila prof. ddr. Marija 
Stanonik. Zgodbe bodo predstavili člani Mladinskega gleda-
lišča Tržič in zapisovalci. Govorjeno besedo bo spremljala 
pesem vokalne skupine Pueri cantorum.

Predstavitev pesniške zbirke
Kranjska Gora – V četrtek, 1. februarja, bo ob 19.30 v Knjižni-
ci Kranjska Gora glasbeno-literarni večer. Saša Atanasov bo 
predstavil pesniško zbirko Pesmi.

Zmagovita smučina
Kranj, Hrušica – V sredo, 31. januarja, bo ob 19. uri v knjigar-
ni Ognjišče na Koroški cesti 19 v Kranju predstavitev knjige 
Zmagovita smučina avtorice Mojce Gubanc. Dan kasneje, 
v četrtek, 1. februarja, ob 19. uri pa bo predstavitev tudi v 
knjižnici na Hrušici.

Trenutki tišine za Prešerna
Žirovnica – V počastitev Slovenskega kulturnega praznika bo 
v petek, 2. februarja, ob 19.30 v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici 
predstavitev knjige profesorja Franca Drolca Trenutki tišine 
za Prešerna: Prešernov gaj 1982–2012, ki jo je leta 2016 izdal 
Gorenjski muzej Kranj. V knjigi so objavljeni govori profesor-
ja Franca Drolca, s katerimi nas je nagovarjal na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika ob Prešernovem grobu v 
Kranju. Knjigo bo predstavila avtorjeva sestra Marina Drolc 
z gosti prof. Francetom Pibernikom, direktorico Gorenjske-
ga muzeja mag. Marjano Žibert in predsednico Društva bi-
bliotekarjev Gorenjske Majo Vunšek.
 

PRIREDITVE
V spomin Jožetu Peternelju Mausarju
Žiri – V četrtek, 1. februarja, bo ob 16.30 na Dobračevski 55 v 
Žireh odkritje spominske plošče v spomin Jožetu Peternelju 
Mausarju. Ob 18. uri sledi v Kulturnem središču Stare Žiri 
prireditev ob zaključku razstave Jožeta Peternelja Mausarja.

Primorski umetniki zasebnih zbirk
Kranj – V četrtek, 1. februarja, bo ob 19. uri v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev Kranj, Glavni trg 18, odprtje razstave Samotni 
brin sredi morja rase: primorski umetniki iz zasebnih zbirk.

Podobe Nakla
Naklo – Društvo LIK Naklo vljudno vabi na odprtje slikarske 
razstave Podobe Nakla in slikarjeva retrospektiva, ki bo v 
petek, 2. februarja, ob 19. uri v Pavlinovi galeriji v kulturnem 
Domu Janeza Filipiča Naklo (za hotelom Marinšek). Motive 
Nakla in druge slike, med katerimi so številne prejele prizna-
nja in nagrade, razstavlja Rajko Bogataj iz Kranja. Razstava 
bo na ogled do 19. februarja ob nedeljah od 10. do 11. ure, 
druge dni po dogovoru.

Letni časi in Okruški z Gora
Kranjska Gora – V petek, 2. februarja, bo ob 17. uri v Li-
znjekovi domačiji odprtje razstav avtoric Marjete Žohar in 
Marinke Uršič. Razstava bo na ogled do 8. aprila.

Janez Kuhar

Cerklje – Društvo obrtnikov 
in podjetnikov Cerklje je 
pred nedavnim organizira-
lo na Krvavcu 16. prvenstvo 
v veleslalomu za podjetnike 
in njihove družinske člane 
ter pri podjetnikih zaposle-
ne delavce. V šestih katego-
rijah je nastopilo 57 tekmo-
valk in tekmovalcev, ekipe 
pa so bile tričlanske. Po be-
sedah predsednika društva 
Vlada Ahčina se obrtniki še 
vedno radi udeležujejo tek-
movanja, katerega namen 
je sprostitev, druženje in na-
biranje novih moči. Ekipno 

je bila najuspešnejša obra-
tovalnica Badrs iz Poženi-
ka (Brane Dolinar ter sino-
va Rok in Aleš), drugo mes-
to je osvojila obratovalnica 
Kovinc iz Lahovč (Damjan 
Žvelc, Tomaž Klavora in Ja-
nez But), tretje je bilo Av-
toprevozništvo Stele iz La-
hovč (Matjaž, Manca in Ma-
teja Stele), četrta je bila eki-
pa podjetja Gorenc Spodnji 
Brnik (Evelina Stare, Fran-
ci Naglič in Aljaž Bole), peta 
pa ekipa Vargro iz Poženika 
(Rebeka in Anita Grošelj ter 
Viktor Koritnik). V skupini 
do 15. leta starosti je bila med 
deklicami najboljša Izabela 

