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Potrdili mandat  
svetnici 
Gorjanski občinski svetniki na kon-
stitutivni seji decembra lani zaradi 
pritožbe glede stalnega bivališča 
niso potrdili svetniškega mandata 
Anji Bunderla, zdaj pa ji je mandat 
potrdilo upravno sodišče. 

2

GORENJSKA

Težave z zdravniki na 
Selškem 
Zaradi upokojitve enega od zdrav-
nikov namerava Občina Železniki 
razpisati koncesijo za splošno me-
dicino. Zamenjavo bodo iskali tudi 
za zobozdravnico, že vrsto let pa 
si želijo pridobiti tudi pediatra. 
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KRONIKA

Poravnava spora  
ni končala 
Čeprav sta se Jure Franko (Pro-
spot) in Urška Alič (Špas teater) 
sodno poravnala, da imetništvo 
blagovne znamke Briljantina pri-
pada samo prvemu, pa napeto-
stim med njima še ni konec. 
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ZANIMIVOSTI

Smučali za dober  
namen 
Lionisti iz kluba Bled Golf so v 
Kranjski Gori organizirali tradicio-
nalni humanitarni veleslalom, iz-
kupiček katerega so podarili trem 
ustanovam. 

21

VREME

Danes zjutraj bo megleno, 
popoldne pa se bo delno 
zjasnilo. Jutri bo oblačno. 
Oblačno bo tudi v četrtek, 
ko bo občasno tudi snežilo.

–4/1 °C
jutri: oblačno
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127.
Glasova preja

Napisal je že 150 knjig!
Gorenjski rojak Ivan Sivec, ki bo maja 2019  
dopolnil sedemdeset let, je gotovo najbolj  
plodovit slovenski pisatelj vseh časov: napisal je  
že 150 knjig. Vseh besedil skupaj pa je za več kot 
1500 avtorskih pol, kar znese 45 milijonov udarcev 
na tipkovnico. Sodi tudi med najbolj brane avtorje. 
Povabili smo ga na Glasovo prejo, z njim se bo 
pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 31. januarja 2019, ob 17. uri  
v Sokolskem domu v Škofji Loki, Mestni trg 17.

Uvodoma bodo nastopili učenci Glasbene šole 
Škofja Loka.

Pokrovitelj Preje je Občina Škofja Loka.

Veseli bomo, če boste svojo udeležbo na Glasovi 
preji najavili na tel. št.: 04/201 42 10 v času uradnih 
ur:  v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 16. ure, 
v sredo do 17. ure in v petek do 15. ure,  
ali po e-pošti na: info@g-glas.si.
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Priloga:  Loški glas

Igor Kavčič

Ljubljana – Nagrade in pri-
znanja, ki jih vsako leto po-
deljuje Javni sklad za ljubi-
teljsko kulturo Republike 
Slovenije, veljajo za najviš-
je in najprestižnejše na po-
dročju ljubiteljske kultu-
re. Letos je o njih odloča-
la strokovna komisija v se-
stavi Jože Osterman (pred-
sednik) in člani Ervin Hart-
man, Branka Bezeljak, Igor 
Švara in dr. Janko Malle. Kot 
so zapisali v obrazložitvi, je 
komisija izbirala med 24 
predlaganimi kandidati, ki 
so se s svojim delom uvelja-
vili vsak na svojem področju 
v lokalnem ali širšem oko-
lju. Zlato plaketo JSKD za 

življenjsko delo je prejel fol-
klorist Vasja Samec, ki je za-
čel kot plesalec in koreograf 
v folklornih skupinah, ka-
sneje pa se je uveljavil tudi 
kot raziskovalec plesnega iz-
ročila in pedagog, ki že vrsto 
let neutrudno predaja svoje 
znanje in izkušnje mlajšim 
generacijam.

Srebrno plaketo je pre-
jel tudi Damijan Močnik 
iz Cerkelj, ki velja za enega 
najuspešnejših, mednaro-
dno prepoznavnih in najvi-
dnejših zborovskih in vokal-
no-instrumentalnih sklada-
teljev pri nas, že več kot tri-
deset let deluje tudi kot di-
rigent različnih sestavov in 
glasbeni pedagog. 

Nagrade v ljubiteljski kulturi
V četrtek so na Ljubljanskem gradu slovesno podelili letošnja priznanja za življenjsko delo in izjemne 
dosežke na področju ljubiteljske kulture. Med nagrajenci tudi Gorenjci.

Med prejemniki priznanj v ljubiteljski kulturi sta tudi dr. 
Tomaž Simetinger iz Kamnika in Damijan Močnik iz Cerkelj. 

Neža Rozman

Kranjska Gora – Minuli te-
den so se v Kranjski Gori 
razveselili novice, da so 
končno pridobili koncesi-
jo za gradnjo kabinske žič-
nice, ki bo peljala na vrh Vi-
tranca in nadomestila dose-
danjo napravo, ki jo že neko-
liko najeda zob časa.

RTC Žičnice Kranjska 
Gora je za koncesijo zapro-
sil že aprila lansko leto, na 
gradbeno dovoljenje še ča-
kajo, zato težko napovedo, 
kdaj bodo začeli gradnjo, po-
jasnjujejo v podjetju. Načrto-
vana krožna kabinska žičnica 

bo novogradnja, ki bo omo-
gočala dostop na vrh Vitran-
ca iz Kranjske Gore. Izvede-
ni bosta rekonstrukcija dela 
smučarske proge in izgra-
dnja smučarske obvoznice, 
ki bo omogočala spust slab-
šim smučarjem in se bo na-
vezala na obstoječo progo 
na vrhu poligona Podkoren. 
Naprava bo obratovala pozi-
mi za prevoz smučarjev ter v 
poletni sezoni za pohodnike 
in turiste. Senka Kemperle iz 
RTC Žičnice Kranjska Gora 
pojasnjuje, da načrti za gon-
dolo že obstajajo. Njen start 
bo na mestu sedanje vlečni-
ce Preseka, povzpela pa se 

bo na 1555 m nadmorske vi-
šine. Predvideno je med de-
vet in dvanajst stebrov, med 
19 in 21 kabin, prepeljala pa 
bo okoli tisoč ljudi na uro. 

Zelene luči za gradnjo pa 
so se razveselili tudi na Ob-
čini Kranjska Gora, saj v po-
sodobitvi naprav vidijo pri-
ložnost za razvoj kraja, tu-
rizma in gospodarstva na-
sploh. Investicijo v gradnjo 
ocenjujejo na nekje od osem 
do deset milijonov evrov. Fi-
nančna sredstva bodo pri-
spevali RTC Kranjska Gora, 
občina, lokalna skupnost in 
gospodarstvo. 

Dobili koncesijo za gradnjo žičnice
Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice  
Vitranc 2, zdaj so lastniki v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
Kdaj točno bo žičnica prepeljala prve smučarje, še ne morejo predvideti. 

Kranjska Gora je že zdaj zelo dobro obiskana, po izgradnji nove kabinske žičnice pa se bo 
obisk smučišča še izdatno povečal. / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ BOBNAR iz Šenčurja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert ansambla Galop v Športni dvorani Kamnik

Ker življenja ni brez ljubezni, se je Ansambel Galop ob deset
letnici delovanja odločil svojo največjo ljubezen – ljubezen do 
glasbe – strniti v koncert s pomenljivim sloganom Od ljudi za 
ljudi. Z njim se namreč želijo Galopovci vsem poslušalcem, 
od katerih že vsa leta črpajo pozitivno energijo za svoje glas
beno udejstvovanje, zahvaliti s tistim največ, kar znajo in kar 
lahko dajo: razgibanim glasbenim večerom. Pridružite se jim 
v soboto, 16. februarja 2019, ob 19.30 v Športni dvorani Ka
mnik, kjer se obeta pester glasbeni večer s številnimi gosti, ki 
mu bo posebno noto dodala dobrodelnost. Ansambel Galop 
ima med svojimi najzvestejšimi oboževalci tudi varovanca 
Društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Kamnik. Društvu bodo gostitelji večera namenili dobrodelna 
sredstva, zbrana od deleža prodanih vstopnic. S tem bodo 
še bolj podkrepili slogan, obenem tudi naslovno vižo nove 
zgoščenke, izdane prav na dan koncerta: Od ljudi za ljudi. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Katero obletnico delovanja praznuje an
sambel Galop? Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 
5. februarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@gglas.si.

Krepitev imunskega sistema z medicinskimi 
gobami InLife

Edinstvene medicinske gobe 
Reishi Mix Immuno iz pod
jetja InLife pripomorejo k 
večji prilagodljivosti in od
pornosti imunskega siste
ma, skrbijo za zdravje vaših 
živcev, pospešujejo prenos 
kisika v celice, vračajo ener
gijo izčrpanemu organizmu 
in zmanjšujejo dovzetnost za 
stres. S širokim spektrom de
lovanja skrbijo za vsesplošno 
učinkovitost imunskega sis
tema ter tako pripomorejo 
k splošnemu dobremu po
čutju, kar potrjujejo števil
ne znanstvene raziskave, ki 

uvrščajo medicinske gobe med najbolj raziskana prehranska 
dopolnila na svetu. Imuno Mix medicinske gobe so proizvede
ne v Sloveniji in se ponašajo z eko in veganskim certifikatom. 
Več informacij na www.inlife.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo medicinske gobe 
InLife. Nagradno vprašanje: Naštej tri lastnosti medicinskih 
gob Reishi Immuno Mix. Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do torka, 5. februarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazor
jeva ulica 1, 4000 Kranj ali na koticek@gglas.si.

Nagrajenki

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 18. januarja 2019, prej
me dve vstopnici za koncert Tomislava Bralića in klape Intrade 
Jasmina Kralj iz Šenčurja, kapo Smučarske zveze Slovenije pa 
Darja Šarabon iz Tržiča.
Nagrajenkama čestitamo!

Matevž Pintar

V Kranjski Gori so v de-
cembru pripravili številne 
prireditve. Prebivalce Kranj-
ske Gore in okolice, poklica-
li smo 201, smo spraševali, 
ali je bilo dogajanje v Kranj-
ski Gori v decembru dovolj 
raznoliko in pestro za vse 
generacije. Dobra polovica 
vprašanih meni, da ja, de-
setina je mnenja, da bi lah-
ko storili več na tem podro-
čju, medtem ko je 39 odstot-
kov sodelujočih odgovorilo z 
odgovorom ne vem, saj se v 

decembru niso udeležili no-
bene prireditve.  

V prostorih Krajevne 
skupnosti Dovje - Mojstrana 
so organizirali izmenjavo 
oblačil za otroke. Načrtujejo 
še pomladno-poletno izme-
njavo garderobe. Anketira-
ne smo spraševali, kako je bil 
po njihovem mnenju sprejet 
dogodek izmenjave oblačil 
za otroke. Petina vprašanih 
je prepričanih, da je bil do-
godek dobro sprejet in bi ga 
morali ponoviti večkrat. Sla-
ba tretjina sodelujočih je ve-
dela za dogodek, vendar niso 

vedeli, kako je bil ta sprejet, 
en odstotek vprašanih meni, 
da je bil dogodek sprejet sla-
bo, slaba polovica pa za do-
godek ni vedela. 

Gorenjski glas v sodelo-
vanju z Občino Kranjska 
Gora izdaja tudi revijalno 
prilogo Zgornjesav'c, ki jo 
občani brezplačno prejme-
jo v svoj nabiralnik. Zani-
malo nas je, kako pogosto 
anketirani prebirajo ome-
njeno prilogo. 

Da jo prebira redno, nam 
je odgovorilo 86 odstot-
kov vprašanih, 11 odstotkov 

občasno, dva odstotka pa 
redko. En odstotek vpraša-
nih priloge Zgornjesav'c ne 
prebira, kot razlog za to so 
največkrat navedli, da jih ne 
zanimajo lokalne novice in 
nimajo časa za branje.

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kon-
taktni center invalidskega 
podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in si 
ob naročilu izberete eno iz-
med daril.

V decembru je dogajanje v Kranjski 
Gori dovolj raznoliko za vse generacije

Mateja Rant

Gorje – Gorjanski svetni-
ki Anji Bunderla svetni-
škega mandata niso potr-
dili na podlagi pritožbe Ja-
koba Pora, ki je navedel, da 
obstaja sum storitve kazni-
vega dejanja goljufije v zve-
zi z navedbo njenega stal-
nega bivališča. Do njene iz-
volitve v občinski svet naj bi 
tako prišlo z neresničnim 
prikazovanjem podatkov 
glede stalnega bivališča, s 
čimer naj bi »preslepila pri-
stojne organe in si zagoto-
vila kandidaturo«. Upravno 

sodišče je na podlagi nje-
ne pritožbe ugotovilo, da 
je bila Anja Bunderla ned-
vomno zakonito izvoljena, 
in so zato z izdajo izpodbi-
janega sklepa posegli v nje-
no pasivno volilno pravi-
co. Omenjeni sklep je tako 

upravno sodišče odpravilo 
in kar samo potrdilo njen 
mandat, pritožba zoper to 
sodbo pa ni dovoljena, so 
zapisali.

»Prvič v slovenski volil-
ni praksi se je zgodilo, da bi 
upravno sodišče samo potr-
dilo mandat,« je s sodbo za-
dovoljna Bunderla. Sodiš-
če sicer običajno v takih pri-
merih zgolj vrne zadevo v 
odločanje občinskemu sve-
tu, ki nato potrdi mandat, a 
je po njenih besedah v tem 
primeru ugotovilo toliko 
nepravilnosti, da ji je sodiš-
če kar samo potrdilo man-

dat. Anja Bunderla je bila 
novembra lani izvoljena 
v občinski svet v volilnem 
okraju Podhom. Ob tem je 
opozorila, da se Jakob Por 
občinski volilni komisiji ni 
pritožil v času ugotavljan-
ja kandidature, temveč šele 

po izidu volitev, ko je zbral 
manj glasov kot ona. Občin-
ski svet se je na konstitutiv-
ni seji odločil, da bo o man-
datu Anje Bunderla odločal, 
ko bo upravna enota preve-
rila dejstva glede njenega 
bivališča. Kot je pojasnila 
Bunderla, je po prijavi Ja-
koba Pora že dokazovala na 
upravni enoti, da ima stalno 
bivališče v Podhomu, zdaj 
pa bo to morala storiti zno-
va, saj je prijavo podal še žu-
pan Peter Torkar kot zako-
niti zastopnik Občine Gor-
je. Bunderla je prepričana, 
da gre za velik poseg v nje-
no zasebnost in da župan 

oziroma svetniki presega-
jo svoje pristojnosti, ko po-
izvedujejo o tem, kje živi in 
dela. To se ji zdi brezpred-
metno, saj je občinska volil-
na komisija na podlagi vseh 
dokumentov potrdila nje-
no kandidaturo, v njeno ko-
rist pa je zdaj odločilo tudi 
upravno sodišče.

Anja Bunderla je prepri-
čana, da se je v tem primeru 
»občinski svet obnašal kot 
sodišče« in da jo želijo kot 
edino opozicijsko svetnico 
izločiti. Verjame, da je se-
danji občinski svet sesta-
vljen nezakonito, zato dvo-
mi v veljavnost doslej spre-
jetih sklepov in bo vztraja-
la pri ponovitvi vseh obrav-
nav. »Medtem so namreč že 
pohiteli ter obravnavali ob-
činski prostorski načrt in 
proračun.« Bunderla priča-
kuje, da bodo zato ponovno 
sklicali konstitutivno sejo 
občinskega sveta ter ponov-
no imenovali odbore in ko-
misije. Po županovih be-
sedah pa se mora občinski 
svet najprej seznaniti z od-
ločitvijo upravnega sodišča. 
Na podlagi tega se bodo od-
ločili, kako naprej, do tedaj 
pa odločitve sodišče ne želi 
komentirati.

Potrdili mandat svetnici
Gorjanski občinski svetniki na konstitutivni seji decembra lani zaradi pritožbe glede stalnega bivališča 
niso potrdili svetniškega mandata Anji Bunderla, zdaj pa ji je mandat potrdilo upravno sodišče.

»Prvič v slovenski volilni praksi se je zgodilo, da je 
upravno sodišče samo potrdilo mandat,« je s sodbo 
zadovoljna Bunderla. Sodišče sicer običajno v takih 
primerih zgolj vrne zadevo v odločanje občinskemu 
svetu, ki nato potrdi mandat, a je po njenih besedah 
v tem primeru ugotovilo toliko nepravilnosti, da ji je 
sodišče kar samo potrdilo mandat.

Anja Bunderla / Foto: Igor Kavčič
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V preteklih dneh je s 
svojim tvitom veliko 
prahu dvignila poslan-

ka državnega zbora Jelka Go-
dec, ki se je spraševala, zakaj 
je bralna značka v osnovni 
šoli obvezna, in podvomila o 
tem, da je to lahko ustrezna 
spodbuda za vzgajanje bral-
cev za vse življenje. S tem je 
sprožila buren odziv tako pri 
zagovornikih kot nasprotnikih 
tovrstnega branja, ki v resnici 
ni obvezno, a se po podatkih 
Društva Bralna značka vanj 
vsako leto vključi okrog sedem-
deset odstotkov vseh slovenskih 
osnovnošolcev. 

Tudi pri nas doma je bral-
na značka »obvezna«. Pa ne 
zato, ker bi tako zahtevali v 
šoli, ampak ker sem prepriča-
na, da je prav vsaka spodbu-
da za branje dobrodošla. Za 
našega šestošolca to pomeni, 
da poleg obveznega domačega 
branja prebere vsaj še pet doda-
tnih knjig na leto, spodbuda pa 
je tudi za drugošolko, ki je že 
nekaj časa nazaj prebrala vseh 
predpisanih pet knjig in zdaj 
v okviru bralne značke nav-
dušeno nadaljuje z zbiranjem 
nalepk in se poteguje za naziv 
»naj bralca«. Zato se mi ne zdi 
smiselno ukinjati nečesa, kar 
očitno povsem dobro deluje, 
seveda pa so tako kot pri vsaki 
stvari možne tudi izboljšave, 
na kar je opozorila tudi nek-
danja dolgoletna ravnateljica 
v Osnovni šoli Orehek Ivka 
Sodnik. Ne zdi se ji namreč 
smiselno, da v pomanjkanju 

časa včasih učenci svojim uči-
teljicam kar na šolskih hodni-
kih pripovedujejo, koliko in 
katere knjige so prebrali. Želi 
si, da bi v šolah našli čas, da bi 
navdušeni bralci »svoje zgod-
be« lahko pripovedovali sošol-
cem pri pouku. Verjame, da bi 
se tako v marsikom prebudila 
radovednost do knjig in bi bili 
vsi deležni koristi, ki jih otro-
kom prinaša branje. Branje ne 
samo krepi naš besedni zaklad 
in nam pomaga usvajati nova 
znanja ter tako prispeva k 
splošni razgledanosti, ampak 
nas popelje v čarobne svetove 
zgodb, ki si jih naslikamo tudi 
s pomočjo lastne domišljije. 

Podobno je tudi pri pobudi 
skupine staršev, ki se je odločila 
pripraviti peticijo za spremem-
bo šolskega sistema. Tudi v tem 
primeru verjetno ni veliko star-
šev niti učiteljev, ki se ne bi stri-
njali, da so določene spremem-
be vsekakor nujne, a šolstvo 
prav gotovo ni področje, kjer bi 
bile pobude za izboljšave mo-
goče strniti v trinajst alinej na 
podlagi tega, kaj koga moti in 
kaj si kdo želi. Če smo končali 
osnovno šolo, še ne pomeni, da 
o njej tudi vse vemo. Zato bi 
bilo to lahko predvsem v spod-
budo strokovni javnosti, da se 
vendarle začne razmišljati o 
izboljšavah, s katerimi bodo ot-
roke pripravili na izzive, ki jih 
prinaša prihodnost, namesto 
da se znanje v šoli še vedno po-
daja na enak način kot takrat, 
ko so se ljudje naokoli prevažali 
še s konjskimi vpregami ...

»Obvezno« branje

KOMENTAR
Mateja Rant

Simon Šubic

Kranj – Mini anketa, ki smo 
jo izvedli med največjimi 
dobavitelji električne ener-
gije v Sloveniji, je pokazala, 
da večina njih letos ne načr-
tuje podražitve elektrike za 
male odjemalce. Še več, ve-
čina je tudi razložila, da cen 
električne energije za gospo-
dinjstva niso dvignili že več 
let. Le od kod potem vse višje 
položnice, se bo ob tem mar-
sikdo vprašal. 

V največjem slovenskem 
dobavitelju električne ener-
gije GEN-I so pojasnili, da 
rednega cenika električne 
energije za dobavo gospo-
dinjskim odjemalcem niso 
povišali že od leta 2013, z le-
tošnjim letom pa so ga celo 
nekoliko znižali na veliki in 
enotni tarifi. »Zvišanja cen 
električne energije za go-
spodinjske odjemalce torej 
ne načrtujemo,« so zatrdi-
li. Podobno so napovedali 

v Elektro energiji: »V Ele-
ktro energiji zaradi ustrez-
nih preteklih nakupov na 
veleprodajnih trgih podra-
žitve letos za zdaj ne načr-
tujemo.« Zadnja podražitev 
električne energije je bila 
leta 2011, so dodali. Tudi v 
Petrolu so pojasnili, da cen 
elektrike niso popravljali 
že dobrih šest let, takih na-
menov pa nimajo niti v letu 
2019. Edino v podjetju ECE, 
drugem največjem dobavite-
lju elektrike v državi, so deja-

li, da so s 1. januarjem zvišali 
cene nekaterih paketov, tako 
da novih sprememb cen ne 
načrtujejo. 

Poiščite najcenejšega 
ponudnika

Za koliko se je lani spre-
menila končna cena elek-
trične energije za gospo-
dinjstva, nam na Agenci-
ji za energijo še niso znali 
povedati, saj bodo podatki 

predvidoma znani šele maja. 
Zadnji znani podatki so tako 
le za prvo polletje 2018, ko 
se je končna cena dobavljene 
električne energije za gospo-
dinjske odjemalce v primer-
javi s prvim polletjem 2017 
znižala za 0,7 odstotka, v pri-
merjavi s koncem leta 2017 
pa povišala za pol odstotka. 

Nasvetov, kako si lahko 
gospodinjstva znižajo stro-
ške električne energije, je 
več. Precejšen prihranek do-
bimo že z izbiro najcenejše-

ga ponudnika elektrike. Na 
Agenciji za energijo so na-
mreč izračunali, da bi pov-
prečno slovensko gospo-
dinjstvo, ki je bilo v 1. polle-
tju 2018 oskrbovano na pod-
lagi najdražje ponudbe, lah-
ko v tem obdobju privarče-
valo med 81 in 116 evrov, če 
bi izbralo najcenejšo ponud-
bo na trgu. V celem letu to-
rej celo dvakrat toliko. Poleg 
tega je priporočljivo, da pre-
verite tudi različne pakete 

pri posameznem ponudni-
ku. Ni nujno, da je paket, ki 
vam ga dobavitelj ponudi, za 
vas tudi najugodnejši. Do-
bavitelja je sicer v lanskem 
prvem polletju zamenjalo 
37.516 odjemalcev – 26.255 
gospodinjskih in 11.261 po-
slovnih odjemalcev, v celot-
nem letu 2017 pa se je za tak 
ukrep odločilo 69.130 go-
spodinjskih in poslovnih od-
jemalcev.

Energetska samooskrba

Omenimo še nekaj nasve-
tov za varčevanje z energi-
jo, ki smo jih zbrali pri do-
baviteljih električne energi-
je. Energetsko intenzivne 
dejavnosti, kot je pranje, li-
kanje ipd., opravljajte v času 
nižjih tarif. Stare električ-
ne naprave (nad deset let) 
zamenjajte z novimi, ener-
gijsko učinkovitimi napra-
vami. Enako velja za žarni-
ce, kjer klasične zamenjaj-
te s sodobnimi LED-sijalka-
mi. Privarčujete lahko tudi 
s preprostimi ukrepi, kot 
so ugašanje luči in apara-
tov, ki jih ne potrebujete, z 
izklapljanjem naprav iz sta-
nja pripravljenosti, z nasta-
vitvijo primerne sobne tem-
perature in temperature hla-
dilnika ... 

V GEN-I pa odjemalcem 
tudi svetujejo, da postanejo 
energetsko samooskrbni, na 
primer z investicijo v lastno 
sončno elektrarno. »Na ta na-
čin si družine mesečni račun 
za električno energijo lahko 
takoj znižajo za približno 75 
odstotkov, hkrati pa se izog-
nejo še težavam s prihod-
njimi dvigi cen za elektriko, 
ukvarjanju z različnimi po-
nudbami ipd.,« so razložili. 

Večina elektrike ne bo dražila
Večina največjih dobaviteljev električne energije letos ne načrtuje podražitve cen. Z izbiro najcenejše 
ponudbe na trgu lahko povprečno gospodinjstvo na leto pri elektriki privarčuje več kot dvesto evrov.

