
AKTUALNO

Elektronsko cestninjenje 
za tovornjake
Po prvem aprilu bo vsako težko 
vozilo moralo biti opremljeno s 
posebno napravo DarsGo, ki bo 
omogočala elektronsko cestninje
nje. Na avtocestnem omrežju je v 
ta namen že postavljenih 127 ces
tninskih portalov. 
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GORENJSKA

Trije novi  
radarski merilniki
Kljub preventivnim akcijam na 
kranjskem medobčinskem inšpek
toratu ugotavljajo, da so še vedno 
najbolj učinkovite sankcije, zato 
so kranjski mestni svetniki na ne
davni seji podprli nakup novih ra
darskih merilnikov.
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ŠPORT

Slivnik že v Pjongčangu
V petek se bodo v Pjongčangu za
čele paraolimpijske igre, na kate
rih bo Slovenijo zastopal sedem
najstletni Jernej Slivnik s Hrušice, 
ki bo tekmoval v paraalpskem 
smučanju. Slivnik bo tudi nosilec 
slovenske zastave na odprtju in 
slovesnosti ob zaključku iger.
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KRONIKA

Vsi ropi načrtovani  
in nasilni
Zasavca Gregor Drnovšek in Ferid 
Ravkić bosta zaradi lanskih nasil
nih ropov v Goričah, Tržiču in v 
okolici Slovenskih Konjic zaprta tri 
leta in pol. Njune žrtve so bile sta
rejše osebe. Vse tri rope sta izve
dla na grd način.

12

VREME

Danes bo oblačno. Jutri 
bo pretežno oblačno in  
večinoma suho. V četrtek 
se bo delno zjasnilo, čez 
dan bo tudi topleje.

-1/4 °C
jutri: pretežno oblačno
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Aleš Senožetnik

Podkoren – Nesporni zma
govalec letošnjega 57. Pokala 
Vitranc, ki se je minuli konec 
tedna odvil v Kranjski Gori, 
je bil avstrijski šampion Mar
cel Hirscher, ki je dobil tako 
veleslalomsko kot slalom
sko preizkušnjo. Družbo na 
zmagovalnem odru sta mu 
na sobotnem veleslalomu 
delala drugi Henrik Kristo
ffersen in tretji Alexis Pin
turault, na nedeljskem slalo
mu pa poleg Kristoffersena 
še tretji Ramon Zenhäusen.

Slovenske barve je najbo
lje zastopal Žan Kranjec, ki 

je prav na domači tekmi pr
vič nastopil kot član elitne 
sedmerice in je spadal tudi 
med favorite za medaljo. Ta 
se mu je izmaknila v drugi 
vožnji, potem ko je po prvi 
zasedal odlično tretje mesto. 
Na koncu se je moral zado
voljiti s petim mestom, a je 
dokazal, da so stopničke do
segljive. »Priznam, da sem 
si danes želel še kaj več, tudi 
stopničke, a za tak dosežek 
moram odpeljati dve vrhun
ski vožnji. S prvo sem zado
voljen, v drugi pa nisem od
peljal najbolje, a imel iz prve 
na srečo prednost pred veči
no tekmovalcev. Rezultat je 

vseeno dober,« je povedal 
25letnik iz Bukovice pri Vo
dicah in dodal, da je morda 
za nekoliko slabši drugi na
stop kriv tudi psihološki pri
tisk. »Gotovo je nekaj tudi v 
glavi. Med prvo vožnjo sem 
se bolj sprostil, tudi razme
re so mi bile bolj pisane na 
kožo, a največja razlika med 
prvo in drugo vožnjo je na
stala v glavi.«

Tudi uvrstitev med naj
boljših pet je vrhunski re
zultat, za Kranjca pa potrdi
tev, da se lahko kosa z naj
boljšimi veleslalomisti v sve
tovnem pokalu.

Odlična promocija Kranjske Gore
Pokal Vitranc je bil po mnenju kranjskogorskega župana Janeza Hrovata 
najboljša promocija Kranjske Gore in Slovenije. Žan Kranjec je s petim 
mestom potrdil, da spada med najboljše veleslalomiste sveta.

Pokal Vitranc je po oceni organizatorja minuli konec tedna privabil 13 tisoč ljudi. / Foto: Tina Dokl44. stran

Mateja Rant

Bled – Smučišče Straža so 
pretekli teden po zgolj pet
najstih dneh obratovanja za
prli, kar je mnoge precej pre
senetilo, sploh ker je letos po 
več zelenih zimah spet zapa
dlo veliko naravnega snega. 
A kot pojasnjuje Jaka Bassa
nese iz Infrastrukture Bled, 
ki upravlja smučišče, je bil 
novozapadli sneg zelo pu
hast, zato se je hitro pose
del in ga je na koncu na pro
gi ostalo zgolj deset do pet
najst centimetrov, kar je po 
njegovih besedah premalo, 
za smuko je namreč treba 

na progi zagotoviti vsaj dvaj
set centimetrov snega. »Na 
progi so se pojavljale celo 
kopnine, ponekod je bila ši
roka zgolj tri do štiri metre, 
minimalna zahtevana širina 
smučarske proge pa je vsaj 
pet metrov.« Tako po nje
govih besedah niso mogli 
več zagotavljati varnosti na 
smučišču, zato so se ga od
ločili zapreti.

Smučišče Straža so začeli 
zasneževati z umetnim sne
gom že decembra lani, ko so 
bile temperature vsaj ponoči 
dovolj nizke, da so to dopu
ščale, je pojasnil Bassanese.

Premalo snega 
za smučanje
Blejsko smučišče Straža je letos obratovalo zgolj 
petnajst dni, v tem času pa so našteli okrog 2100 
smučarjev, med njimi so bili predvsem domačini.

44. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Družba Iskra Me
hanizmi, ki ima svoje proi
zvodne obrate tako v Lipnici 
kot v Kamniku, je imela na 
območju nekdanje kamni
ške smodnišnice v lasti sko
raj polovico vseh zemljišč 
skupaj z objekti. 

Kot so nam povedali, 
so od vseh nepremičnin v 
zad njih letih prodali pri
bližno tretjino zemljišč, 
ki so s stališča družbe po
slovno nepotrebna, za pri
bližno polovico preostalih 
zemljišč resne potencialne 
kupce že imajo, za nekate
re nepremičnine pa jih še 
iščejo.

Kupca za Katzenberg ni bilo
Družba Iskra Mehanizmi prodaja svoje nepremičnine na območju nekdanje smodnišnice v Kamniku. 
Za dvorec Katzenberg so včeraj pripravili dražbo, a kupca z 800 tisoč evri (še) niso našli.

Dvorec Katzenberg na območju nekdanje smodnišnice v Kamniku je naprodaj.42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PETRA ŽAKELJ iz Žirov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert Bodimo vsi nocoj gasilci

Še nimate ideje, kam bi šli 24. marca 2018 ob 19. uri? Pridite 
v Železnike na koncert z naslovom Bodimo vsi nocoj gasil-
ci. Vstopnica za koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade 
je odlična priložnost, da podprete gasilce iz Železnikov pri 
nakupu novega gasilskega vozila. Vstopnice po 12 evrov so 
že v prodaji, zato pohitite in si rezervirajte svoj sedež. Več 
informacij in vstopnice za koncert lahko dobite na Petrolovih 
bencinskih servisih in vseh Eventimovih prodajnih mestih 
ali na telefonski številki 041 578 959 (Damjan).

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili vsto-
pnico za koncert, če bosta pravilno odgovorila na nagradno 
vprašanje: Koliko let letos praznuje PGD Železniki? Odgovore 
pošljite do srede, 14. marca 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

Pred letom dni so ognjeni 
zublji v celoti uničili objekt 
pri spodnji postaji nihal-
ke na Veliko planino. Načr-
ti za novo zgradbo so nareje-
ni, trenutno potekajo aktiv-
nosti za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Sodelujoče 
v anketi smo vprašali, kako 
pogosto obiščejo Veliko pla-
nino. Zanimalo nas je tudi, 
kako zadovoljni so z zimsko 
službo v občini. Gorenjski 
glas v sodelovanju z Občino 

Kamnik izdaja časopisno pri-
logo Kamničan-ka, ki jo obča-
ni brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Vprašali smo jih, 
kako pogosto jo prebirajo. Na 
prvi dve vprašanji je odgovar-
jalo 532 občanov, na zadnje 
vprašanje pa 917, saj smo to 
vprašanje zastavili že Kamni-
čanom, ki so sodelovali v an-
keti, katere prvi del je bil ob-
javljen v eni od preteklih šte-
vilk Gorenjskega glasa. 

Veliko planino pogosto 
obiskuje 18 odstotkov vpra-
šanih, občasno jo obišče 31 

odstotkov, redko 29 odstot-
kov, 22 odstotkov vprašanih 
pa Velike planine nikoli ne 
obišče.

Dve tretjini sodelujočih v 
anketi sta zelo zadovoljni z 
zimsko službo, 30 odstotkov 
je delno zadovoljnih in me-
nijo, da bi lahko storili več, 
pet odstotkov pa jih je z zim-
sko službo nezadovoljnih.

Prilogo Kamničan-ka 
redno prebira 78 odstot-
kov sodelujočih občanov, 
14 odstotkov jo bere ob-
časno, redko jo bereta dva 

odstotka, šest odstotkov so-
delujočih pa je nikoli ne 
prebira. Kot razloge so naj-
večkrat navedli, da nimajo 
časa za branje in da jih ne 
zanimajo lokalne novice.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli 
Gorenjski glas redno pre-
birati, nas lahko pokliče-
te v kontaktni center inva-
lidskega podjetja v Škofjo 
Loko na številko 04/51 16 
440 in si ob naročilu izbe-
rete eno od daril.

Zelo zadovoljni z zimsko službo v Kamniku

Jože Košnjek

Celovec – Izid nedeljskih vo-
litev v koroški deželni zbor 
je bil presenetljiv. Po neu-
radnih podatkih je s skoraj 
47 odstotki glasov zmagala 
socialdemokratska stranka 
(SPO) sedanjega deželne-
ga glavarja dr. Petra Kaiser-
ja. Tako prepričljive zmage 
ni pričakoval nihče, še sami 
zmagovalci ne. Na drugem 
mestu so svobodnjaki z dob-
rimi 20 odstotki, kar je gle-
de na uspeh na zvezni rav-
ni nazadovanje, tretja pa je 
z dobrimi petnajstimi od-
stotki ljudska stranka, kar je 
tudi manj od pričakovanj in 
manj od dosežka na zveznih 
volitvah. Tudi te volitve ka-
žejo, da je Koroška med 

avstrijskimi zveznimi deže-
lami nekaj posebnega. Na 
listi zmagovalke je bila tudi 
koroška Slovenka Ana Blat-
nik, rojena pri Miklavžu v 
Bilčovsu, ki ima že bogate 
politične izkušnje, saj je bila 
med drugim zvezna svetni-
ca in je bila pol leta tudi 
predsednica zveznega sve-
ta. Med 36 člani koroškega 
parlamenta bodo tudi v tem 
mandatu imeli koroški Slo-
venci svojega predstavnika. 
Drugim Slovenkam in Slo-
vencem, ki so kandidirali na 
drugih listah, žal vstop v de-
želni zbor ni uspel. Tudi ka-
pelškemu podžupani Gabri-
jelu Hribarju ne, ki je kandi-
diral na listi Neos – Moja juž-
na Koroška in so mu volilne 
napovedi dobro kazale. Tudi 

Zelenim ni uspelo preseči 
parlamentarnega praga, kar 
koroški Slovenci obžalujejo, 

saj so bili prav Zeleni zago-
vorniki pravic Slovencev na 
Koroškem in njihove omem-
be v deželni ustavi. Za vstop 
v deželni zbor je kandidiralo 
deset strank. Poleg treh ve-
likih bo v deželnem zboru 
s tremi poslanci zastopana 
tudi stranka Team Koroška. 
Tokratne volitve so bile po-
raz za manjše stranke in ve-
lika zmaga sedanjega, med 
Korošci zelo priljubljenega 
deželnega glavarja dr. Petra 
Kaiserja, saj so mnogi, tako 
menijo analitiki, najprej vo-
lili njega in posredno njego-
vo stranko. Glavar Kaiser je 
deželo potegnil iz krize in bil 
zelo naklonjen tudi Sloven-
cem na Koroškem, saj je nje-
gov sin Peter obiskoval Slo-
vensko gimnazijo v Celovcu.

Slovenka v parlamentu
Socialdemokrati so prepričljivi zmagovalci nedeljskih koroških deželnozborskih volitev, na njihovi listi 
pa je bila v deželni zbor izvoljena tudi Slovenka Ana Blatnik, Miklavžova iz Bilčovsa

Ana Blatnik, koroška 
Slovenka iz Bilčovsa, 
je poslanka v novem 
koroškem deželnem zboru.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 23. februarja 2018, prejme-
ta po dve vstopnici za predstavo Dame izbirajo na Jesenicah 
Minka Prevodnik iz Radovljice in Igor Križnar iz Tržiča.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 27. februarja 2018, 
prejmeta po dve vstopnici za komedijo Brade Valentin Jemc 
iz Dupelj in Tevž Kralj iz Šenčurja, uradno kapo Smučarske 
zveze Slovenije pa prejme Janez Kuralt iz Škofje Loke.
Nagrajencem čestitamo!

Vilma Stanovnik

Kranj – S sklepom o pripravi 
državnega prostorskega na-
črta je vlada na četrtkovi seji 
sprejela odločitev za nadgra-
dnjo železniške proge Lju-
bljana–Kranj–Jesenice–dr-
žavna meja. Z nadgradnjo 
oziroma drugim tirom v ko-
ridorju obstoječe proge bi za-
gotovili večjo varnost in učin-
kovitejše vodenje prometa.

Načrtovane bodo tudi 
vse spremljajoče prostor-
ske ureditve na območju 
mestnih občin Ljubljana in 
Kranj ter občin Medvode, 
Škofja Loka, Naklo, Rado-
vljica, Žirovnica in Jesenice. 

Poleg večje varnosti 
in učinkovitejšega vode-
nja prometa bo z nadgra-
dnjo povečana tudi prevo-
zna in prepustna zmoglji-
vost proge, znižali se bodo 

obratovalni stroški, zago-
tovljeno bo združevanje in 
medsebojno povezovanje 
vseh vrst javnega in indi-
vidualnega prometa, prav 
tako pa bo s tem vzpostav-
ljena dobra železniška po-
vezava znotraj Slovenije in 
z ostalimi evropskimi dr-
žavami. 

Nadgradnja pa ne bo po-
menila zgolj postopne ure-
ditve dvotirne proge do 

končne dvotirnosti, pač pa 
si z izboljšano storitvijo že-
lijo tudi večje vloge te pro-
ge v javnem potniškem pro-
metu. Cilj načrtovane ure-
ditve pomeni sledenje ci-
ljem Strategije razvoja pro-
meta v državi, pri čemer se 
na Ministrstvu za okolje in 
prostor zavedajo, da bo do 
tega moč priti s postopnimi 
ukrepi, ki jih načrtujejo do 
leta 2040.

Nadgradili bodo gorenjsko progo

Tako sta v javnosti zad-
nje tedne aktualni stavba ob 
vhodu na območje, v kateri 
deluje KIKštarter s svojimi 
mladimi podjetniki in so jo 
nedavno kupili člani Podje-
tniškega kluba Kamnik, ter 
največja med vsemi, nek-
danja upravna stavba, zna-
na kot Katzenberg, za kate-
ro pa so včeraj pripravili prvo 
dražbo (stavbo sicer prodaja-
jo že štiri leta). Skupaj s pri-
padajočimi zemljišči je bila 
izklicna cena za Katzenberg 
800 tisoč evrov, a varščine 
do roka, ki je bil v petek, ni 
vplačal nihče, zato dražba 
ni bila uspešna. Ponovili jo 
bodo aprila.

Katzenberg imajo trenu-
tno z najemno pogodbo za 
določen čas v najemu člani 
Kulturnega društva Priden 
možic iz Kamnika, s kateri-
mi so lastniki sicer zadovolj-
ni. »So korektni in so s svo-
jimi aktivnostmi ter idejami 

Katzenbergu ponovno vdih-
nili življenje in čarobnost. 
Opravili so tudi nekaj po-
pravil in vzdrževalnih del,« 
nam je povedala Martina 
Razingar iz pravne službe 
Iskre Mehanizmi. Manj za-
dovoljni so v društvu, pa ne 
zato, ker bi izgubili prosto-
re, pač pa zato, ker bo z iz-
gubo te stavbe lokalna skup-
nost izgubila svojo dragoce-
no industrijsko dediščino s 
tega območja. V Katzenber-
gu je namreč shranjenih ve-
liko strojev iz smodnišni-
ce, za katere pa zdaj nimajo 
prostora.

Da se družba Iskra Meha-
nizmi iz lokacije v Kamniku 
slej ko prej namerava umak-
niti, ni skrivnost, smo pa 
preverili govorice, da naj bi 
kupili zemljišča v poslovni 
coni, ki raste ob brniškem 
letališču. »O tem vam žal ne 
moremo povedati kaj dosti, 
saj za enkrat gledamo več lo-
kacij za širitev podjetja,« os-
tajajo skrivnostni.

Kupca za Katzenberg ni bilo
31. stran
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S temi besedami, seveda 
v pristnem poljanskem 
narečju, skoraj vsak svoj 

govor konča župan občine Go-
renja vas - Poljane Milan Ča-
dež. S tem želi povedati, da je 
s skupnimi močmi mogoče pre-
mikati celo gore. Če že ne gore, 
pa »poriniti« naprej vsaj smu-
čišče Stari vrh. In to se je izka-
zalo tudi pretekli teden, ko je 
skupaj s škofjeloškim kolegom 
Mihom Ješetom in vršilcem 
dolžnosti direktorja Smučar-
sko turističnega centra (STC) 
Stari vrh Tomažem Trobišem 
oznanil, da se je omenjenemu 
smučišču vendarle uspelo iz-
viti iz primeža dolgov. K reše-
vanju Starega vrha so namreč 
poleg obeh občin, ki sta od lani 
edini lastnici družbe STC Sta-
ri vrh, pristopila tudi podjetja 
na Loškem.

Po dvanajstih letih kalvari-
je, ki se je začela z nakupom 
šestsedežnice v letu 2006, so 
verjetno le še največji zanese-
njaki verjeli, da je smučišče 
mogoče potegniti iz rdečih 
številk. Zelene zime namreč 
niso pripomogle k temu, da bi 
smučišče lahko zaživelo in tako 
vsaj sproti pokrivalo stroške, ki 
so nastajali z obratovanjem. Ob 
tem pa je največje breme pred-
stavljal dolg do največje upnice, 
banke Heta, v višini več kot 3,5 
milijona evrov. A se je zgodilo 
skoraj nemogoče, saj je vodstvu 
STC Stari vrh po večmesečnih 
trdih pogajanjih, med katerimi 
je banka vložila celo stečajni 
predlog, uspelo doseči dogovor, 
po katerem so jim skoraj dve 

tretjini dolga, natančneje 2,5 
milijona evrov, odpisali. Preos-
tanek dolga v višini devetsto ti-
soč evrov so dokončno poplačali 
konec februarja, kar predstavlja 
odločilni mejnik v dolgoročni 
stabilizaciji smučišča, ki je eden 
ključnih generatorjev razvoja 
turizma na širšem območju. 
A tega ne bi mogli izpeljati, če 
na Loškem ne bi znova zdru-
žili moči občini in tamkajšnje 
gospodarstvo. Tretjino sredstev 
za odkup obveznosti po vseh li-
zinških pogodbah in za stroške 
tekočega poslovanja so namreč 
zagotovila podjetja Domel, 
Difa, Filc, GVO, Jelovica, Kna-
uf Insulation, LTH Castings, 
Marmor Hotavlje, Polycom in 
Topos Hotavlje s sponzorstvom 
in z nakupom vstopnic za petle-
tno obdobje. To pa ni bilo prvič, 
da je gospodarstvo priskočilo na 
pomoč pri ključnih projektih 
za občini. Na podoben način 
so namreč sredi osemdesetih let 
prejšnjega stoletja pred propa-
dom rešili Tavčarjev dvorec na 
Visokem. Zdaj že skoraj v celoti 
obnovljen dvorec so lani razgla-
sili celo za kulturni spomenik 
državnega pomena.

Lepši časi naj bi zdaj čaka-
li tudi smučišče Stari vrh. A 
manjka le še pika na i, je opo-
zoril škofjeloški župan Miha 
Ješe, in sicer združiti interese 
tudi tistih, ki na tem območju 
živijo od tega, kar ponuja smu-
čišče, torej kmečkih turizmov, 
gostišč in nosilcev namestitve-
nih kapacitet v njegovem za-
ledju. A to je že nova zgodba o 
sodelovanju ...

Skupaj je treba držati

KOMENTAR
Mateja Rant

Urša Peternel

Kranj – Prvega aprila v Slo-
veniji uvajamo nov način ce-
stninjenja tovornjakov. Na-
mesto na dosedanjih ce-
stninskih postajah bodo vsa 
vozila, težja od 3,5 tone, po 
novem cestninili elektron-
sko, v sistemu DarsGo. Na 
to že nekaj tednov opozarja-
jo tudi veliki napisi na nad-
vozih avtocest, tudi na Go-
renjskem.

Kot pojasnjujejo v Družbi 
za avtoceste v Republiki Slo-
veniji (DARS), bo po 1. apri-
lu vsako težko vozilo, ki bo 
uporabljalo slovenske avto-
ceste in hitre ceste, moralo 
biti opremljeno s posebno 
napravo DarsGo. Naprava 
bo s pomočjo mikrovalovne 
tehnologije komunicirala s 
127 cestninskimi portali na 

avtocestnem omrežju, kar 
bo osnova za obračun ce-
stnine za posamezen ce-
stninski odsek. To torej po-
meni, da bodo uporabni-
ki cestnino plačevali po de-
jansko prevoženi razdalji in 
glede na onesnaženje zra-
ka, ki ga povzroči njihovo 
vozilo. Gre torej za načeli 
»uporabnik plača« in »one-
snaževalec plača«. Z novim 
sistemom uvajajo bolj poš-
teno zaračunavanje cestni-
ne, obenem pa bo pretoč-
nost prometa večja. Tovor-
njakom se namreč ne bo več 

treba ustavljati na cestnin-
skih postajah, ki naj bi jih 
postopoma – prve že to po-
mlad – začeli odstranjevati, 
napovedujejo na DARS.

Uporabniki bodo cestnino 
po novem plačevali tako, da 
bodo na DarsGo kartico na-
ložili dobroimetje, lahko pa 
bodo cestnino poravnali po-
zneje na podlagi računa, ki 
ga bo izdal DARS. V novi sis-
tem se bodo morali registri-
rati tudi tuji vozniki tovor-
njakov, o čemer jih DARS 
obvešča z neposredno po-
što, informativnimi zložen-
kami, transparenti na nad-
vozih, oglasi v tujih spletnih 
medijih ... Konec meseca pa 
bodo voznike o tem informi-
rali tudi na terenu, na avto-
cestnih počivališčih.

In kako bo s cenami za 
uporabo cestninskih cest 
po novem? Vlada je prejšnji 

četrtek že sprejela nov ce-
nik, s katerim se bo cestnina 
za težka vozila, katerih naj-
večja dovoljena masa prese-
ga 3500 kilogramov, zvišala 
za tri odstotke. Kot ocenju-
jejo, se bodo prihodki druž-
be DARS s tem letno poveča-
li za 6,8 milijona evrov. Pri-
hodki DARS pa naj bi se zvi-
šali tudi zaradi same uvedbe 
novega načina cestninjenja. 
Do sedaj so se namreč voz-
niki težkih vozil nekaterim 
cestninskim postajam lahko 
izognili, prav tako niso bili 
cestninjeni vsi odseki. Raču-
najo, da naj bi DARS v celo-
ti imel za 20 milijonov evrov 
več prihodkov letno.

Vlada je v četrtek spreje-
la tudi spremembe in do-
polnitve Uredbe o cestnin-
skih cestah in cestnini, s ka-
terimi uveljavlja vse naštete 
spremembe. 

Novo, elektronsko 
cestninjenje za tovornjake
Po prvem aprilu bo vsako težko vozilo moralo biti opremljeno s posebno napravo DarsGo, ki bo 
omogočala elektronsko cestninjenje. Na avtocestnem omrežju je v ta namen že postavljenih 127 
cestninskih portalov. Stare cestninske postaje bodo začeli odstranjevati že to pomlad.

Elektronsko cestninjenje bo potekalo s pomočjo mikrovalovne tehnologije na 127 
cestninskih portalih na avtocestah. / Foto: Gorazd Kavčič

Naprava DarsGo, s katero 
bo moralo biti opremljeno 
vsako težko vozilo. / Foto: DARS

Dejstva o novem sistemu DarsGo:
–   Sistem DarsGo bo veljal za tovornjake, avtobuse  

in vsa druga vozila z največjo dovoljeno maso nad 
3,5 tone.

–   Vozniki težkih vozil se lahko v sistem DarsGo 
registrirajo na spletni strani www.darsgo.si ali na 
uporabniških točkah (DarsGo servisih) po vsej 
državi.

–   Do konca februarja se je v sistem DarsGo  
registriralo že več kot 40 tisoč težkih vozil.  
Večina uporabnikov je iz Slovenije, sledijo pa jim 
uporabniki iz Poljske, Madžarske, Romunije, 
Hrvaške ...

–   Administrativni stroški za registracijo vsakega 
vozila in personalizacijo naprave DarsGo znašajo 
10 EUR z DDV.

–   Kazni za kršilce znašajo od 800 evrov za voznika 
do 2000 evrov za pravno osebo.

Aleksander Bizjak, SIGR Bizjak Jesenice:  

»V našem podjetju smo z napravami DarsGo opremili 
že skoraj vseh osemdeset tovornjakov. Novi sistem 
cestninjenja pozdravljamo, saj je bil dosedanji sistem 
preživet. Po novem ne bo več kolon na cestninskih 
postajah, kar je bil problem zlasti na štajerski 
avtocesti, ki ni mogla 'požirati'. Težava je bila tudi v 
tem, da so bile nekatere cestninske postaje premajhne, 
treba je bilo ustaviti, težave so bile s karticami ABC. 
Naprava DarsGo je elegantna, majhna, cestnino bomo 
plačevali po računu. Je pa res, da imamo v Sloveniji 
najdražje cestnine v Evropi.«
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Zveza lovskih družin Gorenjske prosi vse lastnike psov 
na območju Gorenjske, da poskrbijo za svoje štirinožne  
prijatelje v skladu s predpisi in odgovornim lastništvom 
oziroma tako, da se ne gibljejo v naravi brez zanesljive  
kontrole lastnika. 
Lovci v zadnjem času namreč opažamo večje število poginov 
srnjadi, ki so posledica napada in ugrizov psov. Za razumevanje 
se vsem odgovornim lastnikom psov zahvaljujemo.

 Z lovskimi pozdravi
 Zveza lovskih družin Gorenjske
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»Hirscher je razred zase, 
tudi Kristoffersen je zelo do-
ber, medtem ko je Pintu-
rault gotovo dosegljiv. Ven-
dar pa moram za to odpelja-
ti najbolje, kar znam,« je še 
povedal Kranjec. 