Stare, med dečki do 15. leta 
pa Nejc Žvelc, med ženska-
mi do štiridesetega leta sta-
rosti je zmagala Rebeka Gro-
šelj in med moškimi do šti-
ridesetega leta starosti Aleš 
Dolinar, med starejšimi od 
štirideset let pa sta bila naj-
boljša Maja Hudobivnik 
in Robert Strupih. Najbolj-
ši trije v vsaki kategoriji so 
prejeli medalje, najboljše 
tri obratovalnice pa tudi po-
kale. Drugič so na tekmova-
nju nastopile tudi ekipe va-
ške skupnosti, med osmimi 
je zmagala vaška skupnost iz 
Dvorij pred Šmartnim in Po-
ženikom.

Prehodni pokal Badrsu

Najboljše tri ekipe (od desne proti levi): zmagovalna ekipa Badrs iz Poženika s prehodnim 
pokalom, tretjeuvrščena ekipa Avtoprevozništvo Stele in drugouvrščena ekipa Kovinc, obe 
ekipi iz Lahovč / Foto: Janez Kuhar
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Samostojni testni inženir na software področju m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: zasnova in razvoj programskih rešitev, uporabni-
ške aplikacije Windows in spletne rešitve, zasnova koncepta testiranja izdelkov in 
usklajevanje rešitev, ki jih prinaša načrtovana programska oprema v okviru tehnič-
nega zahtevnika ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
23. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Senior svetovalec pri implementaciji sistemov WMS/Logistike m/ž (Ljubljana) 
Analiziranje ter razumevanje poslovnih zahtev naročnika na področju upravljanja 
oskrbnih verig (izdelava modela AS-IS), podpora in vsebinsko sodelovanje na pro-
jektih uvedbe. Symphony EYC, d. o. o., Tržaška 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Pri-
jave zbiramo do 23. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak za kakovost dobaviteljev – SQE/AQE m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: 3 leta delovnih izkušenj pri delu v kakovosti, poznavanje standar-
dov za zagotavljanje kakovosti, poznavanje orodij kakovosti (FMEA, plan nadzora, 
MSA, SPC, PPAP, 8D), najmanj višješolsko izobrazbo elektro ali strojne smeri, aktiv-
no znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje poslovnega okolja, Iskra-
emeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 23. 2. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Voznik odpremnik m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: srednješolsko izobrazbo, izpit za viličarja, zaželene izkušnje z delom v 
proizvodnji, spretne, natančne, odgovorne, prilagodljive in motivirane kandidate, 
ki so pripravljeni delati v skupini ali samostojno, pripravljenost na delo v več izme-
nah (4 izmene). Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 10. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, poznavanje gradbenega mate-
riala, črne metalurgije ... Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Pri-
jave zbiramo do 11. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja izmene m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe (tehnične ali splošne smeri), vsaj 2 leti delovnih 
izkušenj na podobnem delovnem mestu v proizvodnji, usmerjenost k skupnim ci-
ljem ... Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 25. 2. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec v nabavi m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, organizacijske, teh-
nične ali druge ustrezne smeri, vsaj tri leta delovnih izkušenj na podobnih delih, 
aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno še enega svetovnega jezika ... Filc, d. o. 
o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 11. 2. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Serviser-prodajalec m/ž (Jesenice) 
Nudimo: delo za krajši delovni čas, delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za 
nedoločen čas, urejeno delovno okolje, razgibano delo, delo v prijetnem kolektivu, 
redno plačilo. Hervis Sport in Moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 10. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Višji tehnolog (elektro stroke) m/ž (Podnart) 
Pričakujemo: vsaj eno leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem 
mestu, zaključeno višješolsko izobrazbo elektro smeri ali programa mehatronike, 
poznavanje programskega jezika c# je prednost, znanje angleškega jezika (pisno 
in ustno). Iskra, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 2. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Referent za cestni transport m/ž (Šenčur pri Kranju/Brnik ) 
Pričakujemo: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju cestnega transporta iz 
vidika logističnega podjetja, poznavanje operativnega poteka dela, dobre komuni-
kacijske in organizacijske sposobnosti Zaželene so izkušnje z delom v manjši ekipi 
... Delovno mesto je v Šenčurju/na Brniku. 2hm logistics, d. .o. o., Ankaranska cesta 
7a, 6000 Koper. Prijave zbiramo do 11. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec programske opreme m/ž (Šenčur) 
Delovne naloge: Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mo-
bilnih aplikacij, uporaba agilnih metodologij ter sodelovanje v SCRUM razvojni 
ekipi, delovanje v skladu z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partner-
jev pri implementaciji posameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska 
cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 22. 2. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične sme-
ri, osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o.,  
Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 2. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.comrecepti 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