Za koliko se je lani spremenila končna cena električne energije za gospodinjske odjemalce, 
na Agenciji za energijo še nimajo podatkov. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – AIK banka v lasti srb-
skega poslovneža Miodraga 
Kostića je v soboto v časni-
ku Delo objavila prevzemno 
namero za odkup vseh del-
nic Gorenjske banke. Iz nje 
je razvidno, da bo prevzem-
na ponudba objavljena naj-
kasneje v tridesetih dneh in 
ne prej kot v desetih dneh 
po objavi prevzemne name-
re. AIK banka je o prevzem-
ni nameri v skladu z zako-
nom o prevzemih obvesti-
la tudi Agencijo za trg vre-
dnostnih papirjev (ATVP), 

Javno agencijo RS za varstvo 
konkurence, upravo Gorenj-
ske banke ter tako predstav-
nike delavcev Gorenjske 
banke kot AIK banke. 

Objava prevzemne name-
re je bila pričakovana, saj se 
je v sredo izteklo zakonsko 
predpisano enoletno obdob-
je, v katerem AIK banka ni 
smela objaviti nove ponud-
be, potem ko ji lani ni uspel 
prvi poskus prevzema. AIK 
banka je namreč decembra 
2017 že objavila prevzemno 
namero za odkup vseh del-
nic Gorenjske banke, a prev-
zemnih postopkov ni izvedla 

do konca, ker ni pravočasno 
pridobila dovoljenja za prev-
zem s strani Banke Slove-
nije. Dovoljenje za poveča-
nje deleža v Gorenjski ban-
ki nad petdeset odstotkov ji 
je slovenska centralna banka 
naposled izdala 29. oktobra 
lani, že pred tem pa je AIK 
banka pridobila tudi dovo-
ljenje srbske centralne ban-
ke, prevzem pa sta ji tudi že 
odobrila srbski in slovenski 
varuh konkurence. 

Po poročanju spletnega 
portala Siol naj bi srbska 
banka uradno že presegla 
prevzemni prag v Gorenjski 

banki, saj naj bi v zadnjih 
dneh kupila večji paket del-
nic Gorenjske banke, s či-
mer je lastniški delež pove-
čala na 33,82 odstotka. Za 
nedovoljeno preseganje 
prevzemnega praga ji lah-
ko ATVP naloži plačilo glo-
be. AIK banka je sicer že lani 
poleti s Savo sklenila dogo-
vor o nakupu 37,6 odstotka 
delnic Gorenjske banke po 
15. februarju letos, za njiho-
vo plačilo pa je tedaj pri Kli-
rinško depotni družbi do ju-
nija letos deponirala 43 mi-
lijonov evrov (298 evrov na 
delnico). 

AIK objavil prevzemno namero
AIK banka bo ponudbo za prevzem vseh delnic Gorenjske banke objavila najkasneje v tridesetih dneh.
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OBČINA JESENICE
Razpisna komisija za imenovanje direktorja Jeko, d.o.o.
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Razpisna komisija za imenovanje direktorja JEKO, d.o.o.,  
objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto

DIREKTORJA  
javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice

Besedilo razpisa si lahko ogledate na spletnih straneh občin Je-
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d.o.o.: www.jesenice.si, www.zirovnica.si, www.jeko.si

Jesenice, 29. 1. 2019    
 Predsednik razpisne komisije:
 Uroš Lakić, l.r.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Razstavo sta pripra-
vila kustosa Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice Zden-
ka Torkar Tahir in dr. Mar-
ko Mugerli in je bila prvič 
na ogled lansko jesen v Li-
znjekovi domačiji v Kranj-
ski Gori. Kot je povedala di-
rektorica Tržiškega muzeja 
Jana Babšek, gre za vsebino, 
ki povezuje – oba muzeja in 
ljudi – ter obravnava številne 
vidike življenja ter delovanja 
ljudi pod Karavankami. Di-
rektorica Gornjesavskega 
muzeja Irena Lačen Benedi-
čič pa je dejala, da ni naklju-
čje, da sta njihova kustosa 
pripravila to razstavo o temi, 
»... ki nas zaznamuje, ki je 
vedno znova zanimiva in ki 
odkriva področja, védenje, ki 
se ga mnogi še spomnimo, 
pa smo že kar presenečeni, 
da sodi v zgodovino«. 

Karavanke z več kot 120 
kilometri so naša najdaljša 
gorska veriga. Vrhovi, ki se-
žejo tudi nad dva tisoč me-
trov, pa niso preprečili sti-
kov ljudi z obeh strani, kot 
je poudaril Mugerli: »So-
delovanje poteka praktično 
vse od takrat, odkar so pod 

Karavankami naselja, in se 
nadaljuje še danes na različ-
nih področjih. Seveda je pri-
hajalo tudi do kriz, nespora-
zumov. Do problemov pri 
različnih jezikovnih skupi-
nah, razhajanj v družbeno-
-političnih sistemih.« Ven-
dar so ljudje vedno našli pot 
eden do drugega, mogoče še 
bolj Gorenjci od Korošcev, 
je dodala Torkarjeva. S pred-
meti, spomini in gradivom 
na razstavi predstavljajo 

geografsko in politično loč-
nico med deželama (območ-
jema). Obenem izpostavlja-
jo skupne poti, od gospodar-
skih, trgovskih, kmetijskih, 
tudi transportnih, še pose-
bej z odprtjem železniške-
ga predora (1906) in cestne-
ga predora (1991), do trgo-
vskih povezav. Tudi turistič-
nih, kulturnih, športnih po-
vezav in družinskih, saj sko-
raj ni družine, ki ne bi imela 
sorodnikov čez mejo. 

Na razstavi, ki bo v Gale-
riji Atrij na ogled do 28. fe-
bruarja, tudi predmeti oživi-
jo. Kot je panj kranjič s posli-
kano končnico (ljudski mo-
tiv Hudič brusi babi jezik) iz 
Mojstrane; tovrstno posliko-
vanje so Korošci prevzeli od 
Kranjcev. Ali pa ilustrirani 
vodnik po cesarsko kraljevih 
avstrijskih železnicah (z opi-
si krajev in njihove turistične 
ponudbe) na progah Beljak–
Tablja in Trbiž–Ljubljana s 
konca 19. stoletja. Pa propa-
gandna dopisnica iz časa ko-
roškega plebiscita ali denimo 
prehodni športni pokal Kara-
vanke/Wanderkarawanken 
Cup, ki ga je leta 1977 osvo-
jil jeseniški hokejski klub. Na 
ogled je izjava Joža Mertlja iz 
Rateč o zaposlitvi v rudniku 
svinca v Rablju med letoma 
1893 in 1903 ... »Del Koroške 
spada tudi pod Italijo, kot so 
Višarje, pomembno romar-
sko središče. Starejše hiše v 
Dolini so še okrašene s po-
slikavami višarske Marije ... 
Zgodb je res veliko, tudi v Tr-
žiču jih imate, ker ste prav 
tako povezani s Koroško,« je 
sklenil Mugerli in spodbudil 
Tržičane, naj nadaljujejo raz-
iskovanje te tematike.

O ljudeh pod Karavankami
Tržiški muzej v Galeriji Atrij gosti muzejsko razstavo Karavanke – prostor povezav in razhajanj, ki s 
pomočjo predmetov in zgodb predstavlja pestrost odnosov med Gorenjsko in Koroško od najstarejših 
obdobij do danes. 

Od leve: Zdenka Torkar Tahir, Irena Lačen Benedičič, Jana 
Babšek, kustosinja Tržiškega muzeja Janita Košir, ki je 
povezovala program ob nedavnem odprtju razstave, ter dr. 
Marko Mugerli / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V pogajanjih med 
obema reprezentativnima 
sindikatoma poštnih delav-
cev in vodstvom Pošte Slo-
venije v petek ni prišlo do 
sklenitve dogovora, saj so 
iz Sindikata poštnih delav-
cev delodajalca obvestili, da 
se ne strinjajo s ponujenim 
predlogom dogovora in oce-
njujejo, da so razhajanja v 
stališčih tolikšna, da jih ne 
bo mogoče uskladiti. Kot so 
sporočili s Pošte Slovenije 
zdaj pogajanja nadaljujejo 
le še s Sindikatom delavcev 
prometa in zvez pri ZSSS, še 
naprej pa so odprti za nada-
ljevanje dialoga z vsemi soci-
alnimi partnerji. V Sindika-
tu poštnih delavcev se med-
tem po besedah predsedni-
ka Saše Gržiniča že priprav-
ljajo na stavko, čakajo le še 
na odločitev drugega sindi-
kata, ali se bo stavki pridru-
žil, kar bo znano predvido-
ma še danes. 

»Pošta Slovenije obžalu-
je, da ni prišlo do podpisa 

dogovora v sklopu social-
nega dialoga za izboljšanje 
materialnih pravic zaposle-
nih in izboljšanje pogojev 
dela zaposlenih, za katere si 
je kot delodajalec močno pri-
zadevala. Ocenjuje, da je bil 
predlagan dogovor ustrezen 
kompromis med pričakova-
nji obeh sindikatov in zmo-
žnostmi delodajalca, še po-
sebej glede na že doslej spre-
jete ukrepe za izboljšanje 
delovnih razmer in pogojev 
dela, predvsem na področju 
dostave in dela na poštah. 
Zaveda se, da mora na tem 
področju situacijo in pogoje 
dela še izboljšati, vendar vseh 
ukrepov ni možno izvesti ta-
koj,« so sporočili s Pošte. Po-
jasnili so, da njihov predlog 
zajema dvig povračil stro-
škov prevoza na delo, regre-
sa, delovne uspešnosti iz na-
slova napredovanja na delov-
nem mestu, nagrade za men-
torje in inštruktorje, izpla-
čil dodatka za nadomešča-
nje odsotnosti na drugih po-
štah, prav tako pa uskladitve 
osnovnih plač v določenem 

odstotku glede na rast cen ži-
vljenjskih potrebščin v letih 
2018 in 2019. Poleg navede-
nih predlogov je Pošta Slove-
nije v predlogu navedla tudi 
druge ukrepe in aktivnosti 
za izboljšanje pogojev dela 
zaposlenih.

V Sindikatu poštnih delav-
cev so od pogajanj odstopili, 
ker delodajalec od njih pri-
čakuje zavezo, da naslednji 
dve leti ne bodo imeli novih 
zahtev, ki bi pomenile viša-
nje stroškov dela in vplivale 
na poslovni izid, kar po nji-
hovem pomeni, da se mora-
jo odpovedati zahtevam po 
dodatnem zaposlovanju. V 
zameno bi Pošta Slovenije 
v naslednjih dveh letih dvig-
nila že omenjena izplačila, 
vendar pa predlog vsebuje 
tudi določbo, da lahko delo-
dajalec od dogovora tudi od-
stopi v primeru poslabšanja 
poslovanja. »O ukrepih za 
ureditev pogojev dela in raz-
bremenitev zaposlenih, kar 
je naša glavna zahteva, v do-
govoru ni nobene zaveze,« 
je dejal Gržinič. 

Pošta Slovenije priznava 
težave s pridobivanjem no-
vih delavcev, kar ob precej-
šnji fluktuaciji povzroča po-
manjkanje kadra na nekate-
rih območjih. Tovrstne teža-
ve skušajo čim hitreje reše-
vati; zaradi nadomeščanja 
odsotnosti zaposlujejo nove 
delavce, v najbolj obreme-
njujočih mesecih tudi štu-
dente, kadre pa iščejo tudi 
prek agencije za posredova-
nje delovne sile. »Tako v le-
tih 2017, 2018 kot tudi v letu 
2019 je oziroma bo v pro-
metu dodatno zaposlova-
la nove delavce in najemala 
študentsko delovno silo,« so 
napovedali.

Če bo do stavke prišlo, bo 
ta potekala pod zakonskimi 
omejitvami, saj morajo po-
štni delavci ves čas opravlja-
ti nujna dela, kot je raznos 
nujnih pošiljk, sodnih po-
šiljk, mednarodnih pogodb 
in podobno, kar pa ne velja 
za komercialno dejavnost, 
npr. raznos časopisov, re-
klam in dostavo trgovinskih 
paketov. 

Poštarji so vse bližje stavki
Eden od dveh reprezentativnih poštnih sindikatov je že odstopil od pogajanj z vodstvom Pošte 
Slovenije in nadaljuje priprave na opozorilno stavko, v drugem se bodo o njej odločili danes. 

Urša Peternel

Jesenice – Potem ko je Ob-
čina Jesenice v proračunu 
zagotovila denar za vzpo-
stavitev sistema spremlja-
nja premikov plazu nad 
vasjo Koroška Bela, so ok-
tobra sklenili pogodbo za 
izvedbo del z Geološkim 
zavodom Slovenije. Žal 
pa vremenske razmere na 
nadmorski višini, kjer se 
nahajata plazova Čikla in 
Urbas, niso dopuščale na-
mestitve opreme za moni-
toring, tla so namreč pomr-
znjena. Nameščanje se bo 
nadaljevalo takoj, ko bodo 
vremenske razmere in sta-
nje na terenu to dopuščali, 
zagotavljajo na Občini Jese-
nice. Je pa Geološki zavod 
Slovenije že začel vzpostav-
ljati protokole za prenos in 
obdelavo podatkov.

Občina Jesenice je zago-
tovila tudi denar za ureditev 
dostopne ceste do zaplavnih 
pregrad, tako za cesto kot 
sistem monitoringa pa je za-
gotovila 110 tisoč evrov pro-
računskih sredstev. 

Za vse ostale aktivnosti de-
nar zagotavlja država. Te ak-
tivnosti se nadaljujejo, pod-
jetje VGP je že zaključilo 
urejanje struge potoka Bela 
v zgornjem delu, zdaj dela 
potekajo na spodnjem delu 

struge. VGP je tudi že po-
višal in izpraznil zaplavno 
pregrado pri vodohranu nad 
Koroško Belo in začel gradi-
ti še eno, večjo zadrževalno 
pregrado. 

V reševanje problemati-
ke se je aktivneje vključila 
tudi država. Kot smo izve-
deli na Občini Jesenice, je 
prejšnji mesec na ministr-
stvu za okolje in prostor po-
tekal operativni sestanek na 
temo problematike poboč-
nih masnih premikov v za-
ledju Koroške Bele. Na se-
stanku so bile predstavlje-
ne že izvedene ter prihod-
nje aktivnosti, kamor sodita 
tudi izdelava idejnega pro-
jekta za postavitev lovilnih 
mrež ter projekt vzpostavi-
tve alarmiranja. 

Lovilne mreže in 
sistem alarmiranja
Oprema za sistem spremljanja premikov plazov 
nad Koroško Belo je pripravljena, a je zaradi 
pomrznjenih tal še niso mogli namestiti. To 
bodo storili takoj, ko bodo dopuščale vremenske 
razmere. 

Ministrstvo za okolje 
in prostor je izdelalo 
tudi projektno nalogo 
za izvedbo nadaljnjih 
raziskav plazovitega 
območja v zaledju 
Koroške Bele. To bo 
osnova za zagotovitev 
dodatnih finančnih 
sredstev za raziskovanje 
območja pobočnih 
masnih premikov.

Jesenice – Svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
(RAGOR) je za novega direktorja agencije izbral Marka Topla-
ka iz Zapuž. Soglasje k imenovanju morajo dati še občinski 
sveti vseh štirih občin ustanoviteljic, jeseniški občinski svetniki 
so to storili na seji prejšnji teden. Mandat direktorja traja štiri 
leta. Na razpis je sicer prispelo šest prijav, pet je bilo popolnih. 
Kot je znano, je dosedanji direktor Stevo Ščavničar v začetku 
decembra podal odstopno izjavo. Na seji občinskega sveta so 
dali tudi soglasje k programu dela RAGOR-ja za leto 2019 s 
finančnim načrtom, ki ga je predstavila Eldina Ćosatović. Kot 
je med drugim dejala, bodo v letu 2019 izvajali 34 projektov, 
od tega dvanajst za občino Jesenice. Občinski svetniki so v 
razpravi predlagali, naj RAGOR v prihodnje več pozornosti 
nameni projektom s področja razvoja turizma, trajnostne 
mobilnosti, varovanja okolja, razvoja kolesarjenja ...

Soglasje k imenovanju direktorja RAGOR-ja
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TERENSKE KRVODAJALSKE AKCIJE - FEBRUAR 2019
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi,  

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

 v PONEDELJEK, 4. FEBRUARJA, v DOMU KRAJANOV 
PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, v Kranju,

v TOREK, 5. FEBRUARJA, v ŠPORTNI DVORANI  
V ŠENČURJU, Pipanova cesta 43, Šenčur in

v SREDO, 6. FEBRUARJA, v DOMU STAREJŠIH OBČANOV 
PREDDVOR, Potoče 2, Preddvor.

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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Župan Janez Hrovat po
jasnjuje, da se nadejajo tudi 
nepovratnih sredstev s stra
ni države in Evropske unije. 

Preden pridobijo gradbe
no dovoljenje, bo priprav
ljena še presoja o spreje
mljivosti posega v naravo, 

saj bo kabinska žičnica sta
la na območju, ki je pod 
posebnim naravnim var
stvom, a Blaž Veber, direk
tor javnega zavoda za turi
zem v Kranjski Gori, ver
jame, da bodo dokazali, da 
je možna izpeljava investi
cije, ki je v skladu s sobiva
njem v naravi. 

Dobili koncesijo za 
gradnjo žičnice
31. stran

Je profesor glasbe, zbo
rovodja in umetniški vod
ja glasbenih dejavnosti na 
Škofijski klasični gimnazi
ji v Zavodu sv. Stanislava, 
kjer je zasnoval in s sodelav
ci uresničil tako imenovano 
zborovsko piramido, sesta
vljeno iz petih gimnazijskih 
zborov in dveh zborov alu
mnov, ki je postala pomem
ben dejavnik v slovenskem 
zborovstvu. Je ustanovitelj 
in od leta 2001 umetniški 
vodja Slovenskega otroške
ga zbora. Leta 2003 pa je us
tanovil tudi Komorni zbor 
Megaron, ki se je v petnaj
stih letih delovanja razvil v 
vrhunski zbor. Velja za ene
ga najbolj izvajanih sloven
skih skladateljev pri nas in 
v tujini. »Bil sem zelo pre
senečen, da sem med do
bitniki, saj nisem vedel, da 
sem predlagan, pa še pre
cej mlajši sem od preostalih 

nagrajencev. Vesel sem, da 
so bila opažena moja pri
zadevanja k odličnosti tako 
pri delu z mladimi glasbeni
ki kot pri komponiranju. Ta 
nagrada me zavezuje k iska
nju vedno novih pristopov 
na glasbenem področju in 
k stremljenju po še bolj pre
pričljivem ustvarjanju,« je 
ob nagradi povedal Damijan 
Močnik.

Srebrne plakete so preje
li še vsestranski glasbeni de
lavec Metod Bajt, ki deluje 
v Posočju, Nataša Petrovič, 
ki oživlja ljubiteljsko literar
no dejavnost na Ptuju; Tone 
Urbas, ki s svojim delova
njem že vrsto let soustvarja 
zgodovino slovenskega god
beništva, in skupina Art Fe
mips, ki jo tvorijo ljubitelj
ski slikarji, izvrstni kraji
narji Feliks Frühauf, Ivo Ko
lar, Marijan Miklavec, Pavel 
Ščurk in Edi Sever iz Ško
fje Loke. Slednji je eden naj
bolj prepoznavnih slikarjev 

samorastnikov na Loškem, 
ki že desetletja navdušuje s 
svojimi prepoznavnimi sli
karskimi krajinami.  

Podeljena sta bila tudi dva 
zlata znaka JSKD. Za svo
je prepoznavno delo in vi
dne dosežke sta si ga prislu
žila Rok Sanda, avtor gledali
ških del, ki so v kratkem ča
sovnem obdobju dosegla od
mevne rezultate v sloven
skem ljubiteljskem gledali
škem prostoru, in dr. Tomaž 
Simetinger, uveljavljeni slo
venski folklorni koreograf, 
etnolog in kulturni antro
polog, ki si je priznanje pri
služil za dolgoletno uspešno 
strokovno delo na področju 
folklorne dejavnosti. Po rodu 
je iz Črne na Koroškem, de
luje pa na Kamniškem. Za
poslen je kot v. d. direktor
ja Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik, deluje 
pa tudi kot gostujoči preda
vatelj na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani ter na 

Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana. 

»Niti v sanjah se mi ni 
zdelo, da bi lahko bil letoš
nji prejemnik zlatega znaka 
Javnega sklada za kulturo, 
zato sem izjemno počaščen, 
da so mi ga dodelili. Danes 
ga gledam kot potrditev ne
kih razmislekov in smernic, 
ki sem si jih zadal pri svojem 
ustvarjanju. Verjetno pa je 
to tudi spodbuda za nadalj
nje delo,« je povedal dr. To
maž Simetinger. 

Svečana podelitev nagrad 
je bila seveda obogatena s 
kulturnimi točkami, s kate
rimi so se predstavili neka
teri od nagrajencev. Nasto
pili so: AFS France Marolt z 
Godčevskim koledovanjem 
v koreografiji dr. Tomaža 
Simentigerja, AFS Študent 
Maribor s Plesi ob Florija
novem v koreografiji Vas
je Samca, zbor KZ Megaron 
pa je zapel pod vodstvom 
Damijana Močnika. 

Nagrade v ljubiteljski kulturi
31. stran

Ana Šubic

Kranj – Zbornica kmetijskih 
in živilskih podjetij, ki de
luje v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, je že de
vetnajstič zapored podeli
la zlata priznanja za odlično 
kakovost kruha, pekovske
ga in finega pekovskega pe
civa, keksov, testenin in sve
žih slaščic. Pekarska podjetja 
so prijavila 178 pekovskih iz
delkov. Odlično kakovost je 
neodvisna strokovna komisi
ja potrdila kar 156 izdelkom: 
92 vrstam kruhov, 25 vrstam 
pekovskega peciva, 21 vrstam 
finega pekovskega peciva, 
desetim vrstam testenin, še
stim vrstam slaščic in dvema 
vrstama piškotov. Komisija 
je ugotovila, da se v proizvo
dnji uporablja zelo raznolika 
paleta surovin, da je veliko iz
delkov brez dodanih aditivov, 
da prevladujejo sveži hlebci z 
dolgo fermentacijo in podalj
šano svežino ter da je relativ
no velik delež izdelkov iz pol
nozrnatih mok.

Zlata priznanja za kruh 
in pekovske izdelke je pre
jelo štirinajst slovenskih pe
karskih podjetij. Največ, kar 
39 zlatih priznanj, od tega 
27 za različne vrste kruha, je 
za svoje izdelke prejela lju
bljanska družba Žito, ki ima 
svojo pekarno tudi v Lescah. 

Družba Žito je za kakovost 
izdelkov v vseh letih ocenje
vanja skupno prejela že 340 
zlatih priznanj. »Rastoče šte
vilo priznanj kaže, da pravil
no prepoznavamo prehran
ske trende in želje potrošni
kov,« je poudaril generalni 
direktor Žita Janez Bojc in 
pojasnil, da gre predvsem za 
manjše hlebce, ki dolgo oh
ranjajo svežino in so prip
ravljeni iz različnih kombi
nacij temnejših mok, doda
jajo pa še različna semena, 
drobljence, zdrob, stročni
ce in druge kakovostne su
rovine. V Sloveniji imajo 
osem pekarn, v katerih več 
kot šeststo pekov skrbi, da 
kupcem na 2469 prodajnih 
mestih po državi dnevno za
gotavljajo svež kruh. »Tre
nutno so z odličji nagrajeni 
Žitovi kruhi in pekovski iz
delki na voljo že v 15 državah 
širom po svetu, izvozimo jih 
namreč kar šest tisoč ton le
tno,« je še dejal Bojc.

Podjetje Don Don, ki ima 
poslovno enoto tudi v Kra
nju, je prejelo 36 zlatih odli
čij, Mlinotest, ki ima pekar
no tudi v Škofji Loki, pa 24 
zlatih odličij. Šest zlatih pri
znanj so za slaščičarske in 
fine pekovske izdelke prejeli 
tudi v podjetju Mercator IP, 
ki ima v Naklem obrat Kranj
ski kolaček.

Nagradili odlične 
pekovske izdelke
Na letošnjem ocenjevanju kakovosti kruha in 
drugih pekovskih izdelkov največ priznanj Žitu

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob
činski svet je v sredo na seji 
obravnaval in potrdil osnut
ka proračunov za leti 2019 
in 2020 in ju posredoval v 
javno razpravo, ki se je zače
la v četrtek in bo odprta do 
11. februarja. 

Kot je poudaril župan Ci
ril Globočnik, so bila osnov
na izhodišča, ki so jim sle
dili pri pripravi proraču
nov, predvsem zagotavlja
nje sredstev za zakonske ob
veznosti, nadaljevanje oziro
ma dokončanje začetih in
vesticij, investicije, ki se so
financirajo z nepovratnimi 
sredstvi, in vzdrževanje ob
činskega premoženja. 

