
GORENJSKA

Prenočevanja  
odslej ni več
Avtodomi na parkirišču pod Vi-
trancem v Kranjski Gori ne smejo 
več ostajati čez noč, žičničarji in 
turistični delavci še iščejo trajnej-
šo rešitev. V nekaj kilometrov od-
daljenem kampu Špik je prostora 
dovolj, tudi pozimi.
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KULTURA

Sestreljeno letalo  
nad Pokljuko 
V Muzeju Tomaža Godca pripra-
vljajo razstavo o sestrelitvi ameri-
škega letala leta 1946 nad Poklju-
ko. Vse, ki vedo kaj več o tem do-
godku ali imajo doma predmete, 
povezane z letalom, pozivajo k 
sodelovanju.

8

ŠPORT

Najvišja priznanja  
za šport
Slovenska moška članska košar-
karska reprezentanca, slovenska 
moška članska rokometna repre-
zentanca, kanuist Benjamin Sav-
šek in alpska smučarka Ilka Štu-
hec so prejemniki Bloudkovih na-
grad za lansko leto.
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KRONIKA

V vsako tretjo  
nesrečo vpleten otrok
Otroci ali mladostniki so bili ude-
leženi v tretjini smučarskih nesreč, 
ki so jih v tej zimi obravnavali go-
renjski policisti, zato jim na smu-
čiščih posvečajte še posebno po-
zornost. Huje se je poškodovalo 
že okoli dvajset smučarjev.
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VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo oblačno, občasno bo 
rahlo snežilo. Pihal bo  
veter vzhodnih smeri. 

-1/2 °C
jutri: Oblačno s sneženjem
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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JELOVICA HIŠE
ZAPOSLUJE

 k sodelovanju vabimo
VODJO RAČUNOVODSTVA m/ž

Za več informacij pokličite na 041 356 068  
ali obiščite spletno stran  
http://www.jelovica-hise.si/zaposlitev.html
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Mateja Rant

Bled – S potrditvijo osnutka 
sprememb občinskega pro
storskega načrta, ki se nana
šajo na grajski kompleks, so 
občinski svetniki omogoči
li izpeljavo vseh načrtovanih 
posegov v okolici Blejske
ga gradu. Med najpomemb
nejšimi projekti sta uredi
tev dvigala na grad in gra
dnja Muzeja sodobne ume
tnosti, ki ga načrtujejo na 
prostoru propadlega podje
tja OGP Grad ob vznožju ce
ste na Blejski grad, so poja
snili na občini. Obenem so s 
spremembo prostorskih na
črtov omogočili gradnjo ve
likega parkirišča ob vstopu 

na grad neposredno ob špor
tnem parku. Kot napovedu
jejo na občini, bodo parkiri
šče za avtobuse uredili še le
tos, prihod nje leto pa še par
kirna mesta za osebna vozila. 

»Ureditev širšega območ
ja Blejskega gradu in Graj
ske pristave predstavlja po
membno razvojno name
ro preureditve dela območ
ja grajskega hriba, kar bo 
zagotovilo ustrezno prome
tno dostopnost na grad ter 
umestitev informacijskega 
centra in galerije sodobnih 
umetnosti kot novim gene
ratorjem razvoja kulturnega 
turizma na Bledu.«

Zelena luč za posege v okolici gradu
Blejski občinski svetniki so pretekli teden sprejeli tudi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta, ki bodo omogočile uresničitev načrtovanih posegov na območju 
širšega grajskega kompleksa.

S potrditvijo osnutka sprememb občinskega prostorskega 
načrta so občinski svetniki omogočili izpeljavo vseh 
načrtovanih posegov v okolici Blejskega gradu. / Foto: Tina Dokl 46. stran

Bo zdravnika strah 
napisati napotnico

43. stran

Urša Peternel

Kranj – Začenja se preno
va najpomembnejšega pro
tokolarnega objekta v drža
vi, gradu Brdo. V sklopu del 
bodo uredili vse strojne in
štalacije, vodovod, kanali
zacijo, ogrevanje, prezrače
vanje in hlajenje. Projekt je 
vreden 3,6 milijona evrov in 
ga bodo financirali s prora
čunskim denarjem. Kot so 
povedali v JGZ Brdo, so že 
začeli s pripravljalnimi deli, 
v marcu bo priprave nadalje
val restavratorski center, za 
njim pa bodo prišli izvajal
ci gradbenoobrtniških del. 

Dela naj bi potekala deset 
mesecev in naj bi bila zaklju
čena do konca leta. V tem 
času grad Brdo ne bo mogel 
gostiti protokolarnih dogod
kov, zato jih bodo organizi
rali v drugih objektih, kot so 
grad Strmol, Vila Bled, Vila 
Zlatorog, Vila Podrožnik in 
kongresni center Brdo.

Država želi grad Brdo pre
noviti še pred letom 2021, 
ko bo Slovenija predsedo
vala Svetu Evropske unije. 
Po sklepu vlade bo namreč 
Brdo gostitelj večine dogod
kov tudi ob drugem sloven
skem predsedovanju. Pre
novi gradu bo predvidoma 

spomladi prihodnje leto sle
dila še popolna prenova in 
širitev hotela Brdo. Preure
dili naj bi ga v sodoben ho
tel, ki bo nudil namestitve 
na ravni petih zvezdic, za re
dno poslovanje pa bo kate
goriziran v štiri zvezdice su
perior. Zamenjali bodo stre
ho, obnovili strojne inštala
cije, zgradili širša dvigala in 
obnovili pohištvo. Z razširi
tvijo bodo v hotelu zagotovi
li vsaj 120 sob višje kakovo
sti in pokrita parkirna me
sta, uredili bodo tudi okoli
co. Vrednost projekta je oce
njena na več kot 26 milijo
nov evrov.

Začenja se prenova gradu Brdo
Država začenja prenavljati grad Brdo, ki je naš najpomembnejši protokolarni 
objekt. Projekt je vreden 3,6 milijona evrov, obnova bo trajala deset mesecev. 
Prihodnjo pomlad bo sledila še obnova hotela.

Grad Brdo gosti predsednike, predstavnike kraljevih družin, diplomate in druge ugledne 
svetovne osebnosti. Zgrajen je bil pred več kot pol tisočletja. / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALOJZ ZUPANČIČ iz Zgornjih Gorij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Slovenija Offroad 2018

Na tradicionalni, že enajsti prireditvi Slovenija Offroad 2018 
bomo veseli tudi vaše družbe. Dosedanje prireditve so poka-
zale, da je zanimanje javnosti za tovrstne dogodke izjemno 
veliko. Leta 2017 si je prireditev ogledalo okoli 6500 gledalcev, 
kar je bilo veliko več, kot smo pričakovali. Veseli bomo, če se 
nam boste pridružili v nedeljo, 11. marca 2018, na zanimivi lo-
kaciji v gramoznici Graben na obrobju Radovljice. Tekmovanje 
Slovenija Offroad 2018 bo potekalo v različnih tekmovalnih di-
sciplinah. Na prireditvi vsako leto poskrbimo tudi za dodatne 
zanimive spremljajoče dejavnosti, ki motivirajo obiskovalce in 
tekmovalce. Tako smo organizirali različne predstavitve, ogled 
in preizkus novih terenskih vozil znamke Jeep ter VIP-prostor 
in pogostitev. Na prireditvi Slovenija Offroad so se s svojimi 
vozili, namenjenimi premagovanju brezpotij, predstavili tudi 
poklicni gasilci PGD Radovljica in Slovenska vojska. 

Enemu naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili vetrov-
ko prireditve (shoftshell), drugemu naročniku bomo podarili 
majico prireditve, tretjemu naročniku pa kupon za hrano in 
pijačo na prireditvi. Nagradno vprašanje se glasi: Kdaj in kje 
bo Slovenija Offroad 2018? Odgovore s svojimi podatki poš-
ljite do srede, 28. februarja 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Ultra Vortex – ustvarite zdravo okolje zase  
in za svojo družino

Vsi, ki imate težave 
z alergijami, dobro 
veste, da so udobno 
oblazinjeno pohištvo, 
žimnice, vzglavniki in 
blazine pravi raj za 
pršice, prah in bak-
terije. Ravno zato se 
pogosto odpoveduje-
mo udobju oblazinje-
nega pohištva, kar pa 
z uporabo tega never-
jetnega sesalnika ne 

bo več potrebno. Izjemen sesalnik znamke Hoover Ultra Vor-
tex je narejen posebej z namenom, da vam pomaga ustvariti 
in vzdrževati zdravo okolje za vas in vaše najdražje. Sesalnik 
odlikujejo tudi ciklonsko sesanje brez vrečk, preprosto pra-
znjenje posode za prah in udobno sesanje brez napora. Z njim 
se boste uspešno znebili tudi dlak svojih hišnih ljubljenčkov, 
zaradi učinkovitosti pa bo postal vaš najboljši prijatelj. Več 
informacij: www.hoover.si
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo ročni sesalnik Hoo-
ver SM 156 WD4. Naštejte tri prednosti sesalnika znamke Ultra 
Vortex. Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 26. 
februarja 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. februarja 2018, prejme 
CD skupine Klapa Šufit Helena Wraber z Golnika.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 13. februarja 2018, prejme 
ročni sesalnik Hoover Ljudmila Čeferin iz Gorenje vasi. 
Nagrajenkama čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – »Pred in-
ternacionalizem postavlja-
mo slovenstvo kot pozitiv-
ni patriotizem, v katerem 
velja, da ko imaš rad sebe, 
imaš lahko rad tudi druge. 
Brez tega ni prihodnosti niti 
za Slovenijo niti za druge 
evropske narode,« je na sre-
čanju ob 29-letnici stranke 
SDS naglasil njen prvak Ja-
nez Janša. V uvodu je zbrane 
v Kongresnem centru, zgra-
jenem v času Janševe vlade 
leta 2008 za potrebe pred-
sedovanja Slovenije Evrop-
ski uniji, pozdravil Branko 
Grims, predsednik Mestne-
ga odbora SDS Kranj, ki je 
gostil letošnje srečanje. Go-
renjci so bili tudi med nasto-
pajočimi, in sicer Javorski 
pevci iz Poljanske doline in 
otroška folklorna skupina 
Ivana Tavčarja iz Gorenje 
vasi. Grims je poudaril, da 
je treba letos vse sile usme-
riti k zmagi na volitvah, kjer 
sta po njegovem mnenju le 
dve alternativi: na eni strani 
naveza SD, Levica in Marjan 
Šarec, na drugi pa SDS. Izbi-
ra za slednjo je izbira za var-
nost, blaginjo, podjetništvo, 
razvojni potencial, sloven-
sko kulturo in vrednote, člo-
vekove pravice.

K mobilizaciji na volitvah 
je pozval tudi predsednik 
SDS Janez Janša in nani-
zal ključne cilje strankine-
ga programa: blaginja, dos-
topna vsem, varna Sloveni-
ja; red v javnih in državnih 
službah, vitka država kot 
servis državljanov; manj za 
davke, da nam bo več osta-
lo; spodbudno okolje za svo-
bodne podjetniške pobude, 
pokojnina, ki ne bo socialna 
kategorija, pač pa pošteno 

plačilo za minulo delo. Do-
taknil se je tudi »novih ob-
razov«, ki so sicer lahko obet 
nove osvežujoče politike, 
lahko pa tudi reciklaža stare-
ga. Pri tem je omenil imena 
Toneta Ropa, Gregorja Go-
lobiča, Zorana Jankovića in 
Mira Cerarja. 

Janša: Naredili se bomo 
velike

Janez Janša je napovedal, 
da se bo SDS bojeval za Slo-
venijo, kakršno smo izglaso-
vali na plebiscitu, za Slove-
nijo, v kateri bodo lahko tudi 
naši praprapravnuki peli 
slovenske pesmi, v kateri bo 
Slovencev vsako leto več in v 
kateri bomo lahko vsako leto 
živeli bolje. Ob tem je spom-
nil na čas slovenske osamo-
svojitve, ki je najpomemb-
nejše obdobje slovenske 
zgodovine. V tem času sta 
nastali tudi obe predhodnici 
sedanje stranke SDS, Soci-
aldemokratska stranka Slo-
venije in Slovenska demo-
kratična zveza. Slovenska 
država je rezultat takratnih 
vrednot, vendar Janša opo-
zarja, da je zadnje desetletje 
na krilih nedokončane tran-
zicije prišlo do razmer, ko 
se majeta slovenska samo-
zavest in identiteta. Citiral 
je Ivana Cankarja, ki je leta 

1916 dejal, da nas tujci in po-
tujčenci delajo majhne, tako 
da še sami začenjamo verje-
ti v svojo nemoč. SDS želi v 
Cankarjevem letu misel »de-
lajo nas majhne« spremeni-
ti v »naredili se bomo veli-
ke«. Govornik je opozoril na 
dogajanja v državi, kjer de-
nimo arbitražni sporazum 
o meji s Hrvaško v Evrop-
ski uniji prikazujejo kot pri-
mer slabe prakse; kjer je šlo 
skozi Slovenijo pol milijona 

ilegalnih migrantov in prav 
toliko kršitev šengenskega 
režima, kjer pravosodje krši 
pravni red, kjer nekaznova-
no prihaja do kraje sloven-
skih bank, kjer je vojska osla-
bljena, kjer je bilo prek pre-
iskovalnih komisij razkrin-
kano pranje denarja v ban-
ki za teroristično državo, v 
zdravstvu pa okoriščanje pri 
naročanju žilnih opornic. 
Napovedal je tudi, da bodo 
vztrajali pri odkrivanju tega 
kriminala in pri kaznovanju 
tistih, ki so zanj odgovorni. 

Ključen pa je boj za Slo-
venijo in njeno identite-
to. Doslej se je po njegovih 
besedah zanemarjalo na-
cionalne in skupno evrop-

sko identiteto, nasedalo pa 
zgodbi o multikulturnosti. 
Zdaj je čas za prebujenje. 
Ob tem je izrazil prepriča-
nje, da je na tej točki tre-
ba opustiti politično korek-
tnost, ker lahko ta prinese 
zgolj zablode. Eno je soli-
darnost do trpečih, drugo pa 
uničevanje lastne identitete, 
je dejal in poudaril: »Od tis-
tih, ki prihajajo od drugod, 
pričakujemo, da bodo spoš-
tovali naše navade, tradicijo, 

kulturo, da se bodo oni pri-
lagodili okolju, v katero pri-
hajajo, ne pa da bodo zahte-
vali, da se mi prilagodimo.« 

Ob letošnjih dvojnih voli-
tvah (parlamentarnih in lo-
kalnih) se stranka SDS ozi-
ra v obdobje slovenske osa-
mosvojitve, ko je iz sedmih 
političnih strank nastal De-
mos in v občutno težjih raz-
merah od današnjih dose-
gel zmago. Tudi sedaj SDS 
napoveduje, da se bo pove-
zovala s strankami sorodne 
politike. 

NSi na programski 
konferenci

Konec tedna se je na pro-
gramski konferenci sesta-
la tudi stranka NSi. Na njej 
je novi vodja Matej Tonin 
predstavil volilni program, 
strnjen v deset ključnih 
točk, med katerimi so ures-
ničitev bolj pravične domo-
vine, zagotovitev višjih plač 
za vse zaposlene in uved-
ba sodobnega zdravstvene-
ga sistema, ki bo vsem omo-
gočil hitro zdravljenje. Ob-
ljubljajo zagotovitev višjih 
pokojnin, varnejše zapo-
slitve za aktivno generaci-
jo, poenostavitev delovno-
pravne zakonodaje, omogo-
čili bodo več investicij, tudi 
s poenostavitvijo gradbene 
zakonodaje. Administraci-
jo bodo naredili učinkovi-
tejšo. Okrepili bodo družin-
sko politiko, uvedli otroški 
temeljni dohodek za vsake-
ga otroka in s tem poenosta-
vili sistem družinskih pre-
jemkov. Mladim bodo za-
gotovili uporabno znanje in 
povečali kakovost izobraže-
vanja, srednje šole in uni-
verze naj se povežejo z go-
spodarstvom in bolje odgo-
varjajo na njegove potrebe. 
Za mir in varnost Sloveni-
je bodo poskrbeli za večja 
vlaganja v obrambo države 
in popravili porazno stanje 
Slovenske vojske. Obljub-
ljajo tudi primerno ureditev 
statusa gasilcev.

Prva je Slovenija
Ob 29. obletnici ustanovitve SDS na Brdu njen predsednik Janez Janša poudarja pomen boja za 
identiteto: za nas je prva Slovenija, šele potem vse drugo. To je nakazalo tudi uvodno petje slovenske 
himne, ki se je začelo z drugo kitico, Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet ...  
Na programski konferenci se je sestala tudi stranka NSi.

Ob 29-letnici SDS je pred polno dvorano na Brdu nastopila otroška folklorna skupina iz 
Gorenje vasi. / Foto: Tina Dokl

Osrednji govornik predsednik SDS Janez Janša / Foto: Tina Dokl
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KOMENTAR
Ana Šubic

Počitnice brez naprav

V soboto smo se šli san-
kat na bližnji hribček. 
Menda se je nekoč tam 

trlo otrok, ko je bil sneg. Tako 
so nam, priseljencem, povedali 
domačini. A o vrvežu na snegu 
ni bilo tokrat ne duha ne sluha. 
Skupaj z našima ni bilo otrok 
niti za prste ene roke. Ena od 
mamic pove, da dopoldne so 
bili pa kar sami.

Še do nedavnega smo se 
pritoževali nad bolj ali manj 
zelenimi zimami, ki so otroke 
v zadnjih letih prikrajšale za 
užitke na snegu, ko pa smo 
končno tudi v nižinah dočaka-
li izdatno pošiljko snega, pa to 
očitno marsikoga ne gane kaj 
dosti. Pred dvema, tremi deset-
letji smo otroci komaj čakali, 
da smo lahko šli poteptat sneg 
na »kucelj« za domačo hišo, 
kjer smo nato v družbi vrstni-
kov preživljali prosti čas, dokler 
snega ni pobralo. Seveda so da-
nes povsem drugačni časi, otro-
ci imajo več šolskih obveznosti, 
še zlasti pa precej več popol-
danskih dejavnosti, kot smo jih 
imeli mi. Ob tem pa tudi ob 
(pre)zaposlenih starših, ki se iz 
služb vračajo pozno popoldne, 
je razumljivo, da med tednom 
le redke družine najdejo čas, da 
se odpravijo na sneg. Pa ven-
dar: v kraju z nekaj tisoč prebi-
valci bi pričakovala, da bo vsaj 
konec tedna na hribčku, kjer so 
se nekoč tako radi smučali in 
sankali, kaj bolj živahno. Tako 
pa že slaba poteptanost snega 
nakazuje, da tod v zadnjem 
času prav veliko otrok ni bilo. 

In podobno je na marsikaterem 
nekoč obljudenem »kuclju«. 

Upam, da bo vsaj ta teden, 
ko so zimske počitnice, na sne-
gu več otrok. Vreme ni najbolj 
spodbudno, pa vendar ... Pri-
voščim jim, da bi se z vrstniki 
veliko družili na snegu, tako 
kot smo se nekoč, pa čeprav vsi 
povsem premočeni in premra-
ženi do kosti. Pa tudi da bi 
prosti čas preživljali s starši, ki 
imamo ob hitrem življenjskem 
tempu za otroke žal manj časa, 
kot bi si želeli. Že vzgojiteljica v 
vrtcu je z otrokom precej več ur 
kot starš, še manj jih vidimo, ko 
so v šoli in nato na popoldan-
skih dejavnostih.

Če ste si ta teden lahko pri-
voščili dopust, ga torej čim bolj 
posvetite otrokom. Naj bodo 
vaše skupne ure dragocene. 
Otroci naj prostih dni ne pre-
življajo prilepljeni na televizij-
ski ekran, tablico ali pametni 
telefon. Slednjega pa vsaj med 
dopustom, kolikor se da, odloži-
mo tudi starši. Pametni telefon 
menda preverimo več kot dves-
tokrat na dan, več kot tretjina 
Slovencev pa se počuti izgub-
ljeno, če ga ne najde. Ne bodite 
ena tistih družin, ki se odpravi 
na večerjo, nato pa vsak zre v 
svoj telefon. Ob tem mi pride 
na misel tudi naš zadnji po-
letni dopust v toplicah, kjer si 
v napihljivih obročih na vodi 
srečal tudi kopalce z mobilnimi 
telefoni v rokah. In to ne samo 
mladih. Neka »iznajdljiva« go-
spodična ga je za vsak primer 
imela kar v plastični vrečki ...

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V nedavno 
sprejetem vladinem Splo
šnem dogovoru v zdravstvu 
obstaja možnost, da bo stro
šek pregleda, ki bo posledica 
strokovno neustrezne napo
titve, obračunan splošnemu 
oz. družinskemu zdravniku, 
ki je izdal napotnico. Minis
trica za zdravje Milojka Ko
lar Celarc je opozorila na ve
liko nepotrebnih napotitev 
na sekundarno raven, kar 
je po njenem mnenju tudi 
del težav predolgih čakal
nih vrst. Pojasnila je, da je 
nova stopnja nujnosti napo
titve »zelo hitro« prvenstve
no namenjena pacientom s 
sumom za rakava obolenja, 
iz bolnišnic pa dobiva infor
macije, da je na to stopnjo 
enormno veliko napotitev 
tudi za druga stanja. Minis
trica je prepričana, da mo
rajo osebni zdravniki me
rila glede stopnje nujnosti 
upoštevati, zdravniki na se
kundarnem nivoju pa imajo 
po istem zakonu možnost, 
da naredijo triažo napotnic, 
če niso jasne diagnoze, na
potnice. 

Zdravniška zbornica Slo
venije (ZZS) je na vlado na
slovila poziv, da razveljavi 
sklep, da bi družinski zdrav
niki v prihodnje morali kriti 
stroške domnevno neupra
vičenih napotitev bolnikov 
na specialistične preglede. 
V ZZS opozarjajo, da je tak 
sklep nezakonit, saj ga je 
vlada dodala mimo vsakega 
dogovarjanja v predhodnih 
stopnjah sprejemanja Splo
šnega dogovora. »Zdrav
nik bo v strahu pred kazni
jo, ki lahko sledi domnevno 
napačnemu napotovanju, 

verjetno res manjkrat na
pisal napotnico, pri tem pa 
lahko spregleda kakšen po
memben znak bolezni, ki bo 
za pacienta lahko tudi uso
den,« je poudarila predse
dnica ZZS dr. Zdenka Čeba
šek Travnik.

Na območju kranjske ob
močne enote Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) so osebni 
oz. družinski zdravniki ja
nuarja letos v povprečju iz
dali 168,49 napotnice, naj
več izdanih je bilo 568 (vir: 
NIJZ). To so le napotnice, 
ki so evidentirane v sistemu 
eNaročanja, ki jih je kot ele
ktronske izdal že zdravnik 
napotovalec, ter papirne na
potnice, ki so bile kasneje 
vnesene kot enapotnice. V 
tej statistiki ni papirnih na
potnic, ki morda obidejo sis
tem eNaročanja.

Denarno kaznovanje je 
nekaj nepojmljivega

Za mnenje smo vprašali 
strokovnega vodjo Osnovne
ga zdravstva Gorenjske Ale
ksandra Stepanovića, specia
lista splošne medicine. »Mo
rebitno denarno kaznovanje 
izvajalcev zaradi preveč na
potitev je v razvitem svetu ne
kaj nepojmljivega in zdravni
ki družinske medicine bomo 
storili vse, da se to določilo 
umakne. V primeru, da bo do 
kaznovanja dejansko prišlo, 
nam namreč grozi razpad sis
tema napotovanja in morda 
tudi izvajanja družinske me
dicine v javnem zdravstvu. 
Administrativno določanje 
upravičenosti napotitev pose
ga v strokovno avtonomnost 
zdravnikov in nas oddalju
je od tega, da bi bilo možno 
bolnika obravnavati celostno, 

vključno s socialnim in eko
nomskim vidikom, ki sta po
leg bolezni same prav tako 
ključnega pomena za zdra
vstveni izhod. Ravno zaradi 
neugodnih okoliščin, ki niso 
strogo medicinske, so odlo
čitve zdravnikov družinske 
medicine večkrat drugačne, 
kot bi bile, če bi lahko bolezen 
z matematično natančnostjo 
opredelili po izraženosti do
ločenih simptomov. Naj na
vedem samo najbolj prep
rost primer: zdravljenje (in 
napotovanje) zaradi pljučni
ce pri starejši osamljeni ose
bi s številnimi kroničnimi 
boleznimi je zelo različno od 
zdravljenja sicer enake pljuč
nice pri predhodno zdravi 
osebi, kjer je možna celovi
ta domača oskrba. Zdravniki 
družinske medicine se zavze
mamo za strokovno uteme
ljeno napotovanje in meni
mo, da bi moralo ministrstvo 
razmere v zdravstvu urejati 
na vsebinskih in ne na admi
nistrativnih temeljih. Seveda 
je v ozadju poskus krajšanja 
čakalnih dob, česar pa tovr
stne odredbe ne bodo učinko
vito rešile. Zdravniki družin
ske medicine se ne namera
vamo podrediti ustrahovanju 
z administrativnimi uredba
mi in bomo še naprej po svo
ji strokovni presoji bolnike z 
ustrezno stopnjo nujnosti na
potili na sekundarni nivo, če 
bodo možnosti za diagnosti
ko oz. zdravljenje pri nas izčr
pane. Krajšanje čakalnih dob 
na plečih tistih bolnikov, ki so 
potrebni pregleda pri klinič
nem specialistu, in s kazno
vanjem zdravnikov zaradi 
napotovanja je nesprejemlji
vo. Za krajše čakalne dobe bo 
politika potrebovala drugač
ne vzvode reševanja težav.«

Bo zdravnika  
strah napisati napotnico?
Na območju kranjske območne enote ZZZS so osebni oz. družinski zdravniki januarja letos v povprečju 
izdali 168,49 napotnice, največ izdanih je bilo 568. Vlada je predvidela morebitne denarne kazni za 
zdravnike, ki bodo neupravičeno napotovali. Do tega ukrepa so kritični pri Zdravniški zbornici Slovenije 
kot tudi strokovni vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske Aleksander Stepanović, dr. med.