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA

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

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stanova-
nje, v bloku z dvigalom ali v hiši, tel.: 
059/016-701 
 18000331

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

OPEL Corsa 1.0, bencin, let. 1997, 
reg. 2/19, narejen servis, nove gume, 
3 vrata, 320 EUR, tel.: 040/285-742  
 18000355

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO karambolirano, tudi totalka, slab-
še ohranjen ali v okvari. www.avtovleka-
-simenko.si, tel.: 070/300-554  
 18000282

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

TEHNIKA
PRODAM

LCD televizor LG, avtoradio Blaupunkt, 
CB postajo, tel.: 041/364-504  
 18000356

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

PO simbolični ceni prodam polkna Je-
lovica in notranja vrata, dimenzije 62, 
72, 82, tel.: 031/653-181 
 18000352

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/330-425 18000281

SUHA, hrastova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 18000200

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425  
 18000289

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18000357

ŽIVALI IN RASTLINE
IŠČEM

KUŽKA, tel.: 041/877-743 18000359

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČO proseno kašo, ugodno, tel.: 
030/397-096 18000358

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI staro teličko, tel.: 031/385-
149 
 18000350

BIKCA simentalca, starega 2 meseca, 
tel.: 041/298-510  
 18000361

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

SILAŽNE bale ali menjam za teleta, 
tel.: 040/700-697 
 18000362

TELICO simentalko, staro 20 mesecev 
za rejo ali zakol, tel.: 04/25-03-361, 
040/127-409 
 18000353

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 7 dni ali od 
200 do 400 kg, tel.: 041/271-294  
 18000354

OSTALO
PRODAM

POLOVICO mesa bika, krmljen z se-
nom, bil je v planini, cena 5.5 EUR/
kg, tel.: 04/57-23-353, 070/448-
288  
 18000351

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KUHAR (m/ž) - družini prijazen delovni 
čas, stimulativno nagrajevanje, zaposli-
tev za polni delovni čas, zaposlitev za 
določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas. Reina, d.d., Savska 
loka 1, Kranj 
 18000286

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvo-
dnjo, 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

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18000293

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18000193

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

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo - zaposlimo voznika gozdarskega  
tovornjaka z izpiti C E kategorije.  
Ponudbo pošljite na e-naslov info@
megales.si. 18000360

IŠČEM

IŠČEMO prijetno gospo iz okolice 
Preddvora, za pomoč na domu. Delo 
obsega pripravo obrokov, kontroliranje 
jemanje zdravil ter lažja hišna opravila 
kot je pospravljanje. Delo in plačilo po 
dogovoru, tel.: 031/311-841 18000285

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

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

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

www.gorenjskiglas.si
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD

PRINCIPI
KUHANJA

/// NI VESELJA DO KUHANJA? Morda ta hip res še ne – 

vendar ti ta knjiga lahko spremeni življenje!

Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski praženec,  

skuhati zelenjavni kari … prebereš in začneš – in končno  

kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI RECEPTI –  

ki so opisani tako preprosto, da se ne more nič zalomiti.  

In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko začneš preizkušati  

in spreminjati. Kajti iz gratiniranega krompirja, cesarskega 

praženca in zelenjavnega karija lahko nastane veliko več … 

drzni si!  
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PRINCIPI
PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Mojca Grom, Ljubljana:

»Prišli smo na tridnevni mini 
dopust. Z možem sva ljubite-
lja smučarskega teka. Proge 
so odlično pripravljene. Pogre-
šam le animacijo za najmlajše 
otroke, igrala ali karkoli druge-
ga, sankališče je premalo.«

Andreja Udovč, Ljubljana:

»Z možem sva prišla na son-
ce, sneg, v naravi uživava. Ob 
takem vremenu bi bilo greh 
ostati doma. Pohvalim lahko 
veliko parkirišče, kar omogoča 
lažji dostop. Slabosti tu res ne 
vidim, ničesar ne pogrešam.«

