
AKTUALNO

Vprašajte se, katera so 
vaša močna področja 
Nekdanji dijak Gimnazije Jesenice 
dr. Andrej Skumavc, ki danes dela 
kot razvojni inženir v SIJ Acroni 
Jesenice, je devetošolcem o pravil-
ni izbiri srednje šole dejal: »Vpra-
šajte najprej sebe, katera so vaša 
močna področja ...«

2

GORENJSKA

Maškare še  
niso pregnale zime
Minuli konec tedna so marsikje po 
Gorenjskem pripravili pustovanja 
in pustne povorke, po novi snežni 
pošiljki in mrazu pa maškaram 
preganjanje zime še ni najbolje 
uspelo. Nekaj pustovanj bo še da-
nes, na pustni torek.

6

KRONIKA

Mladi posegali  
po fenibutu
Kranjska mladina je preko spleta 
kot prehranski dodatek kupovala 
izdelke, ki vsebujejo psihoaktivno 
snov fenibut, so preko posebnega 
sistema zaznali na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje. Dolgo-
trajna uporaba vodi v zasvojenost.

12

ZANIMIVOSTI

Dan smučarskega  
teka na Jezerskem
Odkar so na Jezerskem pred šesti-
mi leti kupili teptalec za urejanje 
prog za smučarski tek, postaja Je-
zersko vse bolj priljubljeno sredi-
šče smučarskega teka na Gorenj-
skem. V soboto so prvič pripravili 
Dan smučarskega teka.

21

VREME

Danes bo oblačno in veči-
noma brez padavin. Jutri 
in v četrtek bo precej ja-
sno, zjutraj bo po nižinah 
megla. Jutra bodo mrzla.

-6/3 °C
jutri: precej jasno
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka, Stari vrh – Kljub 
temu da so bile konec tedna 
oči ljubiteljev zimskih špor-
tov uprte v Južno Korejo, pa 
smo malo olimpijado imeli 
tudi na Gorenjskem. V Ško-
fji Loki se je namreč zbralo 
natanko 227 mladih smu-
čark in smučarjev, ki so se po 
uvodni petkovi slovesnosti v 
soboto in nedeljo med vrat-
ci pomerili na Starem vrhu. 

Na tekmah je šlo odlič-
no tudi našim smučarskim 
upom, saj sta v sobotnem 
veleslalomu prvi dve mesti 
med starejšimi dekleti osvo-
jili Jera Kompan iz Črne na 
Koroškem in članica dom-
žalskega kluba Nika Murovec 

iz Medvod, v konkurenci sta-
rejših dečkov pa je zmagal 
tekmovalec domačega kluba 

Alpetour Martin Čater. Tudi 
na nedeljski slalomski tek-
mi so se naši dobro odrezali, 

saj sta bronasti medalji osvo-
jila Alpetourov tekmovalec 
med starejšimi dečki Rok 
Stojanovič ter Maja Sedov-
nik iz Celja pri mlajših dekli-
cah. Prva slovenska ekipa je 
med vsemi 29 zbrala največ 
točk in osvojila ekipno prvo 
mesto na 43. Pokalu Loka. 

Ob razglasitvi rezultatov so 
organizatorji v sodelovanju s 
Pokalom Vitranc podelili še 
posebni nagradi: najboljši 
tuji in domači tekmovalec 
sta prejela vabili za predtek-
movalca na tekmi svetovne-
ga pokala za Pokal Vitranc. 
Priložnost, da se kot pred-
tekmovalca podata po progi 
za svetovni pokal, sta dobi-
la Martin Križaj in Eirik Hy-
stad Solberg iz Norveške.

Pokal Loka našim mladim upom
Najmlajša slovenska reprezentanca v alpskem smučanju je na letošnjem tekmovanju za Pokal Loka 
osvojila ekipno zmago, Zdravljica pa je zadonela tudi v čast Martina Križaja in Jere Kompan.

Najboljši domači in tuji tekmovalec na Pokalu Loka 
Škofjeločan Martin Križaj in Norvežan Eirik Hystad (na 
sredini) sta prejela vabili za predtekmovalca na Pokalu 
Vitranc. / Foto: Andrej Tarfila

Priloga:  Loške novice

Vilma Stanovnik

Kranj – Lani junija je kranj-
ska občina objavila razpis za 
izbor izvajalca del na dveh 
območjih projekta Gorki 2. 
sklop (2. faza). Projekt po-
meni izgradnjo komunal-
nega omrežja v aglomeraci-
ji Britof - Predoslje in Mla-
ka pri Kranju. Z ustrezno 

infrastrukturo za odvajanje 
in čiščenje komunalnih od-
padnih voda na območjih 
Mlaka pri Kranju in Britof 
- Predoslje bi dosegli naj-
manj 97-odstotno priklju-
čenost na enoten kanaliza-
cijski sistem, ki se zaključu-
je s Centralno čistilno napra-
vo Kranj. 

Previsoke vrednosti 
ponudb
Kranjska občina je za nadaljevanje projekta Gorki, 
v katerem načrtuje gradnjo komunalnega omrežja 
Britof - Predoslje in Mlaka, dobila šest ponudb, a 
so predrage, zato bo objavila nov razpis.

45. stran

Simon Šubic

Ljubljana – Z včerajšnjim 
začetkom policijske stavke 
smo vstopili v teden, v ka-
terem naj bi po napovedih 
sindikatov javnega sektorja 
stavkalo približno sto tisoč 
zaposlenih v policiji, zdrav-
stveni negi in socialnem var-
stvu ter v vzgoji in izobra-
ževanju. Danes je namreč 
na vrsti dvourna opozoril-
na stavka delavcev v zdra-
vstveni negi in socialnem 
varstvu, jutri pa bo poteka-
la še splošna stavka v vrtcih 
in šolah. Stavkajoči zahteva-
jo dvig plač, večina poklicnih 

skupin pa ima tudi svoje 
stavkovne zahteve. 

Stavka zaposlenih v poli-
ciji in na ministrstvu za no-
tranje zadeve, kjer je skupno 
okoli devet tisoč zaposlenih, 
se je začela včeraj ob 7. uri 
in bo trajala do preklica oz. 
izpolnitve stavkovnih zah-
tev, so napovedali v obeh po-
licijskih sindikatih. Ob tem 
zagotavljajo, da stavka ne bo 
vplivala na varnost državlja-
nov, uperjena pa je zgolj pro-
ti vladi. Dopoldne so pred 
vlado organizirali tudi pro-
testni shod, ki se ga je ude-
ležilo okoli dvesto policistov, 
ki so bili prosti oziroma so 

bili v nočni izmeni. Stavka 
policistov je sicer zakonsko 
omejena, saj so dolžni po-
skrbeti za varovanje življe-
nja in varnosti ljudi ter pre-
moženja, preiskovati kazni-
va dejanja, vzdrževati javni 
red, izvajati nadzor državne 
meje ter opravljati naloge, 
določene v predpisih o tuj-
cih. Kot je poudaril predse-
dnik Policijskega sindikata 
Slovenije Radivoj Uroševič, 
pa bodo stavkovne aktivnosti 
zaostrili, če pogajanja z vla-
dno pogajalsko skupino, ki 
naj bi jih nadaljevali konec 
tedna, ne bodo uspešna. 

Stavkovni val včeraj začeli policisti 
Policisti so stavko začeli včeraj zjutraj, danes opozorilna stavka v 
bolnišnicah, zdravstvenih domovih in socialnovarstvenih zavodih, jutri bodo 
zaprti vrtci in šole. 

Policisti so na včerajšnjem shodu pred vlado glasno sporočili, da jim je pošlo potrpljenje. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTON PANGERC iz Vodic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Urša Peternel

Jesenice – V petek in sobo-
to so na srednjih šolah in fa-
kultetah potekali informa-
tivni dnevi. Devetošolcem 
in njihovim staršem smo 
se pridružili v petek dopol-
dne na Gimnaziji Jesenice. 
Ravnateljica Lidija Dornig je 
najprej predstavila šolo, ki je 
ena manjših gimnazij (obi-
skuje jo 334 dijakov), a prav 
majhnost je po besedah Dor-
nigove ena od njenih pred-
nosti. So urejena in varna 
šola, je dejala, vsi pa se tru-
dijo, da dijaki dosegajo odlič-
ne rezultate, razvijajo svoja 

močna področja in se obe-
nem na šoli dobro počuti-
jo. Po besedah ravnatelji-
ce imajo odlične pogoje za 
delo, dijaki v učbeniškem 
skladu dobijo vse učbenike 
(prvošolci celo brezplačno), 
imajo šolski sklad, ki poma-
ga učencem iz socialno šib-
kejših družin. Lani so uvedli 
napovedano ustno ocenjeva-
nje, dijaki sodelujejo na raz-
ličnih tekmovanjih iz zna-
nja in športa, odlični so tudi 
njihovi rezultati na maturi. 
Lani, denimo, so imeli štiri 
zlate maturante, med njimi 
eno diamantno maturantko. 
V novem šolskem letu bodo 

lahko sprejeli 84 dijakov v 
treh splošnih in enem špor-
tnem oddelku.

Prav športni oddelek je po-
sebnost Gimnazije Jesenice, 
ta čas imajo v štirih letnikih 
79 dijakov iz dvajsetih raz-
ličnih športnih panog. Na 
šoli jim omogočajo uspešno 
usklajevanje treningov in 
učenja. Imajo celo certifikat 

športnikom prijazno izobra-
ževanje. Dijak tretjega letni-
ka športnega oddelka Jernej 
Slivnik se bo letos udeležil 
paraolimpijskih iger v Juž-
ni Koreji, na kar so posebej 
ponosni.

Na šoli pripravljajo števil-
ne ekskurzije, pestra je razi-
skovalna dejavnost, nekaj po-
sebnega je Dramski festival, 
učenci lahko pridobijo nem-
ško jezikovno diplomo, ki po-
trjuje zadostno znanje za štu-
dij v nemško govorečih drža-
vah. Dijaki lahko sodelujejo v 
programu MEPI, na šoli de-
lujeta tudi pevski zbor in ak-
robatska skupina Leteči med-
vedki. Oboji so se predsta-
vili tudi na informativnem 
dnevu, kamor so povabi-
li tudi nekdanjega dijaka dr. 
Andreja Skumavca, ki danes 
dela kot razvojni inženir v SIJ 
Acroni Jesenice in je deveto-
šolcem in njihovim staršem 
spregovoril o svoji študijski 
poti. O pravilni izbiri srednje 
šole pa je devetošolcem dejal: 
»Vprašajte najprej sebe, kate-
ra so vaša močna področja, za 
nasvet pa vprašajte tudi star-
še, ki vas najbolj poznajo ...«

»Vprašajte se, katera so vaša 
močna področja ...«
Nekdanji dijak Gimnazije Jesenice dr. Andrej Skumavc, ki danes dela kot razvojni inženir v SIJ Acroni 
Jesenice, je devetošolcem o pravilni izbiri srednje šole dejal: »Vprašajte najprej sebe, katera so vaša 
močna področja, za nasvet pa vprašajte tudi starše, ki vas najbolj poznajo ...«

Akrobatska skupina Leteči medvedki popestri vsako prireditev Gimnazije Jesenice. 

Ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig 

Pia Holc, devetošolka: 

»Mislim, da sem že kar od-
ločena, da se bom vpisala 
na Gimnazijo Jesenice. Šola 
mi je najbližje, veliko jih 
poznam, ki jo že obiskujejo, 
med njimi je tudi moja se-
stra. Drugače pa pričakujem, 
da se bom morala kar precej 
učiti, na kar pa sem priprav-
ljena.«

Matjaž Pristavec, oče 
devetošolca: 

»Sin Luka se je odločil za Gi-
mnazijo Jesenice, in čeprav je 
športnik, je izbral kar splošni 
oddelek. Razmišljal je tudi o 
kranjski gimnaziji, a nam je 
jeseniška bližje, vozil se bo iz 
Zasipa z vlakom ,in če se bo 
tisto uro, kar bo prihranil pri 
vožnji, učil, ima ‘narejeno’ ...«

Lucija Mežek, dijakinja 
tretjega letnika: 

»Posebnost Gimnazije Jese-
nice je tudi Dramski festival, 
naš razred bo na njem nasto-
pil že tretjič. To je super stvar, 
da na oder postavimo svojo 
predstavo, v kateri sodeluje 
ves razred. Na festivalu pa 
nastopijo tudi profesorji s 
svojo predstavo.«

Dr. Andrej Skumavc, 
nekdanji gimnazijec, danes 
razvojni inženir v SIJ Acroni: 

»Gimnazija je prava odločitev 
za tiste, ki jih zanima vse, pa 
še ne vedo, kaj bi študirali, pa 
tudi za vse, ki že točno vedo, 
kaj želijo študirati. Na šoli 
bodo dobili dobro osnovo za 
katerikoli študij in obenem 
super življenjsko izkušnjo.«

Prijave za vpis bodo na srednjih šolah zbirali do 5. 
aprila, ministrstvo za šolstvo bo zatem 10. aprila 
objavilo stanje prijav po šolah, prenos prijav bo mogoč 
do 25. aprila. Devetošolci bodo nato na dom dobili 
pisno vabilo na vpis, ki bo potekal med 19. in 22. 
junijem, so povedali na Gimnaziji Jesenice.
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Bianca iz Candyja – nov način intuitivnega pranja

Letošnje leto je podjetje Candy z linijo pralnih strojev Bianca 
ponovno dokazalo, da je korak pred časom in zna odlično 
vnaprej oceniti potrebe in želje sodobnega človeka. Tako so 
trgu predstavili linijo pralnih strojev Bianca, s katero se lahko 
s pomočjo aplikacije Simply-Fi pogovarjate celo na daljavo. 
Pralni stroj vam bo tako svetoval, kako odstraniti trdovratne 
madeže, glede na tkanino in njeno umazanost bo samostojno 
izbral program pranja, zapomnil si bo naše pralne navade, 
opravil pregled stroja in samodejno poskrbel za vzdrževanje. 
S pralnim strojem Bianca se boste lahko dobesedno pogovorili 
in ga vprašali za številne nasvete za odstranjevanje madežev. 
Več informacij: www.candy.si.

Enemu naročniku Gorenjskega glasa podarjamo ročni sesal-
nik Hoover. Nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri lastnosti 
pralnega stroja Bianca. Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 19. februarja 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Kranj – V katoliški Cerkvi se 
bo jutri, 14. februarja, na pe-
pelnično sredo, začel postni 
čas, ki bo trajal do večerne 
maše na veliki četrtek, 29. 
marca, ko se bo začelo tako 
imenovano »velikonočno 
tridnevje«. Letos bo velika 
noč zgodaj, že 1. aprila. Sre-
din obred pepeljenja, v kate-
rem duhovnik na glavo verni-
ka simbolično posuje blagos-
lovljeni pepel, je opomin, da 
je človek slaboten in minljiv 
in da ne sme pozabiti reka: 
Pomni človek, da si prah in 
da se v prah povrneš. Katoli-
ška Cerkev uči, da je post spo-
korni čas priprave na veliko 
noč, ko naj človek opusti ra-
zne razvade in naj stori kaj 
dobrega. Postenje je koristno 
za telo in dušo. 

V postnem času naj bi se 
vsak petek vzdržali uživa-
nja mesa, strogi post, ko naj 
bi se le enkrat dnevno do si-
tega najedli, pa je v Katoli-
ški cerkvi zapovedan na pe-
pelnico in na veliki petek. 
Včasih so bila pravila ravna-
nja med postom veliko huj-
ša. Še posebej v »kvatrnem 

tednu«, to je v tednu po pe-
pelnici. Meso je izginilo z 
jedilnika, ljudje pa so jedli 
le dvakrat na dan: prvič ok-
rog enajstih dopoldne, dru-
gič pa proti večeru. V vino-
rodnih krajih so se vsaj ob 
petkih vzdržali vina, konec 
pa je bilo tudi z veseljače-
njem, vasovanjem in poro-
kami. Fantu, ki je med pos-
tom vasoval, so rekli »kva-
trnik«. V nekaterih krajih so 
po cerkvah pred glavnimi ol-
tarji izobešali postne prte. 
Ta običaj se je ohranil le še 
v nekaterih krajih na Koro-
škem, letos pa ga bodo prvič 
obesili v baziliki na Brezjah, 
jutri po maši ob 18. uri. Prt 
je izredno poglobljeno in po-
duhovljeno delo ruske aka-
demske slikarke Maše Ber-
san Mašuk. Na njem je na-
risanih 20 prizorov iz Stare 
in Nove zaveze, ki obkrožajo 
podobo križanega.

V postnem času bo šest 
nedelj. Prva je postna, druga 
je kvatrna, tretja je imenitna, 
četrta je sredpostna, peta je 
tiha ali črna, ko zagrnejo vse 
križe po cerkvah, šesta pa je 
cvetna nedelja, zadnja pred 
veliko nočjo. 

Jutri začetek posta
Za post bodo jutri zvečer v baziliki Marije 
Pomagaj na Brezjah prvič izobesili postni prt.
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V parlamentarno obrav-
navo bo prišel predlog 
zakona legalizacije in 

regulacije konoplje, ki obrav-
nava uporabo konoplje tudi 
v rekreativne namene. Več 
argumentov pripravljavec pre-
dloga zakona navaja v korist 
predlogu: ukinil se bo črni trg, 
izdelki iz konoplje bodo zaradi 
nadzora varnejši, zagotovljena 
bo sledljivost »od semena do 
prodaje«, veliko denarja se bo 
od davkov na prodajo steklo 
v državno blagajno, del tega 
denarja naj bi se »vrnil« med 
ljudi v obliki preventivnih pro-
gramov proti zlorabam kono-
plje. Polnoletnim bo dovoljeno 
gojenje konoplje v omejenih 
količinah za osebne potrebe. 
Kar je prepovedano, se ne ob-
nese, pravi pripravljavec zako-
na, Piratska stranka Slovenije. 
Zagotovo bo ugodna posledica 
ekonomski učinek, nisem pa 
zasledila podatkov – in naj 
me kdo popravi, če se motim, 
da so kod drugje z legalizacijo 
konoplje v rekreativne name-
ne dejansko dosegli bistveno 
zmanjšanje njene zlorabe, ki 
lahko vodi v odvisnost. Meni se 
zdi to ključen podatek. »Stva-
ri, ki so neizbežno prisotne, 
je bolje urediti, legalizirati.« 
Trditev predsednika Piratov 
je všečna, a se vprašam, za-
kaj nam to tako slabo uspeva 
pri zlorabi legalizirane droge, 
alkoholu? En primer: kljub re-
lativno lahki dostopnosti kono-
plje na Nizozemskem je obseg 

problematike uporabe drog v 
populaciji povsem primerljiv z 
ostalimi evropskimi državami, 
je pa večji delež oseb, ki zaradi 
konoplje iščejo zdravstveno ali 
socialno pomoč (vir: DrogArt). 

V Avstriji npr. je konoplja 
dovoljena v medicinske name-
ne, dekriminalizirana pa je 
tudi osebna uporaba. Ravno 
za uporabo konoplje v medicin-
ske namene se tudi v Sloveniji 
zdi, da počasi dosega družbeni 
konsenz. Konoplja in pripravki 
iz nje se vračajo v roke zdrav-
nika. Končno! S tem se bomo 
izognili tudi tragičnim zgod-
bam, ko ljudje v stiski opuščajo 
zdravljenje in posegajo po pre-
paratih, ki ne ustrezajo stro-
kovnim zahtevam, niso pod 
nadzorom strokovnih institucij 
in jih ponujajo posamezniki 
brez strokovnih licenc in po 
oderuških cenah. Odprto pa je 
še, ali je dovolj politične volje, 
da bomo gojili slovensko kono-
pljo v medicinske namene (in 
ne bili odvisni od tujega trga, 
korporacij).

Smo v predvolilnem času in 
ne vem, ali je zdaj pravi čas za 
razpravo o tem, kakšno sta-
lišče bo zavzela naša družba 
(v sozvočju stroke in politike) 
v zvezi z legalizacijo konoplje 
tudi v rekreativne namene. Je 
predlog zakona poskus nabi-
ranja političnih všečkov, a po 
drugi strani, kdaj pa je sploh 
pravi čas, saj se tovrstne raz-
prave v različnih pobudah vle-
čejo že leta.

Uspeh se bo meril le v 
manjši zlorabi konoplje

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Kranj – Predlog zakona o ko-
noplji, izdelkih iz konoplje 
in izdelkih z višjo vsebnostjo 
THC Piratske stranke Slove-
nije je že podprlo dvajset po-
slancev SMC, v njihovem 
imenu ga je poslanec Simon 
Zajc vložil v obravnavo dr-
žavnemu zboru. S tem so se 
njihovemu modelu uredi-
tve legalizacije in regulaci-
je konoplje v Sloveniji, ki je 
bil podprt s peticijo, s katero 
so zbrali več kot 18 tisoč pod-
pisov, odprla vrata v parla-
mentarno obravnavo zako-
na predvidoma že na redni 
seji 15. februarja. Za sprejem 
zakona je potrebnih še vsaj 
26 glasov poslancev.

Ustavili bi črni trg
Pirati so predlog zakona v 

petek predstavili v Kovačni-
ci v Kranju. Kot je pojasnil 
njihov predsednik Rok An-
dree, predlog dovoljuje upo-
rabo konoplje v rekreativne 
namene, gojenje konoplje 
doma v zelo majhnih koli-
činah, predvsem pa s siste-
mom licenc regulira proda-
jo, uporabo in gojenje ter 
omogoča nadzor nad tem, 
kdo in kje goji konopljo. 

Pri nas je industrijska ko-
noplja že legalizirana; dovo-
ljen odstotek psihoaktivne-
ga THC je v industrijski ko-
noplji manj kot 0,2 odstot-
ka. Izdelki z vsebnostjo THC 
nad 0,9 odstotka, v tem pri-
meru že govorimo o rekrea-
tivni konoplji, pa povzročajo 
veliko socialno škodo v pri-
meru zlorab in se umešča-
jo k drogam, kot sta alkohol 
in tobak. Rekreativna kono-
plja se na široko uporablja, 
sedanja prepoved ne deluje, 
ugotavlja Andree. Z novim 

zakonom bi po njegovih be-
sedah omogočili varnejšo in 
odgovornejšo uporabo re-
kreativne konoplje, ustavili 
črni trg, na katerem se ne ve, 
kako varen je sploh izdelek, 
razbremenili bi policijo in 
sodišče. Vsi prodani izdelki 
bi bili obremenjeni s trošari-
nami, iz katerih bi država fi-
nancirala preventivne, kura-
tivne in nadzorne programe. 
»Konoplja bo morala biti sle-
dljiva od semena do proda-
je.« Prosto sejanje bi bilo do-
voljeno na največ treh kva-
dratnih metrih in za osebno 
uporabo polnoletnim.

Konoplja (samo) na 
recept

Pred kratkim je svoj pred-
log Zakona za gojenje ko-
noplje v medicinske name-
ne vložil SD. Oba omenje-
na predloga se dopolnjuje-
ta, zato predlog zakona Pi-
ratske stranke in SMC pod-
ročja medicinske konoplje 
posebej ne obravnava, je 

pojasnil Rok Andree. Z lani 
sprejeto vladno uredbo je si-
cer omogočena uporaba ko-
noplje v medicinske name-
ne (konopljo so z uredbo iz 
prve skupine prepovedanih 
drog premestili v drugo, ka-
mor so uvrščene rastline in 
substance, ki so sicer nevar-
ne za zdravje, a se lahko upo-
rabljajo v medicini.) Še ved-
no pa sta v Sloveniji prepo-
vedani pridelava in prede-
lava konoplje v medicinske 
namene, zato niti bolniki 
niti zdravniki nimajo dosto-
pa do preizkušenih in var-
nih zdravil iz kanabisa. »Se-
danja ureditev je tako pahni-
la državo v odvisnost od tu-
jih farmacevtskih korporacij 
in onemogočila, da bi zaslu-
žek ostal na domačih tleh,« 
je zapisano v predlogu SD. 
Konopljo na recept zagovar-
jajo tudi pri Levici, kot pra-
vijo: »Vse več bolnikov se 
zdravi ali lajša bolečine s ko-
nopljo. Ker ministrstvo za 
zdravje ni izpolnilo sklepov, 

ki mu jih je na predlog Levi-
ce naložil odbor državnega 
zbora, so bolniki konopljo še 
vedno primorani kupovati 
na črnem trgu.« Levica zato 
zahteva nujno sejo o neure-
sničenih sklepih. Na mini-
strstvu za zdravje so enkrat 
že pojasnili, da pri pripravi 
sprememb zahtevajo sode-
lovanje različnih resorjev na 
podlagi jasnih usmeritev in 
ciljev.

Na vsa vprašanja je treba 
odgovoriti

Če se vrnemo k petkove-
mu posvetu v Kranju. V zak-
ljučni razpravi so udeležen-
ci opozorili še na nekaj di-
lem, vprašanj; kako bo z 
merjenjem vsebnosti aktiv-
ne substance THC za na-
mene vožnje oz. upravlja-
nja mehanizacije, statusom 
in potencialom kmetov po 
sprejemu zakona ter uredi-
tvijo kajenja na javnih povr-
šinah, npr. parkih, ulicah in 
podobno.

Na poti legalizacije konoplje?
Piratska stranka Slovenije (Pirati) predlog zakona o legalizaciji in regulaciji konoplje in izdelkov z višjo 
vsebnostjo THC predstavlja po slovenskih mestih, posvet so pripravili tudi v Kranju. Cilj zakona sta 
varnejša uporaba izdelkov iz konoplje predvsem v rekreativne namene in nadzorovana pridelava.

Predsednik Piratov Rok Andree je v kranjski Kovačnici predstavil predlog zakona. / Foto: Primož Pičulin

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V četr-
tek, 8. februarja, se je kon-
čalo tri tedne trajajoče gla-
sovanje za najboljšo turi-
stično destinacijo Evrope 
leta 2018, v kateri je barve 
Slovenije zastopal Bohinj. 
Končni rezultat zahtevne 
konkurence je odlično de-
seto mesto Bohinja med 15 
izjemnimi turističnimi de-
stinacijami, pri čemer so se 
za Bohinjem uvrstile celo 

destinacije, kot so Amster-
dam, Dunaj, Pariz, Kotor in 
Praga, London, Bruselj in 
Edinburg pa so celo izpad-
li s seznama 15 najboljših. 
Skupno je za najboljšo de-
stinacijo Evrope v letu 2018 
glasovalo 320.793 ljudi. Se-
znam 15 najboljših bodo 
objavili na prvi spletni stra-
ni, ekskluzivno namenjeni 
evropskemu turizmu z ob-
činstvom več kot 5,5 milijo-
na popotnikov. Bohinj, ki ga 
je na glasovanje predlagala 

Evropska mreža odličnosti 
EDEN, je zbral 12.944 gla-
sov in le malo zaostal za de-
vetouvrščeno Lizbono. Prva 
tri mesta pa so zasedli polj-
ski Wroclaw, španski Bil-
bao in francoski Colmar.

