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Inšpektorat  
zadržal odpoved 
Predsednica sveta delavcev v In-
frastrukturi Bled Marjana Mrak se 
je zaradi zadržanja izvršitve kriv-
dne odpovedi zaposlitve sicer vr-
nila v službo, a so jo kmalu spet 
poslali domov, tokrat na čakanje 
na delo.
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REKREACIJA

Blizu osemdesetih,  
pa še na skakalnici
Najstarejši udeleženec svetovne-
ga prvenstva veteranov v smučar-
skih skokih in nordijski kombina-
ciji v Planici je bil star 77 let. »Smo 
norčavi, skačemo le še za zaba-
vo,« je dejal Peter Slatnar, eden 
izmed slovenskih veteranov.

13

KRONIKA

Še danes ne ve, zakaj 
sta kredita sporna
Na sojenju na ljubljanskem okro-
žnem sodišču zaradi domnevno 
nezakonitega obvodnega financi-
ranja Merfina pri prevzemu Mer-
kurja v letih 2008 in 2009 so zasli-
šali tedanjo finančno direktorico 
Merkurja Janjo Kraševec.

14

ZADNJA

Planica v  
pripravah na polete
V Planici se že pripravljajo na fi-
nale svetovnega pokala, ki bo od 
22. do 25. marca. Letošnje pripra-
ve zaznamujejo velike količine 
snega. Samo z letalnice ga bo tre-
ba odstraniti nekaj tisoč kubičnih 
metrov.

24

VREME

Danes in jutri bo  
spremenljivo oblačno.  
V četrtek se bo pooblačilo, 
proti večeru se bodo  
padavine okrepile. 

1/11 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:  Loške novice

Aleš Senožetnik

Grad – Konec prejšnjega te-
dna je odstopil Srečko Retu-
znik, ki je bil zadnjih 14 let 
na mestu direktorja podjetja 
RTC Krvavec. Kot so za Slo-
vensko tiskovno agencijo po-
vedali v Uniorju, bo vodenje 
podjetja prevzel predsednik 
nadzornega odbora RTC Kr-
vavec Branko Bračko, in si-
cer največ za eno leto.

Odhaja v pokoj

Srečko Retuznik razlogov 
za odstop sicer ne želi po-
drobneje komentirati, po-
vod za njegovo odločitev, da 
se upokoji, pa je dogajanje 
okoli prevzema podjetja, ki 
mu je načeloval. 

Znano je, da se Retuznik 
ni strinjal z načinom pro-
daje krvavškega upravljavca 
žičnic in je tudi javno izrazil 

svoje pomisleke, o čemer 
smo že poročali. Nedavno je-
tudi zavrnil podpis kreditne 
pogodbe, s katero bi Alpska 

investicijska družba lahko 
kupila podjetje, saj, kot je 
dejal, to presega njegove pri-
stojnosti. Podpis pogodbe 
mu je odsvetoval tudi notar, 
ki zaradi strokovnih pomi-
slekov ni želel v obliki notar-
skega zapisa sestaviti name-
ravanega kreditnega posla. 

Kot smo že poročali, bo o 
refinanciranju dolgov odlo-
čala skupščina družbe, ki je 
sklicana za prihodnji petek. 
Na skupščini bodo odloča-
li tudi o spremembi statuta 
in uvedli dvočlansko upravo, 
kar naj bi bilo potrebno zara-
di boljše učinkovitosti pri vo-
denju podjetja. 

Rok za nakup podjetja 
RTC Krvavec se sicer izteče 
16. aprila.

Odstopil Srečko Retuznik
Zaradi dogajanja v zvezi s prevzemom podjetja je konec prejšnjega tedna odstopil direktor RTC Krvavec 
Srečko Retuznik.

Srečko Retuznik je RTC Krvavec vodil štirinajst let.

Maja Bertoncelj

Kranj – V Športni dvorani 
Planina so se pretekli konec 
tedna štiri ženske košarkar-
ske ekipe borile za pokalno 
lovoriko. Ta je ostala v Kra-
nju. Domače igralke Trigla-
va so v polfinalu najprej vi-
soko premagale Konjice s 75 
: 36 (23 : 14, 18 : 5, 20 : 11, 14 : 
6), nato pa v izenačenem ob-
računu v finalu še Cinkarno 
Celje. Končni rezultat je bil 
72 : 68 (21 : 21, 17 : 16, 24 : 
18, 10 : 13). 

Odločilno prednost so si 
varovanke trenerja Erne-
sta Novaka priigrale v dru-
gi in tretji četrtini. Zadošča-
la je za končno veliko slav-
je. Za triglavanke je to dru-
gi naslov zmagovalk Poka-
la članic. Prvega so osvoji-
le v sezoni 2013/2014. Naj-
več pokalnih naslovov ima-
jo Celjanke, dvanajst, ene-
ga manj ima Ježica, z dve-
ma naslovoma pa so trigla-
vanke na tej lestvici prišle 
na tretje mesto.

Več na strani 11

Kranjčanke drugič pokalne zmagovalke
Košarkarice Triglava iz Kranja so drugič v 
zgodovini postale pokalne zmagovalke in tako 
ponovile uspeh izpred štirih let. Zmaga je bila še 
slajša, saj so jo osvojile pred domačimi gledalci.  
V finalu so bile boljše od Cinkarne Celje.

Košarkarice Triglava so se veselile pokalnega naslova. / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BREDA RESMAN iz Begunj na Gorenjskem.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Festival elektronske glasbe z Afrojackom

V petek, 30. marca 2018, 
prihaja na Gospodarsko raz-
stavišče v Ljubljano Electric 
Poppy – festival elektronske 
glasbe, na katerem bo na-
stopil osmi najboljši DJ na 
lestvici DJ Mag in producent 
z mnogimi hiti – Afrojack. Na 
odru se bodo z grammyjem 
nagrajenemu DJ-u pridružile 
še druge zvezde elektronske 
glasbe: Ravitez (Nizozem-
ska), Avadox (Slovenija), 
Jimmy Clash (Nizozemska), 

Galoski (Makedonija), Felice (Avstrija), Sasha Mikac (Hrva-
ška), Tricky Gullivan (Nizozemska). Afrojack je v svoji bogati 
glasbeni karieri nastopil na največjih glasbenih festivalih (To-
morrowland, Ultra Music Festival, Coachella, ADE, Sunburn, 
Mysteryland, EDC Las Vegas ...). Je producent mnogih hitov, 
kot so: Another Life, Ten Feet Tall, Dirty Sexy Money in Turn 
Up the Speakers. Vstopnice lahko kupite v predprodaji na 
Petrolovih bencinskih servisih, bencinskih servisih OMV, na 
Pošti Slovenije, v Trafikah 3dva, Big Bangu, poslovalnicah 
Kompasa ter na spletni strani www.eventim.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Naštejte tri hite Afrojacka. Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do torka, 20. marca 2018, na na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Komedija (Totalno) katastrofalna večerja

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je na sporedu pred-
zadnja predstava letošnje sezone gledališkega abonma-
ja Nasmejmo se. Komedija Gledališča Koper z naslovom  
(Totalno) katastrofalna večerja je nastala v režiji Sama M. 
Strelca, v njej pa igrajo Aleš Valič, Mojca Partljič, Igor Štamu-
lak, Vanja Korenč, Anja Drnovšek in Gorazd Žilavec. Zaradi 
krize srednjih let je na preizkušnjo postavljena zvestoba za-
konskega para, v zgodbo pa se poleg ljubice vmešajo še mo-
žev najboljši prijatelj, ki je tudi skrivni ljubimec njegove žene, 
kuharica, ki se pretvarja, da je model, in model, ki se pretvarja, 
da je ljubica … Kako se bo vse skupaj izteklo? Bo na koncu ven-
darle zmagala prava ljubezen? Ima laž kratke noge? Predsta-
va bo na ogled v četrtek, 22. marca 2018, ob 20. uri. Na voljo  
je še nekaj vstopnic za izven, in sicer v spletni prodajalni 
www.mojekarte.si. Več informacij vas čaka na spletni strani 
www.smejmo.se in telefonski številki 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
predstavo (Totalno) katastrofalna večerja. Nagradno vpraša-
nje: Kdo je režiser predstave (Totalno) katastrofalna večerja 
Gledališča Koper? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
ponedeljka, 19. marca 2018, na naslov: Gorenjski glas, Ble-
iweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Po zadnjih 
usklajevanjih predloga 
zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem za-
varovanju (zakona) je mi-
nistrica za zdravje Miloj-
ka Kolar Celarc predstavi-
la spremembe, ki se nana-
šajo na zdravstvena dopla-
čila, višino bolniških nado-
mestil in upravljanje zdra-
vstvene blagajne. Ministri-
ca v zadnji različici predlaga 
ukinitev dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja, za 
katero zdaj plačujemo okoli 
29 evrov na mesec, names-
to tega bi uvedla zdravstve-
no doplačilo od dvajset do 
75 evrov na mesec, odvisno 
od dohodkov posamezni-
ka. Nov predlog zdravstve-
nega doplačila po njenem 

upošteva pri zavarovancih 
večjo solidarnost prispeva-
nja za zakonsko določene 
pravice. Osnova za izračun 
višine doplačila so po no-
vem predlogu plače in po-
kojnine, v dohodek pa se ne 
štejejo več najemnine, divi-
dende, obresti in kapitalski 
dobički. Glede na razpravo 
so bili v prvotnem predlo-
gu trije razredi zavarovanih 
oseb glede na status, zdaj 
je dodana gradacija glede 
na višino dohodkov. Dvaj-
set evrov mesečno bi mora-
li odšteti tisti, ki imajo do-
hodek nižji od minimalne 
plače, ki je dobrih osemsto 
evrov bruto; 25 evrov bi mo-
rali odšteti tisti, ki dobijo 
plačo nekoliko višjo od mi-
nimalne, a nižjo od povpreč-
ne plače – do 1700 evrov. Ti 
so po novem predlogu na 

boljšem, po lanskem bi pla-
čevali 27 evrov. Osebe z do-
hodki med povprečno plačo 
in njenim dvakratnikom, ki 
dobijo nekje do 3400 evrov 
bruto, bi plačevali 35 evrov 
na mesec; 45 evrov bi bilo 
zdravstveno doplačilo za tis-
te, ki zaslužijo med dvema 
in tremi povprečnimi pla-
čami (5103 evrov bruto), 55 
evrov pa za tiste s tremi do 
petimi povprečnimi plača-
mi – torej približno do 8500 
evrov bruto mesečnega zas-
lužka; 75 evrov zdravstvene-
ga doplačila mesečno bi pla-
čevale osebe, ki dobijo bru-
to znesek, višji od petih pov-
prečnih plač. Za preostale 
zavezance za zdravstveno 
doplačilo ostanejo predla-
gani zneski nespremenjeni, 
to je dvajset evrov za brez-
poselne, osebe v poklicni 

rehabilitaciji ali tiste, ki si 
sami plačujejo obvezno 
zdravstveno zavarovanje, in 
pa trideset evrov na mesec 
za vojake, rejnike, samostoj-
ne podjetnike, kmete.

Glede pobud, da bi names-
to zdravstvenega prispevka 
preprosto dvignili prispev-
no stopnjo, pa je ministri-
ca že pred časom opozorila, 
da je vlada na začetku man-
data podpisala sporazum, s 
katerim se je zavezala, da ne 
bo dodatno obremenjevala 
stroškov dela. 

Še ena opaznejša spre-
memba je v zadnjem predlo-
gu. Višina denarnega nado-
mestila za čas odsotnosti z 
dela zaradi bolezni več ne 
predvideva nižanja odstotka 
višine nadomestila po prete-
ku dvanajstih mesecev bol-
niškega staleža. 

Solidarnejše zdravstveno doplačilo?
Nov predlog zdravstvenega doplačila po besedah ministrice za zdravje upošteva pri zaposlenih in 
upokojencih večjo solidarnost prispevanja. Doplačilo naj bi bilo od dvajset do petinsedemdeset evrov 
na mesec, odvisno od dohodkov posameznika, ne štejejo pa se v dohodek več pasivni dohodki od 
najemnin, dividend ...

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Volitve v državni 
zbor bodo najverjetneje 10. 
junija. Takšen je predlog vo-
dij poslanskih skupin parla-
mentarnih strank, ki jih je 
prejšnji teden sklical pred-
sednik države Borut Pahor. 
Mandat sedanjega državne-
ga zbora se bo namreč iz-
tekel 1. avgusta, volitve pa 
morajo potekati najprej dva 

meseca in najpozneje 15 dni 
pred tem datumom. Predse-
dnik republike lahko v skla-
du z volilno zakonodajo raz-
piše volitve med 19. marcem 
in 18. majem, nato pa od 
dneva razpisa do dneva vo-
litev, ko začnejo teči roki za 
volilna opravila, ne sme po-
teči več kot 90 in ne manj kot 
60 dni. Desetega junija je 
primeren dan za volitve, saj 
tako čas volilne kampanje ne 

bi padel ravno v čas počitnic 
in dopustov, menijo v parla-
mentarnih strankah. Takoj 
po prvomajskih praznikih 
bi tudi lahko začeli z izvedbo 
volilnih opravil, nov sklic dr-
žavnega zbora pa bi se lahko 
konstituiral do konca junija. 
Predsednik republike Borut 
Pahor se o datumu še ni izre-
kel, bo pa predvidoma v nas-
lednjih dveh tednih razpisal 
volitve. 

Stranke se že pripravljajo 
na volitve. Tako je denimo 
predsedstvo Socialnih de-
mokratov že sprejelo osnu-
tek kandidatnih list. Spo-
ročajo, da bo v Kranju listo 
predstavljal izkušeni pred-
stavnik mlajše generacije, 
35-letni Janez Černe, sve-
tnik Mestne občine Kranj, ki 
ima med kranjskimi svetni-
ki največje število pripomb, 
pobud in vprašanj.  

Volitve verjetno desetega junija

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Včeraj pozno popol-
dne je glavni odbor šolske-
ga sindikata SVIZ na osnovi 
zadnje ponudbe vladne po-
gajalske skupine tehtal od-
ločitev o stavki, napovedani 
za jutri, 14. marca. Razhaja-
nja so zlasti v dveh točkah: 
glede zmanjševanja razlike 
v vrednotenju izobraževal-
nega dela vzgojiteljev, uči-
teljev in drugih strokovnih 
delavcev na delovnih mes-
tih z univerzitetno izobraz-
bo s primerljivimi delovni-
mi mesti z enako izobraz-
bo v državni upravi in gle-
de vrednotenja dela razre-
dnikov. V sindikatu SVIZ so 
ocenili, da vladna ponudba 

zgolj minimalno zmanjšuje 
razliko pri vrednotenju dela 
vzgojiteljev in učiteljev z de-
lovnimi mesti z enako izo-
brazbo v državni upravi.

Včeraj so se v pogajanja 
vključili tudi vodje koalicij-
skih strank, in sicer so se 
sestali z vsemi štirimi sin-
dikati javnega sektorja, s ka-
terimi sicer pogajanja pote-
kajo ločeno, z namenom, 
da bi oblikovali finančno 
vzdržen predlog. Pripravi-
li so nov usklajen predlog, 
ki bi po besedah premiera 
Mira Cerarja lahko pripeljal 
do sporazuma. Ali je bila 
ponudba sprejemljiva za 
sindikat SVIZ, da bi stavko 
če že ne odpovedal, pa vsaj 
prestavil na drug datum, pa 

do zaključka redakcije še ni 
bilo znano.

Če bi stavka jutri bila, pa 
naj bi potekala razpršeno. 
Stavkajoči se ne bodo zbrali 
le na protestnem shodu pred 
vladnim poslopjem v Ljub-
ljani, pač pa še na enajstih 
lokacijah po Sloveniji, na 
Gorenjskem v Radovljici (v 
športni dvorani srednje šole 
za gostinstvo in turizem) in 
v Kranju (v veliki dvorani ob-
čine), kjer naj bi šolniki toč-
no opoldne izpostavili svoje 
zahteve. Po podatkih o ras-
ti povprečnih plač v posa-
meznih dejavnostih javne-
ga sektorja v šolskem sindi-
katu SVIZ navajajo, da so se 
razlike v škodo zaposlenih 
v vzgoji in izobraževanju še 

dodatno poglobile, da zaos-
tajajo tudi za rastjo povpreč-
ne plače v državi. Slednja se 
je lani zvišala za 2,65 odstot-
ka, v izobraževanju le za 1,69 
odstotka, v zdravstvu za 3,13 
odstotka in v državni upra-
vi za štiri odstotke. V sindi-
katu opozarjajo, da so v pri-
merjavi z uradniki povpreč-
ne plače v vzgoji in izobra-
ževanju za skoraj 500 evrov 
bruto nižje. Napovedali so 
tudi, da naj bi v jutrišnji stav-
ki sodelovalo še več zaposle-
nih kot februarja. Nekaj za-
vodov, kjer stavke na začetku 
niso izglasovali, se ji je prid-
ružilo po ponovnem glaso-
vanju. Vključenih naj bi bilo 
več kot 90 odstotkov javnih 
vrtcev, dijaških domov in šol. 

Ves dan pogajanja s sindikati  
Včeraj so potekala še zadnja pogajanja pred napovedano stavko šolnikov, o tem je razpravljal tudi vrh 
koalicije in se sestala z vsemi sindikati javnega sektorja.
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Dobro je imeti dobrega 
soseda, ki ti priskoči 
na pomoč, ko ga potre-

buješ, na pomoč pa mu moraš 
priskočiti tudi ti, ko on potre-
buje tebe. Vzajemnost šteje. 
Odločitve gredo včasih v tej 
luči celo v politiki.

Medvoški občinski svetniki 
so se na zadnji seji odločali, ali 
bi Občina Medvode šla v usta-
noviteljstvo Vzgojno-izobraže-
valnega zavoda Osnovna šola 
Jela Janežiča Škofja Loka ali 
ne. Za pomoč so jo zaprosile 
občine s Škofjeloškega, ustano-
viteljice šole, ki skrbi za vzgojo 
in izobraževanje otrok s poseb-
nimi potrebami, otrok s teža-
vami v razvoju. Šola se srečuje 
z veliko prostorsko stisko, treba 
jo bo nadzidati, investicija pa 
je ocenjena na okrog 1,2 mi-
lijona evrov. Okrog tretjino, 
upajo, bo prispevala država, 
preostalo bo na ramenih občin 
ustanoviteljic. Šolo obiskujejo 
otroci iz različnih občin. V le-
tošnjem šolskem letu imajo 119 
učencev, največ, štirideset, jih 
je iz občine Škofja Loka, sledi 
občina Gorenja vas - Poljane 
s 23 učenci, na tretjem mestu 
pa je že občina Medvode z 21 
učenci, kar predstavlja skoraj 
18 odstotkov. Število se poveču-
je. Štirim občinam ustanovite-
ljicam se zato zdi prav, da svoj 
delež pri zagotavljanju boljših 
pogojev zanje pristavi tudi 
medvoška občina in postane 
ustanoviteljica. Pomemben 
podatek za medvoške svetnike 
je bil, da bodo otroci iz medvo-

ške občine ne glede na njihovo 
odločitev šolo v sosednji Škofji 
Loki še naprej lahko obiskovali. 
Kot so dejali, tudi če ne gredo v 
ustanoviteljstvo, njihovi otroci 
ne izgubijo ničesar, na drugi 
strani pa je ravnateljica šole 
Marjeta Šmid dejala, da pri-
dobijo veliko, in sicer domicilj, 
boljše pogoje za delo, zaposleni 
pa prepotrebni pedagoški mir. 
Vsak dodatni večji projekt, za 
katerega je treba nameniti de-
nar, občinam povzroča težave. 
A na istem so vse. Več kot je 
tistih, ki primaknejo svoj de-
lež, lažje je projekt izpeljati. 
Prav je, da se občine povezu-
jejo, saj takšne šole ne more 
imeti vsaka sama. Tokrat gre 
predvsem za dobro otrok s po-
sebnimi potrebami in njihovih 
družin, ki so že tako mar-
sikdaj potisnjene ob rob. Iz 
medvoške občine se največ teh 
otrok šola prav v Škofji Loki. 
Ko gre za otroke, še zlasti tiste 
s posebnimi potrebami, ne gre 
gledati le skozi denar.

Pri odločanju so v Medvo-
dah tokrat v prvi vrsti gledali 
politično. Z občinami s Škof-
jeloškega v zadnjem obdobju 
zelo dobro sodelujejo in skupaj 
so potrkali na marsikatera 
državna vrata in tudi uspeli. 
Za dobre sosedske odnose tudi 
v prihodnje so večinsko dali 
glas za. Pokazali so, da ko jih 
nekdo potrebuje, lahko raču-
na tudi na njihovo pomoč, pa 
čeprav je pred njimi velik pro-
jekt kohezije, potrebna pa bo 
tudi gradnja OŠ Preska. 

Dobri sosedi tudi v politiki

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Simon Šubic

Bled – Inšpektorat za delo je 
pred mesecem dni začasno 
zadržal učinkovanje krivdne 
odpovedi delovnega razmer-
ja predsednici sveta delavcev 
v Infrastrukturi Bled Marja-
ni Mrak, ki se je zato prej-
šnji mesec vrnila v službo v 
blejskem javnem podjetju. 
Inšpektorat je ugotovil, da 
je bila Mrakovi z odpoved-
jo, za katero skupaj z Zvezo 
svobodnih sindikatov Slove-
nije (ZSSS) trdi, da je zgolj 
povračilni ukrep direktorja 
Janeza Resmana zaradi nje-
nih opozoril glede nepravil-
nosti v podjetju, in s predho-
dnim samovoljnim ravna-
njem direktorja povzročena 
nenadomestljiva škoda. »Di-
rektor jo je potem, ko je priš-
la nazaj na delo, spet poslal 
domov, na čakanje na delo. 
Ampak ker nima pravne 
podlage za to, smo o tem že 
obvestili inšpekcijo, ki je po 
naših informacijah že ukre-
pala in pozvala direktorja, da 
prekliče napotitev na čaka-
nje na delo na domu. Marja-
na pa tega preklica še ni pre-
jela,« je pred dnevi pojasnil 
Matej Jemec iz Območnega 
odbora ZSSS Gorenjske. 

Na Infrastrukturi Bled pa 
pojasnjujejo, da ukrep in-
špektorata za delo spoštu-
jejo in da Mrakovi delov-
no razmerje še ni preneha-
lo in tudi prejema stoodsto-
tno nadomestilo plače, s či-
mer je zadoščeno odločbi in-
špektorata. »Vendar pa gle-
de na to, da je bistven pogoj 
za redno odpoved pogod-
be o zaposlitvi iz krivdne-
ga razloga obstoj utemelje-
nega razloga, ki onemogo-
ča nadaljevanje dela pod po-
goji iz pogodbe o zaposlitvi, 

kar je v konkretnem prime-
ru nedvomno podano, delo-
dajalec sedaj seveda ne more 
dopustiti, da delavka še nap-
rej opravlja delo pri njem in 
je nikakor ne more vključi-
ti v delovni proces,« so raz-
ložili. Ob tem so še opozo-
rili, da so na kranjskem od-
delku Delovnega in social-
nega sodišča v Ljubljani mi-
nuli teden že zavrnili pred-
log Mrakove za izdajo zača-
sne odredbe glede zadrže-
vanja učinkovanja preneha-
nja pogodbe o zaposlitvi do 

odločitve v delovnem spo-
ru, saj je sodišče ugotovilo, 
da delavka ni izkazala pogo-
jev za izdajo začasne odred-
be. To pomeni, »da bo s prav-
nomočnostjo odločitve sodi-
šča o začasni odredbi prene-
halo tudi zadržanje prene-
hanja pogodbe o zaposlitvi 
po odločbi Inšpektorata RS 
za delo«, so poudarili. 

Župan Občine Gorje, ki je 
skupaj z Občino Bled lastni-
ca Infrastrukture Bled, je v 
imenu Sveta ustanoviteljev 
javnega podjetja sporočil, da 
se z odločbo inšpektorata v 
Infrastrukturi Bled ne stri-
njajo, zato bodo zoper njo 
uveljavljali sodno varstvo. 
»Vsekakor je na prvem mes-
tu zaščita pravnega interesa 
javnega podjetja in njegovih 
ustanoviteljev ter dokazo-
vanje zakonitega ravnanja 
poslovodstva,« je poudaril. 

O problematiki v zve-
zi z domnevno nezakonito 
krivdno odpovedjo delovne-
ga razmerja Marjani Mrak v 
Infrastrukturi Bled so pred 
mesecem dni javno sprego-
vorili na novinarski konfe-
renci ZSSS, ki je ob tej pri-
ložnosti vlado pozval tudi k 
sprejetju sistemske rešitve 
za zaščito t. i. žvižgačev. 