Aleksander Stepanović / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Bolnišnici za gi
nekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj so začeli s tež
ko pričakovano obnovo po
rodnega bloka, ki naj bi tra
jala pet mesecev. »V tem 
času smo za potrebe porod
nega bloka preuredili del gi
nekološkega oddelka in za 
zdaj vse poteka normalno. 
Poskrbljeno je tako za naše 

ginekološke pacientke kot 
za porodnice, ki so in bodo 
deležne enako strokovne in 
prijazne obravnave kot ved
no. Bo pa v času gradbenih 
del občasno prihajalo do več
jega hrupa v bolnišnici, zara
di česar se pacientkam opra
vičujemo in jih prosimo za 
razumevanje,« je sporočila 
vršilka dolžnosti direktorice 
BGP Kranj Polona Podnar. 
Obnovo porodnega bloka je 

vlada pred približno letom 
dni umestila v Načrt razvoj
nih programov (NRP) za ob
dobje 2017–2020. Predmet 
investicije je izvedba grad
benih, obrtniških in inštala
cijskih del ter nakup (izdela
va, dobava in montaža) opre
me. Porodni blok je star več 
kot petdeset let, temeljni na
men investicije pa je zagoto
viti potrebne, zahtevam so
dobnega časa in dejavnosti 

primerne prostorske po
goje in opremo za varno in 
učinkovito izvajanje porod
niške dejavnosti in nego po
rodnic ter novorojencev v 
BGP Kranj. Ocenjena vred
nost investicije po NRP zna
ša skoraj 630 tisoč evrov, od 
tega bo ministrstvo za zdrav
je za kritje stroškov izvedbe
nih del zagotovilo večino de
narja, preostalo pa bolnišni
ca.

Obnavljajo porodni blok
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Jesenice – V Vrtcu Jesenice, 
ki ga obiskuje kar nekaj ot-
rok albanske narodnosti, so 
strokovne delavke v sodelo-
vanju z izkušeno in peda-
goško podkovano prevajal-
ko iz albanskega jezika Res-
nijo Redžepi prvič pripravi-
le srečanje s starši albanske 
narodnosti. »Vabilu so se 
vsi starši z veseljem odzva-
li in že s svojo prisotnostjo 
pokazali, da takšno sreča-
nje resnično cenijo. Mož-
nost organiziranega varstva 
v času srečanja za otroke, ki 
so vključeni v vrtec, pa tudi 
za njihove starejše bratce ali 
sestrice, je marsikoga še do-
datno spodbudila. Na sre-
čanju so starši v maternem 

jeziku dobili informacije 
o načinu življenja in dela v 
vrtcu, poteku dneva, ciljih 
in nalogah predšolske vzgo-
je v slovenskem vzgojno-izo-
braževalnem sistemu, načr-
tovanju dejavnosti, prehodu 
otrok v šolo ... Starši so imeli 
priložnost vprašati strokov-
ne delavce, kar jih je zanima-
lo, pa tudi obratno,« je po-
vedala Neža Ajdišek iz Vrt-
ca Jesenice in dodala, da so 
sproščeno vzdušje, nasme-
jani obrazi in pohvale star-
šev, da so zadovoljni z delom 
vrtca, zaposlenim dali veliko 
spodbudo. »Živeti vrednote 
multikulturnosti, strpnosti 
in odprtosti ni težko, če zna-
mo spoštovati drug drugega 
in če smo odprti za skupno 
sodelovanje,« je še dodala.

Mirë se vjen – 
dobrodošli v vrtcu
V Vrtcu Jesenice so pripravili srečanje za starše 
albanske narodnosti.

Starši so v albanskem jeziku dobili informacije o tem,  
kaj otroci počnejo v vrtcu, kako poteka njihov dan ...

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Potem ko 
so kranjskogorski žičničarji 
pred nekaj leti tik pod smu-
čiščem Vitranc v Kranjski 
Gori uredili parkirišče oziro-
ma počivališče za avtodome, 
po novem zaradi spremenje-
ne zakonodaje in z njo pove-
zanih dodatnih obveznosti 
za upravljavca zdaj prenoče-
vanje pod smučiščem ni več 
mogoče. RTC žičnice Kranj-
ska Gora so namreč doseda-
nje postajališče spremeni-
le v navadno parkirišče, kjer 
avtodomi lahko parkirajo od 
sedmih zjutraj do enajstih 
zvečer.

Kot je pojasnila Klavdi-
ja Gomboc iz RTC žični-
ce Kranjska Gora, bi mora-
li po spremembi zakonoda-
je na področju pobiranja tu-
ristične takse za normalno 
delovanje postajališča za av-
todome zagotoviti nadzor 
nad pobiranjem turistične 
takse. Če se turist ne bi pri-
javil in plačal turistične ta-
kse, bi bilo podjetje v prekr-
šku, za kar so predvidene vi-
soke kazni; do tri tisoč evrov 
za pravno osebo, tisoč dvesto 
za odgovorno osebo in tristo 
evrov za osebo, neposredno 
odgovorno za pobiranje turi-
stične takse.

»Postajališča fizično ne 
moremo ograditi, ker nismo 
lastniki zemljišča – lastni-
kom za uporabo plačujemo 

odškodnino – tako da smo 
razmišljali, kako težavo ure-
diti in prišli do rešitve, za ka-
tero se zavedamo, da je daleč 
od idealne: z znakom smo 
omejili zadrževanje avtodo-
mov na parkirišču čez noč. 
Rešitev je zgolj začasna, ko 
bo vrhunec sezone mimo, 
se bomo temeljito lotili re-
ševanja problematike, ki se 
je zavedamo, a je ne more-
mo urediti z danes na jutri,« 
je povedala Klavdija Gom-
boc in poudarila, da se bodo 
v reševanje problema morali 
vključiti vsi deležniki kranj-
skogorskega turizma, saj 
omenjenega parkirišča ne 
uporabljajo zgolj smučarji, 

temveč tudi drugi obiskoval-
ci, pohodniki, smučarski te-
kači in podobno ... 

Kot je povedal direktor Tu-
rizma Kranjska Gora, se v de-
stinaciji zavedajo težave. Go-
stov, ki v Kranjsko Goro pri-
hajajo z avtodomi, je iz leta v 
leto več, tudi pozimi, še po-
sebno v času velikih priredi-
tev, kot sta Pokal Vitranc in 
Planica. »Težava ni samo 
naša, kranjskogorska, po-
dobno je tudi na drugih slo-
venskih počivališčih za avto-
dome. Ob tem smo na Go-
renjskem eni redkih – če ne 
edini – ki imamo tudi v teh 
zimskih razmerah parkirišče 
zgledno urejeno. Mislim, da 

so naši žičničarji zadevo ure-
dili na ta trenutek edini mo-
žen način. Prehod na pobira-
nje turistične takse je namreč 
velik logistični zalogaj, na ka-
terega se bodo morali dob-
ro pripraviti. Za zdaj goste 
usmerjamo v Gozd - Martu-
ljek, kjer je kamp Špik odprt 
vse leto, na voljo pa je okoli 
250 urejenih mest za avtodo-
me. Nekaj mest je urejenih 
tudi v Planici. Ko pa bo zim-
ske sezone konec, se bomo 
vsekakor morali dogovoriti 
tudi o tem, kako poskrbeti za 
goste, ki k nam pridejo z avto-
domi, in njihovo bivanje ure-
diti na zakonit način,« je še 
povedal Veber.

Prenočevanja odslej ni več
Avtodomi na parkirišču pod Vitrancem ne smejo več ostajati čez noč, žičničarji in turistični delavci  
še iščejo trajnejšo rešitev. V nekaj kilometrov oddaljenem kampu Špik je prostora dovolj, tudi pozimi.

Počivališče za avtodome pod smučiščem v Kranjski Gori je zato, ker upravljavci ne  
morejo zagotoviti nadzora nad pobiranjem turistične takse, po novem le parkirišče,  
kjer ni mogoče ostati čez noč.

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V če-
trtek so bohinjski občinski 
svetniki soglasno potrdili 
akcijski načrt urejanja pro-
meta v Bohinju, ki omogo-
ča uvedbo vrste ukrepov za 
vse večjo prometno razbre-
menitev jezerske sklede, ki 
se posebno v vročih pole-
tnih dneh utaplja v pločevi-
ni. Akcijski načrt predvide-
va nadgradnjo dosedanjih 
ukrepov za trajnostno mo-
bilnost in vključuje kratko-
ročne ukrepe za pet ključ-
nih področij: načrtovanje 
prometa, hojo, kolesarje-
nje, javni prevoz in motor-
ni promet. Na področju pro-
metnega načrtovanja bodo 

pripravili ukrepe s področ-
ja organizacije prometa. Na 
področju hoje bodo osnov-
ni ukrepi namenjeni uredi-
tvi pešpoti in pločnikov, kjer 
se že letos obeta vrsta inve-
sticij. Na področju kolesar-
jenja bo osnova strategija ra-
zvoja kolesarjenja z zasnovo 
kolesarskega omrežja. Letos 
bo urejena kolesarska brv 
med Kamnjami in Poljem 
na Rju, premika pa so tudi 
na področju regionalne ko-
lesarske poti, kjer je projek-
tna dokumentacija v pripra-
vi za kolesarsko pot od Sote-
ske do Bohinjske Bistrice in 
idejna zasnova za pot skozi 
Sotesko do Bleda. Načrtu-
jejo tudi nadgradnjo siste-
ma izposoje koles z novimi 

točkami. Največji premiki 
se obetajo pri javnem potni-
škem prometu z uvedbo t. 
i. shuttle prevozov v poletni 
sezoni od železniške postaje 
do jezera in oddaljenih par-
kirišč do jezera, prizadevajo 
si uskladiti vozne rede, oživi-
ti železniško postajo v Sote-
ski, kjer načrtujejo ureditev 
parkirišča po načelu parkiraj 
in se pelji, parkirišča pa naj 
bi postopoma vse bolj odmi-
kali od jezera. Kot ugotavlja-
jo na občini, bodo načrti tež-
ko izvedljivi brez povečanja 
nadzora nad parkiranjem, 
kjer se bodo letos poleti v 
nadzor vključili tudi nadzor-
niki TNP, pomagala pa bosta 
mobilna informacijska toč-
ka in nadgrajeni inteligentni 

transportni sistem, ki bo že 
pred Bohinjsko Bistrico ob-
veščal obiskovalce o prostih 
parkirnih mestih. Dolgoroč-
ni strateški ukrepi predvide-
vajo gradnjo garažnih hiš v 
Ribčevem Lazu in Bohinjski 
Bistrici, prometno zaprtje 
Ukanca in ceste do slapa Sa-
vice ter uvedbo javnega po-
tniškega prometa.

Kot je dejal župan Franc 
Kramar, urejanje prome-
ta v tako zahtevnem oko-
lju, kot je narodni park, ni 
preprosto. »Akcijski načrt 
predvideva nadgradnjo pro-
meta, želimo ljudi usmer-
jati, naj ne uporabljajo ved-
no avtomobila oziroma se 
z njim ni treba ravno pripe-
ljati na obalo, ampak ga lah-
ko pustijo na obrobju in gre-
do s kolesom ali javnim pre-
vozom do jezera. Zdi se mi 
pomembno, da smo pri tem 
enotni in najdemo optimal-
ne rešitve. Čeprav so parkir-
nine povsem običajne pov-
sod po Sloveniji, so samo v 
Bohinju večni kamen spoti-
ke, kar ni prav, saj je naš na-
men, da zaščitimo obalo je-
zera, ki takšne obremenitve 
preprosto ne zmore.«

Z akcijskim načrtom nad  
prometne težave
V Bohinju so se odločili s konkretnimi ukrepi rešiti prometne težave,  
ki nastanejo predvsem v poletnih prometnih konicah.

Radovljica – Kmetijska svetovalna služba na predavanjih po 
Gorenjskem predstavlja letošnje novosti pri uveljavljanju ne-
posrednih plačil in drugih subvencij. V petek, 23. februarja, bo 
ob 9.30 predavanje v Domu agrarne skupnosti na Dovjem, v 
ponedeljek, 26. februarja, ob 9.30 v kulturno-gasilskem domu 
na Blejski Dobravi, v torek, 27. februarja, ob 9.30 v Gorjanskem 
domu v Zgornjih Gorjah in ob 15. uri v Domu Joža Ažmana 
v Bohinjski Bistrici, v sredo, 28. februarja, ob 9.30 pa še v 
kulturnem domu na Lancovem.

Predstavitev novosti pri uveljavljanju subvencij

Jože Košnjek

Brezje – V soboto, 17. febru-
arja, je bilo na sporedu tradi-
cionalno romanje na Brezje 
ljudi, ki so odvisni od alko-
hola, in drugih odvisnikov. 
To romanje je pomembno 
dejanje v akciji »40 dni brez 
alkohola«. V baziliki Marije 
Pomagaj je v družbi več du-
hovnikov zanje in za njihove 

svojce maševal cistercijan-
ski opat Janez Novak. V pri-
digi je med drugim dejal, da 
ljudje nosimo številna bre-
mena, tudi breme omam, 
ki nam obljubljajo veselje, 
v resnici pa nam ga ne dajo. 
Romarje je nagovoril glav-
ni tajnik Slovenske karitas 
Cveto Uršič, Imre Jerebic pa 
se je pogovarjal z nekaterimi 
odvisniki. 

Težka bremena odvisnosti

Svet šole Osnovne šole Žirovnica 
razpisuje prosto delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE 
OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA. 
Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije  
št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018.
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Maksim Osipov, ruski zdravilec in promotor 

narodne medicine, se uvršča med najboljše 

zdravilce na svetu. Poznan je po svojem 

netradicionalnem pristopu k medicini in 

zdravemu življenjskem slogu.

SVETOVNO ZNANI ZDRAVILEC 
MAKSIM OSIPOV ZOPET Z NAMI 

V HOTELU RIBNO

Terapije je potrebno predhodno rezervirati na:  
04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.si

Termini v letu 2018:  26.2. – 4. 3. 2018
          16.4. – 22. 4. 2018
          21.5. – 27. 5. 2018

Hotel Ribno, Izletniška ulica 44, 4260 Bled

Maksim Osipov, ruski zdravilec in promotor 

narodne medicine, se uvršča med najboljše 

zdravilce na svetu. Poznan je po svojem 

netradicionalnem pristopu k medicini in 

zdravemu življenjskem slogu.

SVETOVNO ZNANI ZDRAVILEC 
MAKSIM OSIPOV ZOPET Z NAMI 

V HOTELU RIBNO

Terapije je potrebno predhodno rezervirati na:  
04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.si

Termini v letu 2018:  26.2. – 4. 3. 2018
          16.4. – 22. 4. 2018
          21.5. – 27. 5. 2018

Hotel Ribno, Izletniška ulica 44, 4260 Bled

V Hotelu Ribno pri Bledu 
bo gostoval svetovno zna
ni zdravilec Maksim Osipov. 
O njegovih uspehih govori
jo številne diplome, udelež
ba na svetovnem kongre
su zdravilcev, prestižni naziv 
»Zlate roke«, predvsem pa 
številne pisne izjave ter za
hvale ljudi, ki jim je do sedaj 
pomagal.

Pravijo, da ima izvirne me
tode zdravljenja. Naravna 
sposobnost, da vidi energet
sko stanje človeka, ki pride k 
njemu, mu omogoča, da pre
pozna  posameznikove teža
ve, ne da bi poznal njegovo 
diagnozo. 

K njemu hodijo ljudje, ki 
imajo težave s hrbtenico (iši
as, okvara medvretenčnih 
ploščic, nepravilna hoja ipd.) 
in njeno kronično preobre
menjenostjo. Z masažo urav
novesi energetske tokove 
v telesu in stabilizira nerav
novesje ter vzpostavlja pre
tok energije po meridianih. 
A kot pravi sam, najprej je tre
ba odstraniti vzroke bolezni, 
šele potem se lahko posveti
mo njenim posledicam.

Druga skupina ljudi, ki pri
hajajo k njemu, so ljudje z 
glavoboli. S hudimi boleči
nami se srečuje vse več lju
di, še posebej ženske trpijo 

zaradi glavobolov, ki pa niso 
značilni samo za obdob
je menopavze, temveč se 
ženske s temi težavami sre
čujejo že prej. Osipov pravi, 
da je pri glavobolu z migre
no uspeh ozdravitve stood
stoten.

Dobre rezultate ima tudi 
z zdravljenjem težav, kot 
so depresija in stres, skle
pna in revmatska obolenja, 
bronhitis, Downov sindrom, 
multipla skleroza, demeca, 
Alzheimerjeva in Parkinsko
nova bolezen, ki zelo ote
žujejo posameznikovo živ
ljenje. Pri polovici ljudi se 

stanje po terapijah popolno
ma izboljša, pri tretjini delno. 

Nanj se obrača tudi vse 
več staršev, ki jih zanima, ali 
zdravi tudi otroke, največ
krat s težavami, kot so hiper
aktivnost, slaboten imunski 
sistem, uhajanje urina pono
či, slaba motorika in Downov 
sindrom.  Da, in prav z naj
boljšimi rezultati se lahko 
pohvali ravno pri zdravljenju 
otrok, saj jih ozdravi kar 95 
odstotkov. K temu zagoto
vo pripomore dejstvo, da ot
roci prihajajo na terapijo ne
obremenjeni, brez zadržkov 
predsodkov in strahu. 

Maksim Osipov zase zatr
juje, da nima nadnaravnih 
moči, vendar ga imajo mno
gi ozdravljeni za čudodelni
ka. Nikoli ne ponuja čude
žev in posamezniku vse
lej razloži, da je za očišče
nje telesa potreben čas. Tis
ti, ki so bili pri njem, pravi
jo, da je srečanje z njim zani
miva izkušnja. Med terapijo 
najprej vpliva na energet
sko stanje, na pretok ener
gije, potem na imunski sis
tem in nato še na delova
nje žlez z notranjim izloča
njem. Ko energija ponovno 
in brez ovir steče po telesu, 
se začne postopek čiščenja 
in zdravljenja.

Od 26. 2. do 4. 3. 2018 
bo imel srečanja in izvajal 
terapije v idiličnem Hote-
lu Ribno na Bledu, kamor 
se rad vrača zaradi prelepe 
okolice in prijaznega oseb
ja, zdrave in okusne hrane, 
predvsem pa, kot pravi sam, 
zaradi dobre energije, ki jo 
čuti na tem kraju. In prav 
zato, ker se sam dobro po
čuti, lahko še bolje pomaga 
tistim, ki potrebujejo njego
vo pomoč.

Rezervacije in vprašanja 
sprejemajo po telefonu: (04) 
57 83 100 ali preko epošte: 
info@hotelribno.si.

MAKSIM OSIPOV, SVETOVNO ZNANI RUSKI 
ZDRAVILEC V HOTELU RIBNO NA BLEDU
Njegova naravna sposobnost je, da občuti energetsko stanje posameznika, kje ima 
težave in kakšne so te.

O uspehih Maksima Osipova  
govorijo številne diplome, udeležba na  

svetovnem kongresu zdravilcev,  
prestižni naziv »Zlate roke«, predvsem pa  

številne pisne izjave ter zahvale ljudi,  
ki jim je do sedaj pomagal.
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Urša Peternel

Radovljica – »Mladostniki 
imajo zelo različne težave, 
ni tipičnega pumovca. Veli-
ko težav je povezanih z od-
raščanjem, kot je uporni-
štvo, ne zdržijo v šoli, 'šp-
ricajo'. Veliko jih je v stiski 
zaradi problemov v družini, 
nasilja, alkoholizma, tudi 
spolnih zlorab. Težave veli-
kokrat rešujejo neustrezno, 
tudi z zlorabo drog in alko-
hola. Nekateri zaidejo v kri-
minal, drugim se razvijejo 
težave v duševnem zdravju, 
kot so depresija, psihotična 
stanja, motnje prehranjeva-
nja, samopoškodovanje. Ne-
kateri udeleženci resno raz-
mišljajo o samomoru, ne vi-
dijo smisla v življenju. Zato 
so pogovori zelo pomembni, da skupaj z njimi poiščemo 

rešitve in jih tudi napotimo 
v ustrezne oblike pomoči,« 
je povedala Mateja Rozman 
Amon, direktorica Ljud-
ske univerze Radovljica, ob 
praznovanju osemnajstle-
tnice delovanja programa 

Projektno učenje za mlajše 
odrasle, ki mu krajše rečejo 
kar Pum. 

Program je zaživel febru-
arja 2000, namenjen pa 
je mladim, starim od 15 do 
25 let, ki so zapustili osnov-
nošolsko ali srednješolsko 

izobraževanje in so brez 
dela. V Pumu se problemov 
mladih lotijo celostno, sku-
paj rešujejo težave, pove-
zane s šolo, in osebne sti-
ske. Poleg učenja – cilj je do-
končanje šolanja – so ude-
ležencem na voljo številne 

interesne dejavnosti, ukvar-
jajo se s športom, v teh letih 
so naredili več filmov, gle-
daliških iger, modno revijo, 
lutkovno igrico, nekaj vide-
ospotov, fotografsko razsta-
vo, plesno predstavo, PU-
Mopis, dokumentarni film 
o duševnem zdravju mladih 
z naslovom Hočem živeti ... 

»Glavni poudarek pri delu 
z mladimi je v tem, da jih 
mentorji spoštujemo, jih 
jemljemo kot enakovredne 
in jih imamo radi. Vedno 
jim stojimo ob strani, nikoli 
jim ne očitamo spodrsljajev, 
spodbujamo jih v pozitivne 
odločitve. Veliko situacij, ki 
so res hude, reši tudi humor 
in to, da se znamo pošaliti, 
jih objeti, se z njimi smeja-
ti in jih potolažiti,« je pove-
dala Mateja Rozman Amon, 
pred osemnajstimi leti tudi 
sama mentorica v progra-
mu. »Najlepše pa je videti bi-
vše pumovce, nekateri ima-
jo sedaj že svoje družine, da 
jim gre dobro v življenju,« je 
dodala.

Praznovanja se je udele-
žil tudi radovljiški župan Ci-
ril Globočnik, ki je poklepe-
tal s pumovci in se razveselil 
njihovih pozitivnih zgodb. 
V imenu ministrice za delo, 
družino in socialne zadeve 
je pumovcem čestitala Moj-
ca Faganel.

Pum je postal polnoleten 
Program Projektno učenje za mlajše odrasle v Radovljici je dopolnil osemnajst let. 

Ob praznovanju so pumovci odigrali tudi lutkovno predstavo Sneguljka in sedem  
palčkov. / Foto: Gorazd Kavčič

V osemnajstih letih so na 
samostojno pot pomagali 
630 mladostnikom, to je 
povprečno 35 vsako leto.

Žiri – Iz Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Kranj so spo-
ročili, da predavanje o pride-
lovanju zelenjave v zaprtem 
prostoru, ki naj bi bilo danes, 
v torek, v zadružnem domu v 
Žireh, odpade.

Predavanje o 
pridelovanju zelenjave 
odpade

Medvode – Na spletni stra-
ni Vrtca Medvode poteka 
spletna dražba reprodukcij 
znanih umetniških del. Gre 
za projekt, ki so ga pripravili 
tretje leto zapored. Mladi upi 
iz Vrtca Medvode vsako leto 
v različnih slikarskih tehnikah 
ustvarjajo reprodukcije znanih 
umetniških del. Te otroci upo-
dobijo na pristen umetniški 
način pod budnim mentor-
stvom Tine Marovt, profeso-
rice likovne umetnosti. Ob 
zaključku projekta vse ustvar-
jene slike prodajo na dražbi, 
s tem pa zbirajo sredstva 
v sklad Vrtca Medvode. Z 
zbranimi sredstvi otrokom 
omogočajo nove nadstandar-
dne pripomočke in doživetja. 
Spletna dražba letošnjih del se 
je začela na slovenski kulturni 
praznik in bo potekala do če-
trtka, 22. februarja.

Spletna dražba otroških 
umetniških del
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Mateja Rant

Bled – Konferenco na temo 
energetske in finančne ne-
odvisnosti so pripravili kot 
uvod v dolgoročno prija-
teljsko in poslovno sodelova-
nje med slovenskimi in lih-
tenštajnskimi podjetji s pod-
ročja energetike in financ. 
Na dogodku so po besedah 
Lidije Zeme iz BSC Kranj 
gostili več kot 150 udeležen-
cev, med drugim predstavni-
ke investicijske banke LGT 
in člane viteškega združenja 
slovensko-lihtenštajnskega 
prijateljstva. Temu dogodku 
bo sledil slovenski dan v Lih-
tenštajnu, saj je dolgoroč-
ni cilj projekta prijateljstvo 
in aktivno vključevanje na 
trg poslovnih in finančnih 
možnosti z izmenjavo dob-
rih praks in uveljavljanjem 
pozitivnih strategij. 

Kot soorganizatorji so 
na dogodku sodelovali tudi 
predstavniki podjetij s pod-
ročja energetike in investi-
cijskih vlaganj Tim Valores 
in Robotina. »V slednjem 
se med drugim ukvarjajo s 
tem, kako izkoristiti viške 

električne energije,« je raz-
ložila Lidija Zeme in doda-
la, da pri tem izhajajo iz po-
sameznega gospodinjstva. 
Iščejo namreč rešitve, s po-
močjo katerih bi gospodinj-
stva postala energetsko sa-
mozadostna. To zahteva do-
ločene investicije, recimo v 
namestitev solarnih pane-
lov ali vgradnjo toplotnih čr-
palk, a na podlagi tega bi lah-
ko zasnovali večje projekte, 
ki vodijo v trajno energetsko 

učinkovitost in posledično 
finančno neodvisnost. Pri 
tem nimajo v mislih zgolj 
novogradenj, saj je po be-
sedah Lidije Zeme mogoče 
energetsko učinkovitost po-
večati tudi v starih stavbah, 
recimo z nameščanjem sen-
zorjev za luči ali ogrevanje, 
tudi vode, in vrsto drugih 
ukrepov. 