Kot je povedal direktor Tu-
rizma Bohinj Klemen Lan-
gus, so bili veseli že uvrsti-
tve na seznam, še bolj pot-
lej končnega izida glasova-
nja. »Nismo si mogli niti 
predstavljati takega rezulta-
ta. Tekmovanje je potekalo 

samo s spletnim glasova-
njem. Več kot 76 odstotkov 
glasov nismo dobili iz Slo-
venije, kar pomeni, da ima 
Bohinj veliko prijateljev v 
tujini. Ta rezultat bo prine-
sel pozitivne posledice, obe-
nem pa tudi izzive, saj je že 
lanski obisk pokazal nekate-
re omejitve in težave. Nagra-
da je lepa spodbuda, ki bo, 
upam, vplivala tudi na na-
črte za upravljanje destina-
cije v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo.« 

Bohinj med najboljšimi v Evropi
Na spletnem glasovanju za najboljšo turistično destinacijo Evrope leta 2018 je v izjemni konkurenci 
Bohinj zasedel odlično deseto mesto. 
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Radovljica – V Radovljici 
bodo spomladi začeli z ob-
novo dotrajanih poslovilnih 
vežic na tamkajšnjem poko-
pališču. Občina je za projekt 
v proračunu v dveh letih na-
menila nekaj več kot dvesto 
tisoč evrov.

Kot so povedali na jav-
nem podjetju Komunala 

Radovljica, ki upravlja rado-
vljiško pokopališče, bodo le-
tos prenovili eno poslovilno 
vežico, uredili dodaten pros-
tor za svojce ter prenovili 
objekt s prostorom za župni-
ka. Sočasno bo zgrajen tudi 
nov paviljon za vrtno opre-
mo.

»Trenutno poteka pripra-
va razpisne dokumentacije 
za oddajo javnega naročila. 

Dela, ki bodo predvidoma 
stekla aprila, naj bi bila za-
ključena septembra letos,« 
so pojasnili na komunali.

Drugo fazo načrtujejo 
za prihodnje leto, ko bodo 
prenovili še drugo poslovil-
no vežico in prostor za svoj-
ce. »Projektna dokumen-
tacija prenove vežic temelji 
na upoštevanju in nadgra-
dnji obstoječega stanja. Cilj 

prenove je vzpostavitev viš-
jega standarda in funkcio-
nalnosti objektov. Najpo-
membnejša pridobitev bo 
zagotovitev še enega prosto-
ra za svojce, kar bo ob soča-
sni zasedenosti dveh vežic 
pomembno vplivalo na za-
sebnost žalujočih,« še poja-
snjujejo na komunali.

Na starem delu pokopali-
šča, ki je pod spomeniškim 

varstvom in katerega lastnik 
je radovljiška župnija, pa so 
lani prenovili notranjost ka-
pele. Kot je na na srečanju z 
županom Cirilom Globoč-
nikom v začetku leta povedal 
radovljiški župnik Andrej 
Župan, za letos načrtujejo še 
obnovo zunanjosti kapele, ki 
jo želijo uporabljati za obre-
de pa tudi predstaviti kot eno 
od kulturnih znamenitosti.

Obnovili bodo poslovilne vežice
Na radovljiškem pokopališču bodo spomladi začeli obnovo poslovilnih vežic. Prvi sklop del bo končan jeseni, nadaljevanje 
prenove je v načrtu za prihodnje leto.

Še to pomlad se bo začela obnova dotrajanih poslovilnih vežic na radovljiškem pokopališču.

Po tem, ko je Župnija Radovljica lani obnovila notranjost, 
se bodo letos lotili še zunanjosti kapele na starem 
pokopališču.

Tržič – Na javnem povabilu za 
izbor programov za sofinan-
ciranje stroškov zaposlitve 
dolgotrajno brezposelnih v 
javnih delih je bilo izbranih 
enajst programov v tržiški 
občini. Izbrani dolgotrajno 
brezposelni bodo tako dobi-
li zaposlitev do enega leta v 
institucijah: centru za soci-
alno delo – reintegracijskem 
centru, tržiški enoti Varstve-
no-delovnega centra Kranj, 
vseh treh osnovnih šolah, 
Tržiškem muzeju, na Občini 
Tržič in v društvu Auris. Ob-
čina Tržič bo sofinancirala 45 
odstotkov stroškov zaposlitev 
po tem razpisu in je v ta na-
men rezervirala 74.450 evrov.

Zaposlitve na Tržiškem 
prek javnih del

PUSTNI TOREK  
NA GORENJSKEM GLASU
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Kdor prej pride,  

    prej melje!

Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata  
naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico. Pridite  
danes, na pustni torek,  med 10. in 14. uro v avlo  
Gorenjskega glasa na Bleiweisovo cesto 4 v Kranju.

Bled – Ob 240. obletnici prve-
ga pristopa na Triglav bo javni 
zavod Triglavski narodni park 
jutri ob 19. uri v Infocentru 
Triglavska roža na Bledu 
priredil pogovorni večer, na 
katerem bodo spregovorili o 
Triglavu in njegovih različnih 
pomenih, obiskovanju na-
ših gora ... Odprli bodo tudi 
razstavo fotografij z natečaja, 
ki so ga razpisali ob tej prilož-
nosti, in razglasili najboljše. 

Ob obletnici prvega 
pristopa na Triglav

Skupaj s predsednikom 
Sindikata policistov Slove-
nije Kristjanom Mlekušem 
sta stavkajočim še sporoči-
la, naj ne nasedajo provoka-
cijam notranjega ministr-
stva, ki je v petkovem dopi-
su sporočilo, da stavka ne bo 
plačana. 

Bolnišnice kot ob 
nedeljah

Danes med 8. in 10. uro 
bo po bolnišnicah in zdra-
vstvenih domovih, domo-
vih starejših, centrih za so-
cialno delo in posebnih soci-
alnovarstvenih zavodih po-
tekala opozorilna stavka, ki 
ima tudi zakonske omeji-
tve. Med stavko bo zato delo 
v njih potekalo kot ob nede-
ljah in praznikih. V Bolni-
šnici Golnik, kjer bo danes 
ob 9. uri potekal tudi opozo-
rilni shod zaposlenih, pri-
čakujejo, da se bodo zara-
di stavke čakalni časi obrav-
nave bolnikov v ambulantah 
lahko podaljšali, saj bolniki 
najbrž ne bodo na vrsti točno 
ob dogovorjeni uri, če so na-
ročeni ravno v času opozo-
rilne stavke. Direktor klini-
ke Matjaž Fležar zagotavlja, 

da bo tudi med stavko nor-
malno delovala urgentna 
ambulanta, na oddelkih pa 
bodo zagotovili nadzor nad 
zdravstvenim stanjem bol-
nikov. Aktivnosti zdravstve-
ne nege, ki so za danes načr-
tovane pri bolnikih, bodo iz-
vedli pred in po stavki, med-
tem ko bodo nezdravstve-
ne aktivnosti, kot je deljenje 
hrane, za dve uri prekinili. 

Podobno bo delo poteka-
lo tudi v Splošni bolnišnici 
Jesenice, kjer pa bo naroča-
nje danes možno le med 10. 
in 12. uro, so razložili. V bol-
nišnici imajo sicer pretežno 
bolnike, ki sodijo v rizično 
skupino, na katero pa stav-
ka ne sme vplivati. Vsi, ki so 
za danes naročeni pri zdrav-
niku, pa niso prejeli na dom 
nobenega obvestila bolni-
šnice, naj pridejo na naroče-
ni pregled. 

Opozorilno bodo danes 
stavkali tudi po zdravstve-
nih domovih, kjer lahko 
tudi pride do manjših za-
stojev pri obravnavi nenuj-
nih primerov. V Zdravstve-
nem domu Kranj tako priča-
kujejo, da bo morda med 8. 
in 10. uro na kakšnem oddel-
ku ali ambulanti treba poča-
kati na katero od nenujnih 
storitev, ne pričakujejo pa 

težav pri nudenju storitev 
otrokom do 18. leta staros-
ti, starejšim od 65 let, noseč-
nicam in vsem pacientom, 
ki bi potrebovali kakršno-
koli obliko nujne storitve, je 
pojasnil Jože Prestor, vodja 
zdrav stvene nege. 

Jutri zaprti vrtci in šole

Jutri bo sledila še splošna 
stavka v vzgoji in izobraže-
vanju, za katero se je izreklo 
več kot 37 tisoč zaposlenih, 
vsaj toliko naj bi jih v stav-
ki tudi sodelovalo, zato bo 
zaprta velika večina vrtcev 
in šol po državi. Po besedah 
glavnega tajnika Sindikata 
vzgoje, izobraževanja, zna-
nosti in kulture Slovenije 
Branimirja Štruklja njihova 
stavka nima zakonskih ome-
jitev, kljub temu pa bodo 
v vrtcih v nujnih primerih 
in ob vnaprejšnjih dogovo-
rih s starši otrokom zago-
tovili ustrezno varstvo, ne 
bodo pa izvajali nikakršne-
ga programa. Podobno velja 
tudi za učence prvega triletja 
osnovne šole. Sindikat sicer 
za jutri opoldne napoveduje 
protestni shod v Ljubljani, 
ki naj bi se ga udeležilo kar 
petnajst tisoč zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju. 

Stavkovni val včeraj 
začeli policisti
31. stran
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SEJEM GRADITELJ
SEJEM GRADITELJ (HÄUSLBAUERMESSE) v Celovcu je spe-
cializiran sejem za gradnjo, obnovo in varčevanje z energijo. 

Od 16. do 18. februarja 2018 se bo na trideset tisoč kvadratnih me-
trih predstavilo 450 razstavljavcev s področja gradnje, obnove in 
varčevanja z energijo. Na sejmu bodo prisotni vsi vodilni ponudniki. 
Ena osrednjih letošnjih tem je pametna gradnja prihodnosti, pri ka-
teri imajo zelo pomembno vlogo okna in vrata. Vrhunski ponudniki s 
tega področja bodo obiskovalcem predstavili individualne možnosti 
pametne gradnje. Potekala pa bo tudi nagradna igra, na kateri lahko 
zadenete sanacijo oken v vrednosti deset tisoč evrov. Pokrovitelj te 
nagradne igre je priznano podjetje z avstrijske Koroške Strussnig. 

Sejemski prostor bo za obiskovalce odprt od 9. do 18. ure. Cena 
vstopnice za odrasle je osem evrov, z objavljenim kuponom pa 
samo tri evre. Kupon velja za največ dve osebi.
 
www.kaerntnermessen.at
 

SEJEM
GRADITELJ
www.kaerntnermessen.at

od16. do 18. FEBRUARJA 
SEJMIŠČE CELOVEC

ZNIŽANA VSTOPNINA

Ob predložitvi tega kupona boste na vseh sejemskih 

blagajnah za vstopnico odšteli samo 3 evre 

namesto 8 evrov na osebo. (Velja za največ 2 osebi.)

Namesto za 8 € za 3 € 3,-€

ZA GRADNJO, RENOVIRANJE 

IN VARČEVANJE Z ENERGIJO
STROKOVNI SEJEM 

OSREDNJA TEMA 2018

»Okna in vrata«

Poleg infrastrukture za od-
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda, ko naj bi v nadaljevanju 
projekta zgradili dobrih 17 
kilometrov kanalizacijskega 
omrežja in pet črpališč, ki se 
bodo priključili na obstoje-
či kanalizacijski sistem z ob-
stoječo centralno čistilno na-
pravo v Kranju, bo na obmo-
čju obnovljen tudi vodovod, 
obnovljeni in dograjeni pa 
bosta tudi meteorna kanali-
zacija ter javna razsvetlja-
va. Poleg izboljšanja komu-
nalne infrastrukture se bodo 
s projektom zmanjšale tudi 
emisije v vode.

Poleg vložka kranjske ob-
čine bo za izvedbo Mestna 
občina Kranj pridobila tudi 
državna sredstva in evrop-
ska sredstva kohezijskega 
sklada. Podporo projektu 
Gorki 2. sklop (2. faza) sta 
namreč lansko leto izrekla 
tako Služba vlade RS za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko (organ upravljanja) 
kot tudi ministrstvo za oko-
lje in prostor kot posredni-
ški organ.

Kranjska občina je na ob-
javljeni razpis dobila šest po-
nudb, ker pa so vse ponuje-
ne končne vrednosti ponu-
dnikov bistveno presega-
le zagotovljena sredstva, so 
sklenili, da bodo takoj po 

pridobljenem soglasju mi-
nistrstva za okolje in prostor 
objavili novo javno naročilo. 

»Ponudnike smo pozvali 
k pogajanjem, saj so preje-
te vrednosti ponudb bistve-
no odstopale od zagotovlje-
nih sredstev. Pogajanj se je 
za vsak sklop udeležil po 
en ponudnik. Kljub ponu-
jenemu popustu na prvot-
no ponujeno vrednost konč-
ne vrednosti obeh ponudni-
kov še vedno bistveno prese-
gajo zagotovljena sredstva. 
Za sklop 1 ponudba presega 
sredstva za več kot 3,7 milijo-
na evrov, za sklop 2 pa skoraj 
za 2 milijona evrov. Za pro-
jekt Gorki 2. sklop (2. faza) 

v letu 2017 je bilo za grad-
njo sklopa 1 zagotovljenih 
8,6 milijona evrov sredstev, 
za sklop 2 pa več kot tri mi-
lijone evrov. Mestna ob-
čina Kranj kot dober gos-
podar končnih ponujenih 
vrednosti ne more sprejeti, 
za kaj takega tudi nimamo 
zakonske podlage. Objavi-
li bomo nov razpis, za vsako 
ponovitev pa potrebujemo 
soglasje ministrstva za oko-
lje in prostor. To posledično 
pomeni zakasnitev začetka 
del, kljub temu pa ocenjuje-
mo, da bi v primeru uspeha 
pri novem javnem naroči-
lu dela lahko pričeli letos je-
seni,« je povedal župan Bo-
štjan Trilar.

Previsoke vrednosti 
ponudb
31. stran

Druga faza projekta Gorki je nadaljevanje konec 
leta 2015 zaključene prve faze projekta odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje 
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, v 
okviru katerega so v občinah Naklo, Šenčur in Kranj 
zgradili več kot 46 kilometrov novega kanalizacijskega 
omrežja in nadgradili ter prenovili centralno čistilno 
napravo v Kranju.

Urša Peternel

Jesenice – Pred desetimi leti 
so na Hrušici odprli prvi 
waldorfski vrtec na Gorenj-
skem. Konec leta 2012 se je 
vrtec, ki se imenuje Sonč-
nica, preselil na Jesenice in 
zdaj ima prostore v pritličju 
stavbe Osnovne šole Polde-
ta Stražišarja. Obiskuje ga 
osemnajst otrok, starih od 
enega do šest let. 

Kot je povedala vodja go-
renjskega waldorfskega vrt-
ca (vrtec deluje tudi v Rado-
vljici) Klementina Jakopič, 
je waldorfska pedagogika 
drugačna od pedagogike v 
javnih vrtcih. »Nikoli ne go-
vorimo, da je naša pedagogi-
ka boljša, je pa vsekakor dru-
gačna. Bistvo je v tem, da je 
naš pristop do otroka indivi-
dualen, v prvi vrsti spodbu-
jamo njegove potenciale, pri 
primanjkljajih pa se trudi-
mo, da jih preseže. Vse igra-
če so izdelane iz naravnih 
materialov, prav tako stva-
ri, iz katerih ustvarjajo otro-
ci. Zelo pomemben je tudi 
ritem in povezanost z nara-
vo. Praznujemo praznike, 
povezane z letnimi časi v na-
ravi,« je dejala Jakopičeva. 
Velik poudarek dajejo pros-
ti igri, otrokom tudi pustijo, 
da sami izrazijo željo in pot-
rebo, s čim bi se igrali. 

Velik poudarek je na ume-
tniških dejavnostih, otroci 

prosto rišejo in slikajo z na-
ravnimi barvami. Zelo po-
membne so pravljice, ki jih 
vzgojiteljice pripoveduje-
jo in igrajo z lutkami. In za-
nimivo: lutke nimajo defini-
ranih obrazov, otrok si sam 
ustvari predstavo, ali bo lik 
pozitiven ali negativen, ža-
losten ali vesel, moškega ali 
ženskega spola ... Pri tem 
seveda uporablja svojo do-
mišljijo.

Po besedah Jakopičeve je 
eden od predsodkov o wal-
dorfski pedagogiki ta, da ot-
roke »zavijajo v vato«. »To ni-
kakor ne drži. Otrok je otrok, 
s svojimi lastnostmi in razvo-
jem in k nam ne prihajajo čis-
to nič drugačni otroci kot v 

javne vrtce. V našem vrtcu so 
meje zelo jasno postavljene 
in te meje dajejo otroku var-
nost in obenem svobodo,« je 
poudarila in dodala, da skrbi-
jo, da otroci živijo v realnem 
in ne virtualnem svetu.

Vegetarijanska prehrana

V vrtcu sami pečejo kruh, 
a tako, da otroci spoznajo ce-
loten proces, od sejanja žita 
naprej. Posebnost waldorf-
skih vrtcev je tudi v tem, da 
je prehrana vegetarijanska, 
lokalna in večinoma ekolo-
ška. Za oba gorenjska wal-
dorfska vrtca jim jo priprav-
ljajo v Medvodah.

Obe gorenjski enoti wal-
dorfskega vrtca sodita pod 

okrilje Waldorfske šole 
Ljubljana. Vpis v vrtec po-
teka vse leto, v jeseniškem 
vrtcu imajo še nekaj prosto-
ra. Kot je poudarila Jakopi-
čeva, želijo razbliniti strah, 
da so vrtec za višje sloje. So 
zasebni vrtec, a prav tako 
sofinanciran s strani obči-
ne. »Želimo, da je waldor-
fski vrtec dostopen vsem, 
osnovna cena vrtca na Jese-
nicah je celo nižja od cene 
v javnem vrtcu. A ker obči-
na sofinancira 85 odstot-
kov naše cene, starši še 
vedno morajo nekaj odpla-
čati. Smo pa javno priznani 
in neprofitni, delamo v jav-
nem interesu,« je še pouda-
rila sogovornica. 

Deset let vrtca Sončnica
Jesenice so bila prva občina na Gorenjskem, ki je pred desetimi leti dobila waldorfski vrtec. Ta danes 
deluje v prostorih Osnovne šole Poldeta Stražišarja, obiskuje pa ga osemnajst otrok.

Vse igrače so izdelane iz naravnih materialov, prav tako stvari, iz katerih ustvarjajo otroci.

Tupaliče – Preddvorski župan Miran Zadnikar in podžupan 
Janez Brolih sta se skupaj s predstavnikoma Medobčinskega 
inšpektorata Kranj in policije sestala z odgovornimi na Direk-
ciji RS za infrastrukturo (DRSI). Beseda je tekla o investiciji 
v odsek državne ceste v Tupaličah in o prometni varnosti do 
njene izvedbe. V zvezi s slednjim so se dogovorili, da bodo 
takoj, oziroma ko bodo zagotovljeni ustrezni vremenski po-
goji, poskrbeli za več varnostnih ukrepov. Iz smeri Kranj bodo 
uredili omejitev hitrosti skozi križišče v Tupaličah na 60 km/h, 
tablo za naselje Tupaliče bodo prestavili pred penzion Zaplata 
in s tem omejili hitrost na 50 km/h, s črtami bodo označili 
vozni pas na 3,20 m, pred bencinskim servisom pa bodo na-
mestili stacionarni radar.

Za varnost bodo omejili hitrost

Jesenice – Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin izr. 
prof. dr. Brigita Skela Savič je v začetku decembra iz zdra-
vstvenih razlogov odstopila. Za vršilko dolžnosti je bila za 
obdobje šestih mesecev imenovana dosedanja prodekanja 
za izobraževanje Sanela Pivač, začeli pa so tudi postopek za 
izvolitev novega dekana. A prvi izvolitveni postopek ni uspel, 
saj volilna komisija v razpisanem roku ni prejela nobenega pre-
dloga kandidata za dekana. Dosedanja dekanja ostaja na fakul-
teti, posvetila se bo raziskovanju, delovala bo kot znanstvena 
svetnica, nosilka projektov ter kot visokošolska učiteljica. 

Fakulteto vodi vršilka dolžnosti dekanje
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Kranj – Društvo Godlarji iz 
Šenčurja je letos organizi-
ralo že 28. pustno povorko, 
ki je bila še bolj bogata in 
raznolika kot prejšnja leta. 
Nanjo so se člani pripravljali 
vse od novega leta dalje, ide-
je za povorko pa so zorele še 
dlje časa. Pustna vozila je iz-
delovalo več kot dvajset čla-
nov. Na sprevodu smo lahko 
videli dvajset različnih pust-
nih vozil, ki so bila temat-
sko obarvana. Pozdravili so 
nas zastavonoša, masko-

ta Godlar, princ in prince-
sa, šenčurski župan, telebaj-
ski, junaki Vojne zvezd, Kim 
Džong Un, letalonosilka Pi-
ranskega zaliva, cigani in 
mnogi drugi. Vsi člani God-
larjev pri pustnem projektu 
sodelujejo prostovoljno, šti-
ri tisoč evrov vredno dona-
cijo sponzorjev in prispevek 
Občini Šenčur so v celoti vlo-
žili v izdelavo vozov.

Na pustno soboto je v sre-
dišču Kranja potekal karne-
val uličnih norčavosti. Že do-
poldne se je zbralo okoli šti-
ri tisoč obiskovalcev. Najbolj 

so uživali najmlajši, ki so se 
udeležili otroškega pustne-
ga rajanja s Piko Nogavič-
ko na Glavnem trgu. Sredi 
dneva je sledila tradicional-
na mednarodna pustna po-
vorka, ki vsako leto pritegne 
več tisoč obiskovalcev, tudi 
letos pa so jih organizatorji 
iz Zavoda za kulturo in turi-
zem Kranj našteli okoli šest 
tisoč. Obiskovalci so imeli 
tudi kaj videti, saj so se zbra-
le zanimive etnografske sku-
pine iz Slovenije in tujine. 
Med njimi so se po tradiciji 
predstavili pehinarska gos-
poda z Reke in mesopusta-

ri iz Kraljevice. Prišli so tudi 
škoromati, šejme iz Vrbove-
ga, med katerimi je tudi črni 
kleščar, strah vseh deklet. 
Manjkali niso niti znanil-
ci pomladi. Kurentov je bilo 
leto okoli sto petdeset. Spre-
vodu se je pridružila tudi 
otroška pustna povorka.

Tradicionalno pustno po-
vorko so v soboto pripravili 
tudi v Radovljici, kjer so se 
maškare v sprevodu, ki ga je 
vodil pustni župan, ob glav-
ni cesti odpravile do starega 
mestnega jedra. Pustni spre-
vod je začela pihalna godba 

iz Lesc, tokrat našemljena v 
živahne Pike Nogavičke, sle-
dila pa sta jim dva vozova – 
na prvem so se predstavili t. 
i. arktični ubežniki iz Zaloš, 
na drugem pa domačini, Ra-
dovljičani, s še vedno aktu-
alno zgodbo o novi knjižni-
ci: »Je bil res vic, kjer se z zi-
dov je cedilo, piskrčkov kot 
v Sneguljčici bilo je obilo, je 
skoz streho curljalo, kaplja-
lo, se plesati mi dalo …« Or-
ganizatorji so nagradi pode-
lili dvema skupinama mask: 
zaloškim arktičnim ubežni-
kom in leško-radovljiškim 
smučarjem.

Smuk za svinjsko glavo na 
Španovem vrhu je z 52. iz-
vedbo prestopil v novo ob-
dobje. Organizacijo priredi-
tve je iz rok dosedanje ekipe 
prevzel Športni center Špa-
nov vrh, kjer bi radi priredi-
tvi vrnili nekdanji sijaj. Le-
tošnje prireditve se je udele-
žilo okoli štirideset otroških 
mask in deset odraslih. Med 
otroškimi maskami je komi-
sija za najboljšo masko iz-
brala robotka. Med odrasli-
mi maskami so v kategori-
ji skupinskih mask zmaga-
li družina faraonov in vile 

na konjih turistične kmetije 
Smolej, med posamičnimi 
je prvo mesto zasedel dvor-
ni norček, med pari pa sne-
žaka. Najbližje srednjemu 
času vseh mask so se pribli-
žale vile na konjih, ki so tako 
tudi odnesle prehodni pokal 
in pečeno svinjsko glavo.

Pustno povorko so letos 
na Bledu pripravili na temo 
Bleda kot vrhunske turistič-
ne destinacije. V nedeljski 
povorki je sodelovalo dvaj-
set pustnih skupin, ki so 
svoje maske prilagodile le-
tošnji temi. Med drugim so 
predstavili »vrhunsko« kro-
žišče pa skok z elastiko z Igli-
ce in obnovljeno vilo Rikli, v 
povorki se je sprehajala tudi 
blejska gospoda oziroma tu-
risti v opravi s konca 19. sto-
letja. Tminska godba je vodi-
la povorko, ki si jo je ogleda-
lo več kot tisoč obiskovalcev, 
manjkali pa niso niti kuren-
ti. Vse pustne skupine so se 
tokrat predstavile dvakrat, 
najprej na promenadi, nato 
še v trgovskem centru.

V Tržiču so bili na čelu ne-
deljske pustne povorke člani 
Pihalnega orkestra Tržič, ki 
so se oblekli v športnike. Ne 
gre pozabiti, da je Tržič mes-
to z največ, kar 26 olimpijci. 
Komisijo so v kategoriji sku-
pinskih mask najbolj prepri-
čali tržiški šuštarji, ki so od-
nesli glavno denarno nagra-
do pred OŠ Tržič in Vrtcem 
Tržič. Med posamičnimi 
maskami so bili največje po-
zornosti deležni podmladek 
lomskega ploha (smreka), 
zapornika in snežaki. Lom-
ski fantje so prikazali običaj 
vomnsk poh. Ta se vleče ved-
no takrat, kadar se od božiča 
pa do pusta nobena od deklet 
ni poročila. Smreka predsta-
vlja kosmatega ženina, v po-
smeh vsem dekletom, ki si 
niso uspela najti ženina. Na 
licitaciji je za smreko največ 
ponudil župan Borut Sajo-
vic. 