Inšpektorat zadržal odpoved 
Predsednica sveta delavcev v Infrastrukturi Bled Marjana Mrak se je zaradi zadržanja izvršitve krivdne 
odpovedi zaposlitve vrnila v službo, a so jo kmalu spet poslali domov, tokrat na čakanje na delo.

Marjana Mrak je na podlagi odločbe inšpektorata za delo še 
vedno zaposlena v Infrastrukturi Bled. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Če ne bo zapletov 
pri izbiri izvajalca, se bo grad-
nja druge cevi predora Kara-
vanke začela v drugi polovi-
ci letošnjega leta. Kot nam je 
povedal Marjan Koler z Druž-
be za avtoceste v Republiki 

Sloveniji (DARS), je javni raz-
pis za izbiro izvajalca še od-
prt, rok za oddajo ponudb je 
20. marec, ko je predvideno 
tudi njihovo odpiranje. Pred-
videni rok izgradnje je pet let 
od uvedbe izvajalca v delo, to-
rej naj bi bila druga cev zgra-
jena do leta 2023. 

Po načrtih bodo na sloven-
ski strani zgradili novo pre-
dorsko cev v dolžini 3546 me-
trov (od tega 3446 pod zem-
ljo) in manjkajoči del avtoce-
ste med vhodom v predor in 
obstoječo cestninsko postajo 
v dolžini približno 620 me-
trov. Po izgradnji in predaji 

druge cevi prometu se bo 
ves promet preusmeril sko-
zi novo cev, kjer bo prav tako 
začasno potekal dvosmerno. 
Obstoječo, staro cev bodo ce-
lovito obnovili, tako da naj bi 
promet skozi obe cevi stekel 
leta 2025. Projekt je vreden 
184 milijonov evrov.

Kmalu znan graditelj druge cevi
Dvajsetega marca bodo odpirali ponudbe na razpisu za izbiro izvajalca del za gradnjo druge cevi 
predora Karavanke.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Save so na 
skupščini ob koncu januarja 
soglašali s prodajo 37,6-od-
stotnega deleža Gorenjske 
banke srbski AIK Banki, ki 
jo lastniško obladuje poslov-
ne Miodrag Kostić, a le pod 
pogojem, da AIK Banka naj-
kasneje v 45 dneh predloži 
upravnemu odboru Save za 
to potrebna soglasja regula-
torjev, to je Narodne banke 
Srbije, Banke Slovenije in 
Evropske centralne banke, 

ki pa ne smejo biti stara več 
kot petnajst dni. Rok za pre-
dložitev dokazil bo v krat-
kem potekel, v Narodni ban-
ki Srbije pa so že potrdili, da 
AIK Banki niso dali (novega) 
dovoljenja za prevzem Go-
renjske banke. Že 21. febru-
arja pa je AIK Banki potek-
lo dovoljenje Banke Slove-
nije za povečanje lastništva 
v Gorenjski banki čez 50 od-
stotkov.

Kot je znano, je AIK Banka 
že skoraj 21-odstotna lastni-
ca Gorenjske banke.

Brez soglasja za prevzem 
Gorenjske banke

Ljubljana – Predsednik Borut Pahor je prejšnji teden sprejel ame-
riškega astronavta slovenskih korenin Randyja Bresnika in njego-
vo družino. Bresnik je predsedniku predstavil svojo življenjsko 
pot, ki ga je kot astronavta ameriške vesoljske agencije NASA že 
dvakrat vodila na mednarodno vesoljsko misijo. Orisal je začetke 
svoje kariere na agenciji NASA, ko je na prvi dan službe spoznal 
Neila Armstronga, človeka, ki je prvi stopil na Luno. Sogovornika 
sta spregovorila o znanstvenih prebojih v zadnjih nekaj letih, 
ki lahko pripeljejo do prve misije na Marsu oziroma pošljejo 
prvega človeka na rdeči planet. Beseda je bila tudi o slovenskih 
koreninah družine Bresnik. Ob tej priložnosti je Randy Bresnik 
slovenskemu predsedniku podaril plaketo s slovensko zastavo, 
ki jo je imel na lanski misiji s seboj v vesolju, predsednik Pahor 
pa astronavtu Kogojevo ptico hvaležnosti v spomin na obisk. 
Randy »Komrade« Bresnik (rojen leta 1967 v Kentuckyju) je bil 
v astronavtsko ekipo ameriške vesoljske agencije NASA spre-
jet leta 2004, doslej pa je bil na dveh misijah na Mednarodni 
vesoljski postaji: leta 2009 in 2017. Z ekspedicije 52/53, ko je v 
vesolju preživel 139 dni, se je vrnil decembra lani. Je strasten 
fotograf in med zadnjo misijo je iz vesolja fotografiral tudi Bled.

Iz vesolja je fotografiral Bled
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Svet zavoda Šolskega centra Kranj,  
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj  
RAZPISUJE NASLEDNJA PROSTA DELOVNA MESTA:

1. DIREKTORJA/DIREKTORICE ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
2.  RAVNATELJA/RAVNATELJICE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
3.  RAVNATELJA/RAVNATELJICE STROKOVNE GIMNAZIJE 

ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
4.  RAVNATELJA/RAVNATELJICE SREDNJE EKONOMSKE, 

STORITVENE IN GRADBENE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA 
KRANJ

5.  RAVNATELJA/RAVNATELJICE SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE 
ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ

Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo DI-
REKTORJA/DIREKTORICE ŠC Kranj, RAVNATELJA/RAVNATELJI-
CE ORGANIZACIJSKIH ENOT izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 - 64/09-popr., 65/09-
popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17-ZVaj)

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda 
ali organizacijskih enot. 

Izbrani/a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5 let. 

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018  oz. skladno s Sklepom 
Sveta zavoda. 

Pisne prijave z overovljenimi dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, pedagoško-andragoški izobrazbi, opravljenem 
ravnateljskem izpitu (kandidira se lahko tudi brez), delovnih iz-
kušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske eviden-
ce Ministrstva za pravosodje (naročite ga lahko tudi po elek-
tronski pošti na naslovu: http://www.mp.gov.si/) in potrdilo so-
dišča, da oseba ni v kazenskem postopku oz. zoper njo ni vlo-
žena pravnomočna obtožnica, ki ga izdaja sodišče na območju 
prijavljenega prebivališča. (Potrdili Ministrstva za pravosodje in 
sodišča ne smeta biti starejši od 30 dni.)

Kandidat/kandidatka za ravnatelja/ravnateljico Višje strokov-
ne šole Šolskega centra Kranj mora predložiti tudi veljavno ime-
novanje za predavatelja/predavateljico višje šole.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi življenjepis in 
PROGRAM VODENJA ZAVODA oz. ORGANIZACIJSKE ENOTE 
za mandatno obdobje.

Kandidati prijave z dokazili, potrdili in programom pošljejo s 
priporočeno pošiljko  v zaprti ovojnici z ustrezno oznako:
»za razpis direktorja/direktorice Šolskega centra Kranj«, 
» za razpis ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole  

Šolskega centra Kranj«, 
» za razpis ravnatelja/ravnateljice Strokovne gimnazije 

Šolskega centra Kranj«, 
» za razpis ravnatelja/ravnateljice Srednje ekonomske, 

storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj«, 
» za razpis ravnatelja/ravnateljice Srednje tehniške šole 

Šolskega centra Kranj« na naslov:  
SVET ZAVODA, ŠOLSKI CENTER KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 
55, 4000 KRANJ do 23. 3. 2018.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji dan roka do 
24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.

Nepopolne ali prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane.
Prijavljeni/-e kandidati/kandidatke bodo obveščeni o imeno-
vanju v zakonitem roku.

S. K., M. L., A. Š.

Tržič, Kropa, Železniki – Na 
predvečer sv. Gregorja je v 
Tržiču znana šega, v okviru 
katere so po Tržiški Bistri-
ci spustili goreče predmete, 
med njimi peharje in cam-
bohe, v katere so dali oblan-
ce, tudi lično izdelane hiši-
ce, v katerih so bile prižga-
ne sveče. Šego ohranjajo, še 
posebej jo imajo radi otro-
ci. V nedeljo se je v sprevo-
du do nabrežja Tržiške Bi-
strice, kjer so ob gorečem 
kresu gregorčki splavali po 
vodi, zbrala množica obisko-
valcev z lepo izdelanimi gre-
gorčki v najrazličnejših obli-
kah. Družina Šivic je izdela-
la hiško iz stiropora in karto-
na, ker pa je deževalo, so ji, 
preden so jo spustili v vodo, 
nadeli protidežno zaščito. 
Sedemletna Ajda, učenka 
Osnovne šole (OŠ) Križe, je 
prinesla košarico, ki je spo-
minjala na stare čase in jo je 
naredila v šoli, vanjo pa polo-
žila oblance in svečko. Dru-
žina Mihelič je svoji hiški 
dala osebno noto, nanjo so 
se podpisali vsi družinski 
člani: Ela, Jaka, Lea in Nejc. 
Na gregorjevo, 12. marca, 
se po ljudskem izročilu tudi 
ptički ženijo in v programu, 
ki so ga pripravili učenci OŠ 
Križe, je bilo slišati tudi pe-
smi zaljubljencev. Priredi-
tev Vuč v vodo je pripravila 
Občina Tržič v sodelovanju 
z OŠ Križe in Tržiškim mu-
zejem, bogat in prepreden 
z dediščino na sodoben na-
čin je bil tudi spremljevalni 
program, ki se je začel že v 
soboto. 

Tudi bajerje nekdanje spo-
dnje fužine v Kropi in ume-
tne kanale v Kamni Gorici 
so na predvečer sv. Gregor-
ja preplavile makete iz papir-
ja, lesa in stiropora, v kate-
rih je plamenela svečka. Bar-
čice so izdelali otroci v šoli, 
vrtcu in doma s starši. V teh 

krajih se na začetku novem-
bra za štiri mesece sonce 
poslovi in v različne prede-
le se vrača od 17. januarja do 
15. marca. Njegov prihod oz-
nanijo tako, da vržejo v vodo 
luč. Luč je bila nekdaj stara 
cokla, pehar ali sito, v kate-
re so dali žaganje in oblance, 
prelili s smrekovo smolo ter 
zažgali. Ko luč ugasne, sim-
bolično svetloba premaga 

temo oziroma pomlad pre-
maga zimo.

Na tradicionalni priredi-
tvi Luč v vodo v Železnikih 
je tokrat lilo kot iz škafa, kar 
je botrovalo tudi malo manj-
šemu obisku kot v minulih 
letih, a je v nedeljo zvečer 
po bajerju pri Plnadi kljub 
temu zaplavalo okoli 150 
gregorčkov. »To nam daje 
spodbudo za naprej,« je bil 

zadovoljen predsednik Tu-
rističnega društva Železniki 
Tomaž Weiffenbach. V kul-
turnem programu so tok-
rat sodelovali otroci iz Vrtca 
Železniki. Otroci so za svo-
je gregorčke prejeli sladko 
presenečenje. Po bajerju so 
jih spustili ob pomoči članov 
Ribiške družine Železniki, 
nato pa so jih taborniki sež-
gali v kresu.

Vrgli so luč v vodo
Sveti Gregor goduje 12. marca, na predvečer praznika po tradiciji tudi po gorenjskih krajih sveti Gregor 
»vuč v vodo vrže«, saj je dan že daljši in se lahko dela pri dnevni svetlobi. Priljubljene gregorčke, 
večinoma so to barčice ali hiške, so spustili v vodo v Tržiču, Kamni Gorici, Kropi, Železnikih ...

Gregorčke so spustili po Tržiški Bistrici, ki je zaradi deževja kazala svojo moč.

Na prireditvi Luč v vodo v Železnikih je lilo kot iz škafa, a so kljub temu našteli okoli sto 
petdeset gregorčkov. / Foto: Andrej Tarfila

Aleš Senožetnik

Mengeš – Čeprav so še ko-
nec lanskega leta pristoj-
ni zatrjevali, da bo gradbe-
no dovoljenje za izgradnjo 
manjkajočega dela men-
geške obvoznice pridoblje-
no januarja ali februarja le-
tos, postopki še vedno teče-
jo. Kot so nam pojasnili na 

Darsu, je trenutno v teku no-
velacija projektne dokumen-
tacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja in za izved-
bo. Kot dodajajo, z roki za iz-
dajo soglasij zamujajo tudi 
soglasodajalci. »Takoj po 
pridobitvi soglasij bomo po-
dali vlogo za gradbeno dovo-
ljenje in pričeli s postopkom 
za javno naročilo za oddajo 

gradbenih del. Zato v tem 
trenutku še ne moremo na-
povedati termina začetka 
del, cilj pa je, da bi pogod-
bo za dokončanje mengeške 
obvoznice z izvajalcem skle-
nili v prihodnjih nekaj me-
secih. Predviden rok dokon-
čanja del je približno 10 me-
secev od uvedbe izvajalca v 
delu,« še pravijo na Darsu. 

Začetek gradnje, ki so ga 
pristojni na Direkciji za in-
frastrukturo in Darsu še lani 
napovedovali v začetku le-
tošnje gradbene sezone se 
tako odmika, glede na pred-
viden rok za dokončanje pa 
je že jasno, da manjkajoči 
del obvoznice letos še ne bo 
dokončan, kot je bilo predvi-
deno še pred nekaj meseci.

Kdaj se bo začela gradnja obvoznice?
Gradbeno dovoljenje za manjkajoči del obvoznice še vedno ni pridobljeno. Kot pravijo na Darsu, 
zamujajo soglasodajalci.

Naklo – Občina Naklo v soboto, 17. marca, na smučišču 
Krvavec prireja tradicionalno tekmovanju v veleslalomu, med 
spremljajočimi dogodki bosta dobrodelna tombola in zabav-
ni program na terasi Hotela Rozka. Vsa zbrana sredstva od 
dobrodelnega srečelova bodo letos namenili za sofinancira-
nje vozička za prevoz malčkov v Vrtcu Jelka Duplje. Prijave 
na tekmovanje sprejemajo do četrtka, 15. marca na spletni 
strani Občine Naklo, prijavite se lahko le občani in občanke 
občine Naklo. Med 7.30 in 9. uro bo prevzem kart in tekmo-
valnih številk pri spodnji gondolski postaji, tekmovanje se 
bo začelo ob 11. uri. 

Pokal Občine Naklo v veleslalomu 

Tržič – V okviru Tržiškega kreativnega centra, ki ga financira 
Občina Tržič, bodo v četrtek ob 19.30 v Kavarni Stara godba 
gostili uspešnega podjetnika Boštjana Gorenška, ki je prejšnje 
področje IT zamenjal za mesno industrijo in uspel tudi v tem. 
Je lastnik in direktor spletne agencije Si-Team. V javnosti je bolj 
poznan kot soustanovitelj podjetja Junc, ki se je predstavilo v 
drugi sezoni oddaje Štartaj Slovenija. 

Kreativni podjetniški večer z Boštjanom 
Gorenškom
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SLS v mesecu marcu pelje kampanjo Odpravimo 1000 ne-
umnosti, s katero želimo v Slovenski ljudski stranki opozoriti 
in kasneje tudi odpraviti prenekatere neumnosti, ki otežujejo 
vsakdanje življenje, zavlačujejo postopke ali onemogočajo 

kreativnost.
SLS dela in črpa od ljudi – za ljudi, zato pozivamo vse, da  
na spletni strani http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti  
oddate svoj prispevek, idejo, predlog, kako izboljšati toge  
birokratske določbe ter vnesti sistemske in razumne rešitve.

Prioritete so jasne: znamo gospodarno, sobivamo varno 
in delujemo lokalno. Čas je za razumne rešitve!

www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
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Lokalna energetska agencija Gorenjske, Stara cesta 5, 
4000 Kranj, obvešča, da je danes, v torek, 13. marca 2018, 
na spletni strani Lokalne energetske agencije Gorenjske, 
www.leag.si, objavljen razpis za prosto delovno mesto 
DIREKTORJA javnega zavoda (m/ž) Lokalna energet-
ska agencija Gorenjske. Delo je za določen čas oz. za čas  
trajanja mandata – 4 leta. Trajanje razpisa je 8 dni.  
Kandidati naj sledijo navodilom za prijavo, ki so prav tako 
objavljena na omenjeni spletni strani. To obvestilo ne  
velja kot uradna objava razpisa.
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Andraž Sodja

Radovljica – V gramoznici 
Graben pri Radovljici se že 
11 let srečujejo ljubitelji te-
renskih vozil in ekstremne 
vožnje, kakršne bolj pozna-
mo iz ZDA. Da pa navdušen-
cev nad tem športom tudi pri 
nas ne manjka, je pokazala 
odlična udeležba tako voz-
nikov kot gledalcev na ne-
deljskem tekmovanju, ki si 
ga je kljub mokrim in blat-
nim razmeram ogledalo več 
kot pet tisoč gledalcev. Tek-
movanje poteka v dveh di-
sciplinah. Hitrostne preiz-
kušnje se lahko udeležijo 
amaterski vozniki serijskih 

terenskih avtomobilov, ki na 
okoli kilometer dolgi progi 
lahko preizkusijo tako svojo 
spretnost kot tudi terenske 

lastnosti avtomobilov. Po-
sebna kategorija je težav-
nostna preizkušnja, ta je na-
menjena voznikom posebej 

prilagojenih terenskih avto-
mobilov, ki se morajo spo-
pasti z različnimi zahtevni-
mi ovirami na progi.

Kot je povedal direktor 
tekmovanja Igor Boltez, so 
z obiskom zelo zadovoljni 
– tako tekmovalcev kot gle-
dalcev. »Obisk je večji, kot 
smo pričakovali. Proga se 
je izkazala mogoče za malo 
pretežko, lani je bila za od-
tenek prelahka. Na koncu se 
je izkazalo, da so samo naj-
boljši avtomobili dokončali 
preizkušnjo. Svoje je doda-
lo še vreme, proga je na žlin-
dri, ki je v normalnih razme-
rah bistveno lažje prevozna, 
tokrat pa jo je blato še pog-
lobilo in so bile razmere res 
zahtevne. Hitrostne preiz-
kušnje se je letos udeležilo 
rekordno število tekmoval-
cev, kar nas preseneča, saj je 
teh vozil vse manj, postaja-
jo starejša in praktično se z 
njimi nimaš kje voziti, ker 
je vožnja v naravnem oko-
lju prepovedana. Zahtevne 
težavnostne preizkušnje se 
je udeležilo nekaj manj voz-
nikov, že vnaprej je bilo zna-
no, da bo proga težka. Malo 
smo jo sicer poenostavili, a 
je bila še vedno zelo zahtev-
na.« Kot še dodajajo organi-
zatorji, tekmovanje vozni-
kom tudi omogoča, da spro-
stijo svojo divjo vozniško 
plat, kar zagotovo pripomo-
re k varnosti na cestah.

Bil je dan blata in grmenja
V gramoznici Graben pri Radovljici so se v nedeljo v ekstremnih razmerah pomerili vozniki terenskih 
vozil na enajstem tekmovanju Slovenia Offroad.

Težavnostna preizkušnja je namenjena posebej prilagojenim terenskim vozilom.

Urša Peternel

Jesenice – Štirinajstega mar-
ca obeležujemo svetovni dan 
števila pi. Gre za neskončno 
število, ki ga imenujejo tudi 
Arhimedova konstanta, Lu-
dolfovo število ali krožna 
konstanta in je enaka raz-
merju med obsegom kro-
ga in njegovim premerom. 
Pi lahko določimo tudi kot 
ploščino kroga s polmerom, 
znaša pa 3,14159265359 ... 

Ker ameriški zapis datu-
ma 3/14 ponazarja začetek 
števila pi, so ta dan progla-
sili za njegov svetovni dan. 
Po svetu se vrstijo tekmo-
vanja v recitiranju kar naj-
večjega števila decimalk v 
zapisu števila. Pri nas se 
takšno tekmovanje odvija 
na Fakulteti za matematiko 
in fiziko v Ljubljani, abso-
lutni slovenski rekorder pa 
je Nik Škrlec, ki mu je pred 

leti uspelo brez napake po-
vedati neverjetnih 3141 de-
cimalk. 

Obeležitvi svetovnega 
dneva števila pi pa so se le-
tos prvič pridružili na Gi-
mnaziji Jesenice. A dijaki 
ne bodo recitirali decimalk, 
temveč bodo pisali prozo ali 
pesmi, ki jo imenujejo pi-e-
zija. Pobudo za to je v ime-
nu aktiva matematikov dala 
profesorica matematike 
Ana Miler. »Ideja sicer ni 
originalna, je primer dobre 
prakse, ki jo želim prenesti 
tudi v našo šolo. Pred nekaj 
leti mi je zanjo povedal rav-
natelj gimnazije na Ravnah 
na Koroškem Drago Benko, 
pa sem se odločila, da letos 
prvič poskusimo tudi pri 
nas,« je povedala Milerje-
va. »Prispevkom bo skupno 
to, da bodo napisani v slo-
venskem jeziku in da šte-
vilo črk v vsaki besedi sledi 

števki v zapisu števila pi. 
Ker je pi 3,14159265359…, 
ima prva beseda tri črke, 

druga eno črko, tretja štiri 
črke, četrta eno črko, peta 
pet črk, šesta devet črk …« 
je bistvo tekmovanja razlo-
žila Milerjeva. 

Vsi prispevki bodo obja-
vljeni na spletnih straneh 
šole in na plakatu na šoli, 
kjer bodo objavili tudi nekaj 
drugih dejstev o tem za ma-
tematiko tako pomembnem 
številu. Za sodelovanje pa 
je dijakom obljubljena tudi 
nagrada: toliko dekagramov 
čokolade, kolikor besed bo 
'težka' njihova pesem.

Prva dijakinja, ki se je od-
zvala, je bila Rebeka Hudo-
vernik iz 3. c razreda gimna-
zije. Njena pesem je dolga 
kar 44 besed. »Lep dosežek 
pa tudi sporočilo pesmi je 
globoko,« je zadovoljna Ana 
Miler in napovedala: »Ko se 
bo, čez čas, nabralo več pri-
spevkov, bomo morda izda-
li knjižico pi-ezije ...«

Jutri je svetovni dan števila pi
Na Gimnaziji Jesenice so svetovni dan števila pi obeležili z ustvarjanjem pi-ezije. Vsak dijak bo prejel 
toliko dekagramov čokolade, kolikor besed bo 'težka' njegova pesem.

gor, v nebo,
k soncu bleščečemu
do strehe sveta
kot ptica – 
kraljica neomejene 
svobode harmonije

pot na vrh,
prekrita očem sivine in 
bremen,
nosi, kar tli zakopano ter 
je zakrito
nesrečnim dušam –

le nekateri spustijo
duha v  globočino obstoja
v kateri harmonija spi

Rebeka Hudovernik

Simon Šubic

Trstenik – Jože Derlink je bil 
na petkovem volilnem obč-
nem zboru Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj (GZ 
MOK) na Trsteniku že četr-
tič zapored izvoljen za pred-
sednika zveze, za novega po-
veljnika gasilske zveze pa so 
delegati izvolili Jakoba Liko-
zarja (PGD Kokrica), saj se 
dosedanjemu dolgoletne-
mu poveljniku Tomažu Vil-
fanu obeta imenovanje na 
mesto poveljnika Gasilske 
zveze Gorenjske. 

Derlink je v svojem poro-
čilu poudaril, da so za lani 
načrtovan program v celo-
ti izpolnili. Ob koncu petle-
tnega mandata se je zahva-
lil vsem, ki so pripomogli k 

uspešnemu delu in razvo-
ju gasilstva v kranjski obči-
ni, kjer sicer deluje šestnajst 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev in eno industrijsko ga-
silsko društvo. »Vse naše 
delo je prostovoljno, ne do-
bivamo plačila, niti ga ne 
zahtevamo, niti ga ne priča-
kujemo. Naša največja na-
grada je, da smo nekomu us-
pešno pomagali v nesreči,« 
je poudaril. GZ MOK je ime-
la lani skoraj 280 tisoč evrov 
prihodkov, kar je skoraj za 
deset odstotkov manj kot v 
letu 2016, večino sredstev pa 
je prispevala Mestna občina 
Kranj. Dve tretjini sredstev 
so porabili za nakup opreme 
in vozil po društvih, obnovo 
gasilskih domov in popravi-
lo opreme. 

V Kranju nov poveljnik

Jože Derlink (levo) in Jakob Likozar / Foto: Simon Šubic

Vozniki serijskih terenskih vozil so lahko preizkusili 
vozniške spretnosti in lastnosti vozil.

Cerklje – Danes, 13. marca, in jutri, 14. marca, obakrat ob 18.30 
bo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika potekal 18. dobrodelni 
koncert Podarim ti pesem 2018 v organizaciji učencev in men-
toric Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje. Tako kot vsako leto 
se tudi tokrat obeta pester glasbeni in plesni repertoar, zbrani 
prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni za šolski sklad.