K sobotnemu uspe-
hu Žana Kranjca je na ne-
deljskem slalomu pridal še 
Štefan Hadalin, ki je pred-
vsem z odlično drugo vo-
žnjo, v kateri je bil celo naj-
hitrejši, na koncu napredo-
val na 13. mesto, s čimer je 
dosegel rezultat kariere. 

Slovo Šporna

Letošnje vzdušje pod vi-
tranško strmino je začini-
lo še slovo Kranjskogorča-
na Andreja Šporna, ki je v 
soboto pred domačimi navi-
jači tudi uradno sklenil ka-
riero. Pred začetkom druge 
vožnje se je v svojem smu-
čarskem kombinezonu 
izpred dvajsetih let še zad-
njič spustil po progi in po-
mahal navijačem v slovo. 
»Po svojih najboljših mo-
čeh sem poskusil naredi-
ti največ in vas čim večkrat 
spraviti v dobro voljo. Vča-
sih mi je uspelo, drugič pa 
ne. Hvala vam za vse,« se je 
zahvalil navijačem, nam pa 
je zaupal, da se sam v navi-
jaški vlogi še ne počuti naj-
bolje. »Že od nekdaj mi je 
težje spremljati tekmo, kot 
pa da tekmujem sam. Živ-
čen in napet sem, ko gle-
dam svoje kolege, ki jim 
želim vse najboljše, sploh 
ker vem, kako se trudijo in 
kako je lahko včasih težko,« 
je dejal Šporn, ki je največ-
ji uspeh dosegel na slovitem 

smuku v Kitzbühelu, ko je 
bil drugi.

Medtem ko se nekate-
ri poslavljajo, pa prihajajo 
mlade generacije smučar-
jev. Ognjeni krst v svetov-
nem pokalu je pred večti-
sočglavo domačo publiko 
doživel 17-letni Borut Božič 
iz Smučarskega kluba Ra-
dovljica. »Nastopiti v sve-
tovnem pokalu je bila moja 
želja, odkar smučam. Je pa 
res, da je bilo zjutraj priso-
tnega nekaj strahu, a prepri-
čan sem, da bo vsakič lažje,« 
je povedal v cilju.

Dobri tekmovalci 
privabljajo gledalce

Številne obiskovalce Po-
kala Vitranc so v Podkoren 
privabili prav dobri rezultati 
Žana Kranjca. Med njimi pa 
je bilo tudi zaradi bližine Av-
strije in predvsem izvense-
rijskega Marcela Hirscherja 

opaziti tudi precej gostov iz 
sosednje Avstrije. Med nji-
mi tudi Andreas Astner iz 
avstrijske Koroške, ki si je 
skupaj s prijatelji ogledal so-
botni veleslalom: »Prvič smo 
na Pokalu Vitranc in moram 
reči, da je po organizacijski 
plati tekmovanje res na viso-
kem nivoju, vzdušje pa tudi 
prijetno.« 

Za dobro organizaci-
jo skrbi izkušena ekipa or-
ganizatorjev, ki se zaveda, 
da vrhunski športniki pri-
vabljajo gledalce. »Za zdaj 
kaže, da so tribune polne, 
kar je v veliki meri tudi Ža-
nova zasluga. Potrebujemo 
dobre tekmovalce, pa bomo 
imeli tudi gledalce, ljudi na-
mreč pritegnejo vrhunski 
izidi. Trenutno imamo ene-
ga, če pa se pridruži še kdo, 
bo gledalcev v naslednjih se-
zonah še več,« je povedal 

Srečko Medven, generalni 
sekretar Organizacijskega 
komiteja Pokala Vitranc.

Pokal Vitranc pa je po-
memben tudi za kranjsko-
gorski turizem. »Koliko ljudi 
je obiskalo Kranjsko Goro, za 
zdaj še ne morem reči, mis-
lim pa, da jih je bilo precej več 
kot lansko leto. Polne niso le 
tribune, temveč tudi okolica, 
veliko je navijaških skupin, 
kar pomeni, da se smučanje 
v Sloveniji gleda,« je v soboto 
povedal kranjskogorski žu-
pan Janez Hrovat in dodal: 
»To je najboljša promocija 
Kranjske Gore kot destinaci-
je ter tudi Slovenije kot smu-
čarske dežele. Ob zaključku 
sezone je to lepa reklama, 
da sneg v Kranjski Gori je 
in bodo ljudje še kakšen me-
sec lahko uživali v smučanju, 
hkrati pa vabilo že za prihod-
njo sezono.«

Odlična promocija Kranjske Gore
31. stran

Srečko Medven, generalni sekretar Organizacijskega 
komiteja Pokala Vitranc / Foto: Tina Dokl

Andrej Šporn v družbi Jureta Koširja / Foto: Tina Dokl

Dober obisk je odvisen tudi od uspehov domačih tekmovalcev. / Foto: Tina Dokl

Marcel Hirscher (v sredini) je dobil tako veleslalomsko kot 
slalomsko preizkušnjo v Kranjski Gori. / Foto: Tina Dokl

Žan Kranjec je na sobotnem slalomu dosegel odlično peto 
mesto, svojo najboljšo uvrstitev v Kranjski Gori. / Foto: Tina Dokl

 »A so se temperature po-
tem spet dvignile, tako da 
smo morali prekiniti z zasne-
ževanjem, januarja pa je bilo 
potem ves čas pretoplo.« V 
začetku februarja so se raz-
veselili naravnega snega, ki 
pa se je zelo hitro posedel. A 
se je na nekaterih delih pro-
ge obdržal tudi umetni sneg, 

tako da so kljub temu lahko 
zagotovili ustrezne pogo-
je za smuko. »Ob tem smo 
na spodnji del proge vozili 
sneg z vseh parkirišč, ki niso 
bila soljena, 'postrgali' smo 
ga tudi na delu, kjer je pole-
tno sankališče, da smo sploh 
lahko zagotovili dovolj sne-
ga.« Na dan so našteli okrog 
sto smučarjev, tako da so na 
koncu ustvarili okrog dvaj-
set tisoč evrov prihodkov, 
kar po Bassanesejevih bese-
dah sicer ni slabo, a če bi že-
leli imeti smučišče še naprej 
odprto, bi ga morali dodatno 
zasneževati. »A na podlagi 
statističnih podatkov iz pre-
teklih let smo imeli v marcu 

v povprečju zgolj tri smučar-
ske dneve, zato se nismo od-
ločili za zasneževanje, za kar 
smo sicer letos namenili že 
okrog petnajst tisoč evrov.« 

Bled se s Stražo sicer ne 
more promovirati kot desti-
nacija z vrhunskim smučiš-
čem, saj zaradi lege na niz-
ki nadmorski višini in bliži-
ne jezera, ki pozimi »greje« 
okolico, za to nimajo pogo-

jev, pravi Bassanese. »Stro-
ške delovanja smučišča po-
zimi večinoma pokrijemo s 
prihodki, ki jih ustvarimo z 
letnim sankališčem,« je po-
jasnil in dodal, da prav ta čas 
snujejo strategijo razvoja 
Straže, ki bo pokazala, v kate-
ro smer je smiselno razvijati 
ponudbo. Tudi direktor Tu-
rizma Bled Tomaž Rogelj je 
pojasnil, da smučišče pred-
stavlja dopolnitev ponudbe 
v zimskem času, ki je prila-
gojena predvsem domačim 
gostom. »Povsem drugače 
je poleti, ko na Straži delu-
je sankališče, ki je polno obi-
skano, med gosti pa takrat 
prevladujejo tujci.«  

Premalo snega  
za smučanje
31. stran

Blejsko smučišče Straža je v letošnji zimi obratovalo zgolj 
petnajst dni. / Foto: Tina Dokl

Tržič – Občina Tržič je plačala še zadnji obrok kupnine za 
okrog 15 tisoč kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče pri 
Osnovni šoli Križe. Zemljišče, ki je bilo do sedaj v lasti petih 
zasebnikov, je stalo približno 520 tisoč evrov in bo namenjeno 
širitvi športnega parka z nogometnim igriščem in spremljeval-
nimi objekti (tribune, slačilnice, garderobe). V okolici bo treba 
urediti tudi prometni režim s priključkom na državno cesto in 
zagotoviti dodatna parkirna mesta. Občinska uprava pripravlja 
izhodišča za naročilo celovite programske zasnove ureditve 
športnega in šolskega centra ob šoli v Križah. Cilj je, da letos 
pripravijo projektno dokumentacijo, ki bo omogočala prijavo 
investicije na državne in evropske razpise. Če bodo prostorske 
možnosti omogočale, bodo v razširjeni športni park umestili 
tudi veliko atletsko stezo in sodoben poligon za rolkanje. 

Zemljišče za nogometno igrišče je že občinsko
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Tržič – Novi knjigi Bojana 
Knifica bralca popeljeta v tr-
žiško preteklost skozi zgod-
be o tržiški rokodelski tek-
stilni dediščini in skozi pri-
čevanja starejših Tržičanov 
o življenju v prvi polovici in 
sredini 20. stoletja. Knjiga 
Klobčič in nit, stari modni 
hit je izšla kot katalog k is-
toimenski stalni razstavi v 

Tržiškem muzeju in razkri-
va spoznanja o tekstilni de-
diščini v Tržiču, ki je bil vča-
sih največje nogavičarsko 
središče na Slovenskem. V 
knjigi Tržič v besedi in sli-
ki: spomini na prvo polovico 
in sredino 20. stoletja pa so 
združene kratke pripovedi 
starejših Tržičanov, zbrane 
med letoma 2014 in 2016, 

dopolnjene s fotografijami, 
ki razkrivajo nekdanji način 
življenja v Tržiču in okolici.

Predstavitev rokodelskih 
dejavnosti

Knjiga Klobčič in nit, sta-
ri modni hit predstavlja tri 
pomembne tržiške roko-
delske dejavnosti, to je no-
gavičarstvo, tkalstvo in 

modrotiskarstvo, pri kate-
rem gre za poseben postopek 
barvanja blaga, je razložil Bo-
jan Knific. Spomnil je, da je 
bil Tržič v Prešernovem času 
največje nogavičarsko sre-
dišče na Gorenjskem. »Vsa-
ka druga hiša je bila nogavi-
čarska, podobno kot je kas-
neje veljalo za čevljarstvo.« 
Nogavičarji so propadli, ko 

so moški začeli nositi dol-
ge hlače in tržiške nogavi-
ce niso bile več moderne. V 
knjigi se je posvetil tudi pre-
delavi lanu in čarobnosti 
modrotiska. »Šlo je res za ča-
roben postopek,« je poudaril 
Knific in dodal, da so barvali 
z indigom. »To je bila najob-
stojnejša naravna barva, zato 
je bila zelo priljubljena.« Z 

modrotiskom sta se v Trži-
ču ukvarjali družini Gašper-
ja Polaka in Jožeta Peharca, 
je še dejal Knific.

Ohranja dragocene 
spomine

Pomemben vpogled v tr-
žiško zgodovino ponuja tudi 
knjiga Tržič v besedi in sliki: 
spomini na prvo polovico in 
sredino 20. stoletja. Vanjo je 
vključil nekatere sogovorni-
ke, rojene med letoma 1920 
in 1939, s katerimi se je po-
govarjal ob pripravi stalnih 
razstav v muzeju. Pripove-
dovali so mu največ o življe-
nju v svoji mladosti in zgod-
be, ki so šle od ust do ust. 
Ker je želel, da se ti drago-
ceni spomini ohranijo tudi 
za prihodnje generacije, jih 
je zbral v knjigi. Med njimi 
je tako tudi pričevanje Mire 
Primožič o posebnih meto-
dah zdravljenja zdravnika 
Otta Hawline, ki je recimo 
žensko, ki so ji odpovedo-
vale noge, zdravil s čebeljim 
pikom. Ali pa o frizerju, ki 
je svoje stranke dobesedno 
ostrigel »na lonec« tako, da 
jim je na glavo položil lonec 
in obstrigel lase okoli njega. 
Predstavitve knjige se je ude-
ležila tudi ena od sogovor-
nic v knjigi, Zofka Peternel, 
ki je z zbranimi potem tudi 
v živo delila spomine na svo-
jo mladost. Izhajala je iz do-
kaj premožne družine, ki se 
je ob vodenju kmetije ukvar-
jala tudi s čevljarstvom, njen 
oče pa je bil v letih od 1925 
do 1930 celo župan. Čeprav 

v drugih družinah v tistih ča-
sih meso ni bilo pogosto na 
mizi, so ga pri njih jedli sko-
raj vsak dan, je pojasnila. »V 
čevljarski delavnici smo mo-
rali pomagati vsi člani dru-
žine. Pri delu je oče zahte-
val čisto tišino, zato smo bile 
enkrat s sestrami, ker smo 
se tako smejale in nas nika-
kor niso mogli umiriti, celo 
tepene.« Spominja se, da je 

bilo dela ogromno, tik pre-
den so čevlje odpeljali na av-
tobus za Ljubljano, pa je bilo 
po njenih besedah v delav-
nici kot »sodni dan«. Imeli 
so tudi vajence in pomočni-
ke in za vse je kosilo kuha-
la njena mama. »Vsak dan 
nas je bilo pri mizi vsaj pet-
najst.« Zelo živi so tudi nje-
ni spomini na meščansko 
šolo, ki jo je obiskovala v Tr-
žiču. Posebno se ji je vtisni-
lo v spomin zafrkavanje uči-
teljev, ker so jo nekoč zalo-
tili pri kajenju na stranišču. 
»Sošolka, pri kateri so ime-
li doma gostilno, me je prip-
ravila do tega, sama sem bila 
povsem nedolžna,« še danes 
ne more pozabiti krivice, ki 
se ji je zgodila. 

Odstrli pogled na preteklost
V Galeriji Atrij v Tržiču so pretekli teden predstavili dve novi knjigi, ki so ju izdali v Tržiškem muzeju. 
Avtor obeh knjig je višji kustos v tržiškem muzeju Bojan Knific. 

Svoje spomine na tržiško preteklost je z obiskovalci predstavitve dveh novih knjig, ki so ju 
izdali v Tržiškem muzeju, v pogovoru z avtorjem obeh knjig Bojanom Knificem delila Zofka 
Peternel. / Foto: Tina Dokl

Tržič je bil v 
Prešernovem času 
največje nogavičarsko 
središče na Gorenjskem. 
Vsaka druga hiša je bila 
nogavičarska, podobno 
kot je kasneje veljalo za 
čevljarstvo.

Vpogled v tržiško 
zgodovino prek svojih 
spominov ponujajo 
sogovorniki, ki so 
pripovedovali o življenju 
v svoji mladosti in 
zgodbe, ki so šle od ust 
do ust.

Marjana Ahačič

Lesce – Na cesti za Verigo, ki 
je že dlje časa v zelo slabem 
stanju, bo takoj, ko se izte-
če pritožbeni rok za odloč-
bo, začel veljati spremenjen 
prometni režim. Na Občini 
Radovljica odločitev o vzpo-
stavitvi novega prometnega 
režima utemeljujejo z dej-
stvom, da je močno obreme-
njena cesta, ki teče vzpored-
no z železnico za industrij-
skim kompleksom nekda-
nje tovarne Veriga, nevarna 
za udeležence v prometu. 

»Sodišče je občini za-
radi pravic služnostnih 
upravičencev že pred ne-
kaj leti prepovedalo izvajati 
vsakršna dela na cesti, tako 
rekonstrukcijska kot redna 
vzdrževalna dela. Ker ces-
ta ni vzdrževana, ne zagota-
vlja varnega prometa, pred-
vsem za najšibkejše udele-
žence v prometu. Med njimi 
so številni otroci, ki obisku-
jejo Osnovno šolo F. S. Fin-
žgarja Lesce. Zato se je ob-
čina odločila za spremembo 

prometne ureditve oziroma 
kot upravljavec ceste po ura-
dni dolžnosti začela posto-
pek urejanja prometa, tal-
ne in vertikalne signalizaci-
je na tej lokalni cesti,« je po-
vedal radovljiški župan Ciril 
Globočnik. 

Glavni cilj nove prome-
tne ureditve je omejitev tran-
zitnega prometa po tej ces-
ti ter obenem ohranitev do-
stopa lokalnemu prometu, 

pojasnjujejo na radovlji-
ški občinski upravi. Tako je 
predvideno, da bodo s posta-
vitvijo fizične ovire iz kroži-
šča na Šobčevi cesti prepreči-
li dostop na cesto Na Vrtači 
mimo poslovno industrijske-
ga centra Veriga. Dostop bo 
mogoč s severne strani, prek 
Alpske in Finžgarjeve ulice. 
Na Vodnikovi cesti, v obmo-
čju križišča s Finžgarjevo uli-
co, je predviden prometni 

znak slepa cesta z izjemo za 
kolesarje in pešce. »Odločba 
je že izdana, a še ni vročena 
vsem strankam – teh je več 
kot sto – tako da se pritožbe-
ni rok še ni iztekel. Izvedba 
pa sledi po dokončnosti od-
ločbe.«

Sicer pa je višje sodišče v 
februarju ugodilo pritožbi 
občine zoper sodbo, s kate-
ro je okrajno sodišče zavrni-
lo tožbo občine, ki se nanaša 
na ukinitev služnosti na ces-
ti za Verigo v Lescah, so še 
sporočili z občinske uprave. 
»Služnostna pravica parki-
ranja, vožnje in hoje namreč 
ovira kakršnakoli vzdrževal-
na dela občine, s katerimi bi 
zagotovili prometno varnost 
na tej cesti. Zaradi zmotne 
odločitve sodišča v Radovlji-
ci je Višje sodišče z ugodi-
tvijo pritožbi zadevo vrnilo 
v reševanje Okrajnemu so-
dišču v Radovljici, ki mora 
o zadevi vsebinsko odloči-
ti.« Občina čaka še na odlo-
čitev o drugi tožbi zoper od-
ločitev sodišča v zadevi pre-
stavitve služnosti.

Namesto prenove nov režim
Občina Radovljica bo na cesti za Verigo v Lescah z namenom izboljšanja varnosti vzpostavila nov 
prometni režim. Cesta je v zelo slabem stanju že nekaj let, a je občina zaradi spora s služnostnimi 
upravičenci in posledične prepovedi sodišča ne sme popravljati. 

Občina bo na obremenjeni in nevarni cesti vzpostavila nov 
prometni režim. Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je prejela 75 tisoč evrov ne-
povratnih sredstev evropske 
kohezijske politike, name-
njenih ukrepom trajnostne 
mobilnosti. Kot so sporoči-
li z Občine Jesenice, bodo 
denar namenili za dva pro-
jekta, in sicer za ureditev 
avtobusnega postajališča 
in obračališča na Tomšiče-
vi ulici ter za rekonstrukci-
jo tako imenovanega »rde-
čega« mostu na Hrenovci. 
Oba projekta bosta izvedena 
še letos.

V sklopu projekta ureditve 
avtobusnega postajališča na 
Tomšičevi ulici bodo posta-
vili nadstrešnico oziroma 
čakalnico s petimi sedeži, ta-
blo z imenom postajališča in 

vitrino z voznim redom, koš 
za smeti in kolesarnico s sto-
jali za kolesa. Celotna vred-
nost projekta je ocenjena na 
77 tisoč evrov, od tega bodo 
sredstva sofinanciranja zna-
šala 40 tisoč evrov, preosta-
nek bo zagotovila Občina Je-
senice iz proračuna.

Pri projektu Infrastruktu-
ra za pešce pa je predvidena 
rekonstrukcija tako imeno-
vanega »rdečega« mostu na 
Hrenovci, pri čemer bodo 
obnovili oziroma zamenja-
li pohodno površino in pos-
tavili kovinsko nadstrešnico 
nad mostom. Celotna vred-
nost projekta je ocenjena 
na približno 54 tisoč evrov, 
sredstva sofinanciranja 
bodo znašala nekaj manj kot 
35 tisoč evrov, preostanek bo 
zagotovila Občina Jesenice.

Postajališče in most
Občina Jesenice je prejela nepovratni denar za 
ukrepe trajnostne mobilnosti.

Tržič – Občina Tržič bo letos namenila dobrih 180 tisoč evrov 
za sofinanciranje letnih programov športa. Na javni razpis, 
ki se je zaključil 19. februarja, je uspešno kandidiralo 23 špor-
tnih društev in organizacij s področja športa. Javni podpis 
pogodb s športnimi društvi bo jutri ob 16. uri v veliki sejni 
sobi Občine Tržič.

Tržiškim športnikom tudi letos občinska podpora
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Vilma Stanovnik

Kranj – Eden izmed najbolj 
pogostih vzrokov prome-
tnih nesreč je neprilagoje-
na hitrost in najpogosteje so 
posledice teh nesreč teles-
ne poškodbe udeležencev. 
Predvsem zato so pri kranj-
ski občini, v sodelovanju z 
Medobčinskim inšpektora-
tom Kranj, Svetom za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter Policijsko po-
stajo Kranj že pred dvema 
letoma ugotavljali, katere so 
najbolj prometno obreme-
njene šolske poti.

Z radarji so se 
prekoračitve zmanjšale

Kot je na zadnji seji kranj-
skega mestnega sveta po-
jasnil vodja Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva 
Kranj Mitja Herak, so z me-
ritvami ugotovili, da je na šti-
rih najbolj obremenjenih lo-
kacijah, na Bleiweisovi cesti, 
Cesti Staneta Žagarja, v Žab-
nici in v Mavčičah, kar osem-
deset odstotkov voznikov 
prekoračilo dovoljeno hit-
rost, v naseljih pa so bile iz-
merjene hitrosti tudi več kot 
130 kilometrov na uro. Ko so 
tam postavili ohišja za staci-
onarne radarske merilnike, 
javno objavili lokacije meri-
tev ter postavili opozorilne 
table, da se izvajajo meritve, 

so ugotovili, da so se hitro-
sti pomembno znižale, ven-
dar so bile še vedno preveli-
ke. Herak je povedal, da so se 
na primer v Žabnici iz osem-
desetih odstotkov prekorači-
tev zmanjšale na dvajset od-
stotkov, kar pa ob dnevnem 
prometu skoraj enajst tisoč 
vozil še vedno pomeni, da je 
več kot dva tisoč vozil pelja-
lo prehitro. Še vedno so za-
beležili hitrost tudi nad de-
vetdeset kilometrov na uro, 
to pa je za šolsko pot nespre-
jemljivo. 

Tako so z začetkom šol-
skega leta za prekoračitev 
hitrosti začeli izrekati z za-
konom predpisane sankcije 
ter od začetka septembra do 
konca minulega leta s staci-
onarnim radarjem, ki so ga 
prestavljali, na omenjenih 
štirih lokacijah ugotovili 
2174 prekrškov.

Obveščanje o lokaciji 
radarjev

»Glede na število preko-
račitev pred postavitvijo ra-
darskih ohišij in kasneje je 
jasno, da je izrekanje sank-
cij doseglo svoj namen in da 
so se hitrosti na šolskih po-
teh znižale. Žal se je ponov-
no dokazalo, da je prav sto-
pnja verjetnosti, da bo voz-
nik, ki krši cestnoprometne 
predpise, odkrit in sank-
cioniran, tisti dejavnik, ki 

vpliva na voznikovo odloči-
tev, ali bo prometne pred-
pise kršil ali ne,« je povedal 
Herak in dodal, da se je prav 
tako izkazalo, da vse preven-
tivne dejavnosti niso doseg-
le želenega stanja. Zato so 
se vse občine ustanovitelji-
ce Medobčinskega inšpek-
torata Kranj dogovorile, da 
bodo kupile tri nove radar-
ske merilnike. 

Mestna občina Kranj bo 
kupila enega, drugega Ob-
čina Cerklje na Gorenj-
skem, tretjega pa bodo ob-
čine ustanoviteljice kupi-
le skupaj. Nekateri kranjski 
mestni svetniki so na sredi-
ni seji sicer imeli pomisleke, 
ali je nakup radarjev in sank-
cioniranje res rešitev, kljub 
temu pa so na koncu nakup 
večinoma podprli. 

»Najprej smo imeli na-
men, da bi radarje najema-
li, vendar smo nato ugotovi-
li, da je bolje, da radarje ku-
pimo in hkrati sklenemo 
vzdrževalno pogodbo ter jih 
sami zavarujemo. Cena ene-
ga radarja z davkom je 48 ti-
soč evrov,« je povedal kranj-
ski župan Boštjan Trilar in 
pojasnil, da imajo trenutno 
en stacionarni in tri mobil-
ne radarje. 

»Še enkrat poudarjam, da 
bomo voznike obveščali, kje 
so radarji. Razvijamo tudi 
modul z aplikacijo iKranj, 
kjer bo moč vsak dan pog-
ledati in videti, kje stojijo. 
Naš namen ni, da bi radar-
je skrivali, ampak da vozni-
ki vedo, kje so, in prilagodi-
jo hitrost,« še dodaja župan 
Boštjan Trilar.

Trije novi radarski merilniki
Kljub preventivnim akcijam na kranjskem medobčinskem inšpektoratu ugotavljajo, da so še vedno 
najbolj učinkovite sankcije, zato so kranjski mestni svetniki podprli nakup novih radarskih merilnikov.

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj Mitja 
Herak / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Živi v manjšem blo-
ku iz šestdesetih let, kjer so 
stene tanke, stropi pa neizo-
lirani. Nad njo živi družina 
z otroki, ki zlasti v večernih 
urah zganjajo hrup in motijo 
njen počitek. Pravi, da 'nabi-
jajo' žogo, ropotajo, v sobi pa 
naj bi menda imeli celo neko 
telovadno napravo, ki jo pre-
mikajo sem in tja. Večkrat 
jih je že opozorila, naj bodo 
obzirnejši, na oglasno tablo 
je tudi obesila napis, pa je 
potem našla dopisano bese-
dilo, ki njej nalaga, naj se pri-
lagodi ali pa izseli. Ne sklicu-
je se na dejstvo, da je v blo-
ku staroselka in da so ostali 
stanovalci prišli za njo, prosi 
le za nekaj več razumevanja, 
ker je zaradi starosti in bo-
lezni bolj občutljiva. Razo-
čarana je tudi nad starši, da 

otrok ne naučijo spoštovanja 
in obzirnosti do starejših. Ko 
so razmere zaradi hrupa iz 
zgornjega stanovanja pos-
tale neznosne, se je obrnila 
tudi na upravljavca bloka in 
krajevno skupnost. Po nje-
nem mnenju bi moral biti 

hišni red jasnejši in spošto-
vati bi ga morali vsi stano-
valci. V krajevni skupnos-
ti pa so jo napotili na polici-
jo in center za socialno delo. 
Prav tako bi lahko sosede za-
radi brezobzirnega ravnanja 
tožila, vendar ne želi tako 
skrajnih ukrepov, saj bi rada 
s sosedi ostala v dobrih od-
nosih. Odlok o javnem redu 

in miru nalaga mir po 22. 
uri, stanovalka pa meni, da 
bolezen ne čaka na tako po-
zno uro in bi rada imela mir 
že prej.

Kaj je torej storiti upoko-
jenki, ki se zaradi takih bi-
vanjskih razmer v bloku po-

čuti zlorabljeno in žrtev na-
silja? Čeprav njen problem 
ne sodi toliko na področje 
nasilja, pač pa bolj napetosti 
v sosedskih odnosih, smo o 
tem poizvedeli pri Aleksan-
dri Kafol, regijski koordina-
torki za obravnavo nasilja v 
družini. Centri za socialno 
delo so po njenih besedah 
bolj usmerjeni v obravnavo 

nasilja v družini, kjer imajo 
tudi določena pooblastila in 
predpisane postopke, kako 
ravnati in sodelovati z drugi-
mi institucijami. Obravna-
vali pa so že primere sosed-
skega nasilja, pri katerem 
vključijo tudi policijo. Ob 
tem dodaja, da se policija, 
zlasti vodje policijskih oko-
lišev, ki na svojem terenu 
poznajo ljudi, lahko vključi-
jo tudi preventivno in se po-
govorijo z obema stranema, 
tudi ko še ni osnove za spro-
žitev prekrškovnega ali ka-
zenskega postopka. 