V proračunu za leto 2019 
je tako predvidenih 19,8 
milijona evrov prihodkov 
in 22,5 milijona odhodkov, 
za leto 2020 pa 19,3 milijo
na prihodkov in 20,6 mili
jona evrov odhodkov. V letu 
2019 je predvidena namen
ska zadolžitev za 2,1 milijo
na, v letu 2020 pa za 1,3 mi
lijona evrov za v proračunu 
planirane investicije. Pred
videni investicijski odhod
ki v letu 2019 predstavlja
jo približno 44 odstotkov 

vseh, v letu 2020 pa 39 od
stotkov. 

Med večjimi investicija
mi, ki so vključene v oba 
proračuna, so dokončanje 
prizidka Zdravstvenega 
doma Radovljica, ki ga sofi
nancira Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, energetska sa
nacija Osnovne šole Stane
ta Žagarja Lipnica, za kate
ro je občina pridobila nepo
vratna sredstva, fazna re
konstrukcija Kopališča Ra
dovljica, če bodo pridoblje
na nepovratna sredstva in 
zagotovljeni sofinancerji, 

izgradnja kanalizacije na 
Spodnjem Lancovem in 
gradnja kolesarskih pove
zav v občini, ki sta vključe
ni v Dogovor za razvoj regij, 
kar omogoča pridobitev ne
povratnih sredstev, izgra
dnja cestne in komunalne 
infrastrukture, ki se navezu
je na investicije Slovenskih 
železnic in Direkcije RS za 
infrastrukturo ob obnovi 
železniške proge Kranj–Je
senice, sanacija cest po iz
gradnji vodovodov in kana
lizacijskega omrežja in ure
ditev cestnega priključka in 

komunalne infrastrukture 
pri uvozu k novemu trgo
vskemu centru in trgovini 
Spar v Radovljici.

Svetniki so na seji poda
li še soglasja k imenovanju 
Marka Toplaka za direktorja 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske za obdobje štirih 
let ter k spremembam pravil
nikov o organizaciji in siste
mizaciji delovnih mest v Mu
zejih radovljiške občine. 

Občinski svet bo predlo
ga proračunov obravnaval 
na naslednji seji občinskega 
sveta konec marca.

Osnutka proračunov sta 
zdaj že v javni razpravi
Občinski svet Občine Radovljica je potrdil osnutka proračunov za letošnje in prihodnje leto in ju 
posredoval v javno razpravo. Med večjimi investicijami so prizidek k zdravstvenemu domu, energetska 
sanacija lipniške osnovne šole in projekti, vezani na obnovo železniške proge.

Ena od večjih investicij v letošnjem letu je prizidek k zdravstvenemu domu Radovljica, ki ga 
financirata občina in Osnovno zdravstvo Gorenjske.
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Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta 
Vstopnina: 15 €

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

sobota, 2. februar 2019,
ob 19. uri

RAUBARJI 

Prifarski
    muzikanti in 
          Andraž Hribar

HOZENTREGARJI 
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Območno združe-
nje Zveze borcev za vredno-
te NOB Kranj, občinska or-
ganizacija Šenčur ter kra-
jevni organizaciji Visoko in 
Šenčur so ob spomeniku 
talcem priredili slovesnost 
v spomin na dogodek iz ja-
nuarja 1944. Po napadu par-
tizanov na žandarmerijsko 
nemško patruljo na cesti 
med Šenčurjem in Visokim 
se je nemški okupator ok-
rutno maščeval. Iz begunj-
skih zaporov so pripeljali 
štirideset talcev in jih ustre-
lili na Sitarjevi njivi, nato pa 
so domačine iz Srednje vasi 
prisilili, da so trupla naloži-
li na tovornjak, s katerim so 
jih prepeljali v Begunje in 
jih tam pokopali. Med žrtva-
mi so bili fantje in možje iz 
vseh slovenskih krajev. Lah-
ko bi bili tudi domačini iz 
Srednje vasi in Šenčurja, saj 
je gestapo tedaj zagrozil, da 
bo talce zbral med domačini. 

To je preprečil takratni šen-
čurski komisar Franc Padar, 
ki je dejal: ustrelite najprej 
mene.

»Pobiti na Sitarjevi njivi 
niso bili ustreljeni zato, ker 
bi si želeli oblast, ampak so 
hoteli svobodno živeti na 
svoji zemlji,« je dejal govor-
nik na prireditvi Petar Pot-
konjak, tajnik območne or-
ganizacije SD Kranj in sve-
tnik Občine Šenčur. »Nji-
hova vizija je bila ljubezen 
do domovine in upanje, da 
se bo vojna čim prej konča-
la. Proti tej viziji je ob pomo-
či domačih izdajalcev delo-
val okupator, ki se je na ok-
ruten in grozovit način zna-
šal nad civilnim prebival-
stvom. Slovenski narod je 
bil zanje obsojen na iztreb-
ljenje.« Govornik je pouda-
ril, da je bil čas NOB največ-
ja zmaga, izbojevana v okvi-
ru zavezniške koalicije pro-
ti fašizmu in nacizmu. Zato 
se moramo vedno znova za-
vedati, kako dragocena sta 

svoboda in mir in kolikšna 
je cena, ki ju je zanju plačal 
slovenski narod. V takšni 
zavesti so se rojevale vred-
note domoljubja, solidarno-
sti in tovarištva, te pa so dra-
goceno izročilo za mlade ge-
neracije in jih ne morejo iz-
ničiti nobeni še tako sprevr-
ženi in nasilni poskusi revi-
zije zgodovinskih dejstev.«

Na prireditvi so nastopi-
li: Mešani pevski zbor Kok-
rški odred Preddvor z diri-
gentom Milanom Bajžljem, 
učenci Osnovne šole Šenčur 
z mentorji, ljudska pevka 
Vida Šušteršič in povezova-
lec programa Franc Kržan, 
predsednik Krajevne orga-
nizacije borcev za vrednote 
NOB Šenčur. 

Hoteli so svobodno živeti 
Spomin na žrtve ne sme zamreti, so si enotni organizatorji slovesnosti v spomin štiridesetih pobitih 
talcev v drugi svetovni vojni v Šenčurju.

K spomeniku talcem v Šenčurju so položili venec.

Urša Peternel

Jesenice – Razvojna agenci-
ja Zgornje Gorenjske (RA-
GOR), ki ima sedež na Je-
senicah, začenja projekt po-
pisa gorenjskih kozolcev, v 
sklopu katerega želijo ugo-
toviti stanje kozolcev na Go-
renjskem in njihove lokalne 
posebnosti. Projekt poteka 
na območju štirinajstih go-
renjskih občin, popis kozol-
cev bodo opravili na obmo-
čju naselij Bodešče, Bohinj-
ska Češnjica, Cerklje na Go-
renjskem, Hotemaže, Ko-
vor, Ljubno, Možjanca, Palo-
viče, Plavški Rovt, Podblica, 
Podkoren, Poljšica pri Gor-
jah, Potoki, Spodnje Duplje, 
Srednja Bela, Stiška vas, 
Vrba in Zgornje Jezersko. 

Nina Kobal z RAGOR-ja je 
povedala: »Sodobno kmetij-
stvo kozolce potrebuje v ve-
liko manjši meri kot nekoč, 
zato je njihovo propadanje 

del napredka. Kljub temu pa 
s projektom želimo pouda-
riti dediščino ljudskega stav-
barstva ter domačine in la-
stnike kozolcev opozoriti na 
pomen strokovnega vzdrže-
vanja. S tem želimo okre-
piti zavedanje, da so kozol-
ci pomemben del slovenske 
etnološke dediščine ter naše 
identitete. Kozolcev ne bomo 
obravnavali samo z arhitek-
turnega vidika, temveč bomo 
zbirali tudi ljudsko izročilo o 
kozolcih.« Zato vabijo doma-
čine, da jim posredujejo mo-
rebitne posebnosti, zgodbe 
ali vraže o kozolcih. Projekt 
poteka v sodelovanju s kranj-
sko območno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije in je del projekta Ar-
hitektura slovenskih vasi, ki 
ga sofinancira Evropska unija.

Popis se bo izvajal na te-
renu, zato domačine, pred-
vsem pa lastnike kozolcev, 
prosijo za razumevanje.

Popis gorenjskih 
kozolcev
Na območju štirinajstih gorenjskih občin se 
začenja popis kozolcev, v sklopu katerega želijo 
ugotoviti njihovo stanje in lokalne posebnosti.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V osnutku proraču-
na Občine Tržič je približ-
no 12 milijonov evrov pri-
hodkov in 14 milijonov 
evrov odhodkov. Kot je po-
jasnil župan Borut Sajovic 
na januarski seji občinske-
ga sveta, bodo proračunski 
primanjkljaj pokrili s pre-
nosom sredstev iz lanske-
ga leta, saj nekatere investi-
cije še niso dokončane, ne-
kaj je tudi prihranka. Kredit 
je za gradnjo stavbe Osnov-
ne šole Tržič in gradnjo čis-
tilne naprave na Brezovem, 
novega zadolževanja župan 
za zdaj ne pričakuje. Naj-
več odhodkov, 9,4 milijona 
evrov, gre za tekoče trans-
fere. »Največja postavka so 
vrtci, za katere – brez inve-
sticij – občina prispeva sko-
raj dva milijona evrov,« je 
dejal župan. Približno 1,2 
milijona evrov gre za teko-
če vzdrževanje občinskega 
premoženja in infrastruk-
ture. »Dokončali bomo ure-
ditev krožišča Sokolnica v 
Tržiču, velik vpliv na prora-
čun 2019 ima sanacija po-
škodb po oktobrski ujmi,« 
je navedel župan, med pred-
nostne investicije pa uvrstil 
tudi nove pločnike, ureditev 

deponije v Kovorju, pame-
tno javno razsvetljavo, ko-
munalno opremljanje Ag-
lomeracije Loka, regional-
no kolesarsko povezavo, 
energetsko sanacijo vrtca 
Deteljica, opremljanje pla-
ninskih domov, energet-
sko sanacijo Zdravstvenega 
doma Tržič in sofinancira-
nje nakupa reševalnega vo-
zila, nakup opreme za ga-
silska društva ... Rok za vlo-
žitev amandmajev k prora-
čunu je 5. februar, po župa-
novih pričakovanjih naj bi 
proračun sprejeli na nas-
lednji seji, ki bo predvido-
ma 21. februarja. 

Svetnik Pavel Rupar po-
greša načrt pridobivanja ob-
činskih stanovanj, prepri-
čan, da je na tem področju 
deficit. Pogreša tudi ume-
stitev projekta nove knjižni-
ce na lokacijo Peka PUR in 
obnovo gradu Neuhaus, kar 
naj bi bila županova predvo-
lilna obljuba. Župan je od-
govoril, da čakajo na evrop-
ske razpise za sofinancira-
nje. Po navedbah svetnika 
Draga Zadnikarja, nekda-
njega direktorja tržiške ob-
činske uprave, predlagatelj 
proračuna ni upošteval po-
slovnika. Zadnikar je opozo-
ril, da bi morala biti javnost 

seznanjena s proračunom 
po točno določenem postop-
ku, a ni bila; župan pa je od-
vrnil, da veliko pobud dobi 
že na zborih krajanov, obč-
nih zborih ... iz več sto na-
slovov in da mora biti vse-
bina pred formo. Zadnikar-
ja ni prepričal, ta je tudi de-
jal, da bi mnenje o prora-
čunu morali podati aktual-
ni sveti krajevnih skupnosti 
(KS) in tudi občinska delov-
na telesa oziroma odbori, ki 
do seje sploh še niso bili for-
mirani. Občinsko vodstvo 
je pojasnilo, da so s pripra-
vo proračuna začeli avgusta 
lani, da so sveti KS predloge 
potrdili pred jesenskimi vo-
litvami, novi sestavi pa na-
nje niso imeli pripomb. S či-
mer se ni strinjala svetnica 
Teja Nemec, po njenih bese-
dah se novi Svet KS Senično 
o proračunu še ni imel mož-
nosti izreči. Tako Nemčeva 
kot svetnica Vida Raztresen 
predlagata spremembo na-
čina financiranja KS in po-
večanje sredstev za delova-
nje KS.

Predlagatelj proračuna bo 
za naslednjo sejo na predlog 
Pavla Ruparja pripravil tudi 
spisek še neplačanih obve-
znosti občine iz decembra 
2018. 

Tržiški svetniki o proračunu
Občinski svetniki so sprejeli osnutek proračuna Občine Tržič za leto 2019. 
Kar pa ni šlo gladko – svetnik Drago Zadnikar je opozoril na domnevno 
kršenje poslovnika. Rok za vložitev amandmajev k proračunu je 5. februar.
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  Širimo svoj tim:

- samostojno upravljanje strojev (Selbstständige Maschinenbedienung)
- splošna strugarska dela (Konventionelle Dreharbeiten)

za komunikacijo in razumevanje delovnih nalog.

Celovec/Klagenfurt

:

Jasna Paladin

Kamnik – Pred dnevi je umrl 
Stanislav Simšič, ki ga je 
Občina Kamnik posmrtno 
imenovala za častnega ob-
čana. Pogreb pokojnika je 
bil minulo soboto na kam-
niških Žalah, od ponede-
ljka, 28. januarja, do četrt-
ka, 31. januarja, pa bo v času 
uradnih ur občine možen 
tudi vpis v žalno knjigo. V 
četrtek ob 16. uri bo žalna 
seja Občinskega sveta ob-
čine Kamnik. Stane Sim-
šič je bil dolgo sodelavec 

Kamniškega občana, v ka-
terem je objavljal prispev-
ke o pomembnejših do-
godkih v mestu, dogodkih 
Združenja borcev za vred-
note NOB Kamnik, dejav-
nostih Društva upokojen-
cev Kamnik in Planinske-
ga društva Kamnik ter kas-
neje tudi o Društvu dogodek 
Kamnik. Bil je pravi kronist 
vseh štirih društev, še pose-
bej pa Društva upokojen-
cev Kamnik in Planinske-
ga društva Kamnik. Predse-
dnik Društva upokojencev 
Kamnik je bil kar 24 let.

Umrl je častni občan Stane 
Simšič

Ana Šubic

Železniki – Na zadnji seji 
občinskega sveta v Železni-
kih se je živahna razpra-
va razvila glede iskanja no-
vega zdravnika splošne in 
družinske medicine, saj se 
bo Gregor Habjan, eden 
od treh koncesionarjev, ko-
nec marca upokojil. Že pred 
tem so to obširno obravnava-
li tudi na seji odbora za druž-
bene dejavnosti, ki se je je 
poleg vseh treh zdravnikov 
udeležilo tudi osem občin-
skih svetnikov. Odbor je na 
koncu sprejel sklep, da obči-
na razpiše koncesijo za opra-
vljanje javne službe v osnov-
ni zdravstveni dejavnosti na 
področju splošne in družin-
ske medicine.

Za razliko od večine sve-
tnikov, ki so naklonjeni raz-
pisu, se svetnici Branki Krek 
Petrina, sicer zdravnici oto-
rinolaringologinji, porajajo 
številni dvomi. »Za dolgo-
ročno oskrbo naših občanov 
je treba ta problem osvetliti 
z več zornih kotov in preuči-
ti vse možnosti,« je prepri-
čana. Skrbi jo ena od mo-
žnih rešitev, ki jo je predsta-
vil koncesionar Branko Ko-
šir. V Železnikih že sedaj 
delata mlada zdravnika spe-
cializanta Marko Možina in 

Tatjana Nastran, ki naj bi že-
lela tu tudi ostati, a še ne mo-
reta pridobiti koncesije. Za-
njo bi se tako potegoval Ko-
šir, v primeru pridobitve do-
datne koncesije pa bi mlada 
zdravnika delala pri njem, 
dokler ne bi sama imela po-
gojev za koncesijo (tri leta 
delovne dobe po specializa-
ciji). Tako bi v Železnikih 
dobili štiri zdravnike. A je 
vprašanje, ali se bosta mla-
da zdravnika na koncu res-
nično odločila ostati tu, je 
opozorila Krek Petrinova 
in povedala, da Železnikom 
pripada 2,8 tima družinske 
medicine in 0,4 tima pedi-
atrije. Na pediatra v Selški 

dolini čakajo že vrsto let. 
»Pet zdravnikov ne bomo 
mogli imeti, zavarovalnica 
jih ne bo plačala. Najbolj po-
štena in dolgoročno najbolj-
ša rešitev je, da so v Železni-
kih pediater in trije enako-
vredni koncesionarji splo-
šne medicine, in ne da je en 
šef, ki razporeja zdravnike,« 
je dejala.

Na drugi strani so neka-
teri svetniki opozarjali, da 
morajo storiti vse, da zadr-
žijo mlada zdravnika, da ne 
bi slučajno ostali pri zgolj 
dveh koncesionarjih. A po-
manjkanje zdravnikov splo-
šne medicine po mnenju 
Krek Petrinove kmalu ne bo 

več tako izrazito, saj naj bi v 
Sloveniji samo letos specia-
lizacijo opravilo 120 specia-
lizantov. Poudarila je tudi, 
da ima občina možnost med 
obstoječimi koncesionarji 
določiti začasnega prevze-
mnika koncesije za največ 
eno leto. Na občini pa so ne-
davno od zunanjih svetoval-
cev izvedeli še, da bi lahko 
eden od zdravnikov ali oba 
skupaj ustanovila podjetje, 
saj lahko koncesijo podeli-
jo tudi pravni osebi, pri če-
mer bi začasno zaposlila od-
govornega nosilca. Direk-
torica občinske uprave Jo-
landa Pintar je povedala, da 
eden od mladih zdravnikov 
že razmišlja o tej možnos-
ti, s čimer bi rešili veliko iz-
postavljenih dilem.

Svetniki so znova opozo-
rili, da bi v Železnikih nuj-
no potrebovali tudi pedi-
atra. Ker jim ga Osnovno 
zdravstvo Gorenjske ne za-
gotovi, bo občina objavila 
razpis, je napovedal župan. 
Najprej bodo z zavodom za 
zdravstveno zavarovanje 
razčistili, koliko pediatrije 
jim sploh pripada. Povedal 
je še, da bodo morali iskati 
tudi novega zobozdravnika, 
saj so prejeli odpoved Vesne 
Šalkovič, ki bo delala še do 
konca julija.

Težave z zdravniki na Selškem
Zaradi upokojitve enega od zdravnikov namerava Občina Železniki razpisati koncesijo za splošno 
medicino. Zamenjavo bodo iskali tudi za zobozdravnico, ki odhaja sredi leta, že vrsto let pa si želijo 
pridobiti tudi pediatra.

Zdravstveni dom Železniki konec marca zapušča eden od 
treh zdravnikov koncesionarjev, zato bodo iskali novega.

Komenda – Občinski svet Občine Komenda je na januarski 
seji sprejel okvirni terminski plan rednih sej. Svetniki se bodo 
predvidoma sestali še osemkrat v tem letu, saj februarja, julija 
in avgusta seja ni predvidena. Poleg skupno torej devetih re-
dnih sej pa bodo ob občinskem prazniku, 15. maju, v Komendi 
pripravili tudi slavnostno sejo.

Sestali se bodo še osemkrat

Kamnik – Krajevna skupnost Tuhinj ob prazniku krajevne skup-
nosti vabi na tradicionalni pohod na Oseke v spomin na padle 
borce Šlandrove brigade 8. februarja 1944. Pohod bo v nedeljo, 
3. februarja. Na Osekih bo ob 10. uri pri spominski plošči NOB 
polaganje žalnega venca in kratka spominska slovesnost.

Tradicionalni pohod na Oseke

Mateja Rant

Škofja Loka – Članice Bre-
je preje so se v preteklosti 
že večkrat odzvale akcijam 
z dobrodelno noto. Predlani 
so sodelovale v akciji plete-
nja oziroma kvačkanja šalov 
za otroke na pediatrični kli-
niki, lani so kvačkale hobot-
nice za prezgodaj rojene ot-
roke, že dlje časa pa izdelu-
jejo tudi odejice za dojenč-
ke v Azilnem domu v Lju-
bljani. Ženske, ki ustvarjajo 
v okviru Breje preje, so ko-
nec lanskega leta tako z nav-
dušenjem sprejele tudi nov 
izziv – pletenje kap za do-
ber namen, je razložila ena 
od ustanoviteljic Breje preje 
Nina Arnuš.

»Ženske iz bližnjih in 
daljnih krajev so se odzvale 
in prinašale prelepe kape, v 
katere so vložile tako svoje 
materiale kot znanje in čas, 
predvidevamo pa, da tudi 
dobre želje za morebitne 

obdarovance,« je pojasnila 
Nina Arnuš in dodala, da so 
doslej prodali že za več kot 
tisoč evrov kap, punčk in ša-
lov. Ves izkupiček nameni-
jo otrokom v stiski v projek-
tu Botrstvo za lepši jutri ot-
rok. »Občina Škofja Loka 
nam je za vso organizacijo 

in material namenila tristo 
evrov, me pa smo vložek že 
več kot potrojile,« je zado-
voljna Nina Arnuš. Kape si 
je še vedno mogoče ogledati 
in kupiti v Kreativnicah, pri 
čemer je priporočena višina 
donacije za kapo za odraslo 
osebo petnajst evrov. Kape 

izdelajo tudi po naročilu, ob 
tem pa Nina Arnuš opozar-
ja, da petnajst evrov ni real-
na cena, s katero bi bila ple-
tilja pravično plačana za svo-
je delo in vloženi material. 
»Pravična cena za unikatno 
kapo, narejeno v Sloveniji, je 
trideset do štirideset evrov.«

S kapami pomagajo otrokom
V okviru pletilske skupnosti Breja preja so konec lanskega leta zasnovali akcijo Kape za dober namen, 
izkupiček katere namenjajo otrokom v stiski v okviru projekta Botrstvo za lepši jutri otrok.

V Breji preji so tokrat pletle kape za dober namen. / Foto: Katarina Sekirnik

Kranj – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje (RKS OZ) 
Kranj bo letos organiziral dvanajst terenskih krvodajalskih 
akcij. Prvo že tradicionalno terensko krvodajalsko akcijo so 
izvedli v četrtek v Gasilsko reševalni službi Kranj. V šestih urah 
se je je udeležilo 171 krvodajalcev, kar je 14 odstotkov več kot 
lani. Od tega je bilo prvič na krvodajalski akciji 12 darovalcev. 
Prostovoljci Krajevnih organizacij RK Vodovodni stolp, Prim-
skovo in Cerklje so se ponovno izkazali z odlično izvedbo, kot 
je poudaril sekretar RKS OZ Kranj Marjan Potrata. 

Dober odziv krvodajalcev 
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Igor Kavčič

Kranj – Stene svetlih hodni-
kov na Gimnaziji Franceta 
Prešerna niso zgolj šolsko 
bele ali steklene, ko gre za 
pogled v gimnazijski atrij, 
saj jih bogatijo umetniška 
dela, ki so jih šoli v zadnjih 
letih podarili člani Likovne-
ga društva Kranj. Lani je gi-
mnaziji ob svoji 60-letni-
ci 12 likovnih del iz različ-
nih ustvarjalnih obdobij po-
daril akademski slikar Klav-
dij Tutta, leto poprej je z li-
kovnimi miniaturami v šol-
sko galerijo vstopilo več kot 
dvajset umetnikov domače-
ga likovnega društva, letoš-
nji donatorji pa so priznani 
likovni ustvarjalci Jaka Bon-
ča, Klementina Golija in 
Cveto Zlate.

V Likovnem društvu Kranj 
z Gimnazijo Franceta Pre-
šerna že vrsto let sodeluje-
jo pri vizualnem izobraževa-
nju. »Zamisel o sodelovanju 

je nastala, ko sem z dijaki iz-
vajal kreativne likovne delav-
nice, ki so obrodile tako dob-
re rezultate, da sem jih pred 
leti tudi povabil, naj sodeluje-
jo pri projektu Mednarodne-
ga likovnega festivala mes-
ta Kranj,« se spominja Klav-
dij Tutta. Na šoli pravzaprav 
gradijo didaktično galerijo, 
katere poslanstvo je na nep-
risiljen način s kvalitetnimi 
umetniškimi deli nagovar-
jati mlade. Vsak izmed treh 
umetnikov je, lahko bi rekli, 
'dobil' svojo razstavno steno, 
Zlate in Bonča v prvem nad-
stropju, Golija v pritličju.

Predstavitev podarjenih 
likovnih del, ki so jo na za-
nimiv način pod vodstvom 
profesorja Aleša Čeha prip-
ravili dijaki Domen Vrhov-
nik in Nina Triler, ki sta pri-
reditev povezovala, ter glas-
benika Neža Žagar s harmo-
niko in vokalist Jernej Šmid, 
se je tako selila od avtorja do 
avtorja. Njihova dela so na 

stene umeščena s pretanje-
nim estetskim občutkom za 
posameznega avtorja in nje-
gova likovna dela, pri čemer 
naj poudarim, da gre za tri 
umetnike z zelo različnimi 
likovnimi pisavami, vsak pa 
je v nekaj stavkih tudi pred-
stavljen na dodatni tabli. 