Podarim ti pesem
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Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Seliška cesta 3, 4260 Bled

na podlagi sklepa, ki je bil sprejet 27. 2. 2018  
na 4. redni seji Sveta zavoda,

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpol-
njevati pogoje v skladu z drugim odstavkom 53. in 107. a člena Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr.  in  25/17 - ZVaj), in sicer:
  ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 

za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobraz-
be, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje

  izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli
 ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
  ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor
 ima opravljen ravnateljski izpit.

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata 
bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 
ravnatelja/-ice. Predviden začetek dela bo 10. 9. 2018.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati/ke naj pisni prijavi priložijo overjena dokazila o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, in sicer glede:
1. izobrazbe
2. strokovnega izpita
3. naziva
4.  ravnateljskega izpita (oz. pisno izjavo, da bo ravnateljski izit opra-

vil/a v roku enega leta od pričetka mandata)
5. delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
6.  nekaznovanosti (potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Minis-

trstvo za pravosodje, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno ob-
sojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev in ni bil/-a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznive-
ga dejanja zoper spolno nedotakljivost)

7.  potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem  
postopku zaradi kaznivih dejanj iz prejšnje točke.

Potrdila pod 6. in 7. točko ne smejo biti starejša od 1 meseca.
Kandidati/ke morajo v skladu z 58. členom ZOFVI prijavi priložiti 
program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenje-
pis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.

Pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami naj kandida-
ti/-ke pošljejo v zaprti ovojnici najkasneje do 28. 3. 2018 na naslov: 

Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 
Bled z oznako »ZA RAZPIS RAVNATELJA/ICE – NE ODPIRAJ«.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku. Prijava bo pra-
vočasna, če bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje 
zadnji dan roka.

Voznik C- in E-kategorije m/ž (Kranj) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izpit C- in E-kategorije ter koda 95, naj-
manj tri leta izkušenj v mednarodnem transportu, zaželeni izpit ADR, ni pa po-
goj. Štempihar, d. o. o., Poslovna cona A12, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 7. 4. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ravnatelj SŠ/VSŠ in direktor centra m/ž (Naklo) 
Kandidati morajo za funkcijo ravnatelja srednje šole, višje strokovne šole in direk-
torja zavoda izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo. Prijave 
zbiramo do 16. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Senior svetovalec pri implementaciji sistemov WMS/logistike m/ž  
(Ljubljana) 
Analiziranje ter razumevanje poslovnih zahtev naročnika na področju upravlja-
nja oskrbnih verig (izdelava modela AS-IS), podpora in vsebinsko sodelovanje na 
projektih uvedbe. Symphony EYC, d. o. o., Tržaška 515, 1351 Brezovica pri Ljublja-
ni. Prijave zbiramo do 6. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog m/ž (Medvode) 
Zadolženi boste za samostojno konstruiranje strojnih delov, delov naprav in iz-
delkov za procesno industrijo. Izdelovali boste delavniške načrte in pripravljali 
tehnično dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in imeli mož-
nost uvajati nove standarde in razvijati nova znanja s področja svojega dela. Bri-
nox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 11. 4. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji m/ž (Kranj)
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (štiri izme-
ne), zaželene izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom, spretne, pri-
lagodljive, motivirane in odgovorne kandidate, osnovno znanje slovenskega 
jezika, urejeno delovno dovoljenje. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Ško-
fjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 4. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Strokovni sodelavec – specialist za interno komuniciranje m/ž (Kranj)
Pričakujemo: vsaj triletne izkušnje s področja komuniciranja, VII. ali VI./2 stopnja 
izobrazbe, aktivno znanje angleškega jezika, uporaba in upravljanje sodobnih 
tehnologij ter kanalov komuniciranja ... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 8. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sensilab PHP-programer m/ž (Ljubljana) 
Iščemo PHP-programerja, ki bo prevzel lastništvo nad ključnimi projekti v agil-
nem razvojnem okolju. Sensilab, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 18. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent podpore prodaje m/ž (Kranj)
Naloge in odgovornosti: vnos podatkov (odpreme, naročila) v računalniške pro-
grame, servisiranje, korespondenca ter reševanje odprtih problemov s kupci, iz-
delava in usklajevanje ponudb, sprejem in potrjevanje naročil ... Savatech, d. o. 
o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 23. 3. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Inšpektor igralnih avtomatov m/ž (Kranjska Gora)
Casino Larix v Kranjski Gori zaposli inšpektorja igralnih avtomatov. Delo bo ob-
segalo: vzdrževanje igralnih avtomatov, opravljanje izplačil na igralnih avtoma-
tih, vzdrževanje in odpravljanje zastojev na igralnih avtomatih ter ostali tehnični 
opremi v igralnem salonu, vzdrževanje opreme in drobnega inventarja ... Hit La-
rix, d. d, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 8. 4. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Partner upravljalec bencinskega servisa m/ž (Kranj)
Partner bo upravljal bencinski servis kot samostojna pravna oseba. Od bodo-
čega partnerja pričakujemo, da svoje strokovno znanje, izkušnje in sposobnos-
ti uporabi v interesu maksimalne učinkovitosti poslovanja in povečanja zado-
voljstva 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 za lepljenje, krojenje, čiščenje pakiranje. Hover-
craft, d. o. o., Poslovna cona A1, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 14. 3. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

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

Spomladansko- 
velikonočna razstava
Vabimo vas, da skupaj z nami pripravite spomladan sko-
ve likonočno razstavo, ki jo na Gorenjskem glasu priprav-
ljamo že vrsto let. Oglasite se v torek, 27. marca 2018, 
od 9. do 11. ure na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju in 
okrasite razstavni kotiček v avli (mizo velikosti 90 cm 
x 90 cm) s svojimi ročnimi deli, ki so kakorkoli povezani 
s pomladjo ali veliko nočjo. Za vse dodatne informacije 
in rezervacije razstavnega prostora nas pokličite na tel: 
04/201 42 30 ali nam pišite na koticek@g-glas.si.  Razsta-
va bo na ogled vse do petka, 6. aprila 2018. Lepo vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pasijonski dan 
je dal novo, trinajsto številko 
publikacije Pasijonski done-
ski, ki jo je tokrat prvič ure-
dila Helena Janežič, kot je 
dejala ob dragoceni pomoči 
dosedanjega urednika Aloj-
zija Pavla Florjančiča. Njen 
izid so pospremili s priredi-
tvijo, na kateri so sodelova-
li mladi glasbeniki Glasbe-
ne šole Škofja Loka. Občin-
stvo je prisluhnilo preda-
vanju Ivanke Kronawetter-
-Starman (njen oče je bil 
doma na Suhi), ki je predsta-
vila postne prte na avstrij-
skem Koroškem. S temi tka-
ninami so namreč več stole-
tij v postnem času zagrinja-
li cerkvene oltarje in posli-
kave. Odprli so tudi dve raz-
stavi, ena je dokumentarna o 
Škofjeloškem pasijonu, dru-

ga pa slikarska s sakralnimi 
motivi Marte Jakopič Kuna-
ver. Predsednik Muzejske-
ga društva Škofja Loka Ale-
ksander Igličar je napove-
dal devet dogodkov, ki bodo 
potekali v okviru letošnjih 

Dnevov Škofjeloškega pa-
sijona in jih pripravlja več 
društev in zavodov v občini, 
vrstijo pa se vse od 9. marca 
do 21. aprila, ko jih bo sklenil 
Romualdov dan. Posebnost 
med prireditvami je Ribni-
ški pasijon v pop in rokovski 
izvedbi s pretežno avtorsko 
glasbo, ki bo 14. aprila gosto-
val v športni dvorani na Tra-
ti. Da je letos pasijonsko do-
gajanje še posebej bogato in 
naznanja skorajšnjo ponov-
no uprizoritev Škofjeloške-
ga pasijona leta 2021, je po-
udaril tudi župan Miha Ješe 
in omenil tudi, da letos v ve-
likonočnem času gostuje-
jo tudi v Budimpešti in na 
Hrvaškem, kjer bodo tam-
kajšnje prebivalce povabili 
na uprizoritev leta 2021, ob 
tristoti obletnici nastanka 
Škofjeloškega pasijona. Go-
vornika sta tudi s ponosom 

omenila vpis te loške kultur-
ne dediščine na Unescov re-
prezentativni seznam v letu 
2016.

Letošnji Dnevi Škofje-
loškega pasijona pa pri-
našajo vsaj še eno novost: 

odprtje pasijonske sobe na 
Mestnem trgu 42, ki je tudi 
prva postaja lani odprte digi-
talizirane Romualdove poti. 
Na njenem podu je zarisan 
načrt te poti, imenovane po 
patru Romualdu, ki je leta 
1721 v loškem kapucinskem 
samostanu zapisal Škofjelo-
ški pasijon. Na njenih ste-
nah pa je prostor za podpi-
se vseh, ki so sodelovali na 
pasijonskih uprizoritvah v 
letih 1999, 2000, 2009 in 
2015. Ker jih je bilo vsakok-
rat blizu tisoč, se bo s pod-
pisi pokazala vsa širina pa-
sijonske skupnosti, je dejal 

Igličar. Prvi podpisi z belim 
pisalom na črno podlago so 
bili že oddani, med njimi sta 
se podpisala tudi Dragica in 
Jože Krek, ki sta sodelova-
la leta 2009 in 2015. Jože je 
sodeloval kot redar, Dragica 
pa kot ena od statistov pod 
kuto. »Živiva tik za mestnim 
obzidjem, in ko je uprizori-
tev pasijona, ne odhajava iz 
mesta. Takrat je lepo biti v 
Škofji Loki, ko se toliko do-
gaja. Kot redar na prireditvi 
pa imam priložnost od bli-
zu videti najpomembnejše 
prizore Škofjeloškega pasi-
jona,« je povedal Jože Krek.

Belo na črnem v pasijonski sobi
Pasijonski dan je v petek v Škofji Loki naznanil letošnje Dneve Škofjeloškega pasijona. Na stene 
pasijonske sobe so se z belim pisalom že podpisali nekateri udeleženci dosedanjih pasijonskih 
uprizoritev, ob njenem uradnem odprtju pa se obeta tudi nekaj slavnostnih podpisov.

Med prvimi se je v pasijonski sobi podpisal Jože Krek, ki je 
sodeloval na Škofjeloškem pasijonu leta 2009 in 2015. 

Slavnostno bodo na stene pasijonske sobe pod letnico 
vsakokratne uprizoritve svoje podpise oddali režiserji 
(Marjan Kokalj, Borut Gartner, Milan Golob), župana 
(Igor Draksler, Miha Ješe) in gvardijana kapucinskega 
samostana (Metod Benedik, Jožko Smukavec).
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Jesenice – Slovensko društvo Hospic – Območni odbor Go-
renjska in Gornjesavski muzej Jesenice v četrtek, 15. marca, 
ob 17. uri v Kosovi graščini pripravljata Hospickafe, pogovor-
ni večer na temo Življenje in minevanje. Gostje bodo Štefka 
Ferbežer, ustanoviteljica in prva predsednica Slovenskega 
društva Hospic za Gorenjsko, nekdanja ministrica za delo 
in nekdanja direktorica Radia Triglav Rina Klinar in nekdanji 
župan Jesenic Boris Bregant.

Hospickafe v Kosovi graščini
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Obiščite nas na Sejmu Dom
od 13. - 18. marca v Hali A2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

M SORA GG marec 2018.pdf   1   09/03/2018   09:12

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Sejem Dom je 
največja specializirana med-
narodna sejemska prireditev 
s področja graditeljstva v Slo-
veniji in sosednjih regijah. V 
organizaciji Gospodarskega 
razstavišča je to naša najsta-
rejša pa tudi največja sejem-
ska prireditev glede na števi-
lo razstavnih površin, števi-
lo razstavljavcev in obisko-
valcev. Zadnja leta jo obišče 
več kot 55 tisoč ljudi. Letos 
so na dvajset tisoč kvadra-
tnih metrih površin v vseh 

dvoranah Gospodarskega 
razstavišča in še treh mon-
tažnih zgradili Dom, v kate-
rem svojo ponudbo pred-
stavlja kar 590 podjetij iz 33 
držav. V ponudbi so različne 
storitve in izdelki, sistem-
ske rešitve in napredne teh-
nologije za dom, gradbeniš-
tvo in energijsko učinkovito 
stavbno pohištvo, ogreval-
na in hladilna tehnika, not-
ranja oprema, varovanje ter 
urejanje okolice. Kot vsako 
leto bodo predstavljene tudi 
novosti v panogi. Razstavlja-
vci so pripravili tudi številne 

ugodnosti. Na slovesnem 
odprtju sejma Dom danes 
ob 13. uri bodo podelili okolj-
ski certifikat Znak kakovos-
ti v graditeljstvu za razvojno 
tehnološke dosežke s podro-
čja graditeljstva, s katerim 
si Gospodarsko razstavišče 
skupaj z Gradbenim inšti-
tutom ZRMK prizadeva za 
večjo kakovost in konkuren-
čnost na področju graditelj-
stva v Sloveniji, s tem pa spo-
dbuja slovenske inovacije.

Za vse, ki gradite, pre-
navljate ali pa to načrtuje-
te, so pripravili aktualen in 

trajnostno naravnan sprem-
ljevalni program. Brezpla-
čna predavanja in nasvete 
za obiskovalce sta pripravi-
la Gradbeni inštitut ZRMK 
in svetovalna mreža Ensvet 
– Eko sklad. Prvi pokriva 
strokovno-tehnično področ-
je, drugi pa področje krediti-
ranja in sofinanciranja oko-
lju prijaznih naložb fizičnih 
in pravnih oseb. Neodvis-
ni strokovnjaki svetujejo in 
predavajo v zvezi z gradnjo, 
prenovo, učinkovito rabo 
energije in obnovljivimi viri 
energije vse dni sejma od 10. 

do 18. ure. Obiskovalce vabi-
jo, da s seboj prinesejo doku-
mentacijo. Skupaj s sveto-
valcem bodo težave osvetli-
li tako s teoretične kot tudi 
s praktične plati. Kot je že v 
navadi, so obiskovalcem na 
voljo še drugi brezplačni in 
neodvisni strokovni nasveti 

ter predavanja arhitektov, 
geomehanikov, statikov, 
gradbenih fizikov in dru-
gih strokovnjakov ter prika-
zi primerov dobrih praks.

Sejem je odprt od torka, 13. 
marca, do sobote, 17. marca, 
od 10. do 19. ure, v nedeljo, 
18. marca, pa do 18. ure.

Danes odpira vrata 
sejem Dom
Od 13. do 18. marca je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na ogled največja specializirana 
sejemska prireditev v regiji, že 57. Dom. Na skupno dvajset tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin 
se pod sloganom Ključne rešitve za vse tiste, ki gradijo, prenavljajo ali pa to načrtujejo predstavlja 590 
podjetij iz 33 držav. Vse dni sejma so na voljo tudi brezplačna, neodvisna predavanja in svetovanja.

Utrinek z lanskoletnega sejma Dom. Tudi letos so v 
ponudbi različne storitve in izdelki, sistemske rešitve in 
napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko 
učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, 
notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice. 

Obiskovalce privlači celovit pregled nad ponudbo 
graditeljske stroke, zadnji trendi oziroma novosti 
v njej, neposreden stik s proizvajalci in brezplačno 
svetovanje neodvisnih strokovnjakov.
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Gradbeni inšti-
tut ZRMK je strokovni pro-
gram na sejmu Dom, name-
njen širši javnosti, obliko-
val na podlagi novosti, ki se 
nam obetajo letos in v nasle-
dnjih dveh letih. Konec lan-
skega leta je bil sprejet t. i. 
gradbeni trojček, nova zako-
nodaja s področja gradenj in 
urejanja prostora, ki bo sto-
pila v veljavo že prvega juni-
ja letos. Poseben poudarek 
bo zato namenjen novostim 
v slovenski in evropski grad-
beni zakonodaji, kot je npr. 
nova zakonodaja s področja 
gradenj in urejanja prosto-
ra. Zainteresiranim bodo na 
voljo tudi praktični nasve-
ti: na kaj morajo biti pozor-
ni pri nakupu parcele, kako 
preveriti primernost loka-
cije, kateri posegi so mož-
ni na dani lokaciji, pomen 

postavitve hiše na parcelo in 
njena orientacija, ali je zazi-
dljivost parcele res pogoj za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja ter odgovori na vrsto 
drugih vprašanj.

Drugi mejnik predstavlja 
prvi januar naslednje leto, 
saj bomo morali graditi in 
prenavljati javne stavbe v 
skoraj ničenergijskem stan-
dardu, čez dve leti pa bo to 
veljalo tudi za druge stav-
be. Kot tretjo novost štejemo 
pripravo in uvajanje meril 
trajnostne gradnje v prakso, 
saj si na ravni Evropske uni-
je in doma prizadevamo za 
obvladovanje okoljsko spre-
jemljivejše gradnje in preno-
ve. Četrti sklop pa je namen-
jen predstavitvi možnosti za 
preoblikovanje lokalnih fis-
kalnih politik, zato da bi lah-
ko učinkoviteje dosegali cil-
je trajnostnega razvoja na 
občinskih ravneh.

Novosti v 
zakonodaji
Posebno pozornost na letošnjem sejmu Dom, 
ki poteka od 13. do 18. marca na Gospodarskem 
razstavišču, namenjajo novostim v slovenski in 
evropski gradbeni zakonodaji.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Na slovesnem 
odprtju 57. sejma Dom 
danes ob 13. uri bodo pode-
lili tudi okoljski Znak kako-
vosti v graditeljstvu 2018. 
To je certifikat nacionalne-
ga pomena, saj je edini neo-
bvezni znak za okolje v gra-
diteljstvu. Z njim so označe-
ni proizvodi, storitve, nap-
rave in tehnologije, ki izpol-
njujejo najvišje in mednaro-
dno primerljive zahteve gle-
de kakovosti. Proizvajalec, 
prodajalec ali izvajalec mora 
hkrati zadostiti osnovnim 
zahtevam glede zagotavljan-
ja kakovosti v razvojno teh-
nološkem procesu ter poslo-
vni odličnosti. 

Znak kakovosti 2018 bos-
ta prejeli podjetje AJM za 

sodobno vgradnjo zunanje-
ga stavbnega pohištva AJM 
– okna – vrata – senčila ter 
podjetje MIK Celje za raz-
vojno tehnološki dosežek 
pri lokalni prezračevalni 
napravi MIKrovent. 

Razvoj sistema certifika-
cijskega znaka je ob podpo-
ri pristojnih ministrstev raz-
vil Gradbeni inštitut ZRMK 
že pred triindvajsetimi leti. 
Znak kakovosti v graditelj-
stvu je v več kot dvajset-
ih letih prejelo (le) 173 pri-
javiteljev na trideset različ-
nih področjih. Razpoznav-
na oznaka na proizvodih, ki 
dokazuje priznanje celovite 
kakovosti, je rumeno-oranž-
no-modra hišica z belo zve-
zdico, blagovna znamka 
Znak kakovosti v graditelj-
stvu. 

Podelitev Znaka 
kakovosti
Okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu 
2018 na sejmu Dom prejmeta podjetji AJM in MIK 
Celje. 

Ljubljana – Vsak obiskovalec sejma Dom, ki ga odpirajo danes, 
prejme ob nakupu vstopnice katalog, prelistati ga je mogo-
če že v spletni izdaji. Katalog obiskovalca popelje po sejmu, 
hkrati je tudi priročnik, v katerem je program strokovnih in 
neodvisnih predavanj, predstavitev in svetovanj ter seznam 
razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti. Predstavljena sta 
prejemnika certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu 2018. 
V njem je tudi nekaj člankov (Nova gradbena in prostorska 
zakonodaja – ravnotežje med razvojnimi potrebami in ohra-
njanjem prepoznavnih vrednot, Do skoraj ničenergijskih stavb 
po korakih, Lokalne skupnosti za zeleno energijo ...). 

Po sejmu s katalogom

Ljubljana – Urejena parkirišča za obisk sejma Dom na Gos-
podarskem razstavišču so ob Vilharjevi, Železni, Linhartovi, 
Valjhunovi in Dunajski cesti, v parkirni hiši Bežigrajski dvor, 
Parmovi cesti, pri Železniškem muzeju in na Emoniki. Orga-
nizator sejma je pripravil okolju prijazno kombinacijo vožnje z 
mestnimi avtobusi LPP. Brezplačno vožnjo z LPP si zagotovite 
z vstopnico sejma Dom v žepu, ki ste jo kupili v predprodaji 
na spletni strani Mojekarte.si ali na njihovih prodajnih mestih. 
Obiskovalcem svetujejo parkiranje na urejenih parkiriščih P+R 
Dolgi most in Barje. V 1,20 evra so vključene celodnevna par-
kirnina in dve brezplačni vožnji z mestnim avtobusom.

Brezplačni prevoz z mestnim avtobusom

  STROKOVNO
  VARNO
  ODGOVORNO

VAŠA NAJBOLJŠA IZBIRA!
Vaš nepremičninski partner na Gorenjskem.

Fesst nepremičnine, d.o.o. 
Koroška cesta 2, 4000 Kranj 
04/236 73 73, info@fesst.si

www.fesst.si

Sedaj tudi poslovalnica v Radovljici!
PE Radovljica, Kranjska cesta 4, Radovljica
04 238 14 48

Ljubljana – Gospodarsko razstavišče obiskovalcem sejma 
Dom v terminih t. i. veselih uric (happy hour) nudi cenejše 
vstopnice, in sicer danes, jutri, v četrtek in petek od 13. do 
16. ure, v soboto od 17. do 19. ure in v nedeljo od 16. ure do 
18. ure. Nakup in vstop sta možna samo v času veselih uric.

Cenejše vstopnice v času veselih uric
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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 lo
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu
nanjih 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 Ljub
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so 
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri 
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

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

 IZLET torek, 20. marca 2018

Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?
Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?

Cena izleta  

33 evrov

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. 

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP 
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka

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

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

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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70 let delovanja podjetja lipbled
Začetki podjetja segajo v leto 1948, ko je 
bilo ustanovljeno Lesno industrijsko podje
tje Bled. Primarna dejavnost ustanovljene
ga podjetja je sprva obsegala gozdno eks
ploatacijo (posek, spravilo, prevoz do oddaje 
gozdnih sortimentov …) in lesno industrijo. 
V svoji zgodovini je podjetje izdelovalo tudi 
lesno volno in znamenite zidake isospan. 
V nadaljnjih sedmih desetletjih pa se je zvr
stilo kar ogromno prelomnih dogodkov, ki 
so oblikovali današnjo podobo podjetja LIP 
BLED.

Danes je LIP BLED postal moderno lesnop
redelovalno podjetje pri proizvodnji notran
jih vrat in opažnih plošč in ponudnik opreme 
za dom, kot so lesena okna, pohištvo iz masi
vnega lesa, talne obloge, vhodna vrata … 
Podjetje pa se še naprej razvija, sledi moder
nim smernicam in tako bogati svoj program. 
Največja moč podjetja LIP BLED je, da mu je 
na vedno bolj konkurenčnem trgu uspelo 
ohraniti vodilni položaj v lesnopredeloval
ni indus triji. Lahko se namreč pohvali, da se 
pri programu opažnih plošč za gradbeništvo 
uvršča med štiri največje evropske proizva
jalce, pri programu notranjih vrat pa med 20. 

V podjetju se zavedajo, da ste za uspeh za
služni tudi vi, dragi kupci, ki že 70 let sous
tvarjate njihovo zgodbo. Podjetje LIP BLED 
jo bo nadaljevalo tudi na sejmu DOM, ki bo 

med 13. in 18. marcem na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Tam vam bodo sve
tovalci podjetja pomagali z nasveti pri sami 
izbiri in vam predstavili številne novosti in 
ugodnosti. Do konca marca pa se izplača 
izkoristiti sejemske popuste v vseh poslo
valnicah LIP BLED po Sloveniji.