Pomen socialne mreže

»Dobro je, da starejši ljud-
je gojijo svojo socialno mre-
žo, da imajo podporo sorod-
nikov, prijateljev, tudi so-
sedov, to je neki varovalni 
dejavnik, in verjetnost, da 

bodo tarče neprijetnih stva-
ri iz okolice, je tako manj-
ša,« priporoča sogovornica. 
»Danes so odnosi vse bolj 
odtujeni, vse manj je med-
sebojnega druženja. Zato so 
tu razne organizacije s pro-
stovoljci, ki pridejo k lju-
dem, denimo društva upo-
kojencev s svojimi progra-
mi za starejše, Rdeči križ, 
Karitas. Tudi na te se lah-
ko obrnejo ljudje v različnih 
stiskah. Obstajajo tudi sku-
pine za samopomoč starej-
šim, ko se dobivajo in med 
različnimi temami obravna-
vajo tudi take, kako se zašči-
titi v okolici. Starejši niso le 
žrtve psihičnega ali fizične-
ga nasilja, pač pa tudi tarče 
neznancev, ki od vrat do vrat 
ponujajo različne predme-
te ali storitve, postanejo tudi 
žrtve goljufij ali jih okrade-
jo. Zlasti če so onemogli, se 
sami težko zaščitijo, zato je 
toliko bolj pomembna nji-
hova socialna mreža, od so-
rodnikov do prej omenjenih 

organizacij in njihovih pro-
stovoljcev. Poleg tega mno-
gokrat tudi nimajo infor-
macij  in težko presodijo, da 
nekdo nima dobrih name-
nov.« Aleksandra Kafol pri-
trdi, da se lahko ljudje obr-
nejo tudi na center za soci-
alno delo. »Tam se lahko po-
govorijo, kakšno stisko do-
življajo, potem pa ocenimo, 
kakšne so možnosti. Tako 
ga bodisi usmerimo na dru-
ge oblike pomoči bodisi v 
centru najdemo možnost 
za reševanje njihovih težav. 
Gre za en ali več pogovorov 
pri iskanju rešitev, lahko pa 
se vključijo v dolgotrajnejšo 
obravnavo v smislu svetova-
nja. Ko je nekdo ogrožen, ga 
seveda zaščitimo. Ko gre za 
težave v odnosih, pa jih okre-
pimo v smislu, da sami pos-
tavijo meje, kako konflikte 
reševati, kako pristopiti, da 
delajo na sebi, da znajo ko-
municirati. Dobijo pa tudi 
konkretne napotke, kam se 
še obrniti.« 

Ni spoštovanja, ni obzirnosti
Starejša gospa, ki živi v enem od blokovskih naselij na Gorenjskem, se je obrnila na nas,  
ker ji življenje v bloku zaradi sosedov postaja neznosno. 

Sosedski konflikti včasih izvirajo iz nezmožnosti 
vživeti se drug v drugega, zlasti še, če gre za različne 
generacije. Posluh bi moral biti na eni in na drugi 
strani, pravi Aleksandra Kafol. 

Starejši ljudje, ki imajo razvito socialno mrežo 
(sorodniki, prijatelji, prostovoljci raznih organizacij), 
imajo manj možnosti, da postanejo tarče neprijetnih 
dejanj iz okolice. 

Maja Bertoncelj

Medvode – Na svetovni dan 
pravičnosti je bilo odprtje 
novih prostorov Krajevne 
organizacije Rdečega kri-
ža Medvode. Nove prosto-
re imajo na Cesti ob Sori v 
središču Medvod, kjer je bil 
pred selitvijo v železniško 
postajo Turistično-informa-
cijski center Medvode. Gre 
za občinske prostore, zato 
so v Krajevni organizaciji 

Rdečega križa Medvode zelo 
veseli, da so jim jih dali v 
uporabo. Ob odprtju so 
zbrane seznanili z doseda-
njim delom in prihodnji-
mi projekti, ki so v pripravi. 
V vodstvu krajevne organi-
zacije je pred kratkim priš-
lo do spremembe. Za pred-
sednico je bila izglasovana 
Blanka Trampuš, ki je nas-
ledila Dragana Djukića, pri-
dobili pa so tudi kar nekaj 
novih članov, prostovoljcev.

Veseli novih prostorov

Trak sta prestrigla nova predsednica Blanka Trampuš in 
dosedanji predsednik Dragan Djukić.

Žiri – Društvo kmečkih žena Žiri bo v sodelovanju s KGZ Kranj 
pripravilo jutri, v sredo, ob 15.30 v zadružnem domu v Žireh 
predavanje o pridelovanju zelenjave v zaprtem prostoru in o 
vzgoji sadik. Predavala bo Majda Luznar, ki ima s pridelavo 
zelenjave v rastlinjaku veliko izkušenj. 

Pridelovanje zelenjave v zaprtem prostoru

Jesenice – Družba Republike Slovenije za infrastrukturo naj bi 
še ta mesec začela obnavljati most čez Savo na Slovenskem 
Javorniku. Kot je povedal župan občine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger, je sanacija nujna, v sklopu del naj bi preplastili 
vozišče, popravili pločnike, zamenjali ograjo ter uredili breži-
ne pod mostom. Zaradi del naj bi bil most polovično zaprt. 
Izvajalec bo Gorenjska gradbena družba, dela pa naj bi bila 
zaključena do konca junija.

Obnova mostu čez Savo na Javorniku
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Medvode – Medvoški ob-
činski svetniki so imeli na 
seji preteklo sredo drugič 
na dnevnem redu predlog 
sklepa o soglasju, da Občina 
Medvode postane ustanovi-
teljica Vzgojno-izobraževal-
nega zavoda OŠ Jela Janeži-
ča Škofja Loka. Prvič so raz-
pravo pri tej točki prekinili 
in jo prestavili. Razlog je bil 
predvsem pomanjkanje in-
formacij, kakšne posledice 
bi prinesla pozitivna ali ne-
gativna odločitev predvsem 
za otroke iz medvoške obči-
ne, ki obiskujejo to šolo, in 
kakšne bi bile finančne po-
sledice. 

Znano je, da se omenjena 
osnovna šola srečuje z veli-
ko prostorsko stisko, kar je 
tokrat na seji poudarila tudi 
Marjeta Šmid, ravnateljica 
OŠ Jela Janežiča: »Naše delo 
poteka v čisto vsakem kotič-
ku na šoli, na hodniku bos-
te našli terapije, večnamen-
ski prostor smo spremeni-
li v dve učilnici, vse učilni-
ce smo morali spremeniti 
v matične učilnice, izgubili 
smo prepotrebne spremlja-
joče prostore, kot je na pri-
mer multisenzorna soba, 
učitelji nimajo nobenega ka-
bineta več. Delujemo že na 
treh lokacijah in ta prostor-
ska stiska na otroke zagoto-
vo tudi vpliva. Verjamem, 
da bi občine ustanoviteljice 
skupaj z vami to investicijo 
lažje izpeljale. Za šolo pa je 
to ključno, da dobimo pogo-
je za delo, kot se spodobi in 

kot so tudi bili, ko še nismo 
imeli toliko otrok. Kljub vse-
mu se vsi skupaj zelo trudi-
mo, da bi otrokom zagotovi-
li najboljšo vzgojo in izobra-
ževanje.« 

Prostorska stiska je raz-
log, da bo šolo treba nad-
zidati. Vrednost investici-
je je ocenjena na 1,2 milijo-
na evrov, računajo tudi na 
sredstva države. In ker šolo 
obiskuje 21 otrok iz medvo-
ške občine, kar predstavlja 
slabih 18 odstotkov, so ob-
čine ustanoviteljice Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Žiri in Železniki k ustanovi-
teljstvu povabile tudi Občino 
Medvode, da bi tudi primak-
nila svoj delež k prepotrebni 
investiciji. Medvoški občin-
ski svetniki so imeli pomi-
sleke, ker jih čaka veliki pro-
jekt OŠ Preska, spraševali so 

se še, kaj bo, če jih za ustano-
viteljstvo zaprosijo tudi dru-
ge šole, kot je ta v Škofji Loki, 
ki jih tudi obiskujejo njiho-
vi otroci. Že na novembrski 
seji je bilo jasno, da bo po-
membno vlogo pri odločitvi 
imel podatek, kaj se bo zgo-
dilo z otroki iz medvoške ob-
čine, če ne pristopijo k usta-
noviteljstvu. Sedaj jim je 
bilo pojasnjeno, da direktna 
zavrnitev vpisa otroka iz raz-
loga stalnega prebivališča ni 
verjetna, otrokom, ki so že 
vpisani, pa se tudi ne bi bilo 
treba prešolati. 

Pri odločanju svetniki 
niso bili enotni, izmed 23 
prisotnih jih je 11 glasova-
lo za, 4 proti, drugi so se 
vzdržali. O tem, da Občina 
Medvode postane ustanovi-
teljica, so se pozitivno opre-
delile tudi že vse preostale 

občine ustanoviteljice, tako 
da bodo sedaj sledile vse ak-
tivnosti, ki so potrebne za 
obravnavo in uveljavitev sta-
tusne spremembe OŠ Jela 
Janežiča.

Odločitev za je bila na kon-
cu v veliki meri politična, v 
duhu dobrih medsosedskih 
odnosov. »Tudi sam na to v 
veliki meri gledam kot na po-
litično odločitev glede nato, 
da je bilo večkrat poudarje-
no, da naši otroci ne more-
jo biti zavrnjeni. S pomoč-
jo županov s Škofjeloškega 
v zadnjem času uspevamo 
s trkanjem na različnih mi-
nistrstvih. Ko z nekom so-
deluješ, si z njim v dobrem 
ali slabem. Če si skupaj tak-
rat, ko postavljaš mostove, je 
prav, da si tudi takrat, ko mo-
raš kaj dati,« je povedal žu-
pan Medvod Nejc Smole.

Politični za iz Medvod
Medvoški občinski svetniki so dali soglasje, da Občina Medvode postane ustanoviteljica VIZ OŠ Jela 
Janežiča Škofja Loka, ki jo obiskuje enaindvajset otrok iz medvoške občine.

Medvoškim občinskim svetnikom je ravnateljica OŠ Jela Janežiča Marjeta Šmid predstavila 
tudi prostorsko stisko, s katero se spoprijemajo.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tako imenovani 
projekt S Krančkom v mes-
tu ob torkih popoldne v sta-
ri Kranj privablja predvsem 
otroke in družine, saj se 
mestno središče med 16. in 
19. uro spremeni v največ-
je otroško igrišče na pros-
tem na Gorenjskem. Otroci 
in mladostniki lahko uživajo 

v številnih družabnih igrah, 
kot so XXXL človek ne jezi 
se, XXXL pikado, XXXL šti-
ri v vrsto, XXXL spomin, se 
pomerijo v nogometu, prav 
tako pa so že lahko polete-
li z Mini Planico. Za otroke 
je urejeno tudi varstvo, tako 
da lahko starši v miru opra-
vijo nakupe v mestnem sre-
dišču ali pa si privoščijo kavo 
v bliž njih kavarnah. Ko se bo 

malce ogrelo in bodo dnevi 
daljši, so pripravljene tudi že 
nove dejavnosti. Takrat bo 
poskrbljeno še za glasbene 
točke, za kvize, praznovanja 
rojstnih dni in morda še kaj. 

Na kranjski občini pa so 
za oživitev starega mestne-
ga jedra pripravili še en pro-
jekt, ki so ga poimenovali 
Četrtki ob vod njaku. Ob če-
trtkih bodo obiskovalci lah-
ko pokušali domače jedi 
kranjskih proizvajalcev, or-
ganizirane bodo pevske ka-
raoke, posebne predstavi-
tve kulinaričnih izdelkov, 
lahko se bodo vključili v vo-
deno vadbo, poskrb ljeno pa 
bo tudi za družabne igre. 
Na občini so k sodelovanju 

pritegnili krajevne skup-
nosti, zavode in podjetja. Če 
bo primerno vreme, bo prva 
prireditev ta četrtek, 8. mar-
ca. »Ob četrtkih bodo v sre-
dišču mesta potekali zani-
mivi dogodki in prvi, če bo 

le primerno vreme, se obeta 
že ta teden. Bistvo bodo dru-
ženje, zabava, izobraževa-
nje, glasba pa tudi predsta-
vitve zavodov, klubov, go-
stincev in trgovcev. Prvič bo 
poskrbljeno tudi za ugodno 

kulinarično ponudbo, saj 
bosta pol kranjske klobase 
in pijača stala zgolj en evro,« 
je povedal kranjski župan 
Boštjan Trilar in dodal, da 
bo poskrbljeno tudi za osta-
lo kulinarično ponudbo.

Četrtki v starem Kranju
Od konca januarja se središče starega Kranja vsak torek, ko je za to primerno 
vreme, spremeni v veliko igrišče, od tega tedna pa v središče mesta z 
zanimivo ponudbo vabijo tudi ob četrtkih.

Ob torkih je v središču Kranja veliko otroško igrišče, četrtki pa bodo namenjeni predvsem 
odraslim obiskovalcem. /Foto: Primož Pičulin

Na kranjski občini opozarjajo na nov razpis za 
sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem 
Kranju v letih 2018 in 2019. Odprt je do 7. maja, 
podrobnejše informacije je moč dobiti na spletni 
strani Mestne občine Kranj ali v občinski sprejemni 
pisarni.

Radomlje – Člani Turističnega društva Radomlje vabijo na 
odprtje razstave spodnjega perila avtorice Veronike Pogačar 
z naslovom Spodi nč, gor pa bl mau, ki bo v četrtek, 8. marca, ob 
18. uri v Kodrovi dvorani Kulturnega doma Radomlje. Razstava 
bo odprta le ta konec tedna, in sicer v petek in soboto, 9. in 20. 
marca, od 15. do 19. ure in v nedeljo, 11. marca, od 10. do 19. ure.

Razstava spodnjega perila naših babic

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški svetniki 
so na seji prejšnji teden v 
drugem branju sprejeli ob-
činski podrobni prostorski 
načrt za območje ZN Vodi-
ce 9 in s tem prižgali zeleno 
luč za gradnjo devetih sta-
novanjskih hiš v osrednjem 
delu Vodic med Kamniško 
in Vodiško cesto ter ulicama 
Ob jami in Ob grabnu, je v 
lasti podjetja Petrans, d. o. 
o. Na območju, ki se ureja 
večfazno, bo najprej zgraje-
na pripadajoča komunalna 

infrastruktura, občina, ki z 
gradnjo infrastrukture ne 
bo imela stroškov, pa se na-
deja tudi približno pet ti-
soč evrov komunalnega 
prispevka od lastnika vsa-
ke hiše. Po mnenju svetni-
ka Antona Kokalja bi občina 
sicer morala iztržiti več, saj 
novi občani ne bodo obre-
menili le komunalne in-
frastrukture, temveč tudi 
šolo in vrtec, a kot pravi žu-
pan Aco Franc Šuštar, je ob-
činska uprava zavezana sle-
diti zakonodaji in ne sme 
ustvarjati razlik.

Zelena luč za gradnjo 
stanovanjskih hiš

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na zadnji seji potrdili od-
ločitev, da Mestna občina Kranj kupi 443 kvadratnih metrov 
zemljišča, ki je sestavni del Državnega panožnega nordijskega 
centra Kranj. Zemljišče je potrebno za dostop do platoja žič-
nice in lesenih garderobnih oziroma skladiščnih hišic, zanj pa 
bodo lastniku na podlagi cenitve sodnega izvedenca odšteli 
nekaj več kot 27 tisoč evrov. 

Kupili bodo zemljišče za pot do skakalnice

Kranj – Zaradi otoplitve vremena in padavin bo v prihodnjih 
dneh prišlo do pospešenega taljenja snega. Na Upravi RS 
za zaščito in reševanje opozarjajo, da so zaradi velikih ko-
ličin spluženega snega ponekod sistemi za odvodnjavanje 
zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, kar lahko povzroči 
poplavljanje objektov in prometnic, zato je priporočljivo pravo-
časno pregledati in po potrebi očistiti sisteme odvodnjavanja. 
Na strehah objektov bodo ponoči, ko bodo temperature še 
vedno pod lediščem, nastajale ledene sveče, zato lastnikom 
in upravljavcem objektov priporočajo, da pravočasno prepre-
čijo morebiten nastanek škode na objektih in poškodovanje 
mimoidočih in vozil.

Zamašeno odvodnjavanje in ledene sveče
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PREBUJANJE
Slike akademske slikarke Maje Cerar iz Kranja so ab-
straktne z močno izraznostjo barv, s katerimi avtorica 
vpliva na energijo razstavnega prostora in na gledalca, 
ki se ga dotaknejo tudi s svojim duhovnim  vplivom.  
Na slikah si lahko predstavljamo sanjske krajine in 
zaznamo občutenja letnih časov. Na tokratni razstavi 
se Maja Cerar predstavlja s pomladnim ciklom slik, ki 
mu je dala naslov Prebujanje.

Odprtje razstave, ki jo organizira Društvo LIK Naklo,  
bo v sredo, 7. marca, ob 18. uri v avli Gorenjskega 
glasa v Kranju (pri avtobusni postaji in poleg  
nebotičnika). Vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

    I  HIŠA KULTURE // sreda, 7. marca 2018, ob 18. uri

Cerklje – V nedeljo, 11. marca, bo Kulturni hram Ignacija 
Borštnika ob 16. uri gostil Območno srečanje folklornih skupin 
Cerklje 2018. Nastopilo bo lepo število folkloristov, ki se bodo 
predstavili z različnimi odrskimi postavitvami. Dva dneva prej, 
v petek in soboto, torej 9. in 10. marca, bo ob 19. uri isti hram 
gostil še Območno revijo pevskih zborov in malih pevskih 
skupin. Vse tri dni pa bo program povezoval Peter Šalamon.

Pevski in folklorni konec tedna v Cerkljah

Kranj – Gorenjski muzej vabi na odprtje razstave akademskega 
slikarja Franca Vozlja danes, 6. marca, ob 18. uri v kranjsko 
Mestno hišo na Glavnem trgu. Razstava bo na ogled v Galeriji 
in Stebriščni dvorani Mestne hiše. 

Franc Vozelj razstavlja v Kranju

Kranj – Zveza slovenskih glasbenih šol in Komisija za glasbena 
tekmovanja TEMSIG v letu 2018 organizirata že 47. Tekmo-
vanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Tekmovanje 
vsako leto poteka na regijski in državni ravni. V letošnjem 
letu v disciplinah violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, 
kitara, citre, orgle in komorne skupine s pihali. Tekmovanje 
mladih glasbenikov Republike Slovenije bo trajalo do 17. marca 
2018, začelo pa se je v ponedeljek, 5. marca. Organizirajo ga 
po glasbenih šolah na Gorenjskem, in sicer: Glasbena šola 
Jesenice – tekmovanje v disciplinah citre, komorne skupine s 
pihali; Glasbena šola Kranj – tekmovanje v disciplinah violina 
1. kategorija, viola, violončelo; Glasbena šola Radovljica – tek-
movanje v disciplini kontrabas in harfa; Glasbena šola Škofja 
Loka – tekmovanje v disciplini kitara in Glasbena šola Tržič 
– tekmovanje v disciplini violina 2. in 3. kategorija. Glasbena 
šola Vrhnika pa bo gostila tekmovanje v disciplini solfeggio ter 
Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani v disciplini 
orgle. Zaključni koncert izbranih prvonagrajencev bo 21. marca 
2018 v koncertni dvorani v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani.

Tekmovanje mladih glasbenikov 

Samo Lesjak

Kranj – Klavdij Tutta, magi-
ster likovne umetnosti, eden 
naših najbolj prepoznav-
nih slikarjev kraško-medite-
ranskega sveta, predsednik 
umetniškega sveta in gonil-
na sila kranjskega Likovne-
ga društva, prejemnik šte-
vilnih nagrad, med drugimi 
tudi velike Prešernove plake-
te, je s tokratno donacijsko 
gesto Gorenjskemu muzeju 
pa tudi z nekaterimi prejšnji-
mi, denimo nedavno poda-
ritvijo umetniških del Gim-
naziji Franceta Prešerna v 
Kranju, pomembno prispe-
val tako v praktičnem kot v 
simbolnem smislu k širjenju 
prostora umetnosti in kultu-
re – po njegovih besedah se 
domača ustvarjalna srenja 
žal še vedno preveč samo-
omejuje – tovrstne razsta-
ve pa ta prostor umetniške-
ga polja razpirajo v medna-
rodne vode. Direktorica Go-
renjskega muzeja Marjana 
Žibert se je ob tej priložnos-
ti Klavdiju Tutti iskreno zah-
valila za velikodušno in v kul-
turno-umetnostnem smislu 
pomembno darilo ob letoš-
njem praznovanju 65-letni-
ce delovanja muzeja.

Kot je na odprtju razstave 
dejal umetnostni zgodovinar 
Damir Globočnik, lahko po-
darjena dela enajstih tujih 
in enega domačega umetni-
ka, ki so nastala v časovnem 
razponu zadnjih nekaj več 
kot dvajset let na različnih 

likovnih srečanjih v Slove-
niji, opredelimo s povzema-
jočo oznako modernistične-
ga slikarstva. Na njih skoraj-
da ne srečamo realističnih 
elementov, celo fotografski 
dokument se je spremenil v 
kompozicijo, pri kateri izsto-
pata sosledje oblik in barvna 
soočenja, ki so takšna, kot da 
bi nastala v slikarskem atelje-
ju. Pa vendar tovrstna dela – 
kljub odsotnosti osrednjega 
predmetnega izhodišča – go-
vorijo tudi o umeščenosti li-
kovnega ustvarjalca v sodob-
ni čas in odkrivajo njegovo 
odzivanje na okolje, v kate-
rem se nahaja.

Med podarjenimi deve-
tindvajsetimi deli na papirju 

izstopa najstarejše med nji-
mi – monotipija Mihe Male-
ša iz leta 1960. Maleš se uvr-
šča med pionirje slovenske 
umetniške grafike. V dvaj-
setih in tridesetih letih pre-
teklega stoletja se je na raz-
stavah predstavljal zlas-
ti z grafičnimi listi, odtis-
njenimi v skoraj vseh kla-
sičnih grafičnih tehnikah. 
Med njegovimi povojnimi 
grafičnimi ciklusi je najbolj 
znan ciklus monotipij in lis-
tov v drugih grafičnih tehni-
kah, ki jih je izdelal leta 1948 
na Makedonskem folklor-
nem festivalu. Z njimi mu 
je v grafiko uspelo vnes-
ti intenzivno barvno paleto. 
Za vpogled v razvojno pot 

likovnega delovanja Klavdi-
ja Tutte pa so najbolj zgo-
vorna zgodnja in najnovejša 
med podarjenimi deli. Sli-
ke z začetka osemdesetih let 
preteklega stoletja predsta-
vljajo slikarjevo interpretaci-
jo mediteranskega pejsaža, v 
katerem še ne srečamo opri-
jemljivih, kmalu zelo zna-
čilnih motivnih elementov, 
prisotna pa sta medsebojna 
prepletenost in prikaz dina-
mičnega bivanja vseh nasli-
kanih likovnih oblik. Klav-
dij Tutta je postopoma vse-
binsko in formalno širil raz-
pon svojega delovanja, ki za-
jema slikarstvo, grafiko, dela 
na papirju in poslikane lese-
ne objekte. 

Umetnostne vezi prihodnosti
V razstavišču Gradu Khislstein je na ogled razstava podarjenih likovnih del Klavdija Tutte.

Umetnostni zgodovinar Damir Globočnik, direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert 
in donator razstave Klavdij Tutta / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Kranj – V Cafe galeriji Pun-
gert v starem mestnem delu 
Kranja je do 20. marca na 
ogled likovna razstava Miha 
Perčiča. Magister likovnih 
umetnosti Miha Perčič, tudi 
s tokratno razstavo, imeno-
vano Mreža, nadaljuje s svo-
jim že na prvi pogled prepoz-
nanim slogom, med ume-
tniškimi ustvarjalci pa pri-
znano linijo grafičnih del, ki 
jo je vzpostavil s številnimi 
samostojnimi pa tudi sku-
pinskimi razstavami doma 
in v tujini – med drugim so 
bila njegova dela na ogled 
tudi na vzhodni obali ZDA. 
V grafičnih filigranskih mi-
niaturah Perčič ohranja svo-
jevrstno avtorsko vizijo ter 
perspektivo sodobnega gra-
fičnega ustvarjanja, ki v sebi 
prepleta svetove človeške-
ga, animaličnega ter tehno-
loškega. Tehnično izpopol-
njene grafike so minima-
listično narejene v tehniki 

suhe igle, kar avtorju omo-
goča obvladovanje osnovne 
matrice na mnogo različnih 
načinov, vse od drobnih, paj-
čevinasto lahnih do materi-
alno bolj občutenih vrezov 
na površino cinkove plošče.

Kot pravi umetnostna zgo-
dovinarka Melita Ažman, je 
belina praznega papirja pros-
tor miru in pričakovanja, ki s 
svojo krhkostjo, hladnostjo 
in izolacijo prebuja navdih 

Miha Perčiča. Zbirka grafič-
ne pripovedi je tista, iz kate-
re se rojevajo nove oblike in 
odpirajo novi svetovi. Pove-
zuje jih dvojnost pogleda in 
barv – večinoma gre za rde-
čo in črno. Z lahkotno igri-
vostjo se Miha Perčič poda-
ja v svoj, z grafiko prepleten 
svet, ki ga odrešuje prazni-
ne, belega neskončnega pa-
pirja, ki čaka na njegov nas-
lednji korak.

Neskončne grafične mreže

Mikrosvet grafične perspektive: Miha Perčič / Foto: Primož Pičulin

Šenčur – V Muzeju Občine Šenčur je do 18. marca na ogled 
dokumentarno-slikarska razstava o dr. Gregorju Voglarju 
(1651–1717). Razstavo, ki jo je pripravilo KUD LIK Naklo, z 
zgodovinsko-dokumentarnim gradivom in z vključenimi no-
vejšimi odkritji, rodovnikom ter slikarskimi podobami prika-
zuje Voglarjevo življenjsko pot in njegov velik pomen za kraje, 
dogodke in osebe, s katerimi je bil povezan.

Razstava o Gregorju Voglarju

Obiskovalcem je Voglarjevo življenjsko pot predstavil 
Peter Kuhar, rodoslovec in dober poznavalec Voglarjevega 
življenja. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V sredo, 7. marca, 
vabijo ob 18. uri v Galerijo 
Kranjske hiše na odprtje fo-
tografske razstave Mie Mihe-
lich z naslovom Oda svetlobi. 
Razstava bo na ogled do 8. 
aprila 2018.