Konferenco so pripravili 
v okviru projektov PEACE_
Alps (Program Območje 

Alp) in STEPPING (Pro-
gram Mediteran), ki zaje-
mata področje energetske 
učinkovitosti. V sklopu ene-
ga od teh projektov name-
ravajo izdelati tudi trajno-
stni energetski načrt za re-
gijo. »Pri vseh evropskih 
programih namreč energet-
ska učinkovitost postaja pri-
oriteta, zato podpirajo ved-
no več projektov s tega pod-
ročja,« je še poudarila Lidi-
ja Zeme.

Za zmanjšanje energetske  
in finančne odvisnosti
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je minuli petek na Bledu v sodelovanju z 
Združenjem slovensko-lihtenštajnskega prijateljstva pripravila Zeleni alpski dan na temo energetske 
učinkovitosti, ki vodi v finančno neodvisnost.

Na Bledu je bila v petek konferenca na temo energetske učinkovitosti. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Občnega zbora v 
dvorani Mestne občine 
Kranj so se poleg 69 članov 
društva udeležili številni go-
stje. Pozdravnim nagovo-
rom, zbrane je pozdravil tudi 
kranjski podžupan Boris Ve-
hovec, je sledila podelitev pri-
znanj Združenja društev Se-
ver (ZDS), ki so jih podelili 
predsednik ZDS dr. Tomaž 
Čas, predsednik PVD Sever 
Gorenjska Jože Mencin, ki je 
dobrodošlico še posebej za-
želel novim članom društva, 
in podpredsednik PVD Se-
ver Gorenjska Damjan Ren-
ko. Bronasti znak sta preje-
la Borut Mencinger in Vojko 
Rupnik, zlati znak pa Ljud-
ske pevke Jezersko – Društvo 
upokojencev Jezersko, An-
ton Rešek in Zmago Skobir. 

Sledila je predstavitev 
več poročil organov društva 
v lanskem letu, zatem pa 
predstavitev letošnjega 

programa društva. Ta je ob-
sežen, poudarimo naj orga-
nizacijo spominskih slove-
snosti, posvečenih ohranja-
nju vrednot osamosvojitve-
ne vojne in zgodovinskega 
spomina na osamosvojitve-
ne aktivnosti, organizacijo 
spominskih slovesnosti s po-
stavitvijo in odkritjem šestih 

novih spominskih obeležij 
za tajna skladišča orožja mi-
lice 1990/91, organizacijo 
strokovnih ekskurzij in iz-
letov ter športne aktivnosti. 
Letos bodo nadaljevali tudi 
s preoblikovanjem gradiva z 
delovnim naslovom Organi 
za notranje zadeve v proce-
su osamosvajanja Slovenije, 

ki so ga v letih 2015/2016 
že predstavili uslužbencem 
policije z območja Policij-
ske uprave (PU) Kranj, zdaj 
pa bo vsebinsko prilagojen 
za predstavitev še v civilni 
sferi (osnovnošolcem, dija-
kom ...). Poslanstvo članov 
društva je tudi dobro sodelo-
vanje s programsko sorodni-
mi veteranskimi in drugimi 
organizacijami na regijski 
ravni oz. območju PU Kranj. 
S funkcije vodje radovljiške-
ga odbora je odstopil Dušan 
Žnidaršič, ki so se mu zah-
valili za dobro opravljeno 
delo, do rednih volitev v letu 
2019 bo to funkcijo opravljal 
Ivan Hočevar.

V kulturnem delu pro-
grama sta nastopila barito-
nist mag. Anton Habjan in 
virtuoz na harmoniki Nejc 
Jemc, zapele so tudi z zla-
tim znakom nagrajene Ljud-
ske pevke Jezersko pod vod-
stvom zborovodkinje Anice 
Jakopič.

Odkrili bodo še šest obeležij
Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Gorenjska je organiziralo redni letni občni zbor, na katerem 
so podelili tudi priznanja Združenja društev Sever, predstavili program dela za letošnje leto ... 

Člani Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, 
gostje občnega zbora, nastopajoči v kulturnem programu ... 
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Območje Grajske prista-
ve, opozarjajo na občini, je 
namreč ta čas degradirano 
in še naprej propada. Blej-
ski grad pa je kot kulturni 
spomenik državnega pome-
na množično obiskan, zato 
sta ustrezna prometna do-
stopnost in dostopnost za 
funkcionalno ovirane osebe 
na grad ključni za njegov na-
daljnji razvoj. Dejavnost ko-
munalnega podjetja, ki se ta 

čas nahaja na območju Špor-
tnega parka Bled, namerava-
jo seliti na turistično manj 
izpostavljeno lokacijo, ob-
močje pa skupaj s preosta-
limi površinami, ki se raz-
tezajo do trase severne raz-
bremenilne ceste, prevze-
ma strateško lokacijo z vidi-
ka prihodnjega dostopanja 
do Blejskega gradu po do-
končanju gradnje severne 

razbremenilne ceste v letoš-
njem letu, so še razložili na 
občini.

Občinski svetniki so na 
zadnji seji sprejeli tudi od-
lok, ki na Bledu omogoča 
uvedbo t. i. pajka. S tem naj 
bi skupaj z nekaterimi dru-
gimi ukrepi pripomogli k 
večjemu prometnemu redu 
v mestu. Na seji so svetni-
kom predstavili še projekt 
Oživimo Bled, v okviru kate-
rega so se po besedah pred-
sednice območnega združe-

nja Rdečega križa Radovlji-
ca Anice Svetina kot prvi ob-
činski svet v Sloveniji sez-
nanili s temeljnimi postop-
ki oživljanja z uporabo AED 
– avtomatskega eksternega 
defibrilatorja. To je bila sicer 
ena izmed vrste predstavitev 
in osnovnih izobraževanj na 
to temo za občane, ki bodo v 
prihodnjih tednih še poteka-
la po vsej občini.

Zelena luč za posege  
v okolici gradu
31. stran

Blejski občinski svetniki so se na zadnji seji seznanili tudi 
s temeljnimi postopki oživljanja z uporabo avtomatskega 
eksternega defibrilatorja. / Foto: arhiv občine

Kranj – V pritličju kranjskega nebotičnika je v petek odprla 
vrata prva samopostrežna pralnica in sušilnica perila v Kranju. 
Lastnik, Kranjčan Tadej Dolenc jo je poimenoval Žehta na 
žeton, ideja zanjo pa se mu je utrnila na lanskem družinskem 
potovanju na Sardiniji, kjer so uporabili pralnico za pranje 
oblačila tedaj trimesečnega dojenčka. »Več pralnic je v Lju-
bljani, imajo pa jih tudi v Izoli, Novi Gorici, Celju, Mariboru 
in na Bledu,« je pojasnil Dolenc. Pričakuje, da bodo njegovo 
pralnico uporabljali tako turisti kot tudi občani in podjetniki. 
»Imamo 9- in 18-kilogramske pralne stroje, kar je zelo priročno 
za stvari, ki jih doma težje operemo – na primer deke, odeje. 
Upam, da bomo pritegnili tudi gostince, ki imajo večje količine 
prtov in drugega perila, in ostale podjetnike, ki uporabljajo 
delovna oblačila. Možno je tudi samo sušenje perila, kar bi 
znalo biti zanimivo za občane v blokih, ki imamo ta čas težave 
s tem,« je dejal. Žehta na žeton je odprta vse dni med 6. in 22. 
uro, perilo pa lahko v njej operete in posušite v manj kot uri.

Prva pralnica in sušilnica v Kranju

Žehto na žeton je odprl Kranjčan Tadej Dolenc. / Foto: Gorazd Kavčič
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V Bad Kleinkirchheimu na 
avstrijskem Koroškem 

takoj zaposlimo

2 sobarici m/ž
(2 Stubenmädchen)

Delo poteka 40 ur na teden - 5 dni, 
mesečna plača 1.500 evrov bruto. Po 
dogovoru tudi 48 ur na teden - 6 dni, 

mesečna plača 1.900 evrov bruto. 
Nudimo vam tudi brezplačno 

bivanje in oskrbo.

Prosimo, javite se nam po
e-pošti v nemščini na: 

hotel.almrausch@aon.at

www.genusshotel-almrausch.at
Bad Kleinkirchheim - Avstrija
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Državno tek-
movanje skupaj s škofjelo-
ško šolo organizira Zveza or-
ganizacij za tehnično kulturo 
Slovenije. Sodelujejo učenci 
šol s prilagojenim progra-
mom, ki se merijo v osnov-
nem znanju iz računalništva.

»Letos se ga po predho-
dnem tekmovanju na šolah 
udeležuje 25 učencev iz 16 
slovenskih šol,« je povedal 
vodja tekmovanja Damjan 
Kojzek, sicer učitelj na šoli 
Jela Janežiča. »Tekmujejo v 
osnovnih računalniških veš-
činah, in sicer v dveh skupi-
nah. Prva, ki vključuje učence 
do 18. leta starosti, se ukvarja 
z urejanjem fotografij in upo-
rabo spletnega vmesnika za 
pošiljanje elektronske pošte, 
druga z udeleženci od 19. do 
26. leta starosti pa tekmuje v 
predstavitvah v Power Pointu. 
Gre za uporabna računalni-
ška znanja. Tudi naše učence 
računalništvo zelo zanima, v 
okviru šolskega programa mu 
namenjamo uro na teden.«

Pri izvedbi tekmovanja ob 
obeh glavnih organizatorjih 
sodelujejo tudi vse štiri obči-
ne na Škofjeloškem, Zavod 
za šport Škofja Loka in Ro-
tary klub. Tokrat so si ime-
li tekmovalci v lepem zim-
skem dnevu možnost ogle-
dati Škofjo Loko, Zavod za 

šport pa jim je omogočil 
kegljanje. Ob razglasitvi re-
zultatov je tekmovalcem čes-
tital škofjeloški župan Miha 
Ješe in dejal, da so vsi ude-
leženci tudi zmagovalci. 
Prva tri mesta so si v skupini 
urejanja fotografije in sple-
tne pošte priborili Primož 

Markelj, Jan Lamberšek in 
Kevin Cvetko, šest pa jih je 
dobilo priznanja za doseže-
na četrta mesta. Zmagoval-
ci skupine Power Pointa pa 
so Jakob Šircelj, Ema Škrlj in 
Aleksander Tobin, trinajst 
pa jih je uvrščenih na četr-
ta mesta.

Obvladajo računalniške veščine
Enajstič so v Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki pripravili državno tekmovanje iz računalništva za 
posebni program vzgoje in izobraževanja. Tekmovanja Z miško v svet se je udeležilo 25 tekmovalcev, 
zmagovalcev predhodnih šolskih tekmovanj.

Tekmovalci iz računalništva za posebni program vzgoje in izobraževanja so dokazali, da 
obvladajo računalniške veščine. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Kot nam je pove-
dala predstavnica Zveze slo-
venske podeželske mladine 
Doris Letina, vodja Skupine 
za mlade kmete in kmetij-
sko politiko, so poziv za so-
organizacijo srečanj mladih 
kmetov poslali na vse slo-
venske občine, a odziv ni bil 
velik. Le kakšnih trideset ob-
čin je prepoznalo pomen to-
vrstnih dogodkov, med pr-
vimi je bila tudi Občina Ka-
mnik.

»Mladi kmetje so priho-
dnost slovenskega kmetijstva 
in tudi lokalnih skupnostih – 
ne le, da pridelujejo hrano in 
zagotavljajo zaposlitve, ohra-
njajo tudi krajino in skrbijo 
za okolje. S povezovanjem in 
sodelovanjem, kar med mla-
dimi kmeti do sedaj ni bila 
praksa, želimo, da se njihove 
pobude slišijo v lokalni skup-
nosti, saj bomo le tako lah-
ko izboljšali trenutno stanje 
v kmetijstvu. Prav občine na-
mreč lahko naredijo največ,« 
je povedala Doris Letina. 

V Kamniku se je zbrano 
dvaindvajset kmetov, sta-
rih od 18 do štirideset let, 
ki so najprej prisluhni-
li pozdravu župana Marja-
na Šarca, nato jim je Ma-
rija Kos iz občine predsta-
vila aktualni občinski raz-
pis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva ter po-
deželja v občini, kmetijski 
svetovalec Anton Jamnik je 
spregovoril o rabi kmetij-
skih zemljišč v letu 2017 
za območje občin Kamnik, 

Komenda in Mengeš, Do-
ris Letina pa je predstavila 
smernice kmetijske politi-
ke po letu 2020. 

A najpomembnejši del 
srečanja je bilo delo po sku-
pinah, v okviru katerega 
so mladi kmetje govorili o 
konkretnih pobudah in te-
žavah, s katerimi se sreču-
jejo. Kot so med drugim po-
udarili, si želijo bolj pogos-
te spremembe prostorskih 
načrtov, nižje komunalne 
prispevke, manj birokra-
cije, več denarja za kmetij-
stvo, strožje pogoje za črpa-
nje denarja na občinskem 
razpisu, ureditev pokrite tr-
žnice ali trgovine za lokalne 
pridelke, več kmetijskih po-
vršin, več denarja za kastra-
cijo in sterilizacijo zapušče-
nih živali. Izpostavili so tudi 
težave rastočega turizma in 
preskromno spodbujanje 
uporabe lokalnih pridelkov 
– tudi v vrtcih in šolah. Pre-
dlagali so tudi, da bi se sre-
čali vsaj dvakrat letno (v Ka-
mniku znova novembra), 
da bi uredili skupno upora-
bo kmetijske mehanizacije 
in da bi na splošno bolj so-
delovali in bili enotni.

Mladi kmetje želijo sodelovati
Zveza slovenske podeželske mladine želi mlade kmete aktivno vključiti v sooblikovanje kmetijske 
politike, zato bodo v sodelovanju z občinami prirejali srečanja mladih kmetov. Med prvimi se je odzvala 
Občina Kamnik, ki je takšno srečanje gostila v ponedeljek.

Mladi kmetje v občini Kamnik so si bili enotni, da bodo v prihodnje morali bolj sodelovati in 
se povezovati.

Jasna Paladin

Kamnik – V rebalansu so 
skupni izdatki ocenjeni na 
skoraj 35,5 milijona evrov in 
so za 11,5 milijona ali 48 od-
stotkov višji kot v sprejetem 
proračunu za leto 2018, vse to 
pa zaradi vključitve možnos-
ti zadolžitve v višini 6,3 mili-
jona evrov za investicijo v OŠ 
Frana Albrehta, ki je bila sprva 
načrtovana že lansko leto, ter 
zaradi prenosa sredstev iz lan-
skoletnega proračuna. Doda-
na je tudi postavka za sklad za 
pokriti bazen, v katero so do-
dali 60 tisoč evrov.

Več je bilo tudi dohodni-
ne in nekaterih drugih pri-
hodkov, prav tako je spreme-
njenih več postavk na dohod-
kovni strani. So pa svetni-
ki na predlog župana spreje-
li tudi amandma, s katerim 
so za 150 tisoč evrov povečali 

postavko za obnovo gostišča 
na Starem gradu. Lani so pre-
novili kletne prostore, ker pa 
je ta turistična točka zdaj zno-
va zelo obiskana, se pojavlja 
vse več potreb tudi po obno-
vi pritličja, kjer bi uredili več-
namenski prostor za različ-
ne dogodke in kuhinjo. Po-
leg obnove je treba zamenja-
ti tudi vse instalacije, odto-
ke, keramiko, okna in lesene 
stenske obloge, saj je prostor 
zdaj v zelo slabem stanju. 

»Najemnina se bo po ob-
novi seveda primerno po-
večala, je pa s Starim gra-
dom tako kot še z marsika-
tero stavbo v občinski lasti – 
če gledamo samo številke in 
prihodek, bi bilo najbolje ve-
čino kar podreti, če pa želi-
mo ustvarjati turizem, mo-
ramo imeti dolgoročne ci-
lje,« je povedal župan Mar-
jan Šarec.

Obnova Starega gradu  
se bo nadaljevala
Kamniški svetniki so sprejeli prvi rebalans 
proračuna za letošnje leto.

Mateja Rant

Golnik – S Klinike Golnik so 
včeraj sporočili, da so zaradi 
gripe do preklica zaprli vra-
ta obiskovalcem. Tako želi-
jo preprečiti prenos okužb 
iz širšega okolja na bolnike, 
ki se zdravijo pri njih. Tudi 

v Univerzitetnem klinič-
nem centru Ljubljana opaža-
jo, da se pojavi gripe in dru-
gih respiratornih okužb še 
ne zmanjšujejo. Samo v zad-
njem tednu so obravnavali 
103 bolnike z gripo in respi-
ratornimi okužbami, od tega 
je bilo 52 primerov gripe. 

Kliniko Golnik zaprli  
za obiskovalce
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Igor Kavčič

Tržič – Osrednje razstavišče 
v Tržiču – Galerija Ferda 
Mayerja, Paviljon NOB – bo 
slaba dva meseca v zname-
nju javnosti manj znanih del 
slikarja, po katerem se gale-
rija imenuje. V Tržiču je bil 
Ferdo Mayer dobro znan, saj 
je od leta 1987, ko je živel in 
ustvarjal v Lomu pod Stor-
žičem, nemalokrat razsta-
vljal prav v Paviljonu NOB, 
nazadnje pa so bila njegova 
dela predstavljena pred de-
setimi leti v Tržiškem mu-
zeju.

»Za tokratno razstavo smo 
se odločili v poklon lansko-
letni devetdeseti obletnici 
umetnikovega rojstva. Osre-
dotočili smo se predvsem na 
zgodnja dela, pravzaprav na 
tista dela, ki so nastala v letih 
od 1951 do 1958, torej kmalu 
po njegovem zaključku štu-
dija na ljubljanski akademiji 
in specialki pri prof. Gojmir-
ju Antonu Kosu,« je bistve-
ni motiv za tokratno razstavo 

pojasnila vodja galerije ku-
stosinja Tržiškega muzeja 
Janita Košir: »Tokrat razsta-
vljena dela so bila javnosti le 
redkokdaj predstavljena in 
so marsikoga pozitivno pre-
senetila. Mislim, da razsta-
va – sicer zgolj z enajstimi 

platni na olju, osmimi gva-
ši in štirimi malimi plasti-
kami – zagotovo še dodatno 
osvetljuje ustvarjalni opus 
mladega, takrat ambicio-
znega in drznega umetnika 
prve povojne generacije slo-
venskih likovnih umetnikov. 

Njegovo slikarstvo je bilo po 
motivni plati tako na začet-
ku kot tudi kasneje izredno 
pestro, in očitno je, da je bil 
v svojem umetniškem kre-
du osredotočen na oljno sli-
karstvo figuralnih kompo-
zicij, vedut in tihožitij, ki 

ga odlikuje bogata lestvica 
pastozno nanesenih barv. To 
potrjuje tudi naša razstava.«

Bogata Mayerjeva likovna 
dediščina

Razstava z naslovom Sli-
kar barvnih sozvočij je nas-
tala v tesnem sodelovanju z 
umetnikovo soprogo Dani-
co Mayer in hčerko Smilja-
no Škofic Mayer, ki po bese-
dah Koširjeve resnično izka-
zujeta veliko spoštovanje do 
likovne zapuščine moža in 
očeta Ferda Mayerja. Likov-
ni kritik in muzejski svetnik 
ddr. Damir Globočnik, dol-
goletni poznavalec Mayerje-
vega dela, je izčrpno predsta-
vil njegov ustvarjalni opus, o 
razstavljenih delih pa je med 
drugim povedal: »Zlasti mo-
tivni razpon figuralnih mo-
tivov (muzikant, harlekin, 
konji), ki jih je Ferdo Mayer 
začel slikati v drugi polovi-
ci petdesetih let preteklega 
stoletja, nas usmerja k skle-
pu, da je bil umetnikov štu-
dijski obisk Pariza leta 1960 
pravzaprav neposredno sre-
čanje z deli slikarskih vzor-
nikov, ki jih je poznal in jim 
sledil že pred tem. Med moj-
stri evropskega modernega 
slikarstva so Ferda Mayer-
ja pritegnili zagotovo fau-
visti, za nadaljnji razvoj nje-
govega slikarstva pa so bili 
pomembni tudi pripadniki 

École de Paris in začetniki 
abstraktnega slikarstva.« In 
v nadaljevanju: »Na tej raz-
stavi ta hoteno realistični pol 
Mayerjevega likovnega delo-
vanja poleg tihožitij predsta-
vljajo njegove bronaste pla-
stike, med katerimi sreča-
mo avtoportret, ženski akt 
in konje, ki so takšni, kot da 
bi stopili iz Mayerjeve slikar-
ske kompozicije z izrazitim 
sporočilnim nabojem.«

»Mayer je vse svoje življe-
nje posvetil likovni umetno-
sti, kar dokazujejo bogat opus 
likovnih del, ki ga je ustvaril 
v skoraj petih desetletjih de-
lovanja, več kot sedemde-
set samostojnih razstav, šte-
vilna sodelovanja na skupin-
skih razstavah in slikarskih 
kolonijah ter številne nagra-
de in pohvale, ki jih je prejel 
za svoje delo,« še pove Košir-
jeva. Odprtje razstave je bil 
osrednji dogodek ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 
zato so v Tržiškem muzeju v 
spremljevalni program pova-
bili tudi izjemna glasbenika 
in profesorja na Glasbeni šoli 
Tržič Jana Ulčnika s harmo-
niko in Roberta Boneta s kla-
rinetom. Igrala sta slovenske 
avtorje. Razstava bo na ogled 
do 26. marca, v času odpiral-
nega časa galerije pa si bo mo-
goče ogledati tudi stalno po-
stavitev likovnih del v Ume-
tnikovem ambientu Ferda 
Mayerja v Paviljonu NOB.

Sozvočje figure in barv
V Galeriji Ferda Mayerja, Paviljonu NOB je na ogled razstava Slikar barvnih sozvočij slikarja Ferda 
Mayerja (1927–1994). Na ogled so slikarjeva manj znana dela iz zgodnjega ustvarjalnega obdobja, v 
katerih pa že lahko prepoznamo vso veličino Mayerjevega likovnega talenta.

Na odprtju razstave del Ferda Mayerja: (z leve) hči Smiljana Škofic Mayer, likovni kritik 
ddr. Damir Globočnik, žena Danica Mayer, direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek in 
umetnostna zgodovinarka Janita Košir / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – V okviru razstave Pre-
trgane niti življenja – tkanje 
spomina, ki je še na ogled v 
Stebriščni dvorani Mestne 
hiše in katere izhodišče je 
obsodba nasilnih prekinitev 
človeških življenj zaradi ideo-
loških ali svetovnonazorskih 
vzrokov, glas proti temu na-
silju pa je tkanje spomina, je 
ena izmed razstavnih zgodb 
posvečena tudi leta 1946 
nad Pokljuko sestreljenemu 
ameriškemu letalu.

Samo v desetih dneh avgu-
sta tistega leta naj bi jugoslo-
vanska stran zabeležila kar 
110 nedovoljenih preletov 
ameriških vojaških letal – od 
lovcev in bombnikov do tran-
sportnih letal. Eden takih pri-
merov se je zgodil 9. avgusta 
1946, ko so jugoslovanska 
letala prisilila ameriško le-
talo k pristanku pri Bitnjah. 
Tragično pa se je deset dni 
kasneje končal prelet ame-
riškega transportnega leta-
la douglas C-47, ki je čez slo-
vensko ozemlje letelo v Itali-
jo. Iz Lesc, kjer je bilo prva 
leta po vojni pomožno letali-
šče, od koder so vzletala leta-
la za prestrezanje, je poletel 

tudi pilot takratnih jugoslo-
vanskih zračnih sil Slovenec 
Vinko Vodopivec, ki je po 
večkratnem opozorilu in ob 
neodzivu ameriške posadke 
nekaj po deseti dopoldan do-
bil ukaz za sestrelitev. Ame-
riško letalo je strmoglavilo 

v pobočje Ilovca nad Kranj-
sko dolino v bližini Gorjuš, 
v njem pa je umrlo vseh pet 
članov posadke. 

Posmrtne ostanke ameriš-
kih letalcev so sprva pokopa-
li pri pokopališču na Kop-
rivniku. Nekaj dni kasneje, 

ko si je kraj strmoglavljenja 
ogledal ameriški veleposla-
nik Richard C. Patterson, pa 
so trupla izkopali in jih v vo-
jaškem spremstvu odpeljali 
v Beograd in nato v ZDA na 
vojaško pokopališče Arling-
ton. Dogodek je takrat izzval 

ogorčene proteste ZDA, Ju-
goslavija pa je sorodnikom 
ubitih Američanov mora-
la plačati odškodnine v vi-
šini 150 tisoč dolarjev. Spo-
min na preminulo posadko 
negujejo tudi njihovi svoj-
ci. Na razstavi je še poseb-
na pozornost namenjena 
Richardu H. Claeys, rojene-
mu leta 1910, ki je bil pred 
vojno menda obetaven igra-
lec, potem pa se je ob začet-
ku vojne prijavil v vojsko. V 
Gorenjskem muzeju imajo 
kontakt z nečakom omenje-
nega pilota, ki si prizadeva, 
da bi na mestu strmoglavlje-
nja nekoč postavili tudi spo-
minsko obeležje.

Dogodek je takrat pretre-
sel tudi domačine, za kate-
re so bili v letih pomanjka-
nja kovinski in drugi deli le-
tala dragocen vir surovin, iz 
katerih so izdelovali različ-
ne predmete in orodja. Tako 
pričevanja svojcev kot doma-
činov ter okoliščine dogodka 
zanimajo tudi muzealce Go-
renjskega muzeja, ki za le-
tošnjo jesen v Muzeju To-
maža Godca v Bohinjski Bi-
strici pripravljajo razstavo 
na to temo. 