PRISEGAJO NA LES

Izdelke LIP BLED odlikujeta pestra izbira 
materiala in barv ter moderen videz, prav 
tako so energetsko varčni in izdelani po 
recepturi dolgoletne tradicije in poznavanju 
naravnih zakonitosti lesa. Les je topel, staro
davni naravni material, ki ga je človek vedno 
znova odkrival in njegovo uporabo prilaga
jal svojim potrebam. LIP BLED že od svojega 
začetka skrbno izbira visokokakovostni les, 
ga prepusti umetelnosti človeškega dotika in 
z vsakim izdelkom soustvarja prijetno bivan
je. Njegovo vzdrževanje in negovanje je eno
stavno, odlikuje pa ga tudi odlična tempera
turna izolativnost. Zato izberite les – ne bo 
vam žal! Z njim boste vnesli v svoj dom  
toplino, svež zrak in košček narave.

www.lip-bled.si

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Mreža energet-
skih svetovalcev Ensvet obča-
nom nudi brezplačno, neod-
visno in individualno ener-
getsko svetovanje ter izva-
ja izobraževalne in ozaveš-
čevalne aktivnosti promoci-
je ukrepov učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov 
energije. Obiskovalcem sej-
ma Dom, ki poteka od 13. 
do 18. marca na Gospodar-
skem razstavišču, priporoča-
jo, da se se za obisk pri njih 
pripravite. S seboj prinesite 
potrebne podatke o zgradbi, 
ogrevalnih napravah, porabi 

goriva, projekte, skice, ponu-
dbe za izvajanje del in pre-
dračune. Skupaj s svetoval-
cem boste svoje težave osve-
tlili tako s teoretične kot tudi 
praktične plati. V vseh dneh 
sejma imajo tudi predava-
nja na različne teme, kot so 
Aktualne spodbude Eko 
sklada, Kako pravilno izbra-
ti toplotno črpalko zrak-voda, 
Nadzorovano prezračevanje 

z vračanjem toplote, Opti-
malna izraba ogrevalne nap-
rave, Kako preprečiti širjenje 
hrupa v hišah, Kako odpravi-
ti zidno plesen, Male komu-
nalne čistilne naprave, Eno-
stavni energetski ukrepi, 
Nepovratna sredstva in kre-
diti Eko sklada .... Termi-
ni predavanj so že objavlje-
ni v spletnem katalogu sej-
ma Dom. V 53 pisarnah mre-
že Ensvet, razpršenih po celi 
Sloveniji, sicer deluje več 
kot šestdeset usposoblje-
nih energetskih svetovalcev. 
Ensvet financira in koordini-
ra Eko sklad, slovenski okolj-
ski javni sklad. 

O energetskih ukrepih, 
nepovratnih sredstvih ...
Na sejmu Dom bodo obiskovalcem svetovali tudi energetski svetovalci 
mreže Ensvet. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Na sejmu Dom 
na Gospodarskem razstavi-
šču bo jutri od 9. do 12. ure 

strokovni posvet o lokalnih 
politikah za zeleno energijo, 
jutri ob 11. uri bo potekal tudi 
Razvojni dan gozdno-les-
nega sektorja z naslovom 

Razvoj kot edina alternativa 
po poti do uspeha. V petek 
od 10. ure do 14.30 pa bo v 
Galeriji posvet o kriterijih za 
trajnostno gradnjo.

Strokovni posveti na sejmu Dom

VHODNA VRATA
NOTRANJA VRATA
OKNA

Sejem DOM

13.-18.3.2018

dvorana A1

Salon Ljubljana, Šmartinska 106 T: 01 600 80 30 www.int-vrata.si
Salon Gorenja vas, Todraž 11 T: 04 510 54 00 info@int-vrata.si

Za obisk pri energetskem 
svetovalcu se pripravite. 
S seboj prinesite čim več  
že zbrane dokumentacije.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Luč in voda sta temelj-
ni prvini, povezani s prazno-
vanjem gregorjevega. Na 
predvečer godu sv. Gregor-
ja so namreč tržiški čevljar-
ji prenehali delati ob ume-
tni svetlobi. Hkrati brez luči 
in vode ne bi bilo čevljarske 
svetilke, ki jo hrani Tržiški 
muzej in po kateri je Jernej 
Kosmač pred dobrimi tride-
setimi leti izdelal prvo repli-
ko. Snovalec razstave je viš-
ji kustos v Tržiškem muze-
ju dr. Bojan Knific, vizual-
na podoba je delo oblikoval-
ke Andrejke Belhar Polanc. 

Tržiško dediščino predsta-
vljajo tudi z umestitvijo če-
vljarske delavnice. Na ogled 
so še druga svetila iz zbirke 
Jerneja Kosmača, ki so jih 
uporabljali kovači, sitarji, 
tkalci, čipkarice. »Vedno me 
je vleklo k lesu, čeprav sem 
po poklicu strojni inženir. 
Med počitnicami na mor-
ju sem iz skorje rezljal otro-
kom oblike jadrnic, prijatelj 
iz Frankfurta pa me je vpra-
šal, ali nimam ničesar trži-
škega, in ko sem se vrnil do-
mov, sem želel odkriti nekaj 

res tržiškega. V Ilustrira-
nem Slovencu sem videl če-
vljarsko delavnico iz Tržiča 
in na mizi svetilko, ki sem si 
jo ogledal v Tržiškem muze-
ju. Začel sem jo snovati,« se 
spominja Kosmač. Čevljar-
ji so si, podobno kot tkalci 
in sitarji, pri večernem delu 
razsvetljevali delovno povr-
šino s pomočjo usmerjene 

svetlobe. V sredino lesene-
ga stojala (gavge) so postavi-
li svečo ali petrolejko, na vsa-
ko stran stojala pa obesili z 
vodo (tudi z žganjem) napol-
njeno kroglo.

Leta 1986 je Delavnica 
Kosmač na natečaju za go-
renjski turistični spominek 
dobila priznanja za več iz-
delkov, tudi za čevljarsko 

svetilko. Knific je še pojas-
nil, da sicer čevljarske svetil-
ke niso izumili v Tržiču, je 
pa pomembna, ker je na Slo-
venskem ohranjena v Trži-
škem muzeju. Dediščina tr-
žiške luči nudi možnosti so-
dobnih interpretacij in go-
vori o tem, kako pomembno 
je, da se ohranja med ljud-
mi.

Dediščina tržiške svetilke
V Galeriji Atrij v Tržiču je do šestega aprila na ogled razstava z naslovom Luč in voda in podnaslovom 
Svetila mojstra Jerneja Kosmača. 

Jernej Kosmač je veliko pripomogel k ohranjanju dediščine tržiških svetil, ki so jih 
uporabljali ne samo čevljarji, ampak tudi kovači, sitarji, tkalci in čipkarice. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Ljubljana – Amnesty Inter-
national Slovenija od leta 
2005 v sodelovanju s Can-
karjevim domom podelju-
je nagrado najboljšemu fil-
mu na temo človekovih pra-
vic. Na dvajsetem Festivalu 
dokumentarnega filma se za 
nagrado poteguje pet doku-
mentarnih filmov: Debatni 
krožek, Mrtvi narod, O oče-
tih in sinovih, Tujec v para-
dižu, Zahodno od reke Jor-
dan. Nagrajeni film bo iz-
brala tričlanska žirija, ki jo 
sestavljajo slovenska novi-
narka in igralka Ula Furlan, 
aktivist za človekove pravice 
in ustanovitelj Art for Am-
nesty Bill Shipsey ter reži-
ser, scenarist in producent 
Dejan Babosek. 

Pri letošnjem programu 
FDF gre za iskanje točke po-
vezovanja – to naj bi bili liki, 
večji od življenja, ter kritičen 
ali nostalgično-melanholi-
čen odnos do preteklosti. Si-
mon Popek, vodja filmske-
ga programa Cankarjevega 
doma, pravi: »Svet je lahko 
tudi lep, samo televizijska 
poročila je treba odklopiti 

in dati priložnost filmske-
mu dokumentarcu.« Izbra-
ni dokumentarni filmi vsa-
ko leto prinašajo nove po-
glede na pomembne temati-
ke in nam odstirajo življenj-
ske zgodbe, pogosto tragič-
ne, a vedno resnične.

Na novinarski konferen-
ci  sta svoja filma, ki sta del 
programa FDF, predsta-
vili slovenski  režiserki se-
stri Ida in Maja Weiss. Majin 
film My way 50 je njen osebni 
portret. Zbrala je refleksije, ki 
so se kopičile v njenih petde-
setih letih. V filmu predstavi 
svoje družinsko okolje, ki de-
luje kot neke vrste zadruga in 

vztraja kljub sodobnemu anti-
kulturniškemu ozračju. Maja 
je vedno angažirana za iska-
nje resnice in filmske projek-
te, s katerimi nenehno opo-
zarja na zamolčano, nevidno, 
nezabeleženo. Idin film Peter 
vs. Harry pa je portret nem-
ško-slovenskega ustvarjalca, 
glasbenika, snemalca, scena-
rista in režiserja Petra Braat-
za, ki se včasih imenuje tudi 
Harry Rag. »Portret umetni-
ka z velikim opusom in pre-
majhnim priznanjem,« pra-
vi Ida o svojem svaku, možu 
sestre Maje. O njegovem delu 
in življenju so pred kame-
ro spregovorili sodelavci in 

prijatelji pa tudi družinski čla-
ni in somišljeniki. Peter naj bi 
bil pankersko zloben, a nič ci-
ničen, večni otrok in pred-
vsem človek, ki čuti neizmer-
no potrebo po izražanju skozi 
različne medije.

Dvajseti Festival dokumen-
tarnega filma se začne 14. in 
bo trajal vse do 21. marca. Fil-
me si boste lahko ogledali v 
Kinodvoru, Kosovelovi dvora-
ni in Slovenski kinoteki v Lju-
bljani. Poleg tekmovalnega 
sklopa si bo moč ogledati še 
aktualne in družbenokritične 
filme, mite, ikone, medije, in-
timne in globalne portrete ter 
filme, posvečene Laili Pakal-
nina, ki ji je letos posvečena 
tudi retrospektiva FDF. Laila 
je latvijska režiserka, katere 
filmografijo bi lahko povzeli 
kar z njenim lastnim motom: 
ni akcije, ni junakov. Režiser-
ka glavnega poudarka v filmu 
ne namenja besedam, tem-
več ozračju, gesti in ustvar-
jalni uporabi zvoka. Projek-
tov se loteva samoiniciativno, 
brez vnaprej zagotovljenih fi-
nančnih sredstev. Spušča se v 
nepredvidljive avanture, ki jo 
pripeljejo do scenarija šele na 
samem koncu.

Dajmo priložnost dokumentarcu
Festival dokumentarnega filma (FDF) letos praznuje dvajset let, slovenska Amnesty International 
trideset, njena žirija pa na festivalu že desetič razglaša najboljši film na temo človekovih pravic.

Prizor iz filma Maje Weiss My way 50 – med iskanjem in 
najdenim svetom / Foto: arhiv FDF

Kranj – V četrtek, 8. marca, so povabili na dobrodelni dogodek 
v avlo Mestne občine Kranj, na predstavitev knjige Tudi ti si 
angel – Žarek upanja in razstavo likovnih del slikarja Janeza 
Štrosa. Dela je predstavila umetnostna zgodovinarka Ana-
marija Stibilj Šajn, glasbeni del so zaupali Stanetu Vidmarju, 
povezovanje dogodka pa Maji Tekavec. 

Žarek upanja

Janez Štros / Foto: Tina Dokl

Ker je dogodek sovpadal z dnevom žena, so bile prisotne 
tudi rdeče vrtnice. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Na dan žena so v Galeriji Layerjeve hiše odprli razsta-
vo fotografij članic Fotografskega društva Janez Puhar, ki bo 
na ogled do konca meseca. Prvič so predstavnicam društva 
organizirali »osmomarčevsko« razstavo njihovi moški kolegi 
iz društva, potem pa so zanjo vsako nadaljnje leto poskrbele 
same. Letos tako tradicionalno razstavljajo že petič, razsta-
vljena pa so tudi že dela novih članic. Predstavlja se enajst 
članic društva, vsaka s po dvema fotografijama. Sodelujejo 
Urška Wertl, Valerija Jenko, Andreja Peklaj, Biserka Komac, 
Anuška Vončina, Andreja Teran, Maja Krejan, Petra Puhar, 
Nada Vuković, Marja Kraljič in Breda Kavčič.

Pogled skozi žensko oko

Dela članic FD Janez Puhar iz Kranja si lahko ogledate na 
razstavi Pogled skozi žensko oko, ki bo odprta do konca 
letošnjega marca. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V četrtek, 15. marca, bo ob 18. uri v Galeriji Stare pošte 
odprtje galerije in slikarske razstave članov Likovne skupine 
Leon Koporc KUD-a Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
Ljubljana. Razstava bo na ogled do 15. maja.

Slikarska razstava v Stari pošti

Kranj – V sredo, 14. marca, bo ob 18. uri v Galeriji Bala v starem 
delu mesta odprtje razstave Izpraznjeni prostori akademske sli-
karke Veronike Vesel Potočnik. Razstava bo na ogled do 10. aprila.

Razstava del Veronike Vesel Potočnik
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Škofja Loka – Rokometaši so 
v prvi NLB leasing ligi začeli s 
tekmami nadaljevanja. V ligi 
za prvaka igrajo tudi Škofjelo-
čani. Ekipa Urbanscape Loka 
bo tekmo prvega kroga odi-
grala jutri v gosteh pri Celju 
Pivovarni Laško.

Ločani jutri v Celje

Maja Bertoncelj

Kranj – Prva lovorika v slo-
venski ženski članski košar-
ki v tem letu je podeljena. Tri-
glavanke so v domači Športni 
dvorani Planina premagale 
velike tekmece Cinkarno Ce-
lje in se Pokala članic veselile 
drugič v zgodovini.

»Čestitke dekletom za bor-
benost in energijo, ki so jo 
pokazale na današnji tekmi. 
Na trenutke smo imeli malo 
krize, vendar se nikoli nismo 
vdali. Pohvale, da so dekle-
ta zdržala do konca. Čestit-
ke tudi vsem drugim v klu-
bu, ki so organizirali ta final-
ni turnir. Zelo sem zadovo-
ljen. To lovoriko smo si zas-
lužili,« je bil po finalu vesel 
trener Triglava Ernest No-
vak. Za prvo igralko finalne-
ga turnirja je bila razglašena 
triglavanka Rebeka Ambra-
movič, ki je v finalu k zmagi 
prispevala kar trideset točk 
in je bila za Štajerke nereš-
ljiva uganka. »Zavedali smo 

se, da nas čaka težka tekma, 
hkrati pa, da igramo na do-
mačem igrišču, ki nam pri-
naša prednost. Dekleta smo 
stopila skupaj in verjela v 
zmago. Ne zavedamo se še, 

kaj nam je uspelo, saj nam je 
finalni turnir pobral ogrom-
no moči,« je povedala Rebe-
ka Abramovič. Najbolj bor-
bena igralka finalnega tur-
nirja je bila njena klubska 

kolegica Maja Jakobčič. Po-
čitka za košarkarice še ne bo, 
saj se nadaljujejo tekme dr-
žavnega prvenstva. Trigla-
vanke že jutri gostujejo pri 
Ježici.

Prva igralka Abramovičeva
Pokalni košarkarski naslov je zasluženo ostal v Kranju.

Rebeka Abramovič (s številko 4) je k zmagi v finalu prispevala kar trideset točk in bila 
razglašena za najboljšo igralko turnirja. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski ligi so odigrali tek-
me 22. kroga. Triglav je v ne-
deljo gostil vodilno Olimpi-
jo. V težkih razmerah, v bla-
tu in megli, zaradi česar je 
odpadel celo televizijski pre-
nos, so Ljubljančani zmaga-
li z 0 : 1. 

Tekmo je ob koncu prvega 
polčasa odločil Abass Issah. 
Kranjčani na lestvici ostaja-
jo na predzadnjem, devetem 
mestu.  Uspešnejši so bili 

nogometaši Domžal, ki so 
na svoji prvi domači tekmi v 
tem letu gostili Gorico, pro-
ti kateri so vknjižili zasluže-
no zmago s 3 : 0. Zadetke za 
rumene so dosegli Amedej 
Vetrih, Lovro Bizjak in Zeni 
Husmani, ki so tako poskr-
beli za šesto zaporedno slav-
je Domžal. Te so na lestvi-
ci na tretjem mestu. Tekme 
23. kroga bodo že danes in 
jutri. Derbi bo danes v Mari-
boru, kamor odhajajo Dom-
žale, nogometaši Triglava pa 
bodo jutri gostovali v Celju.

Enakovreden boj  
z Olimpijo
Nogometaši Triglava so doma izgubili z vodilno 
Olimpijo.

Tekmo v Kranju je zaznamovala tudi slaba vidljivost. V 
boju za zadetek so bili uspešnejši Ljubljančani (v svetlejših 
dresih). / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Jesenice, Kranj – Hokejisti v 
Alpski hokejski ligi so v če-
trtek in soboto odigrali po 
dve tekmi četrtfinala konč-
nice. V četrtek so Jeseniča-
ni gostovali v Ljubljani in v 
Hali Tivoli srečanje dobili po 
podaljšku s 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 
1:0), nova tekma pa je bila 
že v soboto na Jesenicah. V 
Dvorani Podmežakla se je 
zbralo 3100 gledalcev, ki so 
imeli kaj videti – na koncu 
novo zmago Jesenic.

Igralci HDD Sij Acroni 
Jesenice so mrežo HK SŽ 
Olimpije zatresli kar pet-
krat, enkrat v prvi tretjini 
in štirikrat v drugi, doma-
ča pa je ostala nedotaknje-
na. Dvakrat se je med strel-
ce vpisal Tadej Čimžar, po 
enkrat pa so zadeli še Ur-
ban Sodja, Gašper Glavič in 
Luka Bašič. Da so Jeseničani 
trenutno boljši in bolje prip-
ravljeni, pove tudi število iz-
ključitev, saj so bili domači-
ni le enkrat z igralcem manj, 
gosti pa kar petkrat, dvakrat 

so številno prednost doma-
čini tudi izkoristili. Četr-
ta tekma, morda tudi zad-
nja, bo danes z začetkom ob 
18. uri v Tivoliju. Če bo Je-
seničanom uspelo zmagati, 
bodo še drugič v dveh sezo-
nah zaigrali v polfinalu Alp-
ske hokejske lige.

V mednarodni hokejski 
ligi IHL bodo jutri začeli s 
tekmami polfinala. Hokeji-
sti Triglava bodo prvo tekmo 
s KHL Medveščakom odi-
grali v ledeni dvorani Zlato 
polje z začetkom ob 18. uri. 

Jeseničani blizu polfinala
V tretji četrtfinalni tekmi Alpske hokejske lige so Jeseničani še tretjič 
premagali Olimpijo. Danes si v Ljubljani že lahko zagotovijo polfinale.

Sobotno tekmo na Jesenicah si je ogledalo 3100 gledalcev, domači so mrežo Olimpije 
zatresli kar petkrat in si danes v Tivoliju že lahko zagotovijo polfinale v Alpski hokejski ligi. 
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Kranj – Košarkarji v Ligi Nova 
KBM za prvaka igrajo tekme 
2. kroga. Derbi je bil med Sixt 
Primorsko in Šenčurjem Go-
renjsko gradbeno družbo, ki 
je nastopil brez poškodova-
nega Dina Murića in obolele-
ga Smiljana Pavića. Gorenjci 
so na Primorskem izgubili s 
85:69. Helios Suns je bil po-
ražen pri Krki (89:81).

Poraz Šenčurja
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Kombinacija vaj za oči Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (63 )

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

V poplavi dobrih nasvetov 
in navodil o tem, kaj vse bi 
morali vsak dan storiti zase 
in svoje zdravje, hitro pride-
mo do tega, da bi nam to vze-
lo ves dan. Potem bi morali 
pa še počivati, spati, hoditi v 
službo, skrbeti za družino ... 
In hitro ugotovimo, da je dan 
čisto prekratek, dobrih nas-
vetov pa absolutno preveč. 

Nekako moramo naredi-
ti ožji izbor. Med zlato stal-
nico dodajmo tisto, kar nam 
najbolj koristi (eno ali dve 
opravili, na primer vsako-
dnevni sprehod in jutra-
njo vadbo). Temu po potre-
bi dodajmo eno ali dve de-
javnosti, navadi, samopo-
moč za tista področja življe-
nja, dele telesa, organe, kjer 
jih trenutno potrebujemo. 
Če nam čas in možnosti do-
puščajo, bi bilo dobro, da si 

enkrat ali dvakrat na teden 
privoščimo nekaj posebne-
ga, nekaj samo zase. Mogo-
če daljšo meditacijo v poseb-
nem kotičku, masažo, lahko 
si skuhamo posebno jed in 
uživamo v njej. Nekaj izven 
rutine, da ta ne postane ut-
rujajoča. 

Vaj za oči je še več, kot smo 
jih omenili v tedenskih član-
kih. Za vas sem izbrala tiste, 
ki so zelo učinkovite, manj 
znane in enostavne. Naredi-
te si svoj urnik nege oči. 

Primer scenarija dnevne 
vadbe za oči:
1. Vsako jutro najprej oprhaj-
te oči z mrzlo vodo za okrepi-
tev krvnega pretoka skoznje. 
Naredite vaje za raztegovanje 
vseh sklepov (skozi sklepe od-
teka veliko energije).
2. Po vajah za raztegova-
nje sklepov ali med njimi 

naredite vaje za mežikanje 
in vlaženje oči.
3. Po vajah sprostite oči s 
prekrivanjem dlani, med-
tem poslušajte nežno glas-
bo in si vizualizirajte bar-
ve. Nato si zmasirajte eno 
od predlaganih akupresur-
nih točk.
4. Enkrat na dan naredi-
te vaje za dvig energije oči 
v kombinaciji z osmicami 
(krogi).
5. Čez dan za nekaj minut 
izpostavite obraz z zaprti-
mi očmi sončni energiji in 
medtem občasno premikaj-
te zrklo. S tem spremenite 
kot vpada sončnih žarkov, 
da sončna energija prodre v 
vse kotičke oči. Medtem lah-
ko masirate kakšno od preo-
stalih akupresurnih točk.
6. Čim več se gibajte v nara-
vi, na svežem zraku, opazujte 

njene barve in jih poskusite 
začutiti ter vizualizirati tako z 
odprtimi kot z zaprtimi očmi.
7. Popijte sveže stisnjen ko-
renčkov sok. Priporočljiv je 
tudi sok iz sveže stisnjenega 
rdečega grozdja, borovnic, 
agrumov, paradižnikov sok.

8. Zvečer poškropite oči s to-
plo vodo, da se sprostijo po 
napornem dnevu, in v pos-
telji pred spanjem položite 
dlani na oči ter se skozi me-
ditacijo z vizualizacijo barv 
zazibajte v spanec. Lahko 
noč.

Jelena Justin

Slovenija ima ogromno 
planinskih poti, ogromno 
obhodnic itd. Posavsko hri-
bovje, ki leži na severu in 
jugu od reke Save in od Lju-
bljane do reke Sotle, ima šte-
vilne hribčke, ki jih je vredno 
obiskati, preko njih pa pote-
ka tudi Posavska planinska 
pot. Danes bomo začeli na 
samem začetku poti, obi-
skali tri vrhove in pridobili 
tri nove žige v knjižico Kri-
žem kražem po Posavskem 
hribovju. 

Iz Kranja se po stari cesti 
zapeljemo v Domžale, kjer 
nadaljujemo proti avtocesti 
za Štajersko. Vendar ne za-
vijemo nanjo, temveč nada-
ljujemo kar naravnost pro-
ti Gorjuši, kjer bomo zavili 

desno v smeri Svete Trojice. 
Čaka nas še približno šest ki-
lometrov vožnje. Peljemo se 
skozi vasi Spodnja Brezovi-
ca, Žeje in Sveta Trojica. Pe-
ljemo skozi vas in sledimo 
oznakam za Murovico. Pe-
ljemo se do konca vasi, po-
tem pa po ožji asfaltirani 
cesti še malce višje, do zasel-
ka nekaj vikendov, na des-
ni pa imamo manjše par-
kirišče. Smerne table nas 
usmerijo na kolovoz, ki po-
teka ob ograji, nato pa prei-
de v gozd. Pot se začne vzpe-
njati v rahlih okljukih, str-
mina je zmerna. Kmalu se 
nam z leve strani pridruži 
pot iz Zgornje Javorščice in 
po njej se bomo vračali. Do 
vrha nas čaka le še nekaj mi-
nut hoje in že smo na Muro-
vici, 743 m, kjer nas pričaka 

nekaj klopi in zvonček želja. 
Z vrha Murovice nadaljuje-
mo proti vzhodu. Pot se zač-
ne strmo spuščati in po dež-
ju je precej blatno. Doseže-
mo razpotje, kjer nadaljuje-
mo levo v smeri Ciclja in Sve-
tega Miklavža. V tem delu z 
manjšimi vzponi in spusti 
hodimo po gozdu, nato pa 
se steza začne spuščati pro-
ti makadamski cesti. Ko do-
sežemo cesto, se sprehodi-
mo do manjšega sedla med 
kapelico in znamenjem. Na 
to sedlo se bomo po cesti na 
desni povzpeli ob vrnitvi. Na-
daljujemo za znamenjem po 
stezi proti gozdu. Nadaljuje-
mo skozi gozd, nato pa do-
sežemo kolovoz, ki višje pos-
tane steza, ki se vse strmeje 
vzpenja. Na gozdnem grebe-
nu se steza praktično položi. 