Zime še niso pregnale
Minuli konec tedna so marsikje po Gorenjskem pripravili pustovanja in pustne povorke, po novi snežni 
pošiljki in mrazu pa maškaram preganjanje zime še ni najbolje uspelo. 

Tradicionalna letalonosilka vedno znova navduši obiskovalce. / Foto: Darko Jerše

Na čelu radovljiške povorke je bil tudi letos pustni župan, 
za njim pa leška godba, dva vozova s pustnimi prizori in 
številne pisane maškare.

Številnim obiskovalcem Prešernega karnevala so se 
predstavili tudi škoromati. / Foto: Primož Pičulin

Kurenti so sredi Kranja preganjali zimo in klicali pomlad, očitno pa jim delo še ni najbolj 
uspelo. / Foto: Primož Pičulin

Skupni zmagovalci Smuka za trofejo svinjska glava so bile 
vile na konjih s turistične kmetije Smolej Uric. / Foto: Andraž Sodja

»Vrhunsko« krožišče na Bledu / Foto: Gorazd Kavčič

Tradicionalno in z izvirnimi maskami (na sliki nagrajene maškare) so pustovali tudi v Tržiču.  
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Društvo Družinski in Mladinski center Cerklje s sedežem na 
Trgu Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ki deluje 
v okviru Župnije Cerklje na Gorenjskem, objavlja 

1. RAZPIS ZA DELOVNO MESTO: 

VODJA VSEBIN
Opis del in nalog: vodenje, koordinacija aktivnosti, nadzor nad 
izvajanjem aktivnosti, priprava poročil, komunikacija s sofinan-
cerji, izvajanje posameznih vsebin, delo s prostovoljci, iskanje 
novih možnosti sodelovanja z drugimi organizacijami.

Vsebine, ki jih izvajamo: neformalno druženje z otroki, mladimi, 
družinami; izobraževalne in praktične delavnice; izvajanje po-
čitniških aktivnosti za otroke in organizirano občasno varstvo 
otrok; vsebine za osebno rast otrok, mladostnikov in družin.

Pogoji za delovno mesto: zaključena najmanj VII. stopnja izo-
brazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni izo-
brazbi na področju dela z otroki, mladimi ali družinami. Delov-
ne izkušnje so lahko pridobljene s prostovoljskim delom ali de-
lom po pogodbi.

Dodatna znanja in kompetence:
– znanja s področja vodenja ali organizacijskih veščin,
– zaželeno poznavanje mediacije.

Trajanje in vrsta zaposlitve: 
– zaposlitev za določen čas,
– trajanje projekta od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2020,
– zaposlitev za polni delovni čas ali 40 ur tedensko.

2. RAZPIS ZA DELOVNO MESTO: 

IZVAJALEC/-KA VSEBIN
Opis del in nalog: skrb za nemoten potek programa, izvajanje 
predavanj, delavnic, pogovorne ure, aktivnosti na prostem, vo-
denje evidence obiska, sodelovanje na srečanjih in sestankih.

Vsebine, ki se izvajajo: neformalno druženje z otroki, mladimi, 
družinami; izobraževalne in praktične delavnice; izvajanje po-
čitniških aktivnosti za otroke in organizirano občasno varstvo 
otrok; vsebine za osebno rast otrok, mladostnikov in družin.

Pogoji za delovno mesto: zaključena vsaj 1. bolonjska stopnja 
izobrazbe, najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi ali dru-
žinami. Delovne izkušnje so lahko pridobljene s prostovoljskim 
delom ali delom po pogodbi. 

Dodatna znanja in kompetence:
- zaželeno poznavanje mediacije,
- sposobnost animacije otrok in mladih.

Trajanje in vrsta zaposlitve: 
– zaposlitev za določen čas, 
– trajanje projekta od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2020,
– zaposlitev za polovični delovni čas ali 20 ur tedensko.

Način prijave: Kandidati lahko prijavo z dokazili pošljete na 
elek tronski naslov: mc.cerklje@gmail.com ali po pošti na na-
slov društva Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje.  

Prijavo lahko oddate do srede, 28. 2. 2018.
Kontaktna oseba je mag. Jernej Marenk.  
Mobilni telefon: 041 650 620.

Vilma Stanovnik

Kranj – Številni prebivalci se-
vernega dela občine Kranj in 
še številnejši dnevni obisko-
valci olimpijskega bazena 
in stadiona se že nekaj časa 
sprašujejo, zakaj je že več 
let okoli objekta ob tribunah 
postavljena gradbena ograja 
in na njej napis, da je objekt 
predviden za rušenje. Kot 
pravijo, bi bili veseli, če bi 
ograjo odstranili, da bodo na 
eni najlepših zelenic v obči-
ni s čudovito panoramo gora 
lahko uživali ob telovadbi ali 
pa bodo tam lahko posedale 
mamice, medtem ko čaka-
jo svoje nadobudneže, ki jih 
pripeljejo na vadbo. »Glede 

na to, da je v preteklem ob-
dobju MO Kranj izvedla dva 
poziva promotorjem za jav-
no-zasebno partnerstvo pri 
gradnji Regijskega večna-
menskega športno-vadbe-
nega centra, na katera ni 
bilo želenega in pričakova-
nega odziva, prav tako pa 
MO Kranj v proračunu za 
leto 2018 nima zadostnih 
sredstev, da bi lahko sama 
izvedla načrtovani projekt, 
bomo ograjo odstranili ta-
koj, ko bodo vremenske raz-
mere to dopuščale, grad-
biščno tablo pa bomo presta-
vili k objektu, s čimer bomo 
omogočili uporabo zelenice 
pred objektom,« odgovarja-
jo na kranjski občini.

Ograjo bodo odstranili
Za gradnjo večnamenskega športno-vadbenega 
centra ni zanimanja, obiskovalci bazena in 
stadiona pa opozarjajo, naj odstranijo ograjo, ki 
označuje gradbišče.

Maja Bertoncelj

Medvode – Dogodek je po-
tekal v organizaciji Obmo-
čnega odbora Združenja za 
vrednote slovenske osamo-
svojitve Medvode - Vodi-
ce. Vodil ga je Stanko Oko-
liš, Slavko Kmetič in Gašper 
Blažič, avtorja knjige Stavka, 
ki je iztirila rdeči režim, pa 
sta zgodovinsko orisala stav-
ko strojevodij iz leta 1988 in 
dogajanje v tistem obdobju.

Slavko Kmetič je bil tak-
rat vodja stavkovnega odbo-
ra, kasneje predsednik prve-
ga demokratičnega sindika-
ta, to je Sindikata strojne-
ga osebja Slovenije in Istre, 
danes Sindikata strojevodij 
Slovenije. Gašper Blažič je 
novinar Demokracije, ki se 
ukvarja z zgodovino sloven-
ske pomladi, sicer pa do pred 
kratkim Medvoščan, doma-
čin iz Valburge. Knjiga je na 
233 straneh izšla konec leta 
2016. Opisuje stavko stroj-
nega osebja, ki je poteka-
la od 27. decembra 1988 od 
6.30 do 28. decembra 1988 
do 17. ure. Kot je dejal Kme-
tič, je ideja zanjo v sindikatu 
strojevodij Slovenije zorela 
dlje časa, neposredni povod 
zanjo pa je bil izid knjige z 
naslovom Listi iz dnevnika, 

Slovenci v Beogradu v času 
osamosvajanja avtorja Jože-
ta Slokarja iz leta 2016, v ka-
teri je opisana tudi ta stavka, 
a skozi drugačne oči, pou-
darjata. »Gre za stavko stro-
jevodij, za dogodek, ki ga ne 
moremo ločiti od preostalih 
dogodkov tistega časa. Stav-
ka strojevodij je ena od stavk, 
ki pa ima poseben pomen, 
saj je bila prva vnaprej napo-
vedana in izvedena stavka v 
tedanji Jugoslaviji. Zanjo ni 
bilo krivo samo vodstvo že-
leznic, ampak tudi razme-
re, ki so bile takrat v državi, 
torej huda inflacija, padec 

vrednosti dinarja pa tudi sis-
temske zablode, ki so vpli-
vale na to, da je bila določe-
na poklicna skupina depri-
vilegirana in je šla v akcijo, 
ker je videla, da nima več kaj 
izgubiti. S stavko so ustavi-
li ves železniški promet. Iz 
tega je nastal tudi prvi neod-
visni sindikat, ki se je vklju-
čil v dejavnosti slovenske po-
mladi in pomembno je tudi 
vplival na to, da se v Sloveniji 
ni zgodil miting resnice,« je 
povedal Gašper Blažič, ki je 
s Slavkom Kmetičem pripra-
vil knjižni intervju in osvetlil 
dogodke tistega časa. 

Kot pravita, se o tej stav-
ki v vseh teh že skoraj tri-
desetih letih ni veliko go-
vorilo. »Upam, da bo knji-
ga postala tudi zgodovinski 
vir na Inštitutu za novejšo 
zgodovino. Edini vir, ki so 
ga doslej imeli v rokah, je 
bila knjiga Listi iz dnevni-
ka, kjer Slokar opisuje svo-
jo plat dogodka, do česar 
ima seveda pravico. Sedaj 
pa je tukaj še druga plat, da 
se vidi, da ta naš zlati socia-
lizem s človeškim obrazom 
le ni bil tako zelo človeški, 
kot ga prikazujejo,« je še de-
jal Blažič. 

Stavka, ki je iztirila rdeči režim
To je naslov knjige Slavka Kmetiča in Gašperja Blažiča, ki sta jo predstavila v Medvodah. 

Na predstavitvi knjige (od leve) Stanko Okoliš, Slavko Kmetič in Gašper Blažič

Mateja Rant

Škofja Loka – »Teh zločinov 
ne smemo nikoli pozabiti. 
Umorjeni ste nas zavezali, 
da se zavedamo vaše žrtve in 
ne dopustimo ponovitve to-
vrstnih zločinov,« je zbrane 
pri spomeniku za Kamnitni-
kom nagovoril slavnostni 
govornik, župan občine 

Škofja Loka Miha Ješe. Pou-
daril je, da sta bila na Gorenj-
skem največja zločina oku-
patorja prav morija petdese-
tih talcev 9. februarja 1944 
za Kamnitnikom ter še prej 
poboj domačinov in požig 
vasi Dražgoše, zato se vsako 
leto zberejo na kraju spomi-
na, kjer so bili neusmiljeno 
pobiti rojaki.

»Njihova krivda je bila, da 
so imeli radi svojo – našo do-
movino,« je poudaril Ješe. 
Spomnil je, da se je največ-
jemu samodržcu Hitlerju, 
ki si je želel pokoriti cele na-
rode, po robu postavil mali 
slovenski narod, za katerega 
morebiti prej niti vedel ni. »Z 
vstajo in uporom je prepre-
čil neposredno priključitev 

Gorenjske Nemčiji,« je de-
jal in dodal, da se je to oku-
patorju zdelo nepojmljivo. 
A ker močna nemška vojska 
slovenskega naroda ni mog-
la pokoriti, je spomnil, se je 
zatekla k terorju in zločinom 
nad civilnim prebivalstvom. 
Njihova daritev največjega, 
kar so imeli, njihovih živ-
ljenj, je po županovih bese-
dah za nas zaveza in obve-
za za delovanje v korist naše 
domovine in ljudi. »Če bi 
se umorjeni mogli zdaj oz-
reti na svojo ljubljeno Loko, 
bi videli, da živimo v stabil-
nih gospodarskih razmerah, 
čistem okolju, odličnem so-
delovanju s sosedi in boga-
tem družbenem dogajanju. 
Včasih radi tudi potarnamo, 
a velikokrat je to bolj iz nava-
de kot iz potrebe.« Ob tem 
je župan obljubil, da bodo s 
skupnimi močmi še naprej 
delovali v blaginjo vseh ljudi. 
»To je obveza tudi in pred-
vsem do vas. Dajajte nam še 
naprej moč in voljo,« je svoj 
govor z mislimi pri talcih 
sklenil župan.  

Umrli, ker so imeli radi domovino
Občina Škofja Loka in Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB) Škofja Loka 
sta pri spomeniku za Kamnitnikom pripravila slovesnost v spomin na petdeset ustreljenih talcev.

Tudi s polaganjem vencev so se pri spomeniku za Kamnitnikom spomnili petdesetih 
ustreljenih talcev. / Foto: Primož Pičulin
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Igor Kavčič

Žiri – Po lanskoletni uspe-
šnici, kriminalki Mišelovka 
Agathe Christie, in kome-
dijskih klasikah Lumpacij 
Vagabundus in Mandragola 
iz let poprej so v žirovskem 
DPD Svoboda letos izbra-
li sodobno komedijo To-
neta Partljiča Krivica boli. 
Predstavo v tokrat nekoliko 
ožji zasedbi štirih izkušenih 
ljubiteljskih igralcev Borisa 
in Branka Pečelina ter Bar-
bare Burnik in Damijane Je-
senko Capuder (na lanskem 
20. Festivalu gorenjskih ko-
medijantov na Dobu je pre-
jela priznanje za vlogo Mol-
lie Ralston v Mišelovki), je 
na oder postavil zadnja leta 
hišni režiser Matija Milčin-
ski ob prav tako že utečeni 
pomoči Metke Debeljak.

Dobro uro dolgo predsta-
vo v domači sobi odpre Janez 
Krivic (Boris Pečelin), upo-
kojeni profesor in pisatelj, 
ki v prazničnem novoletnem 
času precej osamljen bivši 
ženi po telefonu sporoča, da 
se mu godijo same krivice in 
se bo zato ubil. Potegne pišto-
lo – pok. V nadaljevanju spo-
roči v slušalko: »A vidiš, ubil 

sem se.« Dvorana seveda v 
smeh. Nekdanja žena Ve-
sna (Barbara Burnik), ki pro-
fesorju uide z mlajšim in v 
tistih rečeh aktivnejšim Lju-
bom Topičem (Branko Peče-
lin), je sita negodovanja svo-
jega bivšega in mu zato poš-
lje čistilko Marijo (Damijana 
Jesenko Capuder). Kaže, da 
ga ta edina razume in verja-
me, da je krivično, da mu je 
urednik na založbi spet za-
vrnil njegov najnovejši ro-
man – ki seveda govori o kri-
vicah. A Vesnin namen je, da 

bi se nekdanji mož, starej-
ši dobro situiran gospod, in 
mlajša mati dveh otrok, ki se 
težko prebija skozi življenje, 
zbližala in kljub »intelektu-
alnim preprekam« poročila. 
Načrt že skoraj uspe, a čistil-
kina preprosta logika na kon-
cu zmaga, saj je kmalu jasno, 
da je nekdanjo profesorjevo 
ženo pri vsem skupaj vodila 
le njena osebna korist.

Prav v razpletu lahko pre-
poznamo tudi glavno značil-
nost Partljičevih besedil. Nje-
gove komedije so navidezno 

lahkotne, publika se ob njih 
zabava, a v zgodbah iz vsak-
danjega življenja, ki jih pri-
poveduje, nam pokaže na vso 
kompleksnost človeških zna-
čajev in tudi v času in druž-
bi aktualnih življenjskih si-
tuacij, v katerih se znajde-
jo predvsem navadni ljudje. 
Partljič ima rad malega člo-
veka. Četverica igralcev se na 
odru dobro znajde, dobro de-
luje v dialoških duetih, igra 
je tekoča, sekvence se me-
njajo s kratkimi zatemnitva-
mi in gledalcu res ni dolgčas, 
saj vseskozi pričakujemo, kaj 
bo. Režiser je tu odlično opra-
vil svoje delo in imel srečno 
roko tudi pri izboru vlog. Če 
je Boris Pečelin suveren upo-
kojeni nergač, je Burnikova 
lisičje zvita komandantka, 
Branko Pečelin že v prejšnjih 
igrah preverjeni ljubimec z 
visoko kapaciteto, Jesenko 
Capudrova pa prepričljiva v 
svoji preproščini. Ta na kon-
cu, kar je ljudem všeč, zma-
ga. Kostume in sceno je prip-
ravila Tatjana Oblak Milčin-
ski, za tehniko so poskrbe-
li Evgen Podobnik, Klemen 
Poljanšek in Gašper Jereb, 
za garderobo pa Vanja Harej 
in Meta Podobnik.

Svetla stran krivice
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so v dvorani DPD Svoboda Žiri premierno uprizorili 
komedijo Toneta Partljiča z naslovom Krivica boli. Domači igralski kvartet je odlično uglasil režiser 
Matija Milčinski.

Ubran kvartet komedije Krivica boli: (z leve) Damijana 
Jesenko Capuder, Branko Pečelin, Barbara Burnik in Boris 
Pečelin / Foto: arhiv DPD Svoboda (Tanja Mlinar)

Igor Kavčič

Kranj – Kulturno-umetni-
ško dogajanje v čast pesniku 
Francetu Prešernu in slo-
venski kulturi se v Kranju 
odvija že v dneh pred sloven-
skim kulturnim praznikom, 
vrhunec pa seveda sledi 8. 
februarja, ko se v mestu zvr-
stijo številni dogodki, od od-
prtja razstav, pevskih nasto-
pov do pesniških recitalov, 
vodenih muzejskih razstav 
… vse skupaj pa povezuje tu-
ristično-kulturna prireditev 
Prešernov smenj, ki mesto 
odene v 19. stoletje. Kranj se 
kakopak ponaša z nazivom 
Prešernovo mesto, pesnik 
je vendarle tu preživel zad-
nji dve leti in pol svojega živ-
ljenja in je na starem kranj-
skem pokopališču (zdaj Pre-
šernovem gaju) tudi poko-
pan.

Kranjčani vsakoletni po-
klon Prešernu z naslovom 
Trenutek tišine že več kot 
35 let namenjajo na pred-
večer obletnice pesnikove 
smrti ob njegovem grobu. 

Trideset let je vsako leto na-
govor pripravil zdaj že po-
kojni profesor France Dro-
lc, po katerem tradicijo že 
sedmo leto nadaljujejo di-
jaki Gimnazije Kranj pod 
vodstvom profesorice slo-
venščine Tine Lušina Basaj. 

»Par, ki nastopi v Prešerno-
vem gaju, vsako leto izbe-
rem med dijaki, ki jih učim 
ali pa pri meni sodelujejo 
pri drugih dejavnostih, kot 
so literarno-novinarski kro-
žek, nastopanje, objave, so-
delovanje z Radiem Kranj, 

Cankarjevo tekmovanje. 
Vedno jim povem, kaj pri-
čakujem od nagovora, kaj 
naj bi vseboval, pokažem 
jim stare primere, potem pa 
besedilo napišejo sami,« je 
povedala Lušina Basajeva. 
Ob pridušeni svetlobi sveč 

in oglašanju zvonov župne 
cerkve sta pred zbrano pu-
bliko pesnika s spominom 
nanj in njegovimi verzi na-
govarjala tretješolca Ana 
Roblek in Jan Krajnik. Prav 
tako po tradiciji je v gaju za-
pel tudi APZ France Preše-
ren, tokrat čudovito Pod ok-
nom, nato Jenkovo V snegu 
in za zaključek zopet Prešer-
novo Soldaško. 

Če je pred Prešernovo 
hišo tudi letos zapel MePZ 
Peter Lipar DU Kranj, pa 
se je slovesnost iz Gaja na-
daljevala na Fakulteti za or-
ganizacijske vede, kjer so v 
sodelovanju z Zvezo kultur-
nih društev pripravili slav-
nostno akademijo ob kul-
turnem prazniku z naslo-
vom Sledi poeta. Poleg gim-
nazijcev sta nastopila še dija-
ka Gimnazije Franceta Pre-
šerna tenorist Tilen Lotrič in 
s poezijo Jernej Veličkovič, z 
glasbo pa še učenci Glasbe-
ne šole Kranj ter pevska sku-
pina Dečve iz FS Sava. V na-
govoru je predsednica Zve-
ze kulturnih društev Mija 

Aleš med drugim poudarila 
pomen ljubiteljskih kultur-
nih društev: »O poslanstvu 
naše dejavnosti v kulturnih 
društvih sem prepričana, da 
si ljudje pod nobenim po-
gojem ne bodo pustili vzeti 
lepe besede, pesmi, plesa, li-
kovne podobe, lepega običa-
ja itd., čeprav prihajajo grož-
nje z različnih strani. Brez-
brižnost in zanikrnost drža-
ve (in lokalne skupnosti) je 
obupna zadeva, a še nevar-
nejše je potrošništvo, ki našo 
duhovno tvarino spreminja 
v blago in ustvarjalnost na-
domešča z nakupovanjem 
nepotrebnosti.« V Sloveni-
ji v pet tisoč kulturnih dru-
štvih deluje 107 tisoč odra-
slih kulturnih ustvarjalcev, 
kar je v vseh pogledih visoka 
številka. »Če bi zamrla vsa ta 
neugnana in pisana ljudska 
kultura, ki jo soustvarjajo 
vse te članice in člani kultur-
nih društev, bi se od nekod 
spet zaslišale Prešernove 
poslednje besede: ''Vzdigni-
te me, zadušiti me hoče!'',« 
je poudarila Aleševa.

Ljubiteljsko na Prešernov dan 
V Kranju se vsako leto pesniku Francetu Prešernu na predvečer slovenskega kulturnega praznika poklonijo tudi ljubiteljska kulturna društva ter mladi pesniki, 
pevci in glasbeniki. Trenutku tišine v Prešernovem gaju k Sledem poeta na Fakulteto za organizacijske vede. 

V Prešernovem gaju je potekal že tradicionalni Trenutek tišine z dijakoma Gimnazije Kranj 
in APZ France Prešeren. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Dogodkom ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku se s srečanjem s Prešer-
novimi nagrajenci, imenova-
nim Shod muz na kranjskem 
Parnasi, že osmo leto pridru-
žuje tudi Galerija Prešerno-
vih nagrajencev s fotografsko 
razstavo Portreti Prešerno-
vih nagrajencev Toneta Stoj-
ka ter s srečanjem in pogovo-
rom z aktualnimi lavreati. Ti 
so si najprej sprehodili sko-
zi Kranj, obiskali Prešerno-
vo hišo, v nadaljevanju pa so 
v Galeriji Prešernovih nagra-
jencev, kjer jih je sprejel vod-
ja galerije Marko Arnež, pris-
luhnili pesmim iz pesniške 
zbirke Samotni brin sredi 
morja rase: liki in verzi pri-
morskih Prešernovih nagra-
jencev. Svoje pesmi sta bra-
la Prešernov nagrajenec Mi-
roslav Košuta in nagrajenec 

Prešernovega sklada Mar-
ko Kravos. V pesniški zbir-
ki je zbranih 24 njunih pe-
smi, ki so prevedene v 12 raz-
ličnih svetovnih jezikov. Pe-
smi spremljajo likovna dela 
Prešernovih nagrajencev Av-
gusta Černigoja, Rika Debe-
njaka, Silvestra Komela, To-
neta Kralja, Zorana Mušiča, 
Klavdija Palčiča, Vena Pilo-
na, Lojzeta Spacala in Franka 
Vecchieta. Aktualni nagra-
jenci so si ogledali razstavo 
del omenjenih avtorjev ter 
razstavo njihovih portretov, 
ki jih je tudi letos posnel fo-
tograf Tone Stojko. Vsak je 
predstavljen s po dvema por-
tretoma, velika nagrajenca pa 
s tremi. Druženje z nagrajen-
ci se je nadaljevalo v Prešer-
novem gledališču, kjer se je z 
nagrajenci pred polno dvora-
no pogovarjala Patricija Mali-
čev. Več o pogovoru v petko-
vem časopisu.

Nagrajenci v Kranju

Svoje pesmi sta brala Miroslav Košuta in Marko Kravos.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Zimske olim-
pijske igre so se danes v Juž-
ni Koreji začele triindvaj-
setič, Pokal Loka pa letos 
spremljamo že v 43. izvedbi. 
To pomeni, da ima tekmova-
nje mladih smučarjev tukaj 
res dolgo tradicijo. Tudi si-
cer je Škofja Loka znana po 
svoji več kot stoletni smučar-
ski zgodovini, v klubu pa so 
vzgojili vrsto odličnih smu-
čark in smučarjev. Prepri-
čan sem, da bodo ti mladi, 
ki so tokrat prišli praktično z 
vseh koncev sveta, novi zma-
govalci, ki bodo osvajali nove 
kolajne na največjih tekmo-
vanjih,« je v uvodu letošnje-
ga tridnevnega smučarske-
ga tekmovanja poudaril ča-
stni pokrovitelj 43. Pokala 
Loka Karl Erjavec, ki je tek-
movanje v petek zvečer tudi 
odprl.

Že v soboto se je nato več 
kot dvesto tekmovalcev in 
tekmovalk na Starem vrhu 
pomerilo v veleslalomu. 
Tekmovali so v dveh katego-
rijah, saj so se tako deklice 
kot dečki pomerili v konku-
rencah do 14 in do 16 let. Med 
starejšimi deklicami sta se 
odlično odrezali Jera Kom-
pan, ki je zmagala, ter Nika 
Murovec iz Medvod, sicer pa 
članica domžalskega smu-
čarskega kluba, ki je osvoji-
la drugo mesto. »Prvič letos 
sem se uvrstila na to tekmo-
vanje in res sem zelo vesela, 
da sem zmagala. Organiza-
cija tekmovanja tukaj je zelo 

dobra pa tudi današnja tek-
ma in proga sta bili odlični,« 
je povedala zmagovalka Jera 
Kompan, ki upa, da bo kari-
ero nadaljevala tako kot nje-
na rojakinja iz Črne na Ko-
roškem Tina Maze, ki je mi-
nuli teden povila svojo prvo-
rojenko.