Zato v Gorenjskem muze-
ju vse, ki karkoli vedo o tem 
dogodku ali imajo doma ka-
terega od predmetov, izde-
lanih iz ostankov sestrelje-
nega letala, pozivajo, naj se 
povežejo z Anjo Poštrak, ki 
vodi muzejsko enoto v Bo-
hinjski Bistrici, na elek-
tronski naslov anja.postrak 
@gorenjski-muzej.si. 

Sestreljeno letalo nad Pokljuko 
V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici za jesen pripravljajo razstavo o sestrelitvi ameriškega 
letala leta 1946 nad Pokljuko. Vse, ki vedo kaj več o tem dogodku ali imajo doma predmete, povezane s 
padlim letalom, pozivajo k sodelovanju.

Na razstavi v Kranju so na ogled fotografije letala, kakršno je bilo sestreljeno nad Pokljuko, 
letalca Richarda H. Claeysa in nagrobnika petim članom posadke v Arlingtonu, roman Jutro 
brez sonca avtorja Ivana Jonteza, posvečen umrlim letalcem, izdan leta 1949 v Clevelandu, 
ter del stopljene kovine sestreljenega letala. / Foto: Igor Kavčič

Žirovnica – Jutri, v sredo, 21. 
februarja, ob 18. uri bo v Čo-
povi rojstni hiši v Žirovnici 
predstavitev knjige profesor-
ja Franca Drolca Trenutki tiši-
ne za Prešerna: Prešernov gaj 
1982–2012, ki jo je leta 2016 
izdal Gorenjski muzej Kranj. 
V knjigi so objavljeni govo-
ri profesorja Franca Drolca 
(1939–2012), s katerimi nas 
je nagovarjal na predvečer 
slovenskega kulturnega pra-
znika ob Prešernovem grobu 
v Kranju. Knjigo bo predsta-
vila avtorjeva sestra Marina 
Drolc z gosti – prof. France-
tom Pibernikom, direktorico 
Gorenjskega muzeja mag. 
Marjano Žibert in predse-
dnico Društva bibliotekarjev 
Gorenjske Majo Vunšek.

Trenutki tišine  
za Prešerna

Kranj – V Cafe galeriji Pungert 
bo jutri, v sredo, 21. februarja, 
ob 20. uri odprtje razstave li-
kovnih del grafika Mihe Perči-
ča. Umetnik se bo predstavil s 
ciklom grafičnih del.

Razstava del  
Mihe Perčiča

Kranj – V okviru večerov ob 
65-letnici Gorenjskega muze-
ja bo v četrtek, 22. februarja, 
ob 18. uri v Vojnomirovi dvora-
ni Ullrichove hiše predavanje 
Poznobaročni slikar Leopold 
Layer in njegova slikarska de-
lavnica v Kranju. Predaval bo 
ddr. Damir Globočnik.

O Leopoldu Layerju
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Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Minuli pe-
tek zvečer so na Brdu pri 
Kranju podelili najvišja pri-
znanja za šport, Bloudko-
ve nagrade in plakete. Tok-
rat so jih podelili že triinpet-
desetič, kot je povedal pred-
sednik odbora za podeljeva-
nje Bloudkovih priznanj Mi-
roslav Cerar, pa so tudi v mi-
nulem letu člani Bloudko-
vega odbora z veliko pozor-
nostjo spremljali dogajanje 
v športnih arenah in na pri-
zoriščih. Čeprav lansko leto 
ni bilo olimpijsko, rezultati 
in uspehi niso izostali. »Tok-
rat so izstopali ekipni športi. 
Najprej na začetku leta 2017 
rokometna reprezentanca z 
osvojeno bronasto medaljo 
na svetovnem prvenstvu v 
Franciji, nato košarkarska 
reprezentanca, ki je z zlato 
medaljo na evropskem pr-
venstvu poskrbela za nacio-
nalno evforijo. Vse skupaj so 
podkrepile še odbojkarice do 
23 let, ki so na svetovnem pr-
venstvu osvojile srebrno ko-
lajno. Odboru je kljub tež-
ki nalogi in letošnji zares iz-
redni konkurenci s svojimi 
bogatimi izkušnjami, pre-
udarnostjo in predanim de-
lom na koncu uspelo spre-
jeti odločitev o izbranih pre-
jemnikih Bloudkovih pri-
znanj za leto 2017,« je pove-
dal Cerar ter pojasnil, da je 

do razpisnega roka, 16. de-
cembra 2017, prispelo skup-
no 63 vlog.

Tako so Bloudkove nagrade 
za minulo leto prejeli sloven-
ska moška članska košarkar-
ska reprezentanca, slovenska 
moška članska rokometna re-
prezentanca, kanuist Benja-
min Savšek in alpska smučar-
ka Ilka Štuhec. Vsi so nagra-
do prejeli za vrhunski medna-
rodni dosežek – moška član-
ska košarkarska reprezentan-
ca ga je dosegla z osvojitvijo 
naslova evropskega prvaka, 
rokometna reprezentanca z 
bronom na svetovnem prven-
stvu, Savšek in Štuhčeva pa z 

naslovom svetovnih prvakov 
v svojih disciplinah.

Na podelitvi najvišjih dr-
žavnih priznanj za šport na 
Brdu pri Kranju so podelili 
enajst Bloudkovih plaket. Pre-
jela sta ju tudi članica SSK Al-
pina Žiri Ema Klinec, 19-le-
tna smučarska skakalka iz Po-
ljan nad Škofjo Loko, in naju-
spešnejši slovenski tekmova-
lec v lednem plezanju Škofje-
ločan Janez Svoljšak. Ema, ki 
je prejšnji teden nastopila na 
olimpijskih igrah, se podeli-
tve ni udeležila, nasmejan pa 
je bil Janez Svoljšak, ki je po-
leg tega, da je eden najboljših 
lednih plezalcev na svetu, tudi 

izjemno uspešen alpinist. 
»Priznanje mi veliko pomeni 
in je dokaz, da so opaženi tudi 
športi, ki niso medijsko zelo 
odmevni. Všeč mi je tudi, ker 
so cenjeni uspehi, ki jih dose-
gamo,« je povedal 24-letni Ja-
nez Svoljšak, član AO Kranj.

Poleg obeh mladih Gore-
njcev so Bloudkove plakete 
prejeli še Darko Butinar, Go-
razd Hren, Rafko Križman, 
Matija Krnc, Primož Roglič, 
kajak-kanu dvosed Anja Os-
terman in Špela Ponoma-
renko Janić, Ljubljanski ma-
raton, Nogometno društvo 
Gorica in ženska reprezen-
tanca do 23 let v odbojki.

Najvišja priznanja za šport
Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca, slovenska moška članska rokometna 
reprezentanca, kanuist Benjamin Savšek in alpska smučarka Ilka Štuhec so prejemniki Bloudkovih 
nagrad za lansko leto. Med dobitniki Bloudkovih plaket sta tudi mlada gorenjska športnika – smučarska 
skakalka Ema Klinec in ledni plezalec Janez Svoljšak.

Na Brdu pri Kranju so se zbrali prejemniki Bloudkovih priznanj za minulo leto, čestitali pa 
so jim predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih nagrad Miroslav Cerar, predsednik 
slovenske vlade Miroslav Cerar ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Ljubljana – S finalno tekmo 
se je v nedeljo v Hali Tivoli 
končal 17. Pokal Spar. V fina-
le sta se uvrstila Šenčur Go-
renjska gradbena družba in 
Sixt Primorska. Šenčurski 
košarkarji so namreč v pet-
kovem polfinalu z 89 : 82 
premagali Krko, ekipa Sixt 
Primorska pa je bil s 74 : 70 
boljši od Petrola Olimpije.

V finalu je bila nato večino 
tekme boljša ekipa Sixt Pri-
morska, ki je na koncu slavi-
la s 63 : 83. Sixt Primorska je 
šesta ekipa v Sloveniji s po-
kalnim naslovom. Olimpija 
jih ima doslej dvajset, Krka 
tri, po enega pa imajo He-
lios, Laško in Polzela. »Če-
stitke Primorski za zaslu-
ženo osvojen pokal. Danes 
so pokazali svojo kvaliteto. 

Hkrati pa čestitke tudi mo-
jim fantom, lahko so ponos-
ni na svojo igro – od prvega 
kroga pokala do današnjega 
finala. Dali so vse od sebe, 

dobro smo se držali do 25. 
minute. Sedaj sledi premor, 
nato pa borba v ligi za prva-
ka,« je povedal trener Šen-
čurja Gorenjske gradbene 

družbe Rade Mijanović. V 
Mini pokalu Spar so naslov 
osvojili igralci Petrola Olim-
pije, druga je bila ekipa He-
lios Suns.

Šenčurski košarkarji v finalu pokala
Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so v finalu 17. Pokala Spar sicer izgubili s Sixtom 
Primorsko, velik uspeh pa so dosegli že v polfinalu, ko so premagali Krko.

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so se skupaj z vodstvom kluba, sponzorji 
in navijači veselili drugega mesta in srebrnega odličja. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo nedeljo se 
je z dirko v Poreču za kranj-
ske kolesarje začela nova se-
zona. Letos je zahtevno tra-
so dodatno otežilo še sla-
bo vreme z dežjem ter niz-
kimi temperaturami. Med 
vzponom na Motovun se je 
skupina kolesarjev dodob-
ra razbila, kasneje se je v 
ospredju izoblikovala sed-
merica kolesarjev, med ka-
terimi je bil tudi Jaka Pri-
možič. Po dobrih štirih urah 
je bil v cilju najhitrejši Ita-
lijan Paolo Toto, ki je napa-
del nekaj kilometrov pred ci-
ljem, 13 sekund za njim pa je 
v cilj že prišla šesterica zas-
ledovalcev, med njimi tudi 

Primožič. Najhitrejša sta 
bila Avstrijec in Italijan, ta-
koj za njima pa je na četrtem 
mestu končal Jaka Primožič. 

»Zadovoljen sem, da je 
Jaka uspel slediti najboljšim 
v zelo zahtevnih razmerah, 
ki so danes terjale davek pri 
nekaterih kolesarjih. Tudi 
druge moram pohvaliti za 
borbo, saj takih razmer nis-
mo vajeni. Četrto mesto je za 
našo ekipo zelo lep rezultat, 
ki nam bo zagotovo vlil do-
datne motivacije za prihod-
nje preizkušnje,« je po dir-
ki povedal kranjski strateg 
Matjaž Zevnik in dodal, da 
prihodnjo nedeljo z dirko v 
Izoli sledi nova priložnost za 
dokazovanje tudi na sloven-
skih cestah.

Navdušil Jaka Primožič

Kranj – V soboto so hokejisti v mednarodni hokejski ligi IHL 
odigrali tekme osmega kroga v ligaškem trikrožnem sistemu. 
Hokejisti HK Triglav so v domači Dvorani Zlato polje gostili 
ekipo novosadske Vojvodine. Kranjčani so še vedno igrali v 
zdesetkanem sestavu, saj ni bilo treh mladinskih reprezentan-
tov in treh poškodovanih, ki pa naj bi bili že nared v končnici 
tekmovanja. V prvi tretjini zadetkov ni bilo, jih je pa bilo nekaj 
več v drugi in tretji. Mrežo nasprotnika je načel najboljši strelec 
kranjskih hokejistov Žan Zupan, nato se je med strelce dvakrat 
vpisal Nejc Hočevar, zatem sta po en zadetek dosegla še bra-
nilca Blaž Škrjanc in Miha Ahačič, serijo zadetkov pa je končal 
najizkušenejši, Anže Terlikar, in postavil končni rezultat 6 : 0. 
Naslednjo, zadnjo tekmo bodo Kranjčani odigrali v soboto v 
Zagrebu, ko bodo gostovali pri hokejistih KHL Mladost.

Hokejisti Triglava še naprej zmagujejo

Kranj – Nogometaši kranjskega Triglava so v soboto na pripra-
vah v Umagu odigrali še eno pripravljalno tekmo. Moštvo 
Osijeka B so po enakovrednem prvem polčasu in boljšem 
drugem, v katerem so si pripravili nekaj priložnosti in eno tudi 
izkoristili, zmagali z 1 : 0. Edini zadetek je v 75. minuti dosegel 
Tom Žurga. NK Triglav Kranj je člansko ekipo okrepil z mladim 
napadalnim vezistom Dejanom Vokičem. Ta 21-letni igralec, ki 
sicer prihaja iz Bohinja, se v Kranj seli iz vrst aktualnih držav-
nih prvakov iz Maribora, kjer je preživel nekaj zadnjih sezon.

Triglav okrepil Dejan Vokič

Škofja Loka – Škofjeloški rokometaši so v 16. krogu Lige NLB 
gostovali v Trebnjem in se veselili nove zmage. Domače mo-
štvo Trimo Trebnje jim je namreč moralo priznati premoč, saj 
je bil rezultat tekme 25 : 30 (15 : 18). »Tekma je bila težka, pravi 
derbi. To smo pričakovali, saj smo vedeli, da bodo igrali na 
krilih zmage v preteklem krogu. Vendar pa smo se nanje dob-
ro pripravili in kljub njihovi borbenosti uspeli zmagati,« je po 
srečanju povedal glavni trener ekipe Urbanscape Loka Robert 
Beguš. Najboljši strelec za Ločane je bil Alen Šibanc z desetimi 
zadetki, Aleks Kavčič pa je gol Trima Trebnje zadel sedemkrat.

Loški rokometaši slavili v gosteh

Bled – Z namenom in željo pomagati tistim, ki to najbolj po-
trebujejo, bo tudi letos, in sicer zadnji konec tedna v februarju, 
potekal Ruthin tek. Letos bo že šesti, organizatorji iz Športno-
humanitarnega društva Vztrajaj – Never Give Up pa vabijo, 
da se jim pridružite na 48-urni poti okoli Blejskega jezera, 
kjer je ogromno tekaških ur preživela tudi Ruth Podgornik 
Reš. Prireditev se bo začela v petek ob 17. uri in se zaključila v 
nedeljo ob isti uri. Startno-ciljni prostor bo pred Olimpijskim 
veslaškim centrom Mala Zaka na Bledu. Pridete lahko kadar-
koli v času prireditve in odtečete ali prehodite, kolikor želite. 
Predprijave niso potrebne. Ob prijavi bo vsak prejel praktično 
darilo, prostovoljni prispevek udeležencev prireditve pa bo 
zopet šel tistim, ki potrebujejo pomoč.

Konec tedna na Ruthin tek

Kranj – Luka Janežič je zmagovalec teka na štiristo metrov na 
mitingu IAAF World Indoor Tour, ki je potekal v poljskem To-
runu. S časom 46,03 je za stotinko zaostal za svojim državnim 
rekordom in premagal tudi svetovnega prvaka Pavla Maslaka.

Luka Janežič zmagal v Torunu
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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  (60)

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

Oči in jetra
Kot že vemo, po tradicional

ni kitajski medicini (TKM) ele
mentu lesa, ki je element po
mladi in simbolizira rast, pro
žnost, spremembe, ustvarjal
nost, aktivnost, iniciativnost, 
kreativnost in vitalnost, pripa
dajo jetra z žolčnikom, čutilni 
organ oči in tetive. Čustvo, po
vezano z jetri, je jeza.

Stabilna energija jeter 

Pri človeku se stabilna 
energija jeter kaže v stabil
nosti delovanja celotnega 
telesa, stabilnosti čustev in 
misli. Vezivno tkivo (vezi, 
kite, tetive) je zdravo. Giba
nje in hoja sta lahkotna. Člo
vek je gibčen ne glede na 
starost. Koža je mehka in 
gladka. Vid je jasen in čist. 
Človek je miren v različnih 

težkih situacijah. Raven 
energije je visoka.

Pomanjkanje energije 
jeter

Človek s pomanjkanjem 
energije jeter je razdražljiv, 
zlasti zelo nagle jeze, ki pa 
jo zadržuje v sebi. Poznamo 
rek, da nam »gre nekaj na 
jetra«. Čezmerna uporaba 
zdravil zmanjšuje energijo 
jeter in jih kvari. Premajhna 
energija jeter preprečuje od
vajanje strupov, telo se zaki
sa. Zakisano telo je podla
ga za kandido in nenadzoro
vano rast nezdravih celic. S 
pomanjkanjem energije je
ter je povezan tudi glavkom, 
zelena očesna mrena. Prav 
tako so z nizko energijo je
ter povezani glavoboli. 

Nizko energijo jeter 

prepoznamo tudi v očeh. Če 
ležite in gledate v strop (ali 
če stojite in gledate v belo po
vršino pred seboj) in se vam 
pred očmi pojavljajo črne 
pikice, drobne nitke, sme
ti imate, čeprav zelo dobro 
veste, da jih tam v resnici ni 
– je to eden od znakov nizke 
energije jeter. 

Poglejmo, kako 
uravnovesiti energijo 
jeter in posledično 
energijo oči z vajami

Mišica, ki je povezana z 
jetri, je velika prsna mišica. 
Mišica leži v prsnem košu, 
na obeh straneh ob grodni
ci in je odgovorna za pre
mikanje rok, vrtenje rok 
vstran in nazaj. Zakrčenost 
mišice se kaže v otrdelosti 

ramenskega obroča. Ker 
podpira globoko dihanje, 
ob zakrčenosti onemogoča 
normalno dihanje. Dihanje 
je hitro in plitko. 

Uravnovešanje energije 
jeter z vadbo

Velika prsna mišica je po
vezana z jetri. Kadar mišico 
raztezamo, hkrati krepimo 
tudi energijo jeter (glej ski
co) in posledično skrbimo za 
energijo oči. 
• Roko iztegnemo pred telo v 
višini ramen v pravem kotu 
glede na telo.
•  Dlan obrnemo navzven, 

palec proti tlom.
•  V počasnem gibu pomak

nemo roko navzgor in nav
zven od telesa. 
Idealno je, da vajo za 

krepitev energije jeter izva
jamo trikrat na dan po štiri
deset ponovitev, in sicer 42 
dni. 

Jelena Justin

Na tej dolgi krožni poti 
smo prespali v planinskem 
domu na Mrzlici. Ja, na ta 
način naredimo krožno pot 
malce lažjo, saj ni cilj, da jo 
prehodimo v enem dnevu, 
ampak, da jo prehodimo in 
da pri tem uživamo. 

S planinskega doma na 
Mrzlici nadaljujemo pro
ti Gozdniku, ki je naslednja 
kontrolna točka, ki pa nam 
bo vzela kar nekaj časa, saj 
je hrib malce umaknjen s 
poti, pa še zelo strm je. Od 
doma se začnemo strmo 
spuščati v smeri Šmohorja. 
Najprej skozi gozd, nato pa 
dosežemo širok kolovoz, ki 
mu sledimo. Vmes se celo 
malce dvignemo, ko pa spet 
začnemo pot navzdol, pa se 
znajdemo na križišču, kjer 

desna pot zavija proti Kalu, 
mi pa zavijemo levo po ko
lovozu navzdol. Strm spust, 
mimo partizanskega spo
menika, nas pripelje do ma
kadamske ceste, kjer zavije
mo levo v breg in dosežemo 
Suhi hrib, 812 m. Čaka nas 
prečna pot, skoraj po rav
nem, ko se nam odpre pog
led na naš naslednji cilj, pi
ramido Gozdnik, 1092 m, ki 
že od daleč daje slutiti, da ta 
vzpon ne bo spokojen. O ne, 
ne bo! Zelo strmo bo! 

Ko pridemo do roba 
gozdnega slemena, se obr
nemo levo in začnemo s str
mim vzponom na Gozdnik. 
Ves čas hodimo po gozdnem 
slemenu, obhodimo nekaj 
ogromnih skal, nato pa zač
nemo gristi kolena po poti, ki 
je prepletena s številnimi ko
reninami. Na vrhu Gozdnika 

je bivak, kjer je tudi sedmi 
kontrolni žig. Predlagam, da 
z Gozdnika sestopimo na se
verno stran. Med strmim se
stopom se nam v daljavi po
kaže Šmohor, nad njim pa 
Malič. Še dva od naših ciljev, 
Tolsta pa se niti še ne vidi.

Ko dosežemo makadam
sko cesto, zavijemo desno. 
Makadamski cesti sledimo 
do velikega križišča, kjer nas 
smerokaz usmeri levo proti 
Šmohorju. Ja, ceste je kar 
nekaj. Počasi se začnemo 
vzpenjati proti Šmohorju, 
z leve se nam priključi ces
ta, ki pride iz Liboj. Ko do
sežemo cerkev sv. Mohorja, 
nas do doma čaka le še ne
kaj minut. Vendar predla
gam, da ne gremo najprej 
do doma, temveč nadalju
jemo po cesti do razcepa 
za Tolsto, 779 m. Do Tolste 

nas loči približno 15 minut 
in tam dobimo osmi kontro
lni žig. Po isti poti se vrnemo 
do ceste, nato pa do Doma na 
Šmohorju, po zasluženi po
čitek in deveti kontrolni žig. 

Pred nami je zgolj še ena, 
zadnja, deseta kontrolna toč
ka na vrhu Maliča. Od doma 
nadaljujemo proti Maliču, 
na razcepu zavijemo levo. V 
spodnjem delu se pot zmer
no vzpenja ter poteka vzpo
redno z makadamsko cesto. 
Nekajkrat izgubimo višino, 
ko skoraj sestopimo do ces
te, se ponovno vzpnemo. Po 
daljšem vzponu sestopimo 
povsem do ceste, kjer je vzle
tišče jadralnih padalcev. Sle
di strmi del vzpona po goz
dnatem zahodnem grebe
nu Maliča, ki nas pripelje na 
vrh. Zemljevid vrh označuje 
kot razglednik, a očitno je res 

že nekaj let preteklo od nje
gove izdaje, saj o razgledu ne 
moremo govoriti. Drevje se 
je razraslo in zakrilo razgled. 
Na vrhu ni drugega kot od
dajnik ter skrinjica z vpisno 
knjigo. Z vrha se vrnemo v 
smeri vzpona, ko nas smero
kaz usmeri levo proti Laške
mu. Strm sestop nas pripe
lje do kolovozne poti, ki pre
či dvorišče ene od hiš, nato pa 
se po kolovozu in preko trav
nikov spustimo do Laškega. 
Ker nas avto čaka na železni
ški postaji, se po glavni cesti 

sprehodimo do izhodišča in 
zaključimo obhod Rečiške 
krožne poti. In zapomnite si, 
ni važno, ali smo jo prehodili 
v enem dnevu ali v dveh, po
membno je, da smo jo preho
dili varno in pri tem uživali. 

Tehnični podatki celotne 
poti so:
Dolžina: 38 km
Nadmorska višina: maks. 
1122 m
Višinska razlika: 2400 m
Trajanje: od 12 do 14 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Rečiška krožna pot, 2. del

Iz Laškega v Laško – drugi dan
Prvi del Rečiške krožne poti smo prehodili prejšnji teden. Danes nadaljujemo do konca, da zašilimo 
klobaso v Laškem. Skupaj bo naneslo 38 kilometrov in 2400 metrov višinske razlike. 

Pogled na Gozdnik, ko smo že daleč stran od Mrzlice. / Foto: Jelena Justin

Tolsto, med Šmohorjem in Maličem, a predlagam, da se 
najprej ustavimo na njem. / Foto: Jelena Justin

Tema je padla na Laško. No, 6. januarja je bilo ob 17.10 videti takole temno. / Foto: Jelena Justin
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Vilma Stanovnik

Železniki – »Že od male-
ga me osrečujeta poučeva-
nje in pomoč drugim. Tako 
sem se odločila, da bom šla 
najprej na srednjo vzgoji-
teljsko šolo, nato pa sem se 
v Ljubljani vpisala še na pe-
dagoško fakulteto in jo tudi 
zaključila. Že takrat sem ve-
dela, da bi rada druge pou-
čevala, kar je veseli mene. 
Nisem si želel opravljati 
poklica, s katerim ne bi ime-
la zadovoljstva, pač pa sem 
želela, da bi se še več nauči-
la o znanjih in odnosih, ki 
jih iščemo v današnji civi-
lizaciji. Kot otrok sem žive-
la v Spodnjih Danjah, kjer 
so odnosi pristni, kjer živi-
jo ljudje, povezani z nara-
vo, in imajo drugačne vred-
note kot v mestih. Te vred-
note so predvsem pomoč 
drugim, delavnost, pošte-
nost in odkritost,« pravi Ta-
nja Čufer, ki je po zaključe-
nem študiju nekaj časa raz-
lična dela opravljala tudi 
v enem izmed prestižnih 

avstrijskih hotelov, kjer je 
dobila tudi priložnosti za 
nova znanja.

»Ko sem se udeležila pre-
davanja za zaposlene v hote-
lu, kjer je madžarska preda-
vateljica govorila o jogi hata, 

sem jo uro in pol z zanima-
njem poslušala, nato pa sem 
ostala tako rekoč brez besed. 
Vprašala sem jo, kje obstaja-
jo ljudje, ki znajo tako ime-
nitno poučevati jogo, in po-
vedala mi je za šolanje v 

Indiji. Takoj sem se odlo-
čila, da moram v Indijo, v 
šolo joge v Rišikeš. To je 
mesto, ker se je joga rodila 
pred tisočletji in kjer jo po-
učujejo tudi še sedaj. Žele-
la sem se namreč naučiti 

tradicionalne joge hata, ne 
njenih modernih različic. 
Šola je težka, v njej učijo di-
scipline, in če je sam nisi 
sposoben, potem je tudi ne 
moreš prenašati na druge. 
Sama namreč tudi zagovar-
jam stališče, da s čimerkoli 
se ukvarjaš, moraš imeti za 
to ustrezno izobrazbo ozi-
roma opravljeno ustrezno 
šolanje. Tako sem, preden 
sem začela poučevati druge, 
najprej pridobila mednaro-
dno licenco učiteljice joge,« 
pravi Tanja Čufer, ki je jogo 
najprej učila v Avstriji, pri 27 
letih pa je ugotovila, da si želi 
tja, od koder je doma. 