»Lepo je razstavljati med 
mladimi, zato sem se brez 
zadržkov zelo hitro odločil 
za to donacijo,« je bil kra-
tek in jedrnat Cveto Zlate, 
ki je podaril devet grafič-
nih listov v tehniki jedka-
nica, akvatinta, papir. Arhi-
tektu po stroki, a hkrati iz-
jemno plodovitemu likov-
nemu ustvarjalcu dr. Jaku 
Bonči pripišemo digital-
ne printe na plastiko iz se-
rije Sudoku Modular, ki jo 
je zasnoval leta 2015. »Gre 
za osem printov oziroma 13 
kompozicij iz 18 črkovnih 
vrsti. Iz različnih ornamen-
tov najprej oblikujem čr-
kovno vrsto, v nadaljevanju 

pa zasnujem serije z znaki 
različnih širin in barv. Pri 
tem nikoli ne veš, kakšna 
bo končna podoba. Slednje 
je zame vedno znova izziv,« 
je povedal dr. Jaka Bonča 
in pri organizaciji pohvalil 
profesionalno pripravo raz-
stave in celotne predstavitve 
doniranih del. Svoja dela je 
predstavila še Klementina 
Golija, ki je podarila šest 
grafičnih listov iz cikla Sa-
nje za dušo – kot pravi, je 
v vsakem izmed njih skri-
to srce. Sledita še dve plat-
ni iz cikla Potovanje skozi 
čas. »Navdušena sem, ko vi-
dim mlade ljubiteljice slika-
nja, nekatere bodo mogoče 

nekoč postale tudi same sli-
karke.«

Skupaj gre torej za 26 del, 
ki bodo stalno razstavljena 
na hodnikih gimnazije. »To 
je tudi naš osnovni namen. 
Likovna zbirka, ki jo ima-
mo, namreč služi izobra-
ževalnemu namenu, ne le 
tako, da bi enkrat letno sta-
li pred slikami, jih interpre-
tirali in proučevali, ampak si 
želimo, da bi se predvsem 
skozi stalen stik z likovni-
mi deli mimogrede naučili 
živeti z umetnostjo in tudi 
dojemati sodobno likovno 
umetnost,« je povedala Ire-
na Koncut Marolt, profesori-
ca slovenščine in umetnosti, 

ki skrbi za povezovanje med 
likovnimi umetniki in šolo. 
»Svet umetnosti tako prib-
ližujemo tako dijakom kot 
nam, zaposlenim, in obisko-
valcem, ki prihajajo na našo 
gimnazijo. Predstavljena 
dela bodo vsak dan sporoča-
la, da tudi nam vsem pripada 
ta lepi svet, poln izzivov,« je 
v zahvalnem nagovoru pou-
darila ravnateljica Mirjam 
Bizjak. Razstavo je odprl mi-
nister za kohezijo dr. Iztok 
Purič, ki je prepričan, da je 
tak način podajanja umetno-
sti mladim najbolj pristen, a 
vsekakor tudi poseben. Ne, 
take galerije zagotovo nima 
vsaka šola.

Umetnost približujejo 
dijakom
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so minuli četrtek odprli stalno razstavo, na 
kateri so predstavili donacijo likovnih del Jake Bonče, Klementine Golija in 
Cveta Zlateta, članov Likovnega društva Kranj.

Gimnaziji Franceta Prešerna so izbor svojih likovnih del za stalno postavitev podarili Jaka 
Bonča, Klementina Golija in Cveto Zlate. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Ljubljana – Pogled v zgodo-
vino slovenskega glavnega 
mesta Ljubljana je dolg in 
bogat. Mnogo preobsežen 
za eno samo knjigo. Zato v 
zgodovini ni manjkalo raz-
ličnih izdaj, povezanih z naj-
večjim slovenskim mestom, 
bodisi povezanih z določe-
nim obdobjem bodisi knjig, 
ki so poskušale zajeti vse po-
membnejše prelomnice in 
dogodke, ki so vplivali na 
obstoj in razvoj ter identite-
to Ljubljane.

V Mestnem muzeju Lju-
bljana so tako avtorji raz-
ličnih humanističnih strok 
napisali knjigo Zgodovina 
Ljubljane, v kateri so pred-
meti, podobe in besedila 
strnjeni v devet poglavij. 
Pisci v njih oživljajo zgo-
dovino Ljubljane od pose-
litve ljubljanskega prosto-
ra v prazgodovini do obli-
kovanja moderne prestol-
nice in sodobnega mesta, 
od okoli 40.000 let starega 
orožja paleolitskih lovcev 

do nastanka Metelkove 
mesto. 

Uvodno poglavje o geos-
trateškem položaju Ljublja-
ne sta prispevala geografa z 
Geografskega inštituta An-
tona Melika ZRC SAZU, be-
sedila v nadaljevanju pa so 
pisali arheologi, zgodovinar-
ji, etnologinja in umetnostne 
zgodovinarke, skupaj deset 
kustosov Mestnega muzeja 
Ljubljana z večdesetletnimi 
izkušnjami zbiranja, hranje-
nja, ohranjanja, predstavlja-
nja ter proučevanja preteklo-
sti ter dediščine Ljubljane in 
njenih prebivalcev. Mono-
grafija je poljudnoznanstve-
na in je namenjena širši jav-
nosti, cilj avtorjev pa je bilo 
predstaviti pregledno zgo-
dovino Ljubljane. Besedi-
la so dopolnili z novejšimi 
spoznanji in zanimivostmi, 
ne manjka pa niti bogatega 
slikovnega gradiva, naj gre 
za ključne dediščinske pred-
mete iz zbirk Mestnega mu-
zeja ali pa gradivo, ki so ga 
za potrebe monografije pri-
dobili v sorodnih ustanovah 

in pri zasebnikih. Ali kot pre-
beremo v uvodniku h knji-
gi – Mesto brez zapisane 

zgodovine je kot človek brez 
spomina. Ljubljana ima obo-
je. 

Od kolišč do zelene prestolnice
V Mestnem muzeju Ljubljana so lani izdali zajetno monografijo Zgodovina Ljubljane, Od kolišč do 
zelene prestolnice.

Kranj – V četrtek, 31. januarja, ob 18. uri bo v Vojnomirovi 
dvorani Ullrichove hiše muzejski večer Karavanke in Kam-
niško-Savinjske Alpe nekoč in danes, ki bo temeljil na bogati 
zbirki starih razglednic, ki jih hranijo v Gorenjskem muzeju. 
Ob njih bodo za primerjavo še aktualne podobe. V gore vas 
bo z besedo in sliko popeljala Jelena Justin.

O Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 30. januarja, ob 19. uri bo v Galeriji 
Ivana Groharja odprtje fotografske razstave Janeza Pelka z 
naslovom zatemnjena razodetja. Tokrat se predstavlja z za-
ključenim sklopom povečanih fotografij, prvotno izdelanih 
v tehniki camere obscure, ki dopolnjujejo njegove slogovne 
usmeritve in nove vsebine v njegovih ponotranjenih obravna-
vah človeškega telesa. »Pelko nosilce svojih pripovedi umešča 
po prizoriščih in zdi se, kakor da bi jih premikal po šahovnici, 
ki je prispodoba za avtorjev notranji svet, poln protislovij in 
dvomov,« je k razstavi med drugim zapisal umetnostni zgo-
dovinar Boštjan Soklič.

Zatemnjena razodetja Janeza Pelka

Kranj – V Galeriji Bala bo v četrtek, 31. januarja, ob 17.30 odpr-
tje likovne razstave Pogled v časovno kapsulo slikarke Biserke 
Komac. Tokrat bo predstavila dela, ki so nastajala skozi daljše 
obdobje, saj ob svojem okroglem jubileju s tem odpira časov-
no kapsulo svojega likovnega ustvarjanja. Biserka Komac je 
diplomirala na Akademiji za likovno umetnost, smer grafično 
oblikovanje. Aktivno se ukvarja s slikanjem in fotografijo, je 
članica ZDSLU in LD Kranj, članica in mentorica LS Ustvarjalci 
likovnih umetnosti KUD-a UKC dr. Lojz Kraigher in članica 
Foto društva Janez Puhar, Kranj. Živi in dela v Kranju.

Časovna kapsula Biserke Komac

Žirovnica – Občinska knjižnica Jesenice in KUD LIK Naklo ob 
slovenskem prazniku kulture, v petek, 1. februarja, ob 18. uri 
vabi v Čopovo rojstno hišo v Žirovnico, kjer bo domoznanski 
večer, posvečen prešernoslovcu Tomu Zupanu ob 180. oble-
tnici njegovega rojstva. Življenje in delo Toma Zupana bo ob 
razstavi predstavil avtor Damjan Janežič.

O življenju in delu Toma Zupana
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Vilma Stanovnik

Kranj – S sezono svetovne-
ga pokala so prejšnji ko-
nec tedna začeli tudi tele-
mark smučarji. Naš najbolj-
ši, Jure Aleš (Telemark klub 
Kranj), je na prvi tekmi v ita-
lijanskem La Thuileju v di-
sciplini sprint pristal na četr-
tem mestu, v klasiku pa je bil 
šesti. Poleg Jureta je sloven-
ske barve zastopala še njego-
va klubska prijateljica Maša 
Štrakl, ki je bila na prvi tek-
mi dvanajsta, na drugi pa 
enajsta. 

Dekleta in fantje so se nato 
preselili v francoski Pralog-
nan-la-Vanoise, kjer je bila 
minuli petek na sporedu 
tretja letošnja tekma svetov-
nega pokala. Znova se je od-
lično odrezal Jure Aleš in se 
prvič letos uvrstil na stopnič-
ke za zmagovalce, saj je v di-
sciplini sprint zasedel tretje 
mesto. Tretje mesto je zase-
dal že po prvi vožnji. 

»Zelo sem zadovoljen z re-
zultatom. Pogoji so bili dobri 
in pisani meni na kožo. Pod-
laga je bila malo bolj mehka, 

kar mi ustreza, ostali tek-
movalci pa imajo rajši lede-
ne površine. V prvi vožnji 
sem še naredil nekaj napak. 

Čeprav sem že po prvi vožnji 
zasedal tretje mesto, smo 
bili tekmovalci od drugega 
do četrtega mesta v razmiku 

desetih stotink. Tako sem se 
zavedal, da moram v drugo 
res napasti. Druga vožnja je 
bila nato še boljša od prve. 
Več sem tvegal, čeprav še ne 
toliko, kot si upam na trenin-
gu. Želim pa si, da bi smuča-
nje na tekmah še bolj prib-
ližal svojemu limitu,« je po 
tekmi povedal Jure Aleš.

Še en odličen rezultat mu 
je nato uspel v soboto, ko je 
v klasiku tekmo končal na 
petem mestu. »Letos imam 
največ težav s skokom, ki 
me je že nekajkrat stal uvr-
stitve na zmagovalni oder. 
Že na ogledu nekako težko 
ocenim, kakšna bo hitrost 
in koliko bo treba odriniti, 
da bom dosegel predpisano 
dolžino. Tako da je skok tis-
ti, ki ga moram popraviti, in 
upam, da se mi kmalu vse iz-
ide,« je bil po sobotni tekmi 
Jure Aleš malce manj zado-
voljen. V svetovnem pokalu 
je trenutno na šestem mes-
tu.

Maša Štrakl je na obeh tek-
mah osvojila 16. mesto in je 
v svetovnem pokalu trenu-
tno na 11. mestu.

Prvič letos na zmagovalnem odru
Naš najboljši telemark smučar Jure Aleš z Brega ob Savi je minuli konec tedna na tekmi svetovnega 
pokala v Franciji prvič letos stal na zmagovalnem odru.

Jure Aleš je odlično začel novo sezono, sredi februarja 
pa bo imel priložnost, da se na Krvavcu izkaže tudi pred 
domačimi navijači. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Planica – Minuli konec tedna 
je bil uspešen za naše smu-
čarje skakalce. Na tekmi sve-
tovnega pokala v japonskem 
Sapporu je Timi Zajc prvič 
v karieri skočil na zmagoval-
ni oder, saj ga je v nedeljo 
premagal le Avstrijec Stefan 
Kraft. Timi je bil na sobotni 
tekmi šesti, zelo solidni pa 
so bili oba dneva tudi osta-
li naši, saj so na sobotni tek-
mi točke osvojili še Žiga Je-
lar, Anže Semenič, Anže La-
nišek, Domen Prevc, v nede-
ljo pa je brez novih točk os-
tal le Jelar. Že ta konec tedna 
sledijo poleti v Oberstdorfu. 

Na tekmi svetovnega poka-
la smučark skakalk v romun-
skem Rašnovu je Nika Križ-
nar v soboto osvojila odlično 
peto mesto, v nedeljo pa je 
bila šesta. Svetovni pokal za 
ženske se bo konec tedna na-
daljeval v Hinzenbachu.

Druga liga v Planici

Na Bloudkovi velikanki v 
Planici pa sta bili konec te-
dna dve tekmi celinskega 
pokala. Navijače je v soboto 
razveselil zlasti član doma-
čega kluba Rateče Planica 
Bor Pavlovčič, ki je zmagal 

s skokoma dolgima 135,5 in 
138,5 metra. Drugo mesto 
je osvojil Norvežan Andreas 
Granerud Buskum, na tre-
tjo stopničko pa je stopil Ju-
rij Tepeš. Uspeh so dopolni-
li še Andraž Pograjc, Rok Ju-
stin, Jaka Hvala in Nejc De-
žman, ki so se zvrstili do 11. 
mesta.

Tudi na nedeljski tekmi 
so naši skakalci prikazali ne-
kaj odličnih skokov. Znova 

je bil najboljši Bor Pavlov-
čič, ki je z najboljšo oceno fi-
nala s petega skočil na dru-
go mesto. V prvi seriji ga je 
ob odličnih pogojih odneslo 
kar do 145 metrov, kar je nov 
uradni rekord naprave, v fi-
nalu pa je skočil 134,5 metra. 
»V tem skoku sem zelo uži-
val. Poskusil sem narediti te-
lemark, a ni šlo, saj sem pa-
del kar iz višine. Mislim, da 
je bil odličen konec tedna,« 

je ob koncu planiškega tek-
movanja povedal Pavlovčič.

Sicer pa je v nedeljo zma-
gal Nemec Martin Hamann, 
peto mesto je osvojil Andraž 
Pograjc, Jurij Tepeš je bil sed-
mi, Rok Justin pa deseti. Do 
točk so prišli tudi Nejc Dež-
man na 14., Jaka Hvala na 16., 
Cene Prevc na 17. in Matevž 
Samec na 28. mestu. Celin-
ski pokal se bo čez dva tedna 
nadaljeval v Iron Mountainu. 

Odlični mladinci

Na mladinskem svetovnem 
prvenstvu v Lahtiju so na eki-
pni tekmi naši mladi skakalni 
upi osvojili bronasto medaljo. 
Aljaž Osterc, Jan Bombek, Jer-
nej Presečnik in Žak Mogel so 
namreč zaostali le za Norveža-
ni in Nemci. Mladinski prvaki 
so postali Nemci, srebro pa so 
osvojili Norvežani.

Med dekleti so naše brani-
le lansko zlato medaljo. Pia 
Mazi, Jerneja Repinc Zu-
pančič, Katra Komar in Jer-
neja Brecl pa pričakovano 
niso bile najboljše, so pa os-
vojile peto mesto. Peto mes-
to so naši mladi upi osvoji-
li tudi na mešani ekipni tek-
mi. Za Slovenijo so nastopa-
li Katra Komar, Aljaž Osterc, 
Jerneja Brecl in Žak Mogel.

Odličen na domači skakalnici
Bloudkova velikanka je gostila dve tekmi celinskega pokala, izkazal pa se je zlasti član domačega kluba 
Rateče Planica Bor Pavlovčič, ki je v soboto zmagal, v nedeljo pa je osvojil drugo mesto.

Bor Pavlovčič se je na domači skakalnici izkazal s sobotno 
zmago in nedeljskim drugim mestom. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V nedeljo so v Umag na enotedenske priprave odpo-
tovali nogometaši kranjskega Triglava. V sklopu priprav bodo 
odigrali tudi štiri pripravljalne tekme. Danes se bodo pomerili 
z velenjskim Rudarjem, jutri jih čaka obračun s hrvaško Istro 
1960, v soboto pa bodo odigrali kar dve tekmi. Ena ekipa bo 
dopoldan igrala v Kopru z nogometaši NK Koper, druga pa 
popoldan s Slobodo iz Tuzle.

Nogometaši Triglava na pripravah v Umagu

Kranj – V soboto so vaterpolisti v pokritem olimpijskem ba-
zenu v športnem centru Kranja odigrali dve tekmi 2. kroga 
državnega članskega prvenstva. Ekipa AVK Triglava je z 12:6 
premagala vaterpoliste Branika. V drugem srečanju so va-
terpolisti Kamnika s 13:11 (2:4, 5:2, 3:3, 3:2) premagali vaterpo-
liste Borca iz Banjaluke. 

Zmagi Triglava in Kamnika

Vilma Stanovnik

Jesenice – Jeseniški hokeji-
sti so minulo soboto doka-
zali, da prihajajo v zmago-
valno formo, njihova žrtev 
v Alpski hokejski ligi (AHL) 
pa je bila tokrat ekipa iz Zell 
am Seeja. Še najbolj izena-
čen je bil začetek tekme, prvi 
pa je nato zadel Luka Bašič. 
Takrat se je s tribun vsul plaz 
plišastih igračk, saj so se v 
jeseniškem klubu odločili 
za tako imenovani dan pli-
šastih igračk. Navijači so bili 
z njimi radodarni, hokejisti 
pa so jih namenili jeseniški 
bolnišnici.

Ob dobrodelni akciji je bilo 
na ledu nekaj minut preki-
nitve, nato pa so sledili ogor-
čeni napadi domačih hokeji-
stov. Ob številnih poizkusih 
plošček kar ni hotel v mrežo, 
v drugi tretjini pa so bili us-
pešni David Rodman, Tadej 

Čimžar ter ob koncu tretjine 
še Andrej Tavželj. V nadalje-
vanju so gostje dosegli gol, za 
končni rezultat 6:1 (1:0, 3:0, 
2:1) pa sta pri domačih poskr-
bela Bašič in Luka Kalan. Žal 
se je ob edinem zadetku Av-
strijcev poškodoval prvi jese-
niški vratar Saunders Clarke.

Naslednjo tekmo bodo Je-
seničani, ki so trenutno na 
9. mestu lestvice AHL, igra-
li v četrtek, ko bodo gostovali 
pri drugi ekipi ekipi KAC-a.

V Mednarodni hokejski 
ligi (IHL) je ekipa Triglava v 
soboto gostovala v Celju. Kra-
njčani so po vodstvu 4:0 po-
pustili ter prejeli pet zadet-

kov. Tako so se zmage 5:4 ve-
selili domači hokejisti. Na le-
stvici IHL vodi ekipa Crvene 
zvezde s 56 točkami, Triglav 
pa ima na drugem mestu 39 
točk. Jutri hokejisti Triglava 
gostujejo pri tretjeuvrščeni 
ekipi Zagreba.

Polne vreče igrač in gol 
nasprotnikov
Hokejisti Sija Acronija Jesenice so na sobotni 
tekmi Alpske hokejske lige v domači dvorani 
premagali Zell am See.

Hokejisti Sija Acronija Jesenice so bili v soboto zelo  
učinkoviti. / Foto: Tina Dokl

Navijači so na ledeno ploščo zmetali kupe plišastih  
igračk. / Foto: Tina Dokl

Najboljši telemark smučarji in smučarke bodo tudi 
letos nastopili na tekmi svetovnega pokala na Krvavcu. 
Tekmovanje bo potekalo med 14. in 18. februarjem. 
Hkrati bo na Krvavcu tudi svetovno prvenstvo v 
telemark smučanju za mladince.
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Miha Baloh

Ozaveščanje o varni rabi interneta
V letu 2019 bomo prazno-

vali dva velika mejnika inter-
neta. Prvi se je zgodil davne-
ga leta 1969, natančno 29. 
oktobra, ko sta Chaley Kli-
ne in Bill Duval na Stanford 
Research Institutu testirala 
pošiljanje ukaza »LOG IN« 
preko začetnih internetnih 
protokolov. Uspelo jima je 
poslati samo prvi dve črki 
»LO«, potem pa se je stori-
tev sesula. Drugi dogodek 
se je zgodil v letu 1989, ko 
je Sir Timothy John Berner-
s-Lee na raziskovalnem in-
štitutu CERN razvil koncept 
HyperText dokumentov in s 
tem zasnoval tisto, kar danes 
poznamo pod besedo World 
Wide Web.

Od samega začetka poja-
va interneta pa izhajata dve 
dejstvi, ki izkazujeta da-
našnje stanje. Prvo govori 
o tem, da so računalniške 
mreže razvijali za prenos 
informacij znotraj skup-
nosti, kjer si ljudje zaupajo, 
si želijo sodelovanja in po-
moči (raziskovalci, medici-
na, univerze itn.). Pri razvo-
ju te tehnologije niso veli-
ko razmišljali o nevarnos-
tih, saj so jo v tistem času 
uporabljali le ljudje, ki so 
se med seboj dobro pozna-
li. Drugo dejstvo, ki izkazu-
je današnje stanje, pa je, da 
so matematiki že v samem 
začetku izračunali, da večja 
kot bo postala računalniška 

mreža, več bo imela redun-
dantnih poti in bo s tem 
vedno bolj skalabilna. Ra-
zvoj interneta znotraj var-
nih skupnosti v preteklo-
sti, torej prvega dejstva, je 
danes privedlo do tega, da 
imamo veliko opravka z 
(ne)varnostjo. 

Biti na internetu pa je da-
nes vsakodnevno opravilo, 
ki naj bi predvsem olajšalo 
naše življenje, in ne zagreni-
lo. Torej trije kratki nasveti: 

1. Imejte v mislih, da zlo-
namerne osebe potrebuje-
jo za krajo spletne identitete 
vaše ime, priimek, kraj biva-
nja in datum rojstva. Niko-
li ne razkrijte vseh naštetih 
podatkov na javnem mestu, 

kjer bi si jih neznanci lahko 
ogledali. 

2. Kriptografski izsilje-
valski virusi šifrirajo vse da-
toteke na našem računalni-
ku, potem pa od nas zah-
tevajo plačilo, da nam bi v 
zameno poslali ključ, ki bo 
odklenil datoteke. Imejmo 
kopijo svojih dokumentov, 
ki je shranjena na mestu, 
ločenem od našega raču-
nalnika (npr. v oblačni sto-
ritvi ali mrežnem disku). 

3. Nakupujte na dobro 
poznanih spletnih trgovi-
nah (ebay.com, aliexpress.
com ali mimovrste.com) ali 
pa se o njih najprej pozani-
majte. Za plačilo v tujino 
uporabljajte varno spletno 

storitev, kot je PayPal. Osta-
lih, kot sta Western Uni-
on in Money Gram, vam 
ne priporočamo. Ribarje-
nje je zelo pogosta spletna 
prevara. Zlonamerni ljud-
je se skrivajo pod krinko za-
upne identitete in nam po-
nujajo navidezno varen na-
kup. V tem času se je pojavi-
la spletna trgovina z za pet-
deset odstotkov znižano vi-
njeto, kar pa je bila seveda 
prevara. 

Absolutna zaščita žal ne 
obstaja. Zlonamerne osebe 
so vedno korak pred nami, 
jim pa lahko z upoštevanjem 
nasvetov o varni rabi inter-
neta preprečimo ali vsaj ote-
žimo delo.

Jelena Justin

Verjetno smo že vsi kdaj 
poležavali na kakšni plaži ob 
vzhodni obali Istre in pogle-
dovali proti celini, kjer se 
nad Reko dviga precej veliko 
območje vrhov, ki pripadajo 
Gorskemu kotarju. Znotraj 
njega je tudi Narodni park 
Risnjak, ki je bil ustanovljen 
leta 1953 in je meril 3041 
hektarov, leta 1997 pa so ga 
razširili na 6400 hektarov. 
Najvišji vrh parka je Veliki 
Risnjak.

Veliki Risnjak in Snježnik 
tvorita zahodni del Gorske-
ga kotarja in v tej in nasled-
nji številki bomo obiskali 
oba, z dveh različnih izho-
dišč. Pa pojdimo najprej na 
Veliki Risnjak.

Po primorski avtocesti 
se zapeljemo do izvoza za 
Postojno, kjer nadaljujemo 
mimo Ilirske Bistrice, preč-
kamo mejo na Jelšanah in 
nadaljujemo po avtocesti do 
izvoza Kikovica, tik pred ce-
stninsko postajo. Nadalju-
jemo po stari cesti Zagreb–
Reka, mimo odcepa za Pla-
tak, ko dosežemo sedlo Gor-
nje Jelenje, kjer zavijemo iz-
razito ostro levo na maka-
damsko cesto, ki je občas-
no celo asfaltirana. Do naše-
ga izhodišča je približno šest 
kilometrov ceste, ko doseže-
mo urejeno parkirišče Vilje. 
Do vrha Velikega Risnjaka 
je tri kilometre oz. približno 
ena ura in 30 minut. 