Oda svetlobi
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Slovenska dele-
gacija za paraolimpijske igre 
je proti Pjongčangu odpoto-
vala v soboto. Šteje pet čla-
nov. Aktivni udeleženec iger 
bo Jernej Slivnik, spremljajo 
pa ga še trener Roman Podli-
pnik, pomočnik trenerja in 
nekdanji parolimpijec Gal 
Jakič, vodja odprave Ro-
man Jakič in fizioterapevtka 
Manca Vida. Slivnik bo seve-
da tudi nosilec slovenske za-
stave na odprtju in slovesno-
sti ob zaključku iger.

Paraolimpijske igre se 
bodo začele ta petek, 9. mar-
ca, na njih pa bo sodelovalo 
650 športnikov iz 42 držav. 
Za Slivnika, mladega slo-
venskega paraalpskega smu-
čarja, bo to prva tovrstna iz-
kušnja. »Dobili smo nekaj 
podatkov od naših smučar-
jev, ki so bili tam na olimpij-
skih igrah. Vem, da je teren 
zelo razgiban, da je sneg zelo 
agresiven; upam, da se bom 
lahko čim bolje navadil na 

tamkajšnje razmere. Skušal 
bom dobiti čim več izkušenj, 
se čim bolj sprostiti, rezulta-
tov pa ne bi rad preveč napo-
vedoval. Zadnje čase sem več 
treniral veleslalom, v Koreji 
bo še čas za trening slaloma, 
mislim pa, da bosta obe di-
sciplini na podobni ravni in 
ne bo velike razlike,« je pred 
odhodom v Južno Korejo po-
vedal 17-letni Jernej Slivnik. 
Gorenjski smučar s Hruši-
ce, ki je normo za nastop na 
igrah dokončno potrdil janu-
arja na domačih tekmah sve-
tovnega pokala v Kranjski 
Gori, je imel v zadnjem času 
nekaj zdravstvenih težav, a 
pravi, da bo do iger nared.

»Želimo si, da bi Jernej do-
bil pozitivne dražljaje in iz-
kušnje. Prepričan sem, da je 
dobro pripravljen, da bo poka-
zal svoje zmožnosti v tem tre-
nutku, v prihodnosti pa bomo 
z njim zgradili močan športni 
duh in čez štiri leta bo eden od 
akterjev za medalje v Pekin-
gu,« je pogled v prihodnost 
usmeril predsednik krovne 

zveze za šport invalidov ZŠIS 
POK Damijan Lazar. Slivnik 
bo na igrah nastopil v slalo-
mu, ki bo na sporedu 14. mar-
ca, in veleslalomu 17. marca, 
v hitrih disciplinah pa nasto-
pov vsaj na teh igrah v sloven-
ski ekipi še ne načrtujejo. Nje-
gov trener Podlipnik pričaku-
je predvsem, da bo mladi Sliv-
nik na teh igrah dobil drago-
cene izkušnje: »Hitro napre-
duje na vseh področjih, je že 

bolj samozavesten. Če bo tako 
nadaljeval, se bo čez nekaj let 
lahko spogledoval že z vidnej-
šimi izidi. Morda o številkah 
na teh igrah še ne bi, na nas-
lednjih pa se bo lahko primer-
jal tudi z boljšimi fanti.«

Paraolimpijske igre bodo 
potekale dvanajstič, zaklju-
čile pa se bodo 18. marca. Za 
Slivnika bodo pesti močno 
držali tudi na Gimnaziji Je-
senice, katere dijak je.

Slivnik že v Pjongčangu
V petek se bodo v Pjongčangu začele paraolimpijske igre, na katerih bo Slovenijo zastopal en športnik, 
in sicer sedemnajstletni Jernej Slivnik s Hrušice, ki bo tekmoval v paraalpskem smučanju. 

Za Jerneja Slivnika bodo zimske paraolimpijske igre 
največje tekmovanje doslej. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarske skakal-
ke so pretekli konec tedna na 
tekmah svetovnega pokala 
skakale v Rašnovu v Romuni-
ji. V nedeljo se je na dvanajsti 
letošnji tekmi prvih stopničk 
v karieri razveselila Nika Križ-
nar. Skakalka iz Delnic v Po-
ljanski dolini in članica SSK 
Alpina Žiri je bila tretja, po-
tem ko je dan prej končala na 
četrtem mestu. Zaostala je le 
za Norvežanko Maren Lun-
dby, ki je že skupna zmago-
valka svetovnega pokala, in 
Nemko Katharino Althaus. V 
deseterici, na osmem mestu, 
je končala tudi Nikina repre-
zentančna in klubska kolegi-
ca Ema Klinec, ki je bila osma 
tudi v soboto.

»Vrhunsko! Vedela sem, 
da imam danes še eno pri-
ložnost, potem ko je včeraj 

nisem dobro izkoristila. Na-
redila sem odlična skoka, iz-
boljšala sem drugi del leta. 
To tretje mesto mi bo zares 
ostalo v spominu. Po prvem 
skoku sem vedela, da imam 
veliko možnost za uspeh, 
a pred finalom sem bila na 
vrhu skakalnice zelo nervo-
zna. Vedela sem, da me čaka 
kar velik zalogaj, da prido-
bim potrebne točke, da na-
redim dober skok in potrdim 
tretje mesto. Zahvala trener-
jema Stenu Balohu in Pri-
možu Peterki, maserju Jer-
neju Košnjeku, trenerjema 
iz šole in kluba Gorazdu Po-
gorelčniku in Zoranu Zu-
pančiču. Vso sezono so sta-
li ob meni, mi pomagali, da 
sem izboljšala tehniko leta, 
ko sem bila v zraku zakriv-
ljena in zamaknjena,« je de-
jala po zanjo zgodovinskem 
uspehu, novem v tem letu. 

Pred dobrim mesecem je v 
Švici postala tudi mladinska 
svetovna prvakinja. 

Svetovni pokal za dekle-
ta se bo nadaljeval konec 
tedna na veliki skakalni-
ci v Oslu, kjer bo nastopilo 

le najboljših trideset tek-
movalk v svetovnem poka-
lu. »To bo nekaj vrhunske-
ga. Lahko bom uživala na tej 
skakalnici. Že zdaj se vese-
lim,« je nekaj besed o tem še 
dodala Križnarjeva.

Križnarjeva skočila na stopničke
Smučarska skakalka Nika Križnar je bila tretja na tekmi svetovnega pokala v Rašnovu v Romuniji.

Nika Križnar je letos postala mladinska svetovna prvakinja, 
v nedeljo pa je prvič stopila še na stopničke na tekmi 
svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – V Birminghamu je 
potekalo dvoransko svetov-
no prvenstvo v atletiki. Vodi-
čan Luka Janežič (Kladivar 
Celje) je znova odlično na-
stopil na štiristo metrov, svo-
jo pot pa končal v polfinalu. 

V tretji skupini je bil tret-
ji in s 46,37 sekunde za štiri 
stotinke zgrešil zaključni na-
stop najboljše šesterice. »Na 
žalost mi je malo manjkalo, 
tako blizu finala šesterice, 
pa vseeno tako daleč. Moral 
bi hitreje začeti prvih dves-
to metrov, škoda, četudi sem 
dokazal, da sodim med naj-
boljše na svetu. Biti sedmi 

na svetu je velik uspeh, toda 
možnosti sem imel še za kaj 
več. Finale bi bil res velika 
stvar. Še z večjim z optimiz-
mom gledam naprej,« je po-
vedal Luka Janežič, ki je si-
cer v kvalifikacijah postavil 
najhitrejši čas. Dvaindvajse-
tletnega slovenskega rekor-
derja sedaj čaka nekaj pre-
mora, potem pa priprave na 
poletno sezono. »Glavni cilj 
bodo stopničke na evrop-
skem prvenstvu v Berlinu. 
»Pred dvema letoma sem 
bil v Amsterdamu na evrop-
skem prvenstvu peti. Manj 
od stopničk, če bom zdrav in 
brez poškodb, ne gre načrto-
vati,« je še dejal.

Janežič sedmi na svetu
Čakajo ga priprave na poletno sezono, v kateri  
bo cilj medalja na evropskem prvenstvu.

Kranj – V estonskem Otepääju se je končalo mladinsko sve-
tovno prvenstvo v biatlonu, na katerem je tekmovalo tudi kar 
nekaj mladih gorenjskih biatloncev. Varovanci Andreje Mali 
in Janeza Mariča so se izkazali, še posebno Urška Poje (SK 
Loška dolina) pri mladinkah s petim in četrtim mestom in Alex 
Cisar pri mlajših mladincih. Kranjčan, član TSK Triglav Kranj, 
je bil v sprintu četrti, na zasledovanju pa je nato osvojil sedmo 
mesto. Z Antonom Vidmarjem (SK Brdo) in Lovrom Plankom 
(SK Ihan) je v štafeti osvojil še peto mesto.

Cisar potrdil svoj talent in dobro delo

Maja Bertoncelj

Kranj – Hokejisti v Alpski ho-
kejski ligi so v soboto odigra-
li tekme zadnjega kroga liga-
škega dela. Člani ekipe HDD 
SIJ Acroni Jesenice so gosto-
vali v Kitzbühelu in bili z 9 
: 5 (1 : 1, 4 : 2, 4 : 2) boljši od 
EC 'Die Adler' Stadtwerke Ki-
tzbühel. Ligaški del so z 88 
osvojenimi točkami končali 
na tretjem mestu. 

Med strelce za Jeseničane 
se je tokrat dvakrat vpisal Mar-
kus Piispanen, po en zadetek 
pa so dosegli še Urban Sod-
ja, David Planko, Erik Sveti-
na, Tadej Čimžar, Luka Ka-
lan, Miha Logar in Luka Ba-
šič. V končnici tekmovanja 
imajo prve tri ekipe, torej Asi-
ago, Rittner in Jeseničani, 
možnost izbirati nasprotni-
ka za četrtfinalni obračun. Iz-
bor je že bil, Asiago si je izbral 
ekipo WSV Sterzing Broncos 

Weihenstephan, Rittner Red 
Bull Hockey Juniors, hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice pa 
po pričakovanju večne doma-
če tekmece HK SŽ Olimpijo, 
četrti par pa je FBI VEU Feld-
kirch – HC Pustertal Wölfe. V 
četrtfinalu se igra na štiri zma-
ge, prvi obračuni bodo že jutri, 
polfinalisti pa bodo znani naj-
kasneje 20. marca.

V mednarodni hokejski ligi 
IHL pa so v soboto odigrali 
prve tekme četrtfinala (igrajo 
na dve zmagi). Hokejisti HK 
Triglav so doma s 6 : 1 (1 : 1 2 
: 9, 3 : 0) premagali HK Voj-
vodino iz Novega Sada. Med 
strelce so se vpisali Blaž Škr-
janec, Jaša Jenko, Žan Zu-
pan, Matic Štenkler, Seba-
stjan Grošelj in Miha Ahačič. 
Hokejisti HK NK Bled so go-
stovali v Celju in izgubili s 3 : 
0 (0 : 0, 1 : 0, 2 : 0). Druge tek-
me bodo jutri, morebitne tret-
je v soboto.

Jeseničani končali kot 
tretji, izbrali Olimpijo
Alpska hokejska liga se bo nadaljevala s tekmami 
četrtfinala. Četrfinale igrajo tudi v Mednarodni  
hokejski ligi.

Kranj – Cestni kolesar Matej Mohorič je pretekli konec tedna 
dosegel prvo zmago v sezoni. Član moštva Bahrain–Merida 
je slavil na dirki ekstra kategorije GP Industria & Artigianato 
v Italiji, in to v povsem svojem slogu, potem ko je napadel na 
zadnjem spustu in se sam pripeljal skozi cilj. To je njegova 
četrta profesionalna zmaga. Dobro pripravljenost že na začet-
ku sezone je z enajstim mestom pokazal tudi na sobotni dirki 
Strade Bianche. Triindvajsetletnik iz Podblice se bo skušal čim 
bolje pripraviti na dirko po Italiji.

Prva zmaga v sezoni za Mohoriča

Škofja Loka – Rokometaši so v 1. NLB ligi odigrali tekme zad-
njega kroga rednega dela prvenstva. Ekipa Urbanscape Loka 
je gostovala v Ormožu in izgubila z 29 : 25 (11 : 12). Na lestvici 
so na drugem mestu z 21 točkami, kolikor jih imata tudi Krka 
in Koper (–1). To pomeni, da so se uvrstili v skupino za prvaka. 

Loški rokometaši v skupini za prvaka
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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  (62 )

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

Jelena Justin

V zadnjih tednih, ko je vi-
sokogorje zametano s sne-
gom, ki se dolgo časa ni pre-
delal, je obisk nižjih hri-
bov, ki so ravno tako prekri-
ti z visokim snegom, nekaj 
za dušo privezati in poteši-
ti. Tokrat bomo obiskali dve 
vzpetini nad Rimskimi To-
plicami, katerih vrhova sta 
prepadna in zahtevata ne-
kaj previdnost. Sploh vzpon 

na Kopitnik je tik pod vrhom 
precej zahteven.

Najkrajša pot z Gorenjske-
ga do Rimskih Toplic je, če 
gremo po štajerski avtoce-
sti do Trojan, kjer zavijemo 
proti Zagorju, nadaljujemo 
proti Hrastniku, od tam pa 
do Rimskih Toplic. Izhodi-
šče vzpona je na parkirišču 
pri zdravilišču. 

S parkirišča se usmerimo 
na asfaltirano cesto, ki po-
teka ob Ogerškem potoku. 

Prečimo dvorišče zasebne 
hiše in nadaljujemo po ma-
kadamski poti, kjer nas sme-
rokaz usmeri desno v gozd. 
V nekaj okljukih se dvigne-
mo do naslednje hiše, kjer 
dosežemo še eno asfaltirano 
cesto, ki ji sledimo navkre-
ber. Ko dosežemo naslednje 
razpotje, desno Kopitnik, 
mi nadaljujemo kar narav-
nost po asfaltirani cesti. Do-
sežemo še eno zasebno hišo, 
nato pa še kmetijo, kjer nas 

smerokaz usmeri levo na 
Stražnik, 30 min. Smo v vasi 
Borovo. Tu je tudi zadnji ura-
dni smerokaz za Stražnik. 
Sledimo kolovozni poti, ki se 
ponekod precej strmo vzpe-
nja. Dosežemo nekakšno se-
dlo, kjer nadaljujemo po ko-
lovozu mimo manjše hiše, 
nato pa se steza začne str-
mo vzpenjati proti vrh. Vrh 
Stražnika je skalnat, zato je 
potrebna previdnost. Razgle-
dno klopco krasijo budistič-
ne zastavice. Nadaljujemo 
po grebenu Stražnika na nje-
gov vzhodni vrh, kjer začne-
mo s sestopom nazaj na se-
dlo. Nadaljujemo po kolovo-
zu proti Kopitniku. Pot pre-
ide v ozko stezo, ki se zač-
ne strmo vzpenjati po pobo-
čju. Strmina je velika in v tre-
nutnih snežnih razmerah je 
nujna velika previdnost. Ste-
za nas pripelje na Kopitni-
kov greben, od koder se nam 
odpre pogled na vršno ska-
lo Kopitnika. Steza se skoraj 
položi in nas popelje v gozd, 
nato se ponovno dvigne in 
usmeri ostro levo na izrazit 
skalni pomol. Izpostavlje-
na steza je zaščitena z lese-
no ograjo, tik pod vrhom pa 
nam čez strme skale pomaga 
jeklenica. Na tem mestu tre-
nutno zelo previdno, saj so 
skale snežene, trenutno ver-
jetno tudi poledenele. 

Z vrha Kopitnika je čudo-
vit razgled na Veliko Kozje 
in okoliško hribovje.

Z vrha Kopitnika sestopi-
mo po pomolu nazaj do goz-
da, kjer zavijemo levo. Čaka 
nas krajši strm vzpon, nato 
pa sledi zloženo sestopanje 
v smeri Koče na Kopitniku. 

Od koče nadaljujemo des-
no čez travnik. Ko dosežemo 
gozd, nas smerokaz usme-
ri desno proti Rimskim To-
plicam. Pri zložnem sesto-
pu se ves čas držimo des-
ne, saj nas nižje lahko hit-
ro zavede bolj viden smero-
kaz za Lurd. Sledi dokaj strm 

sestop po dolini Ogerškega 
potoka oz. kot rečejo doma-
čini – po Rebrjakovi dolini.

Na asfaltirano cesto pride-
mo pri domačiji, kjer smo 
pri vzponu nadaljevali na-
ravnost, desno pa je bil sme-
rokaz Kopitnik. Tukaj je klo-
basa zašpilena, do avta pa 
sestopimo po poti vzpona. 
Trenutno je nujno, da ima-
mo s seboj v nahrbtniku 
male dereze, saj je vzpon na 
vrh Kopitnika poledenel. 
Nadmorska višina: 910 m
Višinska razlika: 850 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Stražnik (648 m) in Kopitnik (910 m)

Dve trdnjavi nad termalnim 
vrelcem
Dva varnostnika nad Rimskimi Toplicami. Dva prepadna vrhova z lepim razgledom.  
Neoznačena in označena pot.

Pogled na Stražnik iz vasi Borovo / Foto: Jelena Justin

Vrh Stražnika z zastavicami in pogledom na Kopitnik, naš naslednji cilj / Foto: Jelena Justin

Prepaden vrh Kopitnika. Previdno! / Foto: Jelena Justin

Hranila za zdrave oči
Raziskave kažejo, kako zelo 

pomembna je hrana za dob-
ro in pravilno delovanje oči. 
Skrb za zdrave oči naj bo pri-
sotna tudi na krožniku. Hra-
na, ki vsebuje veliko vitami-
nov, mineralov, elementov v 
sledovih in antioksidantov, 
oskrbuje naše oči in jih varuje 
pred škodljivimi vplivi okolja.
Pomembna živila za zdrave 
oči so agrumi, paprika, kore-
nje, bezeg, borovnice, črno 
grozdje, olja iz žitnih kalčk-
ov, paradižnik in paradižni-
kov sok, špinača, buče, soja, 
polnozrnati izdelki, gobe, 
alge, peteršilj, mastne ribe.
Vitamin C varuje pred pro-
stimi  radikali in oksidativ-
nim  stresom. Glavni vir so 
agrumi, paprika, šipek, pe-
teršilj in jagode goji. 
Vitamin E očesne ma-
ščobne kisline  varuje pred 

razkrajanjem. Najdemo ga v 
rastlinskih oljih, oljih žitnih 
kalčkov in žitnih kalčkih.
Vitamin A varuje pred pro-
stimi radikali  in   oksidativ-
nim stresom ter izboljšuje 
vid v mraku. Največ ga je v 
korenju, ribjem olju, jetrih, 
rumenjaku, mleku in mleč-
nih izdelkih, rumeni in zele-
ni zelenjavi. 
Karotenoidi (lutein,  zea-
ksantin) varujejo pred pro-
stimi radikali in oksidativ-
nim stresom. Vsebujejo jih 
paradižnik, rumena kolera-
ba, buče, zelje, peteršilj, oh-
rovt, špinača, koruza ...
Vitamin B2 (riboflavin) va-
ruje pred prostimi radika-
li in oksidativnim  stresom. 
Najdemo ga v kvasu, mleku, 
siru, žitnih zrnih, jajcih ... 
Folna kislina razgraju-
je homocistein in s tem 

zmanjšuje oksidativni stres. 
Največ je najdemo v zele-
ni listnati solati, pšeničnih 
kalčkih in govejih jetrih. 
Cink je sestavina antioksi-
dantnih encimov. Najdemo 
ga v ribah, mesu, mlečnih 
izdelkih, polnovrednih ži-
tih, lupinarjih ... 
Bioflavonoidi varujejo pred 
prostimi radikali in oksida-
tivnim stresom, ter širijo ka-
pilare. Najdemo jih v sadju 
in zelenjavi. 
Selen spodbuja sisteme za 
razstrupljanje v očeh, je se-
stavina antioksidantnih en-
cimov. Največ ga vsebuje-
jo meso, ribe, soja, riž, se-
zamova semena, kokosov 
oreh, pistacije, brazilski 
oreščki in jastog. 
Cist(e)in je sestavina antio-
ksidantnih encimov in mleč-
nih beljakovin. Vsebujejo ga 

ribe, zelje, grah, špinača, ko-
ruza, grozdje ... 
Tavrin varuje pred prosti-
mi radikali in oksidativnim 
stresom, obnavlja poškodo-
vane celice. Najdemo ga v al-
gah in gobah. 
Dokozaheksanojska kisli-
na izboljšuje ostrino vida 

in vid v mraku. Vsebujejo jo 
mastne ribe. 
Energijo jeter in oči šibi-
jo zagrenjenost, nestrpnost, 
jeza, zavist, ljubosumje, ob-
čutek večvrednosti in lenoba; 
krepijo pa jo  zadovoljstvo, 
usmerjenost, prijaznost, di-
sciplina in prilagodljivost. 
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Maja Bertoncelj

Sv. Jošt nad Kranjem – Pre
teklo sredo so se na zaključ
ku na Sv. Joštu nad Kranjem 
zbrali udeleženci letošnje 
Kranjske zimske tekaške 
lige, ki je potekala že enajsto 
leto zapored. 

Gre za sistem druže
nja, tudi preverjanja svo
jih tekaških zmožnosti čez 
zimo. Udeleženci so se sre
čevali vsako nedeljo na pe
tih različnih lokacijah (Ka
lišče, Sv. Jošt, Krvavec, Sv. 
Mohor, Brdo), vsaka je priš
la na vrsto trikrat, posebnost 
je tudi ta, da za udeležbo ni 
startnine. Pri moških so bili 
v sezoni 2017/2018 skup
no najboljši Primož Poren
ta, Boris Zavodnik in Urban 
Žitnik, pri ženskah pa Tina 
Klinar, Tina Kozjek in Pe
tra Mikloša. Pri ženskah je 
kategorija enotna, pri moš
kih pa so razdeljene še po 
starosti. V kategoriji M1 je 
največ točk zbral skupni 
zmagovalec Primož Poren
ta, v M2 Boris Zavodnik, v 
M3 pa Aleš Rozman. Pog
led na statistiko pokaže, da 
se je vseh 15 tekem udeleži
lo sedem udeležencev. Vseh 
udeležencev je bilo 250 (199 

moških in 51 žensk), na tek
mi je bilo povprečno 71 ude
ležencev, njihova povpreč
na starost pa je 38,5 leta (naj
mlajši je štel 12 let, najstarej
ši pa sedemdeset). 

»Kot soorganizatorja Kra
njske zimske tekaške lige me 
najbolj veseli, da jo skupaj 
uspešno peljemo že enajst 
sezon zapored, neprekinje
no in še vedno povsem brez
plačno. Celo na Maribor
skem Pohorju, kjer so ime
li vedno ogromno udeležbo 
in ligo organizirano skoraj 

profesionalno, se letos niso 
mogli dogovoriti in so jo 
preprosto ukinili. Mi osta
jamo na prostovoljni osnovi 
in smo resnično veseli vsa
kega, ki se nam pridruži in z 
nami uživa nedeljske dopol
dneve na svežem zraku, ne 
glede na vremenske in snež
ne razmere. Letos so nam 
bile razmere zelo naklonje
ne in marsikatero nedeljo so 
najhitrejši udeleženci gazili 
v cel sneg. Kak novinec se je 
večer pred posameznim kro
gom še zanimal, ali mogoče 

tek zaradi ogromno novega 
snega odpade, pa smo mu 
prijazno razložili, da naša 
liga nikoli ne odpade. V enaj
stih letih smo le enkrat, zara
di žledoloma, prestavili tek z 
Jošta na Planico,« je pojasnil 
Klemen Udovič, zadovoljen 
tudi s tem, da v vseh sezo
nah nihče od tekačev ni utr
pel kakšne hujše poškodbe 
oziroma nezgode.

Pred Kranjsko zimsko te
kaško ligo je sedaj poletni 
premor, potem pa se bo za
čela že 12. sezona.

Liga, ki drži že enajst sezon
Zaključena je letošnja Kranjska zimska tekaška liga, katere organizacija temelji na prostovoljstvu  
in ki je za udeležence brezplačna. Skupna zmagovalca sta letos Primož Porenta in Tina Klinar.

Udeleženci letošnje Kranjske zimske tekaške lige na zaključku na Sv. Joštu / Foto: Primož Pičulin

Skupna zmagovalca Tina Klinar in Primož Porenta 
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Vsako leto razglasijo tudi najboljše po kategorijah.

Fo
to

: P
rim

ož
 P

ič
ul

in
Maja Bertoncelj

Žiri – V Žireh se je zaključilo 
prvo državno prvenstvo v od
bojki na snegu, naslova slo
venskih prvakov pa so se ve
selili Tadej Boženk in Anže 
Bahč ter Bernarda Baron in 
Meta Grbec. Najboljši od
bojkarji so se poleg lovori
ke veselili tudi uvrstitve na 
evropsko prvenstvo. 

Ob vznožju skakalnic 
Nor dijskega centra Žiri se 
je zbralo 13 parov, ki so se v 
moški in ženski konkurenci 
med seboj pomerili za odlič
ja na prvem državnem pr
venstvu v odbojki sede.

Tadej Boženk, ki se je po
leti veselil že naslova držav
nega prvaka v odbojki na 
mivki, je povedal: »Najprej 
bi se rad Odbojkarski zvezi 
Slovenije in SSK Alpina Žiri 
zahvalil za zelo dobro orga
nizirano državno prvenstvo 
in predvsem za izvrstno 

pripravljena igrišča. S svo
jo igro sva zelo zadovoljna. 
Po nekaj letih premora sva 
dokazala, da sva še vedno 
uigrana in da znava igrati 
odbojko na tej ravni. Borila 
sva se in na koncu vse skupaj 
pripeljala do zmage. Vesel 
sem, da sva izpeljala to, kar 
sva si zadala, in brez podce
njevanja odigrala vsako tek
mo in tako prišla do prvega 

mesta oziroma prvega dr
žavnega naslova v odbojki 
na snegu.«

Odbojko na snegu bomo 
na Gorenjskem lahko spre
mljali tudi ta konec tedna, 
ko bo v Kranjski Gori turnir 
evropske serije, na katerem 
bo nastopilo kar 39 dvojic iz 
13 držav, med njimi tudi šest 
slovenskih parov. V petek 
bo brezplačna šola odbojke 
na snegu za otroke, v sobo
to se bo tekmovanje začelo
ob 9. uri, finale pa bo v ne
deljo okrog 14. ure.

V Žireh igrali 
odbojko na snegu
Tekmovalci so se prvič pomerili za naslove 
državnih prvakov. Sledi turnir evropske serije.

»Poletno« vzdušje pod skakalnicami v Nordijskem centru 
Žiri / Foto: OZS/Aleš Oblak

Peter Košenina

Zgornja Senica – Seniška 
»velikanka« omogoča skoke 
do 15 metrov. Na njej so ska
kali že kmalu po drugi sve
tovni vojni, zasnoval pa naj 
bi jo Lovro Korenčan, uči
telj iz Reteč. Iz dve desetletji 
dolgega spanja se je zbudila 
pred dvema tednoma, ko so 
člani Športnega društva Se
nica očistili gozdno pobočje, 
na katerem leži. 

Nalet so zgradili s pomoč
jo zidarskega odra, označi
li daljave na doskočišču in 
začeli skakati. Po dobrem 

tednu treningov so v nede
ljo pripravili skakalno tek
mo za VN Senice, na kate
ri je nastopalo 22 skakal
cev in ena skakalka. Seve
da je bila tekma zabavnega 
značaja brez nezdravega ri
valstva – in tudi zato je bilo 

pod skakalnico veliko na
smejanih obrazov. Tekmo si 
je prišlo ogledat blizu dves
to ljudi, ki so videli tudi ne
kaj padcev, a so se vsi srečno 
razpletli. S skokom 13,5 me
tra je bil najdaljši Jan Dole
nec s Senice.