»Ugotovila sem, da je 
poučevanje joge tisto, kar 
si res želim početi. Rada 
imam delo z ljudmi, želela 
sem si priti nazaj na Gorenj-
sko, v Selško dolino, v Ško-
fjo Loko. Najprej sem zače-
la s poučevanjem joge na 
Zalem Logu. Ko sem zače-
la pripovedovati o jogi, mar-
sikdo ni vedel, kaj to sploh 
je. Nato sem začela pouče-
vati v Škofji Loki in v Sorici. 

Tam na jogo prihaja okoli 
trideset ljudi obeh spolov in 
vseh let. Najmlajša v skupi-
ni je stara 15 let, najstarejša 
pa jih ima krepko več kot se-
demdeset,« pravi Tanja Ču-
fer, ki se je ob jogi izpopol-
njevala tudi na različnih te-
čajih fizioterapije in masaž.

»Anatomija, fiziotera-
pija, psihologija in vsa po-
dobna znanja, ki jih prido-
bivam, mi v življenju pred-
stavljajo največjo srečo. Ko-
maj čakam, da spet pride po-
letje, da odpotujem na Taj-
sko, kjer se bom učila masa-
že, v Indijo, kjer bom prido-
bila znanja terapevta tuino-
loga. Imam še ogromno iz-
zivov. Vem, da se moram še 
veliko naučiti, k sreči pa lju-
bim učenje in spoznavanje 
novih stvari. Zame je učenje 
proces, ki se nikoli ne kon-
ča,« dodaja Tanja Čufer, ki 
je vesela, da je zlasti v Sori-
ci znala pridobiti pozornost 
domačinov, ki jim joga po-
meni ne le sprostitev in gi-
banje, temveč tudi novo pri-
ložnost za druženje.

Rada se uči in uči tudi druge
Tanja Čufer je s svojo pozitivno energijo in znanjem po vrnitvi domov začela poučevati jogo tudi v Sorici, kjer je za vadbo navdušila domačine. 

Tanja Čufer se je navdušila nad tradicionalno jogo. / Foto: Boštjan Gartnar

Grega Flajnik

Kranj – V petek smo se v pro-
storih Gorenjskega glasa sre-
čali kolesarji, ki se radi giba-
mo na svežem zraku in ob 
tem spoznavamo nove kraje. 
Najprej smo obujali spomine 
na izlete, ki smo jih opravili v 
pretekli sezoni. Z nasmehom 
smo se spomnili na vse prevo-
žene klance po Južni Češki, ve-
selih dogodivščin s popotova-
nja ob Donavi ter vseh »mo-
krih« kilometrov na potova-
nju po Goriškem in Furlaniji.

Z Janezom Logarjem, na-
šim zvestim spremljeval-
cem, sva predstavila tudi na-
črte za letošnje leto. Tako se 
bomo v začetku junija podali 
v Medžimurje, na samo tro-
mejo med Madžarsko, Hr-
vaško in Slovenijo. Vsak dan 

se bomo podali v eno izmed 
omenjenih držav in spozna-
vali znamenitosti, kulturo 

pa tudi razlike med dežela-
mi. In kar je pomembno – 
poti so speljane večinoma 
po ravnini. 

Na drugem potovanju se 
bomo podali v bližino av-
strijskega mesta Salzburg v 
zvezno deželo Solnograško, 

ki je zgodovinsko povezana 
s pridelovanjem soli. Pokra-
jina, kjer naj bi bilo skupaj 

76 jezer, leži ob vznožju 
gora Dachstein, in kar v 
treh avstrijskih zveznih de-
želah, Solnograška, Štajer-
ska in Zgornja Avstrija. Sep-
tembra, ko se zrak ohladi, 
morje pa je še kar toplo, pa 
si bomo privoščili še kole-
sarjenje po Srednji Dalmaci-
ji. Ob sproščenem pogovoru 
smo si nato privoščili še ne-
kaj dobrot, ki so jih pripravi-
le skrbne gospodinje. Skrat-
ka: računamo, da bomo zo-
pet doživeli kakšno lepo do-
godivščino.

Srečanje kolesarskih popotnikov

Naši kolesarski popotniki tokrat v prostorih Gorenjskega glasa / Foto: Grega Flajnik

Vilma Stanovnik

Završnica – Planinsko dru-
štvo Žirovnica je bilo minu-
lo soboto organizator turno-
smučarskega tekmovanja 
za slovenski pokal Završni-
ca. Na daljši progi so se po-
merili člani in veterani. Med 

člani je zmagal Nejc Kuhar 
pred Lukom Kovačičem in 
Lukom Miheličem. Med ve-
terani je bil najhitrejši Milan 
Šenk, drugo mesto je osvo-
jil Franc Zadnikar, tretje pa 
Tomaž Strupi. Na krajši pro-
gi je med članicami zmaga-
la Špela Zupan pred Klaro 
Meglič in Gizlio Della Zon-
ca. Med mladinci je zma-
gal Tine Habjan, drugi je 
bil Luka Strupi, tretji pa Maj 
Pritržnik. Med rekreativci je 
bil najboljši Miran Prista-
vec, med rekreativkami pa 
Jerneja Oman.

Turni smučarji se že prip-
ravljajo na državno prv enstvo 

(v vzponu in posamezno), 
tako imenovani Zelenica 
Ski Raid, ki bo potekalo prvi 
marčevski konec tedna. Re-
kreativnim turnim smučar-
jem so letos prvič nameni-
li t. i. hobby preizkušnjo 
po trasi tekme, a brez mer-
jenja časa. Za tekmovanje 

na Zelenici, ki ga organizi-
rajo Društvo za razvoj tur-
nega smučanja, ŠD Lom, 
GRS Tržič in PD Tržič, pri-
jave sprejemajo do 1. marca. 
Tekmovanje hkrati predsta-
vlja tudi dve postaji sloven-
skega pokala 2018 v turnem 
smučanju. Ta se je z Mem-
orialom Luke Karničarja in 
Rada Markiča začel 27. ja-
nuarja na Jezerskem, se 
minuli konec tedna nadalje-
val po dolini Završnice, Ze-
lenica Ski Raidu, ki bo 3. in 
4. marca, pa bo 11. marca sle-
dil še Memorial Staneta Ve-
ninška in Marka Lihteneker-
ja na Okrešlju.

Aktivni turni smučarji

Turni smučarji so v soboto tekmovali po dolini Završnice.  
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Če želite, da vas obveščamo o Glasovih kolesarskih 
izletih, pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.
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Simon Šubic

Kranj – Kljub nekoliko slab-
ši vremenski napovedi v go-
renjskih smučarskih sre-
diščih v času zimskih poči-
tnic, ki so se za gorenjske 
otroke začele minuli konec 
tedna, pričakujejo povečan 
obisk. Ker bo na smučeh 
tudi veliko otrok, gorenjski 
policisti, ki bodo te dni priso-
tni na vseh večjih smučiščih, 
pozivajo še k dodatni skrbi 
za varno smuko. Otroci in 
mladostniki so bili namreč 
letos udeleženi kar v približ-
no tretjino vseh smučarskih 
nesreč, ki so jih obravnavali. 

Gorenjski policisti so v 
letošnji smučarski sezoni 
obravnavali 56 smučarskih 
nesreč, večinoma je šlo za 
padce, skoraj vsaka peta pa 
se je zgodila zaradi trka med 
smučarji. Zadnji dve nesre-
či sta se zgodili v soboto v 
Kranjski Gori in na Krvav-
cu, kjer se je smučar pri pad-
cu tako hudo poškodoval, da 
so ga morali s helikopterjem 
prepeljati v ljubljanski kli-
nični center. Seveda pa se je 
na smučiščih letos zgodilo 
še precej več nesreč, saj po-
licisti obravnavajo le tiste, 
v katerih je podan sum na 
hujše poškodbe. Lani so na 

primer na gorenjskih smu-
čiščih evidentirali 341 ne-
sreč, policisti pa so jih obrav-
navali 89, od tega se jih je 24 
končalo s hudimi telesnimi 
poškodbami. 

Letošnja statistika razkri-
va, da se je na gorenjskih 
smučiščih doslej huje poš-
kodovalo okoli dvajset smu-
čarjev. »Letošnje najpogo-
stejše poškodbe so poveza-
ne z zvini in zlomi spodnjih 
ter zgornjih okončin – kole-
no, golen, gleženj, roke. V 
nekaj primerih so smučar-
ji utrpeli poškodbe glave, 

stegnenice, hrbta in različ-
ne udarce pri padcih,« je raz-
ložil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

Vzroki za smučarske nes-
reče so bili različni in odvis-
ni od več dejavnikov, kot so 
smučarsko znanje, zahtev-
nost smučarske proge, hit-
rost smučanja, vremenske 
razmere in zasedenost smu-
čišča, je dodal Peter Jamnik 
s Policijske uprave Kranj. 
»Med pogostejšimi vzroki, 
ki se dogajajo med vsemi sta-
rostnimi skupinami, so trki, 
velikokrat pa se v nesrečah 
poškodujejo prav mladostni-
ki, zato je njihovi varnosti 
treba posvetiti več pozornos-
ti,« je poudaril. A policisti so 
se v tej zimi na gorenjskih 
smučiščih srečali tudi s pre-
cej bolj nenavadnimi vzroki 

nesreč. Za eno od njih je bil 
na primer kriv mobilni tele-
fon. Smučarka, ki se je pri 
sestopanju s sedežnice umi-
kala moškemu, ki je pred njo 
s tal pobiral mobilni telefon, 
je pri tem zdrsnila in si zlo-
mila kolk.

Policija še svetuje smučar-
jem, da hitrost smučanja in 
način vožnje prilagodijo svo-
jemu znanju in razmeram 
na smučišču, da ne ogrozi-
jo sebe in drugih smučarjev. 
Ob tem dodajmo, da je za ot-
roke do vključno 14. leta sta-
rosti uporaba zaščitne čela-
de obvezna, priporočljiva pa 
je tudi za vse druge smučar-
je. Alkoholu se med smuča-
njem izogibajte, enako kot v 
cestnem prometu pa je do-
voljena meja 0,24 mg/l ozi-
roma pol promila.

V vsako tretjo vpleten otrok
Otroci ali mladostniki so bili udeleženi v približno tretjino smučarskih nesreč, ki so jih v tej zimi že 
obravnavali gorenjski policisti, zato jim na smučiščih posvečajte še posebno pozornost.

Več kot petdeset smučarskih nesreč, ki so se končale s poškodbami, so v letošnji smučarski 
sezoni že obravnavali gorenjski policisti. / Foto: Gorazd Kavčič

Tatovi so prisotni tudi na smučiščih, zato smučarske 
opreme ne odlagajte tako, da bi ostala brez nadzora, 
pazite pa tudi na druge vredne predmete, ki jih imate s 
sabo. Vrednih stvari prav tako ne puščajte v vozilih. 

Simon Šubic

Kranj – Od 3544 voznikov to-
vornjakov in avtobusov, nad 
katerimi je lani Finančna 
uprava Republike Slovenije 
(Furs) izvedla nadzor, jih je 
kar 2429 kršilo pravila glede 
dovoljenih časov vožnje, od-
morov ter obveznih počitkov 
in pravilnost delovanja sne-
malnih naprav (tahografov). 

Le 31 odstotkov vseh kon-
troliranih prevozov je bilo 
brezhibnih. Kršiteljem so 
izrekli 3247 glob v skupnem 
znesku 6,2 milijona evrov. 

Številna prikrivanja

Uslužbenci mobilnih od-
delkov Fursa so lani na slo-
venskih cestah ustavili 3544 
tovornjakov in avtobusov in 

ob tem opravili nadzor nad 
110.614 delovnimi dnevi vo-
znikov. 

Ugotovili so 4747 kršitev, 
od tega 486 primerov naj-
hujših kršitev in goljufij, ki 
so jih prevozniki izvedli s po-
močjo naprav in pripomoč-
kov za manipuliranje s ta-
hografom, kot sta uporabi 
magneta in elektronske na-
prave. Kot so pojasnili, gre 
pri teh kršitvah najpogosteje 
za prikrivanje dejavnosti in 
aktivnosti vožnje, počitkov, 
odmorov, zlorabo tahografa 
oziroma ponarejanje, zataji-
tev ali uničenje podatkov, ta-
hografskega vložka ali voz-
nikove kartice.

Spretni kršitelji so zlasti 
tujci iz EU

Največ kršitev so odkrili pri 
prevoznikih iz drugih držav 
članic EU (59 odstotkov), ki 
jim sledijo tuji prevozniki iz 
tretjih držav (26 odstotkov) in 
domači prevozniki s sedežem 
v Sloveniji (15 odstotkov). 

Odkrili in zasegli so tudi 105 
sofisticiranih elektronskih 

naprav za manipuliranje ta-
hografa, ki so bile vgrajene v 
vozila in krmiljene s pomoč-
jo prikritih stikal, daljincev in 
spominskih USB-ključev. 

Poleg izreka glob so usluž-
benci Fursa kršiteljem v 81 
primerih začasno odvzeli vo-
zniško dovoljenje, v 264 pri-
merih so začasno odvzeli pro-
metno dovoljenje, odredili do 
231 izrednih pregledov zapi-
sovalne opreme v pooblašče-
ni delavnici in odvzeli 115 voz-
nikovih kartic, ker so jih upo-
rabljali drugi vozniki. 

Pojavljajo se nove oblike 
naprav

Na Fursu so še poudari-
li, da so manipulacije s ta-
hografi čedalje bolj pogos-
te in sofisticirane. Pojavljajo 
se namreč vedno nove obli-
ke naprav, ki omogočajo ne-
pravilno delovanje tahogra-
fov, prevozniki pa jih name-
ščajo na skrita mesta, zato 
je njihovo odkrivanje zelo 
kompleksno in zahteva spe-
cifična znanja ter poglobljen 
pristop.

Zlorabe tahografov vse pogostejše
Skoraj šestdeset odstotkov prevoznikov, ki so lani na slovenskih cestah kršili pravila glede dovoljenih 
časov vožnje, odmorov in obveznih počitkov, je bilo iz drugih držav Evropske unije.

Le enaintrideset odstotkov vseh prevozov, ki so jih lani kontrolirali na slovenskih cestah, je 
bilo brezhibnih. / Foto: Gorazd Kavčič

Lipnica – V Lipnici je v petek pozno zvečer voznik z osebnim 
avtomobilom zaradi kombinacije alkohola (0,58 mg/l) in nepri-
lagojene hitrosti zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil 
v drugo vozilo. Drugi udeleženec ni bil pod vplivom alkohola, 
vendar trčenja zaradi nepredvidljivega ravnanja povzročitelja 
ni mogel preprečiti. Po prvih podatkih ni poškodovan nihče. 
»Alkohol vedno prevlada nad voznikom in vedno zmanjšuje 
njegove sposobnosti za vožnjo, pri določenih količinah celo 
do te mere, da voznik odpove že pri najbolj osnovnih stvareh. 
Zato ne vozite, če ste pili alkohol, in si uredite drug prevoz,« 
znova opozarjajo policisti.

Pijan povzročil nesrečo

Log – V petek zjutraj sta pri Logu nad Škofjo Loko dve vozili 
trčili zaradi nepravilnega prehitevanja. Voznica je pred nesrečo 
začela prehitevati avtomobil pred seboj in se ni prepričala, ali 
to lahko varno stori. Za njo je eno vozilo namreč že prehiteva-
lo. Zato je sunkovito zavila in trčila v drugo vozilo. V nesreči po 
prvih podatkih ni bil nihče telesno poškodovan, povzročiteljico 
pa policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku.

Neprevidno prehitevanje

Kranjska Gora – Kranjskogorski policisti so minulo soboto 
obravnavali dva požara. Dopoldan je zagorelo na Dovjem, 
popoldan pa na Logu. Na Dovjem je po vžigu pri električni 
napeljavi zagorelo na podstrešju stanovanjske hiše, na Logu 
pa je prišlo do vžiga saj. Nastala je manjša materialna škoda. V 
obeh primerih glede na zbrana obvestila ne gre za tujo krivdo.

Požara na Dovjem in Logu

Kranj, Jesenice – Na Kolodvorski cesti v Kranju sta bila v petek 
ponoči pri vlomu v objekt ukradena računalnika, prav tako 
pa je bil prijavljen še poskus vloma v stanovanjsko hišo na 
Jesenicah. Zaradi poskusa vloma jeseniški kriminalisti obrav-
navajo eno osebo, ki so jo po dogodku izsledili na podlagi 
pridobljenega opisa.

Vlom in poskus vloma

Kranj – Pri sestopu s Sv. Jošta nad Kranjem si je v nedeljo 
pohodnik poškodoval nogo. Gasilci JZ GRS Kranj so poško-
dovancu najprej imobilizirali nogo, nato pa so ga prenesli do 
vozila in prepeljali v Zdravstveni dom Kranj.

Reševali so pohodnika

Kranjska Gora – Na tekaški stezi v Tamarju se je minulo soboto 
poškodoval tekač na smučeh. Reševalci GRS Rateče so mu 
nudili prvo pomoč, ga z akijem prepeljali v dolino in predali 
reševalcem NMP Jesenice. 

Poškodba smučarskega tekača

KRATKE NOVICE



Alenka Brun

T
ako bomo konec 
tedna, v soboto, 
24. februarja, še 
enkrat prisluh-
nili skupini Pro-

per, ki se predstavlja s pes-
mijo Ukraden cvet. V njej v 
prvi vrsti prepoznamo voka-
lista Luka Seška. Uspelo je 
tudi Lari Kadis s pesmijo 
Zdaj sem tu. Mlada Primor-
ka je ravno na dan prediz-
bora dopolnila 17 let in tis-
ti, ki se niso strinjali z njeno 
podobo odrske princeske, so 
bili morda presenečeni, ko 
so ugotovili, da sta glasba in 

besedilo pesmi njeno delo. V 
finalni del sta se uvrstila tudi 
brata Rok in Anej Piletič ozi-
roma priljubljeni duet BQL. 
Tokrat s pesmijo Ptica. 
Indigo je pel o Vesni, krea-
tivni pa so bili že pri izboru 
oblačil. Ina Shai, 25-letnica 
iz Radomelj, se je v črnem 
kostumu predstavila v sti-
lu dekleta iz Aladinove sve-
tilke s pesmijo V nebo in 
tudi njo bomo videli in sli-
šali v finalu. Uspelo je tudi 
pevki švedskih korenin, ki 
živi na Primorskem, Mari-
ni Martensson s precej mir-
no pesmijo Blizu. Lea Sirk 
je na oder predizbora prišla 
zadnja in tudi njeno Hvala, 

ne! bomo v soboto slišali 
še enkrat. Svež ritem, mal-
ce drugačen, bolj moden. 
Šepeta se, da bi lahko zma-
gala. A šepeta se tudi, da bi 
ravno tako lahko zmaga-
la Lara, predvsem pa publi-
ko zanima, kaj se bo zgodi-
lo z Rokom in Anejem ter 
z damo z izjemnim voka-
lom Nuško Drašček, ki se je 
tokrat predstavila s pesmijo 
Ne zapusti me zdaj. Spletni 
komentarji so pevki naklo-
njeni, a je kar nekaj takih, 
ki pravijo, da pesem je pa 
»povozil čas«. Njen pevski 
nastop in videz sta tokrat 
bolj uporniška, v skladu z 
besedilom, ki je delo Anje 

Rupelj. Prišla je med final-
nih osem. Pa bo to dovolj za 
prvo mesto, za vozovnico na 
63. tekmovanje za Pesem 
Evrovizije 2018, ki bo 8., 
10., in 12. maja v Lizboni? 

Vse odgovore in še kak-
šnega več bomo dobili v 
soboto, ko se bo Vidu Vali-
ču na odru kot sovoditeljica 
pridružila Sara Briški Cir-
man z umetniškim ime-
nom Raiven, sicer pevka in 
harfistka. Za trenutek se mu 
je kot sovoditeljica pridruži-
la že pri razglasitvi rezulta-
tov v predizboru. Za Raiven 
vemo, da je imela glasbeni 
izkušnji z Emo v preteklosti, 
jo bomo pa vseeno v soboto 

KDO BO ZMAGAL?
Ema je dopolnila petindvajset let. Na letošnjo se je prijavilo kar sto osem izvajalcev, a v prvi in edini  
predizbor se je uspelo uvrstiti le šestnajstim, preboj v sobotni finale pa je uspel polovici.

Luka Sešek, vokalist skupine Proper

Lara Kadis

Ina Shai oziroma Martina Šraj 

Priljubljena BQL

Lea Sirk

Indigo

Nuška Drašček

Marina Martensson

slišali tudi peti. In ko smo 
že pri nastopajočih glasbe-
nih gostih v finalnem delu: 
na oder v soboto prihajata še 
Omar Naber in Amaya ozi-
roma Maja Keuc. Amaya bo 
premierno publiki predsta-
vila novo pesem, to pa bo sto-
rila tudi Raiven.

Letošnji predizbor ni 
bil televizijski presežek, a 
»stlačiti« 16 skladb v dolo-
čen časovni okvir, da gleda-
lec pred televizijskim ekra-
nom še spremlja vse skupaj, 

verjetno tudi ni enostav-
no delo. Vid je ostal zvest 
sam sebi: njegov humor 
nekomu ustreza, spet drug 
bi si želel v tej vlogi vide-
ti koga drugega. Pravi:»Ze-
lo se veselim finala. To je 
definitivno še ena zare-
za v mojem življenjskem 
pasu, ki jo hočem imeti. Jaz 
bom garal, da bo vse teklo 
tako, kot mora. Raiven pa je  
tudi dovolj neustrašna, da se 
bo znala spoprijeti s to  
nalogo.« 
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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

V 
Torontu so me 
gostili sorodni-
ki. Tone Logar, 
moj prastric, je 
način preživljan-

ja nedelj z obiskom bogoslu-
žja in opoldanskega družin-
skega kosila prinesel iz rod-
ne Gorenjske. Ob nedeljah 
smo obiskali slovensko sredi-
šče in župnijo, ki ležita na uli-
ci Browns Line. Pred pol sto-
letja je bila ta ulica polna ne 

le slovenskih hiš, temveč tudi 
trgovin in gostiln v lasti Slo-
vencev. Ni naključje, da so 
ravno tu zgradili slovensko 
cerkev in šolo. Pred cerkvijo 
se že pred začetkom bogos-
lužja zbirajo ljudje, ki klepe-
tajo v slovenščini, začinjeni z 
angleškimi besedami. Prese-
neti me zgovornost izseljen-
cev: starejša gospa mi pove, 
da se je v Kanado priselila z 
Brnika, gospod na vozičku pa 
iz Kamnika. 

Opoldne sledi sloven-
sko kosilo pri prastricu 

Tonetu in njegovi ženi 
Fani. Tone pripoveduje, da 
je že kot fant odšel čez oce-
an z mislijo na boljše živ-
ljenje. Realnost ob prihodu 
v Kanado je bila za prisel-
jenca precej drugačna, saj 
si je službo in namestitev 
moral poiskati sam, brez 
pomoči in znanja anglešči-
ne. Kljub težkim začetkom 
– morda pa ravno zara-
di tega – so bile slovenske 
družine močno povezane.

Dokaz tesnega sodelova-
nja je tudi letovišče v okolici 

Toronta, ki so ga Slovenci s 
skupnimi prispevki kupi-
li in obnovili. Tja so me 
povabili na slovensko kosi-
lo in večer ljudskih godcev. 
Presenetila me izseljenska 
mladina, ki sicer razume 
le še posamezne slovenske 
besede, vendar pa vsi izvrs-
tno obvladajo plesne kora-
ke polke in valčka. Še več: 
precej mladih igra tudi har-
moniko ali kako drugo glas-
bilo, s katerim izvajajo slo-
venske viže.

(Nadaljevanje prihodnjič)

Po Severni Ameriki po gorenjsko (4)

DRUŽENJE S SLOVENSKIMI IZSELJENCI

Tone in Fani Logar, kanadska Slovenca, skupaj z menoj 
pred svojo hišo v Torontu

Slovenski center v Torontu pod isto streho združuje 
župnijo, šolo in prireditveno dvorano.

Slovensko letovišče tudi danes združuje potomce 
izseljenskih Slovencev, ki negujejo vez s Slovenijo, čeprav 
slovenščine marsikdo ne razume več.

Sanje

Prijetno spanje,
imeli bomo lepe sanje.

V sanjah je avto,
ki pleza na flavto.

Tam so tudi sladice,
a za koga so pice?

Žal ni denarja,
niti slovenskega slovarja.

Vidiš še robota,
ki lovi falota.

V sanjah se ni treba bati,
saj te zjutraj zbudi ati.

PESMI MLADIH

Mateja Rant

P
rogram First Lego 
Leaguage obsega 
tri sklope, in sicer 
robotski in projek-
tni del ter ocenje-

vanje vrednot, ki povezuje-
jo skupino. Medtem ko del 
ekipe OŠ Škofja Loka Mes-
to programira in izpopolnju-
je robota, so učenci v okviru 
projektnega dela, ki so ga 
poimenovali Živa voda, pod 
mentorstvom Matjaža Pin-
tariča razvili inovativno reši-
tev, ki omogoča prihranke 
pri porabi vode. Izdelali so 
varčni nastavek, ki se prile-
ga na vsako pipo, z njim pa 
je mogoče privarčevati do 55 
odstotkov vode.