Nadaljujemo naravnost in 
dosežemo nerazgledni, v 
gozdu skriti vrh Ciclja, 836 
m. Po grebenu nadaljuje-
mo proti vzhodu, ko doseže-
mo kolovoz, se steza začne 
strmo spuščati. Trenutno je 
na poti nekaj podrtega drev-
ja. Z desne se nam priklju-
či pot iz Križevniške vasi, mi 
pa še kar nadaljujemo proti 
vzhodu. Ko se steza položi, 
se nam z desne priključi še 
pot iz Velike vasi, koder se 
bomo vračali. Ko dosežemo 
razgledni travnik, pred seboj 
zagledamo travnato pobo-
čje, na vrhu katerega je cer-
kev sv. Miklavža. Tretji žig 
na svoji današnji poti bomo 
dobili pri zadnji hiši na kon-
cu vasi, ki jo ves čas vidimo.  
Do križišča, kjer se nam je 
priključila pot iz Velike vasi, 

se vrnemo po poti pristopa, 
nato pa začnemo sestopati v 
Veliko vas. V vasi se držimo 
glavne ceste skozi vas in po 
asfaltu nadaljujemo do Kri-
ževniške vasi. Gremo do cer-
kvice, za cerkvijo pa desno 
zagledamo kolovoz, po ka-
terem se strmo povzpnemo 
do sedla, kjer sta kapelica in 
znamenje. Tukaj se lahko po 
grebenu vrnemo nazaj na 
Murovico, a jaz predlagam, 
da po cesti nadaljujemo do 
vasi Zgornja Javorščica. Na-
sproti prve kmetije na desni 
strani je kolovoz, po katerem 

se začnemo vzpenjati proti 
gozdu. Držimo se leve poti. 
Kar nekaj višinskih metrov 
pridobimo in pridemo sko-
raj nazaj na Murovico, ko 
stopimo na pot, ki jo dobro 
poznamo že od vzpona. Za-
vijemo desno in se začne-
mo spuščati nazaj proti Sve-
ti Trojici oz. zvestemu jekle-
nemu konjičku.

Nadmorska višina:  
maks. 836 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Murovica (743 m), Cicelj (836 m) in Miklavž (741 m)

Začetni trojček
Lepa krožna pot, ki jo lahko tudi pretečemo. Križem kražem po Posavskem hribovju s tremi novimi žigi.

Vrh Murovice je skrit v gozdu, a ob lepem vremenu ponudi tudi nekaj razgleda.

Klop za počitek na Ciclju / Foto: Jelena Justin

Meseca januarja na poti do Križevniške vasi ni bilo o snegu ne duha ne sluha. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Rateče – Planica je pretek-
li teden gostila mednaro-
dno veteransko tekmova-
nje v smučarskih skokih in 
nordijski kombinaciji, neu-
radno svetovno prvenstvo. 
»To tekmovanje v Planici 
gostimo prvič. Nastopilo je 
140 udeležencev, od tega dve 
ženski, iz 14 držav. Pomeri-
li so se v skokih na skakalni-
cah HS 30, HS 60 in HS 102 
metra ter v nordijski kombi-
naciji, in sicer v različnih sta-
rostnih kategorijah od tride-
set let navzgor na vsakih pet 
let,« je povedal Jure Žerjav, 
predsednik organizacijske-
ga komiteja tekmovanja. 

Največ veteranov je bilo 
Norvežanov, sledijo Finci 
in Nemci. Najstarejši ude-
leženec je bil star kar 77 let. 
Je treniral, ni pa tekmoval. 
Najstarejši med tistimi, ki 
so skakali »zares«, šteje 74 
pomladi. Gledalci so lah-
ko videli, kako se je skakalo 
včasih in kako se skače da-
nes. Udeleženci so ohranili 
slog skakanja iz mlajših let, 
ko so nekateri skakali tudi v 
svetovnem pokalu. Tekmo-
valni del je potekal od srede 
do sobote. Za konec je bila 
ekipna tekma na skakalnici 
HS 60 metrov. Ekipa je bila 
sestavljena iz po enega tek-
movalca kategorije šestde-
set let in več, od 50 do 60 
let, od 40 do 50 let in od 30 

do 40 let. Skakalci vetera-
ni so v sproščenem pogovo-
ru na vrhu zaletišča čakali 
na svoj skok. Med seboj se 
poznajo, tako da vedo, kdo 
je bolj »nor«, na koga je tre-
ba paziti, s katerega zaletne-
ga mesta se bo spustil proti 
doskočišču, da ga ne bi nes-
lo predaleč.

 

Slatnar do 87 metrov

Za Slovenijo sta na eki-
pni tekmi skakala Uroš Pe-
terka in Peter Slatnar skupaj 
z dvema Norvežanoma, na 
posamičnih tekmah je bilo 
naših veteranov še kar nekaj 
več. »En teden pred tem tek-
movanjem sem si vzel čas in 

naredil nekaj skokov, skupaj 
s tem tekmovanjem jih bom 
imel okrog 25. Ni dovolj, a se 
zanašamo na staro kilome-
trino. Je pa nekako dovolj, 
da odskačeš varno. Skoki so 
seveda primerni za vetera-
ne. Namen takšnih tekmo-
vanj je v prvi v vrsti druženje, 
da se imamo lepo, srečaš sta-
re prijatelje, s katerimi smo 
včasih skupaj tekmovali, in 
je zelo prijetno. Pred sko-
kom treme niti ni. Moj način 
je, da grem najprej na najve-
čjo skakalnico, pa me potem 
na manjših ni strah. Imam 
pa seveda strahospoštova-
nje, ki mora biti. Najdlje sem 
v teh dneh skočil 87 metrov, 
kar je zame zelo dobro,« je 

povedal Peter Slatnar, ki 
je znan predvsem kot pro-
izvajalec skakalnih smuči, 
vezi in karbonskih čevljev. 
Na njegovih smučeh je bilo 
kar nekaj skakalcev vetera-
nov, številni so bili v celoti v 
slovenskih proizvodih – od 
smuči in vezi do čevljev in 
dresov. Nekateri želijo ime-
ti najboljšo opremo. »Nor-
vežani, Finci, tudi Švedi ve-
liko trenirajo, po večkrat te-
densko. So skoraj kot profe-
sionalci. So gospodje v zre-
lih letih, v drugi puberteti, 
ki se začnejo spet ukvarjati 
z otroškimi sanjami. Enkrat 
do dvakrat letno pridejo v 
Slovenijo tudi na priprave, 
tako da smo dobri prijatelji,« 

še pove Slatnar. Navdušen je 
nad nekaterimi, ki se kljub 
letom ne dajo: »Nekaj jih je 
starih že krepko čez sedem-
deset, pa sem jih včeraj po-
poldan videl, ko so šli skočit 
na 120-metrsko skakalnico, 
na kar jaz niti pomislim ne. 
Norvežan mojih let je sko-
čil 142 metrov, izjemno da-
leč. Pri pristanku je polomil 
obe smuči, k sreči ostal cel, 
tako da smo imeli pozno v 
noč delo, da smo mu prip-
ravili nove smuči, popravili 
vso opremo,« je Slatnar po-
vedal zanimivost. Zelo dob-
re skoke je prikazal Uroš Pe-
terka, brat Primoža Peterke: 
»Sem kar zadovoljen – glede 
na to, koliko sem imel časa 

trenirati. Letos imam okrog 
trideset, štirideset skokov. V 
teh dneh sem užival, super 
smo se imeli.«

Nekateri redno trenirajo 

Največ občudovanja so 
bili deležni Skandinavci. 
Kljub letom še redno treni-
rajo, nekateri še bolj zavze-
to kot v mlajših letih. »Treni-
ram skoraj vsak teden, koli-
kor je le mogoče. Samo ska-
čem, skokov ne štejem. Oce-
njujem, da jim imam ok-
rog 150. Sem že starejši, ska-
čem za zabavo. Tekmovanj 
se udeležujem kar redno. V 
teh dneh tukaj je bil moj naj-
daljši skok dolg 66 metrov. 
Moj osebni rekord je 123 me-
trov, postavil pa sem ga, ko 
sem bil star 55 let. Ko sem 
bil mlajši, nisem bil tako do-
ber, nikoli nisem bil v norve-
ški reprezentanci, šele kas-
neje sem začel več trenirati. 
Lepo sem napredoval, sedaj 
pa gre že navzdol,« je po svo-
jem skoku v izteku pojasnil 
62-letni Norvežan Arne Jor-
gensen. 

Skakalci veterani se bodo 
morda že kmalu znova vrnili 
v Planico. »Poleg zimskega 
imajo tudi poletno tekmova-
nje in dogovarjamo se, da bi 
morda – ne še letos, temveč 
prihodnje leto – v Planici or-
ganizirali tudi poletno sre-
čanje veteranov,« je zaklju-
čil Žerjav.

Blizu osemdesetih, pa še na skakalnici
Najstarejši udeleženec neuradnega svetovnega prvenstva veteranov v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji, ki ga je pretekli teden gostila Planica, je bil 
star sedeminsedemdeset let. »Smo norčavi, skačemo le še za zabavo,« je dejal Peter Slatnar, eden izmed slovenskih orlov veteranov.

Peter Slatnar in Uroš Peterka znova na skakalnih smučeh Tudi veterani so prikazali lepe in dolge skoke.

Maja Bertoncelj

Rateče – V soboto je bila Pla-
nica tudi v znamenju otro-
škega vrveža. V Nordijskem 
centru Planica je prvič pote-
kal 22. Šolski planiški mara-
ton, bolj znan pod imenom 
Šolski pokljuški maraton. 
Organizator je bil Zavod za 
šport RS Planica, izvajalec 
OŠ Gorje in soizvajalec Nor-
dijski center Planica.

Druženje na snegu

Šolski maraton je v svoji 
zgodovini lokacijo zamenjal 
drugič. »Letos je to Šolski 
planiški maraton, saj smo ga 
glede na lokacijo preimeno-
vali iz pokljuškega. Razlog je, 
da nam Triglavski narodni 
park ni odobril soglasja, ker 
v tem času na območju, ka-
mor spada tudi Rudno polje, 
gnezdi divji petelin in ne sme 

biti velikih, glasnih priredi-
tev. Moja ideja je sicer že šti-
ri leta, da bi izmenjaje ime-
li pokljuški in planiški mara-
ton, da bi otroci eno leto vi-
deli čudovito Pokljuko, dru-
go leto pa čudovito Planico. 
Na tej lokaciji šolski maraton 
poteka prvič. Leta 2009 je bil 
v Ratečah, ker so na Rudnem 
polju potekala dela,« je po-
jasnil Nenad Pilipovič, alfa 
in omega prireditve, ki vsako 
leto privabi veliko šolarjev pa 
tudi nekaj dijakov. »Prijavlje-
nih je 1235 otrok iz 38 osnov-
nih in dveh srednjih šol. Gle-
de na to, da je v Sloveniji 450 
osnovnih šol, 38 ni niti deset 
odstotkov. Na žalost je stanje 
takšno, kot je. Številka je zad-
nja leta približno enaka, je pa 
daleč od časa, ko smo imeli 
2332 prijavljenih, leta 2011 
pa na primer 1711 udeležen-
cev,« je dejal Pilipovič in do-
dal še nekaj besed o namenu 

dogodka: »Namen je otro-
kom predstaviti zimske špor-
te. Čeprav je Šolski planiški 
maraton v osnovi netekmo-
valnega značaja, imamo tudi 
dva tekmovalna starta, enega 
za kategorizirane učenke in 
učence, drugega pa za neka-
tegorizirane. Najbolj množi-
čen je vsako leto tek na dva 
kilometra, na katerem se čas 
ne meri. Gre za druženje na 
tekaških smučeh. Poleg tega 
potekajo še pohodi v dolino 
Tamar, razne igre na snegu, 
skratka ponudimo tisto, kar 
se na snegu pozimi da. Priso-
tni sta tudi Slovenska vojska 
in Policija. Videti je, da otro-
ci zelo uživajo.«

Ekipno najboljši šolarji  
iz Gorenje vasi

Med kategoriziranimi 
učenci, ki so tekli štiri kilo-
metre, so bile najboljše tri 

Mojca Krek (OŠ Ivana Tav-
čarja Gorenja vas), Tara Tor-
kar (OŠ Gorje) in Rubi Gr-
dadolnik (OŠ Rovte), med 
kategoriziranimi učenci pa 
Mark Marinšek (OŠ Dra-
gomelj), Nik Lučin in Filip 
Krek (oba OŠ Ivana Tavčar-
ja Gorenja vas). Nekatego-
rizirani kategoriji sta imeli 
pol krajšo progo. Med učen-
kami je zmagala Hana Ob-
lak (OŠ Ivana Tavčarja Go-
renja vas) pred Leo Haler 
(OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
in Emo Rodman (OŠ Dobra-
vlje), med učenci pa so bili 
najhitrejši Miha Rijavec (OŠ 
Šturje), Uroš Tozan in Žan 
Slejko (oba OŠ Dobravlje). 
Ekipno je bila najboljša OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas. 

»Rada tečem na smučeh 
in se ob tem sprostim. Vese-
la sem, da sem to nadgradi-
la še z današnjo zmago. Te-
čem rekreativno, sicer pa 

treniram karate. Proga tu-
kaj je zahtevnejša kot na 
Pokljuki. Skoraj ni ravnine, 
so večinoma vzponi in spu-
sti. Tudi lani sem zmagala, 
tako da sem na zmago upala 
tudi letos. Danes tukaj zelo 
uživamo. Družimo se s pri-
jatelji, ogledali si bomo še 
predstavitve, ki so jih pripra-
vili organizatorji. Z naše šole 
nas je prišlo kar nekaj, vsako 
leto se veselimo tega dne,« 
je povedala Hana Oblak iz 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas, najboljša pri nekatego-
riziranih učenkah, zmago-
valec pri nekategoriziranih 
učencih Miha Rijavec pa je 
dodal: »V Ajdovščini snega 
skoraj nikoli ni, tako da te-
čemo okrog Nanosa ali na 
Čavnu. Treniram kajak in v 
sklopu priprav tudi tečemo 
na smučeh. Lani mi je do 
zmage zmanjkalo osem sto-
tink in letos sem jo zato še 
bolj vesel.« 

Ne pokljuški, letos planiški maraton
Nova lokacija je prinesla novo ime šolskega maratona. Letošnji, v dvaindvajseti izvedbi, je bil planiški. 

Hana Oblak in Miha Rijavec, zmagovalca med 
nekategoriziranimi učenci
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Simon Šubic

Ljubljana – »Oba kredita sta 
bila kratkoročna, ob dogo-
varjanju pa niti pomislila ni-
sem, da ne bi bila vrnjena ali 
da bi bilo z njima karkoli na-
robe. Pravzaprav še danes ne 
vem, v čem sta kredita spor-
na,« je minuli petek na so-
jenju nekdanjima predse-
dniku in članu uprave Go-
renjske banke (GB) Goraz-
du Trčku in Tilnu Zugwitzu, 
nekdanji direktorici GBD 
oz. G Skupine Ani Klemen-
čič in predsedniku uprave 
idrijske družbe H&R Edvar-
du Svetliku na ljubljanskem 
okrožnem sodišču povedala 
nekdanja finančna direkto-
rica Merkurja in namestni-
ca direktorja Merfina Janja 
Kraševec. Specializirano dr-
žavno tožilstvo obdolženim 
očita zlorabo položaja ozi-
roma pomoč pri kaznivem 
dejanju zaradi posojil, ki ju 
je GB v letih 2008 in 2009 
odobrila H&R (deset milijo-
nov evrov) in GBD Skupini 
(šest milijonov evrov), ki sta 
denar takoj posodili naprej 
Merfinu. S tem naj bi ban-
ka omogočila prepovedano 
obvodno financiranje prev-
zema Merkurja, s čimer naj 
bi se izognila preveliki iz-
postavljenosti do Skupine 
Merkur. Trčku tožilstvo oči-
ta tudi kaznivo dejanje kri-
ve ovadbe, ker naj bi podpi-
sal lažno kazensko ovadbo 
zoper družbenike G Skupi-
ne, ki jim je očital oškodo-
vanje upnikov, poslovno go-
ljufijo in zlorabo položaja 
zaradi izplačila 7,3 milijona 
evrov dividend v letu 2011, s 

čimer naj bi preprečili vrači-
lo šestmilijonskega posojila.

Ničesar niso skrivali

Kraševčeva je sodniku Go-
razdu Fabjančiču pojasnila, 
da je sodelovala le pri dogo-
varjanju za desetmilijonsko 
posojilo družbe H&R, ki 
je lastnica idrijske Hidrie, 
medtem ko pri pogovorih z 
GBD skupino ni sodelova-
la, se pa je v zgodbo vključi-
la kasneje, ko so iz kranjske 
družbe zahtevali poplačilo 
šestmilijonskega kredita. 
Razlog za najem obeh kre-
ditov naj bi bil izognitev pre-
veliki izpostavljenosti Mer-
kurja oz. Merfina do Go-
renjske banke, je pojasni-
la. »Kolikor se spomnim, 
se na sestanku v Idriji ni ni-
česar skrivalo, razgovori so 
bili popolnoma odprti, ni se 
skrivalo, za kaj gre pri tem 
financiranju. Šlo je v bistvu 
za prošnjo našemu partner-
ju in nihče ni niti pomislil, 
da bi šlo lahko karkoli naro-
be. Merkur je tedaj imel naj-
bolj uspešno leto v poslova-
nju. Predstavili smo situaci-
jo in nato sklenili dogovor,« 
je razložila Kraševčeva. Kot 
je še dodala, se je pri naje-
manju kreditov predvideva-
lo, da ne H&R ne GBD Sku-
pina ne bosta nosila breme-
na poplačila, sicer verjetno v 
ta posel nihče niti ne bi pri-
volil. Na vprašanje tožilke 
Tanje Frank Eler, ali sta bila 
Hidria in GBD seznanje-
na, da denar posojata za na-
domestitev 25-milijonske-
ga kredita, ki ga je Merfinu 
dal anhovski Salonit, priča 

ni znala odgovoriti. Ob tem 
je Edvard Svetlik znova zatr-
dil, da o tej okoliščini niso 
bili seznanjeni in da so s 
kreditom Merfinu zgolj na-
redili uslugo poslovnemu 
partnerju.

Delnice naj bi še rasle

Za kredit pri GBD Sku-
pini se je dogovarjal samo 
predsednik uprave Merkur-
ja Bine Kordež, je še dejala 
Kraševčeva, ki se je v zgodbo 
vključila potem, ko so v Mer-
finu nastopile težave z vrači-
lom. »Problem se je pojavil s 
krizo, ko so banke zahtevale 
svoja sredstva nazaj, kar pa 
se tedaj ne bi smelo dopus-
titi. Tako se je prvenstveno 
izpolnjevalo zahteve bank, 
ostali upniki pa so ostali na 
stranskem tiru. Sama sem 
predlagala, da se vsi upni-
ki obravnavajo enako in da 
se vrne kredit tudi GBD, 
a se predsednik uprave ni 
strinjal, ker bi bila potem 

ogrožena likvidnost,« je po-
vedala. 

Ob tem je potrdila, da je 
Ani Klemenčič večkrat zah-
tevala vračilo kredita. Poso-
jilo GBD je imela banka na 
podlagi tripartitne zastav-
ne pogodbe zavarovano tudi 
z delnicami Merkurja, ven-
dar pa v pogodbi ni bilo pred-
videne opcije, kaj storiti, če 
kritje ne bo zadoščalo, kar je 
bilo sicer jasno že ob sklenit-
vi pogodbe, saj vrednost zas-
tavljenih delnic ni pokriva-
la celotnega posojila, je opo-
zorila Klemenčičeva. Kra-
ševčeva je odgovorila, da ob 
sklepanju zastavne pogod-
be verjetno nikomur ni priš-
lo na misel, da bo vrednost 
cene delnic Merkurja padla, 
temveč so vsi računali, da bo 
še zrasla. »Iz števila zastav-
ljenih delnic se sicer da skle-
pati, da je bilo to zelo formal-
nega značaja, ne pa zato, da 
bi kdo sploh pričakoval, da 
bi se te delnice kdaj morale 
unovčevati,« je še dejala.

Še danes ne ve, zakaj sta 
kredita Merfinu sporna
Na sojenju zaradi domnevno nezakonitega obvodnega financiranja Merfina pri prevzemu Merkurja v 
letih 2008 in 2009 so zaslišali tedanjo finančno direktorico Merkurja Janjo Kraševec.

Janja Kraševec pravi, da je sodelovala le pri dogovorih 
za desetmilijonsko posojilo H&R, medtem ko se je o 
šestmilijonskem posojilu GBD Skupine nekdanji predsednik 
uprave Merkurja Bine Kordež dogovoril sam. 

Andraž Sodja

Begunje – Minuli petek oko-
li pol desete ure je zagorelo 
v proizvodni hali Elana Ma-
rine v Begunjah, kjer pote-
ka proizvodnja jadrnic. Kot 
je povedal vodja intervencije 
poveljnik Gasilske zveze Ra-
dovljica Janez Koselj, je priš-
lo do požara med delovnim 
procesom, kaj je bil vzrok 
požara, pa ni znano.

»Delavci so na podes-
tu, kjer je prišlo do požara, 

začeli gasiti in odstranili ma-
terial, vklopil se je tudi gasil-
ni sistem s škropilniki, ker 
pa se je požar že nekoliko 
razširil, so zaprosili za po-
moč drugih gasilskih dru-
štev. Ko smo prišli na kraj, 
je bil objekt v dimu, požar 
pa večinoma omejen. Po do-
končanem gašenju smo pos-
krbeli še za zračenje objek-
ta, ki pa je bilo zaradi veli-
kosti proizvodne hale neko-
liko zahtevnejše. Prisotnih 
je bilo 38 gasilcev s sedmimi 

vozili iz petih gasilskih dru-
štev,« je po končani inter-
venciji povedal Koselj.

Škoda po ocenah gasilcev 
ne bo večja, kar so za medi-
je potrdili tudi v Elanu. Na 
Policijski upravi Kranj pa so 
pojasnili, da so njihovi poli-
cisti pregledali kraj dogod-
ka in zavarovali material za 
nadaljnje delo, po doseda-
njih ugotovitvah pa naj bi po 
poku zagorelo v prostoru z 
delovnim materialom in in-
štalacijami.

Zagorelo v proizvodnji jadrnic
Minuli petek je zagorelo v proizvodnem obratu za izdelavo jadrnic Elan Marine v Begunjah.  
Ogenj so omejili že zaposleni, do konca pa so ga pogasili gasilci.

Vodja gasilske intervencije 
Janez Koselj / Foto: Andraž Sodja
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Jesenice – V nedeljo okoli osme ure zvečer je na Čopovi ulici 
v Kurji vasi na Jesenicah zagorel nadstrešek, pod katerim so 
bila parkirana osebna vozila, štirikolesnik in različen material. 
Požar, ki je v gostem naselju stanovanjskih hiš povzročil precej 
strahu, saj so bili plameni vidni daleč naokrog, so pogasili je-
seniški poklicni in prostovoljni gasilci, ki so s hitro intervencijo 
preprečili morebitno širjenje požara. V požaru so bili poškodo-
vani osebno in kombinirano vozilo, štirikolesnik in pnevmatike 
ter nadstrešek. Vzrok za nastanek požara še ni znan.

V Podmežakli zgorel nadstrešek
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Simon Šubic

Ljubljana – Delovno in so-
cialno sodišče v Ljublja-
ni je nekdanji vrhunski pa-
dalki Ireni Avbelj iz Zgor-
njih Pirnič v sporu z mini-
strstvom za obrambo priso-
dilo 90 tisoč evrov odško-
dnine z obrestmi, 490 evrov 
mesečne rente in 200 evrov 
mesečnega plačila prikrajša-
nja iz naslova dodatnega po-
kojninskega zavarovanja, so 
prejšnji teden poročali me-
diji. Sodba ni pravnomočna.

Danes 52-letna Avbljeva, 
ki je bila poveljnica šolske-
ga padalskega centra Slo-
venske vojske, je za 160 ti-
soč evrov odškodnine toži-
la obrambno ministrstvo 
kot svojega delodajalca, po-
tem ko se je avgusta 2011 
hudo poškodovala na evrop-
skem prvenstvu v skokih s 

padalom v Kikindi, češ da 
zanjo ni bila kriva sama in 
da je šlo za delovno nesrečo. 
Sodišče ji je pritrdilo, vendar 
pa ni v celoti ugodilo višini 
zahtevka zaradi premoženj-
ske in nepremoženjske ško-
de, poškodb, bolečin, stro-
škov zdravljenja, pretrplje-
nega strahu, zmanjšanja ži-
vljenjskih aktivnosti in izpa-
da dohodka. 

Avbljeva se je hudo poško-
dovala pri skoku s padalom 
24. avgusta 2011 na evrop-
skem prvenstvu v Kikin-
di, ko ji je dve sekundi pred 
pristankom zatajil mehani-
zem za pristajanje. Prestala 
je kar osemnajst operacij na 
levi nogi, desnem kolenu in 
hrbtu, zaradi poškodb pa je 
končala športno kariero, po 
skoraj 23 letih službovanja na 
ministrstvu za obrambo pa se 
je tudi invalidsko upokojila.