Pot se na začetku celo ra-
hlo spusti, potem pa se v 

zmernem vzponu po lič-
ni mulatjeri, ki poteka sko-
zi bukov gozd, povzpne do t. 
i. Medvedovih vrat, na viši-
ni 1289 n. m., kjer je stičišče 
različnih poti: proti Mar-
kovemu brlogu, do Crne-
ga Luga in v naši smeri Ve-
likega Risnjaka oz. Schlos-
serjevega doma, ki leži pod 
vršnim vzponom. Z Medve-
dovih vrat nadaljujemo levo 
v smeri doma. Ko doseže-
mo sedlo pod Južnim Ma-
lim Risnjakom, se povzpne-
mo do Schlosserjeve livade, 
kjer je planinski dom. Za 
domom nadaljujemo pro-
ti vrhu. V zimskih mesecih 
je potrebna previdnost. Če-
tudi je vrh videti kopen, je 
pot lahko pošteno ledena, 
zato ne pozabimo na male 

dereze. Med grmičevjem 
in skalami se začnemo str-
mo vzpenjati proti vršnemu 
grebenu. Na veliko presene-
čenje sta dve mesti celo za-
varovani. In pozimi jekleni-
ci prideta kar prav. Ko dose-
žemo vršni greben, se previ-
dno med skalami sprehodi-
mo do glavnega vrha, kjer se 
nam odpre čudovit razgled 
na Učko, Kvarnerski zaliv, 
Snežnik v Sloveniji, Kam-
niško-Savinjske Alpe, na Ju-
lijce in pred seboj imamo hr-
vaški Snježnik in Guslice. 

Celotno pot nas bodo 
spremljale lične lesene ta-
ble, ki opisujejo legendo o 
nastanku Risnjaka. Neki 
pastir je na Vilinskih stenah 
zagledal nebeško lepo vilo, 
ki je plesala z oblaki. Čeprav 

se ne bi smela, sta se zalju-
bila. A to vse je videla pog-
lavarka med vilami. S svojo 
čarobno močjo je vilo spre-
menila v zver, v risa, ki ga do 
takrat v Gorskem kotarju ni 
bilo. Pastir je le nemo opa-
zoval, kaj se je zgodilo. Iz-
polnjen z ljubeznijo, se je še 
sam spremenil v risa in ste-
kel za svojo ljubeznijo. Dan-
danes bi morali imeti izje-
mno srečo, da bi v Gorskem 
kotarju srečali risa. Tako 
težko ga je najti, kot je v 

življenju težko najti pra-
vo ljubezen. Risa resda ne 
bomo srečali, a s kančkom 
sreče si lahko pri domu pod 
Risnjakom iz oči v oči zre-
mo s simpatičnim lisjakom 
Pablom, ki je hišni ljubljen-
ček omenjene koče.

Do jeklenega konjička se 
vrnemo po poti vzpona.

 
Nadmorska višina: 1528 m
Višinska razlika: 440 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost:

Planinski izlet: Veliki Risnjak (1528 n. m.)

Okamnela vila
Obisk najvišja vrha Narodnega parka Risnjak na Hrvaškem, v Gorskem Kotarju. Ko se z vrha  
zazremo v Jadransko morje. Zanimivi favna in flora.

Pogled na Veliki Risnjak s Schlosserjevim domom / Foto: Jelena Justin Vršni greben Velikega Risnjaka / Foto: Jelena Justin

Lisjak Pablo, hišni ljubljenček doma pod Velikim Risnjakom 
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Maja Bertoncelj

Bled – Zimsko plavanje ima 
vse več privržencev tudi v 
Sloveniji. Zanimiv je tudi za 
gledalce, ki bodo ta konec te-
dna zimske plavalce lahko 
občudovali na Bledu.

Od četrtka, 31. januarja, do 
nedelje, 3. februarja, bo v Mali 
Zaki potekal Mednarodni sve-
tovni pokal v zimskem plava-
nju 2019, ki bo uvod v IWSA 
Svetovno prvenstvo v zim-
skem plavanju, ki ga bo pri-
hodnje leto prav tako gostil 
Bled. Poleg netekmovalnih 
disciplin (osnovnega skoka v 

Blejsko jezero in 25 ter 50 me-
trov prostega plavanja brez 
merjenja časa) bodo udele-
ženci lahko tekmovali v tri-
najstih različnih disciplinah 
v ženski in moški kategoriji 
v 25-metrskem bazenu na je-
zeru. Za najbolj pripravljene 
bosta tokrat na voljo tudi dve 
razdalji v daljinskem plava-
nju na 450 in 1000 metrov, 
ki pa bosta potekali izven ba-
zena po točno določeni progi. 

Tekmovanja se bodo zvr-
stila od petka do nedelje. V 
petek se bodo začela ob 10. 
uri, v soboto ob 9. uri in v ne-
deljo ob 10. uri.

Plavali bodo  
v Blejskem jezeru
Bled bo ta konec tedna gostil svetovni pokal  
v zimskem plavanju.

Andraž Sodja

Rateče – Presihajoče jezero 
Ledine pri Ratečah, ki je ne-
koč gostilo celo tekmo med 
Partizanom in takrat še ho-
kejsko drsalno sekcijo špor-
tnega društva Jože Gregorčič 
z jeseniškimi hokejskimi za-
nesenjaki, ki so kasneje več 
kot dvajset let krojili vrh jugo-
slovanskega hokeja, je minu-
lo soboto znova zaživelo.

V organizaciji Agenci-
je Extrem in Hokejske zve-
ze Slovenije se je na jezeru 
odvijal drugi rekreativni ho-
kejski turnir za ledeno tro-
fejo v ekipah 'tri na tri', ki 

je privabil lepo število igral-
cev in gledalcev. Kot je po-
vedal vodja tekmovanja Rok 
Snoj, je na turnirju nastopilo 
64 ekip. »Prvotno jih je bilo 
prijavljeno celo 78, ampak 
smo jih 64 sprejeli na turnir. 
Vsaka ekipa je imela po šti-
ri ali pet igralcev, kar pome-
ni, da se je skupaj na ledu Le-
din pomerilo več kot 250 re-
kreativnih hokejistov, kar je 
odlično. Čudovito je, da se 
v takšnih razmerah v naravi 
igra hokej, ker je igra na na-
ravnem ledu povsem drugač-
na. To je odlična priložnost, 
da lahko tako igralci kot gle-
dalci izkusijo hokej, kot je bil 

na začetku.«
Glede na lanske in letoš-

nje izkušnje se organizatorji 
za prihodnost turnirja ne bo-
jijo: »Uspelo se nam je pre-
biti v tujino. Imamo avstrij-
sko ekipo, dve ekipi iz ameri-
ške baze v Avianu, eno itali-
jansko. Prihodnje leto raču-
namo še na večjo udeležbo iz 
tujine, razmišljamo tudi, da 
bi turnir naredili v dveh ka-
tegorijah, eno za nekdanje 

hokejiste oziroma tiste bolj-
še in eno za rekreativce, a kot 
smo videli danes po rezulta-
tih, tudi tisti, ki niso nikoli 
igrali hokeja na ledu, ampak 
samo inline, zmagujejo.«

Na osmih igriščih so se 
tekmovalci tako pomerili 
v skupno kar 97 odigranih 
tekmah po sistemu izpada-
nja. Največje presenečenje 
turnirja je bila drugouvr-
ščena ekipa iz Hokejskega 

kluba Ščuke Cerknica, ki so 
v izločilnih bojih pometali z 
bolj izkušeno konkurenco 
in se v finalu krčevito branili 
proti favoritom iz ekipe Že-
lezarjev, a jim zaradi prek-
ratke klopi niso mogli kon-
kurirati. Kljub vsemu so za-
sedli odlično drugo mesto, 
prvo pa je pripadlo ekipi Že-
lezarjev, ki so odnesli glav-
no nagrado in ledeno trofe-
jo 2019.

Ledena trofeja Železarjem
Na presihajočem jezeru Ledine pri Ratečah se je kar štiriinšestdeset ekip pomerilo za drugo ledeno trofejo.

Na 97 tekmah na osmih ledenih površinah se je v hokeju '3 na 3' pomerilo več kot 250 
hokejskih navdušencev. / Foto: Tina Dokl

Zmagovalna ekipa Železarjev / Foto: Andraž Sodja 

Maša Likosar

Šenčur – Športno društvo 
BAM.Bi, ki trenutno šteje 
tristo aktivnih članov in je naj-
bolj aktivno na kolesarskem 
področju ter pohodništvu, že 
dvajset let združuje rekrea-
tivno in tekmovalno misle-
če športnike, ki jim telesna 
aktivnost pomeni zabavo in 
sprostitev. Organizirajo akci-
je, kot so spomladansko ko-
lesarjenje po Dalmaciji, kole-
sarjenje po Sloveniji, BAM.
Bi giro Vršič, BAM.Bi Adri-
atic tour, Mištrafovičev me-
morial od Senice do Poreča, 

torkove runde za hitrejše in 
četrtkove za počasnejše ko-
lesarje. Poleg tega vsako leto 
v Voklem organizirajo kole-
sarsko dirko Krompirjev po-
kal, ki šteje za pokal Sloveni-
je v kategorijah amaterjev, ter 
kolesarski vzpon za kralja in 
kraljico Krvavca. Njihove po-
hodnike pa najbolj navdu-
šuje pohodniška transverza-
la, ki vsako leto pomeni nov 
izziv za posameznike v obli-
ki nabiranja točk za osvoje-
ne vrhove; zelo priljubljen je 
tudi tradicionalni božično-
-novoletni pohod po Polhog-
rajskih dolomitih. Društvo 

slovi po skrbi za vzgojo mla-
dih kolesarjev, za katere so v 
Šenčurju v športnem parku 
zgradili kolesarski poligon; 
v sodelovanju z RTC Krvavec 
pa upravljajo traso za kole-
sarski spust s Krvavca. 

Na tokratnem letnem sre-
čanju je predsednik Špor-
tnega društva Bam.Bi Aleš 
Kalan podelil značke, kole-
sarske licence in zaslužena 
priznanja za osvojeno bro-
nasto, srebrno, zlato ali di-
amantno pohodniško tran-
sverzalo 2018. Diamantna 
BAM.Bi pohodnika sta pos-
tala Martina Učakar, ki je 

zbrala 2266 točk, in Tomis-
lav Majnarić Gile, ki je zbral 
2924 točk. Podelil je tudi 
priznanji najboljšima ko-
lesarjema pretekle sezone. 
Prejela sta ju Dare Reven in 
Vida Ceglar. Svojo pohodni-
ško transverzalo pa imajo 
tudi otroci BAM.Bino poho-
dniki, ki so prav tako prejeli 
priznanja za vse lanskoletne 
podvige. Kot sklene Aleš Ka-
lan, je cilj njihovega društva, 
da se jim pridruži čim več šo-
larjev in mladine. »Želimo 
jim pokazati, kako koristno 
in športno aktivno preživeti 
prosti čas v naravi.«

Dvajset let športnikov društva BAM.Bi 
Člani Športnega društva BAM.Bi so minuli petkov večer v Kulturnem domu v Šenčurju zasedali  
na tradicionalnem družabnem letnem srečanju, kjer so podelili priznanja in zabeležili dvajset let 
delovanja.

Najboljša kolesarja pretekle sezone Vida Ceglar in Dare 
Reven, ob njiju predsednik ŠD BAM.Bi Aleš Kalan 

Diamantna BAM.Bi pohodnika Martina Učakar in Tomislav 
Majnarić Gile sta zbrala največ točk za osvojene vrhove. 

Radovljica – Legendarni Ja-
kob Reš je v nedeljo pri trii-
nosemdesetih letih pretekel 
legendarno Marciolongo, 
sedemdeset kilometrov dolg 
maraton na tekaških smučeh 
v dolini Fiemme/Fassa. Pri 
njegovem novem podvigu 
ga je spremljal vnuk Miha 
Podgornik. 

Pri triinosemdesetih 
pretekel Marciolongo

Kranjska Gora – Pod okriljem 
Olimpijskega komiteja Slove-
nije bo v soboto, 2. februar-
ja, v Kranjski Gori na velikem 
travniku za Hotelom Kompas 
med 9. in 15. uro potekal 
Olimpijski festival. Začel se 
bo s pravim olimpijskim pro-
tokolom. Otroci bodo v druž-
bi športnika in spremljavi 
olimpijske himne v središče 
prizorišča prinesli olimpijsko 
baklo in olimpijsko zastavo. 
Sledila bo zaprisega športni-
ka in prižig olimpijskega og-
nja. Po ogrevanju bodo otroci 
na enem mestu lahko v druž-
bi nekaterih športnikov spoz-
nali več kot dvajset športnih 
izzivov, v katerih lahko uživa-
te na snegu in ledu, pripravili 
pa so tudi zanimiv spremlje-
valni program. Festival je v 
prvi vrsti namenjen otrokom, 
starim od pet do petnajst let. 
Prijava ni potrebna, udeležba 
je brezplačna. 

Olimpijski festival  
v Kranjski Gori
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Cerklje – V soboto, 9. februarja, bo na Krvavcu 5. Zvoh night 
attack 2019 & Lumarjev vertikal. Slednji bo štel za državno 
prvenstvo v vzponu za turne smučarje. Gre za atraktiven do-
godek, v katerem se istočasno pomerijo gorski tekači in turni 
smučarji. Poteka tudi pohod. Start bo ob 17.45 pri zgornji 
postaji gondole na Krvavcu. Vzpon je dolg 2,4 km in se vzpne 
za 500 višinskih metrov. Poteka po snegu, ob robu smučišč. 
Proga bo označena z baklami. Organizatorji dogodka so ŠD 
Divji zajci in RTC Krvavec. Kot pravijo, se obeta zanimiv obra-
čun za zmago, saj so udeležbo napovedali tudi turna smučarja 
Luka Kovačič in Nejc Kuhar ter gorski tekač Timotej Bečan. 
Predprijave za tekače, turne smučarje in pohodnike so odprte 
do 1. februarja na FB-strani Krvavec trail vikend.

Peti Nočni napad na Zvoh
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Simon Šubic

Radovljica - Pričakovali bi, 
da sta Jure Franko oz. nje-
gov Prospot iz Radovljice 
in Urška Alič iz mengeške-
ga Špas teatra s sklenitvijo 
sodne poravnave 16. janu-
arja vendarle razrešila spor 
glede muzikala Briljantina 
(Grease) oziroma natančne-
je glede imetništva blagovne 
znamke Briljantina, a se je 
na njuni relaciji kmalu spet 
zaiskrilo. 

Aličeva je namreč na dan 
sklenitve poravnave javnosti 
sporočila, da se je končal sod-
ni postopek glede domnevne 
slabovernosti pri pridobiva-
nju pravice do uporabe bla-
govne znamke za muzikal 
Briljantina, ki so ga v Špas te-
atru želeli poustvariti s pokoj-
nim Gašperjem Tičem. »Za 
nas je pomembno dejstvo, 
da je Špas teater registriral 
blagovno znamko v skladu 
z zakonom. Pri registraciji 
ni bil kršen noben zakon in 
državni Urad za intelektual-
no lastnino je brez zadržkov 
registriral blagovno znamko 
Briljantina,« so v Špas teatru 
zapisali v izjavo za javnost in 
dodali, da so predstavo Bri-
ljantina že povabili na festi-
val, ki ga v spomin preminu-
lega igralca Gašperja Tiča or-
ganizirajo skupaj z njegovi-
ma otrokoma.

Nekaj dni kasneje je Jure 
Franko sporočil, da ima nje-
gova družba Prospot v Slove-
niji od julija 2017 izključno 

pravico do izvedbe muzikala 
Briljantina, Urško Alič, ki se 
je tudi potegovala za licenco, 
pa so izvorni imetniki avtor-
skih pravic skorajda sočasno 
obvestili, da ji licenca ni bila 
podeljena. »Nobenega dvo-
ma ni, da je Urška Alič de-
lovala v nasprotju s standar-
di poštenega in etičnega rav-
nanja, saj je v imenu Špas te-
atra in brez vednosti imetni-
kov avtorskih pravic prijavi-
la blagovne znamke Briljan-
tina (v več različicah). V svo-
jih izjavah za javnost je širi-
la neresnice, kdo je upravi-
čen do izvedbe muzikala in 
do naslova Briljantina. Na 
podlagi nezakonito prija-
vljene znamke Briljantina 
pa je celo poskušala od druž-
be Prospot po sodni poti izsi-
liti odškodnino in prepreči-
ti izvedbo muzikala Briljan-
tina. Prav tako je bilo skraj-
no nesprejemljivo, žaljivo in 
nedostojno sklicevanje go-
spe Urške Alič v medijih na 
pokojnega Gašperja Tiča,« 
so zapisali v Prospotu. 

V Prospot verjamejo, da 
je s sodno poravnavo zade-
va Briljantina pravično raz-
rešena. V njej je med dru-
gim določeno, da se mora 
Špas teater odpovedati svo-
jim znamkam Briljantina 
kot tudi vsem svojim ne-
upravičenim zahtevkom po 
odškodnini in da Špas teater 
v bodoče ne sme več prijaviti 
znamke Briljantina, zakoni-
tim imetnikom licence pa ne 
sme več nikdar preprečevati 

uporabe naslova Briljanti-
na. Prav zato jih je presene-
tila izjava Aličeve, da je Špas 
teater registriral znamko 
Briljantina v skladu z zako-
nom. »Naši pravniki meni-
jo, da je gospa Alič s to izja-
vo kršila tudi eno izmed do-
govorjenih zavez iz porav-
nave, in sicer da ne bo niko-
li več zatrjevala, da je imetni-
ca znamke Briljantina. Če 
bo gospa Urška Alič kljub 
sklenjeni sodni poravnavi, 
ki ima enak učinek kot prav-
nomočna sodba, nadaljevala 
z zavajanjem javnosti in kr-
šenjem dogovorjenih zavez, 
bomo v družbi Prospot pri-
morani razmisliti o nadalj-
njem sodnem ukrepanju,« 
so poudarili. Dodajmo, da je 

v poravnavi zapisano, da se 
mora Špas teater odpoveda-
ti blagovni znamki Briljanti-
na v petnajstih dneh - do 31. 
januarja. 

Afera Briljantina je 
izbruhnila že ob Prospoto-
vi predstavitvi muzikala Bri-
ljantina februarja lani, saj je 
Špas teater takoj sporočil, da 
so oni imetniki vseh pravic 
znamke Briljantina, ki je re-
gistrirana pri uradu za in-
telektualno lastnino. Kljub 
temu je muzikal Briljanti-
na, ki je nastal v koprodukci-
ji Prospota in Festivala Lju-
bljana, 18. junija lani doživel 
premiero v ljubljanskih Kri-
žankah, z njim pa so do da-
nes napolnili že številne dvo-
rane po državi. 

Poravnava spora ni končala
Čeprav sta se Jure Franko (Prospot) in Urška Alič (Špas teater) sodno poravnala, da imetništvo 
blagovne znamke Briljantina pripada samo prvemu, pa napetostim med njima še ni konec. 

Jure Franko pravi, da bo prisiljen iti v tožbo, če Urška 
Alič ne bo prenehala z zavajanjem javnosti in kršenjem 
dogovorjenih zavez. / Foto: Primož Pičulin 

Simon Šubic

Krvavec – Na smučišču Krva-
vec so v soboto dopoldne za-
radi močnega vetra ustavi-
li žičnico na Zvoh, na kateri 
so obtičali smučarji. V druž-
bi RTC Krvavec so zato spro-
žili reševalno akcijo, a so jo 
naknadno preklicali, saj je 
orkanski veter po približno 
dvajsetih minutah toliko po-
pustil, da so lahko sedežni-
co postopoma izpraznili. 

Pomoči gorskih reševalcev 
in kranjskih poklicnih gasil-
cev, ki bi smučarje reševali z 
vrvno tehniko, tako niso pot-
rebovali. 

Na Krvavcu so nazadnje s 
sedežnice Zvoh smučarje re-
ševali predlani decembra, ko 
je sedežnica obstala zaradi 
mehanske okvare. Na njej je 
ostalo ujetih 51 smučarjev, re-
ševalna akcija, v kateri je so-
delovalo štirideset reševal-
cev, pa je tedaj trajala tri ure. 

Smučarji obtičali na 
ustavljeni žičnici 

Simon Šubic

Kranj – Kranjski kriminalisti 
so v petek v Kranju obravna-
vali dva primera ogovarjanja 
otrok na javnem kraju, so 
sporočili s Policijske uprave 
Kranj. Okoli 13.30 je najprej 
neznani moški na Županči-
čevi ulici proti centru mesta 
otroka nagovarjal, da se sle-
če, a ga otrok ni upošteval. 
Verjetno isti moški je ob 15. 
uri na Ručigajevi cesti ogo-
voril še dva otroka in ju spra-
ševal, ali gresta z njim.

»Otroci so o dejanjih po-
vedali staršem, ti so o do-
godkih obvestili policijo. 
Do ogrožanja otrok ni priš-
lo, obvestila se še zbira-
jo,« je povedal Bojan Kos, 

predstavnik za odnose z 
javnostmi PU Kranj. Na 
podlagi opisa otrok je ne-
znani moški star okoli 25 
let, visok do 180 centime-
trov, je suhe postave in krat-
kih črnih las. Oblečen je bil 
v jakno s kapuco s kosma-
tim robom, uporabljal pa je 
moder nahrbtnik.

Policisti opozarjajo, naj se 
otroci ne zapletajo v pogo-
vor z neznanimi osebami, v 
nevarnosti pa naj takoj glas-
no opozorijo nase in steče-
jo stran oziroma k drugi od-
rasli osebi v bližini. Zavet-
je lahko otrok najde tudi v 
varnem objektu, ki je poleg 
uradnih ustanov, lahko je to 
tudi trgovina, gostinski lokal 
ipd., so še razložili.

Neznanec otroka 
nagovarjal, da se sleče

Kranj – V stanovanjskem bloku na Kidričevi cesti v Kranju je v 
petek okoli 13. ure prišlo do eksplozije in požara na starejši in 
dotrajani plinski peči. Kranjski poklicni gasilci so požar pogasili, 
lastnici stanovanja, ki se je nadihala dima, pa nudili prvo pomoč 
do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Kranj, ki so jo 
odpeljali na preventivni zdravniški pregled. Pred odhodom so 
gasilci še prezračili prostore in v celotnem bloku z detektorjem 
preverili prisotnost strupenih plinov. Škode na drugih stano-
vanjih ni bilo, vzrok za eksplozijo peči pa policija še ugotavlja.

Eksplodirala starejša plinska peč 

Hrušica – Sneženje je v noči na ponedeljek na Gorenjskem 
povzročilo obilo preglavic v prometu, saj se je sneg ponekod 
oprijemal cestišč, nastajala pa je tudi poledica. Gorenjski po-
licisti so samo od polnoči do včerajšnjega jutra prejeli sedem 
prijav prometnih nesreč. Na gorenjski avtocesti je vozniku 
sneg z nadvoza poškodoval vetrobransko steklo, na avtocesti 
pri Brezjah pa sta zaradi neprilagojene hitrosti trčili dve vozili. 
Trčenja vozil so obravnavali tudi na cesti Lesce–Radovljica, 
na Praprotnem, v Žireh ter na Polici. Pri Hrušici pa je s ceste 
zapeljal avtobus z manjšim številom potnikov (na sliki). Po-
škodovan ni bil nihče, zaradi odstranitve posledic prometne 
nesreče pa je bila nekaj časa zaprta glavna cesta Hrušica–
Mojstrana. Potnike je s kraja odpeljal nadomestni avtobus.

Pri Hrušici s ceste zapeljal avtobus
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je v petek 
nadaljevalo sojenje zakon-
cema Francu in Glorii Klein-
dienst, ki jima tožilstvo oči-
ta povzročitev posebej hudih 
telesnih poškodb, zaradi ka-
terih je 8. septembra lani v 
bivalniku za brezdomce na 
Jesenicah umrl njun zna-
nec Matevž Potočnik Muz-
ga. Sodišče je zaslišalo poli-
cista Blaža Berganta, ki je so-
deloval pri pridržanju Fran-
ca Kleindiensta v trenutku, 
ko je skupaj z ženo in soob-
toženim Alenom Lovičem 
zapuščal prizorišče kaznive-
ga dejanja. Tako kot njegova 
sodelavca na prejšnji obrav-
navi je tudi Bergant povedal, 
da se jim ni sanjalo, kaj se je 
pred tem zgodilo v zavetišču 
za brezdomce.

Policist Bergant je pojas-
nil, da so Kleindiensta pridr-
žali zaradi večkratne kršitve 
prepovedi približevanja svo-
ji ženi, ki mu je bila izreče-
na zaradi družinskega nasi-
lja. Med postopkom pridr-
žanja je Gloria, ki ga je si-
cer isti dan prijavila, da ji je 
vzel telefon, njegovemu pri-
jetju nasprotovala. »Bila je 
histerična, vpila je kot v vseh 
preteklih policijskih postop-
kih,« je povedal policist. Na 
Francu je tedaj tudi opazil 
krvne madeže, vendar ni ve-
del, kako jih je prejel, pridr-
žani pa tudi ni ničesar pove-
dal, je še razložil.