»Problem je namreč pre-
velika poraba vode pri pitju 
in umivanju rok tako v šoli 
kot tudi doma. To pa zato, 
ker na pipah nimamo mre-
žic oziroma varčnih nastav-
kov,« sta razložili članici eki-
pe Živa Hegler in Pia Vreč-
ko. Tako se jim je porodila 
ideja, da izdelajo nastavek, 

s katerim bi prihranili več 
kot petdeset odstotkov vode, 
kar bi pomenilo pol milijona 
litrov v enem šolskem letu. 
Ker varčni nastavki sicer že 
obstajajo, so preverili tudi 
njihovo učinkovitost v pri-
merjavi z nastavkom, ki so 
ga izdelali sami. »Brez nas-
tavka je bilo porabljenih 10,5 
litrov vode v minuti. Z našim 
nastavkom je v enakem času 

iz pipe steklo 5,6 litra, to je 
skoraj petdeset odstotkov 
manj. Izmed dveh nastav-
kov, kupljenih v trgovini, je 
bil našemu konkurenčen le 
eden, ki je imel porabo vode 
v minuti enako.«

Za nasvet glede varčevan-
ja z vodo so se obrnili tudi na 
strokovnjake iz podjetja Loš-
ka komunala. Mojca Müller 
jim je razložila, da pri pitju 

in umivanju rok po njenem 
ni smiselno toliko varčevati, 
in jim obenem naštela veliko 
drugih primerov zmanjšan-
ja porabe vode. Pri prhanju, 
ki traja manj kot pet minut, 
je recimo mogoče prihraniti 
petsto litrov vode na mesec, 
prihranki pa so mogoči tudi z 
zapiranjem pip med umiva-
njem, pitjem iz enega kozar-
ca ves dan in podobno.

VARČUJEJO Z VODO
Učenci Osnovne šole Škofja Loka - Mesto so se uvrstili na državno tekmovanje v programu First Lego 
Leaguage. Med Gorenjci se bosta poleg Škofjeločanov državnega prvenstva, ki bo 10. marca v Celju, 
udeležili še dve kranjski osnovni šoli, in sicer OŠ Predoslje in OŠ Staneta Žagarja.

Učenci Osnovne šole Škofja Loka - Mesto so se uvrstili na državno tekmovanje v programu 
First Lego Leaguage. / Foto: arhiv šole

Učenci so izdelali nastavek, s katerim bi prihranili več kot 
petdeset odstotkov vode. / Foto: arhiv šole

Urška Vrhunc, 6. c razred OŠ Orehek Kranj

Vesela sem, da učiteljice spodbujajo otroke k ustvarja-
nju pesmi, ki so vedno zakladi svoje vrste. Zato pohvale 
učiteljici in Urški, ki nas je s pesmijo popeljala v svoje 
sanje. 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.
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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
POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018

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 WiFi-jem, kuhinjsko nišo s hladil-
nikom, mikrovalovno pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana  
bosta obogaten kontinentalni 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*, nezgod-
no 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 %, 

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

30
EUR

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

www.gorenjskiglas.si

Tržič – Po Gorenjskem potekajo Območna srečanja otro-
ških gledaliških skupin – uspešno so se na odru doma-
čega Kulturnega centra predstavili tudi mladi v Tržiču. 
Otroške in mladinske gledališke skupine, ki delujejo 
po osnovnih šolah tržiškega območja, so se srečale na 
vsakoletnem območnem pregledu v organizaciji Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti (OI Tržič) in vrstnikom 
predstavile predstave, ki so nastale v tem šolskem letu. 
V Cankarjevo leto je tako igralce kot publiko popeljala 
najprej odlična domača igralka Tereza Gosar, nato pa so 
oder zasedle mlade tržiške skupine in navdušile s pred-
stavami. V dveh dopoldnevih se je tako na tržiškem odru 
zvrstilo osem otroških gledaliških predstav s kar stode-
setimi nadobudnimi mladimi igralkami in igralci. Mladi 
gledališki igralke in igralci razvijajo v predstavah svoje 
ustvarjalne sposobnosti, saj skupaj s pomočjo mento-
ric aktivno sodelujejo pri sami pripravi igre, kostumov, 
scenografije, glasbene spremljave … Otroci so na vajah 
izredno motivirani, želijo si nastopati in biti uspešni. 
Seveda pa to od učitelja zahteva kompleksno pripravo 
na izvedbo igre. Zelo pomemben je izbor besedila in izbi-
ra vlog, saj je ključnega pomena, da se otrok zna vživeti 
v svojo vlogo ... Poleg tega so pomembni tudi sceno-
grafija, primerni kostumi in seveda tudi izbor glasbe ter 
popestritev igre s plesom in petjem. Mladim nastopanje 
na odru pomeni veliko in je več kot dobrodošla izkušnja, 
je dejala Andreja Poklukar, mentorica dramskega krožka 
OŠ Križe. Strokovna spremljevalka letošnjih gorenjskih 
preglednih prireditev je Simona Zorc Ramovš. Po vsaki 
odigrani predstavi se je pogovorila z mentorico oz. reži-
serko, podala svoje mnenje o videnem, izbrala pa bo tudi 
skupine, ki se bodo udeležile Kekčevega srečanja, regij-
skega srečanja otroških gledaliških skupin, ki tradicional-
no poteka v začetku aprila na Jesenicah.

Mladi gledališki upi

Mladi z gledališko igro krepijo svojo ustvarjalnost.  
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Samo Lesjak

B
ordo nadaljuje v 
svojem prepoz-
navnem zvoku in 
izražanju – s kom-
binacijo energič-

ne prodornosti ter čustve-
ne pretanjenosti – pod tak-
tirko producenta Petra Pen-
ka. Po uspešnih radijskih 
skladbah z močno družbe-
nokritično noto Odpleši-
va ter Predaleč za nas, ki v 
svoji biti delujeta kot klic k 
medsebojni ljubezni, spre-
jemanju drugačnosti in pra-
vici do svobodnega izražan-
ja lastnih načel, ki sta nasta-
li v sodelovanju s kitaristom 
Janezom Šterom, duetom z 
naslovom Osamljen in bos 
s pevko Tino Marinšek, je 
Tomaž Štular ustvaril nov 
svet: Lai Lai Svet, ki po vizu-
alnem konceptu nadalju-
je po poti, katere smerni-
ce je začrtal v svoji prejšnji, 

nadvse čutni skladbi Zvez-
de v mlaju.

Namreč, ustvarjanje vizu-
alnega dela skladbe je pono-
vno zaupal likovni umetnici 

Maruši Štibelj, ki je že pri 
Zvezdah v mlaju ustvarila 
podobe kolažev iz elementov 
svojega domišljijsko bogate-
ga sveta, ki ga je tankočut-
no prenesla v Bordo glasbo. 
Tokrat je Maruša moči zdru-
žila z Aniko Dziewior Pavlin, 
poljsko ustvarjalko, ki že vrs-
to let prebiva in deluje v Kra-
nju – poskrbela je za anima-
cijo spota, knjižico kolažev 
podob iz Lai Lai Sveta pa je 
oblikovala Tanja Gerkman. 
Vse zbrane na premieri spo-
ta v Škrlovcu je Tomažev 
žametni vokal v kombinaciji 
s čutno vizualno podobo spo-
ta popeljal v magični svet, v 
katerem se domišljija pre-
pleta z nostalgijo, na obzorju 

pa je preko sanjskih dalijev-
skih perspektiv in simbolov 
moč začutiti nov svet, svet 
upanja.

Že peti avtorski singel, ki 
ga že lahko slišite na radij-
skih postajah ter seveda na 
spletnih straneh, je obenem 
tudi napoved, da bo letošnje 
leto za Bordo čas debitanske-
ga albuma, čeprav se Tomaž 
s tem časovno ne obremen-
juje. Vsaki skladbi, tudi Lai 
Lai Svet ni izjema, pusti čas, 
da dozori – pri ustvarjanju 
skladb ostaja zvest iskanju 
sinhronega utripa dveh src, 
obenem pa ohranja iskre-
nost, globino in moč razmi-
šljanja ter preseganja sveta 
matric, v katerega smo vpeti.

POLET V NOV SVET
Pevec Tomaž Štular, ki deluje pod imenom Bordo, je v glasbeno orbito poslal novo skladbo Lai Lai Svet, 
katere vrhunski videospot so v soboto premierno predstavili v kranjskem Stolpu Škrlovec.

Hvala za vse solze in smeh: pri novem videospotu so moči združili Anika Dziewior Pavlin, 
Tomaž Štular in Maruša Štibelj. / Foto: Primož Pičulin

Tam daleč stran stoji nov svet ... / Foto: arhiv Bordo 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Alenka Brun

O 
Glasbeni 
mineštri smo 
nekaj besed 
spregovorili z 
Jeseničanom 

Juretom Rozmanom, ki je 
na tovrstno glasbeno idejo 
prišel skupaj s svojim dekle-
tom Radovljičanko Mašo 
Cilenšek. 

Tokrat je Tea-ter bar gostil 
Mineštro petič, odvija pa se 
njena druga sezona. Dogo-
dek traja od štirideset minut 
do ene ure, pripravljajo jo 
enkrat mesečno, največkrat 
v četrtek. Jure razloži, kako 

se je vse pravzaprav začelo. 
Na Jesenicah so želeli orga-
nizirati glasbeno dogajanje, 
ki bi bilo neke vrste »jam ses-
sion«, a so želeli, da bi doga-
janje dobilo slovensko ime. 
In ime Glasbena mineštra se 
je tako prijelo ter obdržalo do 
danes. Maša ga dopolni, da je 
pri samem konceptu Mineš-
tre pomembno, da niso ome-
jeni stilsko in vsebinsko. 
»Igralo se je že vse – od tan-
ga, džeza, roka, popa, klasi-
ke ... Trudimo se, da dogo-
dek izpeljemo vsakič kultur-
no in edukativno, ker se zave-
damo, da publika dandanes h 
glasbi potrebuje epilog.« Na 
dogodku ljudje slišijo glasbo, 
ki jo izbere band, in tudi tisto, 

kar si ljudje zaželijo, vendar 
imajo to pri Mineštri reše-
no tako, da jim glasbene žel-
je publika oziroma posamez-
niki vnaprej sporočijo po elek-
tronski pošti.

Začeli so z mladimi glasbe-
niki: »Mitja Jeršič je bil igral 
klaviature, Armin Kahrič 
kitaro, Valentin Ravnik tol-
kala, z basom pa je gosto-
val Jakob Grčman. Maša je 
pela,« razlaga Jure, ki je igral 
bobne, in nadaljuje, da so 
po nekaj Glasbenih mineš-
trah začeli gostiti okoliš-
ke glasbenike, tako instru-
mentaliste kot pevce, v leto-
šnji sezoni pa so se odločili, 
da bodo uvedli še gostovan-
ja. Tako smo na zadnji, peti 

Glasbeni mineštri prisluh-
nili dvema izjemnima voka-
listoma: džezovski pevki Kri-
stini Oberžan ter domačinu 
Mihi Reberniku; s kitaro se 
je predstavil Klemen Smolej, 
Anže Langus Petrović - Dagi 
z bas kitaro, bobni so Jureto-
va domena, na saksofon pa 
je igral Klemen Kotar, tokrat 
edini, ki ni Gorenjec«. Za 
izjemen zvok pa je poskrbel 
nihče drug kot mojster zvoka 
Boštjan Grabnar.

Maša zaključi, da je Mineš-
tra dogodek, ki je iz meseca v 
mesec drugačen, predvsem 
pa glasbeni koncert. 

Marca naj bi Mineštra na 
Jesenicah gostila etno-dže-
zovski Tomi Purich trio.

GLASBENA MINEŠTRA
Tea-ter bar na Jesenicah je prejšnji teden ponovno gostil Glasbeno mineštro. Tokrat petič,  
bila pa je bolj v znamenju praznovanja valentinovega.

Kristina Oberžan v družbi Klemena Smoleja (kitara), Anžeta Langusa Petroviča (bas kitara), 
Jureta Rozmana (bobni) in Klemena Kotarja (saksofon)

Miha Rebernik, rojeni 
Jeseničan, že peto leto 
poje z zasedbo Gala Dance 
Orchestra. Lahko ga slišimo 
tudi kot spremljevalni vokal 
Marine Martensson, ki 
se ravno ta čas poteguje 
za nastop na letošnjem 
Eurosongu. 

V Gradu sta se 10. februarja 2018 poročila David Traven 
in Urška Zaplotnik.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 42 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 14 deklic in 14 dečkov, med njimi 
tudi bratca. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4260 gramov, 
najlažji pa prav tako deček – tehtnica mu je pokazala 2280 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 11 dečkov in 3 dekli-
ce. Najlažji in najtežji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 2780 gramov, drugemu pa štiri kilograme in pol.

Novorojenčki

Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto za 
bralko s šifro Pomlad 18. Zad-
njič smo pogledali tri karte 
za mesec marec, in sicer 
Nenadna sreča, Upanje, Tat. 
Danes imamo nove tri karte 
za mesec april, in te so Dari-
lo, Ljubica in Ljubezen. Pri 
kombinaciji tako lepih treh 
kart nam ni treba kaj veliko 
misliti, kaj naj bi pomenile. 
Vse tri nakazujejo ljubezen 
oziroma neko srečno sta-
nje, ko gre vse prav, vse je na 
svojem mestu in ni bojazni, 
da ne bi šlo vse po načrtu, 
ki si ga bo bralka zastavila. 
Izpolnila seji bo srčna želja, 
krog se bo sklenil in ljubezen 
prinaša same lepe dogodke. 
Vidi se tudi to, da bralka v 
tem mesecu praznuje ose-
bni praznik, kar pokaže kar-
ta Darilo in seveda Ljubica. 
Ravno v dneh okoli rojstnega 
dneva se bodo ustvarjali naj-
lepši trenutki. Naslednje tri 
karte so za mesec maj Smrt, 
Žalost, Neiskrenost. Velik 
preobrat iz enega meseca 
v drugega, a ni treba pani-
ke. Karta Smrt ne prinaša 

zgolj slabe in temačne spre-
membe, Žalost ni le žalost 
in depresivna stanja. Lahko 
so premiki v pravo smer, saj 
vidimo šahovnico, v katero 
je zagledano dekle. Karta 
Neiskrenost ne prinaša le 
laži, intrig in ogovarjanja. V 
tej karti se skrivajo izhodi, ki 
jih bo bralka imela na voljo. 
Obdobje žalosti ne sme 
zamegliti pogleda v priho-
dnost, ki je pred njo. Treba 
se je pogovoriti s samim 
seboj, se vprašati, česa si 
res želi in kaj je tisto, kar je 
zares pomembno. Na nas-
lov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Izolda« 
Pozdravljeni. Za vas imam 
vprašanje in upam, da mi 
kmalu odgovorite. Kako mi bo 
uspelo uskladiti študij in lju-
bezen, se bom morala čemu 
odpovedati?
Življenje nas vsakič znova 
preseneča z novimi izzivi in 
nas postavlja pred različna 
vprašanja. Na vaša vrata je 
zopet potrkala ljubezen in 
vi ste jo sprejeli z odprtimi 
rokami. Sedaj se sprašujete, 
ali se splača vlagati vanjo, saj 
ste bili v preteklosti že pre-
večkrat razočarani. Z vaše 
strani so čustva pristna, ven-
dar delujete zelo negotovo. 
Partner, ki ga imate, točno 
ve, kaj si želi, in ne ovinkari. 
Od vas si želi iskrenosti in 
seveda tudi naklonjenosti. 
Izkazalo se bo, da ima vajina 
zveza prihodnost, in to vas 

bo zelo osrečilo. Študij je bil 
za vas vedno vrednota, ki ste 
jo postavljali na prvo mesto. 
Nikar si ne dovolite, da zaradi 
ljubezni sedaj vse skupaj kar 
pustite. V učenju ste uspešni 
in pred vami je tega še veliko. 
S podporo družine se boste 
uspešno izšolali, tako kot ste 
načrtovali. Srečno.

»Tukaj in zdaj« 
Pozdravljeni, Tanja. Tokrat 
sem se tudi jaz odločila, da 
vas povprašam, kako mi kaže 
v prihodnosti. Zanimajo me 
poslovna uspešnost, partner 
in kaj se obeta sinu. Na trenut-
ke imam občutek, da vsega ne 
zmorem, imam pa še vedno 
visoke cilje. Lepo se zahvalju-
jem in vas toplo pozdravljam. 
Vaš tempo življenja je hiter, 
vendar si ga drugače ne znate 
predstavljati. Ste organizi-

rani in vse obveznosti uspe-
šno usklajujete. Kljub vsem 
pritiskom ostajate zbrani in 
imate pred seboj jasne cilje. 
Podjetje vodite v pravo smer 
in tako bo tudi v nadaljnje. 
Sprememba, ki ste jo uvedli, 
se bo na dolgi rok izkazala za 
zelo dobro rešitev aktualnega 
problema. Zadovoljstvo na 
strani zaposlenih bo vplivalo 
tudi na kupce. Investicija, ki 
jo imate v načrtu, ni tako nuj-
nega pomena in mirno lahko 
počakate z njo še kakšno leto. 
Na področju financ je videti 
dobiček in velike prihranke. 
V letu, ki se je začelo, boste 
uspešno prestali vse še tako 
zahtevne izzive. Družina vas 
podpira, vendar od vas priča-
kuje nekoliko več prisotnosti, 
kot vam pokaže. Nekaj več 
pozornosti bo od vas priča-
koval partner, ki se bo spo-

padal z manjšimi težavami 
na zdravstvenem področju. 
Potreboval bo vašo nego in 
pozornost. Čeprav vam tega 
ne pokaže, oziroma premalo-
krat, mu veliko pomeni čas, ki 
si ga vzamete samo zanj. Sin 
bo uspešen v šoli in dobil bo 
nov krog prijateljev. Tudi na 
področju športa se bo uspe-
šno udejstvoval še naprej. 
Pokazal bo zanimanje za še en 
športno disciplino, pri kateri 
ima možnosti za uspeh. Pri 
zdravju ne vidim posebnosti. 
Pozornost namenite zdrave-
mu življenjskemu slogu, tako 
boste najbolje povečali svojo 
odpornost in poskrbeli za 
boljše počutje na splošno. 
Videti je, da bo leto uspešno 
na poslovnem področju in 
hkrati leto lepih spominov in 
potovanj, tako kot tudi načr-
tujete. Želim vam vse dobro.

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. 
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_20. 02. 2018

Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti  
15 EUR trgovine Baldrijan, d. o. o., Kranj. 

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, 7. marca 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.

  IZLET // TOREK, 27. FEBRUARJA 2018

AKTIVNO V  IZOLO
Ponovno vas vabimo na izlet na morje. Po prihodu v Izolo nas bo pozdravila 
predstavnica Hotela Delfin. Sledilo bo triurno kopanje v bazenih hotela. Tisti, 
ki se kopanja ne boste udeležili, se boste sprehodili ob obali mesta Izola in se 
ustavili v fitnesu na sprostem, kjer bomo telovadili. Če bo slabo vreme, bomo 
ta čas preživeli aktivno v telovadnici. Potem se bomo skupaj zbrali na kosilu, po 
kosilu pa si bomo ogledali muzej Izolana – Hiša morja, ki je posvečen zgodovini 
ribištva in pomorstva v Izoli, lokalni vodnik nas bo nato peljal po mestnem jedru 
Izole in razkazal znamenitosti. 

Cena izleta je 29 EUR.
Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, ogled ribiškega muzeja in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje je 5 EUR. 
(Če se želite kopati, to sporočite že ob prijavi na izlet.)

Odhod avtobusa: ob 6.40 z AP Radovljica, 
ob 7.00 z AP Creina, ob 7.15 z AP Mercator 
Primskovo, ob 7.50 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog  
20. ure.

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@gglas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot 
dva delovna dneva pred odhodom, 
zaračunamo potne stroške.
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DRUŽABNA KRONIKA
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Po komaj štirih mesecih zveze je 
komičarka Amy Schumer (36) oblju-
bila večno zvestobo svojemu zaro-
čencu, kuharskemu mojstru  Chri-
su Fischerju. Poroka je potekala v 
Malibuju ob romantičnem sončnem 

zahodu na obali Tihega oceana. Igralki je uspelo vse 
podrobnosti ohraniti zase, po obredu pa je veselo novico 
oznanila na Instagramu ter poudarila, da ni nosečnost 
vzrok poroke.

Komičarka skrivaj stopila pred oltar

Edina hčerka pokojnega Elvisa Presley-
ja Lisa Marie Presley (50) polni rumene 
strani, saj je zabredla v hudo finančno 
krizo. Sedaj od nekdanjega moža Micha-
ela Lockwooda zahteva preživnino. Njen 
mesečni dohodek od očetove dediščine 

znaša sto tisoč dolarjev, njeni dolgovi pa so ogromni. Za 
svoje stanje krivi nekdanjega poslovnega vodjo, ki ni pla-
čeval davkov. Skupni dolgovi pevke so ocenjeni na 16,7 
milijonov dolarjev.

Lisa Marie v finančni krizi

Po sedmih letih zveze in dveh letih 
zakona sta se razšla Jennifer Aniston 
(49) in Justin Theroux (46). Predstav-
nik para je potrdil, da sta zvezdnika 
razmerje končala sporazumno in pri-
jateljsko konec lanskega leta. “Obi-

čajno bi to storili zasebno, ker pa sta oba del zabavne 
industrije, to ni izvedljivo, saj bi prej ali slej prišlo do špe-
kuliranj. Torej karkoli drugega bo objavljeno, je neresnica. 
Ohranjata medsebojno ljubezen in spoštovanje.”

Ločujeta se Jennifer in Justin

Pevec Adam Levin (38) in manekenka 
Behati Prinsloo (28) sta postala dru-
gič starša. Šestnajstmesečni sestrici 
Dusty Rose se je pridružila Gio Gra-
ce. Par, ki se je poročil leta 2014, je 
že v preteklosti spregovoril o željah 

po veliki družini. “Želim si veliko otrok. Uživam v kaosu. 
Behati je bila edinka, zato si jih želi sto. To je velika števil-
ka, ki jo bo težko uresničiti,” se je pošalil pevec.

Še ena hčerkica za Adama Levina

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

S
alon je ponovno 
gostil Grand hotel 
Union. Predstavi-
lo se je 44 razsta-
vljavcev, poudarek 

je bil na peninah, predstavi-
li so se tudi Hrvati in nekaj 
tujih proizvajalcev penine. 

Spominjam se prvega 
salona: ljudje so prišli, gle-
dali in zelo intenzivno poku-
šali. Med obiskovalci salo-
na so bile ženske v manjši-
ni. Nikomur se ni mudilo 
domov, kar je nekako stal-
nica tovrstnih salonov. Tudi 
tokrat je bil dve uri pred zak-
ljučkom na salonu kot v mra-
vljišču, a med prisotnimi je 

bilo ogromno žensk in pred-
stavnikov mlajše generacije. 
Je pitje penečih vin postalo 
modno? Lahko bi temu rekli 
tudi tako, čeprav je dejstvo, 
da se je kultura pitja žlahtnih 
mehurčkov pri Slovencih v 
zadnjih letih izjemno dvig-
nila. K temu je morda pripo-
moglo tudi to, da skoraj vsak 
vinar razmišlja, da bi imel v 
svoji ponudbi kakšno peni-
no ali pa se vsaj igra z idejo o 
svojem penečem vinu. Ose-
bno nisem ravno navdušena 
nad tovrstnimi eksperimen-
ti, bolj sem naklonjena peni-
čarjem, ki jim je ustvarjanje 
kvalitetnega penečega vina 
prioriteta.

Rado Stojanovič je sku-
paj s svojo ekipo sodelavcev, 

med katere sodi tudi Nina 
Levičnik, sicer Kranjčanka, 
ki živi v Zagrebu in je del 
organizacijskega pogona 
Radostnih prireditev, v dvaj-
setletnem delu z vini, pro-
mocijo in festivali, dognal: 
»Spoznali smo, da je treba 
začeti razbijati mite, da je 
peneče vino vedno lahko le 
uvodna pijača ali namenje-
no slavnostim. Odločili smo 
se, da v svojem, izobraževal-
nem duhu pripravimo pri-
reditev, kjer bomo pokazali, 
da so peneča vina resna vina 
in da se lahko pijejo ob raz-
ličnih priložnostih.« In jim 
je uspelo. Salon penečih vin 
in tudi podobne prireditve, 
kjer so prisotna peneča vina, 
so postali uspešnica. Tako 

so lani praznovali dvajseti 
rojstni dan Radostnih pri-
reditev, že peti Salon pene-
čih vin je gostila pred kra-
tkim Ljubljana, v Zagre-
bu pa so salon penečih vin 
letos organizirali drugič. Na 
obeh salonih peneča vina 
tudi ocenjujejo in rezulta-
ti so spodbudni, saj kažejo, 
da se iz leta v leto kakovost 
teh dviguje tako v Sloveniji 
kot na Hrvaškem. Tako lani 
kot letos so glavne nagra-
de dobile slovenske penine, 
se pa tudi na Hrvaškem trg 
v tej smeri izjemno razvija. 
V duhu in z željo po širjen-
ju v regiji pa organizatorji 
razmišljajo že o pripravi še 
kakšnega salona kje drugje, 
recimo v Beogradu.

V SOJU MEHURČKOV
Ljubljana je v soju mehurčkov zasijala konec tedna, pred njo pa tudi Zagreb. Organizatorji Salona 
penečih vin razmišljajo, da bi v prihodnosti vključili še Beograd. Letos je Salon penečih vin v Ljubljani 
doživel manjši jubilej, saj je praznoval peti rojstni dan.

Novi direktor blejskega Best Western Hotela Lovec in 
Hotela Kompas Tine Brodnjak se je salona udeležil v družbi 
bratranca Miha.

Rado Stojanovič ocenjuje, da sta se v petih letih interes 
in pozitiven odnos do penečih vin izjemno povečala. Na 
fotografiji je z Nino Levičnik.

Vanja Mramor kar dobro »vozi« v (moškem) svetu vin. 
Organizira tudi vinsko-kulinarične dogodke.

Leon Kramar je eden tistih, ki ima na salonu okoli stojnice z 
vini, ki jih predstavlja, vedno gnečo.

Znano kuharsko ime Janez Bratovž v družbi vinarjev, 
zakoncev Sanabor, Igorja in Jelke, ter Irene Adamič

Tudi Gorenjci so predstavili svoje peneče vino: Davor 
Dubokovič, Slaven Deležan in Urša Rajh.