Po dvajsetih letih spet skakali
Prava zima je letos marsikoga razveselila. Tudi seniške mlade, ki so prvič po dvajsetih letih na 
Sorškovem selu med Zgornjo Senico in Gorenjo vasjo - Retečami spet skakali s smučmi.

Zaradi slabih zim na Senici niso skakali že dvajset let.  
Na prvi tekmi po dolgem času je nastopilo 23 skakalcev.

Skupinska fotografija skakalcev, ki so zbrali dovolj poguma in skočili na seniški »velikanki«.



12 Gorenjski glas
torek, 6. marca 2018simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so pred dnevi 
Gregorja Drnovška iz Hra-
stnika in Ferida Ravkića iz 
Trbovelj zaradi treh nasil-
nih ropov, ki sta jih januar-
ja lani v sostorilstvu izvedla 
nad starejšimi osebami, ob-
sodili na zaporni kazni. Sod-
nica Marjeta Dvornik je tri-
desetletnemu Drnovšku za 
ropa dveh občanov v Tržiču 
in Goričah ter rop župnika v 
Laporju pri Slovenskih Ko-
njicah izrekla enotno kazen 
treh let in štirih mesecev za-
pora, 33-letnemu Ravkiću pa 
še za dva meseca strožjo ka-
zen, v katero je vštela tudi za-
porno kazen (dve leti in pol), 
ki jo je Trboveljčan za rop 
štajerskega župnika že pre-
jel na mariborskem sodišču 
in jo te dni tudi že prestaja. 
Drnovšku je podaljšala tudi 
pripor. Sodba ni pravno-
močna, okrajna državna to-
žilka Lea Martinjak, ki je si-
cer predlagala strožje sank-
cioniranje, pa bo o morebi-
tni pritožbi še razmislila. 

Po mnenju sodnice sta Za-
savca vse tri rope izvedla na 
grd način, med drugim sta 
na žrtvah uporabila tudi ve-
zice. Prav tako se ropov nis-
ta lotila prav nič amatersko, 
saj sta se nanje predhodno 
pripravila in torej ni šlo za hi-
pne odločitve. »Za žrtve sta si 
tudi izbrala starejše oškodo-
vance, ker sta pričakovala, da 
ne bodo prožili kakega več-
jega odpora, zato imajo vaji-
na dejanja še večjo težo,« je 
poudarila Dvornikova. Ob-
dolžena sta sicer drug druge-
mu pripisovala pomembnej-
šo vlogo pri izvršenih ropih, 
vključno z uporabo sile in 

orožja, sodnica pa je pri teh-
tanju njunih zagovorov bolj 
verjela Drnovšku. »Vam sem 
določila dva meseca nižjo ka-
zen, ker je bila vaša vloga ne-
koliko manj intenzivna,« je 
tako pojasnila Hrastničanu. 
Ob tem je Drnovšku še pri-
pomnila, da naj mu bo izre-
čena kazen ustrezno sporo-
čilo, da je zadnji čas, da spre-
meni svoje življenje. »Niti 
rojstvo otroka vas namreč ni 
odvrnilo od izvedbe kaznivih 

dejanj. Upam, da se bo to 
zdaj spremenilo,« je polo-
žila na srce Drnovšku, ki je 
edini prisluhnil ustnemu iz-
reku sodbe. Njegov roparski 
pajdaš se je namreč odločil, 
da bo raje ostal v zaporih na 
Dobu pri Mirni, kot da bi se 
dal pripeljati v Kranj. 

Sodnica je še odločila, da 
Zasavcema odvzame proti-
pravno pridobljeno premo-
ženjsko korist v skupni viši-
ni 2915 evrov. Skupaj morata 

oškodovanki iz Gorič vrniti 
1015 evrov, 600 evrov, ki sta 
jih ukradla starejšemu Trži-
čanu, morata vplačati v dr-
žavni proračun, saj oškodo-
vanec ni priglasil nobenega 
zahtevka. Enako se bo zgo-
dilo z 800 evri, ki sta jih pri-
dobila na škodo laporške žu-
pnije, saj tudi ta še ni podala 
ustreznega zahtevka za vra-
čilo izgubljenega denarja, 
morata pa župniku in njego-
vi sestri, ki mu gospodinji, 
vrniti ukradenih 500 evrov, 
ki so bili njuni.  

Vsi trije nasilni ropi so 
se zgodili pred več kot le-
tom dni. Najprej sta Zasav-
ca sredi januarja zgodaj zjut-
raj vstopila v odklenjeno sta-
novanjsko hišo v Goričah, 
kjer sta starejšo lastnico zve-
zala s plastičnimi zategami. 
Odtujila sta ji denar, ogrli-
co in osebne dokumente, 
nato pa pobegnila. Oškodo-
vanka se je po ropu, v kate-
rem se je lažje poškodovala, 
sama osvobodila. Konec ja-
nuarja sta oropala starejšega 
moškega v stanovanjski hiši 
v Tržiču. Potrkala sta mu na 
balkonska vrata, ki jih je la-
stnik odprl. Eden od njiju je 
občana zgrabil, drugi pa mu 
je zagrozil s pištolo, ki mu 
jo je naslonil na glavo. Mo-
škega sta zvezala z električ-
nim kablom in si prilastila 
nekaj sto evrov, oškodova-
nec pa se je po ropu osvobo-
dil sam. Konec januarja sta 
oropala še župnika iz Lapor-
ja. Zvečer sta pozvonila na 
vrata župnišča, ko jih je žu-
pnikova sestra odprla, pa sta 
takoj napadla njo in župni-
ka. Pri tem sta obema grozi-
la z nožem in pištolo, za ka-
tero se je kasneje ugotovilo, 
da je bila strašilna. 

Vsi ropi načrtovani in nasilni
Zasavca Gregor Drnovšek in Ferid Ravkić bosta zaradi lanskih nasilnih ropov v Goričah, Tržiču in v 
okolici Slovenskih Konjic zaprta tri leta in pol. Njune žrtve so bile starejše osebe. 

Tridesetletnega Hrastničana Gregorja Drnovška niti rojstvo 
otroka lani ni odvrnilo od ropanja starejših občanov na 
Gorenjskem in Štajerskem. / Foto: Gorazd Kavčič

Konec lanskega marca, ko je policija sporočila, da 
je preiskala rope v Goričah, Tržiču in Laporju pri 
Slovenskih Konjicah, so priprli le Ferida Ravkića, 
saj so kriminalisti za identiteto sostorilca Gregorja 
Drnovška izvedeli šele kasneje. »V vseh treh primerih 
ropov gre za nasilna dejanja. Značilno za storilce je 
stopnjevanje nasilja, zamaskiranost, uporaba groženj 
in orožja ter hitrost delovanja, kar je vse zelo stresno 
za oškodovance. Običajno doživijo šok in potrebujejo 
zdravstveno oskrbo,« je tedaj poudaril prvi mož 
gorenjskih kriminalistov Primož Donoša.

Kranj – Prometni policisti so v soboto popoldne zaradi ob-
čutne prekoračitve hitrosti vožnje na gorenjski avtocesti 
obravnavali voznika, ki je bil za nameček tudi brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja. Voznik je vozil s hitrostjo 193 km/h, 
zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja pa so mu zasegli 
osebni avtomobil. 

Vozil prehitro in brez dovoljenja

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
zadnji konec tedna obravna-
vali več tatvin iz objektov, ki 
bi jih lastniki preprečili že z 
minimalnimi samozaščitni-
mi ukrepi – na primer z za-
klepanjem vrat, zapiranjem 
oken in ustreznim shranje-
vanjem predmetov.

V Kranjski Gori je storilec 
iz štirih nastanitvenih pro-
storov počitniškega objekta 
odtujil prenosni računalnik, 

mobilni telefon, torbico in 
denarnico. Policisti na objek-
tu niso našli sledi vloma, 
zato domnevajo, da je nepri-
diprav v prostore vstopil kar 
skozi odklenjena vrata. 

Do podobne ugotovitve so 
policisti prišli tudi ob obrav-
navi tatvine nakita in manj-
še količine denarja iz stano-
vanjskega objekta v Kranju 
ter tatvine mobilnega telefo-
na in bančnih kartic iz neza-
klenjenega avtomobila v Bo-
hinju.

Vlomilcem olajšali delo

Simon Šubic

Škofja Loka – Gorenjski po-
licisti tudi med akcijo 40 dni 
brez alkohola, ki poteka od 
srede februarja do 31. mar-
ca, pogosto naletijo na vinje-
ne voznike. Prejšnji teden so 
tako izsledili povzročitelja 
prometne nesreče z gmotno 
škodo v Škofji Loki, ki je bil 
vinjen celo enajst ur po po-
begu s kraja nesreče ...

Škofjeloški policisti so mi-
nuli teden obravnavali voz-
nika, ki je v poznih večernih 
urah zaradi vožnje preblizu 

desnega roba vozišča poško-
doval tri pravilno parkirana 
vozila, po nesreči pa je s kraja 
pobegnil in doma skril svoje 
vozilo. Enajst ur kasneje so ga 
kljub vsemu izsledili, kot je 
običajno v takih primerih, pa 
so mu odredili še preizkus al-
koholiziranosti. Ta je tudi po 
prespani noči pokazal rezul-
tat 0,35 mg/l oziroma prib-
ližno 0,7 promila alkohola v 
krvi. Vozniku so nazadnje od-
redili še strokovni pregled. 

Gorenjski prometni po-
licisti pa so pred dnevi sre-
di popoldneva zaradi več 

kršitev obravnavali močno 
vinjenega voznika, ki je bil 
brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja, avtomobil, ki ga 
je vozil, pa ni bil registriran 
in so bile na njem namešče-
ne druge registrske tablice. 
Preizkus alkoholiziranosti 
je pri vozniku pokazal rezul-
tat 1,30 mg/l oz. več kot 2,7 
promila alkohola. Vozilo so 
vozniku, ki mu je vozniško 
dovoljenje poteklo prav zara-
di vožnje v pijanem stanju, 
seveda takoj zasegli. 

Zadnji konec tedna so po-
licisti v Šenčurju iz prometa 

izločili še enega vinjene-
ga voznika (0,91 mg/l al-
kohola), ki je pred tem ne-
zanesljivo vozil. Na obmo-
čju Cerkelj so obravnava-
li vinjenega voznika (0,40 
mg/l), ki se je po blažji pro-
metni nesreči sprl s povzro-
čiteljem nesreče. Policisti 
so nazadnje obravnava-
li oba voznika – povzroči-
telja zaradi nesreče, dru-
gega voznika pa zaradi vo-
žnje v vinjenem stanju in 
kršitve javnega reda. Poli-
cisti so morali posredovati 
tudi na javnem kraju, kjer 
sta se sprli dve osebi. Kot so 
sporočili, je do spora priš-
lo zaradi dobronamernega 
dejanja osebe, ki je močno 
alkoholiziranemu znancu 
odvzela avtomobilske klju-
če, da bi mu preprečila vo-
žnjo v takšnem stanju. 

Vinjen tudi po prespani noči
Pobegli povzročitelj prometne nesreče z materialno škodo v Škofji Loki je 
imel še enajst ur po dogodku v krvi 0,7 promila alkohola. 

Simon Šubic

Kranj – Tudi zelo nizke tem-
perature, zaradi katerih so 
bile kurilne naprave še do-
datno obremenjene, so v 
zadnjih dneh prispevale k 
povečanemu številu dim-
niških požarov, ki jih je bilo 
letos samo na območju Po-
licijske uprave Kranj že več 
kot trideset. 

V nedeljo so gasilci zara-
di dimniškega požara pos-
redovali v Kranju in Mošah 
v medvoški občini, v soboto 
na Brdu na območju občine 
Domžale, v petek v Vasenem 
in Ravnah pri Šmartnem na 
območju kamniške obči-
ne ter v Žireh in Stražišču 

pri Kranju. K sreči so gasilci 
povsod intervenirali še pra-
vočasno, saj nikjer ni priš-
lo do širitve ognja na objekt. 
Vsem oškodovanim lastni-
kom so gasilci do prihoda 
dimnikarja prepovedali na-
daljnje kurjenje. 

V primeru dimniškega po-
žara sicer takoj pokličite na 
interventno številko 112, ker 
pri gorenju nastajajo viso-
ke temperature in lahko pri-
de bodisi do poka dimne tu-
ljave in posledično izhajanja 
dimnih produktov v prostor 
ali pa tudi do pregretja pred-
metov okoli dimnika in po-
sledično do požara v prosto-
ru, svetujejo na Policijski 
upravi Kranj. 

V dimnikih gorele saje

Jesenice – Policisti so včeraj na Cesti maršala Tita na Jesenicah 
obravnavali vlom v šolske prostore, v nedeljo pa v garažo. V 
petek popoldne je neznani storilec v naravnem rezervatu Ze-
lenci v občini Kranjska Gora z razbitjem stekla vlomil v osebni 
avtomobil, iz katerega je ukradel navigacijsko napravo, moško 
torbico in nahrbtnik.

Vlomilci na delu

Stranje – Kamniške policiste so v soboto obvestili o vandaliz-
mu na pokopališču v Stranjah. Policisti so z zbiranjem obvestil 
ugotovili, da sta dva mladoletnika preko noči na pokopališču 
z brcanjem poškodovala več PVC-sveč in kovinskih luči, po 
pokopališču sta razmetala sveče, pri vhodu v poslovilne vežice 
pa razbila steklenico in razmetala rože. Policisti bodo zoper 
mladoletnika podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče 
v Kamniku.

Mladoletnika razgrajala na pokopališču

Jesenice, Kranjska Gora – Na smučišču Španov vrh se je v 
nedeljo popoldne huje poškodoval smučar. Med smučanjem 
izven urejenega smučišča je namreč trčil v drevo, pri tem pa 
si je poškodoval nogo. Gorski reševalci z Jesenic so poško-
dovanca oskrbeli na kraju nesreče, ga prepeljali do spodnje 
postaje žičnice, od koder so ga z reševalnim vozilom odpeljali 
v jeseniško bolnišnico. Pred dnevi pa si je smučar poškodoval 
nogo na kranjskogorskem smučišču. Prvo pomoč so mu nudili 
reševalci na smučišču, mu imobilizirali nogo, nato pa ga z 
akijem prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci Nujne 
medicinske pomoči Jesenice. 

Smučarja sta si poškodovala nogi
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Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so 
kraji, ki jih opisuje priljubljena televizijska nadaljevanka Reka 
ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lokalni vodnik, ki sodeluje 
tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zunanjih 
prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali 
v nadaljevanki večkrat prikazane hiše v vasi Krka.  Na poti proti 
Dolenjski se bomo ustavili v Ljubljani, kjer si bomo v filmskem 
depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so včasih sne-
mali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej 
Nose pri Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje 
in lepo zbirko starin.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov  
nadaljevanke Reka ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled  
etnografske zbirke Nose in DDV.

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. 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@g-glas.si. 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, 
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Na Pop TV so včeraj, 5. marca, začeli s predvajanjem dru-
ge sezone priljubljene izvirne slovenske serije Reka lju-
bezni. Gledalke in gledalci, ki so prvo sezono pospremili 
z odlično gledanostjo, verjetno z radovednostjo pričaku-
jejo razplet dogodkov v prelepi dolenjski pokrajini. Reka 
ljubezni bo tako znova postregla z vročimi ljubezenskimi 
prigodami, novimi skrivnostmi in nepričakovanimi zaple-
ti. Starim likom se pridružujejo novi, ki bodo poskrbeli, 
da se bodo tla slikovite in idilične Krke dodobra zama-
jala. Ustvarjalna ekipa pa je razkrila nekaj zanimivosti, 
ki spremljajo priljubljeno slovensko serijo. V prvi sezoni 
smo spoznali več kot štirideset notranjih in več kot 46 
zunanjih prizorišč, ki jih bodo v drugi sezoni dopolnila 
nova prizorišča, ki so povezana s prihajajočimi liki. Celot-
no ekipo so v snemanje druge sezone pospremile neš-
tete neprespane noči, številna zgodnja jutra, nekaj manj 
kot pet tisoč popitih kav in več kot tri tisoč obešalnikov s 
kostumi. V šestih mesecih snemanja prve sezone so pora-
bili nekaj več kot sto paketov vlažilnih robčkov, 45 krem 
za obraz, dvajset lakov za lase, 36 litrov razkužila za roke 
in nekaj litrov pudra za obraz. Fotografije mladega Roka 
in Blaža v hiši Slakovih, ki visijo na stenah in policah, pa 
so pravzaprav prave fotografije Tadeja Piška in Voranca 
Boha, ko sta bila otroka. Reko ljubezni lahko spremljate 
na Pop TV od ponedeljka do petka ob 20. uri, zamujene 
epizode pa v spletni videoteki Voyo.

Reka ljubezni – v prvi sezoni še niste  
videli vsega; v drugi tudi novi liki

Alenka Brun

K
ljub mrazu je v sobo-
to zvečer pred Dvo-
rano Vitranc publi-
ka pod odrom kma-
lu pokazala, da veči-

no pesmi skupine Parni val-
jak pozna. Mraz ni prišel do 
živega ne članom benda ne 
njihovemu vokalistu Aki-
ju Rahimovskemu. Tik pod 
odrom pa se je zbrala skupi-
na avstrijskih navijačev z rde-
čimi »smrkastičnimi« kapa-
mi, ki so izrazili željo, da bi si 
Aki eno nadel. Seveda ni bilo 
treba dvakrat reči, pa še nekaj 
trenutkov ga ni zeblo v uše-
sa. Rdeče pokrivalo je pevec 
potem vrnil Avstrijcem.

V petek zvečer pa se je na 
smučišču v sanjski Kranjski, 
kot jo marsikdo rad imenuje 
ljubkovalno, zgodil že tretji 
dobrodelni snežni spektakel 
z naslovom Grubin memo-
rial. Tokrat je kar precej sne-
žilo, a dobre volje ni manjka-
lo, prisotnih pa je bilo ravno 
tako lepo število.

Vse se je začelo pred tre-
mi leti na pobudo Drago-
vega prijatelja in dolgolet-
nega »cimra« Reneja Mle-
kuža, letos pa bodo zbrana 
sredstva od startnin in dona-
cij namenili sedemčlanski 
družini iz Radelj ob Dravi, 

ki živi v težkih razmerah in 
ji bo zbran denar prišel še 
kako prav. 

Večernega veleslaloma se 
je tako udeležilo več kot 180 
smučarjev in smučark, ki so 
se preizkusili na snežni str-
mini smučišča Kekec. Prvi 
se je po smučišču spustil 
župan Kranjske Gore Janez 
Hrovat, takoj za njim pa se je 
na progo podal Ivica Koste-
lić, legenda hrvaškega smu-
čanja, ki se pokojnega Draga 
Grubelnika - Grube spomin-
ja še iz otroštva. »Lepo je, ko 
se lahko spomnimo nanj na 
ta način. Zelo plemenito je, 
da njegova družba, nekdanji 
reprezentančni kolegi orga-
nizirajo ta dogodek.« 

Dobrodelnega dogod-
ka se je udeležilo kar pre-
cej znanih imen iz domače-
ga in tujega belega cirkusa, 
po tekmovanju pa se je dru-
ženje nadaljevalo ob zvokih 
DJ Neya, Gruba banda (Bečo 

& co.), Tomija M (Siddhar-
ta), Alye, Grega Skočirja (Big 
foot mama), Denisa Porčiča 
- Chorchypa in Nejca Kofler-
ja (Kocka), Matjaža Jele-
na ter Bora Zuljana (Šank 
Rock), Trkaja, Rok 'n' Ban-
da in številnih drugih. 

In rezultati tekmovanja? 
Kralj veleslaloma je postal 
Marko Rudolf, na drugo mes-
to se je uvrstil Blaž Pečuh, na 
tretje pa Gašper Kemperle. V 
ženski konkurenci pa je prvo 
mesto in naslov kraljice vele-
slaloma osvojila Anja Polo-
tnik, druga je bila nekdan-
ja smučarska lisička Alenka 
Dovžan, na tretjem mestu 
pa je pristala Tanja Frančič. 
Po koncu dogodka in zaba-
vi, ki je v Pubu Legende tra-
jala do zgodnjih jutranjih ur, 
so se organizatorji in obisko-
valci strinjali, da je bil tretji 
Grubin memorial tokrat res-
nično unikaten stik snega in 
rokenrola.

SNEG IN ROKENROL
V zasneženi Kranjski Gori se je zgodil odmeven dobrodelni dogodek, tretji Grubin memorial, ki so ga v 
čast nekdanjega slovenskega smučarja Draga Grubelnika organizirali njegovi smučarski prijatelji. Dan 
kasneje je Kranjska Gora gostila tradicionalno Q Max Party. Glavna zvezda večera je bil Parni valjak.

Parni valjak

DJ Pero je skrbel za razpoloženje v poznejših urah na Q 
Maxovi zabavi; v družbi Blaža Vebra (Turizem Kranjska Gora)
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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  

Alenka Brun

Šrilanko sem prvič 
obiskala pred pet-
imi leti. Navdušila 
me je, sploh pa sem 
se zaljubila v nji-

hove banane, ananas, papa-
jo in mango. Ko sem se po 
treh tednih vrnila v Sloveni-
jo, nisem skoraj leto dni niti 
pomislila, da bi v naših trgo-
vinah posegla po bananah ali 

ananasu. Mango še nekako 
dobiš, medtem ko na papa-
jo nisem naletela nikjer. Pri 
severnih sosedih sem jo naš-
la na oddelku s tropskim sad-
jem v eni izmed prehram-
bnih trgovin, cena je bila pa 
… – raje ne vprašajte.

Že nekaj časa sem tako raz-
mišljala, da bi deželo nasme-
janih ljudi in čaja obiskala 
še enkrat, zraven pa razmi-
šljala še o Maldivih. Poklica-
la sem Tuderja, Šrilančana, 

ki že vrsto let živi na Gorenj-
skem. V turizmu dela že vrs-
to let – in kaj bi si lahko želela 
boljšega na popotovanju kot 
domačina za vodnika. Je pa 
treba vedeti, da se ravno zara-
di tega njegova Šrilanka raz-
likuje od drugih. Pri njem 
so stvari bolj doživete, ogle-
date si lahko tako razvpite 
turistične znamenitosti kot 
tudi odročne kotičke, poku-
site marsikaj – od sadja in 
manioke, okusnih indijskih 

oreščkov, zelenega čilija do 
dimljenih rib, pijete svežo 
kokosovo vodo in na trenu-
tke, kot pravi Angleži, čaj. 
Lahko se zgodi, da prenoči-
te v kakšnem izmed novih 
hotelov, kjer morda toplo 
vodo še načrtujejo, a je oko-
lje, v katerega je hotel umeš-
čen, spektakularno. Lahko se 
vozite in vozite po ozki ces-
ti, in ko že razmišljate, ali bo 
vožnje sploh kdaj konec, vas 
pričakajo takšni razgledi, da 
vam zastane dih ... 

Povprašala sem ga po mne-
nju glede Maldivov. »Zelo 
enostavno,« je začel. Razložil 
mi je, da če bom šla sama, me 
bo to zelo veliko stalo, ker so 
Maldivi že sami po sebi pre-
cej dragi. Morda bi bil prime-
ren april, začetek maja, ko se 
sezona zaključuje. »Razmis-
li in sporoči,« je zaključil.

Tako se je januarja letos 
pokazala priložnost, da se 
priključim eni njegovih sku-
pin, ki se je po obisku Šrilan-
ke za tri dni ustavila še na 
Maldivih. Nisem prav veliko 
razmišljala, rekla sem da.

(Nadaljevanje prihodnjič)

Vrnitev na Šrilanko in obisk Maldivov (1)

ODLOČITEV NI BILA TEŽKA

Tuder je Šrilančan, ki že vrsto let živi v Sloveniji.Plantaža ananasa

Obcestne prodajalne, kjer je poleg sadja naprodaj tudi 
voda, kokos pa vam odprejo na licu mesta. Prodajajo tudi 
vrečice čipsa, če vprašate po izposoji skuterja, bi vam znali 
organizirati tudi to.

Glosa šolarjev
Toda tako črno pa v šoli vseeno ni,
včasih je lahko celo zabavno,
zanimivo in obetavno,
kakšna tema nas tudi veseli,
marsikatera pa vseeno dvome zbudi.
Včasih si želimo kar zaspati,
ne pa dolgočasnih učbenikov brati.
Ko zvonec nas končno prebudi,
že vse domov beži.
Kdaj po pouku sploh ne moremo več stati.

A šola veliko nas nauči,
da v življenju se ne bomo izgubili, 
in se do srečnega konca prebili,
brez drugih pomoči,
da izrazili svojih možganov bomo moči.

Anuša M. Pintar, 9. a, OŠ Gorje

Danes beremo drugi del Anušine glose. »Toda tako črno 
pa v šoli vseeno ni, včasih je lahko celo zabavno ...« Želim 
veliko zabavnih trenutkov vsem nam. Meta

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

PESMI MLADIH

Mateja Rant

S 
festivalom želijo 
učencem gorenj-
skih osnovnih šol 
približati različ-
na znanja in veš-

čine, s katerimi se pri red-
nem pouku ne spoznajo. 
Tokrat so zanje pripravili 23 
različnih delavnic, ki jih je 
pomagalo oblikovati petde-
set mentorjev iz osnovnih 
šol ter predstavniki Šolskega 
centra Škofja Loka, zavoda 
MEPI, OpenLaba, pedagoš-
ke fakultete in Onkološkega 
inštituta Ljubljana. Pouda-
rek je bil tudi tokrat na aktiv-
nem druženju nadarjenih in 
radovednih učencev ter nji-
hovih mentorjev.

Na delavnicah so se učen-
ci med drugim posveti-
li programiranju, tradicio-
nalni kitajski umetnosti in 
»čudnim« fizikalnim poja-
vom, se učili tujih in zna-
kovnega jezika, opazova-
li svet pod mikroskopom, 
izdelovali svoja glasbila in 
sestavili ritmični orkester, 

izdelali zapestnico prija-
teljstva in bivak iz naravnih 
materialov ter počeli še vrs-
to drugih zanimivih stvari. 
Po besedah Simone Osto-
vič iz Osnovne šole Orehek 
festival vsako leto pritegne 
več učencev. »Delo z mla-
dimi in nadarjenimi je zelo 
pomembno, saj so oni naša 
prihodnost,« je poudarila. 
Tudi vršilka dolžnosti rav-
nateljice OŠ Orehek Kat-
ja Kržan je prepričana, da 
je treba pozdraviti željo in 

zanimanje mladih po razi-
skovanju. »S svojimi ide-
jami in inovativnostjo bos-
te oblikovali prihodnost, ki 
bo zanimiva in prava,« jih je 
nagovorila pred začetkom 
srečanja. Lucija Rakovec iz 
kranjske območne enote 
zavoda za šolstvo jim je zau-
pala recept za uspeh: »Klju-
čna lastnost je predanost, to 
pomeni strastno prizade-
vanje, da sledite dolgoroč-
nim ciljem.« Predstojnica 
Centra za raziskovanje in 

spodbujanje nadarjenosti s 
Pedagoške fakultete Ljub-
ljana Mojca Juriševič je raz-
krila, da njihove raziskave 
kažejo, da učenci, ki želijo 
nekaj več, v šoli pričakuje-
jo več ustvarjalnosti in dob-
re odnose. V šoli na Orehku 
so ta dan gostili tudi vodite-
lja Malih sivih celic, dram-
skega igralca Nika Škrle-
ca. Zaupal jim je, da je nje-
gov največji talent radoved-
nost. »Vse ostalo potem pri-
de zraven,« je poudaril.