Slovenska himna je zai-
grala tudi v čast veleslalom-
skega zmagovalca Martina 
Križaja, ki je v konkurenci 
starejših dečkov ugnal vse 
tekmece in osvojil zlato ko-
lajno. »Nove kolajne sem 
zelo vesel, doma pa imam 
že eno zlato in eno bro-
nasto odličje iz konkuren-
ce mlajših dečkov, ko smo 

tekmovali v Kranjski Gori. 
Tokrat sem si jo priboril na 
domači strmini na Starem 
vrhu. Tekma je bila res tež-
ka, saj je bila vidljivost slaba 
in proga že načeta. Vendar 
mi je uspelo,« je bil v sobo-
to vesel Martin, ki je v nede-
ljo na slalomski preizkušnji 
odstopil. Se je pa v slalomu 
izkazal njegov klubski prija-
telj Rok Stojanovič, ki je med 
starejšimi dečki osvojil tret-
je mesto. Na zmagovalnem 
odru je bila v nedeljo tudi 
Maja Sedovnik iz Celja, ki 
je med mlajšimi deklicami 
osvojila tretje mesto. 

Sicer pa se je odlično iz-
kazala cela ekipa mladih 

slovenskih smučarjev, saj 
so med 29 reprezentancami 
osvojili prvo mesto in ekipni 
pokal. Drugi so bili Norveža-
ni, tretje mesto pa je zasedla 
finska reprezentanca. 

Ob razglasitvi končnih re-
zultatov so organizatorji v 
sodelovanju s Pokalom Vi-
tranc podelili še dve nagra-
di. Najboljši tuji in domači 
tekmovalec sta prejela vabi-
li za predtekmovalca na tek-
mi v slalomu za svetovni po-
kal na Pokalu Vitranc. Pri-
ložnost, da se kot predtek-
movalca spustita po progi 
za svetovni pokal, sta dobila 
Norvežan Eirik Hystad Sol-
berg in Martin Križaj.

Sladka domača zmaga
Škofjeločan Martin Križaj je z veleslalomsko zmago na 43. Pokalu Loka potrdil, da pri škofjeloškem 
Alpetourju niso le dobri organizatorji tekmovanj, temveč vzgajajo tudi odlične mlade smučarje. 

Najboljši mladi smučarji in smučarke na Pokalu Loka so bili Slovenci, Norvežani in Finci.

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna so ho-
kejisti v mednarodni hokej-
ski ligi (IHL) odigrali šti-
ri tekme, ki so prinesle tudi 
spremembe na tekmovalni 
lestvici. V soboto se odigrali 
dve tekmi. Na Bledu so ho-
kejisti SKHL Crvena zvezda, 
ki se borijo za osvojitev dru-
gega mesta, s 5 : 3 (1 : 1, 1 : 2, 3 
: 0) premagali hokejiste MB 
Bled, za katere so zadeli Luka 
Stan, Tadej Burazin in Mi-
tja Pazlar. Visoko zmago pa 
so v soboto dosegli hokejisti 
HK Vojvodina, ki se borijo, 
da bodo kot osmi sodelovali 
v zaključnih bojih. Hokejis-
te KHL Mladost so v Novem 
Sadu premagali kar z 9 : 0.

Dve tekmi so nato odigrali 
v nedeljo. V Ledeni dvorani 
Zlato polje so hokejisti Tri-
glava gostili ekipo KHL Za-
greb. Kranjčani so potrebo-
vali le še točko, da ligaški del 
zaključijo na prvem mestu. 
Začetna tretjina se je kon-
čala brez zadetka, zato pa 
je bilo več zadetkov v drugi. 

Že po minuti nadaljevanja 
je mrežo načel kapetan Kra-
njčanov Miha Ahačič, nato 
pa je zadel še Maj Tavčar. 
Za tretji zadetek je poskr-
bel Matic Štenkler, sledila 
pa sta zadetka Jaše Jenka v 
treh minutah in na semafor-
ju je pisalo 5 : 0. Tri minute 
do odhoda na zadnji odmor 
je gostom po hitrem proti-
napadu le uspelo premaga-
ti Kristjana Šenka. V zadnji 
tretjini je bil dosežen še en 
zadetek, zadel pa je najboljši 
strelec kranjskih hokejistov 
Žan Zupan. Tako je HK Tri-
glav zmagal s 6 : 1 (0 : 0, 5 : 
1, 1 : 0) in si predčasno rezer-
viral prvo mesto, s katerega 
bo začel končnico. Ker bo za 
prvega nasprotnika imel os-
mega iz ligaškega dela, kaže 
na to, da bodo to hokejisti 
HK Vojvodina, ki so v nede-
ljo po podaljšku na gostova-
nju v Mariboru premagali 
Maribor s 7 : 6. Sicer nova 
tekma Kranjčane čaka že jut-
ri, ko bodo ob 19.15 uri začeli 
tekmo šestega kroga v Zalo-
gu proti HK Playboy Slavija.

Kranjčani so najboljši
Pred zaključnimi boji v mednarodni hokejski ligi 
je že znan zmagovalec ligaškega dela, to je ekipa 
kranjskega Triglava.
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Matjaž Klemenc

Radovljica – Leta 2014 je 
Sara Isakovič prenehala z 
aktivnim plavanjem, že leto 
kasneje pa je bila ustanovlje-
na štipendija Sare Isakovič 
in Plavalnega kluba Gorenj-
ska banka Radovljica. S tem 
je olimpijska podprvakinja 
na dvesto metrov prosto iz 
Pekinga 2008 tudi še naprej 
ostala povezana s klubom.

Štipendija je namenjena 
mladim, perspektivnim pla-
valcem radovljiškega kluba. 
Letos je bila podeljena že če-
trtič, prejela pa jo je Lana Na-
umovska, ki trenira pod vod-
stvom Aleša Rebca. 

Sara Isakovič je trenutno v 
Dubaju, a se je po Skypu ogla-
sila vsem prisotnim. »Nisem 

v Sloveniji, tako da se pode-
litve žal ne morem udele-
žiti. Čestitam za doseženo 

in upam, da ti bo štipendi-
ja dala še večji motiv za tre-
ning. Kmalu se oglasim v 

Radovljici, da ti čestitam v 
živo. Če boš potrebovala moj 
nasvet, ti bom z veseljem po-
magala,« je povedala vedno 
nasmejana Sara Isakovič.

Lana si je štipendijo zaslu-
žila na prvenstvu Slovenije v 
Kranju za kadete, mladince 
in člane v disciplini petdeset 
metrov prosto. »Štipendije 
nisem pričakovala. Mi pa ve-
liko pomeni in je dobra mo-
tivacija za naprej. Upam, 
da bom tudi v prihodnosti 
uspešna,« je povedala zado-
voljna 14-letna Lana s Hruši-
ce. Štipendijo je simbolično 
prejela iz rok predsednika 
kluba Aleša Klementa. Prav 
tako sta ji čestitala Anja Kli-
nar, najuspešnejša sloven-
ska plavalka, in radovljiški 
župan Ciril Globočnik.

Štipendija za Lano Naumovsko
Štipendijo Sare Isakovič in Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica so letos podelili že četrtič, 
tokrat jo je prejela Lana Naumovska.

Predsednik Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica 
Aleš Klement je Lani Naumovski izročil listino o štipendiji. 
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Kranj – Slovenske košarkarice so se v tretjem krogu kvalifikacij 
za evropsko prvenstvo 2019 pomerile z evropskimi podprva-
kinjami, izbrano vrsto Francije. Srečanje v dvorani Gimnazije 
Celje center so po napetem boju dobile naše košarkarice z 
rezultatom 68 : 62 in so tako še edina neporažena reprezen-
tanca v skupini E. »Sem presrečna. Marsikdo verjetno ni verjel, 
da lahko kljub okrnjeni zasedbi zmagamo na takšni tekmi. 
Res smo pokazale veliko srce in karakter. Vsa čast vsem de-
kletom, da smo zdržala do konca. Prav tako pa gre zahvala 
tudi strokovnemu štabu in gledalcem. Upam, da ponovimo 
takšno igro v sredo proti Romuniji,« je po tekmi povedala 
škofjeloška reprezentantka Teja Oblak, sicer tudi kapetanka 
slovenske ženske članske reprezentance. Jutri namreč naše 
košarkarice ob 18. uri v dvorani Gimnazije Celje center čaka 
obračun z ekipo Romunije.

Naše košarkarice boljše od Francozinj

Kranj – V soboto so nogometaši kranjskega Triglava pred za-
četkom spomladanskega dela sezone odigrali novo prijateljsko 
tekmo. Gostovali so v Novi Gorici in ekipo Gorice premagali z 
2 : 1. Oba zadetka za bordo-bele je dosegel Luka Majcen.

Zmaga Triglava v Novi Gorici

Škofja Loka – Po premoru so se minulo soboto nadaljevale 
državne rokometne lige. V 15. krogu Lige NLB so rokometaši 
ekipe Urbanscape Loka v domači Športni dvorani Poden gos-
tili Herz Šmartno ter zasluženo slavili s 34 : 24 (19 : 10). Za 
Ločane sta bila najbolj razpoložena strelca Aleks Kavčič, ki je 
zadel osemkrat, in Alen Šibanc, ki je dosegel sedem zadetkov.

Loški rokometaši do zanesljive zmage

Domžale – Minulo soboto sta se v 17. krogu Lige Nova KBM 
srečali ekipi Helios Suns in Šenčur Gorenjska gradbena druž-
ba. Tekma je imela bolj prijateljski značaj, saj se bodo oboji 
v tej sezoni še večkrat srečali v ligi za prvaka in morda tudi v 
izločilnih bojih. To dejstvo je očitno dobro vplivalo na goste, 
ki so bili večino tekme v vodstvu, izkazali pa so se s 13 zade-
timi trojkami in spretno obrambo v zaključku tekme. Hkrati 
so imeli precej daljšo klop kot Domžalčani, ki so nastopili 
brez Mateja Rojca in Jureta Močnika. Končni rezultat tekme 
je bil 82 : 85 (18 : 21, 22 : 21, 23 : 22, 19 : 21). Košarkarji Helios 
Suns so tekmo zadnjega kroga igrali včeraj v Stožicah, Šenčur 
Gorenjska gradbena družba pa danes ob 19. uri gosti Ilirijo.

Šenčurski košarkarji premagali Domžalčane
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 59 )Peta vaja: krepitev energije oči
Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Se spomnite, ko sem v 
prvem članku o očeh rek-
la, da izberite mesto v sobi, 
ga označite ter stopite nanj. 
S tega mesta glejte narav-
nost predse v točko na ste-
ni, omari … in si zapomni-
te, kaj vse vidite, kako na-
tančno, jasno vidite v cen-
tralnem vidnem polju in 
kaj še zaznavate v stran-
skem vidnem polju. Če 
ste vsak teden pridno va-
dili vsaj eno od doslej opi-
sanih vaj, se bo že poznal 
napredek. Stopite na izbra-
no mesto in preverite, kaj 
se je spremenilo od začet-
ka do danes. Vidite ostreje, 
jasneje, bolj čisto kot prej? 
Zaznate več stvari v stran-
skem vidnem polju? Se je 
to razširilo? Je centralni 
pogled bolj fokusiran?

Zapomnite si, kaj ste opa-
zili in zaznali. Sedaj pa pre-
berite spodnjo vajo in jo na-
redite. Ko končate, se po-
novno postavite na izbrano 
točko in opazujte razliko v 
pogledu prej in sedaj. Vaja, 
ki smo jo delali danes, je še 
močnejša od prejšnjih, zato 
bo razlika očitnejša in lažje 
jo boste opazili. Pridno de-
lajte vajo ves teden in se po 
enem tednu spet postavi-
te na izbrano mesto v sobi 
in začudeni boste, koliko se 
ob redni vadbi z eno samo 
vajo lahko spremeni v enem 
tednu. Seveda pa bo učinek 
še večji, če boste med seboj 
kombinirali različne vaje, 
ki smo jih spoznali do se-
daj. Če imate voljo in čas, da 
vsak dan naredite prav vse, je 
to idealno.

Peta vaja za krepitev 
energije oči

Vajo izvajamo vsaj vsak 
dan zjutraj (idealno trikrat 
dnevno), masiramo od 2 do 
3 minute. 
•  Iztegnemo kazalec 

in sredinec, dvigne-
mo palec (glej skico). 
•  Masiramo točki v jami-

cah pod ključnico. 
•  Iztegnemo kazalec in sre-

dinec druge roke in so-
časno masiramo popek. 
Učinek vaje povečamo, če 
sočasno z masažo zgoraj 
omenjenih točk delamo še 
gibe z očmi:

•  počasne kroge v levo in 
nato še desno (glava je pri 
tem ves čas pri miru)

•  osmico v levo in nato še v des-
no (pogled gre preko nosa)

•       pogled navzgor in navzdol
•  križem kražem

Bodite ustvarjalni. Z gi-
banjem oči v različne sme-
ri krepimo očesne mišice, in 
bolj kot bodo v kondiciji, jas-
nejši bo naš pogled. 

Pomembno pri kroženju 
z očmi je, da krožimo poča-
si, zares počasi, saj se nam 
v primeru prehitrega giba-
nja oči lahko začne vrteti. 
Če se to zgodi, se ustavite 
in sedite. Popijte vodo in se 
umirite. To je znak, da ste 
delali prehitro. Razmisli-
te, mogoče še na kakšnem 
področju delate stvari pre-
hitro, brez postanka, brez 
prilagajanja ritma sebi in 
temu, da je tisto, kar dela-
te še prijetno, ne samo op-
ravljeno? Fo
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Jelena Justin

Slovenci imamo ogrom-
no planinskih poti, planin-
skih obhodnic itd. Ena od 
njih je Rečiška krožna pot, ki 
pelje iz Laškega v Laško ter 
obhodi t. i. Rečiško dolino, 
ki nosi ime po potoku Reči-
ca in je bila vse od 19. stole-
tja znana po rudarstvu. Pot 
obhodi deset vrhov: Govško 
brdo, Zavrate, Babo, Ostri 
vrh, Kal, Mrzlico, Gozdnik, 
Šmohor, Tolsto in Malič. Če 
se odločimo pot prehoditi v 
enem dnevu, je super izziv 
za našo fizično in psihično 
pripravljenost. 

Izhodišče je železniška po-
staja v Laškem. Po avtocesti 
se zapeljemo proti Celju in 
na izvozu Celje center nada-
ljujemo v smeri Laškega in 

Zidanega Mosta. Ko pride-
mo v Laško, peljemo mimo 
zdravilišča, nato pa v križi-
šču pri Sparu zavijemo des-
no in na železniški postaji 
parkiramo. Prečimo železni-
ško progo in na drugi strani 
nas smerokaz »Rečiška kro-
žna pot 12 ur« opomni, da od 
tod naprej gre pa zares. 

Prvi dve uri bomo hodi-
li po asfaltirani cesti, skozi 
vasi ali pa mimo njih, Šmi-
hel, Kuretno s cerkvico sv. 
Katarine, Bukovca, kjer za-
vijemo desno na širok kolo-
voz v smeri Govškega brda. 
S kolovoza, ki postane maka-
damska cesta, se desno str-
mo v breg odcepi steza, ki nas 
pripelje do lovske koče. Ob 
njej zagledamo leseno smer-
no tablo Pastirska kapelica 
in v tej smeri nadaljujemo. 

Višje dosežemo markira-
no pot in po njej dosežemo 
vrh. Prvega od desetih, Gov-
ško brdo, 811 m. Prvo sobo-
to po novem letu, ko sva s 
prijateljico prehodili ome-
njeno pot, naju je na Gov-
škem brdu pozdravilo son-
ce. Iz Laškega do sem pot-
rebujemo približno dve uri 
in pol. Strmo sestopimo do 
sedla Zavrate, 552 m, kjer je 
Brunarica pri Knapu, hkrati 
pa tudi druga kontrolna toč-
ka naše poti. Žig se nahaja v 
notranjosti zavetišča. S sed-
la Zavrate se strmo začnemo 
vzpenjati do tretje kontrolne 
točke, Baba, 789 m. Steza 
nas najprej pelje proti vzho-
du, nato pa zavije levo in se 
povzpne na greben, ki je de-
loma celo zavarovan z jekle-
nico in izpostavljen. Z Babe 
malce sestopimo, nato pa se 
držimo grebena, a do četr-
te kontrolne točke nas spet 
čaka strm vzpon. Prišli smo 
na Ostri vrh, 855 m. 

Z Ostrega vrha sledi sem 
in tja strm sestop, ponekod 
hodimo skoraj naravnost, 
mimo kmetije Naraks, ko 
dosežemo Spodnji Kal, kjer 
je asfaltirana cesta. Ko do-
sežemo cesto, se usmeri-
mo desno in po cesti nada-
ljujemo proti vasi Kal. Pri 
kratkem podvozu, ki pote-
ka pod smučiščem Pleša, 
gremo lahko skozi podvoz, 
če pa smučišče ne obratu-
je, pa lahko desno od podvo-
za prečimo progo in na dru-
gi strani nadaljujemo po ces-
ti naprej do partizanskega 

spomenika. Z leve se prid-
ruži pot, ki pride čez Jelenco 
in Klobuk, desno pa je sme-
rokaz, ki nas usmeri na strm 
travnik, ki je pred nami. Na 
vrhu travnika ponovno do-
sežemo cesto in v nadalj-
njih 100 dolžinskih metrih 
smo v Planinskem domu na 
Kalu, 985 m, kjer bomo do-
bili peti kontrolni žig. Kavo 
smo si pa tudi že zaslužili.

Levo od Doma nadaljuje-
mo proti vrhu Kala, od koder 
lepo po slemenu nadaljuje-
mo proti Mrzlici, ki s svoji-
mi 1122 metri predstavlja 
najvišjo točko naše tokra-
tne ture. Z vrha Mrzlice str-
mo sestopimo do planinske-
ga doma, kjer dobimo tudi 
šesti kontrolni žig. Glede na 
to, da je celotna Rečiška pla-
ninska pot dolga in da je ni 

treba opraviti v enem dnevu, 
predlagam, da si za pot vza-
mete dva dneva in prespite 
na Mrzlici. Kaj pravite? Ste 
za to? Sem prijazna, kajne? 

Tehnični podatki do 
Mrzlice: 
Nadmorska višina: 1122 m
Višinska razlika: 1400 m
Trajanje: 6 ur in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Rečiška krožna pot, 1. del

Iz Laškega v Laško ...
… lahko tudi na zasluženo »flaško« ali dve, sploh če pot prehodimo v enem 
dnevu. Deset vrhov, 38 kilometrov in 2400 m višinske razlike..

Pogled na smerokaz na začetku poti. Ob 6. uri zjutraj. 

Govško brdo / Foto: Jelena Justin

Vrh Kala na poti na Mrzlico / Foto: Jelena Justin
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Na rekreacijo  
ne pozabljajo
Ob letošnjem tekmovanju za mlade smučarke  
in smučarje Pokalu Loka je bilo veliko pogovorov 
o razmerah za šport mladih. O njihovem športu 
in predvsem o rekreaciji pa smo povprašali znane 
Gorenjce, tokrat sicer goste tekmovanja.

Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve: »Zame je 
smučanje sprostitev in letos sem že osemkrat smučal, prav 
tako bom šel na smuči znova jutri. Če hočeš dobro smučati, 
moraš biti za to tudi telesno pripravljen – in gotovo je tudi 
to motivacija, da se človek ne zasedi. Politiki pač veliko 
sedimo in veliko govorimo, a se bolj malo gibamo. Jaz 
pa rad tudi deskam in igram tenis. Sicer pa za osnovno 
kondicijo pogosto tečem. S svojim kužkom Lunom večkrat 
greva na sprehod, včasih tudi na Sv. Jošt.«

Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske: 
»Ena izmed pomembnih aktivnosti slovenske vojske je 
tudi vzdrževanje psihofizične pripravljenosti. Tisti, ki 
delujejo v enotah po terenu, imajo tudi v okviru rednega 
delovnega dneva predviden čas za pridobivanje fizične 
kondicije. Drugi, ki opravljajo naloge v štabih, pa za to 
skrbijo predvsem v prostem času. Tako tudi jaz fizični 
pripravljenosti posvečam precej časa zlasti v prostih dneh 
ob koncu tedna. Hodim v hribe, tečem, pozimi pa tudi 
smučam.« / Besedilo: Vilma Stanovnik,foto: Andrej Tarfila

Janka Planinc, direktorica Območne enote Kranj 
Zavarovalnice Triglav: »Lahko rečem, da za svojo rekreacijo 
premalo skrbim. Vseeno prosti čas najraje izkoristim, da 
grem kam peš. Živim v Pristavi pod Kriško goro in ob koncu 
tedna čas dostikrat izkoristim tako, da grem peš do Kriške. 
Rada tudi smučam, poleti pa plavam in kolesarim. Zelo 
rada imam gibanje, zlasti takrat, ko lahko grem v naravo. V 
naravi se spočijem in pridobim energijo, poleg tega pa se 
mi pogosto porodijo rešitve za različne probleme.«

Grega Flajnik

Dražgoše – Ste morda te dni 
srečali na cesti tovornjak, ki 
vozi rumen teptalnik snega? 
To ni bila kakšna pustna ma
škara, pač pa člani Športnega 
društva Dražgoše, ki so s svo
jim teptalnikom snega ureja
li proge za smučarski tek na 
več lokacijah v okolici Kranja, 
Škofje Loke, Poljan in Žele
znikov. Njihov »ratrak« je na
mreč ravno prav velik, da ga 
lahko enostavno prestavijo 
na tovornjak in odpeljejo na 
kraj, ki je primeren za pro
ge za smučarski tek. Hkra
ti pa širina njegovih gosenic 
omogoča izdelavo dovolj ši
roke smučarske proge tako 
za klasično kot drsalno smu
čarsko tehniko. Klemen Lu
šina, predsednik Športnega 
društva Dražgoše, pravi, da 
imajo stroj za teptanje snega 
že od leta 1999. V vseh letih 
so ga skrbno obnavljali in po
sodabljali, tako je še vedno v 
odličnem stanju.  V času, ko 
je v dolini večino prog nare
jenih, so s teptalnikom že na 

Jelovici, torej na domači lo
kaciji. Tam namreč priprav
ljajo proge, in ko bo v doli
ni zmanjkalo snega, bodo 
te proge ponovno zaživele. 

Zaradi nadmorske višine in 
senčne lege je na Jelovici do
volj snega in so tekaške pro
ge urejene vse tja do konca 
marca.

Tek na smučeh je sicer 
šport, pri katerem zelo hit
ro pridobivamo kondicijo, 
saj pri vadbi sodelujejo sko
raj vse mišične skupine. Pri 
obeh smučarskih tehnikah, 
klasični in tehniki z drsalnim 

korakom, je aktivno celotno 
telo – roke, noge, ramena, 
trebušne mišice in hrbet. Z 
nogami se odrivamo od sne
ga, z rokami pa s pomočjo pa
lic držimo ravnotežje in se še 
dodatno odrivamo in s tem 
pridobivamo hitrost. Zgor
nje in spodnje okončine se 
gibljejo popolnoma sponta
no in usklajeno, zato takšna 
vadba telo greje, krepi in ob
likuje. Tek na smučeh nam 
torej omogoča kakovostno 
vadbo za celotno telo, in ker 
se gibamo na svežem zraku 
in v naravi, nudi še dodat
no sprostitev. Ker je gibanje 
naravno, je primerno za vse 
starostne skupine – od pred
šolskih otrok do zrelih staro
stnikov. Prvi pogoj je seveda 
sneg, ki ga je v teh dneh na 
naše veselje dovolj.

Skrbijo za tekaške smučine
Tek na smučeh je te dni dobrodošla rekreacija, da so proge pripravljene tudi v dolini, pa marsikje 
poskrbijo člani Športnega društva Dražgoše.

Snežni teptalnik, ki ga te dni lahko srečate na Jelovici nad 
Dražgošami.

Tekaške proge so urejene tudi v Zgornji Besnici, za kar so rekreativci na sliki hvaležni 
Zavodu za šport Kranj in Športnemu društvu Dražgoše.

V času, ko je v dolini 
sneg, se smučarski 
tekači sprehajalcem 
zahvaljujejo, ker za 
sprehode uporabljajo 
pešpoti, saj se s hojo po 
smučini proge močno 
poškodujejo.

Maja Bertoncelj

Ambrož pod Krvavcem – V 
soboto je na strminah Krvav
ca potekal četrti Zvoh night 
attach, posebna tekma, na 
kateri se med seboj istoča
sno pomerijo gorski tekači 
in turni smučarji. Start je bil 
pri spodnji postaji sedežni
ce Gospinca, proga pa je po
tekala mimo Plaže do vrha 
smučišča Zvoh. V 2,4 kilo
metra se dvigne za dobrih 
petsto višinskih metrov.

Skupaj s pohodniki je bilo 
251 udeležencev, nekaj tudi 
iz tujine. Proga je bila zah
tevna, svoje so dodale še niz
ke temperature in veter. Prvi 
je bil na cilju gorski tekač Ti
motej Bečan, po dvajsetih 
minutah in 27 sekundah. 

Slabo minuto je za njim za
ostal Martin Koželj (21:26, 
oba KGT Papež), tretji je bil 
Simon Novak (Križka sulica, 
22:39). Med dekleti so bile 

najhitrejše tri gorske teka
čice Marlies Perker (25:48), 
Jasmina Jelovšek (KGT Pa
pež, 26:02) in Tina Klinar 
(26:50). Prvi turni smučar 

je bil Matjaž Mikloša (TSK 
Olimpik, 21:38), za njim pa 
sta v cilj prišla Tomaž Sok
lič (Šenturški oktet, 23:29) 
in Luka Kramarič (23:56). 
Pri ženskah so bile s turni
mi smučmi na Zvohu naj
hitreje Špela Zupan TSK 
Olimpik, 12:57), Katarina 
Pritržnik (TKS LiMa, 32:41) 
in Katja Janša (34:48). »Ni
sem vajen takšne strmine. 
Težko je bilo, zadovoljstvo 
na vrhu pa seveda je,« je po
vedal najhitrejši Timotej Be
čan, ki zadnja leta sodi med 
najboljše slovenske gorske 
tekače, prej pa je dolga leta 
v domačih Medvodah treni
ral košarko.

Organizatorji iz Športne
ga društva Divji zajci so pod 
streho spravili še eno uspeš
no prireditev in že se pri
pravljajo na novo, na Krva
vec trail vikend, ki bo 26. in 
27. maja.

Letos prvi na Zvohu tekač

Najhitrejši na Zvoh night attacku 2018 / Foto: Join Run
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Simon Šubic

Kranj, Beljak – V petek do
poldne je s Policijske upra
ve Kranj prispelo sporoči
lo, da so gorenjski prome
tni policisti ponoči obravna
vali dve vozili z romunskimi 
in italijanskimi registrski
mi oznakami, v katerih je 
bilo 12 pnevmatik s platišči, 
za katere so posumili, da so 
bile ukradene, zato so jih za
segli. Nekaj ur kasneje je ko
roška policija na svoji strani 
na Facebooku objavila novi
co, da so nekemu trgovcu z 
avtomobili v Beljaku s treh 
avtomobilov odmontirali in 
ukradli vsa kolesa, a so tato
ve že štiri ure kasneje ustavi
li v prometni kontroli v Slo
veniji. »S čezmejnim policij
skim delom se lahko taki pri
meri hitro razrešijo,« so pri
stavili koroški policisti. 