Darko Logar, Bohinj:

»S Pokljuko sem tesno pove-
zan, kadar v dolini ni snega. 
Kar petkrat na teden pridem 
teč na smučeh. Tu je pravi raj 
za tekače, parkirišč je dovolj, 
podpiram plačljivost za pro-
ge, nobene težave ne vidim.«

Tadej Grampovčan, Vrhnika:

»Trenutni preblisk in sem 
tu. Ni mi žal, vse mi je všeč. 
Proge so urejene in prav je, 
da zaračunavajo zanje, nas-
lednje leto bodo prav gotovo 
še parkirnino. O Pokljuki vse 
najboljše, slabosti ni.«

Miroslav Cvjetičanin

Za Pokljuko pravimo, da ni 
turistična destinacija, je pa 
izvrstna športno-rekreativna 
izbira. Pozimi je prepoznav-
na po smučarskotekaških 
progah, ki so letos prvič 
plačljive. »Uživače« smo 
povprašali, zakaj so prišli in 
kaj jih na Pokljuki moti.
Foto: Miroslav Cvjetičanin

Na Pokljuki  
je živahno

Tina Ličina Urbajs, Avstrija:

»Živimo v Avstriji, kjer je res 
pestra izbira smučišč, a je 
povsod gneča. Pričakovali 
smo, da je tu ne bo, a smo se 
zmotili. Pokljuka je krasna, 
vendar mi danes ni všeč, ker 
je tudi tu velika gneča.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno jasno, v nižjih delih zjutraj lahko tudi meg-
leno. Jutri bo oblačnost naraščala, pihal bo šibek zahodni ve-
ter. V četrtek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo sprva 
na približno 800 m, v noči na petek pa se bo spustila do nižin.

Mateja Rant

Kranj – Ob delih v Gimnazi-
ji Kranj so konec februarja 
lani po naključju odkrili sta-
ro bakreno skrinjico, v kate-
ro so po odprtju nove gim-
nazijske stavbe v Kranju vlo-
žili več kot štirideset doku-
mentov, pričevalcev tistega 
časa. Po pregledu vsebine so 
se odločili, da jo shranijo na-
zaj v šatuljo in jo vrnejo zi-
dovju gimnazije. V spomin 
na praznovanje 120. obletni-
ce izgradnje novega poslo-
pja, v katerem so prve dijake 
sprejeli 18. septembra 1897, 
so dodali še novo skrinjico 
s pomembnimi dokumenti 
sedanjega časa. Po priporo-
čilu strokovnjakov so se za 
vzidavo šatulj odločili v zim-
skem času, ker je tako naj-
manj možnosti za nastanek 
kondenza, ki lahko poško-
duje dokumentacijo. 

Vsebino nove šatulje so 
sestavili ravnatelj Fran-
ci Rozman ter profesori-
ce Nataša Kne, Anita Ome-
jec in Mojca Zelič. Vanjo 
so shranili Jubilejni zbor-
nik Gimnazije Kranj 1975, 
Zbornik Gimnazije Kranj 
1995, Zbornik Gimnazije 
Kranj 1897–1997, brošuro 

ob razstavi 200 let Gimna-
zije Kranj in ob 200-letnici 
Gimnazije Kranj, publika-
cijo Na Gimnaziji svet stoji, 
vpis 2016/17, šolsko kroni-
ko za šolsko leto 2016/17 ter 
časopise Dnevnik, Gorenj-
ski glas in Slovenske novi-
ce, ki so poročali o najdbi ša-
tulje. Dodali so brošuro ob 
razstavi 120 let gimnazijske 
stavbe v Kranju, Numizma-
tične novice 108, prispevek 

dijakinje na odprtju razsta-
ve Drobiž Numizmatične-
ga društva v Kranju lani, ča-
sopis Delo z dne 25. januar-
ja 2018, USB ključek s po-
snetkom Velikega božične-
ga koncerta 2017, posnetek 
gorenjske televizije GTV o 
najdbi časovne kapsule, ko-
vance za dva evra ter deset, 
pet in dva centa. V novo ša-
tuljo so shranili še sezna-
ma zaposlenih in dijakov, 

predsednikov razredov v šol-
skem letu 2017/18, košček 
krede in prispevek dijakov 
– mobilni telefon, na katere-
ga so posneli svojo najljubšo 
glasbo, slike in še marsikaj. 
Ob tej priložnosti pa so 25. 
januarja posneli še zgodo-
vinsko fotografijo profesor-
jev in dijakov, ki so jo prav 
tako spravili v novo bakreno 
šatuljo, ki je delo kranjskega 
pasarja Toneta Marolta.