SNOVALCI PRIHODNOSTI
Več kot tristo učencev iz dvajsetih gorenjskih osnovnih šol je minulo soboto sodelovalo na Festivalu 
naše prihodnosti, ki so ga v Osnovni šoli Orehek pripravili šesto leto zapored.

Na Festivalu naše prihodnosti, ki ga pripravljajo v OŠ Orehek, se vsako leto zbere več učencev.

Pripravili so številne delavnice, s katerimi spodbujajo 
radovednost in ustvarjalnost pri mladih. / Foto: arhiv šole
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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

Samo Lesjak

P
oleg glavne nagra-
de je žirija 12. fes-
tivala gorniške-
ga filma nagradi-
la tudi najboljše v 

kategorijah alpinizem, ple-
zanje, gore, šport in avantu-
ra ter gorska narava in kultu-
ra, posebno nagrado je pode-
lila tudi Televizija Slovenija. 
Filmska ekipa zmagovalne-
ga filma je uresničila vizijo 
pokojnega Jureta Breceljni-
ka in ustvarila pravo mojs-
trovino, je poudarila med-
narodna festivalska žiri-
ja, ki so jo sestavljali Billy 
Choi, Pawel Wysoczanski in 
Andrej Grmovšek in je bila 
pred zahtevno nalogo jagod-
nega izbora izmed 35 kako-
vostnih filmov.

Nagrajeni film je dose-
gel svoje bistvo – med ljudi 
vpeljati toplino mrzle deže-
le Grenlandije. Če si nekaj 
želiš, nič ni nemogoče, je bil 
ganjen sorežiser Rožle Bre-
gar. Breceljnikov film Mag-
nezij in čokolada o vrhun-
ski športni plezalki Nata-
liji Gros, pozneje Jureto-
vi življenjski sopotnici in 
danes producentki njego-
vih filmov, je leta 2009 pre-
jel nagrado za najboljši ple-
zalni film in nagrado občin-
stva, na Festivalu gorniške-
ga filma pa so bili predva-
jani tudi njegovi filmi Pre-
čkanje Islandije, Divji in 
Nova dimenzija. Najbolj-
ši alpinistični film je ame-
riški film Klatež: Legen-
da Freda Beckeyja, ki obje-
ktivno, dosledno in malce 

humorno predstavi enega 
najbolj nenavadnih vrhun-
skih ameriških alpinistov. 
Žirija je za najboljši plezalni 
film izbrala Kokosovo nave-
zo belgijskega režiserja in 
plezalca Seana Villanueve 

O’Driscolla, ki je navdušil 
s filmom, v katerem sproš-
čeno, duhovito in niti mal-
ce samovšečno spoznavamo 
vrhunsko plezanje in div-
je avanture njegove zanimi-
ve druščine. Nagrado za naj-
boljši film o gorah, športu 
in avanturi je prejel avstrij-
ski film Življenje v štirih ele-
mentih, ki iz čudovito pos-
netih prizorov, pretanjeno 
zrežiranih v privlačno celo-
to, prikaže življenje štirih 
pustolovcev. Odličen doku-
mentarni film Reinkarnaci-
ja tibetanskega meniha, ki 
prikazuje čudovit in pose-
ben odnos med mladim 
menihom in starim učite-
ljem ter njuno nepozabno 
pot, je nagrajenec v katego-
riji gorska narava in kultu-
ra. Nagrado za kratki gorniš-
ki film pa je prejel kanadski 
Botanik, čudovit, natančen 
in pronicljiv portret zanimi-
vega tadžikistanskega moža.

Žirija je podelila tudi čas-
tne pohvale: alpinistične-
mu filmu Daulagiri, vzpon 
na belo goro, plezalnemu fil-
mu Štrcelj, filmu Magnetna 
privlačnost gora v kategoriji 
gore, šport in avantura – film 
je nagradila tudi Televizija 
Slovenija; ter filmu o gorski 
naravi in kulturi Santoalla. 
Poleg kakovostnih filmov so 
dali slovenskemu gorniške-
mu festivalu pečat tudi pre-
davatelji s svojimi zgodbami. 
Linhartovo dvorano sta s svo-
jo neomajnostjo in prepros-
tostjo navdušila Nives Meroi 
in Roman Benet, prvi zakon-
ski par, ki se je skupaj povz-
pel na vseh štirinajst osemti-
sočakov, svoji zgodbi pa sta 
predstavila še nemška vrhun-
ska alpinistka Ines Papert ter 
slovenska alpinistična legen-
da in direktor festivala Silvo 
Karo. Festival je letos gostil 
tudi srečanje Mednarodne 
zveze gorniškega filma. 

LEDENI LOVCI 
OSVOJILI FESTIVAL
Prvič v zgodovini Festivala gorniškega filma je glavno nagrado mesta Domžale prejel slovenski film – 
priljubljeni in tudi na naših straneh že predstavljeni film Zadnji ledeni lovci.

Sorežiser zmagovalnega filma Rožle Bregar, direktor festivala Silvo Karo, producenta Slaviša 
Majstorović in Natalija Gros ter člana žirije Pawel Wysoczanski in Billy Choi / Foto: Igor Kuster

Miha Podgornik in Ivica Kostelić po projekciji filma Proti 
horizontu / Foto: Igor Kuster

Zmagovalec festivala: Zadnji ledeni lovci / Foto: Rožle Bregar

Škofja Loka – Kultni prostor Rdeče ostrige so v petek 
napolnili ljubitelji kakovostne džezovske glasbe, saj je tam 
nastopil uveljavljeni, tako tu kot tudi preko naših meja že 
legendarni bobnar in tolkalec Zlatko Kaučič ob spremljavi 
odličnih glasbenikov, saksofonista Ceneta Resnika in kita-
rista Jana Jarnija, s katerima je v svojih kompozicijah skozi 
improvizacijo iskal prehod preko glasbenih meja. Zlatko 
Kaučič, eden izmed naših najinovativnejših ter najplodo-
vitejših glasbenih ustvarjalcev, je v svoji štiridesetletni 
karieri sodeloval s številnimi svetovnimi glasbenimi iko-
nami, kot so Paul Bley, Steve Lacy, Enrico Rava, Gianluigi 
Trovesi, Chico Freeman, George Cables, Albert Mangels-

dorff, Keeny Wheeler, Alexander Balanescu in mnogi dru-
gi. Nastopil je na mnogih velikih mednarodnih festivalih 
in sodeloval pri raznolikih projektih na področju glasbe, 
vizualne umetnosti, poezije in plesa. Med drugimi je pre-
jel prestižno Prešernovo nagrado. Tudi tokratni koncert 
je navzoče popeljal po avtorju lastni zvočni magistrali, 
zgrajeni v zvenih med svobodno, intuitivno improvizaci-
jo, v kateri pa odmeva celotna zgodovina velikanov dže-
za. Le redki glasbeniki zmorejo nositi breme te dvojnosti, 
preko katere poslušalce povabijo na muzikalno avanturo 
v večnost zapisanega trenutka, spleteno iz vibracij štiride-
setletnega popotovanja, za katerega si želimo, naj traja ... 

Ostriga utripala v ritmih džeza

Izlet v glasbeno neskončnost džeza: Zlatko Kaučič 
Tri(j)o / Foto: Iztok Zupan
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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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Na Gorenjskem se je minuli teden rodilo 45 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo po 14 dečkov in deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4530 gramov, najlažja pa 
deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2560 gramov. Na Jeseni-
cah se je rodilo 12 dečkov in 5 deklic. Najlažji in najtežji sta 
bila dečka – prvemu je tehtnica pokazala 2530, drugemu 
pa 4240 gramov.

Novorojenčki

»Vrba«
Sem vaša redna bralka. Že 
sem vam pisala in tudi dobi-
la vaš odgovor, s katerim sem 
bila zelo zadovoljna. Prosim 
vas, da mi pogledate, kaj lah-
ko lepega  pričakujem v letoš-
njem letu. Najbolj me zanima 
ljubezen in za sina ter hčer. 
Hvala vnaprej.
Vsaka sprememba, ki nas 
doleti, nam ni vedno všeč. 
Stvari, ki smo jih prej počeli 
z veseljem, jih odtlej delamo 
z odporom. Dan, ki smo se 
ga prej veselili, se nam zdi 
oddaljen. Čas je, da si odda-
hnete in sproščeno nadalju-
jete, kjer ste začeli. Stvari so 
se končno začele postavljati 
na svoje mesto. Spremem-
be, ki so tokrat doletele vas, 
so tiste pozitivne. Moški, ki je 
vaš svet obrnil na glavo, vam 
bo stal ob strani v dobrem in 

slabem. Je zanesljiv in resen, 
čeprav ste včasih v dvomih. 
V njegovo življenje ste prine-
sli veselje in upanje. Na vse 
načine se bo trudil, da zvezo 
ohrani, in skrbel bo, da vam 
bo lepo. Nikar se ne čudite 
vsej sreči, ki jo boste občutili, 
saj si zaslužite vse najboljše. 
Na področju financ ni videti 
padcev niti vzponov. S proda-
jo nepremičnine boste morali 
počakati, saj še ni prišel pravi 
čas za to. Veliko boste pre-
mišljevali vnaprej, preudar-
no boste ravnali z denarjem. 
Starejši sin v zakonu trenutno 
ni najsrečnejši, vendar to je 
samo obdobje. Njegov zakon 
je trden in zaradi družinske-
ga nesoglasja ne bo obupal. 
Je odgovoren in nikoli ne bi 
hotel družine pustiti na cedi-
lu. V sredini leta bo dosegel 
oseben cilj, ki si ga je zadal 

že pred leti. Zadovoljen bo in 
videti je tudi menjavo službe 
na bolje. Možnosti ima tudi, 
da začne na svoje. Vaša hči 
je uporniške narave in vaših 
modrosti ne upošteva vedno. 
V šoli se ne počuti dobro. 
Nekako še ni našla tiste pra-
ve družbe in veselja. Prav 
zaradi tega je včasih slabše-
ga razpoloženja in se počuti 
nerazumljeno. Motivacijo 
bo našla šele drugo leto, ko 
bo točno vedela, kaj je tisto, 
kar jo veseli. Na splošno bo 
leto pestro, romantično in 
družabno. Prepustite se in se 
osredotočite tudi nase. Lepo 
vas pozdravljam in vam želim 
vse dobro.

»Preteklost«
Za mano je težko obdobje in 
sprašujem vas, Tanja, ali bo 
kdaj v moje življenje posijalo 

sonce. Odkar pomnim, se raz-
dajam za druge, seveda si želim 
košček sreče samo zase, vendar 
do tega nikakor ne pride.
V resnici je za srečo potrebno 
zelo malo. Iskren objem, stisk 
roke. Vsaj eno osebo, ki ji lah-
ko popolnoma zaupamo in 
za katero vemo, da nas ne bo 
pustila na cedilu, ko jo bomo 
najbolj potrebovali. Kot vidim, 
niste sami in imate nekoga, 
ki vam je vse to pripravljen 
nuditi. Kmalu bo prišel dan, 
ko boste določenim stvarem 
naredili konec, saj zavest, da 
ste vi tisti, ki morate narediti 
korak naprej, ni več daleč. Ne 
okolica, ne vaši najbližji, nih-
če drug, ampak samo vi ste 
tisti, ki lahko naredite usodne 
spremembe. In takoj zatem 
bo posijalo sonce z vso svojo 
močjo in sijajem v vaše življe-
nje. Srečno.

Tudi danes nadaljujemo spo-
gledom za celo leto za bralko 
pod šifro Pomlad 18. Zadnjič 
smo pogledali tri karte za 
mesec junij, in sicer Sodnik, 
Bolezen in Pismo. Na vrsti 
je mesec julij, karte so Ljubi-
mec, Veselje, Težave. Karta 
Ljubimec je sicer karta, ki 
označuje osebo, ki se ji vede-
žuje. Vendar se v tem primeru 
vedežuje ženski osebi. To je 
lahko partner ali moška ose-
ba, ki bralki veliko pomeni. 
Če podrobneje pogledamo 
karto, vidimo, da je obleka na 
osebi dvojna oziroma različ-
na. S tem se pokaže možna 
dvoličnost ali pa to, da oseba 
ni skladna sama s seboj. Nas-
protna mnenja in razni odmi-
ki brez posebnega razloga. 
Lahko tudi naveličanost. 
Naslednja karta je Veselje in 
v kombinaciji z Ljubimcem 
nam pove, da je bralka s tem 
moškim v razmerju, je njen 
mož ali partner. Ni prijatelj 
ali pa morda skrivni ljubimec. 
Karta Poroka v tem primeru 
ni potrebna, saj tudi Veselje 
nakazuje partnerstvo, le če bi 

bila poleg nje karta Sovražnik, 
Ljubosumje, ki nakazuje tret-
jo osebo. Zadnja karta Težave 
nam pove čisto vse. V odno-
su s partnerjem se bralka 
počuti utesnjeno, nemočno. 
Povsem v podrejenem polo-
žaju, ki ji že dolgo ne odgo-
varja več. Na zunaj kaže vesel 
obraz in okolica niti malo ne 
sluti, da je v svojem razmerju 
prišla do konca poti. Partner 
deluje zelo samozavestno, 
čeprav že nekaj časa sluti, da 
prihaja nevihta, ki mu lahko 
zruši temelje.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« 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

Pred leti so se organizatorji Pokala Vitranc odločili, da 
popestrijo dogajanje tudi na tribuni in med množico 
navijačev. Animacijski vlogi so namenili znanima obrazo-
ma, moderatorjema, radijcema Gregorju Murnu in Saši 
Zadnik. Zadeva se je obnesla, dobro so ju sprejeli tudi 
tekmovalci, tuji in domači gostje. Tako sta letos slavila 
mini obletnico – pet let, odkar sta prvič nastopila v tej 
vlogi. Tokrat jima je malce celo ponagajalo zdravje, a Saša 
hudomušno pripomni, da Vitranca ne dasta. 

Mini obletnica

Saša Zadnik in Gregor Murn / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Šaljivo začneva po
govor: »Iztok Kra
ševec, rojen 22. 
2. 1958, Spodnje 
Bitnje … davčna, 

emšo, spol: moški.«
Iztoka poznamo po veli

kem udejstvovanju v vater
polu, bil je predsednik NK 
Olimpija in NK Triglav, 
je podpredsednik Golf & 
Country Kluba Kranj ter čis
to »svež« član upravnega 
odbora direktorjev društva 
za vaterpolo, čigar ustanovi
telj je Rotary International. 

Zabavo v velikem slogu 
mu je za njegovim hrbtom 
pripravila žena Brigita. Ker 
je Iztok strasten igralec gol
fa, je vse njegove prijatelje 
zbrala na Diners golf igrišču 
v Smledniku. 

»Fantje so se vrhunsko pri
pravili. Z večino skupaj igra
mo golf in potujemo po sve
tu, zato lesen voziček za golf 
ne bi smel biti presenečen
je, a je bil. Poimenovali so ga 
Geromobil. Presežek pa je bil 
zagotovo plakat, na katerem 
je bila fotomontaža vrhun
skega golfista z mojo glavo,« 
v smehu pove Iztok. Pojas
njuje, da ni nameraval orga
nizirati zabave. »Morda bi čez 

leto le počastil svoje najbližje 
prijatelje.« Nadaljuje: »Vse je 
bilo zelo skrivnostno, ničesar 
nisem vedel, še manj pričako
val.« Iztok pravi, da je v letih, 
ko je marsikaj lahko presene
čenje, gre le za to, ali to sprej
meš pozitivno ali negativno. 
Tokrat je bil presenečenja 
vesel in je bilo zanj zelo pozi
tivno. 

Med Iztokovimi prijatelji se 
je nekaj časa ugibalo: bo ali ne 
bo kandidiral za župana Obči
ne Kranj. Pričakovali so obra
tno, a Iztok je uradno odjavil 
kandidaturo. Temu je botro
valo predvsem zdravstveno 

stanje. »V Kranju sem vrsto 
let, z vedenjem in znanjem, 
ki ga imam – sodeloval sem 
namreč pri mnogih kampa
njah – bi bila možnost uspe
ha velika. Poleg tega poznam 
veliko ljudi, določeni posa
mezniki ter organizacije so se 
obrnile name in mi dale pod
poro. A po posvetu z zdravniki 
specialisti sem misel, s kate
ro sem se ukvarjal dva mese
ca, zavrnil, saj bi bilo glede na 
leta in poškodbe telesa nes
miselno sodelovati.« Iztoku 
je pomembnejša individual
na eksistenca pred družbeno 
esenco. 

Prepotoval je tri četrtine 
sveta, več kot leto dni je živel 
in deloval v Katarju. »Vedno 
sem sanjal o velikem mestu 
in izpolnitev je prišla sama 
od sebe.« Kariernih ambi
cij ne goji več. »Vse, kar sem 
želel ustvariti in doživeti, vse, 
kar sem si zadal, sem dose
gel. Rad bi šel še na potova
nje s transsibirsko železnico 
od Moskve do Pekinga, sicer 
me pa zdaj vodi Goethejeva 
misel, naj duh potuje.« Izto
ku so v teh letih pomembni le 
še ljudje, za katere lahko reče, 
da se z njimi dobro počuti, in 
tudi obratno, oni z njim.

ZANJ JE VSAK DAN 
PRAZNOVANJE
»Nisem ne star ne mlad, sem le šestdesetletnik. Leta mi niso pomembna, sem pa v času, ko je vsak 
dan pomemben,« pravi Iztok Kraševec, za prijatelje Gero, ki je čisto nevede v šesto desetletje svojega 
življenja stopil v velikem slogu.

Zabavo je skrivaj organizirala Iztokova žena Brigita. / Foto: Primož Pičulin
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Nagrade: 3-krat ženska majica in zvezek GŠ 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, 21. 
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.

 
DOBRODELNI KONCERT 

 

MUZIKAL MUZIKALOV 
 

GŠ KRANJ  
v sodelovanju z 
Lions klub Brnik 

 
 
 

Šmartinski dom 
STRAŽIŠČE pri KRANJU 

petek, 16. 3. 2018 
ob 19.30 

 
 

VLJUDNO VABLJENI! 
 

Vstopnice po 5,00 € bodo na voljo od 5. 3. 2018 na 
Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2 

ter uro pred koncertom. 
Celoten izkupiček od prodaje vstopnic in zbrani prostovoljni prispevki, bodo namenjeni  

v dobrodelne namene za učence GŠ Kranj in za pomoč invalidni osebi iz Kranja. 
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V Los Angelesu je potekala najprestižnej-
ša, jubilejna 90. podelitev oskarjev. Zma-
govalni film je postala romantična drama 
Oblika vode, v kateri blesti Sally Hawkins. 
Od trinajstih nominacij je osvojila oskar-
je za najboljši film, najboljšo režijo, sce-

nografijo in izvirno glasbo. Tik za njim je s tremi oskarji 
pristala vojna drama Dunkirk, po dva pa sta prejela filma 
Trije plakati pred mestom in Najtemnejša ura. Nagrado 
za najboljšo moško in žensko vlogo sta prejela Gary Old-
man in Frances McDormand.

Na oskarjih veliki zmagovalec Oblika vode

Tori Spelling (44), igralka, poznana pred-
vsem po vlogi Donne iz serije  Beverly 
Hills 90210, se že nekaj časa spopada z 
osebnimi težavami. Poleg finančnih in 
zakonskih težav je igralko sedaj izdalo 
še zdravje. Zaradi živčnega zloma so jo 

odpeljali policisti. Sprva je prijavila vdor v hišo, izkazalo 
pa se je, da je namišljeni vsiljivec njen mož. Razbrali so, 
da gre za osebo z mentalnimi težavami, bila naj bi tudi 
agresivna, zato so policisti igralko pridržali.

Tori Spelling doživela živčni zlom

Khloe Kardashian (33), ki je noseča že 
osem mesecev, je razkrila, da s košarkar-
jem Tristanom Thompsonom pričakuje-
ta deklico. To bo že tretja novorojenka v 
družini Kardashian-Jenner v zadnjih nekaj 
mesecih. “Navdušena sem, da bo najina 

hčerkica imela najboljši prijateljici Chichago in Stormi. Bog 
je velik, hvala za princesko,” je oznanila in zraven zapisala, 
da je pred njima s partnerjem težka določitev imena.

Še ena deklica v družini Kardashian

Jay Z (48) je osvojil vrh Forbesove lestvice 
najbogatejših hip hop izvajalcev. Njego-
vo premoženje so ocenili na 900 mili-
jonov dolarjev. Največ dobička sta mu 
prinesli naložbi šampanjca in konjaka ter 
glasbena stran Tidal ter podjetje zabav-

ne industrije. Za njim je s premoženjem 680 milijonov 
dolarjev pristal Diddy, na tretjem pa Dr. Dre, ki ima 625 
milijonov.

Jay Z na vrhu lestvice najbogatejših

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

R
ežijo Briljantine 
so zaupali Jugu 
Radivojeviću, ki 
tokrat ni bil priso-
ten; o svojem delu 

pa so spregovorili še Tomaž 
Domicelj, ki je poskrbel za 
prevod in priredbo pesmi, 
Boštjan Gorenc - Pižama, 
ki je bil zadolžen za prevod 
besedila in dialogov, o glas-
bi Patrik Greblo ter o koreo-
grafiji Milica Cerović.

Na odru bomo junija, ko 
načrtujejo premiero, vide-
li tudi znana igralska ime-
na: Janeza Hočevarja - Rifle-
ta, Gojmirja Lešnjaka - Goj-
ca, Alenko Tetičkovič, Uroša 

Smoleja in Domna Valiča. 
Razkrili pa so tudi, komu so 
zaupali vlogo glavnih likov 
Sandy in Dannyja: upodobi-
la ju bosta mlada Saša Leš-
njak in Luka Markus Štajer.

A med novinarsko konfe-
renco se je zgodilo nekaj, kar 
je rahlo zasenčilo njen prvot-
ni namen. Namreč, na elek-
tronske naslove smo prejeli 
pisno izjavo za javnost Špas 
teatra, v kateri so med dru-
gim zapisali, da je Kultur-
no društvo Špas teater ime-
tnik vseh pravic znamke 
Briljantina, ki je registrira-
na pri Uradu Republike Slo-
venije za intelektualno last-
nino, zato z najavo in pred-
videno izvedbo muzikala s 
tem nazivom organizatorji 

kršijo zaščiteno znamko, saj 
jo uporabljajo brez njihove-
ga soglasja – torej po njiho-
vem neupravičeno in neza-
konito. V KD Špas teater so 
namreč vse od začetka leta 
2017 načrtovali organizaci-
jo dogodka z istim nazivom, 
zato so ga prav s tem name-
nom predhodno zaščitili.

Jureta Franka smo prosi-
li za komentar. Povzemamo 
del: »Najprej bi želeli poja-
sniti, da ima izključno pra-
vico za produkcijo in izva-
janje muzikala Briljanti-
na v Sloveniji podjetje Pro-
spot, d. o. o. Licenčno pra-
vico lahko izdajo samo last-
niki avtorskih pravic. Infor-
macijo o zaščiti imena, ki 
pa s pravicami za izvedbo 

muzikala nima nobene zve-
ze, smo prejeli tik pred novi-
narsko konferenco v prosto-
rih Festivala Ljubljana, 28. 
februarja 2018. Zadevo razi-
skujemo po pravni poti in 
jo bomo lahko podrobneje 
komentirali, ko pridobimo 
ustrezne podatke. Ni logič-
no, da bi ime muzikala Bri-
ljantina lahko zaščitil nek-
do, ki za izvajanje muzikala 
nima licenčnih pravic. Gre 
za splošno znano ime muzi-
kala, ki je v Sloveniji v upora-
bi že štirideset let ... Produk-
cijo muzikala bomo nadal-
jevali po predvidenem pro-
gramu, s predvideno premi-
ero 18. junija 2018 v prenov-
ljenem poletnem gledališču 
Križanke.«

VEČNA ZGODBA O LJUBEZNI
Viteška dvorana Križank je gostila novinarsko konferenco, na kateri sta Jurij Franko, producent novega 
muzikala Briljantina, ki na odre prihaja junija, in direktor ter umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko 
Brlek predstavila kreativno ekipo in igralsko zasedbo omenjenega muzikala.

Uroš SmolejDarko Brlek in Jurij Franko

Boštjan Gorenc - Pižama in Domen Valič Simona Vodopivec Franko in Gojmir Lešnjak - Gojc

Saša Lešnjak in Luka Markus Štajer Na tiskovni konferenci so tudi zapeli in zaplesali.

Nasmejane Ele v Kranjski Gori mraz ni pretirano motil. 
Na pešpoti do prizorišča oziroma parkirišča pred 
Dvorano Vitranc so se v soboto pri njej ustavili številni 
lačni obiskovalci zimske glasbene zabave, ki so jih 
pritegnile sladke dobrote. / 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

Saherjeva torta
Dunajski pridih si lahko 

pričaramo tudi doma z od-
lično saherjevo torto.

Za pripravo saherjeve tor-
te potrebujemo: za biskvit: 
6 jajc, 150 g sladkorja, 130 
g masla, 130 g moke, 1 žlico 
temnega kakava, 160 g tem-
ne čokolade, 1 ščepec soli; 
za premaz: marelično mar-
melado; za preliv: 150 g tem-
ne čokolade, 1 dl vode, 100 g 
sladkorja.

Priprava biskvita: Čoko-
lado raztopimo nad vodno 
kopeljo in jo nekoliko oh-
ladimo. Moko presejemo. 
Rumenjake in beljake loči-
mo. Beljakom dodamo šče-
pec soli in jih stepamo. Pre-
den nastane trd sneg, jim 

dodamo 100 g sladkorja in 
jih stepemo do konca. Mas-
lo narežemo na koščke, mu 
dodamo preostali sladkor 
(50 g) ter stepemo. Maslu in 
sladkorju dodamo stoplje-
no čokolado in med stalnim 
mešanjem dodajamo še ru-
menjake. Nato tej masi med 
stalnim mešanjem dodamo 
še kakav in presejano moko. 
Nazadnje vmešamo še be-
ljake s sladkorjem. Polovico 
beljakov vmešamo na hitro, 
drugo polovico pa na rahlo s 
pomočjo kuhinjske lopatice. 
Pripravljeno maso za biskvit 
vlijemo v namaščen tortni 
model in pečemo v pečici na 
170 °C 40 minut. Pečen bi-
skvit vzamemo iz pečice. Ko 

je ohlajen, mu odstranimo 
tortni obod in ga prereže-
mo, tako da dobimo dva bi-
skvitna kroga.

En biskvit premažemo 
z marelično marmelado 
in ga prekrijemo z drugim 

biskvitom. Z marmelado 
prav tako premažemo vrh 
in obod torte. 

Priprava preliva: V kozico 
stresemo sladkor in ga pre-
lijemo z 1 dl vode. Segreje-
mo do vretja in mešamo. 