Avbljevi odškodnina

Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je v koor-
dinaciji agencije za varnost 
prometa začela nacionalna 
preventivna akcija Varno-
stni pas, ki bo potekala do 
25. marca. Cilj akcije je pred-
vsem povečati delež pripetih 
voznikov in potnikov med 
vožnjo, tako odraslih kot 
tudi otrok, jih podučiti o pra-
vilni namestitvi varnostnega 
pasu, okrepiti zavedanje po-
membnosti uporabe varno-
stnega pasu ter posledično 
zmanjšati najhujše posledi-
ce prometnih nesreč. 

Na agenciji so poudari-
li, da kar tretjina smrtnih 
žrtev med vozniki in potniki 
v osebnih vozilih v lanskem 
letu ni uporabljala varno-
stnega pasu, delež pripetosti 

smrtnih žrtev med potniki 
pa je bil za več kot deset od-
stotkov slabši kot pri vozni-
kih (44 odstotkov). Čeprav 
večina ljudi pozitivno oce-
njuje uporabo varnostnega 
pasu, pa pogosto, predvsem 
na vsakodnevnih in krajših 
vožnjah, podcenjujejo tve-
ganje in možne posledice 
trka in ga zato ne uporabljajo 
na krajših vožnjah. »Varno-
stni pas pri trku upočasni in 
prepreči gibanje telesa proti 
trdim delom v vozilu in tako 
prevzame velik del sile, ki se 
sprosti ob trku. Sile pri trku 
so enake ne glede na sedež v 
vozilu, zato je nujna upora-
ba varnostnih pasov tudi na 
zadnjih sedežih, v vseh vozi-
lih in na vseh vožnjah,« so 
opozorili pred začetkom tok-
ratne akcije.

Vedno se je treba pripeti



Alenka Brun

Ž
e ko sta se na 
plesnem par-
ketu studia na 
Pop TV zavrtela 
Rebeka Dremelj 

in Tomaž Šter, smo vedeli, 
da so letos pari pripravlje-
ni, kar nam je kasneje pri-
trdil tudi eden štirih sodni-
kov Andrej Škufca. Kot gla-
vni sodnik je v prvi oziro-
ma uvodni oddaji podelil 
največ trojk, »padale« pa so 
tudi petice, šestice, sedmi-
ce, štirice, celo nekaj dvojk, 
kaka osmica, so se znaš-
le vmes. Pari pa so posta-
vili kar zahtevno izhodiš-
če za naslednje oddaje in 
Andrej se že veseli, kaj bodo 
pokazali v nadaljevanju. Za 
žirantsko mizo so Andreju 
Škufci ponovno delali dru-
žbo plesalka Katarina Ven-
turini, s svojimi sočnimi in 
izvirnimi komentarji mod-
na oblikovalka Nika Ambro-
žič Urbas ter televizijski 

voditelj, igralec in komik 
Lado Bizovičar. 

Tudi letos so ustvarjal-
ci oddaje zaupali voditelj-
sko taktirko Petru Polesu in 
Tari Zupančič, a ker je sle-
dnja zbolela, je ime, ki jo je 
nadomeščalo v prvi odda-
ji, do zadnjega ostalo skriv-
nost. In to vlogo so zaupali 
lanskoletnemu zmagovalcu 
plesnega spektakla Dejanu 
Vunjaku. Zmago si je lani 
priplesal s Tadejo Pavlič, ki 

letos pleše v paru s priljub-
ljenim stand-up komikom 
Sašom Staretom.

Dejana, ki je sedel med 
plesnimi zvezdami s prve 
sezone na studijski tribu-
ni, je Poles v bistvu presene-
til, saj ni pričakoval, da bodo 
eno njegovih lanskoletnih 
izjav, in sicer da bi želel biti 
Tara Zupančič, vzeli resno. 
Na koncu se je v njenih čev-
ljih dobro znašel.

Poleg že omenjenih dveh 
plesnih parov se jih je na 
odru zavrtelo še deset, v 
enajstih tednih pa bomo 
dobili zmagovalca druge 
sezone. Član narodno-za-
bavnega ansambla Poskoč-
ni muzikanti Dejan Krajnc 
je nastopil v paru z Jago-
do Batagelj, pevec Gašper 
Rifelj je zaplesal z Majo Ger-
šak, igralka Gorka Berden 
z Andrejem Rebulo, najst-
arejša, a izjemno energič-
na in mladostna Ivica Ver-
gan, ki jo poznamo iz narod-
no-zabavne zasedbe Primor-
ski fantje z Matejem Kraj-
cerjem, televizijska vodi-
teljica Natalija Bratkovič z 

Arnejem Ivkovičem, nekda-
nja plezalka Natalija Gros z 
Miho Peratom, igralca Roka 
Kunaverja je pod svoje okril-
je vzela Martina Plohl, špor-
tno novinarko in voditelji-
co Sanjo Modrić Miha Vodi-
čar, radijca Uroša Bitenca 
Valeriya Musina, priljub-
ljenega pevca Wernerja, ki 
je imel tudi tokrat na stu-
dijskih tribunah kar nekaj 
ženske publike, ki je navija-
la zanj, pa smo lahko spre-
mljali v ritmih salse z Gor-
dano Grandošek Whiddon. 
Koliko časa bodo pari osta-
li na plesnem parketu, pa bo 
vsakič poleg žirije odločalo 
še ljudstvo. Kljub temu da v 
nedeljski uvodni oddaji Zve-
zde plešejo ni izpadel še nih-
če, se je pa že ustvaril prvi 
vtis, komu telo ob ritmih 
dobro služi, kdo ima posluh 
za salso, kdo za jive, kdo se še 
ni popolnoma predal plesni 
strasti ... Bomo videli, kako 
se bo nadaljevalo. Prvi vtis je 
pomemben, se pa lahko zgo-
di, da plesne zvezde v nasle-
dnjih oddajah popolnoma 
presenetijo.

NOVA SEZONA, NOVE ZVEZDE
V nedeljo se je na male zaslone vrnila oddaja Zvezde plešejo. V drugi sezoni priljubljenega plesnega spektakla so začeli z dvanajstimi pari, v enajstih tednih 
pa se bo število nastopajočih manjšalo, saj plesni globus lahko prejme le zmagovalni par. V uvodni oddaji sta se najbolje odrezala Gašper Rifelj in Maja 
Geršak, najmanj točk pa sta dobila Sašo Stare in Tadeja Pavlič.

Žirija: Andrej Škufca, Katarina Venturini, Nika Ambrožič Urbas in Lado Bizovičar

Glasbenika Dejana Vunjaka je na tribuni med lanskoletnimi 
zvezdami plesa Peter Poles presenetil z novico, da bo tokrat 
stopil v čevlje voditeljice Tare Zupančič.

Jagoda Batagelj in Dejan Krajnc, v ozadju Ivica Vergan in 
Matej Krajcer

Natalija Gros in Miha Perat

Werner je zaplesal z Gordano Grandošek Whiddon, v studiu 
pa mu ni manjkalo podpore nežnejšega spola.

Gašper Rifelj in Maja Geršak
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Alenka Brun

Čeprav je bilo popo-
tovanje po Šrilan-
ki podobno tiste-
mu iz preteklosti, 
je bilo popolnoma 

drugačno. V tem času, odkar 
sem jo videla prvič, se je ogro-
mno spremenilo. Že samo 
letališče v Kolombu je sedaj 
najmanj trikrat večje od tiste-
ga, ki ga imam v spominu. O 
majhni stavbi ni več ne duha 
ne sluha. Tudi moderniziralo 
se je. In to zelo.

Leteli smo iz Ljublja-
ne prek Istanbula do Male-
ja, kjer smo dobro uro sta-
li, saj so izstopili potniki, ki 
so se odločili za obisk enega 
izmed maldivskih otokov, 
potem pa nadaljevali let do 
Kolomba. 

Prvič Kolomba – glavne-
ga mesta Šrilanke – nisem 
videla, tokrat pa je bila nede-
lja in smo si ga zato lahko 
ogledali. Ni bilo gneče: ne 
na pločnikih ne na cesti. 

Kolombo postaja mes-
to z visokimi nebotičniki; 
dobiva nove in nove stavbe. 

Vseeno pa ohranja čar iz 
preteklosti – tako kot hotel, 
v katerem smo bili nastanje-
ni. Njegov zunanji videz še 
spominja na glamur iz pre-
teklosti. Lahko si slutil, da 
je bil Grand Oriental Hotel 
v Kolombu, ki stoji tik ob 
pristanišču, nekoč izjemen 
hotel. 

Razgled na pristanišče je 
bil najlepši iz jedilnice in 
res nekaj posebnega, hra-
na odlična – sicer kot zame 
povsod, saj obožujem šri-
lanške okuse in me lahko 
že samo pečena čičerika s 

čebulo, čilijem in karijevi-
mi listi popolnoma navdu-
ši. V bistvu je to neke vrste 

prigrizek, ki so ga postregli 
k pivu, ko smo obiskali piv-
nico v mestu Nuwara Eliya, 
ki ga zaradi značilne angle-
ške arhitekture imenujejo 
kar mala Anglija. Nekaj dni 
kasneje smo Tuderja vsi 
spraševali za recept za ome-
njeni prigrizek …

Navdušila nas je tudi rib-
ja tržnica v bližini glavnega 
mesta. V Galleju smo si kar 
ob cesti ogledali sicer pre-
cej manjšo, a je bila pravza-
prav bolj zanimiva kot tipi-
čni šrilanški ribiči, ki sedijo 
na hoduljah v morju zadnja 
leta samo še zaradi turistov, 
in če ne poznaš situacije, si 

kaj hitro lahko ob precej šri-
lanških rupij. Namreč: ni 
denarja – ni fotografiran-
ja. Na določenih točkah pa 
vam zaračunajo kar ceno za 
avtobus ali kombi, potem 
pa ribiče fotografira en pot-
nik ali pa vsi. Galle, ki je bil 
nekoč pristaniško mesto in 
je bil ob mojem prvem obis-
ku še v precejšnem razsulu, 
si je do letos lepo opomogel. 
Decembra 2004 ga je nam-
reč prizadel cunami. Morda 
sta le še stavba ali dve ostali 
v istem stanju in nemo opo-
zarjata na tragedijo v prete-
klosti. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Vrnitev na Šrilanko in obisk Maldivov (2)

ENAKO, A RAZLIČNO

Pogled iz jedilnice Grand Oriental Hotela na pristanišče v 
Kolombu

Galle: ribja tržnica – iz morja prodajalcu za glavno cesto in 
neposredno na mizo

Galle

Mateja Rant

I
zbirni predmet šolsko 
novinarstvo v OŠ Preži-
hovega Voranca v letoš-
njem šolskem letu obi-
skuje deset učencev od 

sedmega do devetega razre-
da. Polovica najbolj zavzetih 
šolskih novinarjev je prete-
kli teden obiskala Gorenjski 
glas in si tudi v živo ogledala, 
kako poteka novinarsko delo 
in kako nastane naš časopis.

V prvi polovici šolskega 
leta so se mladi novinarji že 
seznanili z novinarsko teo-
rijo in spoznavali različne 
žanre, ta čas pa se posvečajo 
predvsem pripravi šolskega 
glasila Samorastnik, je razlo-
žila njihova mentorica Anita 
Malič Cumbo. V glasilu se s 
svojimi prispevki predstav-
ljajo tudi drugi učenci šole, 
učenci izbirnega predmeta 
šolsko novinarstvo pa poskr-
bijo za informativne vsebi-
ne. »Pripravljamo članke o 
dogodkih v šoli in njeni oko-
lici. Med drugim bomo poro-
čali o šestdesetletnici naše 

šole, ki smo jo praznovali v 
tem šolskem letu,« so poja-
snili mladi novinarji. Nad 
novinarstvom je zlasti nav-
dušena Sara Paunovič, ki ne 
izključuje možnosti, da si bo 
to morebiti izbrala tudi za 
svoj prihodnji poklic. »Zelo 
rada govorim, zato bi mi po 
moje ta poklic zelo ustrezal,« 
ugotavlja. Katarino Brelih je 
presenetilo, da vsi novinarji 

delamo v istem prostoru 
skupaj z urednikom. »Misli-
la sem, da bo vsak novinar v 
svoji sobi in da delate v čisti 
tišini,« je priznala. Klara Klo-
bučar pa je pričakovala, da 
pri pripravi časopisa sodelu-
je več ljudi. Od novinarskih 
žanrov se ji zdi najbolj zani-
miv intervju. »Za naš šol-
ski časopis sem tudi sama 
že naredila intervju, in sicer 

sem se pogovarjala s pisate-
ljem Ferijem Lainščkom,« 
je pojasnila, učiteljica pa jo 
je dopolnila, da je bil Lain-
šček zelo zadovoljen z njeni-
mi vprašanji. Stello Mole pri 
novinarstvu najbolj navdu-
šuje, da je veliko terenskega 
dela, pri katerem spoznavaš 
nove ljudi. Da je to zanimiv 
poklic, pa se je strinjal tudi 
Val Kelvišar.

NADOBUDNI NOVINARJI
V prostorih Gorenjskega glasa smo pretekli četrtek gostili pet učencev Osnovne šole Prežihovega 
Voranca Jesenice, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo izbirni predmet šolsko novinarstvo.

Na Gorenjskem glasu smo pretekli četrtek gostili pet mladih novinarjev Osnovne šole 
Prežihovega Voranca Jesenice. / Foto: Tina Dokl

Glosa šolarjev

Nauči nas črke in besede brati,
lepo in dobro pisati,
hitro in brez napak šteti, 
morda si še kaj zapomnimo z leti,
a reci, kar hočeš, nauči nas obstati.

Prav res,
šola je včasih precej naporna, 
zdi se nam izbira uborna,
želimo si, da bi kaj prišlo vmes,
obnori nas, da ni res, 
zdi se, kot da ji ni mar,
da hoče biti našega življenja krmar,
a v resnici nam koristi,
da so mlajši polni zavisti,
čeprav se zdi, da krati nam življenja čar.

Anuša M. Pintar, 9. a, OŠ Gorje

»Morda si še kaj zapomnimo z leti, a reci, kar hočeš, nauči 
nas obstati.« Šola nas nauči marsikaj, ne samo računati in 
brati, nauči nas živeti. Metka

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

V Šubičevi hiši v Poljanah bodo v soboto, 17. marca, ob 10.15 
izdelovali voščilnice za materinski dan v tehniki quilling, pri 
kateri je mogoče brez dragih materialov in le z malo truda 
ustvariti čudovite vzorce. Pri ustvarjanju s tehniko quilling se 
namreč zvijajo tanki papirnati trakovi, ki se oblikujejo v žele-
no obliko in pritrdijo z lepilom. Končni izdelek so voščilnice 
s fantastičnimi pisanimi vzorci, ki so sijajen poklon, obljub-
ljajo v Šubičevi hiši. Za delavnico se je treba obvezno prijaviti, 
otroci pa morajo s seboj prinesti šolska ravnila in šablone.

Voščilnice za materinski dan
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17  I  T: 04 502 19 00  I  E: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC, Dvorana 10  I  T: 01 541 18 20  I  E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

          SEJEM DOM

 dodatni  
 5% popust  

 na vse pohištvo
 od 13. do 20. marca

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

1. nagrada: tabure Kid
2. nagrada: majica Prevc
3. nagrada: plakat Peter Prevc

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

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

V novi kuhinji Alples 
je kuhanje čisti užitek.

–50% 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 

treh gospodinjskih 

aparatov

Cene Prevc
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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

w
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 14. 3.
21.35 ODPADNIKI
16.20 BELA IN SEBASTIJAN: 
PRIJATELJA ZA VEDNO
18.40 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
21.00 RDEČI VRABEC
13.20, 17.00, 19.00 
MARIJINA ZEMLJA
19.20 OBLIKA VODE
15.20 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
14.15 ČUDO
18.00 ZADNJI LEDENI LOVCI
20.45 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
14.40, 16.40 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 14. 3.
20.00 TOMB RAIDER
12.20, 14.10, 16.00 
LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, sinhro.
17.00, 21.00 ODPADNIKI
13.30 BELA IN SEBASTIJAN: 
PRIJATELJA ZA VEDNO
18.00, 20.40 RDEČI VRABEC
17.50, 20.15 DRUŽABNI VEČER
11.30, 15.30, 17.20 
ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, sinhro.

14,15 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 3D, 
sinhro.
12.00, 18.20 ČRNI PANTER
16.00 JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
12.30 KOŠARKAR NAJ BO
19.10, 21.15 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
11.50, 15.50 BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.40 ČUDO
14.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 15. 3.
19.00 DVOJNI LJUBIMEC

Petek, 16. 3.
18.00 BELA IN SEBASTIJAN: 
PRIJATELJA ZA VEDNO
20.00 JAZ, TONYA

Sobota, 17. 3.
16.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
18.00 JAZ, TONYA
20.15 TOMB RAIDER

Nedelja, 18. 3.
16.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
18.00 TOMB RAIDER
20.00 DVOJNI LJUBIMEC

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 14. marca
20.00  Špas Teater: MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE (komedija)

GLEDALIŠKI SPORED

sudoku_LAZJI_18_21
NALOGA

5 2 1 9 8 6
7 8 5 4

9 2 1
6 8 7 5 9

4 2
3 1 9 6 2
1 7 6

5 3 1 4
9 8 4 3 2

sudoku_LAZJI_18_21

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_21
NALOGA

3 6 4 9 5
2 3

8 2 4
8 6 4

3
4 7 3

4 3 2
9 7

1 5 7 6

sudoku_TEZJI_18_21

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_21
NALOGA

36495
23

824
864

3
473

432
97

1576

sudoku_TEZJI_18_21

REŠITEV

376492185
241785396
598613724
863579412
725134968
914826573
437968251
659241837
182357649

sudoku_LAZJI_18_21
NALOGA

521986
7854

921
68759

42
31962
176

5314
98432

sudoku_LAZJI_18_21

REŠITEV

521347986
768519432
493628571
246831759
857492613
319756248
132974865
675283194
984165327

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
13. 3. 

3/13 °C

Nedelja 
18. 3.

-2/5 °C

Sreda 
14. 3. 

Četrtek
15. 3. 

Petek
16. 3. 

Sobota
17. 3.

2/12 °C 1/11 °C 2/9 °C 0/7 °C

Ponedeljek 
19. 3.

Torek
20. 3.

Sreda
21. 3.

Četrtek
22. 3.

-1/6 °C -1/7 °C 0/10 °C 0/12 °C

13. 3. tor. Kristina 6.19 18.05

14. 3. sre. Matilda 6.17 18.06 

15. 3. čet. Klemen 6.15 18.07 

16. 3. pet. Hilarij 6.13 18.09

17. 3. sob. Jerica 6.11 18.10

18. 3. ned. Edvard 6.09 18.12

19. 3. pon. Jožef 6.07 18.13

Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto za 
bralko s šifro Pomlad 18. 
Zadnjič smo pogledali tri 
karte za mesec julij, in sicer 
Ljubimec, Veselje, Teža-
ve. Tokrat je na vrsti mesec 
avgust in izbrane karte za to 
obdobje so Izguba, Oficir in 
Zvestoba. Kot vidimo, so vse 
pozitivne, čeprav malo težje 
za razlago. Vsaka zase skriva 
napoved in v ozadju se lah-
ko skrivajo malenkosti, ki so 
velikokrat pomembne. Izgu-
ba ni samo občutek izgube, 
ampak je pogovor na štiri oči, 
na osebni ravni brez zunanjih 
vplivov. Označuje sam pros-
tor, ki je na nevtralnem oze-
mlju, kot je na primer lokal 
in ne zasebna ali poslovna 
hiša. Karta Oficir predstavlja 
moškega v uniformi. Lahko 
je nadrejena oseba, lahko 
nakazuje samo napredova-
nje, ki se obeta skozi osebni 
pogovor. Morda je samostoj-
ni posel, o katerem je treba 
razmisliti. Zvestoba prinaša 
osebo, ki je vredna zaupanja 
in bo bralki v vsaki situaciji 
stala ob strani. Lahko je to 

poslovni partner – v primeru, 
da se odloči za samostojno 
poslovno pot. Na desni stra-
ni križa vidimo pet klasov in 
enega, ki je počez. Se pravi 
se bo to dogajalo nekje čez 
šest tednov ali morda čez 
šest mesecev. Pes počiva na 
pokopališču. Premišljuje in 
dela načrte. Karta je jesensko 
obarvana. Preteklost je treba 
pustiti za seboj in se usme-
riti na prihodnost. Treba je 
pozabiti na stara načela, ki 
so le omejevala. Pot je ved-
no samo naprej. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Dvojčka«
Spoštovani! Zanima me nas-
lednje: hči je povzročila pro-
metno nesrečo, v kateri sama 
ni bila udeležena. Nedavno je 
zopet prišel dopis, ki jo pozi-
va k plačilu. Povejte mi, kaj ji 
kažejo karte.
Karte pokažejo, da bo mora-
la plačati neki manjši znesek. 
Zadevo vzemite s pozitivne 
strani: nikomur se ni nič zgo-
dilo. Lep pozdrav.

»Prvo poletje« 
Pozdravljeni, Tanja. Tudi 
mene obdajajo dvomi in 
iščem resnico. So trenutki, ko 
se počutim popolnoma samo, 
in strah me je, da sem preveč 
navezana na preteklost, zato 
niti ne morem živeti prihodno-
sti. Za vas imam nekaj vpra-
šanj. Hvala. 
Ste v novem življenjskem 
obdobju in sprašujete se, 
kam vodi vaša pot in kaj vam 
je namenjeno na tem svetu 

ustvariti. Iščete različne poti, 
se ukvarjate s sabo, pa ven-
dar, odgovora ni. Videti je, 
kot da še ni prišel tisti veliki 
čas, da bi se lahko pošteno 
ozrli nazaj. Res bi lahko tako 
rekli, kajti vaš čas šele pri-
haja. Ne oklepajte se preveč 
preteklosti, saj od nje nimate 
kaj dosti. Nemalokrat ste bili 
preveč zaupljivi in hitro ste 
sklepali prijateljstva. Dolo-
čen čas je moral preteči, da 
ste na življenje začeli gleda-
ti drugače. Vendar ste kljub 
vsemu zelo čuteče bitje, ki 
potrebuje človeško bližino. 
Kadar ste ranljivi in potrebu-
jete okoli sebe veliko družbe, 
je nikar ne odklanjajte. Pravi 
prijatelji vam bodo stali ob 
strani v različnih okoliščinah. 
Pogovor vam bo dobro del, v 
dobri družbi ljudje pozabimo 
na težave, ki nas spremljajo 
sicer. V službi ste doživeli 
razočaranje nad sodelavci, 
od katerih ste to najmanj pri-
čakovali. Pa vendar, vzemite 

to na znanje za naprej. Ne 
obremenjujte se preveč, saj 
se bodo stvari obrnile vam 
v prid. Dokaj kmalu boste 
pred seboj imeli dve novi 
možnosti za delo. Na podro-
čju financ se bo stanje vidno 
izboljšalo. Ljubezen je pred 
vrati, le odprite jih. Ne bojte 
se živeti. Pred vami je še veli-
ko neprehojenih poti. Želim 
vam vse dobro.

»Budimpešta15«
Pozdravljeni. Že večkrat sem 
vam pisala in moram prizna-
ti, da ste mi do zdaj še čisto 
vse pravilno napisali. Zaradi 
tega se ponovno obračam na 
vas. Ravno sem končala dol-
goletno zvezo in me obhajajo 
dvomi, ali je bila to pravilna 
odločitev. Zanima me torej 

ljubezen, ali bom kdaj spozna-
la tistega pravega in si z njim 
ustvarila družino. Zanima me 
še zdravje na splošno in pa slu-
žba, se bodo pritiski umirili? 

Vesela sem, da vam moje 
napovedi pomagajo pri 
odločitvah. Življenje se vča-
sih z nami poigra. Namesto 
da bi naredili samo korake 
naprej in gradili prihodnost 
na trdnih temeljih, se včasih 
zgodi, da gremo tudi nazaj. 
Dvomi so nekaj čisto nor-
malnega, vendar so nepotre-
bni. Odločitev je bila prava, 
saj v tej zvezi niste bili srečni. 
Prav kmalu boste spoznali 
ljubezen svojega življenja in 
si ustvarili družino. Pritiski 
se umirijo. Vse drugo bo šlo 
tako, kot je treba. Brez skrbi. 
Srečno.

Alemars s.p. vedeževanje 
Tanja  090 43 77

Cena minute je 1,69 Eur + DDV. 