Na naslednjem naroku 
8. marca bodo predvidoma 
zaslišali tudi Lovića, ki je 
na predobravnavnem naro-
ku svoj del krivde za nasilno 
smrt 36-letnega brezdom-
ca, sicer znanca, priznal in 

bil zato obsojen na sedem 
let zapora. Zakonca Kleindi-
enst krivdo zanikata in raz-
lagata, da je brezdomca pre-
tepal samo Lović. Kasnejša 

sodna obdukcija je sicer 
razkrila, da je pokojni brez-
domec Matevž Potočnik 
Muzga prejel kar 65 udarcev 
oziroma brc. 

Policisti na obtoženem opazili kri
Na sojenju za smrt brezdomca Matevža Potočnika Muzge so zaslišali še enega jeseniškega policista. 

Franca Kleindiensta so blizu jeseniškega zavetišča za 
brezdomce pridržali zaradi kršitve prepovedi približevanja 
njegovi ženi. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

Z
a dogodek je bilo 
povpraševanje 
veliko, med priso-
tnimi pa smo sre-
čali tudi Gorenjce. 

Tokrat bolj v vlogi gostiteljev 
kot gostov. Zanimiva je bila 
zgodba vinarja Joška Renče-
la iz Dutovelj, saj je študent-
ska leta preživel v Kranju. 
Med Hitovimi kuharji smo 
opazili najmanj dva kranj-
skogorska obraza, vodji 
kuhinje v Koroni in Hit Alpi-
nei Janjo Bučić ter Boštjana 
Kovačiča. Hitove kulinarične 
zgodbe pa so obiskovalcem 

vinskega festivala Park Wine 
Stars ponudile vse od hlad-
nih in toplih predjedi do glav-
nih jedi in sladkega krožnika, 
ki so ga tokrat zaupali Urški 
Jan, vodji slaščičarne v igral-
niško-zabaviščnem centru 
Mond v Šentilju. Pripravila je 
modernejšo izvedbo štajerske 
šarlote. Bučićevi je na stojnici 
pomagal tudi Jernej Rac, pos-
tregla pa sta marinirane rep-
ke kraljevih kozic v tramezi-
novi šalčki z omako iz manga 
in jagod; medtem ko je Kova-
čič poskrbel za močnejše oku-
se: postregel je mesno krogli-
co, polnjeno z mladim sirom, 
ocvrto v polnozrnatih drobti-
nah in semenih, s holandsko 
omako s pehtranom, nadeva-
nim krapkom z jurčki, praže-
nimi jurčki ter poganjki gra-
ha. Okušali smo lahko še jedi 
izpod rok Sebastjana Pahorja, 
Martina Sakside, Tonija Feri-
zovića in Matjaža Šinigoja, 
najprej pa je zmanjkalo pope-
čene tune z grahovim pire-
jem, kremo korenja in ingver-
ja, gelom janeža, kalčki in red-
kvico. Krožnik je s svojo eki-
po pripravil Toni Ferizović, 
kuhar restavracije Tiffany, ki 
je tudi gostila omenjeni festi-
val vin. Domači Janez Horvat 

je bil tisti, ki vam je lahko na 
licu mesta odgovarjal na vpra-
šanja o vinu in tudi znal sve-
tovati, medtem ko je za pršut 
in sir ves večer skrbel Mari-
no Furlan, vodja kuhinje IZC 
Park.

Svoja vina je na festiva-
lu predstavilo osemindvajset 
vinarjev, ki so vinske navdu-
šence z degustacijami popelja-
li po vinskih poteh Brd, Vipav-
ske doline, Krasa in slovenske 
Istre. Prisotne so bile tudi že 
mlajše generacije, sinovi ali 
hčerke prepoznavnih vinskih 
imen. Tako je recimo znano 
vino Movia predstavljal še sin 

Aleša Kristančiča, Lan; z Izto-
kom Mužičem pa se je ravno 
tako oglasil sin Anej.

Tudi letos je bil festival zači-
njen z glasbo. Nastopila je pev-
ka in pianistka Lucienne Lon-
čina, ki se je spominjamo kot 
žirantke iz prve sezone šova 
Slovenija ima talent, zaplesala 
pa je skupina Dance Impress.  
Park Wine Party je ponovno 
pokazal, kako lahko vinsko 
tradicijo lokalnega okolja prije-
tno vpletemo v dogodke. So pa 
tudi tokrat obiskovalci festivala 
izbirali najbolj všečno vino in 
zmagalo je Sara rdeče 2008, 
Osti Jarej, Domačije Lisjak.

PRIMORSKE VINSKE ZVEZDE
Novogoriški član družine Hit, hotel in casino Park, je v restavraciji Tiffany konec tedna gostil priljubljeni 
festival vin Park Wine Stars. S primorskimi vini si je podala roke tudi kulinarika Hitovih kuharjev, 
organizator pa je poskrbel še za glasbeno-plesno kuliso.

Janja Bučić in Jernej RacBoštjan Kovačič

Lan Kristančič in Nina Šegula

Joško Renčel

Marjan Pulec, vodja marketinga v igralniško-zabaviščnem 
centru Park; članica in predsednik uprave Hit Nova Gorica: 
Nataša Tišma ter Tomaž Repinc

Iztok Mužič s sinom Anejem

Lucienne Lončina

Vinarja Damjan Štokelj in Andrej Srebrnič

Matjaž Četrtič prihaja iz Kojskega in Danilo Mavrič s Plešiva
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

O
bstajajo taki, 
ki sredi bele-
ga dne sanja-
rijo o dopu-
stu pod pal-

mami, o plaži s snežno 
belim peskom, v eni roki s 

knjigo, v drugi s koktajlom. 
Spet drugi si tovrstno pole-
žavanje privoščijo, tretji pa 
so tisti, ki to storijo dva, tri 
dni ob koncu raziskovanj 
dežele. Tudi popotovan-
je je zanimivo, pravi Admir 
Jusić, ki se je zadnjo jesen 
odločil, da obišče Mehiko. 
Bohinjec dela v strežbi, vsak 

dan v tednu je več ali manj 
zanj deloven, potreboval je 
dopust. »Tokrat ’all inclu-
sive’. Da ležim in se spo-
čijem, sprostim in da nek-
do – za spremembo – stre-
že mene. Pa jesenski datum 
mi je popolnoma odgovar-
jal, ker za nas, gostince, se 
že konec novembra lahko 
začne veseli december. Tako 
mesec, mesec in pol največ-
krat delam kar po cele dneve 
oziroma odvisno od rezerva-
cij in zasebnih zabav, ki jih 
je seveda času primerno pre-
cej več kot v drugih mesecih 
v letu.«

Najprej je razmišljal o 
Dominikanski republiki, 
potem Kubi, na koncu se je 
odločil za Mehiko. Bo Kubo 
že še videl; Dominikanska 
ravno tako pride enkrat na 
vrsto, pravi. Prvič pa je šel 
nekam tako daleč in ni mu 
žal. Le let se je vlekel. Štiri-
najstdnevne počitnice pa 
bi z lahkoto podaljšal še za 
teden dni, morda celo dva. 
Če dobro pomisli, bi lah-
ko tudi živel in delal na kak-
šnem takem kraju, kot je na 

primer Playa del Carmen. 
»Z lahkoto bi živel nekje, 
kjer je vedno toplo. Razložili 
so mi, da pri njih poletje tra-
ja enajst mesecev, najslabši 
je oktober – najbolj deževen, 
a še vedno je vsaj 15 stopinj 
Celzija. Tu pa je štiri pod 
ničlo takoj,« razlaga Jusić, 
medtem ko kuha čaj za točil-
nim pultom v gostilni Res-
je, na Nemškem Rovtu nad 
Bohinjsko Bistrico. »Je pa 
res, da je Playa del Carmen 
ena najbolj znanih počitniš-
kih destinacij v Mehiki in se 
zato človek lažje ’preslika’ v 
eno tako okolje,« nadaljuje. 
Playa del Carmen še pose-
bej slovi po plažah z belim 
peskom in zeleno modri 

barvi morja. »Lahko poči-
vate, pijete kavo ali srkate 
hladen koktajl, si privošči-
te tekilo ali mehiško pivo v 
barih, ki jih med turistični-
mi kompleksi ne manjka. 
Dovolj je ponudbe za ljubi-
telje vodnih aktivnosti, v bli-
žini pa je tudi impresiven 
koralni greben, vendar jo je 
v času mojega obiska zago-
dlo vreme, tako da so poto-
pe odsvetovali; kdor je želel, 
je lahko plaval z masko in 
dihalko.« 

Zasmeji se. Spomni se 
prvega srečanja z nataka-
rico, ko je bil za spremem-
bo na drugi strani točilne-
ga pulta. Pove nam zgodbo. 
»Odpravil sem se v bližnji 

bar na pivo. Ker sem pač iz 
domačega okolja navajen 
sproščenega odnosa, kjer 
včasih naročiš, potrepljaš 
natakarico ali natakarja še 
po rami, nisem niti pomis-
lil, da bi lahko tovrstna ges-
ta povzročila nevšečnosti ... 
Takoj je pristopil varnost-
nik. In ko že omenjam var-
nostnika: drugače sem se v 
Mehiki počutil popolnoma 
varnega. Mislim, povsod, 
kjer sem se gibal; je pa res, 
da sem obisk Cancuna izpu-
stil, ker so mi ga odsvetova-
li; po bolj turističnih krajih 
pa je povsod dovolj policije 
in turističnih policistov tudi 
ne manjka.« 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Ko Bohinj’c na rajžo gre ali moški dopust ’vse vključeno’ v Mehiki (1)

OSTAL BI ŠE EN TEDEN

Admir je v Mehiki užival, za fotografijo pa je izkoristil tudi bronasti sedeči kip Pancha Ville, 
znanega mehiškega revolucionarja. / Foto: osebni arhiv

Barva peska in vode, ki si ju zapomniš

Sto let od grozne katastrofe je minilo,
še ene take res si ne želimo.
Navadni ljudje so se bojevali,
ker vladarji brez orožja
se zmeniti niso znali.

Vojaki so se na soški fronti borili,
ljudje od strahu so se v dolini skrili.
Pozimi v gorah jih je presenetil sneg,
premraženi v jarkih so bili brez streh. 

Doma so se za može bali,
za njihova življenja trepetali,
vojaki so imeli težko delo,
njihove žene je venomer skrbelo:
Kaj se bo zgodilo?
A bo kaj za kosilo?

Vida Kralj, 8. b OŠ Orehek Kranj

Drugi del pesmi bo objavljen naslednji torek. Živimo v 
miru in veliko se jih ne zaveda, koliko v resnici to pomeni. 
Mir v srcu, mir med ljudmi. Meta

Sto let je minilo

PESMI MLADIH

Mateja Rant

M
uzikal Levji 
kralj je nas-
tal po predlo-
gi istoimen-
skega risa-

nega filma iz leta 1994. Ideja 
se je porodila direktorici cen-
tra DoReMi Nuši Piber, ki si 
je omenjeni muzikal že pred 
leti ogledala v New Yorku 
in jo je popolnoma prevzel, 
zato se ji je zdelo, da bi na ta 
način lahko primerno zazna-
movali lanski jubilej. »Nis-
mo pa si niti predstavljali, 
kako velika stvar bo nastala 
iz tega,« je priznala in doda-
la, da v predstavi pod men-
torstvom učiteljev in zunan-
jih sodelavcev nastopajo sko-
raj vsi njihovi učenci, ki poje-
jo, plešejo in igrajo.

Scenarij za muzikal Lev-
ji kralj je napisala Tatjana 
Pintar, glasbo pa sta prire-
dila Leon Firšt in Tom Varl. 
Za čudovite kostume sta 
poskrbeli Marjetka Čebulj 
Kovačič in Anica Ažman, 

za koreografijo in plesne 
vaje Eva Volk. Pevce so pri-
pravljali Nuša Piber, San-
dra Štern, Katja Zupan in 
Primož Kerštanj, ki je pre-
vzel tudi celotno glasbeno 
vodstvo, z igralci pa je poleg 
režiserke vadil še Oskar 
Šubic. S pripravami za pred-
stavo so po besedah Nuše 
Piber začeli že lani avgusta 

v okviru poletne šole in nato 
nadaljevali od začetka šol-
skega leta dalje. Premierno 
so jo uprizorili lani decem-
bra na prireditvi ob desetle-
tnici delovanja Glasbenega 
centra DoReMi. »Otroci so 
izvrstno opravili svojo nalo-
go, saj imajo že veliko izku-
šenj na odru,« jih je pohvali-
la Nuša Piber. V DoReMi so 

prepričani, da zgodba z glo-
bokim in večnim sporoči-
lom na neki način ponazar-
ja tudi življenje in delovanje 
njihovega centra. 

Muzikal si bo ponovno 
mogoče ogledati konec ted-
na v Festivalni dvorani na 
Bledu. V petek ga bodo upri-
zorili ob 18. uri, v soboto pa 
ob 19. uri.

VSA ŠOLA POJE IN PLEŠE
Ob praznovanju desetletnice delovanja so v Glasbenem centru DoReMi decembra lani pripravili 
muzikal Levji kralj, ki ga bodo konec tedna ponovno uprizorili na Bledu.

Ob praznovanju desetletnice delovanja so v Glasbenem centru DoReMi pripravili muzikal 
Levji kralj. / Foto: arhiv DoReMi

V predstavi nastopajo skoraj vsi njihovi učenci. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TVes svet je domovina
Dne 29. januarja 1737 se 

je rodil ameriški pisatelj in 
politik Thomas Paine. Bil je 
eden od pobudnikov ameri-
ške neodvisnosti. Po rodu je 
bil Anglež, vendar je bil člo-
vek, ki je imel ves svet za svo-
jo domovino. Vse življenje 
je podpiral upornike v borbi 
proti despotizmu.

Leta 1774 je s pomočjo 
Benjamina Franklina prišel 
v Ameriko. Tu je objavil svoj 
znameniti spis, v katerem 
se je zavzel za Deklaracijo o 
neodvisnosti in s tem za neo-
dvisnost angleških ameriš-
kih kolonij. V času ameriške 
vojne za neodvisnost je pozi-
val na skupni nastop revolu-
cionarjev.

Leta 1791 se je v Angli-
ji navduševal za francosko 
revolucijo. Javno je pozval 
k ukinitvi britanske monar-
hije. Obtožen veleizdaje, je 
pobegnil v Francijo, kjer so 
ga sprejeli s pravimi ovacija-
mi in mu podelili francosko 

državljanstvo. Njegov svo-
bodomiselni duh pa je povz-
ročil nasprotja tudi v Franci-
ji. Uprl se je namreč usmrti-
tvi Luja XVI. in se zato zna-
šel v zaporu.

Thomas Paine, ki je imel 
ves svet za svojo domovi-
no, je bil neuradni napove-
dovalec OZN. Čeprav takrat 
o tem ni še nihče govoril, je 
imel Paine v svojem politič-
nem programu tudi ustano-
vitev svetovne mirovne orga-
nizacije, ob njej pa tudi soci-
alno zavarovanje za nemoč-
ne, nezaposlene in ostarele.

Paine je bil najbolj brani 
pisec novega sveta, vendar 
ni znal izrabiti svoje popu-
larnosti. Šele po Washingto-
novem posredovanju in dol-
gem obotavljanju kongresa 
je bil deležen zahvale naro-
da in tako postal finančno 
neodvisen. 

Po ameriški osamosvo-
jitveni vojni se je posvetil 
ustavi. Obsedeno je pisal 

predloge in osnutke, ki so 
močno vplivali na dokonč-
no različico ameriške usta-
ve iz leta 1787. Eno leto 
pred sprejetjem so pred-
logi izšli z naslovom Raz-
prave o vladi, bančnem 
vprašanju in papirnatem 
denarju. Pred vse je Paine 

postavil Deklaracijo o člove-
kovih pravicah. Temu sledi-
jo posamezne temeljne pra-
vice v demokratični državi: 
pravica do svobodnega izra-
žanja vere, do lastnine, do 
obrambe v kazenskih zade-
vah, do zasebne zaščite in 
do svobodne selitve. 

Začel je iskati novo pod-
ročje dejavnosti in sanjal, da 
bi prenesel ogenj ameriške 
revolucije v Veliko Britanijo. 
Odpotoval je v Evropo. Nare-
dil je načrt za prvi železniški 
most brez stebrov, z Rober-
tom Fultonom pa je načrto-
val rečni parnik.

Iskrice in izreki
   Večina junakov je podobnih nekaterim slikam: če jih hočemo ceniti,  

jih ne smemo gledati preveč od blizu. (La Roche Foucauld)
   Bodi previden pri posojanju denarja prijateljem. Lahko se zgodi, da boš ostal 

brez obojega. (Jackson Brown Jr.)
   Zmeraj sem iskala moč in zaupanje zunaj sebe, toda prihajata od znotraj.  

Ves čas sta v tebi. (Anna Freud)
   Kadar morajo eni poslušati ukaze drugih, ni govora o enakopravnosti.  

(William S. Gilbert)

Smeh ni greh
   Mož reče ženi: »Ali veš, da je prav danes štirideset let od takrat, ko sem te prvič 

poljubil?« Žena: »Drži. Je pa tudi deset let od takrat, ko si me zadnjič.«
   »Ali veliko seksaš?«
  »Ne vem. Žena je rekla, da je bilo v minulem letu enkrat, jaz pa mislim, da je 

moralo biti dvakrat.«

Samo Lesjak

K
vintet Vintgar z 
Blejske Dobrave si 
je v petih letih nas-
topanja med pos-
lušalci ustvaril slo-

ves ubranega in konceptual-
no dovršenega pevskega ses-
tava, katerega nastopi priva-
bljajo občinstvo vseh gene-
racij. V kvintetu pod umet-
niškim vodstvom Luke Čer-
neta (drugi tenor) prepevajo 
še Maks Marion (prvi tenor), 
Ambrož Černe (bariton), 
Andrej Černe (basbariton) 
in Matej Kocen (bas).

Njihova prva vidnejša 
nagrada je z Regijskega tek-
movanja odraslih pevskih 
zasedb, ki je potekalo pred 
dobrimi tremi leti v Logatcu. 
Na njem so prejeli zlato priz-
nanje, poleg tega pa še pose-
bna priznanja za najbolj obe-
tavno zasedbo večera, najbo-
ljšo malo zasedbo večera ter 
najboljšo izvedbo skladbe iz 
obdobja 19. stoletja. S tem 
so si odprli vrata na držav-
no tekmovanje Naša pesem 
v Mariboru, na katerem so 
prejeli srebrno plaketo.

Najbolj svež uspeh Kvinte-
ta Vintgar pa je glavna nagra-
da na Regijskem tematskem 
koncertu Sozvočenja 2018 

v Škofji Loki. Kvintet se je 
predstavil s ciklom gene-
racijskih skladb, s pesmi-
mi odraščanja torej; v vsa-
kem obdobju namreč raz-
lično zaznavamo zvoke, ki 
nas navdihujejo. Vintgar je 
upravičeno prepričal žiri-
jo in se uvrstil na sklepni 

koncert zmagovalcev iz 
vseh regij – koncert, ki je 
bil posvečen počastitvi sve-
tovnega dneva zborovskega 
petja, je decembra potekal v 
veliki dvorani Slovenske fil-
harmonije v Ljubljani.

Zmagovalni tematski 
sklop je kvintet predstavil 

tudi na tokratnem slavno-
stnem koncertu na Jeseni-
cah, spored pa so obogati-
li tudi z mnogimi drugimi 
skladbami od Časa ljubez-
ni pa do zimzelene What a 
Wonderful World ter seve-
da z nastopom posebnih 
gostov, priljubljenih Prifar-
skih muzikantov. Ti so se z 
veseljem odzvali vabilu jubi-
lantov in najprej sami zai-
grali nekaj svojih uspešnic, 
kasneje pa združeni s kvin-
tetom na odru poskrbeli za 
navdušujoč sklepni del raz-
nolikega koncerta. Ta je bil 
obarvan tudi multikulturno, 
saj je kvintet v goste povabi-
li tudi domače Makedonsko 
kulturno društvo Ilinden – 
skupaj so navdušili vse zbra-
ne v dvorani.

»Iskreno se zahvaljujemo 
našim glasbenim gostom 
ter seveda občinstvu za vso 
podporo, ki nam jo izkazu-
jejo vsa ta leta. Občutek ima-
mo, da smo našli svoj pro-
stor pod zborovskim son-
cem. Ostajamo aktivni in se 
že pripravljamo na nove pro-
jekte, obeta se sakralni kon-
cert pa tudi kak vsebinsko 
sporočilen koncert, temel-
ječ na ljudskem izročilu,« je 
slavnostni koncertni večer 
sklenil predsednik kvinteta 
Andrej Černe.

JUBILEJ KVINTETA VINTGAR
Za pevci Kvinteta Vintgar je prvo petletje ustvarjanja, ki so ga zabeležili s slavnostnim koncertom v 
dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. V paleto tematskih sklopov od slovenskih ljudskih do 
umetnih iz različnih obdobij so svoj odtenek dodali tudi posebni glasbeni gostje Prifarski muzikanti.

Kvintet Vingar je našel svoj prostor pod zborovskim soncem. 

Priljubljeni Prifarski muzikanti so navdušili tudi kot posebni 
gostje na koncertu na Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – V petek, 1. februarja, bo v Klubaru potekal koncer-
tni večer Tris skupin, na katerem bodo nastopile zased-
be Crazy Neighbours, Monsun in Cosmo Daivat. Crazy 
Neighbours je rokovska skupina, v ospredju katere kralju-
je pevka Brigita, ki s svojo igrivostjo in mogočnim voka-
lom predaja sporočila poslušalcem. Škofjeloška skupina 
Monsun je nastala kot plod sodelovanja članov v različnih 
rokovskih zasedbah na prelomu tisočletja, najmočneje pa 
so se povezali v akustični zasedbi Candle With Hair. Pred 
šestimi leti se je iz želje po ustvarjanju avtorske glasbe in 
še danes naraščajoče izpovedne energije razvil projekt 
Monsun, ki je našel svoj značilni zvok, rezultat pa je pre-
plet rok, indie, grunge in alternativnih prvin. Cosmo dai-
van je peterica, ki igra, da uživa, in ki ustvarja, da pove. 
Brez sentimentalne navezanosti na glasbene klasifikacije 
in določanje zvrsti. Večer kasneje, v soboto, 2. februarja, 
pa bosta v Klubaru nastopili zasedbi Torul in Generator. 
Torul so v tujini ena od najbolj dejavnih slovenskih sku-
pin, od leta 2011 nastopajo po večini Evrope in Rusiji, na 
mnogih večjih in manjših odrih, klubih in festivalih. Stilno 
bi jih opredelili med synthpop, indiepop in alternativnim 
zvokom, saj prisegajo na neodvisnost in pestrost v svoji 
produkciji. Zgodba zasedbe Generator se je začela pred 
dvema letoma, ko so se znašli sredi jam sessiona pod 
isto streho. Navkljub vsem zakonom fizike so postali ena 
velika družina. Roko na srce, polovica jih izvira iz istega 
genskega zapisa. Predstavili bodo svoj debitantski album 
Open Eyes, ki je intenzivna, eklektična fuzija stilov, ki raz-
kriva svojo ekscentrično karakterno zmes in se spogledu-
je z vprašanji identitete in brezpogojne ljubezni.