Ko zavre in se sladkor raz-
topi, zmanjšamo tempe-
raturo štedilnika. Doda-
mo nalomljeno čokolado 
in mešamo, dokler se čo-
kolada ne raztopi. Še z vro-
čim pripravljenim preli-
vom prelijemo torto. Torto 
pustimo stati 30 minut na 
sobni temperaturi, nato jo 
postavimo v hladilnik za to-
liko časa, dokler se čokolad-
ni preliv ne strdi.

Nasvet: Torta se lahko 
je že takoj, ko se čokolad-
ni preliv strdi, vendar je še 
boljša naslednji dan, ko se 
vsi okusi prepojijo. Sestavi-
ne za torto so primerne za 
tortni model premera 20 do 
24 centimetrov.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: juha iz bučk, zelenjavni narastek z jajci, ru-
kola, skutna krema s smetano in pomarančami; večerja: fran-
coski rogljiči z orehovim nadevom, pečena jabolka, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: polenta s paradižnikovo omako in par-
mezanom, riževa solata s tunino; večerja: prosena kaša z ze-
lenjavo, grški jogurt
Torek – kosilo: rižota z morskimi sadeži, rdeča pesa v solati, 
sadno pecivo s češnjami in malinami; večerja: zeljna solata s 
krompirjem in bučnim oljem, ocvrte bučke, jogurt
Sreda – kosilo: prežganka z jajcem, krompirjevi žganci z ocvir-
ki, cvetačne polpete, pomaranče; večerja: kaneloni z grahom 
in skuto, sadni sok
Četrtek – kosilo: paprika s skuto in kajmakom, krompirjev 
pire, zelena solata, šarkelj; večerja: domača pica, grški jogurt 
z medom
Petek – kosilo: cvetačna juha, postrvi po tržaško, okisan krom-
pir, sadna kupa s skuto, smetano in kivijem; večerja: rižev 
narastek z jabolki, višnjev kompot
Sobota – kosilo: musaka iz polente, skute in kisle smetane, 
mešana solata, jogurtove miške; večerja: kruhovi cmoki z go-
bovo omako, pečene paprike v kisu

Zelenjavni narastek z jajci

Za 4 osebe potrebujemo: 400 g cvetače, 250 g brokolija, 100 
g korenja, 2 čebuli, 7 žlic oljčnega olja, 3 stroke česna, sol, 
poper iz mlinčka, peteršilj in origano, 10 jajc.
Zelenjavo očistimo, operemo, cvetačo razdelimo na cvetke, 
drugo narežemo. V večji ponvi segrejemo 5 žlic olja, doda-
mo čebulo, česen, korenje, brokoli in cvetačo. Vse skupaj na 
majhnem ognju pražimo 10 minut in previdno mešamo, nato 
odstavimo. Jajca stepemo posebej v skledi, dodamo sesekljan 
peteršilj in origano, solimo in popramo. Ognjevzdržno poso-
do dobro namastimo s preostalim oljem, naložimo zelenjavo, 
prelijemo s stepenimi jajci, narahlo premešamo in postavi-
mo v pečico. Pečemo približno 20 minut na 200 °C, da jajca 
popolnoma zakrknejo in jed zlato porumeni. Razrežemo na 
večje kose, potresemo s svežim peteršiljem ali drobnjakom 
in takoj ponudimo.

Paprike s skuto in kajmakom

Potrebujemo 500 g podolgovate paprike, 20 dag kajmaka, 20 
dag skute, 2 jajci, 5 strokov česna, sol, poper, peteršilj.
Iz beljakov stepemo sneg, česen stremo in vse navedene se-
stavine zmešamo. Z nadevom napolnimo očiščene paprike, 
jih položimo na namaščen pekač in pečemo 30 minut pri 
200 do 220 °C.

Musaka iz polente, skute in kisle smetane

Potrebujemo kuhano polento (gosto), 50 dag skute, 5 žlic kisle 
smetane. Ohlajeno polento razrežemo v tri plasti. Damo jih v 
namaščen pekač, vmes nalagamo skuto in kislo smetano ter 
zapečemo v pečici. Zgornjo plast prelijemo s kislo smetano.

Mojca Logar

Pogledati dober film je vese-
lje, je vzgoja, užitek, kultura. 
Pogosto pri pouku priporočim 
film. Dijaki si ga morajo gledati 
doma in o njem napisati mne-
nje. Ko omenim, ogledali si bos-
te film, kar završi od veselja. Ko 
slišijo, da bodo to delali doma, 
je veselja že nekoliko manj. Ko 
izvedo, da bodo morali napisa-
ti dve strani lastnega mnenja o 
filmu, je slišati pripombe, ali je 
to res treba. Seveda ne, to delaš 
le, če želiš. Tudi v srednjo šolo 
hodiš le, če želiš …

Ko gledam film v kinu, je to 
zame dogodek. Danes je eno-
stavno gledati film od doma. 
Pri nas doma nam Eva pri-
pravi kino: na sedežni garnitu-
ri imamo nalepke s številkami 
– to je sedežni red, naredi vsto-
pnice, papirnat denar, cenik, 
kjer lahko izbiramo med vsto-
pnicami za študente, otroke, 
odrasle in upokojence. V doda-
tni ponudbi lahko dobimo čaj, 
kakav, kos kruha s pašteto ali 
Nutello, kar pač imamo doma 
na razpolago. Pred vrati je na-
lepljena vrvica, kar ponazarja 
vstop v kino dvorano, in seveda 
vstopnice pregleda in pretrga 
kontrolorka Eva. Tak je doma-
či kino. Filme izberejo starejši 
otroci ali nekje izvemo, da je 
film vreden ogleda. Tako gre-
mo v kino vse redkeje. 

V nedeljo dopoldne pa so 
mi trije prišli povedat, da so 
gledali v kinu dober film, naj 
si ga ogledamo. No, pa smo 
se podali na pot ogleda filma. 
Povabila sva še mamo, ki je 
prav tako že brala komen-
tarje o filmu, in smo šli. Ko 
smo parkirali v Kranju pred 
banko, je iz sosednjega avto-
mobila izstopilo sedem ljudi 
vseh starosti, med njimi tudi 

stara mama. A greste vi tudi 
v kino? Tudi, tudi, in jo mah-
nemo čez cesto. V preddver-
ju kina srečamo takoj precej 
znancev, nekateri se že vra-
čajo proti vhodnim vratom. 
Vstopnic je že zmanjkalo, ni 
jih več. Kaj takega! Po dolgem 
času grem v kino in dvorana 
je razprodana. Malo poklepe-
tamo s podobnimi nesrečniki, 
kot smo sami – v Ljubljani je 
predstava ob 18.40, ali je tam 
še kaj prostih mest? Gledamo 
mobilni telefon, mesta so še, 
vendar nimamo s seboj ustre-
zne kreditne kartice. Še nekaj 
časa čakamo in Janez se vrne 
z vstopnicami. V Koloseju v 
Kranju lahko kupiš vstopnice 
za Kolosej v Ljubljani – še ni-
koli nisva česa takega počela, 
celo za prodajalko je bil to prvi 
poskus in ... deluje. Torej smo 
imeli še uro in pol časa. Gre-
mo na kavo in tortico in se od-
peljemo v Ljubljano. Tudi tam 
je dvorana polna. Večinoma 
so starejši ljudje in v prvi vrsti 
dve redovnici. Film ima na-
slov Marijina zemlja. Govori o 
ljudeh vseh slojev in starosti: o 
zdravniku, manekenki, duhov-
niku, prostitutki, plesalki, ki 
jih je življenje tako ali drugače 
pripeljalo na pot vere, molitve, 
zaupanja v boga in Marijo. Če 
ste obiskali katerokoli romar-
sko svetišče po svetu, ste vide-
li ljudi, zatop ljene v molitev, 
priprošnjo ali zahvalo. Če še 
niste bili nikoli v Medžugorju, 
pojdite tja kot romarji, ne kot 
zvedavi turisti. Če dvomite v 
čudeže, v moč vere ali molit-
ve, si prej oglejte film Marijina 
zemlja. In kupite vstopnico 
vnaprej, lahko boste naleteli na 
razprodano dvorano …

Film
Janez Logar

To je naslov knjige, ki jo je 
napisala kolegica Violeta Irgl. 
Vsebina knjige se nanaša na 
najbolj kruta dejanja naših 
življenj, namreč ko si človek 
sodi sam in si sam vzame 
življenje. Na koncu avtorica 
strne misli s tem, da nihče ni 
kriv za ta huda dejanja – niti 
povzročitelj, še manj pa njegovi 
bližnji. Omeni, da so ravno ti 
ljudje žrtve mnogih neizreče-
nih dejanj, misli in notranjega 
trpljenja, za katerim trpi člo-
vek, ki sam nad seboj obupa. 
Še več: kot da bi bil človek pori-
njen v to dejanje zaradi nako-
pičenega psihičnega trpljenja, 
ki se je nabiralo v njegovem 
rodu že več desetletij. In še 
enkrat: nihče ni kriv, ker to ni 
dejanje razuma.

Danes zagotovo vemo, da 
nihče, ki naredi samomor, ne 
želi umreti. Le ne more več ži-
veti. Ne želi ubiti sebe, želi pa 
v sebi ubiti neizmerno dušev-
no trpljenje. Nihče nima pra-
vice obsojati nikogar, ker si ne 
moremo predstavljati, koliko 
hudega doživlja človek, preden 
naredi ta korak. Neizmerna 
bolečina ostane otroku, ki iz-
gubi starša, še posebno, kadar 
odide zaradi samomora. Naj-
bolj nenaravno je, da mora 
starš pokopati lastnega otro-
ka. Ne moremo si predstav-
ljati groze, ki doleti starša, ko 
otrok položi roko nase. Edino, 
kar lahko storimo, je, da smo 
ob teh starših, da jih poizku-
šamo začutiti v njihovi žalosti 
in da ne komentiramo njihove 
bolečine. Lahko veliko molimo 
zanje in zase, da bomo obvaro-
vani česa podobnega. 

Zakaj pravimo, da so ti lju-
dje žrtve? Zato, ker si zatiska-
mo oči pred svojo zgodovino, 

ki je posuta z ogromno boleči-
mi dejanji, o katerih ne zmo-
remo govoriti, za katere nam 
ne uspe najti besede, zato, ker 
ob hudih dogodkih doživimo 
šoke in ob sebi nimamo ljube-
če osebe, ki bi nas potolažila. 
Naši pradedi so hodili delat 
v Ameriko in se po več letih 
vrnili – doma so bili majhni 
otroci, mi pa si ne priznamo, 
da so bili brez očeta. Naši 
očetje so umrli v vojni – otrok 
je ostal brez očeta, mi pa pra-
vimo, da je bilo takih otrok ve-
liko. Otrok je zaradi prometne 
nesreče izgubil mamo – mi pa 
ga še na pogreb nismo pustili. 
Vojna je vzela veliko življenj, 
mi pa še žalovati nismo smeli. 
Še danes ponekod pretepajo 
otroke. In mi rečemo, da je to 
dobro zanje. V resnici se v vse 
te žrtve naseli bivanjski strah 
– ali bom preživel ali ne, neiz-
merna žalost – zakaj se mi to 
dogaja, najhujši pa je strupe-
ni sram, da je z mano nekaj 
hudo narobe. Te no tranje in 
neizgovorjene stiske morajo 
nekako ven. Na žalost se rea-
lizirajo preko trpljenja. 

Včasih niso vedeli in znali, 
kako si pomagati, poleg tega 
so morali preživeti, ni bilo 
časa za čustvene razprave. 
Danes pa vemo, dragi ljudje 
– ne vemo, kaj nam je, malo 
manj denarja in več pogovo-
ra, malo manj dela in več so-
čutja, malo manj bahanja in 
več skromnosti pred lastnim 
trpljenjem, manj blebetanja 
o drugih in več besede o sebi, 
manj odtujevanja in več bliži-
ne. Potrebujemo več miline in 
usmiljenja.

Konec molka

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_18_19
NALOGA

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

5 8 6 7
2 3 4 5

8 3 7 1
4 8 5 7

3 2 5
7 9 8 6 3

sudoku_LAZJI_18_19

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_19
NALOGA

8 9 2 6 3 7 4
6 8 2

1 9
4 6

3 8
5 4

2 6
5 4 3
1 7 8 5 2 9

sudoku_TEZJI_18_19

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_19
NALOGA

8926374
682

19
46

38
54

26
543
178529

sudoku_TEZJI_18_19

REŠITEV

892653741
561784329
743129865
184592673
326471958
975368412
439216587
258947136
617835294

sudoku_LAZJI_18_19
NALOGA

93426
152
6741

5867
2345

8371
4857

325
79863

sudoku_LAZJI_18_19

REŠITEV

935412876
471856392
286793415
594281637
127364958
863579241
648135729
319627584
752948163

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 7. 3.
20.10 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
20.30 RDEČI VRABEC
21.30 SREČEN KONEC
17.10 MARIJINA ZEMLJA
19.15 OBLIKA VODE
18.40 DRUŽABNI VEČER
15.20, 17.00 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, sinhro.
15.50 ZADNJI LEDENI LOVCI
18.15 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
16.15 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 7. 3.
17.50, 20.30 RDEČI VRABEC
21.00 OBLIKA VODE
15.50 FANTOMSKA NIT
19.10, 21.10 DRUŽABNI VEČER
16.20, 18.10 ČEBELICA MAJA: MEDENE 
IGRE, sinhro.
15,30, 17.20 ČEBELICA MAJA: MEDENE 
IGRE, 3D, sinhro.

16.00, 20.50 ČRNI PANTER
18.20 ČRNI PANTER, 3D
18.40, 20.00 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
15.50 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 7. 3.
19.00 ZADNJI LEDENI LOVCI

Četrtek, 8. 3.
11.00 LADY BIRD
19.00 ŽAREK V SRCU

Petek, 9. 3.
20.15 Oskarjev nagrajenec

Sobota, 10. 3.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.00 ODPADNIKI
20.00 ŽAREK V SRCU

Nedelja, 11. 3.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.00 Oskarjev nagrajenec
20.15 ODPADNIKI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 8. marca
19.30 Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 6. marca
18.30 Slavnostna akademija ob podelitvi priznanj Športne zveze Jesenice za 
športne dosežke v letu 2017

Sreda, 7. marca
19.30 Koncert: Tanja Zajc Zupan z gosti

Četrtek, 8. marca
18.00 Revija pevskih zborov gorenjskih srednjih šol

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
6. 3. 

-1/3 °C

Nedelja 
11. 3.

2/4 °C

Sreda 
7. 3. 

Četrtek
8. 3. 

Petek
9. 3. 

Sobota
10. 3.

1/5 °C 2/7 °C 3/8 °C 4/9 °C

Ponedeljek 
12. 3.

Torek
13. 3.

Sreda
14. 3.

Četrtek
15. 3.

0/6 °C 1/8 °C 0/11 °C 2/12 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 
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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)

6. 3. tor. Nika 6.32 17.55

7. 3. sre. Tomaž 6.30 17.56 

8. 3. čet. Janez, dan žena 6.28 17.58 

9. 3. pet. Frančiška 6.26 17.59

10. 3. sob. 40 mučenikov 6.25 18.01

11. 3. ned. Krištof 6.23 18.02

12. 3. pon. Gregor, gregorjevo 6.21 18.03

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Kme-
tijska svetovalna služba je 
prejšnji četrtek predvsem 
za tiste, ki se v okviru dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji 
ukvarjajo s predelavo mesa, 
v Gozdu - Martuljku prip-
ravila delavnico, na kateri 
so ocenjevali kakovost do-
mačih suhomesnatih izdel-
kov. Delavnico je vodila Ire-
na Kos, specialistka za pre-
delavo mesa na Kmetijsko-
-gozdarski zbornici Slo-
venije, strokovnjakinja, ki 
ima z ocenjevanjem mes-
nin bogate izkušnje, saj jih 
že vrsto let ocenjuje na pri-
reditvi Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju.

Udeleženci so na delav-
nico prinesli svoje suhome-
snate izdelke, v večini so bile 
to suhe klobase, ter z zani-
manjem spremljali predsta-
vitev značilnosti senzorič-
nega ocenjevanja: osnov-
nih lastnosti, tehnik pa tudi 
napak, ki jih najpogosteje 
zasledimo pri pripravi su-
hih mesnin. Vse prinesene 
mesnine so pokusili, Irena 

Kos pa jih je vodila skozi po-
stopek ocenjevanja in jih ob 
tem opozarjala na napake 
ter opogumljala z nasveti.

»Zadovoljna sem bila z 
uporabljenimi receptura-
mi in izbranimi surovinami, 
morda je bil le v enem pri-
meru izdelek malo preveč di-
mljen, v drugem pa je imel 
malce preveč česna. Večina 

izdelkov tudi še ni bila pov-
sem zrelih; res pa je, da je 
to najbrž posledica dejstva, 
da večina udeležencev zori 
svoje izdelke v naravnih po-
gojih, kjer ni mogoče urav-
navati temperature in osta-
lih parametrov. Temperatu-
re so bile v zadnjem obdob-
ju zelo nizke, zato je še ved-
no čas, da razvijejo pozitivne 

lastnosti,« je povedala Ire-
na Kos. »Na splošno lahko 
mesnine, ki smo jih pokusi-
li, načeloma ocenim kot dob-
re, če bodo izdelovalci več po-
zornosti namenili zorenju 
– suhe klobase, na primer, 
morajo zoreti vsaj tri tedne – 
bodo izdelki, ki smo jih poku-
šali na delavnici v Gozdu - 
Martuljku, še okusnejše.«

Ocenjevali domače mesnine
»Zadovoljna sem bila z uporabljenimi recepturami in izbranimi surovinami,« je dejala ocenjevalka 
mesnin Irena Kos.

Ocenjevalka Irena Kos je bila zadovoljna z mesninami, ki so jih udeleženci delavnice 
prinesli v ocenjevanje.
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1989

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. 
Rok za prijave smo podaljšali do 9. 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*, nezgo-
dno 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 %, 

                        + poštnina

14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

www.gorenjskiglas.si

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sanja Lončar je 
po rodu iz Vojvodine in tam 
je v »talilnem loncu« števil
nih narodnosti že zgodaj spo
znala pomen sodelovanja. Za 
današnji čas pa je v večji meri 
značilen individualizem, za 
katerega menimo, da nam 
prinaša svobodo. Imamo 
vsak svojo zemljo, sadovnja
ke, prostore za shranjevanje 
nam zasedajo orodja, ki jih le 
redko uporabljamo ... 

Sposobnost 
samopreživetja

Na izrazit individualizem 
kaže tudi življenjski slog Slo
vencev, opaža »slovenska 
snaha« Sanja Lončar. Do
bri dve tretjini nas ima lastne 
hiše in stanovanja (v Švici de
nimo le pet odstotkov prebi
valstva), tretjina prebivalcev 
živi v enočlanskih gospodinj
stvih, prednjačijo starostni
ki. Takšen način življenja pa 
povečuje stroške, zmanjkuje 
nam časa, življenjski prostor 
je slabo izkoriščen, večje so 
obremenitve okolja, ob razpa
danju skupnosti se pojavlja
jo osamljenost, depresije, iz
guba smisla obstoja, izguba 
medgeneracijskega prenosa 
znanj in izkušenj ... Hkrati pa 
je za nas značilna edinstvena 
sposobnost samopreživetja: 
obdelujemo vrtove, prideluje
mo sadje in zelenjavo, vlaga
mo in vkuhavamo shranke za 

zimo, pripravljamo čaje, ze
lišča, kreme in čistila, sami 
pripravljamo drva za zimo, 
znamo šivati, kuhati, zidati ... 
Toda individualna samooskr
ba ima omejitve, poudarja Sa
nja Lončar in predlaga, kako 
se povezati v skupnostni mo
del, ki tudi pri nas ponekod že 
dobro deluje. »Sodelovanje je 
več kot le seštevek posamezni
kov. Dognali smo, da je sku
paj boljše, lepše, smotrnej
še in da nas izpolnjuje,« je 
prepričana Sanja Lončar. Ne
davno se je s Kureščka prese
lila v Škofjo Loko in tu nave
zala stike z društvi, ki bi la
hko posameznike povezali v 
napredni samooskrbi. Lahko 
bi si izmenjevali semena, sa
dike, orodja, stroje, skrbeli za 
skupnostno naročanje, za re
cikliranje (prineseš staro, vza
meš novo), uporabljali »knji
žnice« (izposojevalnice) stva
ri. Sodobna tehnologija nam 
omogoča kompleksnejše mo
dele sodelovanja (soupora
ba koles, avtomobilov, orod
ja) in treba je ugotoviti, kate
re od teh izkušenj se da upo
rabiti tudi v naših razmerah.

Več zaupanja in 
sodelovanja

Spregovorila je o trajnej
ših oblikah sodelovanja, 
kakršna je denimo skupnos
tna podpora kmetom pri 
oskrbi večjega števila dru
žin. Začenjajo se uveljavlja
ti skupnostni vrtovi, kjer je 

navedla dobro prakso urba
nih eko vrtov iz Maribora. 
Mestne, šolske in društvene 
vrtove poznamo tudi pri nas. 
Šolskih je v Sloveniji kakih 
dvesto, društvena in učna vr
tova pa ima v Zbiljah in Pra
šah tudi Društvo Sorško po
lje, organizator enega od Sa
njinih predavanj. Govorila 
je tudi o biodinamičnih sku
pnostih, ki imajo v Sloveni
ji več kot tri tisoč članov in 
skrbijo za skupno izobraže
vanje, pripravo in hranjenje 
preparatov, nakup materi
ala, izmenjavo ... Na tujem 
poznajo skupnostna bivanja 
in eko vasi. Omenja tudi za
nimivo možnost izmenja
ve prostovoljnih ur (hour
exchange), podprto z ustre
zno programsko opremo. 
»Glavni pogoj za celostno 
samooskrbo je več sodelova
nja,« poudarja Sanja Lončar. 
To se da tudi v Sloveniji, kjer 

sicer ljudje ne veljamo ravno 
za zaupljive. Raziskave kaže
jo, da drugim zaupa zgolj 18 
odstotkov Slovencev (v Švici 
52 odstotkov ljudi), vendar s 
spreminjanjem vzorcev ve
denja lahko dosežemo mar
sikaj. 

Ob skupnostni samooskr
bi bi lahko zelenjavo pridelo
vali vse leto, v rastlinjakih. V 
skupnih hlevih bi redili živa
li, kjer bi souporabljali pro
store in se dogovorili, da bi 
poleg za svoje v primeru od
sotnosti skrbeli tudi za živa
li drugega. 

In kako priti do takega so
delovanja? Sanja Lončar je 
udeležencem predavanj raz
delila vprašalnike, s kateri
mi želijo ugotoviti, kakšne 
so potrebe, da bodo lahko na 
osnovi odgovorov povezali 
zainteresirane in tako odprli 
možnosti za nove oblike so
delovanja. 

S sodelovanjem do 
skupnostne samooskrbe
Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, je v Škofji Loki skupaj s tamkajšnjimi 
društvi pripravila predavanje o sodobni skupnostni samooskrbi. V svetu vse večjega individualizma 
spoznavamo pomen sodelovanja, tudi oskrbe z zdravo, doma pridelano hrano.

Sanja Lončar / Foto: Andrej Tarfila

Jasna Paladin

Volčji Potok – Arboretum 
Volčji Potok bo v prihodnjih 
dvanajstih mesecih oboga
tilo zanimivo sodelovanje 
z Narodno galerijo, ki le
tos praznuje svojo stoletni
co. Gre za nekakšno rasto
čo razstavo reprodukcij del 
klasičnih slovenskih slikark 
in slikarjev, ki so v svojem 
ustvarjalnem navdihu upo
dobili ženske in cvetje.

»Povezav med naravo in 
kulturo oz. umetnostjo je og
romno. Za predstavitev Naro
dne galerije v Arboretumu, ki 
je sicer mlajša institucija, a jo 
obišče neprimerno več ljudi 
kot našo galerijo, smo izbra
li umetnine, ki so tako ali dru
gače povezane z lepoto – rože 
in ženske,« je na predstavi
tvi sodelovanja teh dveh jav
nih zavodov s področja kultu
re povedala direktorica Naro
dne galerije Barbara Jaki. Na 
ogled bo 36 umetnin, a toliko 

šele ob koncu leta, saj bodo 
vsak mesec predstavili le tri. 
Med njimi so znana in manj 
znana dela, a vsa takšna, da 
se odlično povezujejo z na
ravnim okoljem. »Umetni
ne bodo v našem parku priš
le do drugačnega izraza, saj to 
ni galerija, svetloba je drugač
na in svoje naredi okolica,« pa 
je povedala Mateja Račevski iz 
Arboretuma.

Prva trojica slik je svo
je mesto našla v drevoredu, 
preostale bodo razvrstili po 
vsem parku. Marca so tako 
izpostavili skupino treh po
membnih žensk – na ogled 
so Kofetarica Ivane Kobilce, 
Franja Tavčar Jurija Šubica 
in Alma Urbanc (rojena So
uvan) Ivana Vavpotiča. 

Vsaka slika je opremlje
na z osnovnimi umetno
stnozgodovinskimi podatki 
in s komentarjem cvetlične 
vsebine, več podatkov pa je 
obiskovalcem na voljo tudi 
preko QRkod.

V parku tudi 
Kofetarica
V Arboretumu Volčji Potok in Narodni galeriji 
so se letošnje evropsko leto kulturne dediščine 
odločili počastiti s skupnim projektom. V parku 
bo tako na ogled vrsta slik z motivi rož in žensk.

Med prvimi tremi slikami, ki bodo do februarja prihodnje 
leto krasile Arboretum, je tudi znamenita Kofetarica.
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Vodja strežbe m/ž (Kranjska Gora) 
Ključne delovne naloge: organiziranje, vodenje in nadzor dela v strežbi, dnevna sez-
nanitev osebja (briefing) s strukturo in številom gostov ter ostalimi informacijami, po-
membnimi za nemoten potek dela, sodelovanje pri pripravi vsebin katalogov, jedil-
nih listov, menijev in vinskih kart, sodelovanje pri pripravi hranilnih vrednosti živil in 
sodelovanje pri označevanju alergenov ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 18. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor tehnik m/ž (Jesenice) 
Naloge in odgovornosti: izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole izdelkov 
in procesov, ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, sodelovanje pri reševa-
nju reklamacij, delo s strojem 2D/3D CMM, izobraževanje in usposabljanje sode-
lavcev, predlaganje in uvajanje novih postopkov, tehnik in načinov dela, urejanje 
delovnega okolja, vodenje evidenc. Hidria Rotomatika, d. o. o., Spodnja Kanomlja 
23, 5281 Spodnja Idrija. Prijave zbiramo do 1. 4. 2018. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Skrbnik kupcev m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: ustrezne delovne izkušnje v navtični industriji, jadralske izku-
šnje so zelo zaželene, dokončano V. stopnjo izobrazbe ... Elan, d. o. o., Begunje 1,  
4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 12. 3. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Čistilec-logistik m/ž (Gorenjska) 
Opis del in nalog: čiščenje/razkuževanje prostorov, predmetov in opreme bolnišni-
ce ter notranji transport. Aktiva čiščenje, d. o. o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin. 
Prijave zbiramo do 14. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji ali strežbi m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Village 
Bled išče novega sodelavca za delovno mesto pomočnik v kuhinji ali strežbi. Plan-
tea, d. o. o., Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 1. 4. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja strežbe m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Village 

Bled išče novega sodelavca za delovno mesto vodja strežbe. Plantea, d. o. o., Ces-
ta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 1. 4. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Villa-
ge Bled išče novega sodelavca za delovno mesto natakar. Plantea, d. o. o., Cesta 
Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 1. 4. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vrtnar/vzdrževalec m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Villa-
ge Bled išče novega sodelavca za delovno mesto vrtnar/vzdrževalec. Plantea, d. o. 
o., Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 1. 4. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Natakar v kavarni Blejski grad m/ž (Bled) 
Pričakujemo: prevzemanje naročil gostov, deserviranje, zaračunavanje in ob-
račun storitev, skrb za kakovostno in ažurno postrežbo, zaželene so izkušnje iz 
priprave kavnih napitkov, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina), 
zaželeno je tudi znanje drugih svetovnih jezikov. Jezeršek gostinstvo, d. o. o.,  
Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 1. 4. 2018. Podrobnosti na www. 
mojedelo.com.