Gre zgolj za naključno po
dobni zgodbi ali pa sta obe 
policiji javnost dejansko ob
veščali o istem razrešenem 
primeru? Odgovor smo vče
raj poiskali na PU Kranj. 

Predstavnik za odnose z jav
nostjo Bojan Kos nam naše 
domneve sicer ni izrecno 
potrdil, a lahko iz njegove
ga odgovora vseeno nedvo
umno sklepamo, da so go
renjski in koroški policisti v 
petek poročali o istem razre
šenem primeru. » Gorenjski 
prometni policisti so prej
šnji petek ponoči obravnava
li dve vozili tujcev z romun
skimi in italijanskimi regis
trskimi oznakami, v katerih 
je bilo dvanajst pnevmatik s 
platišči. Policisti so v postop
ku zaznali sum, da pnevma
tike s platišči izvirajo iz ka
znivega dejanja in da so bile 
nekje odtujene. Zato so jih 
zasegli, o dejanju pa so v 
okviru mednarodnega po
licijskega sodelovanja ob
veščali tudi sosednje polici
je in pridobili podatek, da so 
bile take pnevmatike odtuje
ne na območju Beljaka v Av
striji. Zaradi suma kaznive
ga dejanja sta obravnavana 
dva državljana Romunije. 
Postopek še poteka,« je vče
raj razložil Kos. 

Kradla v Avstriji, prijeta v Sloveniji
Gorenjski policisti so v petek po naključju ustavili Romuna, ki sta v svojih avtomobilih prevažala 
avtomobilska platišča z gumami. Naknadno so izvedeli, da sta jih ukradla v Beljaku.

Koroška policija se je v petek zvečer na svoji strani na 
Facebooku pohvalila, da so s pomočjo slovenskih policistov 
razrešili tatvino dvanajstih avtomobilskih platišč in 
pnevmatik. / Foto: Facebook

Hrušica – Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe, ki izvajajo 
nekakšno mehko mejno kontrolo, so v petek zvečer na Hrušici 
ustavili in obravnavali državljana Cipra, ki je vozil ukraden 
osebni avtomobil Audi Q7. Policisti so vozilo zasegli.

Vozil ukraden avtomobil

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so prejšnji teden obravnava
li tri prijave poskusa spletne 
prevare z lažnimi sporočili 
direktorja oziroma t. i. »CEO 
fraud« ali direktorska preva
ra, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. Kot so pojas
nili, gre za primere ponare
jenih elektronskih sporočil 
s podpisom direktorja, ki so 
ciljali na računovodje oziro
ma finančnike v družbi, da 
bi ti izvedli določeno plači
lo oziroma prenakazilo de
narja. Do nakazila ali preno
sa denarja sicer ni prišlo, ker 
so se k sreči zaposleni, ki so 
prejeli tako epošto, najprej 
posvetovali z odgovornimi 
znotraj podjetja o prejetem 

zahtevku. »V vseh treh pri
merih je šlo za višje zneske,« 
je poudaril Bojan Kos s Poli
cijske uprave Kranj. 

Na policiji pojasnjujejo, da 
storilci lahko podatke prido
bijo iz javno dostopnih virov, 
na njihovi podlagi pa potem 
ponaredijo zahtevek za pla
čilo in podatke o pošiljatelju 
ter zahtevajo določeno tran
sakcijo. »Zaposleni v organi
zacijah naj zato ravnajo pre
vidno in naj se pred izved
bo transakcij prepričajo ozi
roma pri odgovornih osebah 
še pred nakazilom preverijo, 
ali so naročilo res podali oni. 
Priporočljiva je tudi uporaba 
instrumenta verifikacije zah
tevkov za plačila s strani od
govornih oseb,« še svetuje
jo na Policijski upravi Kranj.

Pojav novih spletnih 
»direktorskih prevar«
Neznanci računovodjem družb pošiljajo lažne 
zahteve njihovega direktorja o izvedbi plačila. 

Simon Šubic

Kranj – Z Nacionalnega in
štituta za javno zdravje 
(NIJZ) so pred kratkim spo
ročili, da so v okviru Siste
ma za zgodnje opozarjanje 
na pojav novih psihoaktiv
nih snovi zaznali, da mla
dostniki in otroci, predvsem 
na območju Kranja, upora
bljajo izdelke, ki vsebujejo 
fenibut, ki je depresor cen
tralnega živčnega sistema 
in ima pomirjujoč ter spro
ščujoč učinek, njegova dol
gotrajna uporaba pa lahko 
vodi v zasvojenost. Tovrstne 
izdelke, ki jih oglašujejo kot 
prehranski dodatek, naroča
jo na spletnih straneh, so še 
dodali na NIJZ. 

Na NIJZ smo se obrnili 
še z dodatnim vprašanjem, 
kako množično naj bi kranj
ska mladina uporabljala iz
delke z vsebnostjo fenibuta. 
Kot so nam razložili, od
govora še ne morejo poda
ti, potrjeno je le, da so mla
di v Kranju preko spleta že 

naročali izdelke z vsebnostjo 
fenibuta. Sistem za zgodnje 
opozarjanje na pojav novih 
psihoaktivnih snovi namreč 
deluje tako, da izda opozori
lo že ob prvem pojavu neke 
nove psihoaktivne snovi. 
Opozorilo je namenjeno re
gijskim koordinatorjem in 
drugim članom mreže Sis
tema za zgodnje opozarja
nje, da informacijo preverijo 
na terenu. NIJZ je ob tem ta
koj navezal stik z zdravstve
nim inšpektoratom in Jav
no agencijo RS za zdravila 
in medicinske pripomočke, 
saj so se izdelki s fenibutom 
na spletu prodajali kot pre
hranski dodatek, kar pa niso, 
saj so nevarni za zdravje lju
di. Po opozorilu inšpekcije 
so na spletni strani preneha
li prodajo nevarnih izdelkov.  

Fenibut je depresor cen
tralnega živčnega siste
ma in ima pomirjujoč ter 
sproščujoč učinek. Stran
ski učinki uporabe so zaspa
nost, slabost, tesnoba, vzne
mirjenost, razdražljivost, 

omotica, glavobol in alergij
ske reakcije, kot so kožni iz
puščaji in srbečica. Ob upo
rabi večjih količin se lahko 
pojavijo tudi težave s koor
dinacijo in izguba ravnoves
ja, dlje časa trajajoča upora
ba pa lahko povzroči okva
ro ledvic in maščobno de
generacijo jeter, pojasnju
jejo na NIJZ. »Dodatna te
žava je, ker uporabniki fe
nibuta hitro razvijejo tole
ranco na snov, kar pomeni, 
da morajo uporabljati ved
no večje količine za dose
go želenega učinka. Upora
ba večjih količin lahko vodi v 
predoziranje, katerega zna
ki so nižja telesna tempe
ratura, zaspanost, mišična 
relaksacija, slabost in bru
hanje. Ob dlje časa trajajo
či uporabi fenibuta se lah
ko pojavi tudi zasvojenost. 

Opustitev uporabe je lah
ko težavna, spremljajo pa jo 
številni znaki: tresenje, tes
noba, izguba apetita, vzne
mirjenost, depresija, omo
tica, motnje spanja, kogni
tivne težave, utrujenost, po
spešen srčni utrip, halucina
cije, slabost, bruhanje,« po
jasnjujejo na NIJZ.

V Rusiji se fenibut uporab
lja kot zdravilo za zdravljenje 
tesnobe, depresije, nespeč
nosti in posttravmatskega 
sindroma. V večini evrop
skih držav in v ZDA fenibut 
ni odobren kot zdravilo, kljub 
temu ga je mogoče kupiti na 
spletu, kjer se oglašuje kot 
(prehranski) dodatek ali kot 
nootropik. Tako ga v ZDA 
uporabniki kupujejo kot do
datek za zvišanje energije, iz
boljšanje kognitivnih funkcij 
in za lajšanje tesnobe.

Mladi posegali po fenibutu
Kranjska mladina je preko spleta kot prehranski dodatek kupovala izdelke, ki vsebujejo psihoaktivno 
snov fenibut, so preko posebnega sistema zaznali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 

Fenibut se v Rusiji uporablja kot zdravilo za zdravljenje 
depresije. / Foto: Wikipedija

Uporabniki fenibuta morajo uporabljati vedno večje 
količine snovi za dosego želenega učinka. To lahko 
vodi v predoziranje, katerega znaki so nižja telesna 
temperatura, zaspanost, mišična relaksacija, slabost ...

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v soboto zvečer poostre
no nadzirali, kako vozni
ki upoštevajo predpise gle
de uporabe alkohola. V ne
kajurnem nadzoru so preiz
kusili 230 voznikov, osmim 
med njimi pa so zaradi vpli
va alkohola prepovedali na
daljnjo vožnjo in jih izločili 

iz prometa. V štirih prime
rih je preizkus alkoholizi
ranosti pri voznikih poka
zal rezultat do 0,52 mg/l al
kohola v izdihanem zraku, 
štirje pa so »napihali« nad 
to vrednostjo.

Gorenjski policisti so le
tos obravnavali 166 prome
tnih nesreč (pet več kot lani), 
devet (lani osemnajst) so jih 
povzročili vinjeni vozniki. 

Napihalo osem voznikov

Kranj – Kranjski policisti so pred dnevi iz prometa izločili vo
znika osebnega avtomobila, pri katerem je preizkus alkoholizi
ranosti pokazal rezultat 1,14 mg/l alkohola. Voznik je odklonil 
podpis zapisnika o preizkusu, obstajal pa je tudi sum, da je 
vozil pod vplivom prepovedanih drog. Strokovni pregled je 
voznik odklonil, bil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, 
med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, policisti pa ga 
med drugim obravnavajo tudi zaradi kršitve javnega reda in 
miru med postopkom. Avtomobil so mu zasegli.

Vinjen, brez vozniškega dovoljenja ...

Simon Šubic

Kranj – V nedeljo so gorski 
reševalci pomagali trem pla
nincem. Zjutraj so škofjelo
ški gorski reševalci posredo
vali v koči na Ratitovcu, kjer 
je imel planinec zdravstve
ne težave. Nudili so mu prvo 
pomoč, ogrevali so ga z grel
nimi blazinami in ga z nosi
li prenesli do Prtovča, kjer so 
ga prevzeli reševalci iz Škofje 
Loke. Helikopterski prevoz 
zaradi megle ni bil izvedljiv. 

Dopoldne je na Dobrči 
omagala planinka. Radovlji
ški gorski reševalci so jo pre
nesli v dolino, od koder so jo 
blejski reševalci odpeljali v 
jeseniško bolnišnico.

Zvečer pa je na poti do San
kaške koče na Sv. Petru nad 
Begunjami omagal poho
dnik. Tudi njega so oskrbe
li in prenesli v dolino gorski 
reševalci iz Radovljice. Reše
valci Nujne medicinske po
moči Radovljica so ga prepe
ljali v jeseniško bolnišnico. 

Reševalci trikrat v hribe



Ana Šubic

D
obrna je zad-
nja leta ena naj-
bolj priljublje-
nih destinacij 
Glasovih izlet-

nikov, ki se radi udeležujejo 
tako enodnevnih kopalnih 
izletov kot tudi večdnevnih 
oddihov. Zadnjih, šestdnev-
nih počitnic, ki so potekale 
med 28. januarjem in 2. feb-
ruarjem, se je udeležilo 23 
potnikov. Prvič so bili dele-
žni posebnega aranžmaja, 
ki je vključeval tudi prevoz 
od njihovega doma do Term 

Dobrna in nazaj. Z novostjo, 
ki smo jo omogočili v sodelo-
vanju s Termami Dobrna, so 
bili vsi zelo zadovoljni, saj so 
se na oddih lahko odpravili 
povsem brezskrbno.    

V Dobrni je najstarejše 
delujoče slovensko termalno 
zdravilišče. Toplice so bile 
tam prvič omenjene davnega 
leta 1403, se pravi pred 615 
leti. Po prihodu treh kombi-
jev z Gorenjskega v Dobrno 
so potnike nastanili v hotela 
Park in Vita. Prvi je eden sta-
rejših hotelov, ki je bil pred 
kratkim obnovljen, drugi pa 
je najnovejši hotel v komple-
ksu zdravilišča, kjer imajo na 

voljo tako notranji kot zuna-
nji bazen z zdravilno termal-
no vodo. V bazenih vsako jut-
ro in popoldne poteka telova-
dba pod vodstvom animator-
jev, nekateri Glasovi izletni-
ki pa so se redno udeleževali 
tudi jutranje gimnastike pod 
strokovnim vodstvom fizi-
oterapevta. Za sprostitev so 
se odpravili tudi v kompleks 
savn, v katerem so poleg naj-
različnejših savn tudi knaj-
pove kopeli. Marsikoga so 
pritegnila zanimiva strokov-
na predavanja z zdravstveno 

tematiko, denimo o biotera-
piji, demenci, osteoporozi 
… Korak k boljšemu počut-
ju so Glasovi izletniki nare-
dili tudi z udeležbo na teča-
ju, kjer so jim prikazali pra-
vilno uporabo palic za nordij-
sko hojo, ki velja za eno naj-
bolj zdravih oblik rekreacije. 
Pohodniki so se potrudili, da 
so sledili navodilom inštru-
ktorja in najbrž bo z nordij-
sko hojo marsikdo nadaljeval 
tudi doma. 

Dobrna z okolico ponuja 
tudi veliko privlačnih izletni-
ških točk ter sprehajalne in 
pohodniške poti. Naši izlet-
niki so se radi sprehodili do 
bližnjega ribnika, nekateri 
tudi večkrat. Dan pred odho-
dom so se družili na prijet-
nem družabnem večeru, na 
katerem so si lahko priigrali 
praktična darila Gorenjske-
ga glasa, nadaljevali pa so z 
večerjo v vinski kleti z degus-
tacijo treh okoliških vin.  

Glasovni izletniki se na 
večdnevni oddih v Dobrno 
običajno odpravijo enkrat 
letno, a glede na pozitivne 
odzive z zadnjega izleta se 
zna zgoditi, da ga bomo ver-
jetno ponovili že jeseni.

NA ODDIHU V DOBRNI
Razvajanje v bazenih s termalno vodo in v kompleksu savn, uživanje v neokrnjeni naravi, spoznavanje 
nordijske hoje, zanimiva predavanja, večerja v vinski kleti … Vse to so doživeli Glasovi izletniki na 
počitnicah v Termah Dobrna. Veseli so bili tudi novosti: prevoza do term in nazaj.

Skupinska fotografija po prihodu v Terme Dobrna / Foto: Božena Avsec

V Dobrni so se Glasovi izletniki naučili tudi pravilne 
uporabe palic za nordijsko hojo. / Foto: Božena Avsec

Sprehod do bližnjega ribnika / Foto: Božena Avsec

Samo Lesjak

N
a odru kranj-
skega KluBa-
ra že dolgo vrs-
to let gostuje-
jo mnogi zna-

ni glasbeniki in skupine 
vseh žanrov. Vse koncerte 
je v svoj fotografski objektiv 
marljivo lovil izkušeni foto-
graf Primož Pičulin, sedaj 
pa si ujete podobe vsi ljubi-
telji glasbe in fotografije lah-
ko na stalni razstavi, imeno-
vani Drugi dom, v Klubaru 
ogledate tudi sami.

Tako fotografija kakor 
glasba Primoža privlačita že 
od malih nog, svoje znanje 
pa je Primož med drugim 
pridobival in pilil na Inštitu-
tu in akademiji za multime-
dije v Ljubljani, kjer je z odli-
ko diplomiral kot izvrsten 
poznavalec sodobne foto-
grafske tehnologije in z njo 
povezane računalniško-in-
formativne programske 
opreme. Največ izkušenj pa 
je pridobil pri samem delu 

– na neštetih prireditvah, 
dogodkih in seveda koncer-
tih, ki jih v zadnjih letih v 
objektiv beleži tudi za naš 
Gorenjski glas.

Primožu razstave niso 
neznanka, za tokratno pa se 
je še posebej potrudil: kon-
certne fotografije, na katerih 
mu je v objektiv uspelo uje-
ti energijo in emocije nasto-
pajočih glasbenikov v simbi-
ozi z utripom samega pros-
tora, so posebej za tokratno 
razstavo natisnjene na plat-
na. Odprtje razstave je pote-
kalo ob prešernem vzdušju 
vseh zbranih ter primerni 
glasbeni podlagi, Primož pa 
se je ob tej priložnosti zahva-
lil vsem, ki mu na ustvarjal-
ni fotografski poti stojijo ob 
strani, svoji družini, dekletu 
Teji in seveda Klemenu in 
Gregu iz KluBara, s kateri-
ma uspešno sodeluje že vrs-
to let in ki sta mu omogoči-
la razstavo, ki sedaj celotne-
mu lokalu daje svoj poseben 
čar – s Primoževimi fotopo-
dobami glasbenikov, ujeti-
mi v trenutek večnosti.

GLASBENIKI, 
UJETI V VEČNOST
V kranjskem Klubaru je na ogled fotografska 
razstava avtorja Primoža Pičulina, ki je v svoj 
objektiv ujel mnoge glasbenike, ki so gostovali na 
odru priljubljenega lokala.

Lovec na podobe glasbenikov, ujetih v fotografski objektiv: 
Primož Pičulin / Foto: Borut Živulovič

Primoževa fotografija Pera Lovšina, ki v Klubar prihaja v 
sredini marca. / Foto: Primož Pičulin
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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

G
eneracije (veči-
noma so mlaj-
še od petde-
set let), ki so se 
rodile sloven-

skim izseljencem v Toron-
tu, so največkrat visoko izob-
ražene in marsikdo dela tudi 

na vplivnih položajih v gos-
podarstvu ali javni upravi. 
Življenjski slog mladih izo-
bražencev je v Kanadi pogo-
sto zaznamovan z dolgim 
in spremenljivim delovnim 
časom ter nemalokrat tudi 
z veliko prostorske dinami-
ke dela. Tako je zaradi šte-
vilnih sestankov in službe-
nih opravil po vsej Severni 

Ameriki potovanje z letalom 
postalo del vsakdana. 

Morda pa tudi zato števil-
ni prebivalci Toronta za raz-
liko od tipičnega slovenske-
ga oddiha na Jadranu obo-
žujejo rekreacijo in dopust 
ob jezerih. Severna Ameri-
ka ima pet ogromnih jezer, 
ki imajo skupno ime Velika 
jezera – vsa so po površini 

primerljiva oziroma celo 
večja od Slovenije. Ob enem 
od Velikih jezer, Ontarij-
skem jezeru, je nastalo tudi 
mesto Toronto. Ob njegovih 
obalah se na številnih teka-
ških stezah, igriščih in dru-
gih športnih površinah noč 
in dan rekreira ogromno 
ljudi, ki na tak način vsaj za 
nekaj trenutkov »pobegne-
jo« iz velemestnega utripa. 

Kanadčani ob Velikih 
jezerih preživijo tudi svoj 
dopust: z avtom odpotu-
jejo proti severu, v divjino 

številnih naravnih parkov, 
iz Toronta najraje na oba-
le Huronskega jezera. Ob 
tem jezeru so številni kam-
pi in počitniške hišice, ki so 
v Kanadi statusni simbol, še 
zlasti če so tik ob jezerski 
obali. Zaradi množice turis-
tov ob Huronskem jezeru pa 
so – kot še marsikje drugje 
v Severni Ameriki – pogos-
to prezrti prvotni prebivalci, 
indijansko pleme Huron, po 
katerem se jezero tudi ime-
nuje. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Po Severni Ameriki po gorenjsko

OB VELIKIH JEZERIH: 
ONTARIO IN HURON (3)

Toronto leži ob Ontarijskem jezeru, na katerem se je dobro 
razvilo tudi športno jadranje.

V bližini Ontarijskega jezera so svetovno znani Niagarski 
slapovi.

Obala Huronskega jezera: na fotografiji je Peter Logar, v Kanadi rojeni sin slovenskih 
izseljencev, s svojo nečakinjo in nečakom.

Slab dan

Pride dan, ki je grd,
ko v žalost in obup si le zazrt.
 
Se prikaže vrag, ki te prizadene
in ti vero, upanje vzame.
 
Nič lepega ne vidiš več
in vsa dejanja so odveč.
 
Takrat pomisli; svet je lep.
Vzemi slike stare v roke  spet.
 
Prijaznih spomni se ljudi,
njih besede naj ti vlijejo moči.
 
Mrkost tu ne bo ostala večno,
čaka te življenje srečno.
 
Čaka smeh te in veselje,
je le potrebno potrpljenje!

Julija

Tukaj lahko dodam le, da za dežjem vedno posije sonce. 
Vsem nam. Jutri je valentinovo, pa ne samo za tiste, ki so 
zaljubljeni, ampak za vse tiste, ki imamo in znamo imeti 
radi. 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 območju Kra-
nja in okolice 
delujejo zelo 
kakovostne 
plesne skupi-

ne, ki predstavljajo sam vrh 
tudi v slovenskem merilu. 
Večini skupin, ki so izbrane 
za regijsko tekmovanje, se 
potem uspe uvrstiti tudi na 
državno tekmovanje,« je še 
pred začetkom revije pouda-
ril samostojni strokovni sve-
tovalec za multimedijsko 

dejavnost pri kranjski obmo-
čni izpostavi Javnega skla-
da za kulturne dejavnos-
ti (JSKD) Aldo Komar. Naj-
več plesnih točk so izved-
li člani Kulturnega društva 
(KD) Qulenium Kranj, ki jih 
je posebej opazila tudi stro-
kovna spremljevalka in sele-
ktorica Tina Valentan. »Vidi 
se, da KD Qulenium sledi 
svojemu izdelanemu princi-
pu; všeč mi je bilo tudi, ker 
so tako poenotili kostume in 
tudi v tem poiskali možnost 
za lasten izraz,« jih je pohva-
lila in dodala, da so bile sicer 
vse miniature izredno pre-
mišljene ter je bilo opaziti 
vložen trud in spoštovanje 
do plesne umetnosti. 

Območne plesne revije 
Hopla so se udeležile plesne 
skupine iz že omenjenega 
KD Qulenium Kranj, Zavo-
da ArtUtrip, Plesnega kluba 
Tinča Kranj, Osnovne šole 
Bistrica pri Tržiču, Kulturno 
umetniškega društva APeL, 
Športnega društva Blegoš in 
Osnovne šole Poljane. Kot 
je poudarila Tina Valentan, 
se pri revijah v organizaciji 
JSKD zavzemajo za čim bolj 

ustvarjalno oblikovanje kore-
ografij. »Želimo, da so koreo-
grafije čim bolj celostne, torej 
da združujejo dva pomem-
bna temelja, to je izvirno vse-
bino in formo.« A tudi pri 
formi je pozorna na nadgra-
dnjo oziroma neki samosvoj 
izraz, ne samo suho tehni-
ko, pri vsebini pa na domiš-
ljijskost teme. »Danes sem 
opazila dva pristopa, ki izsto-
pata – eden izhaja bolj iz vse-
bine in svoj izraz išče v glo-
bini posameznika, nekate-
re miniature pa se bolj osre-
dotočajo na estetski vtis in je 

videti, da plesalci ples izva-
jajo bolj po nareku,« je poja-
snila in dodala, da je sicer v 
umetnosti vse stvar pogo-
vora in lastnih interpretacij, 
zato se ni želela izrekati, kaj 
je boljše.

Na Gorenjskem sledi še 
območno srečanje v Kam-
niku, ki bo predvidoma 22. 
aprila, Tina Valentan pa bo 
nato vse predstavljene sku-
pine ocenila, jim svetovala 
in sestavila program regij-
ske plesne revije Namig, ki 
bo 5. maja prav tako v Prešer-
novem gledališču.

PISAN PLESNI KOLAŽ
V Prešernovem gledališču v Kranju se je v soboto odvijala območna revija plesnih skupin Hopla, na 
kateri se je s svojimi plesnimi miniaturami predstavilo sedemnajst plesnih skupin.

Skupina Lilibu iz OŠ Bistrica pri Tržiču se je predstavila s 
plesno miniaturo Snežinke. / Foto: Tina Dokl

Pina Savnik iz KD Qulenium 
Kranj v miniaturi Čarkolisna 
kroglica / Foto: Tina Dokl
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Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem
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iKoroška poje je izjemno lep koncert pevskih zborov, ki ga orga-

nizira Krščanska kulturna zveza iz Celovca. Na tem koncertu se 
vsako leto predstavijo najpomembnejši pevski zbori iz Koroške in 
tudi Slovenije. Na letošnji prireditvi bodo nastopili: MePZ J. P. Gallus 
iz Celovca, Zbor nižje stopnje Slovenske gimnazije, Kvintet Donét iz 
Podjune, New Times Jazz Combo iz Šmihela, Tamburaški ansambel 
Loče, Gabriel Lipuš (tenor) in Elisabeth Väth-Schadler (klavir), DePZ 
Zavoda sv. Stanislava iz Ljubljane in MePZ F. B. Sedej iz Števerjana. 
Mi se bomo najprej odpeljali v Železno Kaplo in se sprehodili po 
mestu. Kdor bo želel, bo šel k maši. Po kosilu se bomo odpeljali v 
Celovec, kjer se bomo predali uživanju v poslušanju petja koroških 
pevskih zborov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek.

Cena vključuje: prevoz, kosilo, vstopnico za prireditev Koroška 
poje v Celovcu in DDV. 

Koroška poje
Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina 
Kranj ob 6.50, z AP Mercator Primskovo ob 7.00, z AP 
Škofja Loka ob 7.25.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred 
izletom, zaračunamo potne stroške. 