Koncerti v Klubaru

V Klubar prihajajo Crazy Neighbours. / Foto: Zoran Kozina
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Prebrali bomo usodo bral-
ke pod šifro Amarelis, zani-
ma jo poslovno in splošno 
področje. Izbrala si je sedem 
kart, preglavice ji delata kar-
ti Sovražnik in Neiskrenost. 
Njene karte so: Otrok, Pis-
mo, Sovražnik, Neiskrenost, 
Hiša, Sodnik in Veselje. Karta 
Otrok vsekakor prinaša nov 
začetek, lahko v poslovnem 
smislu ali pa tudi čisto na 
splošno. Pismo predstavlja 
veliko komunikacije in delje-
nje informacij, ki so potrebne 
pri vseh začetkih. Naslednje 
tri karte – Sovražnik, Neis-
krenost in Hiša – nam pove-
jo, da bralka na žalost nima 
potrebne podpore s strani 
domačih ljudi in bližnje oko-
lice. V njej vzbujajo strah 
pred novostmi, da ni dovolj 
sposobna, da ne bo uspešna, 
skratka jo zavirajo. Seveda jo 
takoj naslednja karta Sodnik 
postavlja pred dejstvo, da je 
samo ona tista, ki se bo odlo-
čila, in je vse odvisno od nje. 
Vsi nasveti, ki jih je deležna, 
so v glavnem negativni in 
potrebno bo veliko osebne 
moči, da se vse te ovire pre-

magajo. Karta Neiskrenost v 
tej kombinaciji prinaša tudi 
veliko možnih izhodov in 
Sovražnik je v tem primeru 
nova lokacija, sprememba 
okolja. Zadnja karta je Vese-
lje in s tem bralki sporoča, 
da bo na koncu vse v redu. 
Naj se odloči za to novo spre-
membo. Na samem začetku 
se bo to nanašalo bolj na 
poslovne zadeve, a kasne-
je se tudi v splošnem smi-
slu veliko spremeni. Treba je 
verjeti vase in se postavljati 
na prvo mesto. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com s pri-
pisom Šola vedeževanja in 
svoje šifre, lahko pišete tudi 
na Gorenjski glas, pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart; 
lahko tudi za druge sisteme, 
ki ste jih do sedaj že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Mavrica« 
Pozdravljeni. Ne bi vas rada 
preveč mučila s svojimi skrb-
mi, zato sem jih opisala zelo 
na kratko. Bom kdaj imela 
otroka, bom mati? Zanima 
me, kako se bo odvijalo moje 
življenje na področju službe, 
financ in ljubezni. Hvala za 
odgovor. 
Svoje obveznosti jemljete res-
no, saj ste odgovorni, natan-
čni in radi naredite dober vtis. 
Vse zadolžitve, ki vam jih 
naprtijo na delovnem mestu, 
vestno opravite in nadrejeni 
se lahko na vas zanesejo v 
pravem pomenu besede. V 
želji, da bi ugodili vsem zah-
tevam, pa ste sedaj spoznali, 
da bi si za svoja prizadeva-
nja prislužili več pozorno-
sti. Razmišljate v pravo smer. 
Res je, da si zaslužite več, kot 
prejmete. Za korak naprej 

ste sicer pripravljeni, a vam 
manjka odločnosti. Videti je, 
da boste na svojem položaju 
tiho vztrajali še nekaj mese-
cev in počasi že iskali delo 
drugje. S prihodom pomladi 
se vam bo na področju službe 
začelo precej dogajati. Spre-
memba delovnega mesta, ki 
ji bo botroval dogovor z žen-
sko osebo iz vaše okolice, pa 
bo na glavo obrnila celotno 
sliko. V sebi imate najrazlič-
nejše potenciale, ki jih boste 
odtlej potrebovali, in hvaležni 
boste, da ste se v preteklosti 
veliko izobraževali. Finan-
čno stanje se bo popravilo, 
saj boste kmalu po nastopu 
nove službe poplačali dolgo-
ve. Z večjim pritokom denar-
ja ga boste nekaj lahko tudi 
prihranili. Fant, ki ste ga pred 
kratkim spoznali, vas razume 
in podpira. Ob njem se dobro 

počutite in lahko bi rekla, da je 
videti, da se iz prijateljevanja 
počasi razvije ljubezenska 
zveza. V mislih imejte le to, 
da poskusite večkrat pomi-
sliti nase. Kaj je tisto, kar si 
vi želite, in kaj je tisto, kar vas 
osrečuje, ko gre vse narobe. 
Upoštevajte sebe in se rav-
najte po svojih načelih. In da, 
imeli boste otroke, najmanj 
dva. Prva sreča v tej obliki vas 
čaka v roku dveh let. Želim 
vam vse dobro.

»Palma« 
Pozdravljeni. Zanima me za 
ljubezen v letu 2019. Hvala in 
lep pozdrav. 
Ljubezen je vedno v vas, je 
del vas in življenja brez nje 
si ne bi mogli niti predstav-
ljati. V mrkih dneh je zdravilo 
za tegobe in v dobrih dneh 
navdih, da se imate še lepše. 

Kadar ste v zvezi, ste za par-
tnerja pripravljeni storiti mar-
sikaj in se marsičemu tudi 
odreči. Nesoglasja so posto-
poma pripeljala do razpotij in 
prihaja čas zdravljenja srca, 
čas, da sami pri sebi prede-
late vse občutke, ki so se od 
razhoda nabirali v vas. Včasih 
se nekatere stvari preprosto 
morajo zgoditi in kasneje se 
šele izkaže, za kaj so bile 
takrat koristne. Leto 2019 
vam prinaša veliko razigrano-
sti, navezovanja stikov in dru-
ženja. Nova velika ljubezen 
pa v vaše življenje ne prihaja 
še tako kmalu. A nič se bati, 
vsekakor pride. Čisto potiho 
in ko boste najmanj pričako-
vali. Tam nekje proti koncu 
leta boste začutili metuljčke v 
trebuhu. Rane bodo zacelje-
ne in ne bo nobenih dvomov. 
Bo samo ljubezen. Srečno.

Samo Lesjak

K
o Vito sedaj, ko je 
– še vedno poln 
mladostne energi-
je – prestopil pol-
stoletni življenjski 

prag, obrača strani svojega 
albuma in se prepušča spo-
minom na dosedanjo pre-
hojeno pot, prihaja do ugo-
tovitve, da je v bistvu življe-
nje eno samo naključje, ki 
ga povezuje splet takšnih in 
drugačnih anekdot. Teh v 
Vitovem življenju ne manj-
ka, rdeča nit, ki ga sprem-
lja že od rane mladosti, pa je 
prav gotovo glasba in vse, kar 
je povezano z njo.

Že ob koncu osnovnošol-
ske dobe ga je pomembno 
zaznamoval dogodek, ko je 
na poti iz šole našel avdio 
kaseto, ki je še istega dne 
končala v njegovem kaseto-
fonu – izkazalo se je, da gre 
za glasbo udarnih skupin, 
kot so D.R.I., Niet, Exploi-
ted; glasbo, ki je na radijskih 
postajah takrat ni bilo moč 
slišati in ki je Vita v trenut-
ku zasvojila za vedno.

Že v srednji elektrotehni-
ški šoli, na katero se je vpi-
sal predvsem zaradi alter 
glasbenega vzdušja, je pop-
rijel za kitaro, s katero sta še 
danes neločljiva. Uspešno 
je opravil sprejemne izpite 

na Fakulteti za elektroteh-
niko, sledil je odhod k voja-
kom v šolo rezervnih oficir-
jev za zvezo. »Sprva sem še 
dokaj pridno študiral, do kli-
ca prijateljev Igorja in Bojana 
z vabilom, če bi se pridružil 
njuni skupini. Seveda sem 
ponudbo sprejel brez pomi-
sleka, saj je bila moja velika 
želja igrati v skupini in pristal 
sem v Skarabejih,« se spomi-
nja Vito. »Kot je bilo v navadi 
za našo generacijo iz kame-
ne dobe, kot nas poimenuje 
današnja mladina, je sledila 
poroka in prihod dveh otrok, 
Kristine in Aljoša. Takrat 
sem z glasbo začasno prene-
hal, vedno pa sem vedel, da 
se enkrat k njej vrnem – ko te 
glasba prevzame, vrnitve ni.« 

Vitu nikoli ni bilo tež-
ko poprijeti za delo. Ker je 
tovarna Planika, kjer je bil 
štipendist, že počasi ugaša-
la, se je zaposlil v kranjski 
Savi, ob napornem delu pa je 
doštudiral menedžment na 
Univerzi v Mariboru. Opra-
vljal je raznolika dela, dokler 
ga pot ni pripeljala na podro-
čje, ki mu je pisano na kožo 
– še danes vztraja kot nabav-
no-marketinški koordinator 
v podjetju za tehnično blago.

Vmes je spoznal svojo 
sedanjo partnerko Ireno, s 
katero delita ogromno sku-
pnih interesov, med njimi 
seveda glasbo. Navdušujeta 

se nad mnogimi skupinami, 
od roka do metala, tako da 
skupaj obiskujeta koncerte 
tako v domačih logih kot tudi 
v tujini. Tako ju je v Beograd 
v popularni lokal Čorba Caf-
fee zaneslo z željo, da spoz-
nata legendarnega pevca 
Boro. Takrat sicer nista ime-
la te sreče, se je pa vse vrni-
lo z obrestmi kasneje, ko je 
Riblja čorba gostovala v Kra-
nju, njihova predskupina pa 
ni bil nihče drug kot Skarabe-
ji. Za Vita nepozaben dogo-
dek, kot tudi tisti, ko so oder 
delili z zasedbo Niet, ali pa 
takrat, ko so ga kot kitarista 
povabili v priznano thrash-
metalsko zasedbo Sarcasm, 

preko katere je Vito začu-
til tudi energijo, ki jo nudi-
jo veliki odri pred množica-
mi oboževalcev: nastopili so 
na festivalu Metal Days v Tol-
minu, na priznanem festiva-
lu Exit v Novem Sadu, lani 
pa na razprodani premieri 
dokumentarnega filma Žele-
zne stopinje, kot verjetno 
najstarejša še delujoča tovrs-
tna skupina pri nas.

Vito tako ostaja zvest glas-
bi, svojim načrtom tako na 
poslovnem kot glasbenem 
področju, ob tem pa še ved-
no izžareva svojo pozitivno 
energijo, ki jo s svojim nas-
mehom vselej širi na vse 
okoli sebe.

Z GLASBO DO PETDESET IN 
NAPREJ
Simpatični in aktivni Kranjčan Vito Stričevič tudi po srečanju z Abrahamom še vedno ostaja zvest glasbi.

Vito z Ireno v družbi legendarnega Bore Đorđevića, ko je ta 
z Ribljo čorbo gostoval v Kranju – predskupina so bili prav 
Vitovi Skarabeji / Foto: arhiv jubilanta

Neločljiva za vedno: Vito in kitara / Foto: arhiv jubilanta

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 54 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 18 deklic in 19 dečkov, med njimi 
tudi dvojčka – deček in deklica. Najtežji je bil eden od 
dečkov – tehtal je 4590 gramov. Najlažji deklici je tehtnica 
pokazala 2560 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 9 
deklic in 8 dečkov. Najtežji je bil deček s 4520 grami, naj-
lažji deklici pa je tehtnica pokazala 2390 gramov.

Novorojenčki
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila ŠKODA KODIAQ, 2. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila ŠKODA FABIA, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 235  I  www.avtohisavrtac.si

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz 

črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon 

iz križanke) pošljite do torka, 12. febru-

arja 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva 

ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 

tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 

poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Narekuje tempo

ŠKODA KODIAQ RS

UGLAJENA ZVER
Takoj boste ugotovili, da vas KODIAQ RS zlahka prevzame.  
Edinstvene posebnosti govorijo same zase. 

PRIPRAVLJENI, SEDITE, GREMO!
�KODIAQ�RS�enostavno�združuje�športne�dodatke�z�luksuzno�SUV�notranjostjo.�
Če�ste�na�dolgi�poti,�lahko�uživate�v�vsem�udobju�in�se�popolnoma�sprostite,�
kadarkoli�si�to�zaželite.�Na�voljo�vam�je�vse,�kar�potrebujete�za�zanesljivo�vožnjo�
po�podeželskih�cestah.�

NAVDUŠUJOČA ZMOGLJIVOST
KODIAQ�se�lahko�pohvali�s�prirojeno�kombinacijo�moči�in�hitrosti.� 
Športni KODIAQ RS ni izjema. 

SIMPLY CLEVER TEHNOLOGIJA
Pomoč�pri�parkiranju,�Asistenčni�sistemi,�Varnostni�sistemi.
Parkiranje�še�nikoli�ni�bilo�bolj�preprosto.�Samo�pritisnite�pravo�stikalo.

POVEZLJIVOST ZA VSAKDANJO NAGLICO
�ŠKODA�KODIAQ�RS�odpira�popolnoma�novo�dimenzijo�povezave�med�vašimi�
mobilnimi napravami in avtomobilom. Bodite povezani, tudi ko vozite, nadzirajte 
svoj�avtomobil�na�daljavo�in�uživajte�v�ostalih�sodobnih�pridobitvah.�

VARNOST BREZ KOPROMISOV
ŠKODA�KODIAQ�je�na�testih�EuroNCAP�dobil�vseh�5�zvezdic.�

VSE TO IN ŠE VEČ
Pametna�notranjost,�Pametna�zunanjost,�Elementi�udobja,�Prtljažnik
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Igralka Rebecca Ferguson (35) je stopila 
pred oltar. Majhna poročna slovesnost 
je potekala vpričo družine in prijateljev, 
zabava pa kar na obrobju gozda. »Naj-
eli smo kočo, si nadeli široke pulover-
je, tople nogavice in dežne škornje,« je 

povedala igralka, ki pravi, da je sama nosila krilo, ki ga bo 
lahko poleti imela za na plažo. Prstane je prinesel njen 
enajstletni sin, ki ga ima iz prejšnje zveze, prisotna pa je 
bila tudi njena šestmesečna hčerka.

Rebecca Ferguson stopila pred oltar

Sedem mesecev po smrti raperja 
XXX-Tentaciona se je rodil njegov sin 
Gekyume Onfro. Ime, ki izhaja iz črke X 
in pomeni naslednji oz. drugačno stanje, 
je izbral pokojni raper. Družina je sporo-
čila, da sta tako mama kot dojenček zdra-
va. Otrok je bil rojen tri dni po datumu, ki 

je bil rojstni dan njegovega pokojnega očeta. Raper je bil 
junija žrtev ropa nekega motorističnega salona.

Sedem mesecev po smrti se mu je rodil sin

Na posesti sedemindvajsetletnega pev-
ca Eda Sheerana je izbruhnil požar. Šlo je 
za majhen požar, ki ga je ga uspelo poga-
siti lokalnim gasilcem. »V nesreči ni bilo 
poškodovanih in ni bilo potrebe po nujni 
medicinski oskrbi,« je povedal predstav-

nik gasilcev. Pevec je le dan pred požarom za novo pesem 
Shape of You prejel diamanten certifikat RIAA, saj je 
pesem dosegla več kot deset milijonov plačanih ogledov.

Izbruhnil požar na domu Eda Sheerana

Igralec Alec Baldwin (60), ki je lani izgubil 
nadzor nad samim seboj in neznanega 
moškega na parkirišču udaril v obraz, je 
na sodišču priznal krivdo. Plačati mora 
sto dvajset dolarjev kazni in obiskovati 
tečaj za obvladovanje jeze. Alec je pou-

daril, da je na sodišču ogromno primerov, ki bi bili bolj 
potrebni obravnave medijev kot njegov. Baldwin je sicer 
znan po slabi samokontroli in je v preteklosti že večkrat 
obračunal s paparaci.

Alec Baldwin obiskuje tečaj obvladovanja jeze

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

Januar je po pestrem 
decembrskem kon-
certnem obdobju 
za glasbenike mrt-
va sezona. Ne nas-

topajo in si lahko vzamejo 
čas zase in svoje najbližje. 
V petek zvečer so si ga vze-
li za glasbene kolege. Pobu-
dnik srečanja muzikantov in 
spontanega druženja v Gos-
tilni Pod Krvavcem v Gra-
du pri Cerkljah je bil Matic 
Plevel, kitarist Ansam-
bla Saše Avsenika. Pojas-
nil je, da je bilo tovrstno sre-
čanje prvo v tem delu Slo-
venije. »Na Štajerskem in 
Dolenjskem so ponovoletna 

srečanja muzikantov običaj-
na, na Gorenjskem pa red-
ka, organizirajo jih le na Ble-
du.« Matic je povabil prijate-
lje, s katerimi skupaj igrajo, 
pojejo ali kakorkoli glasbe-
no sodelujejo, ter tudi tiste, 
ki imajo radi narodno-zaba-
vno glasbo. »Moto dogodka 
se glasi Pod Krvavcem pos-
toj in pesem zapoj, če pa peti 
ne znaš, pa za liter daš. Vese-
li me, da so se nam pridru-
žili tudi predstavniki sloven-
ske zabavne pop glasbe, da 
smo združeno začrtali zgo-
dbo, iz katere se bo morda 
razvilo tudi kakšno glasbe-
no sodelovanje. Ob tej prilo-
žnosti pa smo tudi glasbeni-
ki brez obveznosti lahko pro-
slavili prihod novega leta.«

Na Gorenjsko so na sre-
čanje prišli muzikanti iz 
vse Slovenije: člani Ansam-
bla Roka Žlindre, ansambla 
Prava stvar, Biseri, Bano-
všek, Jureta Zajca, Štajer-
skih 7, Kvatropirci, Uroš 
Steklasa in drugi. Glasbe-
ne kolege je prišel pozdra-
vit tudi Sašo Avsenik. Dejal 
je: »Lepo je videti glasbeni-
ke, ki pridejo zaradi veselja, 
in ne zaradi zaslužka. To je 
priložnost, ko se lahko pove-
žemo profesionalci in ama-
terji, si izmenjamo izkuš-
nje, obenem stkemo nova 
poznanstva, iz katerih se 
rodijo nove ideje, inspiraci-
je in zvoki.« Narodno-zaba-
vnega srečanja se je udeležil 
tudi Anže Langus Petrović, 

basist spremljevalne zased-
be Jana Plestenjaka, in nje-
gov oče Srečko Langus, ki 
je po besedah Matica Pleve-
la legenda narodno-zabavne 
glasbe. Anže Langus Petro-
vić meni, da so tovrstna sre-
čanja obvezna, saj se z njimi 
spodbuja kolegialnost med 
glasbeniki, oživljajo stiki in 
omogočijo sproščen klepet 
ob kozarcu rujnega. 

Da pa glasbeniki niso bili 
lačni, pa je poskrbelo oseb-
je Gostilne Pod Krvavcem. 
»Pogostili smo jih čisto po 
domače, s sladkim zeljem z 
ocvirki in klobaso,« pojasni 
Benjamin Rezar, vodja gos-
tilne, ki želi, da bi srečanje 
muzikantov postalo tradici-
onalno.

SREČANJE GLASBENIKOV
Gostilna Pod Krvavcem je tokrat prvič gostila glasbenike in ljubitelje slovenske narodno-zabavne glasbe. 
V prijetni atmosferi so se sproščeno družili, dobro jedli, pili, in kot se za veseljake njihovega kova 
spodobi, tudi kakšno zaigrali, zapeli in ob tem zaplesali.

Osebje Gostilne Pod Krvavcem, desno vodja Benjamin 
Rezar / Foto: Tina Dokl

Matic Plevel, Anže Langus Petrović, Srečko Langus, Sašo 
Avsenik / Foto: Tina Dokl

Nejc Vrhovnik, Robert Smolnikar in Gregor Tovornik Kristian Oven, Matic Zorec, Luka Razpotnik in Albin Muren 

Uroš Steklasa, Jure Jaklič in Jan Novak / Foto: Tina Dokl Gašper Seljak in Alen Tilinger / Foto: Tina Dokl

Novomeščanki Valentina Fink in Alja Moravec sta se 
v petek udeležili srečanja glasbenikov v Gostilni Pod 
Krvavcem. Prva poje v ansamblu Topliška pomlad, 
poleg tega vodi svoj lepotni salon, druga pa je pevka v 
ansamblu Prava stvar in zaposlena v farmacevtskem 
podjetju Krka. / Foto: Tina Dokl
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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

Losos z mandlji na kremni polenti
Včasih si želimo malo 

drugačen, bolj 'fin' obrok. 
Za to ni potrebno, da obišče-
mo drago in prefinjeno re-
stavracijo, ker si tako (ali še 
boljšo) jed lahko pripravimo 
sami doma. Poleg tega pa si 
bomo sami izbrali količino 
in bomo na koncu obroka 
siti (vemo, da v tovrstnih re-
stavracijah porcije niso rav-
no velike). 

Za pripravo kremne po-
lente potrebujemo: 300 g 
polente, 1 liter vode, 3 dl mle-
ka, 150 g naribanega parme-
zana, 50 g masla, sol.

Vodo osolimo ter jo za-
vremo. Vanjo zakuhamo 

polento in mešamo, da se 
začne gostiti, prilijemo mle-
ko in med mešanjem kuha-
mo še toliko časa, dokler se 
popolnoma ne zgosti. Ko je 
polenta kuhana, vanjo vme-
šamo maslo in nariban par-
mezan. Dobro premešamo, 
da se parmezan raztopi v po-
lenti. Posodo pokrijemo in 
pustimo stati 5 minut.

Za pripravo lososa z man-
dlji potrebujemo: 4 fileje lo-
sosa, 100 g mandljevih listi-
čev, 2 žlici olivnega olja, sol, 
1 limono.

Losos operemo pod to-
plo tekočo vodo ter ga osu-
šimo s pomočjo papirnatih 

brisač. Z obeh strani ga na 
rahlo posolimo. Ponev se-
grejemo in na njej prepra-
žimo mandljeve lističe, le 
toliko, da dobijo lepo rjavo 
barvo, in jih nato umakne-
mo iz ponve. V ponev prili-
jemo olivno olje ter na njem 
popečemo lososa. Pečemo 
pri visoki temperaturi le do 
dve minuti na vsaki strani. 
Nato lososa prestavimo na 
krožnik ter ga pokrijemo in 
pustimo počivati 5 minut.

Na krožnik serviramo po-
lento in lososa, ki ga posu-
jemo z mandljevimi listi-
či. Zraven ponudimo rezi-
no limone.

Januar je mesec kolin. Tu pa tam koljejo prašiča že prej, de-
cembra, da je dovolj mesa za božične in novoletne praznike. 
A za koline mora biti dovolj snega, da se dobro očistijo čreva, 
da je dovolj mraza za meso, ki mora ostati čim dlje popolnoma 
sveže. Prva jed pri kolinah so pražena jetra. Gospodinja jih 
pripravi za vse, kar jih je pri hiši, in še za kakšnega zraven. 
Meso za pečenko se mora poprej dodobra ohladiti, potem 
pa so na vrsti pečena svinjska rebra s kislim zeljem, čebulno 
meso pa mrežne pečenke, svinjska ribica v testu, da ne govo-
rim o godlji. Po tem, ko se nakuha dovolj kaše in ješprenja, so 
na vrsti  krvavice. Kakšna bogatija naenkrat. Vsega je dovolj, 
kar si ti le srce poželi. Kot bi gledal dunajskega Breughla v 
živo. Mesar pa ostaja trezen in premišljeno pripravlja meso 
za pečenke, za razsol, za klobase, za suho meso in salame, 
slanino za ocvirke, za zaseko, parkeljce in glavino za žolco 
itd. Vse mora biti pravilno razporejeno, da bo gospodinji lažje 
priti do želenega kosa.

Čebulno meso iz svinjine

Potrebujemo: 1,5 kg svinjine, 1,5 kg čebule, 10 dag olja, 3 stroke 
česna, sol, poper, majaron, malo kisa; 5 dag moke, 1,25 dl sme-
tane, juho ali vodo za zalivanje.

Na prepraženi čebuli dušimo na listke zrezano osoljeno meso 
s česnom, poprom, majaronom in kisom približno uro in pol. 
Ko je meso mehko, ga oprašimo z moko in zalijemo z juho 
in s smetano.

Boljše jetrnice

Potrebujemo: pljuča, srce in pol svinjskega rilca, 50 dag masti, 
pest sesekljane šalotke, svinjska jetra, trebušno meso, po mož-
nosti nekaj gosjih jeter, piment, majaron, juho, 2 žemlji, suho 
debelo črevo, jušno zelenjavo, poper, sol. 

K surovim pretlačenim svinjskim jetrom primešamo enako 
količino trebušnega mesa, ki smo ga skuhali z jušno zelenja-
vo in dvakrat zmleli kar najbolj drobno. Nato posnamemo 
tolščo s svinjske juhe in na njej svetlo zarumenimo pest 
sesekljane šalotke. Začinimo s soljo, poprom, pimentom in 
prilijemo toliko juhe, v kateri se je kuhala glava, da dobimo 
sočno maso. Nazadnje dodamo še zdrobljeni in ožeti žemlji 
ter majaron. Za jetrnice vzamemo gladka čreva in delamo 
poljubno velike klobasice. Nekaj minut jih kuhamo v vodi, 
ki zmerno vre, ter jih prebodemo, da iztisnemo zrak, ki je 
med delom ostal v črevih.

Krvni pečenjak

Potrebujemo: pol litra krvi, pol litra mleka, 15 dag moke, 5 jajc, 
10 dag masti z ocvirki, noževo konico sveže zmletega popra, 1 
sesekljano praženo čebulo.

Mleko, jajca in moko gladko stepemo, prilijemo precejeno kri, 
solimo in popramo in še enkrat vse skupaj gladko premešamo 
s praženo čebulo. V pekaču segrejemo ocvirke z mastjo in 
zlijemo mešanico v pekač. Postavimo ga v pečico in pečemo 
1 uro. Zraven ponudimo kislo zelje. Krvni pečenjak je ena od 
najbolj preprostih starih, a zelo okusnih jedi ob kolinah.

Mojca Logar

Že nekaj časa je v velja-
vi zakon o varovanju oseb-
nih podatkov, kot to določa 
Evropska unija. Menda v 
dobro državljanov, za več-
jo varnost, da bi preprečili 
zlorabe in nepravilnosti, po-
večali varnost na spletnih 
omrežjih in povsod drugje. 
Dejansko varnosti ni več; če 
nas hočejo izslediti, nas naj-
dejo povsod, vdrejo v elektron-
ske pošte, razvozlajo gesla in 
podobno. 