Partner upravljalec bencinskega servisa m/ž (Kranj) 
Partner bo upravljal bencinski servis kot samostojna pravna oseba. Od bodočega 
partnerja pričakujemo, da svoje strokovno znanje, izkušnje in sposobnosti upo-
rabi v interesu maksimalne učinkovitosti poslovanja in povečanja zadovoljstva 
naših kupcev na bencinskem servisu. Mol Slovenija, d. o. o., Lendavska ulica  
24, 9000 Murska Sobota. Prijave zbiramo do 16. 3. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec (Šenčur) 
Podjetje Hovercraft, d. o. o., je inovativno proizvodno podjetje, ki v svoje vrste vabi 
več proizvodnih delavcev. Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 1, 4208 Šenčur. Prija-
ve zbiramo do 14. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Trženje in marketing portala kosarka.si (Ljubljana, teren in od doma) 
Iščemo osebo, ki bo skrbela za trženje in marketing največjega slovenskega košar-
karskega portala kosarka.si. Sportelement, d. o. o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 1. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za zaloge m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: organiziranost, strukturiranost in sistematičnost, izrazito natančno 
osebo in občutek za red in urejenost, veselje do dela s številkami, pozitivno narav-
nanost, pripravljenost za sodelovanje in odprto komunikacijo, poznavanje proce-
sov in načina dela v velikem skladišču, najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju 
skladiščenja ali planiranja ... Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. 
Prijave zbiramo do 22. 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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Predstavitev knjige Jaz, Čarli Čeplin
Kranj – V Knjigarni Ognjišče na Koroški cesti 19 bo danes, v 
torek, 6. marca, ob 19. uri pater Karel Gržan predstavil svojo 
novo knjigo Jaz, Čarli Čeplin, v kateri pripoveduje o smešnih 
prigodah svojega življenja. Predstavljene bodo tudi druge 
njegove knjige.

Predstavitev knjige za svojce obolelih za demenco
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi na 
Torkov večer s knjižnico – predstavitev knjige Slavice Bider-
man Ravnovesje na visokih petkah, da lažje ubežimo de-
menci. Prireditev bo danes, v torek, 6. marca, ob 19. uri v 
Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Glasbeni recital ob dnevu žena
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi v če-
trtek, 8. marca, ob 19. uri v Miheličevo galerijo v Kašči na 
Spodnjem trgu na recital ob dnevu žena z naslovom Večer 
ruske poezije in glasbe. V glasbenem recitalu v izvedbi Kul-
turno-umetniškega društva Talisman bodo nastopili Irina 
Guščina (petje), Slavica Ravnik (recitacija) in vokalna skupi-
na Ruski talisman.

Brazgotine Nevenke Lekan
Žiri – V četrtek, 8. marca, bo ob 19. uri v Krajevni knjižnici 
Žiri pesnica Nevenka Lekan predstavila svojo knjigo in hkrati 
svojo življenjsko zgodbo. S pesmimi in izpovedmi v knjigi 
Brazgotine seže globoko v svoje življenje in pokaže, da je 
navkljub vsem preprekam danes trdna in pogumna ženska. 
Z njo se bo pogovarjal glavni urednik knjige Martin Lisec.

Gregorjevo v Tržiču
Tržič – Tokratni Tržni dan bo v Tržiču znamenju gregorjeve-
ga. V soboto, 10. marca, bo od 8. do 13. ure v Atriju Občine 
Tržič raznolika ponudba domačih dobrot in ročno izdelanih 
izdelkov. Ob 10. uri se boste v Galeriji Atrij lahko udeležili 
odprtja razstave svetil mojstra Jerneja Kosmača z naslovom 
Luč in voda, ob 10.30 pa bo v atriju delavnica izdelovanja 
gregorčkov. V nedeljo, 11. marca, bodo otroci v Tržiču po 
vodi spustili gregorčke, s tem oznanijo prihod pomladi in 
se spomnijo čevljarjev, ki so na ta dan prenehali z delom ob 
luči. V Kurnikovi hiši in Kulturnem centru Tržič bosta od 16. 
ure dalje potekali delavnici izdelovanja gregorčkov. Osrednja 
prireditev bo potekala v Atriju Občine Tržič ob 18. uri. Pro-
gram bodo pripravili otroci Osnovne šole Križe, sodeloval 
bo tudi Pihalni orkester Tržič. Sledil bo sprevod do nabrežja 
Tržiške Bistrice, kjer bodo ob gorečem kresu gregorčki spla-
vali po vodi. Nedeljsko dogajanje bodo popestrile stojnice.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale naslednje medgeneracijske dejavnosti: Medgene-
racijski center Kranj: 8. marca ob 10.30 Vesele urice itali-
janščine, četrtek, 8. marca, ob 17.30 potopisno predavanje 
Planinarjenje po Hvaru, petek, 9. marca, ob 16.30 Ruska 
delavnica: Sladki šopek za dan žena – izdelava sladkih na-
geljnov; Cerklje: 7. marca ob 17. uri Naravno somatsko giba-
nje – OŠ Cerklje, 9. marca ob 10. uri Urejanje parka – Dom 
Taber; Preddvor: 6. marca ob 9. uri delavnica Z dihanjem do 

boljšega zdravja – TIC Preddvor, 8. marca ob 16.45 Vadba 
za zdravo hrbtenico – Dom krajanov na Zg. Beli (dvorana); 
Šenčur: 6. marca ob 11. uri Vesele urice nemščine – Sejna 
soba občine Šenčur, 7. marca ob 17. uri Telovadba za vse ge-
neracije – Športna dvorana ob OŠ Šenčur. Za vse dejavnosti 
so obvezne prijave po telefonu 041 724 134 ali na e-naslovu 
mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici se bodo danes, v torek, 6. 
marca, nemške urice začele ob 17. uri, jutri, v sredo, 7. mar-
ca, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 8. marca, 
bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 9. marca, pa bo Brihtina 
pravljična dežela ob 10. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 6. marca, ustvarjalne delavnice ob 15. uri.

Preddvor – Na sobotni bralni urici, ki bo potekala 10. marca 
v prostorih Zavoda za turizem Preddvor, bodo otroci ob 10. 
uri lahko prisluhnili zgodbici Tako kot nocoj.

IZLETI

Turni smuk
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 24. mar-
ca, na turni smuk na Sternspitze (2497 m) v skupini Ankogla. 
Tura tehnično ni zahtevna, kondicijsko pa srednje zahtevna. 
Potrebno je obvladanje hoje na turnih smučeh in osnovno 
znanje smučanja; vzpona bo za približno tri ure in pol do 
štiri ure. Odhod z lastnim prevozom izpred Mercator centra 
Primskovo v Kranju bo ob 5.30. Prijave in informacije: Breda 
Pirc, tel. 051 397040; Stanko Dolenšek tel. 040 206164.

PREDAVANJA

Sprejemanje drugačnosti
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 8. marca, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Sprejemanje drugačnosti. Predavanje, ki bo po-
tekalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovod-
nem stolpu), bo vodila Katarina Lavš Mejač, prof. psih., ped. 
Po predavanju vabijo na priljubljeno delavnico Učenje tehnik 
pravilnega dihanja in sproščanja s petjem, ki jo bo vodila Eva 
Mladenovič.

Varnost v cestnem prometu
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na predavanje Var-
nost v cestnem prometu, ki bo v sredo, 7. marca, ob 18. uri 
v Domu krajevne skupnosti na Kokrici, v prostorih društva. 
Predaval bo Andrej Pavlin. Predavanje bo obsegalo predsta-

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
je s strani ministrstva za in-
frastrukturo prejela skoraj 
117 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev za projekt Uvedba 
izposoje koles v Kamniku. 
Celotna vrednost projekta, 
ki bo izveden letos, je sicer 
295 tisoč evrov.

»V mestu Kamnik bomo 
uvedli javni sistem izposo-
je koles. Kamničanom bo na 
voljo trideset električnih ko-
les, ki si jih bodo lahko izpo-
sodili in jih vrnili na šestih 
postajah v mestu. Kamnik 
se bo z uvedbo avtomatske-
ga sistema izposoje koles 
pridružil številnim evrop-
skim in svetovnim mestom, 
kjer tovrstni sistemi uspeš-
no delujejo že vrsto let. Gre 
za avtomatiziran, praktičen 
in ekološko naravnan sistem 

prevoza za potovanje po vsak-
danjih opravkih znotraj obči-
ne. Uporabniki se z njegovo 
uporabo izognejo vožnji z av-
tomobilom in plačilu parkir-
nine, prihranijo čas pri iska-
nju prostega parkirnega mes-
ta, zmanjšajo izpuste ogljiko-
vega dioksida in poskrbijo za 
kanček vsakdanje rekreaci-
je,« pravijo na občini.

Postaje bodo pri nakupo-
valnem centru (Qlandia), v 
neposredni bližini bloko-
vskega naselja na Duplici 
(pri pošti), na železniški po-
staji Kamnik, pri knjižnici, 
na glavni avtobusni postaji v 
Kamniku in pri Domu kul-
ture Kamnik. Število prostih 
koles in praznih parkirnih 
mest bodo uporabniki lahko 
preverili na spletu in aplika-
ciji za mobilne telefone.

Projekt naj bi predvidoma 
zaživel še pred poletjem.

Uvedli bodo  
izposojo koles
Občina Kamnik bo v mestu uredila šest postaj  
za izposojo električnih koles.

Knjižnica Globus bo 
od 14. do 17. 3. 2018 zaradi inventure ZAPRTA

 
Obveščamo vas, da bomo v Knjižnici Globus od 12. do 17. 
3. 2018 izvajali inventuro knjižničnega gradiva. Krajevne 
knjižnice Cerklje, Naklo, Jezersko, Preddvor, Stražišče in 
Šenčur bodo ves teden odprte po ustaljenem obratovalnem 
času, vračanje kranjskega gradiva pa tam ne bo mogoče.

12. in 13. 3. 2018 bo Knjižnica Globus ODPRTA od 8. 
do 19.30 ure, onemogočena pa bo izposoja gradiva iz 
skladišča in posebnih zbirk (tudi v čitalnico).

Od 14. do 17. 3. 2018 bo Knjižnica Globus ZAPRTA.
• Ne bo si mogoče izposoditi gradiva, prireditev ne bo.
• Zamudnine ne bomo obračunali.
• Rezervacij, medoddelčne in medknjižnične izposoje 
   ne bomo izvajali.
• Člani bodo lahko kranjsko gradivo vračali v nabiralnik
    Knjižnice Globus, ki je dostopen z RFID člansko izkaznico.

Zadnji razvoz izposoje med enotami MKK bo organiziran v 
ponedeljek, 12. 3. 2018, naslednji pa po koncu inventure, v 
ponedeljek, 19. 3. 2018. 

Hvala za razumevanje!
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Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 7. marca,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Kranjčan-
ki 16. 2. 2018, je bilo podjetje BALDRIJAN, D.O.O., IZ KRA-
NJA, ki poklanja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti srečni 
nagrajenci so: 1. nagrada: bon v vrednosti 30 € prejme Tonč-
ka Jelovčan, Žabnica, 2. nagrada: bon v vrednosti 20 € prej-
me Francka Langerholc, Škofja Loka, 3.–5. nagrada: bon v 
vrednosti 10 € prejmejo Srečo Koren, Mojstrana, Marinka 
Kern, Visoko in Martina Keržič, Kranj. Prevzem nagrad je 
mogoč na sedežu podjetja v delovnem času. Nagrajencem 
čestitamo!

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 
  v naravni                         velikostiSt
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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

OSMRTNICA

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, mama in prababica 

Miroslava Vršnak
Pogreb bo v sredo, 7. marca 2018, ob 15. uri na kranjskem pokopališču.

Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njeni

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

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

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi totalka, slab-
še ohranjen ali v okvari, od 2005 letni-
ka naprej. www.avtovleka-simenko.si, 
tel.: 070/300-554 
 18000754

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

SUHA bukova, hrastova in mešana 
drva, možna dostava, tel.: 031/676-
235  
 18000638

SUHA mešana in gabrova drva in trak-
torsko prikolico za prevoz za živali, tel.: 
031/343-177 18000756

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18000757

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Deutz, IMT, Ursus, Ze-
tor, Store, Univerzale ali drugo, tel.: 
031/851-485 18000762

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
črne, pred nesnostjo, in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18000737

TELIČKA ČB/BBP, stara 14 dni, tel.: 
041/357-944 18000760

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 031/385-237 18000753

PRODAMO obnovljena 
stanovanja v veèstanovanjskem 
objektu Vila-A Tržiè na naslovu 
Bistrica 26, 4270 Tržiè.
Tip prodaje: z zbiranjem 
nezavezujoèih ponudb;
Informacije in najava ogledov: 
04 208 41 86 ali 
info@imobilia-gbk.si;
Prodajne aktivnosti vodi 
nepremièninska družba Imobilia 
GBK d.o.o., Gorenjska banka pa za 
kupce ponuja ekskluzivne stano-
vanjske kredite po opazno nižji 
obrestni meri od standardne 
ponudbe.
www.gbkr.si/nepremicnine/vila-a

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.

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli osebo za 
strežbo, nedelje proste, delo izmen-
sko. Štibelj Špela, s.p., Partizanska c. 
17, Kranj, tel.: 040/646-174  
 18000743

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 voznika tovornjaka, kot ok-
repitev naše ekipe, za delo v Avstriji 
in Nemčiji. Plača po dogovoru. Vese-
limo se vašega klica 030/758-314, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija  
 18000761

AGRARNA skupnost Planina pod Goli-
co, Planina pod Golico 73,  Jesenice 
išče pastirja za pašo ovc na Golici, tel.: 
031/531-087, 041/350-197  
 18000755

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
030/758-314, g. Grilc, Diaplan Stahl 
+ Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
fur/Celovec, Avstrija  
 17004319

IŠČEMO – tesarje/montažne delavce, 
kot okrepitev naše ekipe, za delo v Av-
striji in Nemčiji. Plača po dogovoru. Ve-
selimo se vašega klica 030/758-314, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija  
 17004320

ZAPOSLIMO trgovca za prodajo kme-
tijske mehanizacije in rezervnih delov, 
z najmanj 5 leti izkušenj, PC Kmečki 
stroji, d.o.o., Sv. Barbara 23, 4220 
Škofja Loka, tel.: 041/611-253 
 18000685

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  
 18000733

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

ZASEBNI STIKI
IŠČEM vdovo, mlajšo od 70 let, sred-
nje postave, tel.: 041/358-042  
 18000759

RAZNO
PRODAM

ZAMRZOVALNO skrinjo, staro 5 let, 
in dnevni regal 3 m, bukev, moderen, 
ugodno, tel.: 040/501-213 18000758Rezultati 18. kroga  

– 4. marca 2018
3, 11, 12, 16, 27, 35, 38 

in 21
Loto PLUS:

4, 7, 18, 22, 32, 36, 39 
in 21

Lotko:
6 4 3 4 5 8

Sklad 19. kroga za 
Sedmico: 1.300.000 EUR
Sklad 19. kroga za PLUS: 

200.000 EUR
Sklad 19. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

vitev dela policije, novosti Zakona o cestnoprometnih pred-
pisih, poudarek bo na organizaciji prireditev, krožiščih, no-
vih prometnih znakih, najpogostejših prekrških. Vstopnine 
ne bo.

OBVESTILA

Radovljiška knjižnica obvešča
Radovljica – Radovljiška knjižnica bo zaradi selitve zaprta od 
ponedeljka, 19. marca, dalje. Gradivo, ki si ga v radovljiški 
knjižnici izposodite do takrat, ima rok vrnitve 7. maj in ga je 
treba vrniti v novo radovljiško knjižnico.

Volilni občni zbor upokojencev Kokrice
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi članice in člane 
na volilni občni zbor, ki bo v petek, 9. marca, ob 16. uri v 
dvorani Doma krajanov na Kokrici. Na zboru bo izvoljeno 
novo vodstvo, zato prosijo, da se ga upokojenci udeležijo v 
čim večjem številu. 

Občni zbor KUD Pod lipo Adergas
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi jutri, v sredo, 7. marca, ob 19.30 na občni zbor društva, 
ki bo dvorani v Adergasu. Na zboru bodo pregledali delo v 
preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2018.

Stres in zdravje

Kranj – Gorenjska podružnica za zdravje srca in ožilja v pe-
tek, 9. marca, ob 17. uri v Zdravstvenem kotičku Mestne knji-
žnice Kranj pripravlja delavnico Stres in zdravje. Delavnico 
bo vodila mag. Tjaša Šubic, dr. med., specialistka interne 
medicine. Po delavnici bodo potekale meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola.

RAZSTAVE

Slike po slikah velikih mojstrov
Naklo – V marcu – Voglarjevem mesecu v Naklem – je Dru-
štvo LIK Naklo skupaj s 17 slikarji pripravilo razstavo Slike 

po slikah velikih mojstrov. Odprtje razstave s kratkim glas-
benim programom bo danes, v torek, 6. marca, ob 18. uri v 
Pavlinovi galeriji v kulturnem Domu Janeza Filipiča Naklo 
(za Hotelom Marinšek). 

Zgodovina šolstva na Jesenicah
Jesenice – V Galeriji Kosova graščina bodo v četrtek, 8. mar-
ca, ob 18. uri odprli muzejsko razstavo Zgodovina šolstva 
na Jesenicah.

PREDSTAVE

Brade
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje si v 
četrtek, 8. marca, ob 20. uri lahko ogledate komedijo Brade. 
Nastopili bodo: Boštjan Gorenc - Pižama, Perica Jerković in 
Gašper Bergant.

Čaj za dve
Brezje – Dramska skupina Društva upokojencev Komenda 
in Krajevna skupnost Brezje ob prazniku dneva žena in mu-
čenikov vabita v soboto, 10. marca, ob 18. uri v Dom kraja-
nov Brezje na ogled komedije Toneta Partljiča Čaj za dve. 
Namesto vstopnine so zaželeni prostovoljni prispevki.
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Anketa

Julija Benet,  
komisija za promet:

»Trudimo se, da bi promet 
tudi ob prizorišču tekel, kot je 
treba. Vozniki tako kot vsako 
leto upoštevajo naša navodi-
la, tako da kakšnih posebno-
sti ni.«

Janko Tavčar, Novo mesto:

»V Kranjski Gori smo na po-
čitnicah. Prišli smo navijat 
za naše, predvsem za Žana 
Kranjca. Sicer pa sem že tret-
jič na Pokalu Vitranc, sin pa 
drugič. Vzdušje je letos od-
lično.«

Nina Mlinar, Celje:

»Seveda smo prišli podpreti 
naše z Žanom Kranjcem na 
čelu. Sicer pa navijam tudi za 
Marcela Hirscherja. Vzdušje 
je sicer odlično, a mislim, da 
smo bili navijači lani še gla-
snejši.«

Robert Carotta, zdravnik:

»Za zdaj smo oskrbeli le ita-
lijanskega tekmovalca, ki je 
padel na progi, sicer pa na 
srečo nismo imeli nobenega 
dela. Tudi z navijači ne pri-
čakujemo težav, saj gre za 
pravo športno prireditev.«

Aleš Senožetnik

Minuli konec tedna je potekal 
tradicionalni Pokal Vitranc, ki 
je v Podkoren privabil veliko 
obiskovalcev. Utrip smo pre-
verili med tistimi, ki so skr-
beli, da je na prizorišču vse 
potekalo gladko, in povpra-
šali navijače o njihovih vtisih.

Foto: Tina Dokl

Spektakel  
v Podkorenu

Janez Traven,  
varovanje Sintal:

»Obiskovalcev je kar precej, 
ampak varnostniki nimamo 
nobenih težav. Ob dobri or-
ganizaciji vse poteka brez 
večjih posebnosti, obiskoval-
ci pa upoštevajo navodila.«

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno, zjutraj in dopoldne bo občasno snežilo, 
nato bo večinoma suho. Jutri bo pretežno oblačno in večinoma 
suho. V četrtek se bo delno zjasnilo, čez dan bo tudi topleje.

Aleš Senožetnik

Gora pri Komendi – Tradici
onalni Skoki na Gori v vasi
ci nedaleč od Komende vse
lej privabijo precejšnje števi
lo gledalcev in tekmovalcev, 
ki se na dvajsetmetrski nap
ravi pomerijo v skokih z alp
skimi smučmi. Med rezul
tati so bile tudi letos zapisa
ne daljave večje od dvestotih 
metrov, saj organizatorji de
cimetrske daljave zapišejo v 
metrih in tudi na ta način po
pestrijo dogajanje.

Štirideset tekmovalcev se 
je minulo nedeljo pognalo 

z »velikanke« na Gori, a kot 
zatrjujejo tako organizator
ji kot skakalci, je v ospredju 
zabava in šele nato rezultat. 
Skoki na Gori, ki jih je Dru
štvo Skakalni komite Gora 
organiziralo že dvaindvajse
tič, namreč štejejo za prire
ditev, kjer se srečujejo stari 
znanci in sklepajo nova pri
jateljstva, dogodek pa mine
va tudi ob zabavnem dogaja
nju med odmori.

Skoki z alpskimi smučmi 
imajo na Gori že precej dol
go tradicijo. »Otroci smo že 
konec šestdesetih in v se
demdesetih skakali na stari 

Koželjevi skakalnici na Gori, 
nato pa je zadeva za nekaj let 
zamrla, a smo jo ponovno 
obudili v začetku devetdese
tih, v času po osamosvojitvi. 
To so bili lepi časi, ko smo se 
veliko družili in je bilo tudi 
tekmovalcev več kot danes, 
zbralo se jih je tudi osemde
set ali devetdeset,« se spomi
nja domačin Rudi Jeraj, ki je 
zadnjič nastopil leta 2013, od 
takrat pa zaradi poškodbe pri 
kolesarjenju dogajanje raje 
spremlja kot gledalec.

Organizatorji so z mini 
skakalnico Gorjanščico 
poskrbeli tudi za to, da so v 

skokih uživali najmlajši, vse 
pa sta zabavala komendska 
godba in modelar Andrej 
Mlakar, ki je z letalom izva
jal vragolije med odmori.

Precej načrtov imajo tudi 
za prihodnja leta. »Upamo, 
da nam bo uspelo zgraditi 
novo napravo, ki bo izdelana 
po Goriškovih načrtih, zra
ven pa bi radi postavili tudi 
manjšo, desetmetrsko ska
kalnico za mlajše tekmoval
ce. Prav tako bi radi uredili 
tudi dostop do skakalnic,« 
je povedal Jože Šimenc z 
Društva Skakalni komite 
Gora.

Skakalci znova na Gori
Skakalci z vseh koncev Slovenije so se minulo nedeljo znova pognali z dvajsetmetrske skakalnice  
na Gori pri Komendi. Tako kot vselej pa sta bolj kot rezultat in končna uvrstitev štela dobra volja  
in druženje.

Najdaljši skoki so tudi letos presegli dvestometrsko 
znamko.

Vsako leto se pod skakalnico zbere precejšnje število 
obiskovalcev.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na osmi marec, 
mednarodni dan žensk, se 
spominjamo dogodka pred 
160 leti, ko so tekstilne de
lavke v New Yorku organizi
rale protest zoper nečloveš
ke delovne pogoje in preniz
ke plače, v poznejših letih pa 
je žensko gibanje poleg bolj
ših delovnih razmer in plač 
terjalo tudi volilno pravico. 
Sled njo so ženske v razvitem 
delu sveta dosegle, v Slove
niji denimo leta 1945. Kaj pa 
siceršnje razmere žensk in 
njihova enakopravnost?

Pri plačah zaostajajo  
za moškimi

Po statističnih podatkih je 
polovica prebivalcev v Slo
veniji žensk. Njihova sta
rost ob rojstvu prvega otro
ka je vse višja, leta 2014 je 
bila nekaj nad 29 let. Njiho
va življenjska doba se daljša 
in je od pričakovane življenj
ske dobe moškega daljša za 
šest let. Ženske so tudi vse 
bolj izobražene, najdemo 
jih na vodilnih mestih, kjer 
so sicer še vedno v manjšini. 
Pred deset letjem jih je bilo 
med generalnimi direktorji 
in člani uprav dobra petina, 
pred dvema letoma pa jih je 
statistika naštela že četrtino. 
Pač pa statistika ugotavlja, da 
povprečna plača žensk zaos
taja za zaslužkom moških za 
več kot pet odstotkov. Tudi 
tveganju revščine so večino
ma izpostavljene v večji meri 
kot moški. Ženske prevladu
jejo med prebivalci domov 
za starejše, skoraj tri četrti
ne jih je, razlog za sprejem 
v dom pa je največkrat bole
zen. Ženske pogosteje kot 

moške omenjamo v poveza
vi s fizičnim in spolnim nasi
ljem, zlasti z nasiljem v dru
žini. Zanje so ustanovljene 
tudi varne hiše, kamor se lah
ko umaknejo pred nasiljem. 

Vse več jih je v 
parlamentu in vladi

Kako pa je z ženskami v 
politiki? V slovenski parla
ment jih je bilo na zadnjih 
državnozborskih volitvah iz
voljenih največ doslej, 36,6 
odstotka, kar analitiki na 
eni strani pripisujejo pred
pisanim ženskim kvotam, 
na drugi pa nastanku novih 
strank z novimi obrazi. Tako 
je denimo med poslanci vo
dilne stranke SMC kar polo
vica žensk. Njihov delež se je 
povečal tudi v vladi, kjer jih 
je 41 odstotkov. 

Zadovoljni cvetličarji  
in trgovci

Materinski dan pa je po
svečen ženskam v njihovi 
materinski vlogi. Na naših 
tleh se je praznovanje ma
terinskega dne pojavilo po 
prvi svetovni vojni. Sprva 
se je praznoval takrat kot v 
ZDA, 15. maja, pozneje se 
je praznovanje prestavilo na 
25. marec. V Sloveniji se po 
drugi svetovni vojni mate
rinski dan zaradi praznova
nja dneva žena praviloma ni 
praznoval, danes pa je po
novno v veljavi in se praznu
je na isti dan kot Marijino oz
nanjenje. 

Tako kot mnogi prazni
ki sta tudi oba ženska pre
cej skomercializirana, z naj
večjim veseljem ju tako pra
znujejo cvetličarji in drugi 
trgovci.

Marec, mesec 
ženskih praznikov
Ta teden je osmi marec, mednarodni dan žensk, 
dan praznovanja ekonomske, politične in socialne 
enakopravnosti in dosežkov žensk. V drugi 
polovici marca pa praznujemo materinski dan.