Radovljičanka Maša Cilenšek šteje 26 let. Je glasbenica 
od glave do peta: je dijakinja Konservatorija za glasbo  
in balet Ljubljana (džezovsko petje), študentka flavte  
na Akademiji za glasbo, aktivna pa je tudi pri 
organizaciji Glasbene mineštre, ki enkrat mesečno 
obišče Jesenice. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: juha iz kozic, pečena zelenjava, kuskus, endi-
vija s kuhano lečo, jabolčna solata s smetano; večerja: špageti 
z zeliščno paradižnikovo omako, rdeča pesa v solati
Ponedeljek – kosilo: kremna juha iz belušev, ocvrte sardelice, 
zeljnata solata s krompirjem, sir; večerja: čičerikin namaz s 
pečenimi jajčevci in sezamom, ovseni kruh, vložena pečena 
paprika
Torek – kosilo: juha iz morskih rib, rižota s korenjem, koruzo 
in grahom, pečeni sir na žaru, zelena solata; večerja: narezane 
pečene bučke, ajdov kruh, sirni namaz, sadni čaj
Sreda – kosilo: čebulna bela juha, zelenjavni polpeti, pire krom-
pir, tržaški solatnik s fižolom; večerja: džuveč, rezine pečenega 
tofuja, kisle kumarice
Četrtek – kosilo: gobova juha s krompirjem, musaka iz jajčev-
cev, motovilec in špinača z jajcem; večerja: irski kruh s sodo, 
maslo, rezine dimljenega lososa, sir brie, zeliščni čaj
Petek – kosilo: špinačna juha, višnjevo kuhane postrvi, kuhan 
krompir v oblicah, kuhan brokoli s kislo smetano; večerja: 
pečene ajdove palačinke s skuto, vroč kakav
Sobota – kosilo: juha iz zelene, sarma, polnjena z ajdovo kašo 
in jurčki, poširana jajca, sadni kruh; večerja: zelenjavna eno-
lončnica, mafini z marelicami, jabolčni kompot

Jabolčna solata s smetano

Jabolka naribamo na debelo in jih pokapamo z limoninim so-
kom, da ne potemne. Nato jim narahlo dodamo stepeno sladko 
smetano in po želji sladimo z javorjevim ali agavinim sirupom. 
Na pol kg jabolk računamo en deciliter sladke smetane. Damo 
v kozarce in okrasimo z nasekljanimi oreščki in suhim sadjem.

Irski kruh s sodo

V skledo presejemo 500 g navadne bele moke, žličko sode 
bikarbone in žličko soli. Prilijemo 300 ml sirotke ali mešanico 
150 ml mleka in 150 ml navadnega jogurta ter 90 ml mlačne 
vode. Z roko ali leseno žlico vgnetemo mehko testo. Zvrnemo 
ga na rahlo pomokano delovno površino in oblikujemo v krog 
s premerom 18 cm. Položimo ga v namaščen pekač, vrežemo 
vanj globok križ in ga v ogreti pečici pečemo 30 minut pri 200 
°C, obrnemo in pečemo še 10 minut, dokler na dnu ne zadoni 
votlo. Položimo ga na rešetko, da se ohladi. 

Mafini z marelicami

Z jajcem zmešamo 90 g narezanih posušenih marelic, do-
damo 30 g stopljenega masla, 2 žlici medu, 125 ml mleka, 
3 ščepce mlete vanilje in 125 g jogurta. Posebej zmešamo 
200 g moke, 2 čajni žlički pecilnega praška, 175 g sladkorja v 
prahu, 75 g ovsenih kosmičev, 50 g rozin, ščepec soli in do-
damo prejšnji zmesi. Dobro premešamo. Modelčke v pekaču 
namažemo z maslom in napolnimo skoraj do vrha. Mafine 
pečemo v ogreti pečici 10 minut pri 200 °C, nato še 15 minut 
pri 180 °C. Ponudimo tople.

Marelični piškoti in ovseni kolač 
Za pripravo polnozrnatih 

mareličnih piškotov potre
bujemo: 400 g polnozrnate 
moke, 1 vanilin sladkor, 250 
g masla, 1 lonček čvrstega jo
gurta (180 g), ščep soli, ma
relično marmelado, sladkor 
v prahu za posip.

V večjo skledo stresemo 
moko, ji primešamo vanilin 
sladkor in ščep soli. Doda
mo na manjše kose nareza
no maslo ter jogurt. Vse sku
paj zgnetemo v testo, ki ga 
nato pustimo počivati v hla
dilniku pol ure. Ohlajeno te
sto razvaljamo na pomokani 
površini na pol centimetra 
debelo. Testo razrežemo na 
kvadrate s približno 5 cm dol
go stranico. Na sredino vsa
kega kvadrata nanesemo pol 

žličke marmelade. Prepog
nemo nasprotna si robova 
kvadrata ter ju rahlo stisne
mo. Piškote polagamo na na
maščen pekač ali na pekač, 
prekrit s papirjem za peko. 
Pečemo jih v pečici, ogre
ti na 180 °C, 15 minut. Oh
lajene pečene piškote potre
semo s sladkorjem v prahu.

Za pripravo ovsenega kola
ča z jogurtom potrebujemo: 
180 g moke, 90 g ovsenih 
kosmičev, 3 jajca, 120 g mas
la, 3 žlice sladkorja, 1 vanilin 
sladkor, 1 žličko pecilnega 
praška, 2 žlici pravega kaka
va, 50 g rozin, namočenih v 
rumu, sok pol limone, 2,5 dl 
tekočega jogurta, ščepec soli.

Moko pomešamo z ov
senimi kosmiči, kakavom 

in pecilnim praškom. Raz
mehčano maslo stepamo 
skupaj z jajci. Dodamo slad
kor, vanilin sladkor in šče
pec soli. Vse skupaj penas
to umešamo. Prilijemo te
koči jogurt in limonin sok. 
Med stalnim mešanjem 
postopoma dodajamo me
šanico iz moke. Nazadnje 

vmešamo še rozine, namo
čene v rumu. Pripravlje
no maso vlijemo v namaš
čen pekač. Pečemo v pečici, 
ogreti na 180 °C, 35 do 40 
minut. Ohlajen kolač vza
memo iz modela, nareže
mo in postrežemo.

Nasvet: Da bo maslo raz
mehčano, ga nekaj ur pred 

peko hranimo na sobni tem
peraturi. Za še bolj polno
vredni kolač uporabimo pol
nozrnato moko, sladkor pa 
lahko nadomestimo s ko
kosovim ali s kakšno drugo 
bolj zdravo različico. Lahko 
ga tudi v celoti izpustimo, saj 
sladek okus prispevajo že ro
zine.

Janez Logar

Resničnost, dejansko stanje 
nekega dogodka ali doživlja-
nje ljudi je skoraj vedno zelo 
drugačno, kot je videti na prvi 
pogled. Po televiziji nam pri-
kazujejo razne pripetljaje, ko 
pa jih od blizu spoznamo, po-
gosto opazimo, da so podatki 
najmanj pomanjkljivi. V re-
klamah se vsi smejijo in izka-
zujejo življenjsko srečo zaradi 
nove zobne kreme, kreme za 
britje, novega imena damskih 
vložkov … Kako preprosto bi to 
bilo, kajneda! Na Facebooku 
ljudje objavljajo lepe kraje, ki 
so jih obiskali, kaj so dobrega 
jedli in kako so bili ves čas veseli 
in zadovoljni. Ne vem, od kod 
jim potreba, da vsemu svetu 
razkazujejo zasebno življenje. 
Pravzaprav drugim ljudem 
naše zasebno življenje manj 
pomeni, kot si mi sami predsta-
vljamo. Mi bi le radi pokazali, 
da smo ves čas odlično, v dobri 
kondiciji, ves dan se smejimo, 
sploh kadar potujemo, pa je 
evforija prisotna 24 ur na dan. 
Slavni igralci se zelo srečno in 
pompozno poročijo, kmalu pa 
se na tiho in nesrečno ločijo. 
Lepotice tega sveta se smehlja-
jo v fotoaparate, pripovedujejo, 
da so najbolj srečne, ker so jih 
prepoznali kot lepe in najlepše. 
Sem in tja nato katera od jih 
naredi samomor, ker ne zdrži 
tega pretvarjanja. Pred kame-
rami se jih veliko smehlja, ko 
pa ugasnejo kamere, se pokaže, 
kdo v resnici so in v kakšni not-
ranji kondiciji so. Podobno je 
na zabavah. Tam je vse lepo in 
čudovito. Čvekamo, se smehlja-
mo in si zatrjujemo, kako nam 
gre dobro. Dodatno je vse sku-
paj zamegljeno, kjer je prisotno 
več alkohola, kot je le dodatek k 

hrani. Kaj pa imamo dejansko, 
se pokaže, ko pridemo sredi 
noči domov – ali smo sprejeti 
ali okarani, ali se s partnerjem 
stisneva, si rečeva, dobro je, da 
sva skupaj, ali pa se obrneva 
vsak na svoj konec postelje.

Na običajno vprašanje: Kako 
si?, odgovorimo: Dobro sem. 
Nemogoče je, da bi bili vedno 
dobro in super. Takega še nisem 
srečal. Jaz pa pravim: »Malo 
dobro, malo slabo, nekaj uspe, 
nekaj ne uspe, nekaj gre gor, 
nekaj gre dol, nekaj se izboljšu-
je, nekaj poslabšuje.« In ljudje 
vedno zatrdijo, da je to normal-
no in da je tudi pri njih tako. 
Nekoč me je »neki ženskar v 
besedah« vprašal, kako sem z 
ženskami. Pa pravim, da mi 
ena kar zadostuje in da sem 
dobro. Se malo nasmeji in reče: 
»Bravo. Veš kaj, saj tudi mi 
samo čvekamo in se bahamo.«

Toliko je sprenevedanja v na-
ših odnosih, da je težko opisati. 
Verjetno prav zato iskrenost 
med ljudmi naredi tako veli-
ke čudeže. Seveda iskrenost o 
nas in o našem doživljanju. 
Neiskrenost nam vzame veliko 
energije, ker se moramo spre-
nevedati. Kdor veliko govori, 
ga je pogosto strah, kdor se ves 
čas smehlja, je verjetno žalos-
ten, kdor samo dela, čaka, da 
ga nekdo pohvali, kdor samo 
spi, bi rad nekaj prespal … 

Iskrenost je darilo mojim 
odnosom. Tako pokažem svojo 
pristnost. Ljudje bodo ob meni 
drugače reagirali in se drugače 
začeli obnašati, ko si bom upal 
biti iskren. Pa kaj, če drugi 
niso, jaz sem lahko iskren.

Ni tako, kot je videti

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

Mojca Logar

Devet let zaporedoma smuča-
mo na istem smučišču v Avstri-
ji. Vse je znano, ko vstopimo v 
hišico, otroci rečejo: ljubo doma, 
kdor ga ima. Ko bodo veliki, pra-
vijo, bodo živeli v takšni leseni 
hiški. Isti ljudje na blagajni, na 
žičnicah. Vsako leto vprašamo, 
ali bodo menije in cenike pripra-
vili tudi v slovenščini, pa odgovo-
rijo, naslednje leto. Najljubši del 
smuke je takoj zjutraj. Čez noč 
je padlo pet centimetrov pršiča. 
Čakamo v vrsti, da žičnice zač-
nejo obratovati, potem pa plane-
mo po tem pršiču. Vsak dela svo-
jo »špuro« in dela osmice. Kar 
vriskam, tako je fino. Po eni uri 
in pol sem že utrujena in grem 
v kočo. Danes smučamo hitreje, 
karving tehnika je bolj naporna. 
Smučarski učitelji pravijo, da so 
včasih bolj »abručali«. Prista-
vim za kosilo in skuham kavo. 
Z Rokom peljem na sprehod 
psa in se ustavim v restavraciji, 
kjer imajo velikega psa. Ta pra-
va maskota kraja. Natakar me 
vpraša: »Jel si sama sa njim, 
dole u kočama? (Si sama z 
njim, spodaj v hišicah?)« Rok 
me vpraša, kaj je s tem mislil.

V Avstriji in v Nemčiji se v 
trgovinah in gostilnah z lahkoto 
sporazumevaš v jeziku južnih 
sosedov. Svet je ena sama global-
na vas. Lastnik je naselje poči-
tniških hišic razširil. Sedaj šteje 
19 hišic za sedem oseb in dve hiši 
za 14 oseb. Najpogostejši gostje 
v hišicah so še vedno Slovenci, 
Nemci, Nizozemci, Madžari 
in tudi Avstrijci. Ko pristavim 
za kosilo, grem zopet smučat za 
kakšno urico, in ko se vrnem na-
zaj, diši po pečenem krompirčku 
in pečenki ter po svežem kruhu. 
Nekateri otroci gredo po kosilu še 
enkrat smučat, drugi berejo ali 

delajo kaj za šolo. Tudi tekaške 
smuči imam s seboj in poskusiti 
je treba tudi to. Zvečer si že vnap-
rej zagotovijo mesto pri monopo-
liju, katancih ali kartah in tako 
se večeri prelevijo v noči in začne 
se jutro naslednjega dne. Če si 
na smučišču cel teden, je prav 
vseeno, kakšno je vreme, da le ni 
dežja, vse ostalo je sprejemljivo. 
Še nikoli se ni zgodilo, da zara-
di vremena ne bi smučali. Če 
ne po celotnem smučišču, vsaj 
v delu, ki je bolj med smrekami 
in je manj vetrovno. Na grebenu 
pogorja, kjer je smučišče, so letos 
namestili 13 vetrnic za pridobi-
vanje električne energije. Tudi 
poletna sezona je bogata. Tod 
mimo gre Jakobova pešpot, pol-
no je kolesarjev, ki prihajajo iz 
koroške in štajerske smeri. Ljudje 
planinarijo, nabirajo gobe in bo-
rovnice. Po gozdu je polno tabel, 
ki opozarjajo sprehajalce, da so 
na območju zasebne lastnine. 
Da se sicer lahko sprehajajo, naj 
upoštevajo pravila gibanja, psi 
morajo biti na vrvicah in naj ne 
povzročajo hrupa. Dovoljeno je 
nabirati gozdne sadeže in plodo-
ve, vendar največ dva kilograma 
na osebo na dan. 

Če mi znate svetovati smu-
čišče v Sloveniji, ki bi bilo po-
dobno smučišču na Soriški 
planini, Staremu vrhu ali 
Krvavcu, kamor bi se lahko pri-
peljal z avtom in bi bival v sa-
mostojnih hišicah na smučišču 
in bi imele hišice vso komodite-
to, tudi savno, in kjer bi sedem-
članska družina za sedem dni 
smučanja plačala za smučar-
ske vozovnice 550 evrov, bi vam 
bila zelo hvaležna. Tedaj bi z 
veseljem podpirala slovensko go-
spodarstvo.  

Smučanje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 21. 2.
18.45 LADY BIRD
20.15 ČRNI PANTER
17.25 ZADNJI LEDENI LOVCI
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 PETDESET 
ODTENKOV SVOBODE
15.50 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
20.30 NAJTEMNEJŠA URA
18.10 ZAMOLČANI DOKUMENTI
13.45 ČUDO
14.10, 16.10 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 21. 2.
11.00, 18.40 LADY BIRD
14.00, 20.40 ČRNI PANTER
18.40, 21.20 ČRNI PANTER, 3D
11.20, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 
21.10 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
13.00 12 POGUMNIH
19.40 ROPARSKO GNEZDO
15.40 LABIRINT: ZATON
12.00, 16.50 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.50 JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
14.40 VAMPIRČEK
12.30 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
16.40 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.
17.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.

15.30 MALI BIGFOOT, sinhro.
13.30 JAZ, BARABA 3, sinhro.
11.30 MOJ MALI PONI, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 20. 2.
17.00 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
19.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI

Sreda, 21. 2.
17.00 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
19.00 NAJTEMNEJŠA URA

Četrtek, 22. 2.
17.00 FANT Z OBLAKI
19.00 OBLIKA VODE

Petek, 23. 2.
16.00 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.
18.00 FANTOMSKA NIT
20.15 BREZ LJUBEZNI

Sobota, 24. 2.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.00 DRUŽABNI VEČER
20.00 FANTOMSKA NIT

Nedelja, 25. 2.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.00 BREZ LJUBEZNI
20.15 DRUŽABNI VEČER

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 22. februarja
19.30 Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 22. februarja
19.30 Mestno gledališče Ptuj: CUCKI (komedija)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
20. 2. 

-3/1 °C

Nedelja 
25. 2.

-12/-2 °C

Sreda 
21. 2. 

Četrtek
22. 2. 

Petek
23. 2. 

Sobota
24. 2.

-3/2 °C -4/1 °C -6/2 °C -11/0 °C

Ponedeljek 
26. 2.

Torek
27. 2.

Sreda
28. 2.

Četrtek
1. 3.

-11/-3 °C -11/-1 °C -6/3 °C -4/3 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

20. 2. tor. Leon   6.57 17.35

21. 2. sre. Irena   6.55 17.37 

22. 2. čet. Marjeta   6.54 17.38 

23. 2. pet. Marta   6.52 17.39

24. 2. sob.  Modest   6.50 17.41

25. 2. ned. Matija   6.48 17.42

26. 2. pon. Sergij   6.47 17.44
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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. 

IZLET /  NEDELJA,11. MARCA 2018

CENA: 40 €
(ob prijavi najmanj 45 gostov)

Janez Kuhar

Kranj – V naslednjem dvo-
letnem mandatnem obdob-
ju bo Klub tajnic Gorenj-
ske, tako so sklenile članice 
na skupščini, vodila Bojana 
Kavčič, poslovna sekretarka 
na Osnovni šoli Železniki, 
ki bo na mestu predsednice 
zamenjala Tatjano Justin, 
ki je klub vodila dvanajst 
let. Klub združuje 46 tajnic 
in poslovnih sekretark, ki so 
zaposlene v gospodarstvu, 
javni upravi in zasebnih 
družbah, nekaj pa je tudi že 
upokojenih. Poleg tega ima 
še tri častne člane in deset 
članov zdravstvene sekcije. 

»Namen kluba je druže-
nje, izmenjava izkušenj, 
športne aktivnosti. Nekaj-
krat letno imamo izobraže-
vanja, saj gresta tehnologi-
ja in znanje naprej in mora-
mo biti v koraku s časom,« 
je aktivnosti kluba strnila 
dosedanja predsednica Ta-
tjana Justin in dodala, da 
so bolj kot število članic po-
membne aktivnosti kluba. 
Med njimi je izdvojila doži-
veto potopisno predavanje 

članice Olge Pavlin o Gru-
ziji in Armeniji ter preda-
vanje in praktični prikaz te-
meljnih postopkov oživlja-
nja in uporabe defibrilator-
ja. Članice so se v minulih 
dveh letih srečevale tudi na 
rednih mesečnih pogovo-
rih, ki so jih običajno zdru-
žile z zanimivim predava-
njem, obiskom kulturne-
ga dogodka ali športnim 
udejstvovanjem. Zelo ču-
stveno so se članice odzvale 

na prikaz delovanja kluba v 
minulih dvanajstih letih, ki 
ga je Tatjana Justin pripra-
vila v sliki in besedi. Ob kon-
cu se je vsem zahvalila za 
sodelovanje in jim razdeli-
la tudi darilca, novi predse-
dnici Bojani Kavčič pa zaže-
lela uspešno vodenje kluba. 

Večer jim je polepšal pe-
vec Tilen Lotrič, eno od pe-
smi je namenil novi predse-
dnici kluba, ki je praznovala 
rojstni dan. 

Aktivne gorenjske tajnice
Gorenjske tajnice so se na začetku meseca srečale v prostorih Mestne občine Kranj na 23. skupščini 
Kluba tajnic Gorenjske. 

Tajnice na letošnji skupščini v Kranju

Naklo – Občina Naklo je za zimske počitnice usposobila pokri-
to drsališče nasproti občinske stavbe v Naklem. Kot je pojasnil 
župan Marko Mravlja, drsališče, ki ga je občina kupila, še ni 
dobavljivo, so pa v Naklo pripeljali nadomestno drsališče, ki 
je na voljo za brezplačno drsanje že v počitniških dneh.

Počitniško drsanje v Naklem

Klub je bil nekdaj 
številnejši, kar 84 članic 
je štel, a so se časi odtlej 
precej spremenili. 
Dekleta si pozno 
ustvarjajo družine, 
delovni čas je daljši in 
obveznosti vse hujše, 
zato si marsikatera težko 
vzame čas še za druženje.
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Italijanska jezera slovijo po svoji naravni lepoti. Comsko jezero obdaja čudovita 
gorska pokrajina, jezero Maggiore je vredno obiskati, pa čeprav samo za ogled 
palače Borromee in Boromejskih otokov. 1. dan: Najprej se bomo odpeljali do mesta 
Bergamo, katerega glavni trg Piazza Vecchia je francoski pisatelj Stendhal razglasil 
za najlepši kraj na Zemlji. Pot bomo nadaljevali do Comskega jezera in si ogledali 
mesto Como. Od tu se bomo odpeljali do jezera Maggiore. Namestitev v hotelu 
in večerja. 2. dan: Po zajtrku se bomo z ladjico odpeljali po Jezeru Maggiore in si 
ogledali del skupine Boromejskih otokov, ki slovijo po vilah, čudovitih vrtovih ter 
parkih. Obiskali bomo otok Bella s slavno palačo ter otok Pesctatori. Po vrnitvi v 
živahno objezersko mestece Stresa si bomo privoščili nekaj prostega časa in nato 
nadaljevali vožnjo proti domu.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, en polpenzion v hotelu s štirimi zvezdicami 
v dvoposteljni sobi ob jezeru Maggiore, vstopnino v palačo in vrtove na otoku Bella, lokalno 
vodenje po palači, vožnjo z ladjico po jezeru Maggiore z obiskom dveh otokov, turistično 
vodenje, organizacijo ter DDV. 
 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične poslovalnice:   
Kranj - 04/20 13 220, Škofja Loka - 04/51 70 305, Radovljica - 04/53 20 445, Jesenice – 
04/58 09 755, Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/59 63 280 
ali pišite na turizem@alpetour.si.   

IZLET /  OD 7. DO 8. APRILA 2018

Boromejski otoki

CENA: 156 €
(ob prijavi 40 gostov) 9    90

EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

HUMANITARNA AKCIJA – POMOČ OB EKSPLOZIJI !

Glavna naloga RDEČEGA KRIŽA KRANJ in ŽUPNIJSKE KARITAS  
KOKRICA je pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. Tokrat vas  
prosimo za pomoč družini, ki je ob eksploziji ostala brez strehe 
nad glavo. V torek, 30. 1. 2018, je na Mlaki pri Kranju eksplodira-
la plinska bomba v družinski hiši in stanovalci so ostali brez 

strehe nad glavo in brez vsega premoženja.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj v ta namen 
organizira humanitarno akcijo zbiranja sredstev za pomoč 

družini, ki jim je eksplozija uničila stanovanjski objekt.

V ta namen je odprt transakcijski račun RKS 
št. SI56 0700 0000 0100 776 s sklicem  01-2018  

in pripisom “EKSPLOZIJA”. 
Denarna sredstva lahko nakažete tudi na transakcijski 
račun Župnijske karitas št. SI56 0700 0000 0946 519  

s pripisom “EKSPLOZIJA”. 

Veseli bomo vsakega zneska, ki ga boste nakazali na omenjena TRR-ja.
Iskrena hvala za darovana finančna sredstva.
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Območno  
združenje 
Kranj

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

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Folklorno društvo 
Šenčur je eno najodmevnej-
ših prireditev pripravilo maja 
lani ob 300. obletnici rojstva 
cesarice Marije Terezije in ob 
250. obletnici njenega razgla-
sa o obvezni saditvi krompir-
ja. Kadar pa tako velikih oble-
tnic ni, se občinstvu predsta-
vlja na folklornih večerih, kak-
šen je bil tudi Šenčur folklo-
ro na ogled postavi 2018. Tok-
rat se je na odru krajevnega 
doma v Šenčurju predstavi-
lo pet skupin: Trbojske ljud-
ske pevke, pevci Hiše čez ces-
to, otroška folklorna skupina 
Knofki, plesna skupina Sonč-
ki in gostitelji, Folklorna sku-
pina FD Šenčur. 

Otroško folklorno skupino 
Knofki sestavlja 22 otrok iz 
Podružnične šole Voklo, vo-
dita jo Janja Jagodic in Alen-
ka Kern, s harmoniko jih 
spremlja Domen Osterman. 
Trbojske ljudske pevke so se 
predstavile s šestimi pesmi-
mi, enajsterico je spremljal 

tudi godec Jožef. Skupina 
pevcev iz Hiše čez cesto na 
Miljah je nastala spontano 
iz pevcev, ki pojejo v raznih 
zborih in skupinah, pridru-
žili pa so se ljudskemu petju, 
ki ga vsak prvi petek v mese-
cu prirejajo v hiši. Plesno sku-
pino Sončki sestavljajo otro-
ci s posebnimi potrebami, 
z Downovim sindromom, 

člani društva Sožitje, ki pleše-
jo pod mentorstvom Monike 
in Bernarde Rozman ter Ma-
teja Logarja. S svojo folklor-
no skupino je nastopilo tudi 
Folklorno društvo Šenčur. 
Skupina je bila ustanovljena 
leta 2009, vodi jo Aleksander 
Sašo Zupan ob pomoči Jože-
fa in Jožice Rekar ter Damja-
ne Praprotnik za glasbeno 

spremljavo. Trenutno ple-
še enajst parov, njihova pov-
prečna starost je 63 let. Šesto 
leto nastopajo v lastnih kostu-
mih, ki predstavljajo oblačil-
no dediščino kmečkega pre-
bivalstva in primestnih delav-
cev na Gorenjskem iz obdob-
ja med letoma 1830 in 1840. 
Na nastopu jih je spremljal 
godec Jože Ješe. 