Skrinjici znova zazidali
Z vrnitvijo stare bakrene šatulje s pomembnimi dokumenti izpred sto dvajset let zidovju Gimnazije 
Kranj, ki so ji dodali še novo z dokumenti, ki pričajo o sedanjem času, so minuli četrtek sklenili 
praznovanje ob stodvajsetletnici gimnazijske stavbe v Kranju.

Ravnatelj Gimnazije Kranj Franc Rozman (v ospredju) in župan Kranja Boštjan Trilar sta 
staro in novo šatuljo položila v za to pripravljeni zidni niši v stari avli. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Zavezanci, ki so v preteklih letih oddajali nepremični-
ne v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, 
Airbnb in drugih portalov), imajo le še danes, v torek, in jutri, 
v sredo, čas, da se registrirajo »za nazaj«, prijavijo davčne-
mu organu prejete dohodke in se tako izognejo postopku o 
prekršku in zagroženi globi. Do enega tedna pred rokom za 
prijavo dohodkov se je »za nazaj« registriralo 43 zavezancev, 
»za naprej« pa se je v zadnjem mesecu in pol registriralo 167 
zavezancev, od tega 25 kot pravne osebe in 142 kot fizične 
osebe z dejavnostjo. 

Le še danes in jutri čas za prijavo dohodkov

Marjana Ahačič

Radovljica – Na jutrišnji re-
dni seji bo radovljiški občin-
ski svet obravnaval razreši-
tev Sonje Resman z mes-
ta direktorice Doma dr. Jan-
ka Benedika. Kot je občino 
obvestil svet doma, je direk-
torica konec novembra po-
dala odstopno izjavo, ki jo je 
svet 20. decembra tudi spre-
jel. Ustanoviteljica javnega 
socialno-varstvenega zavoda 
je sicer država, direktorja pa 

imenuje in razreši svet zavo-
da s soglasjem ministra, pri-
stojnega za socialno varstvo, 
po predhodnem mnenju 
pristojnega organa lokalne 
skupnosti. Občinska komisi-
ja za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja je zapro-
silo sveta doma za mnenje k 
razrešitvi direktorice zaradi 
njenega odstopa obravnava-
la na seji sredi januarja in ob-
činskemu svetu predlaga, da 
se z odstopno izjavo oziroma 
razrešitvijo strinja.

Direktorica doma odstopa

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Cesto sko-
zi Gozd - Martuljek so sredi 
meseca začeli prenavljati, 
zato je promet skozi naselje 
urejen izmenično enosmer-
no. Domačini se posebno ve-
selijo izgradnje dolgo priča-
kovanega pločnika, katere-
ga izgradnjo financira Ob-
čina Kranjska Gora. Sku-
pna vrednost gradbenih del, 
ki naj bi bila končana do za-
četka poletne sezone, je si-
cer nekaj več kot 1,5 milijona 

evrov; 1,2 kilometrski od-
sek ceste sicer ureja drža-
va. V sklopu del je predvide-
na rekonstrukcija ceste, ure-
ditev enostranskega pločni-
ka, para avtobusnih postaja-
lišč, ureditev križišča Jezerci 
s prometnim otokom in pa-
som za leve zavijalce, poja-
snjujejo na direkciji za infra-
strukturo. Urejeni bodo tudi 
hišni priključki, podporna 
zidova in parapetni zidovi, 
nameščena prometna signa-
lizacija in oprema ter zašči-
teni komunalni vodi.

Obnova se je le začela

Kamnik – Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik so 
minuli teden sprejeli štiri predstavnike turistične agencije iz 
Kitajske, ki so prišli Kamnik spoznavat kot privlačno turistič-
no destinacijo za turiste s kitajskega trga. Z vodnikom so si 
ogledali staro srednjeveško mestno središče z Malim gradom, 
nato so se odpravili do Slovenia Eco Resorta, dan pa zaključili 
na kosilu v gostilni Pri planinskem orlu, kjer so jim postregli z 
jedmi iz Okusov Kamnika. Gostje so bili navdušeni, še zlasti 
zato, ker imajo kitajski turisti radi majhna mesta, bogato zgo-
dovino, mir, naravo in dobro kulinariko.

Kamnik spoznavajo tudi Kitajci