CENA: 40 €
(ob prijavi najmanj 45 gostov)

Samo Lesjak

Jure Tori, senzibilen 
ustvarjalec čudovi-
tih glasbenih vzdu-
šij edinstvenega glas-
benega sloga in kari-

zmatičnega izraza, predsta-
vlja prvi slovenski avtorski 
tango. Mednarodna zasedba 
Tori Tango uspešno krma-
ri med intimnimi, liričnimi 
instrumentalnimi nežnos-
tmi do mediteransko obar-
vanih latino esenc. Kvartet 
nadaljuje pot Tori Tria, ki nas 
je prevzel v filmu Vaje v obje-
mu. Kot obljubljajo orga-
nizatorji koncerta, tokratni 
valentinov večer v Škrlovcu 
obeta ljubezenski spoj glas-
be in besede, ki čustva stre-
lja daleč v globine poslušal-
čevega srca in v izbruhih, 
ki presegajo običajno bran-
je ali deklamiranje poezije. 
Ti prej spominjajo na rafa-
le ameriških beatnikov, ki so 
svoje besede radi parili z dže-
zom, ali na čustveno razdaja-
nje frankofonega šansonjer-
ja Jacquesa Brela.

Radovednost in želja po 
igranju je Jureta Torija že 
v zgodnjih otroških letih 
vodila v sodelovanje z razli-
čnimi zasedbami iz bližnjih 
krajev. Največji pečat mu je 
dala skupina Orlek, ki so jo 
skupaj z ostalimi takratnimi 
člani ustanovili že pri Jureto-
vih rosnih štirinajstih letih 
in pri katerih še vedno igra. 
Ljubezen, izkušnje in ener-
gija pa so ga vodile še naprej. 
Tako so se mu poti križale z 
različnimi ustvarjalci: rodila 

so se nova sodelovanja, nove 
melodije in nova čustva. Do 
sedaj je soustvarjal z med-
narodno plesno skupino 
En Knap, glasbeno skupino 
Hiša, Pihalnim orkestrom 
Svea, skupino Bluesteam, 
pevko Alko Vujico, s skupi-
no Pax, skupino Crazed Far-
mers ... 

Razgibani žanr tanga 
predstavlja novo pomem-
bno postajo na Juretovi 
avtorski glasbeni poti. Po 
prepletanju zanj značilne 

intimistične in rahločutne 
instrumentalne izpovedi z 
elementi džeza, folka in etna 
v dosedanjem ustvarjanju se 
je to naposled izkristalizira-
lo v nekaj popolnoma nove-
ga – povsem unikatno razli-
čico tanga; repertoar je tako 
v skladateljskem kot izva-
jalskem smislu popolnoma 
avtorski. Projekt – v založ-
bi Klopotec je izšel namreč 
tudi album z navedeno vse-
bino, naslovljen For One 
Touch – pomeni prvo inte-
gralno in popolnoma avtor-
sko tango glasbo slovenske-
ga izvajalca. Jure Tori tako 
stoji na ramenih velikanov 
žanra, a tango igra in skla-
da po svoje. Za ta namen je 
zasedbo Tori Trio spremenil 
v kvartet, avstrijskemu kon-
trabasistu Ewaldu Oberleit-
nerju in kubanskemu kita-
ristu Arielu Cubrii priklju-
čil izvrstnega violinista izza 
Karavank Kurta Bauerja ter 
skupino poimenoval Tori 
tango. Romantična nadgra-
dnja s plesom in liriko, kot 
se spodobi za valentinovo, v 
sredo v Škrlovcu.

VALENTINOV TORI TANGO
V Stolpu Škrlovec bo v sredo, 14. februarja, ob 20. uri koncert Tori Tanga, obogaten z ljubezensko 
poezijo interpreta Jureta Longyke, argentinsko pevko Gabrielo Alarcon ter čutnima plesalcema Aljo 
Ferme in Sašom Živanovićem.

Vabilo na Valentinov tango: Jure Tori / Foto: Iztok Zupan

Trzin – V petek, 16. februarja, bo ob 20. uri v ZIP Bazi Trzin 
koncert rokovske zasedbe Chatte Noire, katere člani priha-
jajo iz Škofje Loke. Črno mačko sestavljajo pevka Tina Vese-
linovič, kitarist Gregor Prosen, bas kitarist Davor Tavčar in 
bobnar Andi Smole. Že od začetka skupnega ustvarjanja, 
že dobrih šest let, ostajajo zvesti lastni avtorski glasbi, pre-
pletu sodobnega melodičnega roka in čutnega ženskega 
vokala. Noč, ljubezen, mistika, erotika, ogenj, strast, pre-
šuštvo, rože, greh, mesec ... Vse to so teme in motivi, ki 
zaživijo v zvokih, poženejo po žilah kri, ki enkrat zavre in 
drugič spet zaledeni. Leto 2014 je bilo za skupino prelom-
no, saj je v samozaložbi izšel njihov debitantski album z 
naslovom Spet sva naga. Chatte Noire vestno koncertira-
jo, obenem pa pripravljajo skladbe za nov album.

Chatte Noire v Trzinu

Melodični rok in čutni ženski vokal: Chatte Noire 
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Besnica – V petek, 9. februarja, je Kulturno društvo Jožeta 
Paplerja Besnica v dvorani Rekreacijskega centra Vogu v 
Sp. Besnici priredilo Svečano akademijo ob slovenskem 
kulturnem prazniku z naslovom Zgodovina Slovenstva 
in Prešeren. V uvodnem nagovoru je predsednik druš-
tva Janez Zeni poudaril pomen kulturnega ustvarjanja 
za prihodnost naroda in spomnil na pomembno, več kot 
stoletno ustvarjalnost na kulturnem področju v besni-
ški dolini. Zgodovino Slovenstva in veličino pesnika dr. 
Franceta Prešerna je slikovito orisal najplodovitejši slo-
venski pisatelj Ivan Sivec. Kulturni večer je sooblikoval še 
Otroško mladinski pevski zbor Tilnovi slavčki iz Besnice 
po vodstvom Tatjane Kozjek. Skoraj 40-članski zbor ji 
pomagata voditi še Petra Lotrič in Urška Tepuš. Čudovito 
zapeti skladbi Naj bo lep ta dan in Vsakdo mora imeti 
prijatelja na uvodnem delu svečane akademije sta napo-
vedali enkratno kulturno doživetje v do zadnjega kotička 
napolnjeni dvorani. Glasbeni del programa je obogatila 
tudi citrarka Tanja Šifrer iz Besnice.

Zgodovina Slovenstva in Prešeren

Radovljica – V petek, 16. februarja, ob 19. uri ter v soboto, 17. 
februarja, ob 18. uri bo v Linhartovi dvorani premiera doma-
čega dokumentarnega filma Zadnji ledeni lovci režiserjev 
Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja. Petkove projekcije se 
bo udeležila tudi filmska ekipa, sledil bo pogovor z ustvarjal-
ci. Zadnji ledeni lovci pripovedujejo zgodbo zdajšnje gene-

racije lovcev iz inuitske skupnosti Vzhodne Grenlandije, kul-
ture s 4000-letno zgodovino. Film želi povedati zgodbo teh 
ponosnih lovcev, predstaviti njihovo izginjajočo kulturo in 
osvetliti problematiko domorodnih ljudstev. Sicer pa se je v 
dvorani Slovenske kinoteke odvila tudi retrospektiva filmov 
pred dvema letoma in pol nenadno preminulega fotogra-
fa, režiserja in producenta Jureta Breceljnika. Šlo je za prvo 
retrospektivo filmov tega vsestranskega avtorja.

Zadnji ledeni lovci

IZLET /  NEDELJA,11. MARCA 2018
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto bral-
ke s šifro Pomlad 18. Zad-
njič smo pogledali tri karte 
za mesec februar, in sicer 
Nesreča, Denar in Otrok. 
Danes imamo nove tri kar-
te za mesec marec, in te so 
Nenadna sreča, Upanje, 
Tat. Če se spomnimo kart za 
februar in jih primerjamo s 
temi za mesec marec, takoj 
vidimo, da bo situacija zelo 
drugačna. Nasvet je bil, naj 
se pretirano ne zapravlja in 
sedaj vidimo, zakaj. Vse tri 
karte lepo pokažejo zgodbo, 
da se bralki obeta potovanje 
v tople kraje in zato bo potre-
bovala denar. Seveda karta 
Nenadna sreča ne prinaša 
samo denarja, ampak v celo-
ti prinaša presenečenje, ki ga 
lahko sploh ne pričakujemo. 
Treba je ujeti pravi trenutek. 
Upanje je karta, ki je druga 
najboljša v kompletu. Lahko 
je zgolj neki kazalnik za čas, 
seveda je to poletje. Je izpol-
nitev skrite želje. Nekaj, česar 
si zelo želi. V njej se skriva 
tudi potovanje, saj vidimo 
ladjo in sidro, ne vemo, ali 

prihaja ali odhaja. Obarvano 
je romantično, saj opazimo 
cvetje, ki polzi iz roke ženske 
na sliki. Karta Tat velikokrat 
v prerokovanju predstav-
lja težavo, ker je ne znamo 
tako razložiti. Jaz je nimam 
za slabo karto. Kot Upanje 
tudi Tat nakazuje odsotnost 
oziroma potovanje. V tem 
primeru prinaša preseneče-
nje in za pot se bo treba hitro 
odločiti, brez omahovanja, 
brez nepomembnih izgovo-
rov je treba srečo sprejeti z 
obema rokama. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali. Sreč-
no! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Želje« 
Pozdravljeni, Tanja. Na vas 
se zopet obračam z vprašanji. 
Zanima me za službo, ali mi 
jo uspe zamenjati. Kako bom 
rešila finančne težave, ki jim 
ni konca. Kaj pa hčerka? Hva-
la vnaprej za odgovore. 
Menjave službe za zdaj ne 
vidim, torej bi lahko rekla, da 
v tem obdobju ne bo velikih 
sprememb na tem podro-
čju. Letošnje leto boste veliko 
premišljevali o svojih ciljih in 
postali zelo ambiciozni. Prve 
spremembe pri službi pa se 
kažejo proti koncu poletja. 
Trenutno so vse vaše misli 
usmerjene v bremena, ki jih 
povzroča finančno stanje. 
Bolj kot razmišljate o tem, 
bolj ste zaskrbljeni. Prišli ste 
do prelomne točke in želi-
te si notranjega miru, saj se 
zavedate, da vam situacija 

lahko pusti posledice pri zdra-
vju. Vendarle pa stanje ni tako 
negativno, kot mislite vi. Je 
rešljivo in z nekaj pomoči se 
bodo prve rešitve kmalu poka-
zale. Po pogovoru z moškim iz 
vašega sorodstva bo vaše bre-
me postalo lažje. Videti je, da 
boste deležni pomoči različ-
nih strani. Večji finančni priliv, 
ki ga pričakujete, boste prejeli 
v roku pol leta. Sreča, ki jo ima-
te v ljubezni, je vaše močno 
področje in zavedajte se, da 
imate vso podporo in zvesto-
bo, ki si jo zaslužite. Kmalu 
se vam obeta kratek oddih v 
dvoje, kjer boste sprostili svo-
je misli. Hčerka ima težave pri 
študiju, zato se bo res odločila 
za premor. Dobila bo delo in s 
študijem nadaljevala kasneje. 
Selitve in naraščaja pa za zdaj 
še ni videti. Vse bo ob pravem 
času. Srečno.

»Trobentica 65«
Pozdravljeni. Sem vaša redna 
bralka. Končno se tudi jaz 
obračam na vas v upanju na 
kakšno lepo napoved v teh 
turobnih dneh. Zanima me 
za službo, stanovanje in sina. 
Hvala in lepe dneve vam 
želim.
Služba, ki ste jo končno našli, 
vam je spremenila dnevno 
rutino. Vanjo je prinesla pes-
trost, odgovornost in dobro 
voljo. Spremembe boste 
občutili tudi pri splošnem 
počutju, saj boste postali 
pozitivno naravnani. Proti 
koncu pomladi bo vaša lju-
bezenska zveza na razpo-
tju. Spraševali se boste, ali 
je še smiselno vanjo vlagati 
svoj čas ali pa je nastopil 
konec. Ko boste prišli do te 
točke, vam bo odgovor dal 
dogodek iz preteklosti, ki ste 

ga  potlačili in o njem niste 
več razmišljali. Finančno 
stanje se vam bo izboljšalo. 
Navadili ste se na skromnej-
še razmere, zato boste zna-
li dohodke tudi prihraniti. 
Nakup večjega stanovanja 
je izvedljiv, vendar žal še ne 
v tem letu. Selitev in z njo 
povezane aktivnosti – kar 
se tiče uradnosti – se kaže v 
roku dveh let. Sin bo zaključil 
šolanje in ga tudi nadaljeval. 
Je ambiciozen in pripravljen 
prijeti za marsikatero delo, 
zato bo tudi delo ob študiju 
kmalu našel. Deklica, ki mu 
je namenjena, čaka nanj. V 
ljubezni bo imel vedno sre-
čo. Je močnega značaja in 
dobro ve, kaj hoče, obenem 
pa se dobro zaveda tudi vseh 
svojih vrednot. Kakršen koli 
strah je povsem nepotreben. 
Želim vam vse dobro.

Danica Zavrl Žlebir

A
ndreja je sicer 
doma s Podreče, a 
že približno polo
vico svojega življe
nja živi v Bitnjah, 

kjer sta si z Matjažem zgradila 
hišo in ustvarila družino. Ses
tavljajo jo še tri kot mama ena
ko zgovorna dekleta: Lara, ki 
že drugo leto zapored študira 
v Utrehctu na Nizozemskem, 
Gaja, mojstrica tetovaž in po
slikav telesa, in najstnica Ela, 
pridruženi družinski član pa 
je še kuža Noks. Čeprav se vča
sih ujezi, da se je imela še Can
karjeva mati bolje od nje, je v 
družinskem življenju Andreja 
srečna in zadovoljna. Mlado jo 
ohranja tudi dejstvo, da je tudi 
v službi vse življenje obkrože
na z otroki: je namreč učitelji
ca likovnega pouka v Osnovni 
šoli Stražišče.

Ob svoji življenjski prelom
nici je na praznovanje povabila 

veliko druščino gostov, ožji in 
širši družinski in prijateljsko 
krog. Ob predstavljanju je o 
vsakem povedala kako zaba
vno anekdoto. Tako je nekoč 
skupaj s svojimi hčerkami in 
sosedovo Niko, ki se je rada 
družina z njimi, ugotovila, da 
začetnice črk njihovih imen 
tvorijo besedo angel. Zabava 

jo tudi ugotovitev domačinov 
iz Bitenj, češ da ima izjemno 
srečo, ker lahko živi v tej »deže
li sanj, za marsikoga nikoli 
dosegljivi«. Prijatelji smo vsi 
že srečali abrahama, zadnja 
nas je sedaj dohitela Andreja. 
Razveselila se je voščil ob svo
jem okroglem jubileju, zago
tovil, da bo šlo odslej vse le še 

na bolje, in daril, med kateri
mi je bilo še zlasti lepo mami
no: šopek petdesetih nakvač
kanih zvončkov. Praznovan
je je z glasbo poživila sloven
skoirska zasedba, na klavia
ture in kitaro sta namreč igrala 
Larina sošolca iz Nizozemske 
Nejc in Kit (uradno Christop
her iz Irske).

ANDREJA NAS JE DOHITELA
Andreja Jamnik Oblak iz Zgornjih Bitenj je v družbi svojcev in prijateljev dočakala petdeset let.  
Veselje do življenja in vsega, kar počne, jo ohranja vedro in mladostno.

Zbrani na Andrejini zabavi za njenih okroglih petdeset

Andreja v krogu domačih (od leve): Lara, Ela, Gaja, MatjažSlovensko-irska glasbena zasedba, Nejc in Kit

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 53 novorojenčkov. 
V Kranju se je rodilo 18 dečkov in 19 deklic. Najlažji je bil 
deček, ki je tehtal 2240 gramov, najtežjemu pa je tehtnica 
pokazala 4260 gramov. Med »kranjskimi« novorojenčki 
sta se rodila tudi bratec in sestrica. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 12 dečkov in 4 deklice. Najtežji je bil deček, ki je 
tehtal 4200 gramov, najlažjemu – prav tako dečku – pa je 
tehtnica pokazala 2730 gramov.

Novorojenčki

www.gorenjskiglas.si

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  vaše  
predloge sporočite Alenki Brun  
po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005.  
Presenetite, razveselite,  
dodajte piko na i  
dogodkom z  
objavo v  
Gorenjskem  
glasu. 

V Kranju sta se 31. januarja 2018 poročila Adis Džananović 
in Anita Musić, 3. februarja 2018 pa Klemen Cuderman in 
Helena Gregorc.

Mladoporočenci
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GLEDALIŠKI HIT
 LJUBLJANA, 16. 3. 2018, Festivalna dvorana, ob 20. uri

JESENICE, 17. 3. 2018, Gledališče Toneta Čufarja, ob 20. uri

Vstopnice so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih in na blagajni uro pred predstavo.
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HIT KOMEDIJA ALTTEATRA SARAJEVO  

PONOVNO V SLOVENIJI!

Nagrade:  3-krat dve vstopnici za predstavo

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 28. 
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.

Komedija ALTTEATRA iz Sarajeva “DAME IZBIRAJO” je do sedaj požela 
navdušenje gledalcev. Gre za uprizoritev znanega hita, v katerem igra 
sedmerica trenutno najbolj iskanih sarajevskih igralcev. Predstava 
govori o brezposelnih mladeničih z viškom prostega časa. Z željo po 
spremembi preberejo oglas nočnega kluba in sprejmejo izziv.  
Predstava prinaša napete situacije, smeh do solz ter sočne plesne točke. 
Predstava, ki jo je režiral znani gledališki režiser Admir Glamočak, 
je dobila številne nagrade na gledaliških festivalih.
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Britanski glasbenik Elton John (70), ki 
je po koncu turneje napovedal upoko-
jitev, je odpovedal dva nastopa, ki sta 
bila napovedana za čas poroke princa 
Harryja in Meghan Markle. Tuji mediji že 
namigujejo, da bi bil John lahko med svati 

ali med nastopajočimi. Par se bo poročil 19. maja v kape-
lici St. George’s na gradu Windsor. Na uradni strani glas-
benika so navedli nova datuma nastopov in kot razlog 
navedli težave pri usklajevanju urnika.

Bo Elton John gost na kraljevi poroki?

Aaron Paul (38), igralec, znan iz serije 
Kriva pota, in njegova soproga Lauren 
sta prvič postala starša. Ponosna starša 
sta fotografije novorojenke že delila na 
Instagramu. “Ni besed, ki bi lahko pove-
dale, kaj se sedaj dogaja v mojem srcu,” 

je pod eno izmed njih zapisala enaintridesetletnica, igra-
lec pa je pod fotografijo malega stopalca deklice zapisal 
“moja srčica”.

Aaron postal očka na pravi poti

Zaradi posledic zapletov Parkinsonove 
bolezni je umrl Pat Torpey, bobnar roker-
ske skupine Mr. Big. Star je bil štiriin-
šestdeset let. Skupino so ustanovili leta 
1988, najbolj poznana pa je po hitih Alive 
and Kicking ter In To Be With You, ki je 

bila na prvem mestu lestvic v več kot petdesetih državah. 
Skupina se je razšla leta 2002, sedem let kasneje znova 
združila moči in izdala še tri albume, lani zadnjega Def-
ying Gravity.

Umrl bobnar skupine Mr. Big

Po trinajstih letih se ločujeta zvezdnica 
serije Moderna družina Julie Bowen (47) 
in Scott Phillips. Par ima skupaj tri sinove: 
desetletnega Oliverja in osemletna dvoj-
čka Gustava in Johna. Nazadnje sta bila 
opažena skupaj pred več kot enim letom, 

Phillips pa soproge niti ni spremljal na lanskoletni pode-
litvi emmyjev. Igralka od bivšega moža zahteva deljeno 
skrbništvo ter preživnino za njune otroke.

Konec zakona za prikupno Julie

VRTIMO GLOBUS

A. Š., V. S.

P
rostovoljno gasil
sko društvo Sel
ca je minuli pet
ek v športni dvo
rani v Železnikih 

priredilo že sedmi Gasilski 
večer. Obiskovalci, zbralo se 
jih je okoli 850, so lahko več 
kot sedem ur uživali v naro
dnozabavni glasbi, ob kate
ri so jih seveda zasrbele pete. 
Prireditev je odprla skupina 
Suha špaga, v nadaljevanju 
pa so se na odru zvrstili še 
Hozentregarji, Ansambel 
Galop, Ansambel Saša Avse
nika, Modrijani in Raubarji, 
ki so tudi sklenili večer. Prav 
vsi nastopajoči so se izkazali 
in navdušili občinstvo.

Za občinstvo v Selški doli
ni je bil tokratni dogodek 
tudi ena zadnjih priložno
sti, da so v Avsenikovem 
ansamblu slišali prepeva
ti domačinko Majo Berce. 
Kot je znano, pevka iz Selc 
zaradi odločitve, da se posve
ti študiju kozmetike, zapuš
ča ansambel, kar je Avsenik 
omenil tudi na Gasilskem 
večeru. Simpatična pevka 
se je obiskovalcem zahvali
la za obisk, ansamblu pa za 
sodelovanje – ter mu zažele
la uspešno izbiro nove pevke 
in obilo uspehov še naprej.

Sedmi Gasilski večer je 
uspel, je po prireditvi ugo
tavljal predsednik PGD Sel
ca Matija Nastran: »Najbolj 
nam je pomembno, da so bili 
zadovoljni tako obiskovalci 

kot tudi nastopajoči. Seveda 
smo zadovoljni tudi gasilci, 
saj bomo z izkupičkom pri
reditve korak bliže vselitvi v 
nov gasilski dom.«

Pokal Loka že od prvega 
tekmovanja, ki ga je škofje
loški smučarski klub pripra
vil ob tisočletnici mesta, ni 
le mednarodni športni dogo
dek, ampak tudi priložnost 
za druženje športu naklon
jenih Ločanov, politikov, go
spodarstvenikov in različnih 
pokroviteljev. Letos je bil čas
tni pokrovitelj enega najod
mevnejših tekmovanj mla
dih smučark in smučarjev 
sveta podpredsednik vlade in 
slovenski minister za zunan
je zadeve Karel Erjavec, škof
jeloški župan Miha Ješe, ki je 
član častnega odbora Pokala 

Loka, pa je sprejel tudi vele
poslanike tujih držav v Slove
niji, katerih smučarski upi so 
nastopili na Pokalu Loka. Ker 
nekaj se jih je odzvalo pova
bilu na bele strmine, še več 
jih je prišlo v prostore občine 
in na tradicionalno druženje 
v Sokolski dom. Tam je gos
te, med katerimi so bili tudi 
vodje reprezentanc z vseh 
koncev sveta, poleg župana 
Ješeta pozdravil predsednik 
Smučarskega kluba Alpeto
ur Janez Dekleva. Dekleva je 
izročil priznanja za sodelova
nje zaslužnim za dosedanja 
uspešno izpeljana tekmova
nja. Letos so 43 značk prejeli: 
predsednica organizacijske
ga odbora Pokala Loka Bar
bara Kürner Čad, STC Stari 
vrh, Brinox in Radio Sora.

GLASBENI MARATON
Gasilski večer v Železnikih je minuli petek občinstvu postregel z več kot sedmimi urami 
narodno-zabavne glasbe. Bili smo tudi na Pokalu Loka, ki ni le športni, ampak tudi družabni dogodek.

Nastopajoči, med katerimi so bili tudi priljubljeni Modrijani, 
so navdušili občinstvo. / Foto: Andrej Tarfila

Sašo Avsenik v družbi predsednika in poveljnika PGD Selca 
Matije Nastrana (levo) in Matjaža Podrekarja / Foto: Andrej Tarfila

Ob odlični narodno-zabavni glasbi je bilo plesišče na 
Gasilskem večeru kaj hitro polno. / Foto: Andrej Tarfila

Ob odprtju Pokala Loka je gostom zaigral Oto Vraničar, ki 
je tudi uspešen mlad škofjeloški alpski smučar.

Predsednik Smučarskega kluba Alpetour Janez Dekleva 
(desno) je zaslužnim za uspešno sodelovanje podelil 
komplet značk Pokala Loka. / Foto: Andrej Tarfila

Pokal Loka so na pot pospremili tudi minister Karl Erjavec, 
predsednik Fundacije za šport Aleš Remih, predsednica OO 
Barbara Kürner Čad in olimpionik Miro Cerar. / Foto: Andrej Tarfila

Postavna plesalka na fotografiji je Kranjčanka Maja 
Geršak, ki jo je študij pred leti privedel do selitve 
v Ljubljano. Nekdanja profesionalna plesalka 
latinskoameriških plesov, sedaj pa plesna učiteljica bo 
sodelovala tudi v novi sezoni televizijskega šova Zvezde 
plešejo. / Foto: Pop TV
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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

Telečji medaljoni s pirinimi testeninami 
in brokolijem

Enostavno, okusno in 
zdravo. Vse to velja za pri-
pravo telečjih medaljonov 
in pirinih testenin z broko-
lijem. Teletina bo poskrbe-
la za kvaliteten in zadosten 
vnos beljakovin, polnozrna-
te testenine bodo z vlaknina-
mi pripomogle k boljši pre-
bavi, brokoli pa bo nas na-
polnil z obilico vitaminom 
in mineralov.

Za pripravo telečjih meda-
ljonov s pirinimi testenina-
mi in brokolijem potrebuje-
mo (navedene sestavine za-
doščajo za približno 4 ose-
be): 800 g telečjega stegna, 
približno 1 dl olivnega olja, 
2 žlički gorčice, sol in poper, 

400 g polnozrnatih pirinih 
testenin, 200 g brokolija.

Telečje stegno narežemo 
na 1 cm debele medaljone. 
Položimo jih v posodo in jih 
zalijemo s toliko olja, da bo 
vse meso prekrito z oljem. 
Posodo pokrijemo in jo pos-
tavimo v hladilnik. Tako 
shranjeni medaljoni lahko v 
hladilniku počakajo tudi te-
den dni.

Ko se bomo odločili, da 
bomo pripravili telečje me-
daljone, jih vzamemo iz 
olja. Iz obeh strani jih poso-
limo, popramo ter premaže-
mo z gorčico. Ponev moč-
no segrejemo in nanjo po-
ložimo pripravljene telečje 

medaljone. Na vsaki strani 
jih pečemo 4 do 5 minut. Ko 
so pečeni, jih prestavimo na 
krožnik ter jih pokrijemo in 
pustimo počivati.

V večjem loncu zavre-
mo vodo ter jo osolimo. Va-
njo stresemo testenine in 
na manjše cvetove razde-
ljen brokoli. Kuhamo toliko 
časa, kot piše na embalaži 
proizvajalca testenin. Ko so 
testenine kuhane, jih skupaj 
z brokolijem odcedimo ter 
serviramo na krožnik. Do-
damo še pečene telečje me-
daljone in prelijemo z oma-
ko, ki se je odcedila od teleč-
jih medaljonov med tem, ko 
so počivali.