Alemars vedeževanje, Dolinšek Tanja s.p., Trboje 33, Kranj

V Kranju sta se 3. marca 2018 poročila Mehmed Pehlić 
in Jasmina Grašič, na Jesenicah pa Samir Brdar in Anita 
Agičić.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem v obeh porodnišnicah 
skupaj na svet prijokalo 38 novih prebivalcev. V Kranju se 
je rodilo 8 deklic in 10 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki 
je tehtala 3780 gramov, najlažjemu dečku pa je tehtnica 
pokazala 2605 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 11 deklic 
in 9 dečkov. Najtežja in najlažja sta bili deklici – prvi je 
tehtnica pokazala 3910, drugi pa 2790 gramov.

Novorojenčki

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

www.gorenjskiglas.si

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
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Za mesnine in mesne izdelke Čadež je dovolj dobro samo prvovrstno meso.

S skrbjo in ljubeznijo ga predelujemo po metodah, 
ki so jih uporabljali že naši dedki. 

Vse to zato, da bi Vi v naših izdelkih uživali
od prvega do zadnjega grižljaja.

Nagrade:
1. prekajena šunka + 2 velikonočni klobasi 
2. prekajeni vrat + 2 velikonočni klobasi
3. prekajena plečka v mrežici + 2 velikonočni klobasi

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.

”�Po�šunko,�prato,�gorenjski�želodec�
in�druge�praznične�dobrote�
v�Mesarstvo�Čadež�pohitite,�
da�mize�za�veliko�noč�si�bogato�obložite.�
Seveda�te�sedaj�pri�nas�
po�občutno�nižjih�cenah�dobite.”

MESNICE ČADEŽ Kranj Koroška c. 26 I Škofja Loka Kapucinski trg 4 (Nama) I Jesenice Cirila Tavčarja 6 I  
Bohinjska Bistrica Triglavska 36 (Spar partner Čadež). Naše mesne izdelke lahko kupite tudi v 
trgovinah E. Leclerc, SPAR, MERCATOR, NAMA. www.mesarstvo-cadez.si

Tradicionalne�domače�mesnine�Čadež�so�proizvedene��
iz�slovenskega�mesa�najvišje�kakovosti�in�so�brez��
mesnih�nadomestkov�(brez�soje,�brez�škroba�in��
prehranskih�vlaknin).�So�tudi�brez�glutena,�laktoze,�jajc,�
soje�in�drugih�alergenov�ter�brez�umetnih�barvil�in��
brez�umetnih�arom.
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na�meso�in�mesne�izdelke�pri�nakupu��
v�mesnicah�Čadež
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Režiser Guillermo Del Toro je oznanil 
ločitev od soproge Lorenze Newton, 
s katero sta bila poročena trideset let. 
“Razšla sva se februarja lani, ločila pa 
septembra, toda to je vedela le pešči-
ca ljudi,” je povedal dobitnik oskarja za 

najboljšo režijo za film Oblika vode. Na prireditvi ga je 
spremljala Kim Morgan, scenaristka njegovega novega 
filma. “Sva le dobra prijatelja in ona nima nobene vloge 
pri ločitvi,” je povedal Del Toro, ki pravi, da sta začela 
sodelovati konec poletja lani.

Po oskarju podpisal ločitvene papirje

Enaindvajsetletni nečak igralke Eliza-
beth Hurley, model Miles Hurley, je 
bil žrtev londonskega uličnega napa-
da. Igralkinega varovanca, s katerim 
sta si zelo blizu, so večkrat zabodli, 
zato je bil prepeljan v bolnišnico, kjer 

je že izven nevarnosti. Igralka je novico potrdila in nasilne-
ža, ki ga še niso identificirali, imenovala brutalnež.

Napadli nečaka Elizabeth Hurley

Igralec južnokorejskih korenin Jo Min-ki 
(52) je po seriji osmih obtožb spolnega 
nadlegovanja storil samomor. Bil je pre-
poznaven po televizijskih vlogah in kot 
univerzitetni učitelj. Njegova najbolj 
odmevna vloga je bila v seriji Odvetnik. 

Igralec se je sprva skliceval na nedolžnost, vendar je šte-
vilo žrtev kmalu naraslo. Posledično je izgubil službo pro-
fesorja in novo televizijsko vlogo.

Obtožbe preveliko breme za igralca

Zvezdnica filmov o Harryju Potter-
ju Emma Watson (27) se je z roko 
v roki sprehajala z igralcem Chor-
dom Overstreetom (29). “Spozna-
la sta se preko skupnega prijatelja. 
Imata zelo podobni osebnosti,” je 

povedal vir za People. Igralka se je novembra razšla od 
menedžerja Williama Knighta. Pred kratkim je namignila, 
da osebnega življenja ne želi deliti z javnostjo.

Emma ljubi Chorda

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
ova serija Gor-
ske sanje je 
prišla na male 
zaslone Pla-
net TV včeraj, 

v ponedeljek, 12. marca. S 
seboj je prinesla tudi poseb-
no pesem – naslovno pesem 
za serijo, ki jo je zapela Nuša 
Derenda. Avtor pesmi je 
Matjaž Vlašič, naslov pesmi 
pa je Usojena. Pevka pravi, 
da ji je bila pesem takoj všeč: 
»Pesem je lepa. Že ko sem 
slišala instrumentalno ver-
zijo, sem si jo predstavljala 
v romantični seriji. Melodi-
ja je nežna, spevna, ob bese-
dilu pa ti gredo kar kocine 

pokonci. Marsikdo se bo 
našel v njej.«

Gorske sanje nam prina-
šajo mlado ljubezen, ki se 
splete med Rokom (igra ga 
Dario Nožić Serini) in Mate-
jo (igra jo Vesna Ponorac), a 
na poti jima stojijo družin-
ske skrivnosti in bolečine, 
ki prepletajo in hkrati razd-
vajajo dve družini. Posebno 
noto Gorskim sanjam daje-
ta tudi pri Slovencih zelo pri-
ljubljeni temi: gore in smu-
čanje. Dogajanje v seriji je 
tako umeščeno v čudovito 
gorsko pokrajino. In kljub 
mrazu, ki smo ga doživeli 
nedavno, se snemanjem v 
Kranjski Gori in Podkorenu 
niso odpovedali. Vseeno so 
bila ta zaradi ekstremnega 

mraza poseben izziv in zah-
teven zalogaj. 

Nuša Derenda se s polno 
paro pripravlja tudi na kon-
cert, ki ga bo 17. marca gos-
til Cankarjev dom. Z njim bo 
obeležila dvajset let samo-
stojne glasbene kariere. Na 
odru bo nastopila ob spre-
mljavi Simfoničnega orkes-
tra RTV Slovenija pod vods-
tvom dirigenta Patrika Gre-
bla, pridružili pa se ji bodo 
različni gostje. 

Najlepše Avsenikove 
melodije pa so zazvenele 
na odru Kulturnega doma 
v Predosljah in tako obi-
skovalcem dobrodelne-
ga koncerta, ki sta ga orga-
nizirala Rotary klub Kranj 
in Interact klub Carnium, 

polepšala čemerno in deže-
vno nedeljo. Skozi dogaja-
nje, ki je imelo tudi dobro-
delno noto, je prisotne z vez-
no besedo popeljala Slavica 
Bučan, za humor pa je pos-
krbel Boštjan Meglič - Peš-
ka, ki v vlogi poštarja še ved-
no nasmeje. Uvodno melo-
dijo je na koncertu zaigral 
narodno-zabavni Ansambel 
Roberta Zupana in v posko-
čnih ritmih polke ter umirje-
nih ritmih valčka tudi nada-
ljeval. Nastopila je tudi vio-
linistka Hermina Matjašič 
z godalno skupino, zaigral 
tamburaški orkester Fol-
klornega društva Kranj, žal 
pa zaradi bolezni nismo sli-
šali Tanje Zajc Zupan in nje-
nih citer.

USOJENA V GORSKIH SANJAH
Včeraj so Gorske sanje doživele premiero. Zgodba o sodobni mladi ljubezni, ki ji na poti stojijo 
družinske skrivnosti in razprtije, ki segajo tri generacije v preteklost, se je tako začela.

Najlepše Avsenikove melodije so zazvenele na odru Kulturnega doma Predoslje; na fotografiji Ansambel Roberta Zupana.

Predsednik Rotary kluba Kranj Dejan Kotar in klarinetist 
Rudi Toplak

Voditeljica Slavica Bučan in humorist Boštjan Meglič - 
Peška

Mraz jih ni ustavil: Vesna Ponorac in Dario Nožić Serini 
med snemanjem. / Foto: arhiv serije (Planet TV)

Priljubljena pevka Nuša Derenda praznuje dvajsetletnico 
samostojne kariere. / Foto: arhiv Agencije Ekskluzivno (Dejan Nikolič)

Majo Kimovec smo pretekli konec tedna srečali v 
Nordijskem centru Planica, kjer je zadolžena za različna 
področja dela. Tokrat so bili njene prijaznosti deležni 
skakalci veterani s celega sveta, ki so v Planici skakali 
na neuradnem svetovnem prvenstvu. / Foto: M. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik
Nedelja – kosilo: porova juha z zdrobom, fileji skuše po trža
ško, blitva s krompirjem, radič s fižolom v solati, buhteljni; 
večerja: ajdova kaša z gobovo omako, bela kava
Ponedeljek – kosilo: rižota z morskimi sadeži, rdeča pesa v 
solati, pečena jabolka z orehi, sadni sok; večerja: krompirjevi 
žganci z ocvirki in ocvrto čebulo, mleko
Torek – kosilo: cvetačna juha, krompirjevi cmoki s sirom, kitaj
sko zelje s fižolom v solati, male bananine palačinke s skuto; 
večerja: morska pica, jogurt
Sreda – kosilo: korenčkova juha s kosmiči in jajcem, pšenični 
žličniki z gobami, rukola, makove rezine; večerja: špinačni 
rižev narastek, skuta z banano in smetano, sadni sok
Četrtek – kosilo: juha iz leče in riža, pire krompir s čebulno 
omako, jogurtove miške; večerja: špageti s paradižnikovo 
omako in sirom, grški jogurt
Petek – kosilo: paradižnikova juha, fileji postrvi po pariško, 
radič s krompirjem v solati; večerja: čebulne omlete, zelena 
solata z rukolo in sirom, ajdov kruh s skutnim namazom
Sobota – kosilo: gobova juha, topli kruhki s sirom, francoska 
solata, dunajski šarkelj; večerja: mlečna kaša s suhimi slivami, 
slivov kompot, banane s skuto in medom

Krompirjevi cmoki s sirom
Za 4 osebe potrebujemo: 50 dag kuhanega pretlačenega 
krompirja, 10 dag naribanega sira, 15 dag moke, 2 žlici olja, 1 
jajce, sol, majaron; Vse sestavine zgnetemo v gladko testo, iz 
katerega s pomokanimi rokami oblikujemo cmoke. Kuhamo 
jih v slani vodi približno 15 minut.

Pšenični žličniki z gobami
Za 1 osebo potrebujemo: 1 skodelico grobo mlete pšenice, 4 
oljke, 2 stroka česna, 3 žlice oljčnega olja, 1 žličko soli, 1 veliko 
gobo (jurčka), 1 rezino limone, pol skodelice bešamela, ščepec 
mlete paprike.
Oljke nasekljamo, česen zdrobimo in zmešamo z zmleto pše
nico (v mlinčku za kavo) in dodamo 1 žlico olja. Mešamo, da 
dobimo enotno maso. Preostalo olje segrejemo in v njem tri 
minute cvremo pripravljeno žitno maso. Zajemamo jo z žlico. 
Gobo narežemo na lističe in skuhamo. Kuhano odcedimo ter 
zmešamo z bešamelom, ki smo mu dodali ščepec paprike, in 
s tem prelijemo zapečene žličnike. Ponudimo z rezino limone.
Bešamel: na maslu spenimo moko, prilivamo mleko in me
šamo, da se ne naredijo grudice, solimo, popramo in še tri 
minute mešamo na malem ognju.

Čebulna omaka
Za 4 osebe potrebujemo: 400 g čebule, zajemalko goveje juhe, 
kis, sol, 20 g maščobe, 20 g moke, poper. 
Čebulo mehko skuhamo v juhi, ki smo ji dodali kis in po po
trebi sol. Iz maščobe in moke pripravimo temnejše prežganje, 
dodamo kuhano čebulo, dobro prevremo, omako pretlačimo 
ali sesekljamo s paličnim mešalnikom in popopramo.

Kitajski rezanci s piščancem
Sojina omaka je pogo-

sta sestavina v azijski kuhi-
nji, saj jedem prijetno zači-
ni okus. Mnogi jo obožuje-
jo zaradi njenega t. i. umami 
okusa. Zadnja leta se je nje-
na uporaba precej razširila 
tudi pri nas in tako jo lahko 
kupimo skoraj že v vsakem 
marketu. Če jo uporabimo 
v kombinaciji s kitajskimi 
jajčnimi rezanci in nekaj do-
datki, si bomo pričarali oku-
sen azijski obrok. 

Za pripravo kitajskih re-
zancev potrebujemo (sesta-
vine so predvidene za dve 
osebi): 250 g kitajskih jajč-
nih rezancev, 200 g piščan-
čjega fileja, 1 rumeno pa-
priko, 100 g pora, 3 stroke 

česna, 2 ščepca čilija, 1 žličko 
naribanega suhega ingver-
ja, 4 žlice sojine omake, pol 
žličke sladkorja, 4 žlice soji-
nega olja.

Rezance skuhamo po na-
vodilu iz embalaže. V skode-
lici zmešamo sojino omako 
in sladkor. Piščančje meso 
narežemo na tanke trako-
ve, por na kolesa, papriko 
na tanke rezine, česen na 
drobno sesekljamo. V pon-
vi segrejemo 2 žlici olja in 
na njem popečemo piščan-
čje meso, da se z vseh stra-
ni lepo zapeče. Meso pobe-
remo iz ponve in ga damo na 
krožnik, ki ga pokrijemo. V 
isto ponev prilijemo še eno 
žlico olja in na njem najprej 

prepražimo česen in ingver. 
Dodamo por, papriko in pot-
resemo s čilijem. Pražimo 
toliko, da se zelenjava neko-
liko zapeče in malce zmeh-
ča. Zelenjavo poberemo iz 
ponve. Ponovno prilijemo 1 
žlico olja, dodamo testenine, 
jih zalijemo s sojino omako 
in sladkorjem, premešamo 
in pražimo 2 do 3 minute, da 
se testenine na rahlo zapeče-
jo. Na koncu primešamo še 
pečeno meso in zelenjavo.

Nasvet: Mleti čili lah-
ko nadomestimo s svežim 
ali pa ga, če nismo ljubite-
lji pekočih jedi, izpustimo. 
Ker je sojina omaka dovolj 
slana, piščanca in zelenja-
ve ne solimo. Za pripravo 

azijskih jedi je še posebej 
primerno sojino olje. V pri-
meru, da ga nimamo, ga 
nadomestimo s klasičnim 

rastlinskim ali z oljčnim 
oljem. Pri soljenju moramo 
biti previdni, saj je že sojina 
omaka zelo slana.

Mojca Logar

Dva tedna v šoli gostimo tri-
deset Poljakov iz mesta Naklo 
na Poljskem. Dvajset let že 
traja sodelovanje med dve-
ma istoimenskima mestoma: 
Naklo v Sloveniji in Naklo na 
Poljskem. Tako tečejo s tam-
kajšnjo kmetijsko, veterinarsko 
in krajinsko šolo izmenjave. 
Mi gor in Poljaki dol … Vse 
skupaj sedaj pokriva projekt 
Erasmus+, evropska sredstva, 
ki jih je dovolj, če jih znamo 
izkoristiti. Poljaki in Slovenci, 
Slovani. Enotni in tudi različ-
ni. Na takšnih izmenjavah se 
vedno znova potrdi, da so mla-
di enaki povsod po svetu. Na-
vihani, zvedavi, ustvarjalni ali 
naveličani. Kakor jih obrnemo 
in za kar jih navdušimo. Ka-
dar imamo v gosteh Italijane, 
Francoze, Špance, Poljake, že 
vnaprej sprašujemo, ali znajo 
kaj angleško. Slabo, sabo. Če je 
v skupini tridesetih dijakov pet 
takih, ki lahko samostojno ko-
municirajo med seboj ali z vod-
niki, profesorji, smo zelo veseli. 
Ne morem reči, da ne znajo 
prav nič, vendar zelo skromno. 
Mirno se lahko pohvalimo, da 
slovenska mladina, pa naj bi 
prišla iz katere koli šole, dobro 
govori angleško. Je to posledica 
televizije, telefonov, šolskega 
sistema …? Verjetno vsakega 
po malem in povsod bodo tudi 
izjeme. V grobem pa ponosno 
lahko rečemo, da je večina slo-
venskih srednješolcev sposobna 
komunicirati v angleškem je-
ziku. Torej je v našem šolskem 
sistemu tudi kaj dobrega. 

Dijaki sodelujejo pri pouku 
in na praksi, ogledajo si nekaj 
Slovenije, ker pa je izmenjava 
strokovna, najraje gledajo us-
pešne kmetije. Čebelarjenje se 
dotika njihove stroke, odkar pa 

je 20. maj svetovni dan čebelar-
jev, je predstavitev čebelarjenja 
za tujce obvezna. Jaz sem bila 
z njimi na Brezjah. Morda je 
stereotip, da so Poljaki veren 
narod, vendar je Karol Wojtyla 
njihov narodni simbol in na 
Brezjah je postavljen njegov 
kip. Ponosni so na svojega sve-
tnika. Pravim, da so Brezje za 
nas kot Čenstohova za Poljake. 
Kadar sem z našimi dijaki na 
Brezjah, se kar nekaj časa za-
mudimo pred cerkvijo in deba-
tiramo, kako se v cerkvi obna-
šamo, zakaj bi šli pogledat to 
svetišče; da jih ne posiljujemo 
z vero, naj si ogledajo zgolj ar-
hitekturo in umetnost. Vedno 
kakšen ostane zunaj, da ga 
to ne zanima. Poljakom tega 
ni treba razlagati. In ko pred 
Marijinim oltarjem povem, 
da tukaj okrog hodijo verniki 
po kolenih, jih gre takoj deset 
na kolena in obhodi oltar. Pri 
naših dijakih se kaj takega ne 
bi zgodilo. Četudi bi kdo šel, ga 
je pred zasmehovanjem drugih 
sram in zato tega ne bi storil. 
Potem smo obhodili Pot miru, 
ki je trenutno zasnežena, ven-
dar je lepa v vsakem letnem 
času. Dve uri sprehoda za nas 
ni pretirano naporno. Perači-
ški slap je zaledenel, mostovi 
zasneženi. Zimske radosti s ke-
pami so dijake spravile v dobro 
voljo. Negujte svojega otroka v 
sebi, tako nam večkrat pravijo. 
Ko se od potoka Peračica vra-
čamo proti vasi, nestrpno spra-
šujejo, koliko je še. Še naslednji 
dan pripovedujejo, da takšnega 
vzpona v življenju še niso op-
ravili in so res utrujeni, ker je 
pač v njihovem okolju sama 
neskončna ravnina … Vedno 
je dobrodošlo pokukati na tuje.

Poljaki
Janez Logar

Prejšnji teden smo razmiš-
ljali o hudih duševnih stiskah, 
ki se nam nabirajo leta in leta. 
Duševne stiske lahko nasta-
nejo zaradi groznih dogodkov 
(npr. vojna, prometne nesre-
če, požari, samomori, izguba 
premoženja, fizične in spolne 
zlorabe …). Manj vidne tegobe 
pa so stalni občutki tesnobe, ob-
čutki manjvrednosti, nezažele-
nosti in odvečnosti, zaprtosti 
vase, grozni občutki krivde 
in sramu, da nikoli nismo na 
pravem mestu, vseživljenjski 
občutki nemoči, mnogi se celo 
življenje počutijo zapostavljene 
in celo zavržene. Mi se prepri-
čamo, da to ni tako hudo in da 
bomo pač potrpeli do smrti. Saj 
imamo vsega dovolj in bomo 
že nekako. Drugje je še hujše. 
Vedno so bili ljudje, ki so trpeli 
in jim ni bilo pomoči. Pravimo, 
da racionaliziramo, vendar 
je to le beg od naše razbolele 
notranjosti. Bežimo sami pred 
sabo. Nočemo in ne upamo si 
priznati hudih trenutkov. Tiho 
trpimo. Veliko ljudi se zavestno 
odmika od pogovora o sebi. Vse 
bodo naredili, samo nič o sebi 
ne bodo povedali. To je seveda 
njihova pravica. Preveč je bole-
če, da bi spregovorili. Pravijo, 
da nimajo spominov. Pravza-
prav nočejo govoriti. Pravijo, 
kar je bilo, je bilo. Svoje zgodo-
vine res ne moremo spremeni-
ti, lahko pa spremenimo svoj 
odnos do nje. Mi gremo lahko 
sicer v Avstralijo ali na Alja-
sko. Naši občutki bodo prišli 
za nami na konec sveta. Tisto 
sekundo, ko vstopimo na letalo, 
in isto sekundo, ko iz njega iz-
stopimo, so že tukaj.  

Priletni gospod je včeraj po-
hvalil razmišljanja v tej kolu-
mni. Oba z ženo jih bereta. 

In sem ga spodbudil, da je na-
men mojih razmišljanj tudi 
ta, da bi bralci svoja spozna-
nja o sebi delili med seboj. Da 
bi on delil svoja razmišljanja 
in še bolj svoja občutja s svo-
jo ženo. Se nasmehe in pravi: 
»To pa ne. Razprava bi zašla 
v precej neljuba razmišljanja o 
nama.« To bi lahko imenovali 
izogibanje sebi. Nič hudega, 
bi rekli. Škoda je le, da izgu-
bljata priložnost za večjo po-
vezanost. Deljenje našega no-
tranjega sveta z ljubečo osebo 
nam neverjetno dvigne nivo 
zadovoljstva in sreče.

Sebi se izogibamo na še bolj 
priljubljene načine, kot je npr. 
daljša pretirana odsotnost za-
radi dela. Prikladna sredstva 
za pobeg so tudi telefon, ra-
čunalnik in televizija. Lažje 
je vzeti v roke telefon, kot pa 
se ukvarjati z otroci, lažje je 
gledati televizijo, kot pa se 
pogovoriti z ženo, ker nas je 
okregala, ker … – vsak ima 
svojo zgodbo.

Pisali smo že o medgene-
racijskih prenosih psihičnih 
vsebin. Če bom delal dobro, bo 
šlo dobro naprej, če bom delal 
slabo, bo šlo slabo naprej. Tis-
to, česar mi ne bomo predela-
li, bodo v celoti in brez izjeme 
dobili naši otroci. Česar mi 
ne bomo dali v besede, bo bre-
menilo naše otroke. In sploh 
ne bodo vedeli, kaj in kje so 
dobili. Naša čustvena stanja 
se ne izgubijo, kot se ne izgubi 
energija, le predrugači se. Če 
že ne moremo zaradi sebe, se 
opogumimo zaradi otrok. Saj 
nihče ne želi istega notranjega 
trpljenja svojim otrokom.

Prizanesimo svojim potomcem

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

predavanje
ZEMLJA VODA SEME
Anton Komat
torek, 13. 3., ob 19. uri, v dvorani

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

Od 14. do 17. 3. 2018 bo 
Knjižnica Globus zaradi inventure 
knjižničnega gradiva ZAPRTA. 
V teh dneh bo izposoja gradiva možna 
le v krajevnih knjižnicah, v ustaljenem 
obratovalnem času.

delavnica (organizator Zavod Sportivita)
PRAVLJIČNA JOGA (od 3. do 6. let)
ponedeljek, 26. 3., ob 17. uri, v dvorani
GIBANJE S PRAVLJICAMI (od 6. do 9. let)
petek, 30. 3., ob 17. uri, v dvorani
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Sedmi Krekov večer
Selca – Župnija Selca in Kulturno društvo dr. Janez Evange-
list Krek Selca vabita na 7. Krekov večer, ki bo v petek, 16. 
marca, ob 20. uri v Krekovi dvorani v Župnišču Selca. Pre-
davatelj bo prof. dr. Stane Granda, naslov predavanja pa Dr. 
Janez Evangelist Krek za današnji čas.

Predstavitev knjige Iz nevidne strani neba
Žiri – Krajevna knjižnica Žiri vabi v četrtek, 15. marca, ob 19. 
uri v Kulturno središče Stare Žiri na predstavitev knjige Pa-
vla Medveščka Iz nevidne strani neba. Avtor v knjigi govori 
o stari veri, starovercih in staroverstvu kot načinu življenja, 
kot so ga poznali naši predniki, preden so jih pokristjanili.

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. 