Večer folklornega izročila 
Pet skupin je na folklornem večeru Šenčur folkloro na ogled postavi 2018 predstavilo plesno,  
pevsko in inštrumentalno folklorno izročilo.

Na folklornem večeru je nastopila tudi otroška skupina Knofki. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Radovljica – V Radovljici so v 
torek pripravili posebno pri-
reditev, s katero so se občin-
ski svetniki in župan zahva-
lili prostovoljcem za njihovo 
delo v dobro skupnosti. »Ve-
liko je aktivnosti, ki jih brez 
pomoči prostovoljcev eno-
stavno ne bi mogli izpelja-
ti – na različnih področjih,« 

poudarja svetnica Tea Be-
ton, pobudnica prireditve, ki 
je bila zadovoljna, da sta nje-
no pobudo podprla tako žu-
pan kot občinski svetniki, ki so 
tokrat tudi sami stopili v vlogo 
prostovoljcev. Eden od njih, 
svetnik Blaž Trček, celo kot 
nastopajoči na prireditvi, ki so 
jo sicer sooblikovali radovljiški 
glasbeniki: pevci Nataša Arti-
ček, Simona Vodopivec, Eva 

Flora Lotrič in Mitja Šinkovec, 
profesorja radovljiške glasbe-
ne šole – kitarist Zoran Kaliča-
nin in harmonikar Gašper Pri-
možič, harmonikarski in kitar-
ski orkester Glasbene šole Ra-
dovljica ter mladi virtuoz na di-
atonični harmoniki Luka Mla-
kar. Prireditev sta povezova-
la Katja Stušek in Nejc Šmit. 
»Vesel sem bil pobude, da ob-
činski svet pripravi prireditev 

za prostovoljce, ki ste dejav-
ni v naši občini. Občina Rado-
vljica se zaveda pomena pro-
stovoljstva in velikega obsega 
družbeno pomembnega dela, 
ki ga opravite,« je prostovolj-
ce na prireditvi nagovoril rado-
vljiški župan Ciril Globočnik, 
ki se je prostovoljcem zahvali 
za bogatenje življenja in oko-
lja v občini ter predano pomoč 
soljudem.

Zahvalili so se prostovoljcem
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je  
1,85 evra, celoletna naročnina brez popusta 
znaša 194,25 evra. 

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

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste v naši avli lahko tudi popili kavico ter  
izbrali eno od 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

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. 

V času zimskih počitnic od ponedeljka do petka poteka 
Zimska računalniška šola za osnovnošolce. Na delavnici 
“stop-motion” animiranja boste naredili svojo risanko (1. do 
3. razred od 9. do 10.30 ure in 4. do 9. razred od 11. do 12.30 
ure). Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

dopoldan
10.00 – 12.00 

popoldan
17.00 – 19.00

ponedeljek, 
19. 2.

ZABAVNA URICA Z 
MODRIM PSOM
od 5. leta starosti

PRAVLJIČNA JOGA 
(do 18.00)

od 3. do 6. leta starosti

torek, 
20. 2.

DRUŽIMO SE OB 
DRUŽABNIH IGRAH

od 5. leta starosti

POPRAVLJALNICA 
KNJIG

od 6. leta starosti

sreda, 
21. 2.

DRUŽIMO SE OB 
DRUŽABNIH IGRAH

od 5. leta starosti

PRAVLJIČNA SREDICA
(ob 17.30)

od 3. leta starosti

četrtek, 
22. 2.

DRUŽIMO SE OB 
DRUŽABNIH IGRAH

od 5. leta starosti

ČAROBNI PRSTI
od 4. do 15. leta starosti

petek, 
23. 2.

IGRAMO SE Z 
LESENIMI IGRAČAMI
za predšolske otroke, 

do 6. leta starosti

GIBANJE S 
PRAVLJICAMI

(do 18.00)
od 6. do 9. leta starosti

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

PRIREDITVE
Pogovorni večer s Stanetom Krajncem
Škofja Loka – Loški muzej vabi utri, v sredo, 21. februarja, ob 
19. uri v Dnevno sobo Loškega muzeja na pogovorni večer iz 
cikla Športam z Loškim muzejem. Pogovor bo tekel z legen-
do in pionirjem padalskega in jadralnega športa Stanetom 
Krajncem. 

Triglavska trilogija za tri smuči

Stara Fužina – V Centru TNP Bohinj se bo v petek, 23. fe-
bruarja, ob 19. uri začel smučarsko obarvan filmski večer 
Triglavska trilogija za tri smuči.

Večer ljudskega petja
Milje – V petek, 23. februarja, bo ob 18. uri v Hiši čez Cesto 
Pr' Franč prepeval Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske 
Društva upokojencev Preddvor. Če želite tudi vi prepevati z 
njimi, se jim pridružite na večeru ljudskega petja.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale medgeneracijske dejavnosti: Medgeneracijski center 
Kranj: 21. februarja ob 18. uri Odprta skupina za samopomoč, 
22. februarja ob 17. uri delavnica Izobraževanje za mir – Zmo-
žnost, da ceniš, 22. februarja ob 17.30 predstavitev knjige dr. 
Sabine Jurič Šenk Kako najti moč za samopomoč?; Cerklje: 21. 
februarja ob 9. uri Povejmo si – TIC Cerklje; 23. februarja ob 
10. uri Urejanje parka – Dom Taber; Preddvor: 21. februarja ob 
16.30 Tombola – družabno popoldne – Društvo upokojencev 
Preddvor; Šenčur: 20. februarja ob 9.30 Računalniški tečaj za 
začetnike – Sejna soba Občine Šenčur, 20. februarja ob 11. uri 
Vesele urice nemščine – sejna soba Občine Šenčur. Obvezne 
prijave za vse dejavnosti sprejemajo po telefonu 041 724 134 
ali e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Žiri – Jutri, v sredo, 21. februarja, se bo ob 19. uri v Krajevni 
knjižnici Žiri začela ura pravljic.

Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo jutri, v sredo, 21. febru-
arja, ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 22. februarja, 
bo ura pravljic ob 17. uri, v četrtek, 22. februarja, bo prire-
ditev Lepo je biti bralec z žrebanjem nagrajencev knjižne 
uganke ob 18. uri, v petek, 23. februarja, bo Brihtina pravljič-
na dežela, to je ura pravljic za tiste otroke, starejše od štirih 
let, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 22. februarja, ura pravljic 
z grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
bo ob 17.45.

Počitniške delavnice 
Stara Fužina, Bled – V središčih Triglavskega narodnega par-
ka v Stari Fužini v Bohinju in na Bledu v teh dneh potekajo 
počitniške delavnice. V Centru TNP Bohinj bo jutri, v sredo, 
21. februarja, ob 10. uri delavnica Sledenje živalim z vodni-
kom TNP, v četrtek, 22. februarja, bo delavnica Spretni prsti 
– živali lahko nastanejo tudi iz papirja!, v petek, 23. februar-
ja, bo naslov delavnice Spoznajmo zimska opravila kmečke-
ga človeka v našem gorskem svetu. V Infocentru Triglavska 
roža na Bledu bo v petek, 23. februarja, delavnica Ustvarjaj-
mo z lesom, 24. februarja bo naslov delavnice Lisica, zajec 
ali srna, kdo je bil tu?. Za obisk delavnic so potrebne pred-
hodne prijave vsaj en dan pred delavnico. Otroci do šestega 
leta starosti naj bodo v spremstvu staršev.

IZLETI

Planinarjenje po Bosni
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj od petka, 22., do pone-
deljka, 25. junija, vabi na planinarjenje po Bosni. Prijave z vpla-
čilom akontacije sprejemata do petka, 1. junija, ali do zasedbe 
razpoložljivih mest v avtobusu: Turistična agencija Levanta, te-
lefon: 04 583 59 00, e-naslov: levanta@jesenice.net, PD Iskra 
Kranj v društveni pisarni v času uradnih ur. Dodatne informa-
cije: TA Levanta, Biljana Branc, levanta@jesenice.net, tel. 04 
583 59 00; Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 
009; Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163. 

Stara gora iz Šenčurja pri Čedadu
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 25. fe-
bruarja, pohod na Staro goro iz Šenčurja pri Čedadu v Italiji. 
Informacije in prijave zbira Franci Erzin do petka, 23. februarja.

PREDAVANJA

Indijski budizem
Žiri – V torek, 20. februarja, se bo ob 19. uri v Krajevni knji-
žnici Žiri začelo predavanje Indijski budizem. Predaval bo 
prof. Jan Ciglenečki.

Kako prepoznati stres in se nanj odzvati
Žiri – V četrtek, 22. februarja, se bo ob 19. uri v Krajevni 
knjižnici Žiri začelo predavanje z naslovom Kako prepoznati 
stres in se nanj odzvati. Predavala bo dr. Kristina Knific.

Od Lizbone do Santiaga
Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja se bo jutri, v sredo, 
21. februarja, ob 19. uri začelo potopisno predavanje Jelke 
Snedic Od Lizbone do Santiaga.

O delu na sebi na jogijski način
Gozd - Martuljek – V petek, 23. februarja, se bo ob 19.30 v 
Knjižnici Gozd - Martuljek začelo predavanje Ane Pirih Znot-

raj = Zunaj – delo na sebi, spoznavanje nevidnega o nas na 
jogijski in še kakšen način.

Moja pot po Himalaji – Manaslu trek 2017
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v četrtek, 22. fe-
bruarja, ob 19. uri v Kulturni dom na Kokrici na predavanje 
Staneta Perčiča Moja pot po Himalaji – Manaslu trek 2017. 

Sejšeli

Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 20. 
februarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Mateja Mazgan bo 
predstavila potepanje po Sejšelih.

Po planinah od Storžiča do Porezna
Mojstrana – V petek, 23. februarja, bo ob 18. uri v prostorih 
Slovenskega planinskega muzeja odprtje fotografske razstave 
in predavanje Pavla Četrtič 13 na en mah – Po planinah od Stor-
žiča do Porezna. 

OBVESTILA
Učenje pravilnega dihanja in sproščanje s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 22. februarja, ob 17. uri na brezplačno 
delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s pet-
jem, ki bo potekala v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri 
Vodovodnem stolpu). Delavnico bo vodila Eva Mladenovič.

Opazovanje nočnega neba
Vogel – Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z 
Žičnicami Vogel vabi v soboto, 24. februarja, ob 20. uri na 
opazovanja nočnega neba s predavanjem prof. dr. Tomaža 
Zwitterja. Praktični del opazovanja zvezdnega neba bo vodil 
ljubiteljski astronom Tilen Kuhar. Tema tokratnega predava-
nja je Opazovanje Vesolja z Zemlje.

Zbor članov Društva upokojencev Šenčur
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na zbor članov, 
ki bo v soboto, 24. februarja, ob 15. uri v dvorani Doma kra-
janov v Šenčurju.

RAZSTAVE

Razstava Miha Perčiča na Pungertu
Kranj – V sredo, 21. februarja, bo ob 20. uri v Cafe galeri-
ji Pungert odprtje likovne razstave grafičnega ustvarjalca 
Miha Perčiča. Razstava bo na ogled do 20. marca.

PREDSTAVE
Zadrega nad zadrego
Tržič, Lom – KUD Lom pod Storžičem vabi na ogled situacij-
ske komedije Zadrega nad zadrego. Predpremiera komedije 
bo v petek, 23. februarja, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič, 
premiera pa v nedeljo, 25. februarja, ob 18. uri v Domu kra-
janov, v Lomu pod Storžičem.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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.

Natakarica m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo obsegalo: strežbo hrane in pijače, blagajniško poslovanje, spoštova-
nje higienskih predpisov ... Gast F&B, d. o. o., Celovška cesta 166, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 11. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mehatronik m/ž (Škofja Loka) 
Glavne delovne naloge: opravljanje preventivnih in/ali korektivnih vzdrževalnih 
del v obratu, opravljanje tekočih popravil in zamenjavanje iztrošenih delov, nas-
tavljanje elektro in strojnih naprav glede na zahteve tehnološkega procesa ... Kna-
uf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 21. 3. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Vodilni razvojni inženir za področje vgrajene programske opreme m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba nara-
voslovne smeri (raven VII), pet let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem de-
lovnem mestu, znanje angleškega jezika (pisno in ustno), dodatno znanje nemške-
ga jezika je prednost, analitičnost, sistematičnost, visoka zmožnost komuniciranja 
govorno in pisno. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
28. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik vzdrževanja m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj končano V. stopnjo izobrazbe, smer: strojna ali mehatronika, 
zaželene so delovne izkušnje s področja vzdrževanja, niso pa pogoj za zaposlitev, 
zaželeno znanje angleškega jezika, poznavanje računalniških sistemov (Windows, 
MS Office). Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 19. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delilec blagajnik m/ž v Škofji Loki (Škofja Loka) 
Delo obsega: deljenje hrane v restavraciji in delo pri blagajni, pripravo sestavin za 
kuhanje (termična in mehanska obdelava), opravljanje kuharskih del po navodi-
lih, pomoč pri distribuciji hrane, pomivanje in čiščenje. Slorest, d. o. o., Verovško-
va ulica 55a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 3. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Skladiščni delavec m/ž (Mengeš) 
Od vas pričakujemo: poklicno izobrazbo, 6 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali 
podobnih delih, izpit za viličarja (ni pogoj), vozniški izpit B-kategorije, dobre psiho-
motorične sposobnosti, osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost 
pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 3. 2018. Po-
drobnosti 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.

Zaposleni za opravljanje izmer senčil na terenu m/ž (Mengeš) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe, najmanj 2 leti delovnih izkušenj na tem 
področju, poznavanje dela z bazami podatkov, resen in odgovoren odnos do dela 
in strank, natančnost, urejenost, točnost, organiziranost ... Rolete Kosec, d. o. o., Ste-
letova ulica 4, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 17. 3. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Komercialist/administrator/zastopnik m/ž (Bled)
Naloge: prodaja in pospeševanje prodaje, delo z računalnikom, komunikacija z 
strankami, delo na terenu, komunikacija s kupci v hrvaškem in angleškem jeziku. 
Pričakujemo: izkušnje v prodaji, srednješolsko, višjo ali visoko izobrazbo, tekoče 
znanje hrvaškega in angleškega jezika (pisno in ustno), osnovno znanje s področja 
računalništva ... M.A.D., d. o. o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 15. 3. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar monter m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: srednjo poklicno izobrazbo – lesarska, papirniška, plastična, steklar-
ska in podobna tehnologija, branje načrtov ... Megušar - Les proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d. o. o., Kidričeva cesta 95, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 3. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomožni delavec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poznavanje materialov in delovnih sredstev v delovni enoti, obvlada-
nje/poznavanje standardov kakovosti v knjigoveštvu, poznavanje uvedenih siste-
mov vodenja po standardih, opravljen strokovni izpit s področja varstva pri delu ter 
požarnega varstva. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 17. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  

1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  

VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  

NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

ZAHVALA

V 88. letu starosti je za vedno zaspala naša mama, babica, praba-
bica, sestra in teta

Ivanka Potočnik
p. d. Maseljnova Ivanka iz Šenčurja

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izreče-
no sožalje, darovane sveče in svete maše ter spremstvo na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi gospodu kaplanu in pogrebni 
službi Navček za lepo opravljen obred ter pevcem in trobentaču za 
ganljivo petje in igranje. Vsem, ki ste nam v težkih dneh slovesa 
stali ob strani, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Šenčur, 13. februarja 2018

OSMRTNICA

V 90. letu je odšla v večnost

Rozalija Štular
s Kokrice pri Kranju

Pogreb bo v četrtek, 22. februarja 2018, ob 14. uri na pokopališču 
na Kokrici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji 
mrliški vežici.

Vsi njeni

OSMRTNICA

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest,  
da nas je zapustil naš zlati mož in oče

Tomaž Peternel
Od njega se bomo poslovili v petek, 23. februarja 2018, ob 14. uri na pokopališču  

na Kokrici. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči: žena Meta, sin Mark in vsi, ki so ga imeli radi

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

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

NAJAMEM

GARSONJERO ali manjše enosobno 
stanovanje v Kranju ali okolici, tel.: 
041/626-154 
 18000608

POSESTI
NAJAMEM

V NAJEM vzamem zemljo, travnik, nji-
vo, tel.: 041/378-937 18000603

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18000568

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA in mešana drva, možna do-
stava, tel.: 031/343-161 
 18000531

SUHA hrastova drva in kupim pant 
žago ali tračno za žaganje lesa, tel.: 
041/378-937 18000604

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

POMIVALNI stroj Bosch v okvari, tel.: 
070/334-477 18000601

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18000614

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR TV 732 s priključki in kotel 
za žganjekuho, na drva ali plin, ter fre-
zo, tel.: 031/546-714  
 18000607

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir marabel, rumeni in 
spomladanski česen, tel.: 031/216-
581  
 18000605

OCVIRKE, svinjsko mast in vložene ku-
marice, tel.: 041/545-204  
 18000606

JEDILNI in krmni krompir ter ječmen in 
ajdo. 040/355-865  
 18000615

ŽIVALI
PRODAM

KAKARIKI papigo in avstralske ščin-
kavce – zebrice, vse lansko leglo. 
041/840-792 

 18000616

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

STAREJŠO kravo za zakol, tel.: 04/51-
46-939, 031/894-376  
 18000602

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO več trgovk/-cev za delo 
v prodajalni s pekovskimi izdelki. Hitri 
kruhek, Mirzet Bajrovič, s.p., Strahinj 
4, Naklo, hitri.kruhek@gmail.com      
                                           18000609

ZAPOSLIMO delavca/-ko za te-
rensko prodajo pekovskih izdelkov. 
Zaželene izkušnje. Hitri kruhek, Mirzet 
Bajrovič, s.p., Strahinj 4, Naklo,  
hitri.kruhek@gmail.com  
 18000610

ZAPOSLIMO samostojnega in izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobra-
ževanja, po potrebi garsonjero. Hotel 
Be llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, 
Kranj, 04/27-00-071 
 
 18000612

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

ZAPOSLIM gradbenega delavca – 
strojnika TGM, z izpitom kategorije B. 
Gragor Tomaž Rogelj, s.p., Nova vas 
40, Preddvor, tel.: 041/347-429 
 18000611

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18000293

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

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18000613

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

POLAGANJE keramike, kompletna ob-
nova kopalnic in stanovanj – hitro, ugo-
dno in kvalitetno. Pokličite 041/520-
449, Matej Kenda, s.p., Žiganja vas 
63, Križe 18000598

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

RAZNO
PRODAM

ELEKTROMOTOR, trifazni, 50-litrski 
sodček za vino, komplet, in nove smu-
čarske čevlje 26.5, tel.: 040/332-
590 18000600

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

Gašper Markič, Kranj: 

»Mislim, da bi morali imeti le 
zimski čas, ker je ta usklajen 
s Soncem. V resnici se pre-
stavi poletni čas. Tudi sončne 
ure delajo po zimskem času. 
Dan bi trajal isto časa, bi se 
pa prej začel.«

Urška Gašperšič  
s sinom Arturjem, Kranj:

»Sem za ukinitev premika 
ure. Meni zmeša bioritem. 
Prihranka pri energiji ni več, 
saj so službe dlje časa, trgovi-
ne so odprte do devetih zve-
čer. Ljubši mi je poletni čas.«

Špela Rupnik, Kranj:

»Prestavljanje ure mi ni všeč 
in bi ga ukinila, da se nam ne 
bi bilo več treba navajati na 
nov čas. Tudi spanec je tak-
rat slabši. Kateri čas bi imela 
raje? Raje imam, da je dan 
daljši in je več svetlobe.«

Jasminka Gajser, Kranj: 

»Vseeno mi je, kaj se bodo 
odločili, saj nimam težav s 
prilagajanjem na nov čas. 
Vem pa, da nekateri zaradi 
premika ure precej tarnajo. 
V primeru ukinitve bi sicer 
raje imela poletni čas.«

Ana Šubic

Evropski poslanci so sprejeli 
resolucijo, s katero od Evrop-
ske komisije zahtevajo preu-
čitev učinkov premika ure. Ta 
naj ne bi prinašal večjih pri-
hrankov pri energiji, ima pa 
negativen učinek na zdravje 
ljudi. In kaj o premiku ure 
menijo naši sogovorniki?
Foto: Tina Dokl

Ure ne bi več 
premikali

Ciril Sitar, Visoko pri Kranju:

»Premik ure so uvedli zaradi 
varčevanja pri energiji, a je 
vprašanje, koliko je sploh še 
učinka. Na premik ure smo 
se sicer privadili, sam nimam 
večjih težav, a bo v prihodnje 
verjetno prišlo do ukinitve.«

info@g-glas.si

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

Danes, jutri in v četrtek bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo. 
Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Maja Bertoncelj

Kranj – Na olimpijskih igrah 
v Pjongčangu je zelo živah-
no tudi v Slovenski hiši. Naj-
bolj prešerno vzdušje je bilo 
ob proslavljanju prve slo-
venske medalje na letošnjih 
igrah, srebrne biatlonca Ja-
kova Faka. Za vrhunske dob-
rote v hiši skrbi ekipa Jezer-
šek gostinstva iz Sore. Luka 
Rusić, vodja ekipe Jezeršek 
v Slovenski hiši, je pojas-
nil: »Vrhunska kulinarika 
in gostoljubnost sta sestavni 
del predstavitve Slovenije na 

olimpijskih igrah, zato smo 
še toliko bolj veseli, ko od 
drugih v Pjongčangu sliši-
mo govorice, da se v Sloven-
ski hiši dobro jé. Odzivi na 
tipične slovenske jedi so več 
kot odlični. Gostom Sloven-
ske hiše nudimo na primer 
govejo juho, joto, ričet, ričo-
to, fuže s tartufi, svinjsko ri-
bico s panceto, ajdove krap-
ce, bovško friko, loško med-
lo, žgance, praženec ... Ob 
medalji Jakova Faka pa smo 
namesto slavnostne torte 
postregli kar pravo domačo 
slovensko potico.«

Jakov Fak razrezal potico

Jakov Fak je namesto v torto zarezal v pravo slovensko 
potico. / Foto: arhiv Jezeršek gostinstvo, Aleš Fevžer

Andraž Sodja

Srednja vas v Bohinju – Na 
smučišču Senožeta so v sre-
do v organizaciji Pokrajin-
ske zveze društva upoko-
jencev Gorenjske in Špor-
tnega društva Srednja vas 
v Bohinju potekale tradici-
onalne zimskošportne igre 
upokojencev v veleslalo-
mu in smučarskem teku, 
na katerih je sodelovalo več 
kot 170 aktivnih in vitalnih 
upokojencev, ki so lahko le 

za zgled mlajšim genera-
cijam. Rezultati nekaterih 
tekmovalcev tako v smučar-
skem teku kot veleslalomu 
so bili zavidanja vredni, šte-
vilni pa so tekmovanje vze-
li le kot priložnost za druže-
nje in športno udejstvova-
nje. Med veleslalomistka-
mi je prvo mesto v katego-
riji od 1943 do 1947 zased-
la Tatjana Verbič, pri če-
mer pa velja omeniti drugo-
uvrščeno Tilko Cerkovnik, 
80-letno Mojstrančanko, ki 

že vrsto let uspešno nasto-
pa na športnih tekmova-
njih upokojencev. Med 
upokojenkami letnik 1948 
do 1952 je bila prva Marija 
Križnar, v najmlajši kate-
goriji pa Boža Torkar. Med 
upokojenci je med najsta-
rejšimi slavil Franc Guzelj, 
v kategoriji B Valja Kokalj, 
v kategoriji C Boris Vodopi-
vec in v kategoriji D Borut 
Torkar. V teku na smučeh 
je med najstarejšimi upo-
kojenkami zmagala Tilka 

Cerkovnik z ogromno pred-
nostjo, v kategoriji C Špe-
la Ahačič in v kategoriji D 
Ivica Kosmač. Pri moških 
je med najstarejšimi slavil 
Ludvik Soklič, v kategoriji B 
Janez Kalan, v kategoriji C 
Stanislav Rakar in v katego-
riji D Izidor Kofler. V skup-
ni razvrstitvi so največ točk 
v obeh športih zbrali upoko-
jenci Društva upokojencev 
Škofja Loka, drugo mesto 
so zasedli upokojenci iz Ži-
rov, tretje pa Tržičani.

Zmaga loških upokojencev
Gorenjski upokojenci so se na smučišču Senožeta v Bohinju pomerili v veleslalomu in smučarskem 
teku, ekipno so bili najboljši škofjeloški upokojenci.

Gorenjski upokojenci so tekmovali v teku na smučeh ... ... in v veleslalomu.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Svet zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje je včeraj sprejel odloči-
tev o 2,2-odstotni uskladitvi 
pokojnin, ki velja od 1. janu-
arja letos, tako povečane po-
kojnine pa bodo izplačane 
konec meseca. Gre za redno 
uskladitev pokojnin, druga, 
izredna, 1,1-odstotna, pa bo 
opravljena spomladi.

Pokojnine se vse od leta 
2010 zaradi varčevalnih 
ukrepov niso usklajevale v 
polni meri. Pokojninska re-
forma določa, da se uskladi-
tev opravi pri izplačilu po-
kojnin za februar, in sicer za 

60 odstotkov rasti povpreč-
ne bruto plače v preteklem 
letu v primerjavi z zneskom 
v letu prej ter za 40 odstot-
kov povprečne rasti cen živ-
ljenjskih potrebščin v pre-
teklem letu v primerjavi z 
zneskom v letu prej. Letna 
nominalna rast povprečne 
plače je po statističnih po-
datkih znašala 2,7 odstotka, 
povprečna letna rast cen pa 
1,4 odstotka. Pokojninski za-
vod bo za uskladitev name-
nil 108 milijonov evrov. Pre-
jemnikov pokojnin iz obve-
znega zavarovanja je približ-
no 616 tisoč, več kot 44 tisoč 
pa jih prejema nadomestila 
iz invalidskega zavarovanja. 

Prva uskladitev pokojnin