Nasvet: Če želimo meda-
ljone speči takoj in jih nis-
mo predhodno mogli ma-
rinirati v olju, jih pred so-
ljenjem in popranjem le 

rahlo premažemo z oliv-
nim oljem. V obeh primerih 
nam ponve ni treba mastiti, 
saj je olje že na samih me-
daljonih.

Tedenski jedilnik
Nedelja – kosilo: špinačna juha, telečji zrezki s koreničjem, 
pražen krompir, okisana pečena rdeča paprika, flancati; ve-
čerja: mesna enolončnica, jabolčni zvitek, mleko
Ponedeljek – kosilo: korenčkova juha z gobami, paštašuta, 
zelena solata, sadje; večerja: sesekljani ribji zrezki, kitajsko 
zelje z rdečim fižolom, čaj
Torek – kosilo: pečeno svinjsko pleče, kisla repa z ocvirki, ma-
tevž, smetanov hren, krof; večerja: jota, kuhana suha šunka, 
hren z jajci, špehovka
Sreda – kosilo: zelenjavna juha, kozice v smetanovi omaki, 
široki rezanci, endivija s koruzo; večerja: marelični cmoki, 
jabolčni kompot
Četrtek – kosilo: tofu v paradižnikovi omaki, kruhovi cmoki, 
rdeči radič s krompirjem, sadje; večerja: zdrobov praženec, 
čežana, sadni čaj
Petek – kosilo: kremna kolerabna juha, pečene sardelice, po-
rov pire krompir, zeljnata solata s fižolom; večerja: rižota z 
morskimi sadeži in gorgonzolo, rdeča pesa v solati, mede-
njaki, zeliščni čaj
Sobota – kosilo: gobja krem juha, krompirjeva polenta, mo-
tovilec z jajcem, sadni mafini; večerja: pečene bučke s sirom, 
krompirjevi žličniki, borovnice s smetano in vročo sadno 
omako

Zdrobov praženec

Pol kilograma zdroba zakuhamo v 1 litru vrelega osoljenega mle-
ka, da dobimo gosto kepo. Na pekaču zarumenimo 15 dag olja 
ali surovega masla, 10 dag kokosovega sladkorja, mu dodamo 
zakuhani zdrob v večjih kepah in damo to v ogreto pečico na 
180 stopinj. Ko praženec po vrhu porumeni, ga raztrgamo z vili-
cami na drobne koščke. Potem ga pečemo še približno pol ure.
 
Krompirjeva polenta

Kilogram krompirja skuhamo, ga olupimo, pretlačimo, mu 
dodamo 70 g masla, 50 g naribanega sira (gauda, edamec), 
solimo ter dobro zmešamo. Nato primešamo 250 g pšenič-
ne, pirine ali koruzne moke, 2 jajci ter zgnetemo v testo, ki 
ga oblikujemo v debel svaljek. Zavijemo ga v kuhinjsko krpo, 
povežemo na obeh koncih z vrvico ter kuhamo v slanem kropu 
približno 45 minut. Ko je kuhan, ga narežemo na rezine in 
zabelimo z maslom, zaseko ali ocvirki.

Telečji zrezki s koreničjem

Iz kilograma teletine naredimo več zrezkov, jih potolčemo, po-
solimo in na vročem olju opečemo po obeh straneh. Vzamemo 
jih iz kozice, denemo na toplo, na istem olju pa prepražimo 
na rezance zrezano debelejše korenje, koren peteršilja, košček 
zelene in narezano limonino lupinico. Zalijemo z vročo juho in 
dušimo. Ko je koreničje že skoraj mehko, damo zrezke nazaj in 
vse skupaj dušimo še 20 minut. Dodamo nekaj žlic kisle sme-
tane, zložimo zrezke na krožnik in jih obložimo s koreničjem.

Mojca Logar

Te dni smo imeli na srednjih 
šolah, višjih in visokih šolah 
ter na fakultetah informativne 
dneve. K nam prihajajo deve-
tošolci skupaj s starši. Najpo-
gosteje so zbegani, prestrašeni. 
Vse je tako novo, veliko. Naj-
bolj jih pretresa lastna neod-
ločenost, kaj bi sploh radi. 
Starši so navdušeni, otroci 
preplašeni. Če se spomnim svo-
jih informativnih dni, sem šla 
sama, le v eno šolo, tisto, ki je 
bila najbližja, in to je bilo to. V 
gimnazijo je šlo deset, morda 
dvajset odstotkov osmošolcev, 
danes jih gre skoraj polovica. 
Pa se vendarle navade spre-
minjajo. Poklici so mikavni, 
da ne rečem modni. Veliko je 
oglasov za delo, pa vendar de-
lodajalci povedo, da skoraj ni 
kandidata, ki bi prišel potrkat 
na vrata in vprašal, ali imate 
kakšno delo. Pravzaprav bi si 
večina želela lagodno službo, 
ne toliko dela. Poklici so mo-
dni, modni trend pa ustvarja 
družba, mediji, potrebe, nava-
de ljudi. Ko sem jaz nastopila 
delo v šolstvu, je bil najbolj 
moden poklic cvetličar. Se-
daj je največje zanimanje za 
slaščičarja. Katerikoli medij 
odpreš, danes povsod kuhajo, 
pečejo, iz tega so naredili zna-
nost in modo. Izobraževanje 
za poklic cvetličarja so kolegi 
pripravili na vrhunski ravni, 
dijaki uspešno tekmujejo na 
mednarodnih olimpijadah, ko 
pridobijo te veščine, so pravi 
umetniki. Pa je interesa za 
cvetličarja bistveno manj kot 
za slaščičarja. Vendarle je res, 
da lažje preživi podjetnik sla-
ščičar kot podjetnik cvetličar. 
Sestavine niso tako hitro po-
kvarljive, dostopnost je lažja. 

In vendarle izbira srednje šole 
ni najpomembnejša odločitev 
v življenju. Pomembno je, da 
se mladostnik v tem občutlji-
vem obdobju dobro počuti, da 
je sprejet med vrstniki, da ob 
naporih, ki jih vloži za šolo, 
doživlja uspeh. Če se ukvarja s 
športom ali umetnostjo, naj to 
nadaljuje. To ga oblikuje mno-
go bolj kot učne vsebine. Kole-
gica pravi, ko sem jaz hodila v 
gimnazijo, smo morali biti ves 
čas pripravljeni na vse predme-
te. Bali smo se profesorjev, šola 
je bila nočna mora in mislim, 
da je to cilj gimnazije. Ko smo 
prišli na fakulteto, nismo ime-
li nobenih težav. Jaz pa ven-
darle mislim, da noben šolski 
program danes v 21. stoletju ne 
sme biti nočna mora za mla-
dega človeka niti katerakoli 
služba za odraslega. Ni glavni 
namen, da vzgajamo poslušne 
pisarje, ki bodo vztrajno po-
novili tisto, kar bo učitelj po-
vedal. Ko bodo prišli v službo, 
bodo morali reševati probleme, 
delati v timu, znati bodo mo-
rali idejo predstaviti in svojo 
storitev ali izdelek prodati. 
Izkazati bo treba mnogo več, 
kot ponoviti učiteljevo snov. 
Poklici in življenje v prihodno-
sti bodo precej drugačni, tako 
nam obetajo. In zelo pomemb-
na veščina bo prilagodljivost, 
pripravljenost na nenehno 
učenje, zavedanje kdo sem, kaj 
me veseli, v čem sem dober. Če 
tako gledamo, potem je izbira 
srednje šole manjši problem. 
Naj mladostniki sledijo sebi. 
Naj zaupajo svojim občutkom, 
kje so se najbolje počutili. In-
stitucijo in osebje zaznavamo 
z vsemi čutili, aktivirajmo jih.

Kam naprej?
Janez Logar

Starejši gospod, znanec, me 
ustavi in pove, da ženi pomaga 
v gospodinjstvu. Še posebej, od-
kar mora ona zaradi poškodbe 
več počivati. Pravzaprav se že 
vse življenje trudi, da ji v mar-
sičem ustreže. Tisto, kar ga 
moti, je, da ona vedno najde 
nekaj, česar on ni dobro nare-
dil. Le redko mu to povzroči 
jezo, običajno se potegne vase 
in premišljuje, kaj lahko še 
naredi, da bo ona bolj zado-
voljna. Ta nekaj, kar ni dobro, 
je lahko ena kapljica na pomi-
valnem koritu, ki je ni pobrisal 
po kosilu. Vzrok za njeno slabo 
voljo je lahko smet, ki ostane 
po sesanju dnevne sobe, ali celo 
pajek, ki je pred nekaj minuta-
mi prilezel iz svojega skrivališ-
ča. Boli ga tudi, da ga ne more 
pohvaliti za njegov trud. Na 
koncu žalostno zaključi, da so 
ženske več ali manj podobne v 
tej sitnobi in nerganju. In da 
ne ve, kaj naj ji še naredi.

Takšnih zgodb po naših za-
konih je veliko. Stresamo lastni 
nemir na tistega, ki je najbližje 
in kjer si to upamo. Največkrat 
je to partner. Še najbolj prik-
laden je, ker je vedno blizu. 
Celo pokličemo ga. Pogosto se 
partner zaščiti in se preprosto 
umakne, kar drugega še bolj 
razjezi. Slabša varianta je, ko 
lasten nemir in sitnobo stresa-
mo na otroke, ki se ne znajo 
braniti. V službah si tega ne 
upamo delati v polnosti, ker bi 
nas odpustili.

Kar gospod lahko naredi, je, 
da se razmeji od njene slabe 
volje. Lahko ji mirno pove, kaj 
vse je danes, ta teden naredil 
za njuno skupno bivanje, v 
gospodinjstvu, na kmetiji …, 
lahko ji pove, da jo ima rad 

in da bo z njo ostal kljub nje-
ni tečnobi, nima pa moči, da 
jo spravi v dobro voljo in tudi 
nima moči, da bi ji odvzel 
stalno nerganje in iskanje 
malenkosti in nepravilnosti. 
Še bolj pomembno je, da se ji 
upa povedati, kako zelo se ob 
njenih kritikah počuti poniža-
nega, kako se počuti prezrtega, 
ker ne opazi njegovega truda, 
da mu je neprijetno in se po-
čuti osamljenega, ko odide iz 
prostora, ko preveč »najeda in 
nabija«. Pomaga tudi zaveda-
nje, da on in njegovo delo nista 
vzrok za njeno slabo voljo. To 
je v njej in lahko ji pokaže so-
čutje in razumevanje za njeno 
čustveno razdraženost. Lah-
ko jo poprosi, naj že končno 
enkrat pove, kaj se z njo doga-
ja, da ga stalno kritizira in da 
nikakor ne more biti zadovolj-
na. Nemogoče je, da bi imela 
nepobrisana kapljica vode ali 
smet tako veliko moč. 

In naj to storita čim prej, 
dokler sta še živa in prisebna. 
Škoda je, da bi se zbližala, op-
ravičevala in zares slišala šele 
tik pred odhodom enega. Gos-
pod naj ji le pomaga še naprej. 
Tudi s tem pokaže svojo pleme-
nitost. Hkrati naj jo še vpraša, 
kaj se dogaja v njeni duši. Ka-
pljice, smeti, pajki, nogavice, 
premajhna hitrost dela, pre-
počasno dojemanje dogodkov, 
preveč aktivnosti …, vse to so 
le priložnosti za več stika med 
njima. Vedno sproti se mora-
mo odločiti za stik in bližino. 
In ko smo zavrnjeni, boli, ven-
dar se ne moremo odpovedati 
magnetu bližine.

Njena sitnoba!

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_18_13
NALOGA

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

5 1 4 3 8
9 1

3 2 1 7 9
3 1 9 6

9 6 2
2 3 4 5 7

sudoku_LAZJI_18_13

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_13
NALOGA

5 4
1 4 6
6 7 8

5 2 8
2 3 7
3 8 1

6 9 4
9 5 3
2 6

sudoku_TEZJI_18_13

REŠITEV

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_13
NALOGA

54
146
678

528
237
381

694
953
26

sudoku_TEZJI_18_13

REŠITEV

598613427
713824659
264795318
145276983
826931574
937458162
671389245
489562731
352147896

sudoku_LAZJI_18_13
NALOGA

47695
839
5271

51438
91

32179
3196

962
23457

sudoku_LAZJI_18_13

REŠITEV

437691285
182345679
659287143
765912438
894563712
321478956
573129864
948756321
216834597

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 14. 2.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.10, 
21.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
20.30 12 POGUMNIH
16.40 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.15 NAJTEMNEJŠA URA
18.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI
14.35 ČUDO
14.00, 16.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 14. 2.
19.30 ČRNI PANTER, 3D
15.40, 17.50, 19.00, 20.00, 21.10 
PETDESET ODTENKOV SVOBODE
18.10, 20.45 12 POGUMNIH
15.30 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
21.15 ROPARSKO GNEZDO
18.30 LABIRINT: ZATON
16.40 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
16.30 NAJTEMNEJŠA URA
16.20 VES DENAR SVETA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 14. 2.
19.00 Z LJUBEZNIJO, VINCENT: VAN 
GOGHOVA SKRIVNOST

Četrtek, 15. 2.
11.00 MADAME
19.00 LADY BIRD

Petek, 16. 2.
19.00 ZADNJI LEDENI LOVCI

Sobota, 17. 2.
16.00 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
18.00 ZADNJI LEDENI LOVCI
20.00 O TELESU IN DUŠI

Nedelja, 18. 2.
16.00 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
18.00 O TELESU IN DUŠI
20.15 LADY BIRD

Ponedeljek, 19. 2.
17.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
19.00 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
13. 2. 

-1/2 °C

Nedelja 
18. 2.

-1/6 °C

Sreda 
14. 2. 

Četrtek
15. 2. 

Petek
16. 2. 

Sobota
17. 2.

-4/3 °C -8/3 °C -4/3 °C -2/5 °C

Ponedeljek 
19. 2.

Torek
20. 2.

Sreda
21. 2.

Četrtek
22. 2.

0/6 °C 1/7 °C -3/6 °C -3/7 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

 

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 štirih 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!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

avtomatski  
dežnik

kava Barcaffe  
250 g

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj:  
Melanda

13. 2. tor. Katarina 7.08 17.25

14. 2. sre. Valentin 7.07 17.26 

15. 2. čet. Jurka 7.05 17.27           

16. 2. pet. Julijana 7.03 17.29

17. 2. sob. Silvin 7.02 17.31

18. 2. ned. Simeon 7.00 17.32

19. 2. pon. Julijan 6.59 17.34

Jasna Paladin

Domžale – Ob koncu januar-
ja se je začel odvijati že osmi 
mladinski literarni festival 
Bralnice pod slamnikom, ki 
ga organizira založba Miš z 
Gorjuše nad Dobom v sode-
lovanju z nekaterimi sloven-
skimi knjižicami. Moto le-
tošnjega festivala, prvega to-
vrstnega v Sloveniji, ki preko 
knjig spodbuja k več strpnos-
ti, medgeneracijskemu so-
delovanju, sprejemanju dru-
gačnosti in medkulturnemu 
povezovanju, so novi začetki. 
Festival je slavnostno odprla 
varuhinja človekovih pravic 
Vlasta Nussdorfer, ki je mla-
de obiskovalce med drugim 
spodbudila, naj čim več bere-
jo, saj »je knjiga najlepša po-
potnica za življenje«. Podob-
nih misli je bil tudi domžalski 
župan Toni Dragar, ki je mla-
dim svetoval, naj upoštevajo 
zgled njegove stare mame, 
ki mu je v mladosti svetova-
la, naj posamezno knjigo od-
pre večkrat, saj bo v njej vsa-
kokrat našel kaj novega.

Vrhunec prireditve je 
bil pogovor voditelja Juša 

Milčinskega z osrednjim le-
tošnjim gostom festivala, 
enim največjih živečih nizo-
zemskih pisateljev za mla-
de in odrasle Toonom Telle-
genom. V iskrivem slogu je 
mladim položil na srce, naj 
čim več pišejo: »S pisanjem 
je tako kot s športom: več kot 
vadiš, boljši si v tem!« Poleg 
pisanja pa je poudaril tudi 
pomembnost branja: »Čim 
več berite! Tudi jaz sem že 
kot otrok veliko bral. Seveda 

branje zahteva mnogo več 
napora kot gledanje televizi-
je. A po drugi strani ti dá bra-
nje izjemno veliko, nagovar-
ja te k razmišljanju!«

Na odprtju osmega fe-
stivala Bralnice pod sla-
mnikom so organizator-
ji razglasili in nagradili 
tudi vse dobitnike likovno-
-ustvarjalnega natečaja, ki 
je imel za svojo osrednjo 
rdečo nit nove začetke. Med 
nagrajenci sta bila tudi dva 

učenca gorenjskih šol: Pina 
Štubljar iz OŠ Toma Brej-
ca Kamnik in Neja Brank iz 
OŠ Rodica.

Festival bo s svojimi pe-
strimi dogodki – teh bo več 
kot sto, odvijali pa se bodo 
po različnih slovenskih kra-
jih – trajal vse do prve polo-
vice maja. Še posebej pestro 
pa je bilo bo po šolah, vrtcih, 
domovih za ostarele in knji-
žnicah pred slovenskim kul-
turnim praznikom.

Bralnice pod slamnikom
Mladinski literarni festival združuje več kot sto dogodkov, slavnostno pa ga je odprla varuhinja 
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Juš Milčinski in nizozemski pisatelj Toon Tellegen / Foto: arhiv organizatorjev

Suzana P. Kovačič

Leše pri Tržiču – Prostovolj-
no gasilsko društvo (PGD) 
Leše bo dobilo novo vozilo 
GVV-1 v ocenjeni vrednos-
ti nekaj manj kot 170 tisoč 
evrov z že vključenim DDV. 
Direktorica občinske uprave 
Občine Tržič dr. Metka Kni-
fic Zaletelj je povedala, bo 
občina sofinancirala približ-
no sto tisoč evrov, ostalo bo 
zagotovilo PGD Leše. Kot je 
še pojasnila, so si na občini 
že pred desetletjem, ko so 
ugotovili slabo opremljenost 
vseh devetih gasilskih dru-
štev, zadali za cilj, da dobijo 

eno najbolje opremljenih ga-
silskih zvez v Sloveniji. »Da-
nes smo tik pred ciljem. Z 
nakupom vozila za tehnično 
reševanje za PGD Leše zak-
ljučujemo predzadnjo od 
nalog in potreb po zamenja-
vi vozila.« Nakup gasilskega 
vozila GVV-1 za PGD Leše – 
javni razpis bo objavljen na 
portalu, je skladen s Planom 
opremljanja gasilskih enot v 
Občini Tržič za obdobje od 
leta 2015 do 2020, za katere-
ga je podal soglasje tudi žu-
pan. Načrt predvideva vsako 
leto nakup enega ali dveh ga-
silskih vozil za PGD na ob-
močju občine.

Vozilo za lešanske gasilce
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OrganizatorInformacije in prijave: 

Intelekta PE Kranj , Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 
Tel.: 04 236 85 55 (od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure)

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi
Vabimo vas na počitnice na grški otok Kos. Nastanjeni boste v prenovljenem hotelu  
Philippion z idealno lego, ki  je od središča mesta Kos oddaljen le 250 metrov, od peščene 
plaže pa ga loči le obalna cesta s kolesarsko stezo in promenado. Bivanje v sodobno oprem
ljenih studiih, s klimo, brezplačnim WiFijem, kuhinjsko nišo s hladilnikom, mikrovalovno 
pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana bosta obogaten kontinen
talni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe,  
velja za prijave do 1. marca 2018

Nastanitev:  Hotel PHILIPPION ****   (polpenzion) 
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke takse, prigrizek na letalu 
ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču Jožeta  
Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do 
hotela in nazaj, nastanitev na bazi polpenziona v hotelu Philippion 4*, nezgodno zavarovanje 
Zavarovalnice Triglav.

Obvezna doplačila:   
turistična taksa (na recepciji hotela) 1,5 €/osebo/dan, prijavnina 15 €/rezervacijo  
Neobvezna doplačila:  
Coris zdravstvena asistenca v tujini 1 €, zavarovanje rizika odpovedi 2,96 %, 

POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018 Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     

Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko – Odkar so 
na Jezerskem pred šestimi 
leti kupili teptalec za ureja-
nje prog za smučarski tek, 
postaja Jezersko vse bolj pri-
ljubljeno središče smučar-
skega teka na Gorenjskem 
in tudi v Sloveniji – ne le za-
radi dobre urejenosti prog 
in čudovitega naravnega 
okolja, ampak tudi zato, ker 
do zdaj še ni pretirano ob-
ljudeno in obiskovalci še ni-
majo težav s parkiranjem. 
Obisk tekačev, ki je sicer naj-
bolj odvisen od snežnih raz-
mer, narašča iz leta v leto. 
Letos so jim snežne razme-
re omogočile, da so proge 
uredili že ob koncu novem-
bra, potlej so jih, s krajšimi 
presledki, vzdrževali vse do 
zadnjega obilnejšega sne-
ženja, ko je zapadlo pol me-
tra snega, v višjih legah pa 
še več. Odtlej so razmere za 

tek na Jezerskem naravnost 
idealne. »Uredili smo bli-
zu petnajst kilometrov teka-
ških prog, ki se začnejo pri 
Planšarskem jezeru in se 
potem vijejo vse do Raven-
ske Podkočne. Primerne so 
za klasično in drsalno teh-
niko teka, tako za začetni-
ke kot za bolj izkušene te-
kače,« je povedal Boris Pi-
skernik, predsednik Špor-
tnega društva Jezersko, in 
ob tem pohvalil dobro sode-
lovanje z občino, s turistič-
nimi ponudniki in tudi z la-
stniki zemljišč, po katerih 
potekajo tekaške proge. O 
umetnem zasneževanju, ki 
bi omogočilo tek na smučeh 
tudi v »zelenih zimah«, za 
zdaj še ne razmišljajo, osta-
ja pa želja oziroma dolgoroč-
ni cilj. Za razliko od nekate-
rih tekaških centrov ne po-
birajo »vstopnine« za vstop 
na tekaške proge, namesti-
li pa so škatlo, kamor tekači 

lahko dajo prostovoljne pri-
spevke. Nekaj malega se na-
bere, a še zdaleč ne toliko, da 
bi zadoščalo za vzdrževanje 
prog, za katere skrbi športno 
društvo ob pomoči občine.

Da bi še bolj propagirali Je-
zersko kot pomembno sre-
dišče smučarskega teka in 

hkrati tudi jezerski turizem, 
je športno društvo v sodelo-
vanju z občino v soboto prvič 
pripravilo Dan smučarskega 
teka. Udeležba je bila dobra, 
našteli so blizu sto petde-
set tekačev. Vse, ki so tekli 
mimo društvene stojnice, so 
nagradili s čajem in z daril-
cem, srečanje pa je bilo tudi 
priložnost, da so slišali tudi 
za mnenje tekačev. V dru-
štvu razmišljajo, da bi letos 
Dan smučarskega teka prip-
ravili še enkrat, takrat tudi 
s ponudbo učenja smučar-
skega teka in servisa teka-
ških smuči, sicer pa naj bi 
ta prireditev postala tradici-
onalna. 

Že v petek so na Jezerskem 
pripravili turnir v kegljanju 
na ledu, na katerem je nasto-
pilo osem ekip, v četrtek, na 
dan kulturnega praznika, pa 
je bilo občinsko prvenstvo v 
teku na smučeh. Sodelovalo 
je štirideset tekačev in teka-
čic, najboljša udeležba pa je 
bila med najmlajšimi. 

Dan smučarskega teka
Jezersko postaja vse bolj priljubljeno središče za ljubitelje smučarskega teka. Prvega Dne smučarskega 
teka se je udeležilo blizu sto petdeset ljubiteljev teka.

Predsednik športnega društva Boris Piskernik (desno) in 
Boštjan Tepina, ki s teptalcem skrbi za urejenost tekaških 
prog na Jezerskem.

V soboto, na Dan smučarskega teka, so na Jezerskem našteli blizu sto petdeset tekačic  
in tekačev.

Urša Peternel

Jesenice – Televizijski vodi-
telj in komik Vid Valič je os-
mega februarja začel akci-
jo Prešerno po Sloveniji in 
v dveh dneh obiskal vse bol-
nišnice, v katerih se zdravi-
jo otroci. Tako je v petek po-
pestril dan tudi malim bol-
nikom v Splošni bolnišni-
ci Jesenice. Prebral jim je 
pravljico Tri miške, ki jo 
je napisala njegova mama 
Amanda Mlakar, bolnišnici 
pa je v sodelovanju z založ-
bo Lepa beseda podaril pa-
ket desetih otroških in mla-
dinskih knjig, s katerimi si 
bodo bolniki lahko krajšali 

čas med zdravljenjem.  »Že-
lim spodbujati bralno kultu-
ro pri mladih in apelirati na 
starejše, naj otrokom letos 
namesto tablic, plastičnih 
igrač ali česa drugega poda-
rijo knjige. Odrasel sem v 
časih pred internetom in pa-
metnimi telefoni, ko smo se 
veliko igrali na prostem ter 
odkrivali nove svetove ob 
branju zgodb. Knjige so me 
oblikovale v razmišljujočega 
in ustvarjalnega človeka ter 
pripomogle k temu, da sem 
to, kar sem,« je dejal Vid, ki 
se bo že čez nekaj dni prvič 
predstavil tudi kot voditelj 
Eme, izbora za pesem Evro-
vizije.

Vid Valič bral pravljice 
bolnikom
Televizijski voditelj in komik Vid Valič je obiskal 
otroke, ki se zdravijo v jeseniški bolnišnici.

Vid je z malimi bolniki in njihovimi starši naredil tudi  
selfi ... / Foto: Vid Valič

Tržič – V počastitev slovenskega kulturnega praznika je v 
Domu Petra Uzarja nastopil ansambel Vaška godba, zbrane 
so pozdravili župan Borut Sajovic, poslanka Andreja Potoč-
nik in direktorica občinske uprave dr. Metka Knific Zaletelj. 
V Tržiču so praznik obeležili tudi s koncertom učencev Glas-
bene šole Tržič, območnim srečanjem otroških gledaliških 
skupin Tržiča, premiero komedije Lesena peč KD Kruh Križe, 
brezplačnimi ogledi po Tržiškem muzeju, odprtjem razstave 
Ferda Mayerja v Paviljonu NOB ...