Fantje maširajo
Naklo – Člani KUD Triglav Srednja vas v Bohinju in KD Dob-
rava Naklo prirejata skupni folklorni večer z naslovom Fan-
tje maširajo. Večer je posvečen stoti obletnici konca prve 
svetovne vojne. Prireditev bo v petek, 16. marca, ob 19. uri 
v kulturni dvorani Doma Janeza Filipiča v Naklem. Nastopili 
bosta odrasla folklorna skupina KUD Triglav Srednja vas v 
Bohinju in otroška folklorna skupina Podkuca KD Dobrava 
Naklo. Vstop bo prost.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo potekale 
naslednje medgeneracijske aktivnosti: Medgeneracijski cen-
ter Kranj: 14. marca ob 18. uri Človek kot večdimenzionalno 
bitje – Kaj se skriva na ravneh, ki so očem nevidne, in kaj se 
dogaja na njih v toku življenja in po njem, 15. marca ob 17. 
uri šiviljska delavnica, 15. marca ob 18. uri predstavitev knji-
ge Marjete Mavri: Rdeča; Preddvor: 13. marca ob 17. uri Na-
ravni somatski gibi – Dom krajanov na Zg. Beli, 14. marca ob 
16.30 tombola – Društvo upokojencev Preddvor, 16. marca 
ob 19. uri joga – Dom krajanov na Zg. Beli; Šenčur: 13. marca 
ob 15.30 vadba za zdravo hrbtenico – Športna dvorana ob 
OŠ Šenčur. Obvezne prijave sprejemajo po telefonu 041 724 
134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 13. marca, bodo nemške urice ob 
17. uri, jutri, v sredo, 14. marca, bodo ustvarjalne delavnice 
ob 17. uri, v četrtek, 15. marca, bo ura pravljic ob 17. uri, v pe-
tek, 16. marca, bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri za tis-
te otroke od četrtega leta starosti dalje, ki ta čas niso v vrtcu.

Preddvor – Na sobotni bralni urici, ki bo potekala 17. marca 
v prostorih Zavoda za turizem Preddvor, bodo ob 10. uri ot-
roci lahko prisluhnili zgodbici Najboljši prijateljici.

IZLETI

Na Uršljo goro
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 7. apri-
la, na planinski izlet na najvzhodnejši karavanški vrh, Uršljo 
goro (1699 m). Tura je nezahtevna, skupaj bo 620 višinskih 
metrov in štiri ure hoje. Odhod s posebnim (mini) avtobu-
som z avtobusnega postajališča pred Mercator Centrom na 
Primskovem bo ob 7. uri. Prijave in informacije: v pisarni 
društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali z na-
kazilom na TRR društva: SI56 05100-8010483849, odprt pri 
A Banki, ali pri vodnikih: Žiga Hočevar, ziga.hocevar@gma-
il.com, tel. 031 304 040, Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.
com, tel. 040 255 163. Ob prijavi sporočite svoj kontaktni 
podatek.

Pohod iz Nakla do koče na Dobravi
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane in 
pohodnike na pohod iz Nakla do koče na Dobravi v soboto, 
17. marca. Zbirno mesto bo ob 9. uri pred Diabetičnim cen-
trom v Kranju. Pohod bodo pohodniki začeli pri asfaltni bazi 
v Naklem in se po gozdnih poteh sprehodili do koče, kjer bo 
postanek za okrepčilo. Po vrnitvi bo v gostilni Pr' Bovavc v 
Strahinju kosilo. Prijave in informacije do četrtka, 15. marca, 
pri Ivanu po tel.: 031 485 490. Priporočajo primerno poho-
dno opremo, ker bo pohod ob vsakem vremenu.

PREDAVANJA

Pes in človek
Kranjska Gora – V četrtek, 15. marca, bo ob 19.30 v Knjižnici 
Kranjska Gora predavanje Neje Trbižan z naslovom Pes in 
človek.

Dedovanje in darilne pogodbe
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes v torek, 13. marca, ob 17. uri na brezplač-
no predavanje Dedovanje in darilne pogodbe. Predavanje, 
ki bo potekalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri 
Vodovodnem stolpu), bo vodila odvetnica mag. Mateja Li-
kozar Rogelj. 

Dobri sosedje v zelenjavnem vrtu in novosti za vrt
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na predavanje 
Dobri sosedje v zelenjavnem vrtu in novosti za vrt, ki bo 

v sredo, 14. marca, ob 18. uri v Domu krajanov, v prostorih 
društva. Predavala bo Barbara Lončar iz Semenarne Ljublja-
na. Dobrodošli bodo prostovoljni prispevki.

OBVESTILA

Delavnica o učinkoviti rabi energije in obnovljivih 
virih energije 
Stara Fužina – V četrtek, 15. marca, bo ob 17. uri v Centru 
TNP Bohinj brezplačna delavnica s predstavitvijo dejavnosti 
svetovalcev in aktualnih tem s področja ogrevanja in pre-
zračevanja, ki jo pripravlja LEAG skupaj z gorenjskimi sve-
tovalci.

Erjavčeva koča na Vršiču
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice obvešča, da je Erjav-
čeva koča na Vršiču od 11. marca do 25. aprila oskrbovana 
od srede do nedelje. V ponedeljek in torek je zaprta. Od 25. 
aprila dalje bo stalno oskrbovana.

Občni zbor Društva Sožitje
Kranj – Medobčinsko društvo Sožitje Kranj vabi na občni 
zbor članov društva, ki bo v četrtek, 15. marca, ob 16. uri v 
prostorih Varstveno delovnega centra v Kranju.

KONCERTI

Dobrodelni koncert s Slovenskim oktetom
Bled – V petek, 16. marca, bo ob 19. uri v Festivalni dvorani 
dobrodelni koncert v organizaciji Lions kluba Bled. Nastopi-
la bosta Slovenski oktet ter pianistka Urška Vidic.

Kose v Irish pubu
Kranj – V petek, 16. marca, bo ob 21. uri v Irish pubu koncert 
rokovske zasedbe Kose.

RAZSTAVE

Loka : Ankara : Loka
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 14. marca, bo ob 19. uri v Gale-
riji na Gradu odprtje razstave Loka : Ankara : Loka slikarja 
Hakana Esmerja.

Ustvarjalni upokojenci
Predoslje – Sekcija za ročna dela pri Društvu upokojencev 
Britof - Predoslje vabi v dvorano kulturnega doma Predoslje 
na razstavo ročnih del z naslovom Ustvarjalni upokojenci. 
Odprtje razstave bo v petek, 16. marca, ob 17. uri, odprta pa 
bo do nedelje, 18. marca, vsak dan od 9. do 19. ure.

Nekaj je vmes
Mengeš – Jutri, v sredo, 14. marca, bo ob 18. uri v Kulturnem 
domu Mengeš odprtje likovne razstave članic Likovnega 
društva Mengeš Dari Korošec in Majde Gartner z naslovom 
Nekaj je vmes.

Fotografska razstava Narava 
Bled – Jutri, v sredo, 14. marca, bo ob 19. uri v Infocentru Tri-
glavska roža Bled odprtje samostojne fotografske razstave 
Francija Ferjana z naslovom Narava.

Kako so se na Jesenice včasih priseljevali
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice ob občinskem pra-
zniku vabi na predstavitev brošure in odprtje razstave Kako 
so se na Jesenice včasih priseljevali. Prireditev bo v četrtek, 
15. marca, ob 19. uri v avli Občinske knjižnice Jesenice.

PREDSTAVE

Orlek in Matjaž Javšnik
Radovljica – Jutri, v sredo, 14. marca, bodo v Linhartovi dvo-
rani ob 19.30 v glasbeni predstavi Frpruh nastopili člani sku-
pine Orlek ter igralec in humorist Matjaž Javšnik.

Kamnik – Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih 
organizacij, ki združuje Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Kamnik - Komenda, Zvezo združenj borcev za 
vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever 
Ljubljana – odbor Kamnik, Zvezo slovenskih častnikov Kamnik 
- Komenda in Društvo general Maister Kamnik, je skupaj s 
Foto klubom Kamnik pripravil razstavo likovnih ter literarnih 
del učencev druge in tretje triade kamniških osnovnih šol, 
ki so sodelovali na 5. nagradnem razpisu koordinacijskega 
odbora veteranskih in domoljubnih organizacij. Odprtje raz-
stave bo jutri, 15. marca, ob 15.30 v preddverju Občine Kamnik. 
Predstavili se bodo učenci OŠ Frana Albrehta Kamnik, OŠ 
Toma Brejca, OŠ Marije Vere, OŠ Stranje in OŠ Šmartno v 
Tuhinju, na ogled pa bo 26 likovnih in 13 literarnih del na temi 
Moji starši, dedi, babice, sorodniki ... so mi pripovedovali o 
poti do slovenske samostojnosti ter Mali grad – biser kulturne 
dediščine. Razstava bo na ogled do sredine aprila.

Mladi pisali in risali na temo domoljubja
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ZAHVALA

V 95. letu starosti se je od nas poslovila predraga mama, babica, 
prababica in teta

Francka Lotrič
iz Radovljice

Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ali napisana 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem za stiske rok in 
toplino ob njenem slovesu ter spremstvu na zadnji poti. Zahvala 
osebju Doma dr. Janka Benedika Radovljica za skrbno nego in pri-
jazno pomoč v času njenega bivanja. Hvala pogrebni službi Anton 
Novak, KOBV NOB Radovljica in pevcem Viharnik za lepo zapete 
pesmi. Vsem še enkrat hvala iz srca. 
Mama, v lepih spominih boš ostala z nami.

Vsi njeni
Radovljica, 5. marca 2018

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza
večnega spomina.

OSMRTNICA

Z globoko žalostjo sporočamo, da je v 90. letu starosti umrla  
naša draga

Rada Novak
roj. Götz

Od nje se bomo poslovili v sredo, 14. marca 2018, ob 14. uri na 
Mesnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure 
v tamkajšnji poslovilni vežici. 
Cvetje svojci hvaležno odklanjamo.

Žalujoči: Judita, Uroš in drugo sorodstvo

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

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

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

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

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

Rezultati 20. kroga –  
11. marca 2018

1, 2, 6, 11, 18, 19, 31 in 12

Loto PLUS: 10, 13, 23, 24, 
25, 29, 34 in 16

Lotko:
2 2 5 8 5 9

Sklad 21. kroga za 

Sedmico: 1.380.000 EUR
Sklad 21. kroga za PLUS: 

220.000 EUR

Sklad 21. kroga za Lotka: 
100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO stanovanje na Planini 1, 
tel.: 031/265-246 18000864

KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec, tel.: 
070/391-822 18000863

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, komunalno 
opremljeno, 693 m2 na Blejski Dobra-
vi, tel.: 051/391-806 18000866

ODDAM

TRAVNIK, 6.000 m2, v Hlebcah od-
dam za košnjo, tel.: 04/25-71-522, 
051/250-822 18000865

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

UGODNO oddam poslovni prostor, pri-
meren za frizerski salon, tel.: 059/011-
028 18000881

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HONDA HRV 1.6 4 x 4, registrirana 
do 20. 11. 2018. Vredna ogleda, tel.: 
04/53-36-792, 041/673-792 18000872

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LEPO ohranjena alu platišča za VW 
Golf 3-4, za gume 7 JX 15 H2, 195x65 
15, tel.: 04/51-91-868, 031/201-
467 18000870

ZAPOSLIMO trgovca za prodajo kme-
tijske mehanizacije in rezervnih delov, z 
najmanj 5 let izkušenj, PC Kmečki stro-
ji, 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., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18000733

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000858

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18000857

NUDIM rez in zaščito sadnega drevja. 
Branko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 
19, 4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 18000879

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 18000860

ZAHVALE
HVALA VSEM, KI STE MI POMAGALI 
PRI PADCU NA SMUČIŠČU CERKNO. 
NAJPREJ MOŠKEMU V ZELENO-
MODRI BUNDI IN NJEGOVI ŽENI TER 
VSEM REŠEVALCEM. MAGDALENA 
POTOČNIK 18000876

Sponzor nagradne križanke »An flet'n večer«, ki je bila  
objavljena v časopisu Gorenjski glas v petek, 2. 3. 2018, 
je bilo podjetje Media butik, ki trem nagrajencem podar-
ja po dve vstopnici za koncert. Izžrebani nagrajenci so:  
Janez Tratnik iz Žabnice, Viktor Pungartnik iz Cerkelj na 
Gorenjskem in Anita Žibert iz Kamne Gorice. 
Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 27. 2. 2018 
v Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d.o.o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW T-ROC – Srečo Koren, Mojstrana,  
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – 
Marko Porenta, Medvode, 3. nagrada: poklanja Gorenjski 
glas – Ivana Prezelj, Škofja Loka.  Nagrajencem čestitamo!

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STROJ, orodje, opremo za izdelova-
nje protivlomnih mrež, ograj ..., tel.: 
031/734-136 
 18000873

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana in gabrova drva ter trak-
torsko prikolico za živali, tel.: 031/343-
177 18000871

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

SOBNO kolo Viva digital-ginny atala, 
z digitalnim števcem, tel.: 04/59-57-
101  
 18000868

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6.4.2015, tel.: 040/567-
544  
 18000763

TAPISERIJE, tema tarot, 22 + 6 slik, 
130 x 80 cm, ogled: Duhovni utrip 
20. 5. 2013, 104.000 EUR, tel.: 
040/567-544 18000764

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18000867

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

PENASTO vzmetnico za bolniško po-
steljo, 90 x 200, tel.: 041/596-956 
 18000875

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 18000838

TRAKTOR in vse pripadajoče priključ-
ke, tel.: 031/235-349  
 18000888

TRAKTORSKI vitel in traktorsko frezo 
za zemljo, tel.: 031/492-941 18000869

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir ter ječmen in 
ajdo, tel.: 040/355-865  
 18000862

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
 18000887

KUPIM

SILAŽNE bale, tel.: 051/441-722  
 18000880

VZREJNE ŽIVALI
ČRNO- belo-sivega zajca za pripustitev 
nudim, tel.: 031/422-531  
 18000878

PRODAM

4 MESECE staro teličko ciko, tel.: 
041/544-164 18000877

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

OVNA in jagneta za zakol ali nadaljnjo 
rejo, tel.: 041/730-958  
 18000874

PAŠNE krave, bikce in telice, stare 
1 leto, možna menjava za bale, tel.: 
041/211-602 18000884

PRAŠIČ krškopoljski 150 kg, cena 
2,60 EUR/kg, tel.: 041/282-039 
 18000885

TELIČKE simentalke, stare 5 in 16 me-
secev in breje 4, 5 in 6 mesecev, tel.: 
04/25-51-291, 031/699-145  
 18000808

OSTALO
KUPIM

SENO v 40 balah (1 avtomobilsko pri-
kolico), tel.: 040/200-016  
 18000886

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZAPOSLIMO osebo za delo v strežbi 
in osebo za pomoč v kuhinji, nedelje 
prosto. Gostilna pri Slavki, Viktor Ma-
rinšek, s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691 18000834

IŠČE SE raznašalec časopisa za 
Radov ljico. Izberi, d.o.o., Dunajska 
c. 5, Ljubljana. Informacije na, tel.:  
040/889-577, tomaz.vidmar@izberi.si 
 18000882

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+386/30-758-314, ga. Varga, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 17004319

IŠČEMO tesarje/montažne delavce, 
kot okrepitev naše ekipe, za delo v 
Avstriji in Nemčiji. Plača po dogovoru. 
Veselimo se vašega klica +386/30-
758-314, ga. Varga, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 17004320

ZA NAŠO ekipo iščemo proizvodnega 
delavca za tesarstvo v Čajni/Notschu, 
Avstrija. Plača po dogovoru. Veselimo 
se vašega klica +386/30-758-314, 
ga. Varga, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija 18000883

OSMRTNICA

V 91. letu se je poslovila naša draga mama

Jožica Jalen
z Rodin

K zadnjemu počitku jo bomo pospremili v sredo, 14. marca 2018, 
ob 15. uri izpred poslovilne vežice na Breznici na pokopališče na 
Rodine. Na dan pogreba bo žara v poslovilni vežici na Breznici od 
9. ure dalje.

Vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)
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Anketa

Slavko Smolej, Bašelj:

»Folkloro kot pomemben del 
svoje kulturne dediščine žal 
cenimo premalo, zlasti elite 
na oblasti delujejo, kot bi se 
je sramovale. V državah po 
Evropi ter v svetu pa je izje-
mno cenjena.«

Matej Starman, Besnica:

»Na nastop se – tako mladi 
kot starejši – vedno dobro 
pripravimo z razgibanimi 
plesnimi koreografijami, tok-
rat z gorenjskimi plesi, saj sre-
čanje odpira možnosti nasto-
pa tudi na državni ravni.« 

Gašper Aljančič, Mlaka:

»Veseli nas, da so tudi obi-
skovalci tovrstnih srečanj za-
dovoljni z nastopi. Nastopa-
joči vložijo veliko truda, tako 
da je zaželena večja medijska 
podpora na državni ravni ter 
obisk iz širšega kroga.«  

Domen Šilar, Bitnje:

»Spodbudno je, da skoraj 
vsaka izmed folklornih sku-
pin skrbi tudi za svoj pod-
mladek, saj je pomembno, 
da lastno ljudsko kulturo 
prenašamo tudi na naslednje 
generacije.«

Samo Lesjak

Tradicionalno Območno 
srečanje folklornih skupin v 
Cerkljah je v nedeljo v kul-
turnem duhu povezalo tako 
enajst nastopajočih skupin 
kot tudi navdušene obisko-
valce.

Foto: Primož Pičulin

Folklora 
kulturno bogati

Peter Lunar, Naklo:

»V Kulturni hram Ignacija 
Borštnika se folkloristi vsa-
ko leto vedno radi vračamo, 
bolj kot samo tekmovanje 
pa je v ospredju prijateljsko 
druženje in ohranjanje naše 
skupne tradicije.«

info@g-glas.si
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Danes in jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. 
V četrtek se bo pooblačilo, občasno bo rahlo deževalo, pro-
ti večeru se bodo padavine okrepile. Pihal bo jugozahodnik. 
Meja sneženja bo jutri in v sredo med 1300 in 1500 metri, v 
četrtek pa na okoli 1000 metrih nadmorske višine.

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

Maja Bertoncelj

Rateče – Medtem ko najbolj-
ši skakalci na svetu tekmu-
jejo na norveški turneji, se v 
Planici pripravljajo na finale 
svetovnega pokala, ki bo od 
22. do 25. marca.

»Danes dela okrog 120 
prostovoljcev, odstranjuje-
mo sneg z lopatami, kjer se s 
stroji ne da. Imamo tudi štiri 
stroje, s katerimi odmetava-
mo sneg, rolbe, ki pripravlja-
jo parkirišča. Nalet je več ali 
manj pripravljen, skakalni-
ca se v veliki meri uredi s tep-
talcem, čisto na koncu pride 
še ročno delo. Priprave so 
pod nadzorom in upam, da 
nam bo vreme to do konca 
omogočalo. Pred desetimi 
dnevi smo bolj intenzivno 
začeli še s pripravami osta-
lih delov prizorišča, torej po-
stavitvijo šotorov in tribun 
za obiskovalce,« je v soboto 
pod planiško velikanko po-
jasnil Primož Finžgar, ge-
neralni sekretar Organiza-
cijskega komiteja Planica. 
Letošnja posebnost so veli-
ke količine snega. »Snega je 
preveč, tako da bo večji stro-
šek njegova odstranitev. Pri-
reditev je v naravnem okolju 
in temu se moramo prilago-
diti. Odstraniti ga bo treba 
nekaj tisoč kubičnih metrov 

samo z letalnice, potem pa 
še z vseh parkirišč,« je pove-
dal Finžgar.

Planica letos novost prip-
ravlja tudi za tekmovalce, 
posledično bo še bolj zani-
mivo za gledalce. OK Plani-
ca je v sodelovanju z Med-
narodno smučarsko zvezo 
pripravil novo tekmovanje, 
imenovano Planica 7. Ska-
kalec, ki bo v sedmih ura-
dnih serijah zbral največ 

točk, bo prejel dvajset tisoč 
švicarskih frankov. Po vsa-
ki seriji bo vodilni prejel še 
s posebno darilo. »V priho-
dnosti bomo nagrado še raz-
vili in jo naredili še privlač-
nejšo,« pravi predsednik OK 
Planica Drago Bahun.

Pod Poncami prihodnji 
konec tedna znova pričaku-
jejo veliko gledalcev. Pred-
prodaja vstopnic je zaklju-
čena. »Verjamem, da bo 

število obiskovalcev primer-
ljivo lanskemu, da bo v šti-
rih dneh skupaj najmanj se-
demdeset tisoč obiskoval-
cev,« je še dejal Finžgar. Le-
tošnja štiridnevna priredi-
tev bo imela še dimenzijo 
več. Tekmovanje najboljših 
smučarskih skakalcev bodo 
lahko s posebnega plato-
ja spremljali tudi invalidi – 
skladno z akcijo PlanicaPra-
znikVseh.

Planica v pripravah na polete
Pretekli konec tedna je bilo v akciji okrog sto dvajset prostovoljcev. Letošnja novost bo Planica 7.

Planiški delavci letalnico pripravljajo na zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih, 
ki bo prihodnji konec tedna.

Tržič – V petek, 16. marca, se bo ob 18. uri na Trgu svobode 
v Tržiču začel sprejem za bronastega deskarja Žana Koširja. 
Pripravljajo tudi bogat spremljevalni program s Pihalnim or-
kestrom Tržič in glasbeno skupino Joške v'n.

V Tržiču sprejem za Žana Koširja

Jesenice – V petek na Stari Savi na Jesenicah odpirajo tradi-
cionalni Jožefov sejem. Trajal bo do ponedeljka, 19. marca. 
Organizator je Zavod za šport Jesenice, sejem pa vsako leto 
obišče veliko obiskovalcev Zgornje Gorenjske in avstrijske Ko-
roške. Poleg široke ponudbe kvalitetnih izdelkov na prodajnih 
stojnicah bodo dogajanje popestrili s kulturnim programom. 
Organizirali bodo predstavitev običajev domače in umetne 
obrti, nastop folklornih in glasbenih skupin ter zabavne igre. 
Lani je na sejmu sodelovalo več kot petdeset podjetnikov in 
obrtnikov, sejem si je ogledalo okoli sedem tisoč obiskovalcev. 

Jožefov sejem na Jesenicah

Kamnik – V 76. letu starosti je umrl kamniški inovator in ki-
par Miha Kač, doma iz Bistričice. Kot izučen finomehanik je 
svoje poklicno življenje posvetil tehniki in se v Iskri, kjer je 
bil zaposlen, izkazal tudi kot izumitelj, njegova druga velika 
ljubezen pa je bila kiparstvo. Pri svojem delu se je posvečal 
predvsem upodabljanju znanih Slovencev, njegovi kipi danes 
krasijo marsikatere spomenike, izdelal pa je tudi skulpturo 
mamuta v naravni velikosti, ki pa žal (še) ni dočakala svoje 
realizacije v obliki bronastega kipa.

Poslovil se je kipar Miha Kač

Žiri – Cesta od Brekovic do Žirov je bila v preteklih tednih že 
skoraj neprevozna, saj so se avtomobili le stežka prebijali prek 
vseh lukenj v cestišču. Zato je tudi žirovska občina opozorila 
republiško direkcijo za infrastrukturo, da je nujno potrebna 
obnova še zadnjega odseka na večinoma že obnovljeni cesti 
od Žirov proti Logatcu. Na direkciji so pojasnili, da imajo v 
načrtu tudi preplastitev cestišča na tem delu ceste proti Lo-
gatcu. Ta čas z razpisom iščejo izvajalca, pri čemer vrednost 
gradbenih del ocenjujejo na 2,2 milijona evrov. Z deli bodo 
začeli spomladi, končali pa predvidoma jeseni.

Čaka jih obnova še zadnjega odseka

Urša Peternel

Kranjska Gora – Na smu-
čišču v Kranjski Gori so 
prešli na spomladanski 
obratovalni čas. Smučišče 
je odprto med 8. in 15. uro, 
cene smučarskih vozov-
nic so znižane za deset od-
stotkov, z nočno smuko pa 
so zaključili. Smučišče bo 
z delom naprav obratovalo 
do vključno ponedeljka, 2. 
aprila. Za primerjavo: lani 

so sezono zaključili 18. mar-
ca. Kot je povedala Klavdi-
ja Gomboc iz RTC Žični-
ce Kranjska Gora, so v lan-
ski zimski sezoni našte-
li 108 obratovalnih dni in 
188.253 smučarjev. V smu-
čarski sezoni 2017/2018 pa 
so samo do prejšnjega pet-
ka imeli že 106 obratovalnih 
dni in 207.167 smučarjev. 
Smučarska sezona bo torej 
še bistveno boljša od sezone 
2016/2017.

Odlična smučarska sezona
V Kranjski Gori bo mogoče smučati do začetka 
aprila, sezona je še bistveno boljša kot lanska.