Dan kulture tudi v Tržiču
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ustvarjalna delavnica za odrasle
KRASILNICA
Jožica Žumer
torek, 13. 2., ob 16. uri, v dvorani

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

pogovor
ŽIVLJENJE PO PRIDOBLJENI 
MOŽGANSKI POŠKODBI
Center Korak Kranj
sreda, 14. 2., ob 18. uri, 
v Zdravstvenem kotičku v II. nadstropju

improvizirana predstava
LJUBEZENSKO PISMO
KUD Kiks
četrtek, 15. 2., ob 18. uri, v dvorani
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Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

www.gorenjskiglas.si

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

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

PRIREDITVE
Počastitev zavetnika cerkve svetega Valentina
Jarčje Brdo – Župnija Javorje nad Škofjo Loko vabi jutri, v 
sredo, 14. februarja, na Jarčje Brdo k slovesnemu praznova-
nju počastitve zavetnika cerkve svetega Valentina. Slovesno 
mašo ob 9. uri bo daroval nadškof Alojz Uran. Dostop do 
cerkve je možen po asfaltni cesti, ki pelje na smučišče Stari 
vrh in se v Luši odcepi na Jarčje Brdo, ali po Poljanski dolini 
do Javorij in nato v smer Mlaka–Jarčje Brdo.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – Medgeneracijske aktivnosti 
bodo potekale: Medgeneracijski center Kranj: v sredo, 14. fe-
bruarja, ob 16.30 Bownova terapija, v četrtek, 15. februarja, ob 
17. uri delavnica Izobraževanje za mir, v četrtek, 15. februarja, 
ob 18. uri Berimo s srcem; Cerklje: v torek, 13. februarja, ob 
15.30 Učim se slovensko – OŠ Cerklje, v sredo, 14. februarja, ob 
9. uri Umovadba za starejše – TIC Cerklje na Gorenjskem, mu-
zejska soba, v sredo, 14. februarja, ob 17. uri Naravno somat-
sko gibanje – OŠ Cerklje; Preddvor: v sredo, 14. februarja, ob 
9. uri Z dihanjem do boljšega zdravja – Knjižnica Preddvor, 
v sredo, 14. februarja, ob 17. uri Vadba za zdravo hrbtenico – 
Dom krajanov Zg. Bela, v petek, 16. februarja, ob 19. uri Joga 
– Dom krajanov Zg. Bela; Šenčur: v torek, 13. februarja, ob 9.30 
Računalniški tečaj za začetnike – sejna soba Občine Šenčur, v 
torek, 13. februarja, ob 15.30 Vadba za zdravo hrbtenico – Špor-
tna dvorana ob OŠ Šenčur. Obvezne so prijave po telefonu 041 
724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 13. fe-
bruarja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 14. februarja, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 15. februarja, 
bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 16. februarja, pa bo Brihti-
na pravljična dežela ob 10. uri.

Tržič – V četrtek, 15. februarja, bo ob 17. uri v tržiški knjižnici 
posebna ura pravljic z naslovom Na pomoč! Pokliči 112!, ki 
jo tržiški knjižničarji pripravljajo skupaj s Prostovoljnim ga-
silskim društvom Bistrica.

IZLETI

Po jadranskih otokih
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos za velikonoč-
ne praznike vabi na planinski izlet po jadranskih otokih. Izlet 
bo od od petka, 30. marca, do ponedeljka, 2. aprila. Odhod s 

posebnim avtobusom izpred hotela Creina v Kranju bo v pe-
tek, 30. marca, ob 6. uri. Prijave z obveznim vplačilom akon-
tacije so možne do vključno jutri, srede, 14. marca, oziroma 
do zasedbe mest v avtobusu. Prijavite se lahko: v turistični 
agenciji Levanta, C. maršala Tita 50, Jesenice, tel.: 04 583 
59 00 (B. Branc), e-pošta: levanta@jesenice.net; v društve-
ni pisarni (Ljubljanska c. 24a, Kranj, vsako sredo od 17. do 
18. ure). Informacije: Turistična agencija Levanta, tel. 04 583 
59 00; Janko Brovč, janko_brovc@t-2.net, tel. 031 890 642; 
Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com.

Pohod Planica–Križna Gora
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane in 
pohodnike na pohod iz Planice preko Lavtarskega Vrha na 
Križno goro v soboto, 17. februarja. V Planici bo na kmečkem 
turizmu Pr' Brčnk kosilo. Zbirno mesto bo pred Diabetičnim 
centrom ob 9. uri. Prijave in informacije do četrtka, 15. febru-
arja, pri Ivanu po tel.: 031 485 490.

PREDAVANJA

Časa je za vse dovolj
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 15. februarja, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje z naslovom Časa je za vse dovolj. Predavanje 
bo vodila Katarina Lavš Mejač, prof. psih., ped., potekalo pa 
bo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem 
stolpu). Po predavanju vabijo na priljubljeno delavnico Uče-
nje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s petjem, ki jo bo 
vodila Eva Mladenovič.

Vloga očeta in matere v družini
Selca – Zavod Družinska akademija v sodelovanju z Žu-
pnijo Selca vabi na brezplačno predavanje, ki ga bo pripra-
vil psiholog in psihoterapevt dr. Andrej Perko z naslovom 
Vloga očeta in matere v družini. Predavanje bo potekalo v 
petek, 16. februarja, ob 20. uri v župnijski Krekovi dvorani 
v Selcih. To bo prvo predavanje v sklopu predavanj Vzgoja 
za odnose v novodobni družini, ki jih pripravlja Družinska 
akademija v sodelovanju z Župnijo Selca in Župnijo Stara 
Loka.

Nove vizije samooskrbe
Škofja Loka – Društvo Sorško polje v sodelovanju s krajev-
nimi skupnostmi Sorškega polja, z občinami Kranj, Med-
vode in Škofja Loka in Društvom Ognjič vabi na predavanje 
Nove vizije samooskrbe, ki bo jutri, v sredo, 14. februarja, 
ob 18. uri v OŠ Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, Škofja 
Loka. Predavala bo Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za 
zdravje človeka in narave, ki ozavešča v našem prostoru že 
dvanajst let.

Osnove homeopatije
Zbilje – Društvo Sorško polje v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi Sorškega polja, z občinami Kranj, Medvode, 
Škofja Loka, Društvom Svetlin in Petera, d. o. o., vabi na 
predavanje Znanje za življenje, ki bo v četrtek, 15. februarja, 
ob 17. uri v delavnicah Skupnosti Barka, Zbilje 1. Predsednica 
Društva Svetllin Marija Novak bo zbrane seznanila z osno-
vami homeopatije.

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. 

Kranj – V četrtek, 15. februarja, z začetkom ob desetih dopol-
dne bo v sejni sobi Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj 
na Primskovem predavanje o varnosti in zdravju pri delu na 
kmetiji. Kmetijska svetovalka Marija Grohar bo kmete sezna-
nila z zakoni o varnosti in zdravju pri delu, o pravilih cestnega 
prometa, o motornih vozilih in o cestah, predvsem s tistimi 
zakonskimi določbami, ki zadevajo kmetijstvo. Opozorila jih 
bo tudi na to, kako je možno zmanjšati število nesreč pri delu.

Varnost in zdravje pri delu na kmetiji

Cveto Zaplotnik

Bled – Blejska območna eno-
ta Zavoda za gozdove Slove-
nije bo marca pripravila za 
lastnike gozdov dva eno-
dnevna tečaja varnega dela 
z motorno žago v gozdovih, 
ki so jih poškodovali vetro-
lom in druge naravne ujme. 
Prvi tečaj bo 2. marca v Uč-
nem centru v Bohinjski Bi-
strici in drugi 15. marca v Ko-
munalni bazi na Jesenicah, 
obakrat pa se bo začel ob pol 
devetih dopoldne. Tečajniki 
se bodo v teoretičnem delu 
tečaja seznanili s potreb-
no opremo in pripomočki, 

v praktičnem delu pa s teh-
niko dela v nevarnih razme-
rah. Praktični del bo potekal 
v gozdu, lokacija pa bo odvi-
sna od vremenskih razmer 
in primernega delovišča. Za-
vod za gozdove bo sprejemal 
prijave na telefonski številki 
04 57 50 300 še vse do enega 
tedna pred začetkom teča-
jev oziroma do zasedenosti 
predvidenega števila tečajni-
kov. Tečaj je za lastnike goz-
dov brezplačen. Tečajniki 
morajo biti za tečaj primer-
no obuti in oblečeni, obve-
zne so zaščitne čelade, mo-
torne žage in ostalega orod-
ja pa ne potrebujejo. 

Tečaja varnega dela  
z motorno žago
Tečaja bosta 2. in 15. marca.

Bistrica pri Tržiču – Razstavo rezbarja Petra Gučka iz Križev 
pod naslovom Ko les zaživi bodo v v galeriji Doma Petra Uzarja 
v sodelovanju z Ladom Srečnikom odprli v sredo, 14. febru-
arja. Stanovalcem in obiskovalcem bo razstava na ogled vse 
do 14. marca. Peter Guček se je leta 2006 upokojil in rodil se 
je nov umetnik. Iz ročnega orodjarja se je prelevil v odličnega 
rezbarja. Kljub temu da se z rezbarstvom ukvarja šele slabih 
dvanajst let, njegova dela izdajajo vrhunske podobe, tako v 
izbiri motiva kot v kvaliteti izdelave. V teh letih je že sodeloval 
na 45 skupinskih razstavah v Sloveniji in Avstriji. Pripravil 
je že tudi 18 samostojnih razstav. V njegovi motiviki je svet 
živali, navdušujejo ga lovski motivi, nasploh se posveča upo-
dabljanju stvari, ki ga obdajajo v njegovi vsakdanjosti ali pa 
jih srečuje kot dediščino preteklosti. 

V Domu Petra Uzarja razstava Ko les zaživi
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OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil naš dragi

Tomo Smolej
30. 11. 1964–7. 2. 2018

Od njega se bomo poslovili v soboto, 17. februarja 2018, ob 14. uri na pokopališču  
v Kovorju. Žara bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovili vežici. 

Žalujoči vsi njegovi

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli. 
(A. M. Slomšek)

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

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

STANOVANJE v starejši hiši v Britofu, 
tel.: 040/563-789, po 15. uri  
 18000432

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 18000397

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

LES akacije, primeren za kole ali de-
ske, ugodno, tel.: 031/416-233 
 18000517

KURIVO
PRODAM

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425 18000487

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
IŠČEM

IMATE pekač za štedilnik Iskra Corona 
ali kakšen drug na drva, dimenzije 41,5 
x 38 cm, tel.: 041/220-856  
 18000521

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544  
 18000518

TAPISERIJE, tema tarot, 22 + 6 slik, 
130 x 80 cm, ogled: Duhovni utrip 
20. 5. 2013, 104.000 EUR, tel.: 
040/567-544 18000519

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18000522

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Deutz oldtajmer, tel.: 
041/967-554 18000516

KUPIM

BRANO – kultivator, predsetvenik 
Gorenc, širine 205 cm, z ježem, tel.: 
040/205-911 18000523

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 18000491

PRIDELKI
KUPIM

SENO v refuzi ali otavo v kockah, 200 
kg, kvalitetno, Križe, tel.: 051/819-
044  
 18000449

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/342-350 
 18000490

ČB bikca, starega 8 dni, tel.: 040/728-
264 18000525

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18000392

TELIČKE simentalke, breje 4 in 5 me-
secev, in teličko simentalko, staro 16 
mesecev, tel.: 031/699-145 
 18000457

TELIČKE ČB, simentalko, križanko, 
stare 2 meseca, tel.: 041/515-867 
 18000520

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MLAJŠEGA upokojenca, z izkušnja-
mi pri poznavanju trgovskega blaga in 
vozniškim izpitom kat. B zaposlimo v 
Kranju, v Savski loki 21, za občasno 
sezonsko delo v skladišču oz vožnjo s 
kombijem. Intertrend, d.o.o., Savska 
loka 21, Kranj, tel.: 040/296-750 
 18000393

AGRARNA skupnost Planina pod Goli-
co, Planina pod Golico 73,  Jesenice 
išče pastirja za pašo ovc na Golici, tel.: 
031/531-087, 041/350-197  
 18000524

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

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18000293

ADAPTACIJE od temelja do stre-
he, omete, fasade, kamnite škarpe, 
tlakovanje dvorišč, tudi manjša 
gradbena dela – z vašim ali našim 
materialom, Gradton, d.o.o., Valjav-
čeva ulica 8, Kranj, 041/222-741,  
www.gradton.si     
                                           18000368

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  
 18000366

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 
 18000370

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.

Rezultati 12. kroga – 11. februarja 2018
2, 12, 18, 22, 23, 28, 38 in 34

Loto PLUS: 2, 6, 16, 20, 32, 33, 35 in 29
Lotko: 8 4 2 2 1 7

Sklad 13. kroga za Sedmico: 1.000.000 EUR
Sklad 13. kroga za PLUS: 110.000 EUR
Sklad 13. kroga za Lotka: 870.000 EUR

LOTO

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

www.gorenjskiglas.si

BI-razvijalec/svetovalec m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključeno univerzitetno izobrazbo eko-
nomske/družboslovne smeri, tri leta delovnih izkušenj iz področja poslovne inteli-
gence, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje jezika SQL in 
podatkovnih baz, poznavanje orodij za poizvedbe in analizo, močne analitične ve-
ščine ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 2. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir m/ž (Kamnik) 
Misija: razvoj, izdelava in testiranje elektronike za elektropogone, programiranje 
mikroprocesorjev in testiranje, sodelovanje pri razvoju celotnih elektropogonov 
za manjša električna vozila, priprava elektronskih sklopov za maloserijsko proizvo-
dnjo ... GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 
26. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), zaže-
lene izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom, spretne, prilagodljive, moti-
virane in odgovorne kandidate, osnovno znanje slovenskega jezika, urejeno delov-
no dovoljenje. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 11. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer digitalnih poslovnih rešitev m/ž (Kranj) 
Se želite pridružiti dinamičnemu kolektivu, razviti svoje kompetence in pridobiti 
nove karierne priložnosti? V podjetju MIT informatika, d. o. o., vabimo programer-
ja digitalnih poslovnih rešitev, da se nam pridruži pri ustvarjanju novih inovativ-
nih poslovnih informacijskih rešitev sistema ERP. MIT informatika, d. o. o., Smledni-
ška cesta 140, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 8. 3. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Prodajalec - svetovalec za oddelek gradnje in lesni oddelek m/ž (Kranj)
Pričakujemo: IV. stopnja izobrazbe, poklicne izkušnje in znanje s področja navede-
nih blagovnih skupin, visoka stopnja ustrežljivosti/naravnanosti na potrebe kupca 
in izrazit smisel za prodajo, veselje do dela z ljudmi in v timu, poštenje, marljivost, 

samoiniciativnost. Delovni čas je neenakomerno porazdeljen. OBI, d. o. o., Jurčk-
ova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 2. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Referent letalskega prevoza v mednarodni špediciji m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: napredno znanje angleščine (pisno in govorno, vsaj stopnja B2), 
dobra upravna in komunikacijska znanja, odgovornost/zanesljivost, zaključe-
no srednjo poklicno/srednjo splošno šolo ... Maurice Ward Logistika, d. o. o., Po-
slovna cona A12, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 8. 3. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Projektant m/ž (Medvode) 
Pogoji za delo: VI. stopnja visokošolske izobrazbe ali VII. stopnja univerzitetne izo-
brazbe strojne oz. druge ustrezne tehnične smeri, specifična znanja s strokovnega 
področja (tehnično risanje, dimenzioniranje in določanje opreme, poznavanje tr-
dnostnih izračunov ipd.) … Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo 
do 5. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Gasilec m/ž (Brnik) 
Naš novi sodelavec bo zadolžen za: reševanje potnikov, posadk in materialnih dob-
rin v požarih ali nesrečah, gašenje požarov, izvajanje ukrepov preventivnega požar-
nega varstva ... Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom. 
Prijave zbiramo do 19. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik kuharja m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo obsegalo: predpripravo sestavin za kuhanje, pomoč kuharju pri prip-
ravi hrane, pripravo solat in manj zahtevnih jedi, skrb za čisto delovno okolje. Gast 
F&B, d. o. o., Celovška cesta 166, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 3. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemsko-servisni tehnik II m/ž (Kranj)
Pričakujemo motiviranega sodelavca, ki zna graditi na osebnostnem razvoju ter na 
razvoju odnosov s strankami. Zaželena je tehnična izobrazba elektro smeri ali ra-
čunalništva ter interes za delo na tem področju. V odvisnosti od izkušenj je možen 
dogovor o plačilu in ostalih pogojih dela. Cores, d. o. o., Kranj, Ulica Mirka Vadnova 
6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter (Škofja Loka) 
Delo: Pričakujemo: ustrezno izobrazbo VII. stopnje, tehnične smeri, aktivno zna-
nje angleškega in/ali nemškega jezika... LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 28.02.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec tovornih vozil in opreme (Škofja Loka) 
Delo: Od kandidata pričakujemo: zaključeno izobraževanje lV. stopnje smer meha-
tronik, avtomehanik, vzdrževalec strojev in opreme, avtoserviser ali ostali sorodni 
poklici. Habjan Transport d.o.o. Škofja Loka, Trata 50, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 11.03.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

OBVESTILA

Volilni zbor Medobčinskega društva invalidov 
Kranj
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov (MDI) Kranj obveš-
ča, da bo 24. februarja ob 10. uri volilni zbor članov v gos-
tišču Mayer. Člane prosijo, da se prijavite do 20. februarja v 
pisarni društva. Vse podrobne informacije lahko dobite vsak 
torek in četrtek od 15. do 17. ure ter prvi ponedeljek v me-
secu od 9. do 11. ure v pisarni MDI Kranj ali po telefonu 04 
202 34 33.

PREDSTAVE
Kako sem postal Slovenec
Tržič – Danes, v torek, 13. februarja, se bo ob 19. uri v veliki 
dvorani na Balosu začela glasbena predstava Luke Ropreta 
in Nebojše Popa Tasića Kako sem postal Slovenec.
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Anketa

Neža Berce iz Kranja:

»Vsako leto se veselim pusta, 
saj se takrat lahko najem kro-
fov. Vedno se tudi oblečem 
v maškaro, letos sem samo-
rog. Če je čas, si vsako leto 
ogledam tudi pustno povor-
ko, zlasti so mi všeč kurenti.«

Maher Kaddoura iz Kranja:

»Življenje je pogosto pre-
resno, ljudje pa se radi tudi 
zabavamo in pust je za to 
resnično prava priložnost. 
Tudi sam se rad našemim in 
pridem v mesto, saj se zbere 
veliko ljudi in mesto zaživi.«

Zdenka Šink iz Kranja:

»Pust mi je zelo všeč, saj je to 
priložnost, ko se lahko spre-
meniš v koga drugega. Prav 
tako mi je všeč, ker se v sre-
dišču mesta veliko dogaja in 
imamo tudi domačini veliko 
možnosti za veslo druženje.«

Sebastjan Guček  
iz Hotemaž:

»Ko sem bil še otrok, smo se 
vsako leto oblekli v maškare 
in tudi sedaj se vedno vsaj 
malo našemim. Všeč mi je, 
ker se ob pustu sprostimo in 
poveselimo.«

Vilma Stanovnik

Te dni je čas za pustovanja, 
posebno živahno pa je bilo v 
soboto Kranju, kjer so pripra-
vili tako otroško praznovanje 
kot mednarodno povorko. 
Obiskovalce smo spraševali, 
kaj jih ob pustu najbolj nav-
dušuje.

Foto: Primož Pičulin

Pust je čas za 
dobro voljo

Vesna Čop Demšar iz Bitenj:

»Pust je res dober praznik, 
saj se lahko sprostimo in 
našemimo. Jaz se sicer že 
nekaj časa nisem, rada pa si 
ogledujem maškare. Najbolj 
so mi všeč otroške ter dru-
žinske in skupinske maske.«

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

Mateja Rant

Škofja Loka – Atraktiv-
no tekmovanje s starinsko 
smučarsko opremo na hri-
bu pod Loškim gradom si 
je tudi letos ogledala mno-
žica ljudi, po oceni organi-
zatorja je bilo obiskovalcev 
vsaj tisoč. Pri pripravi pro-
ge so imeli letos manj težav 
kot pretekla leta, saj jih je z 
debelo snežno odejo pretek-
li teden razveselila kar nara-
va. »Ko je snežilo, sem bil 
najsrečnejši človek na sve-
tu,« ni skrival zadovoljstva 
predsednik Društva Rovtarji 

Brane Tavčar. Svoje smučar-
ske spretnosti je na približ-
no petsto metrov dolgi pro-
gi prikazalo 53 smučarjev, 
najmlajšemu med njimi je 
bilo komaj šest let.

»Super je, boljše ne bi mog-
lo biti,« je bil s progo zadovo-
ljen Franc Slemenšek iz Kul-
turno-turističnega društva 
kulturnica Gaberke, ko je s 
skoraj šestdeset let starimi 
lesenimi smučmi prismučal 
po grajskem hribu. Po pro-
gi se je na repliki starodob-
nih lesenih smuči pogumno 
spustil tudi Anton Lajh iz Jur-
šincev v Slovenskih goricah, 

pa čeprav je imel zaradi po-
škodbe zapestja roko v mav-
cu. »Ni me bilo strah niti pad-
ca, saj je sneg na progi zelo 
mehak in ne bi trdo pristal,« 
nam je zaupal in dodal, da v 
Juršincih nimajo smučišča, 
imajo pa smučarsko skakal-
nico. Že dvajset let pa se s 
smučanjem po starem ukvar-
ja Marjan Schnabl, ki je za-
stopal Kamniške grče. »Pred-
vsem gre za ohranjanje smu-
čarske dediščine, da ne 'gre 
vse v ogenj', čeprav je s tem 
ogromno dela in stroškov,« 
je poudaril tudi strasten zbi-
ralec starih smuči, saj jih ima 

v svoji zbirki več kot trideset, 
je priznal. Najstarejše so sta-
re že več kot osemdeset let, za 
sobotno tekmovanje pa je gle-
de na snežne razmere izbral 
okrog sedemdeset let stare 
lesene smuči brez robnikov. 
Videz starodobnega smučar-
ja je dopolnil z lovsko opra-
vo iz časov po drugi svetov-
ni vojni. Najmlajši tekmova-
lec je bil tokrat šestletni Da-
vid Čemažar, ki je pojasnil, da 
sta ga za smučanje po starem 
navdušila ata in mama, ki se s 
tem ukvarjata tudi sama. 

Poleg Slovencev so se v so-
boto na grajskem hribu po-
merili še smučarji iz Avstri-
je, Nemčije in Češke. Med 
tekmovalci sta bila tudi sve-
tovna prvaka Elizabeta Shin-
ko iz Berchtesgadna in 
Herbert Madleitner iz kraja 
Zell am See, je razložil Bra-
ne Tavčar. »Tudi sodnikom 
nisem povedal, da sta med 
tekmovalci, da ne bi to vpli-
valo na oceno,« je poudaril 
in dodal, da so jima sodni-
ki kljub temu pri izračunu 
ocen, pri katerih se upošteva 
tako smučarska oprema kot 
slog in čas vožnje, dodelili 
zmago v njuni kategoriji. Za 
medalje so tudi tokrat pos-
krbeli učenci Osnovne šole 
Jela Janežiča iz Škofje Loke.

Stare smuči niso za v ogenj
Več kot petdeset smučarjev s starodobno opremo se je minulo soboto v Škofji Loki udeležilo  
18. mednarodnega tekmovanja v smučanju po starem, ki ga pripravljajo v Društvu Rovtarji.

Več kot petdeset smučarjev s starodobno opremo se je minulo soboto v Škofji Loki 
udeležilo 18. mednarodnega tekmovanja v smučanju po starem. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Potoče – Na poti od Preddvo-
ra proti Jezerskemu je v vasi 
Potoče v teh dneh mogo-
če občudovati velikanskega 
snežaka, pri izdelavi katere-
ga so moči združili Grega Li-
kar, Marko Malovrh, Nejc in 
Luka Podjed, Klavdija in Loj-
ze Likar, Blaž in Nika Zalo-
žnik ter Anže Kuhar. V viši-
no je tako »zrasel« kar 5,60 
metra, kar je meter več kot 

pred petimi leti, ko je zima 
nazadnje nasula toliko sne-
ga, da so se lahko prvič loti-
li takega podviga. Tudi takrat 
je bil idejni oče snežaka veli-
kana Grega Likar. Letošnjega 
snežaka je mogoče občudo-
vati celo v večernih urah, saj 
je tudi osvetljen. »Vse čestit-
ke ekipi za trud in delo. Mla-
di so ponovno dokazali, da 
je s skupnimi močmi v vasi 
mogoče marsikaj narediti,« 
je zadovoljen Grega Likar.

Snežak velikan
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Tržič – Občina Tržič je pred kratkim pristopila k izdelavi idej-
ne zasnove za izgradnjo fekalne kanalizacije za štiri odseke 
v okviru projekta Dogovor za razvoj regij, in sicer Bistrica 
Sukova vila–Slograd; Za jezom–Čegeljše; Kranjska cesta 50, 
Pristavška 2a, 2; Loka proti Centralni čistilni napravi ter Pod 
Pogovco in za del Snakovške ceste.

Idejna zasnova za izgradnjo fekalne kanalizacije

Danes bo oblačno in večinoma brez padavin. Ponekod bo 
pihal veter severnih smeri. Jutri in v četrtek bo precej jasno, 
zjutraj in deloma dopoldne pa bo po nekaterih nižinah megla. 
Jutra bodo mrzla.

Kranj – V Hranilnici Lon so 19. januarja prejeli odredbo, s kate-
ro jim je Banka Slovenija prepovedala prodajo bitcoin kuponov 
na njenih bankomatih. V Lonu so še isti dan prenehali prodajo 
in so tudi na svoji spletni strani brez kakršnegakoli pojasni-
la o vzrokih objavili obvestilo, da je prodaja do nadaljnjega 
onemogočena. Po neuradnih informacijah naj bi bil razlog 
za to v zakonskih določilih, ki bankam dovoljujejo le prodajo 
finančnih produktov, kar pa bitcoin ni. V Hranilnici Lon so s 
prodajo bitcoin kuponov začeli ob koncu septembra.

Hranilnici Lon prepovedali prodajo bitcoinov