V šolah imamo elektronske 
redovalnice in dnevnike. Na 
začetku šolskega leta na ro-
diteljskih sestankih podpisu-
jemo goro papirjev, s katerimi 
policijska uprava dodeljuje 
posebno geslo očetu in mate-
ri, da bomo lahko kot starši 
dostopali do evidence ter sle-
dili uram in pouku otroka v 
šoli, kaj je učitelj zapisal, kdaj 
otrok manjkal, kdaj imajo 
napovedan test in vse drugo. 
Navlaka, totalna navlaka, 
mislim sama pri sebi. Zadeva 
se zaplete, ko dijaki postanejo 
polnoletni. Polnoletni otrok 
mora dati svojemu staršu 
dovoljenje, da lahko spremlja 
njegove podatke, recimo o pri-
sotnosti pri pouku in podob-
no. Hkrati pa je starš dolžan 
finančno skrbeti za otrokovo 
šolanje do njegovega 26. leta. 
Za to ne potrebuje nobenega 
dovoljenja od svojega otroka. 

Za eno od svojih polnole-
tnih deklet sem prejšnji teden 
dvignila kodo, s katero bom 
lahko gledala elektronsko evi-
denco. Ta papir sva morala 
dvigniti mati in oče ločeno. 
In tudi polletno obvestilo o 
ocenah sem prejela jaz, mati, 
ne polnoletni otrok. Dekleti 
sta v četrtem letniku gimna-
zije in nikoli nisem upora-
bljala elektronskih redovalnic 

in kontrolirala prisotnosti pri 
pouku. Šola je njuna skrb. Če 
bi bilo preveč negativnih ocen 
in izostankov, bi se pogovori-
la z otrokom, stopila v šolo, 
sicer pa je šola skrb otroka. 
Seveda se zanimam za delo 
šole, učiteljev in otrok, rada 
se osebno pogovorim, še raje 
to uredi Janez. 

Dragi otroci, šolanje je pri-
vilegij družbe. Še so v naših 
krajih ljudje, nekoliko starejši, 
ki niso mogli hoditi v šolo, ker 
doma ni bilo denarja. Ali so 
izbrali tisto šolo, kjer je bil tudi 
dijaški dom. Danes imamo 
vse. Ljudje iz Azije in Afrike si 
želijo priti v Evropo, da bi ime-
li otroci in mladostniki boljše 
pogoje življenja, da bi se lahko 
šolali, trenirali, se ukvarjali z 
glasbo. Mi pa naj svoje otroke 
kontroliramo in preverjamo, 
ali sploh obiskujejo pouk, kdaj 
imajo preverjanje znanja. 
Kam je zajadral napredni 
zahodni človek? Papir s kodo 
sem doma namenoma trajno 
založila in si mislila: če sem 
bila tri leta in pol brez kon-
trole o šolanju, bom še zadnje 
štiri mesece. Podcenjevalno se 
mi zdi do mene in do otrok, 
da bi polnoletnika nadzirala, 
ali je v šoli, kakšne ocene ima, 
kdaj ima kontrolno nalogo. 
Kakršne ocene hočeš imeti, 
take pa boš imel. Če želiš hodi-
ti v šolo, hodi, če ti ni do tega, 
si poišči delo. Ob vseh pogovo-
rih o varstvu osebnih podatkov 
in o kontroli ljudi Janez pripo-
mni, da imam pa manj obves-
til po elektronski pošti. Sedaj ti 
brez tvojega privoljenja nihče 
ne sme pošiljati pošte. 

Nadzor, svoboda in odgo-
vornost kot da ne gredo z roko 
v roki in zopet je nekdo izpa-
del iz sistema, zdrava pamet. 

Osebni podatki

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Najstniki počasi zapuščajo 
otroštvo in vstopajo v odraslo 
dobo. Srečujejo se z novostmi 
in problemi, ki so za odrasle 
vsakdanji, zanje je pa vse 
novo. Ali naj se z najstniki 
pogovarjamo o vseh čustve-
nih in fizičnih spremembah, 
ki jih doživljajo? Ali naj jih 
prepustimo, da se bodo sami 
znašli, kot smo se vsi mora-
li? Predvsem starši ne sme-
mo molčati in jih pustiti pri 
miru. Svet se zelo spreminja. 
Včasih informacije niso bile 
dostopne. Danes vse zvemo 
z nekaj kliki. Informaci-
je, prejete od staršev, imajo 
neprimerno večjo težko kot 
informacije, ki jih dobi mlad 
človek preko interneta. Ves 
čas moramo vedeti, da so 
odraščajoči otroci zelo zbega-
ni, vse je novo, celo nevarno, 
nepričakovano. Oni samo 
vedo, da se jim nekaj dogaja, 
ne vedo pa, kaj. Mi, odrasli, 
ki smo to že preživeli, jim le 
dajmo zagotovilo, da smo ob 
njih in da lahko računajo na 
nas. Npr. »vem, da ti je težko, 
toliko novosti, novi prijatelji, 
niti ne veš, koga pogledati, 
ker te je strah, kdo te bo zavr-
nil in kdo sprejel, ne veš, kaj 
se s kom pogovarjati, mogoče 
ti je všeč kakšen fant in mu ne 
upaš pokazati, ker te je preveč 
sram … Rad bi ti le povedal, 
da vem, kaj doživljaš, in vedi, 
da se vedno lahko obrneš 
name. Ko želiš, me vprašaj.«

Kaj pa spolnost? Starši si 
moramo vzeti čas in jim raz-
ložiti smisel in pomen spol-
nosti. Če jim mi tega ne bomo 
povedali, bodo dobili popače-
ne odgovore preko interneta 
in od vrstnikov. Povejmo jim, 
da je spolnost nekaj lepega 
in da je spolnost normalni, 
pričakovani del odnosa med 

dvema, ki se imata rada. Po-
udarimo, da spolnost zago-
tovo ni pornografija, ki je je 
na internetu v izobilju. Pred 
takšnimi pogovori bomo mo-
rali sami najprej predelati 
lasten sram. Nato gre lažje. 
Zagotovo pa si bo naš otrok 
za vedno zapomnil, kaj sta 
mu o tako ključni in kočljivi 
temi povedala ati in mami.

Kakšna naj bo preventi-
va glede alkohola, cigaret, 
drog? Daleč najboljša pre-
ventiva je, da ima otrok vi-
soko lastno vrednost, ki pa 
si jo bo oblikoval v ljubečem, 
mirnem, ustvarjalnem, ure-
jenem družinskem okolju. 
Vsi pa vemo, da je to težko 
narediti. Moramo priznati, 
da je danes skoraj nemogoče 
obvarovati otroke alkohola. 
Največ bomo naredili, ko bo 
otrok sam ponotranjil, da ne 
potrebuje teh bedarij. Zato je 
nujen pogovor o škodljivosti 
omenjenih substanc. In se bo 
verjetno kljub temu zgodilo. 
Otrok mora nujno vedeti, 
da je njegov trezen in točen 
prihod domov vstopnica za 
njegov naslednji izhod. Otrok 
mora tudi jasno vedeti, da ga 
bo sredi noči nekdo pričakal, 
ga pogledal v oči in zavohal, 
kakšen je prišel domov.

Kakorkoli pišemo in obra-
čamo, ostaja dejstvo, da mo-
ramo nameniti veliko časa 
otrokom tudi v tem obdobju. 
Čeprav smo ravno zadihali 
od plenic in igrač. Želimo si 
nekaj več časa zase, več miru 
za partnerstvo. Tudi to še 
pride, le še malo še potrpi-
mo. Potem bomo stari, ven-
dar tudi modrejši z ogromno 
časa.

Najstniki in kočljive teme

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

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

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

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Maša Likosar

Pokljuka – Tradicionalnega 
dogodka, ki ga organizira tr-
žiško Športno društvo Strel-
ca, se je letos udeležilo se-
demdeset posameznikov iz 
sveta politike in gospodar-
stva, med njimi tako sloven-
ski kot tudi hrvaški, avstrij-
ski, italijanski, irski, gruzij-
ski, romunski in ruski. »Le-
tos opažamo vsip slovenskih 
politikov, kar je verjetno pos-
ledica obilice dela. Edini 
predstavnik vlade je minis-
ter Slovencev v zamejstvu in 
po svetu Peter Jožef Česnik, 
z nami sta tudi tržiški župan 
Borut Sajovic in radovljiški 
župan Ciril Globočnik, več-
ji del pa letos zavzemajo go-
spodarstveniki,« je pojasnil 

direktor tekmovanja Kle-
men Grašič in nadaljeval: 
»Prireditev ima vse večji po-
men na človekoljubnosti. 
Zbiramo prostovoljne pri-
spevke in donacije sponzor-
jev, s sredstvi pa pomagamo 
dvema družinama iz social-
no šibkega okolja, ena priha-
ja iz Gorenjske, druga iz Šta-
jerske. Obe družini bosta do-
bili nov pralni stroj.« Stalni-
ca pokljuškega smučarske-
ga teka je tudi evropski po-
slanec Lojze Peterle, ki je v 
vseh sedemindvajsetih le-
tih izostal le enkrat. »To je 
edina športna prireditev, ki 
je preživela vse turbulentne 
čase in sega nad politiko. 
Pridejo tako ljudje iz levega 
in desnega pola in tu dokaže-
mo, da nas barve ne motijo, 

temveč nas ravno ta raznoli-
kost bogati.« Župan občine 
Tržič Borut Sajovic pa je po-
udaril, da športna druženja 
niso le prijetna, temveč tudi 
koristna, saj spodbujajo te-
lesno aktivnost. »Tu se vsa-
ko leto srečamo ljudje iz raz-
ličnih področij, ki na števil-
nih dobro sodelujemo, in ko 
sta politika in gospodarstvo 
usklajena, ljudje živijo v bla-
gostanju,« je dejal Sajovic. 

V idiličnem zimskem 
okolju Pokljuke so se po-
leg nekaterih izkušenih te-
kačev s petkilometrsko pro-
go v klasičnem in prostem 
slogu spopadli tudi taki, ki 
so na tekaških smučeh sta-
li prvič, cilj vseh pa je bil 
isti: druženje. »Prireditev 
je ponovno dokazala, da je z 

dobro voljo in športnim du-
hom mogoče premagati vsa 
nasprotja in ovire. Tako kot 
v vseh letih poprej, se je tudi 
tokrat stkalo marsikatero 
prijateljstvo, potekal mar-
sikateri zanimiv pogovor 
na temo trenutnih doma-
čih, mednarodnih gospo-
darskih in političnih raz-
mer ter se porodila marsi-
katera zamisel in pobuda,« 
je povedal Klemen Grašič in 
zaupal, da so prav vsi ude-
leženci prejeli nagrade, tri-
je najboljši smučarski te-
kači pa še pokale. Letos so 
v cilj najhitreje pritekli An-
drej Zupan, vodja prodaje v 
Proloco Tradu, Matic Rom-
šak, direktor Poslovne cone 
Komenda, in Rado Marot, 
prokurist v Majani Šentjur. 

Športna prireditev, ki sega 
nad politično raznolikost 
Diplomati, politiki in gospodarstveniki so se na Pokljuki že sedemindvajsetič pomerili v smučarskem 
teku. Športna prireditev je namenjena predvsem druženju in dobrodelnosti, obenem pa dokazuje, da 
politična raznolikost bogati in spodbuja povezovanje. 

Tržiški župan Borut Sajovic je v svoji kategoriji zasedel 
četrto mesto. / Foto: Maša Likosar

Direktor tekmovanja Klemen Grašič in redni udeleženec 
pokljuškega teka na smučeh, evropski poslanec Lojze 
Peterle / Foto: Maša Likosar
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sudoku_LAZJI_19_08
NALOGA

6 8 1 4 5
2 5 7 4

3 5 6 1
3 7 8 2 9

3 6
9 5 3 4 1

4 1 5 2
7 6 4 5

6 8 9 7

sudoku_LAZJI_19_08

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_08
NALOGA

1 7 5 9 2
4 3
6 3 7

1 5 6
3 9 1
6 2 7

3 1 6
8 2

9 7 1 8

sudoku_TEZJI_19_08

REŠITEV

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

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_19_08
NALOGA

17592
43
637

156
391
627

316
82

9718

sudoku_TEZJI_19_08

REŠITEV

178539624
459126873
623847951
287415369
534698217
961273548
745382196
816954732
392761485

sudoku_LAZJI_19_08
NALOGA

68145
2574

3561
37829

36
95341

4152
7645

6897

sudoku_LAZJI_19_08

REŠITEV

687134952
215967834
493285617
378421569
154396728
926758341
841573296
739612485
562849173

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 30. 1.
16.00 METULJ
20.15 VEDRINA
16.15 TAKSI BLUZ
18.00 MARIJA ŠKOTSKA
14.30 ELIOT REŠUJE BOŽIČ, sinhro.
14.00 RALPH RUŠI INTERNET:  
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
20.45 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 30. 1.
21.10 METULJ
18.10, 20.20 VEDRINA
19.20 TAKSI BLUZ
16.50, 20.45 STEKLENI
18.40 TIHOTAPEC
16.10 MARIJA ŠKOTSKA
15.40, 21.00  
PRIJATELJA ZA VEDNO
17.45 RALPH RUŠI INTERNET:  
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
15.30 RALPH RUŠI INTERNET:  
RAZBIJAČ RALPH 2, 3D, sinhro.

16.00 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA ZRCAL, 
sinhro.
18.00 AQUAMAN
20.00 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 29. 1.
19.00 KLATEŽ – LEGENDA FREDA 
BECKEYA

Sreda, 30. 1.
20.00 SUSPIRIA

Četrtek, 31. 1.
19.00 STEKLENI

Sobota, 2. 2.
16.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
18.00 ZELENA KNJIGA
20.15 SUSPIRIA

Nedelja, 3. 2.
15.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
17.30 STEKLENI
20.00 ZELENA KNJIGA

Ponedeljek, 4. 2.
19.00 ZVEZDA JE ROJENA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 29. januarja, in sreda, 30. januarja
9.45, 11.15 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

Sreda, 30. januarja, in četrtek, 31. januarja
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
29. 1.

-3/2 °C

Nedelja 
3. 2.

-4/5 °C

Sreda 
30. 1.

Četrtek
31. 1. 

Petek
1. 2. 

Sobota
2. 2.

-4/1 °C -2/1 °C -1/3 °C -2/4 °C

Ponedeljek 
4. 2.

Torek
5. 2.

Sreda
6. 2.

Četrtek
7. 2.

-5/4 °C -5/3 °C -4/3 °C -4/3 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Cena počitnic je 186 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno Gorenjskem glasu 
 na  Nazorjevi ulici 1 v Kranju .
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          POČITNICE // od  10. do 15. februarja 2019

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 9,00 EUR 
doplačilo za hotel Vita: 5,00 EUR

29. 1.  tor. Franc 7.28 17.02

30. 1. sre. Martina 7.27 17.04 

31. 1. čet. Janez 7.26 17.05

1. 2. pet. Ignac 7.25 17.06

2. 2. sob. Marija 7.24 17.08

3. 2. ned. Blaž 7.22 17.09

4. 2. pon.  Andrej 7.21 17.11

Neža Rozman

Kranjska Gora – Smučišče 
v Kranjski Gori je gostilo že 
17. humanitarni veleslalom, 
na katerega vabi Lions klub 
Bled Golf. Letošnji Lions Ski 
Open, kot se dogodek imenu-
je, je oplemenitilo sončno vre-
me, po progi pa se je zapodilo 
kar 54 tekmovalcev, ki so tek-
movali v štirih kategorijah. 

Veleslalom ni le tekma, 
pač pa celodnevni dogodek, 
ki združuje šport, gibanje 
na svežem zraku in dobro-
delnost, tekmovalni del pa 

je odprt za vse smučarje, ne 
le člane kateregakoli Lions 
kluba. Ves izkupiček od pro-
danih smučarskih vozovnic 
in startnin gre v dobrodel-
ne namene, enako tudi do-
biček srečelova, za katerega 
sredstva prispevajo števil-
na slovenska podjetja, glav-
na nagrada pa so bile Elano-
ve smuči. »Sredstva bodo le-
tos razdeljena med tri pre-
jemnike,« je dejal Gorazd 
Copek, ki je predsednik or-
ganizacijskega odbora ve-
leslaloma, »prejeli jih bodo 

Zavod Pod strehco, sklad so-
cialnih toplih obrokov iz Lju-
bljane, Zavod Korak, ki po-
maga družinam s prizade-
timi otroki, in Zavod Vidim 
cilj, ki pomaga družinam s 
slabovidnimi otroki.«

Najmlajši člani Zavoda 
Vidim cilj so se spustili tudi 
po progi, saj jim Lions klub 
Bled Golf vsako leto omo-
goči smučanje. Dogajanje 
spremlja tudi bogat zabavni 
program, na katerem so so-
delovali mladi talenti iz Stu-
dia Osmnika in pa DJ Pero.

Smučali za dober namen
Lionisti iz kluba Bled Golf so organizirali tradicionalni humanitarni veleslalom, izkupiček katerega so 
podarili trem ustanovam. 

Slabovidni mladi smučarji skupaj s spremljevalci in člani Lions kluba Bled Golf / Foto: Tina Dokl

Jernej Slivnik, slovenski paraolimpijec, skupaj z Rokom 
Bezlajem, predsednikom LK Bled Golf, in Gorazdom 
Copkom iz LK Bled Golf / Foto: Tina Dokl

Komenda – V Komendi je odprt javni razpis za podelitev ob-
činskih priznanj za letošnje leto. Kandidate lahko predlagajo 
posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organiza-
cije in skupnosti, društva, organi lokalne skupnosti ter drugi 
subjekti s stalnim prebivališčem oz. sedežem na območju 
občine, in sicer najkasneje do 27. marca. Podelili bodo največ 
eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja.

Razpis za podelitev občinskih priznanj
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 Zobozdravnik/-ca (Kranj) 
Opis dela: diagnosticiranje, preprečevanje in zdravljenje zobnih in ustnih bolezni. 
Dvoizmensko delo v profesionalnem, kvalitetnem in simpatičnem kolektivu, delo v 
sodobnem in kakovostno opremljenem Zobozdravstvenem centru Kranj, možnost 
napredovanja, poslovne in osebne rasti, redno delo. CARA M, d. o. o., Smlednik 88, 
1216 Smlednik. Prijave zbiramo do 8. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni predstavnik v lekarnah m/ž (Šenčur, po Sloveniji) 
V naš tim vabimo osebo z izrazitim smislom za prodajo in prezentacijo, ki želi svojo 
ljubezen in strast do nutricionizma in zdravega načina življenja pretvoriti v kariero 
prodajnega predstavnika. SABEX, d. o. o., POSLOVNA CONA A18, 4208 ŠENČUR. Pri-
jave zbiramo do 1. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za kakovost in tehnologijo v proizvodnem procesu m/ž (Kranj) 
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe tehnične 
smeri (elektro, strojna, mehatronika ipd.). Zaželene delovne izkušnje na področju 
proizvodnih procesov. Aktivno znanje angleškega jezika. Dobro poznavanje 
računalniških sistemov (Windows, MS Office). GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, d. 
o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 3. 2. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Sodelavci v prodaji m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaželena končana IV. stopnja izobrazbe trgovske oz. sorodne smeri, 
veselje do dela v trgovini, veselje do dela z ljudmi, angažiranost, prilagodljivost in 
veselje do dela v timu. New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 24. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter in serviser klimatskih naprav, hladilnih sistemov in toplotnih črpalk 
m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanega dela bi radi v svoje vrste povabili kader, ki že zna oziroma se je 
pripravljen usposobiti za dinamično delo na terenu: montažo klimatskih naprav 
– split sistemov, toplotnih črpalk, servis prezračevalnih, ogrevalnih in hladilnih 
naprav, priklop in vezava stikal ter avtomatike. Klima Belehar prezračevanje in kli-
matizacija, d. o. o. , Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 2. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v operativi/Carinski deklarant m/ž (Brnik)
Carinski deklarant opravlja zastopanje poslov v carinskih zadevah ter sodeluje 
pri carinskem pregledu blaga in pri pregledih blaga, ki ga opravljajo inšpekcijske 
službe. UPS Adria (S) Ekspres, d. o. o., Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik – aerodrom. Pri-
jave zbiramo do 20. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni referent m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, aktivno znanje angleškega 
jezika (in/ali nemškega jezika), odlične komunikacijske sposobnosti, veselje do 
dela v prodaji, občasna možnost potovanj. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog v razvoju m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: razvoj in optimizacija konceptov izdelkov na osnovi proizvodnih 
tehnologij s končnim namenom optimizacije in pocenitve izdelka, opreme in dela, 
razvoj in načrtovanje proizvodnih procesov (linij) ter tehnologij v razvojni fazi iz-
delka, montaža prototipov ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave 
zbiramo do 10. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Srednja medicinska sestra m/ž (Radovljica) 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogo-
ji za zasedbo: opravljen strokovni izpit zdravstvenih delavcev na področju zdravst-
vene dejavnosti, sposobnost timskega dela, sposobnost sprejemanja povečanih 
obremenitev, aktivno znanje slovenskega jezika, delo v neenakomerno razpore-
jenem delovnem času ... Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 
4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 2. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Električar-vzdrževalec m/ž (Sovodenj) 
Pričakujemo: zaključena poklicna/srednja izobrazba elektro smeri, izkušnje niso 
pogoj, ročna spretnost, delo v timu in timska naravnanost, natančnost in zanes-
ljivost, prilagodljivost glede delovnega časa in vrste dela. Termopol, d. o. o., Ko-
privnik 50, 4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 24. 2. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Bolničar negovalec I – nega III in IV m/ž (Radovljica) 
Opazovanje oskrbovanca, merjenje vitalnih funkcij ter prepoznavanje potreb 
starejših zdravih ljudi in varovancev v socialnih zavodih in na domu, prepoznavanje 
potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidni, osebe z demenco, duševno bolni), pre-
poznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno obveščanje zdravst-
venih in socialnih delavcev ... Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 
4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 2. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar/kuhar m/ž (Lahovče, Cerklje na Gorenjskem) 
Iščemo sodelavko/ca za delo v piceriji. Delo zajema strežbo hrane in pijače. Od kan-
didata pričakujemo urejeno, pošteno in zanesljivo osebo z aktivnim znanjem slov-
enskega jezika in pasivnim znanjem vsaj enega tujega jezika. Picerija Botana, Bojan 
Globočnik, s. p., Lahovče 11, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 24. 2. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

predstava za otroke
CESARJEV SLAVEC
Družinsko gledališče Kolenc
torek, 29. 1., ob 17.30, dvorana

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.

predavanje
KAKO SEM HČERKI Z 
ALPINIZMOM RAZLOŽIL ŽIVLJENJE
Bogdan Biščak
četrtek, 31. 1., ob 19.00, dvorana

pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
vsako sredo, ob 17.30, pravljična soba
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                        + poštnina

15  90
EUR

Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

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

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.
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Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: četrtek, 31. januar-
ja, ob 18. uri izobraževanje za mir, 3. del, 2. srečanje; pe-
tek, 1. februarja, ob 17. uri družabni večer z igranjem taroka; 
ponedeljek, 4. februarja, ob 9.30 predstavitev joge, ob 18. 
uri predstavitev knjige Tomaža Kukovice Voltanove hčerke. 
Šenčur: sreda, 30. januarja, ob 8.30 telovadba za prožno 
telo. Obvezna prijava na telefon 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Blagoslov sveč
Jesenice – Župnija Jesenice in Gornjesavski muzej Jeseni-
ce vabita na blagoslov sveč, ki bo ob svečnici, v soboto, 2. 
februarja, ob 19. uri na trgu ob plavškem dimniku na Stari 
Savi. Blagoslovu sledi ogled stalne etnološke zbirke v rekon-
struiranem delavskem stanovanju v Kasarni na Stari Savi.

Knjižničarji kot moderatorji družinske pismenosti 
Kranj – Mestna knjižnica Kranj organizira zaključno konfe-
renco projekta Family Literacy Works! pod naslovom Knji-

Mateja Rant

Kranj – Ob zaključku evrop-
skega leta kulturne dedišči-
ne bodo v okviru Šole pre-
nove prvič podelili prizna-
nja lastnikom objektov kul-
turne dediščine za uspešno 
in kakovostno izvedeno pre-
novo. V ožji izbor se je uvr-
stilo 17 kakovostno obnovlje-
nih objektov kulturne dediš-
čine, med njimi trije z Go-
renjskega.

Priznanja za uspešno izve-
deno prenovo objektov kul-
turne dediščine bodo pode-
lili partnerji Šole prenove, to 
so Univerza v Ljubljani, Fa-
kulteta za arhitekturo, Zavod 
za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, Združenje zgo-
dovinskih mest Slovenije ter 
Srednja gradbena, geodetska 
in okoljevarstvena šola Lju-
bljana. Tudi na ta način želijo 
prispevati k razvojnemu ohra-
njanju slovenske arhitekturne 

dediščine, poudarjajo v Šoli 
prenove. Po njihovem si prav 
vsak od petdesetih lastnikov 
obnovljenih objektov, ki so jih 
predlagali v ocenjevanje, za-
služi zahvalo za obnovo in s 
tem ohranitev enega od objek-
tov kulturne dediščine. Se-
demnajst uspešno prenovlje-
nih objektov kulturne dedišči-
ne, ki so se uvrstili v ožji izbor, 
pa so predstavili tudi v mono-
grafiji z naslovom Prenove, 
zgodbe o hišah. Med njimi so 

tudi hiša v Podkorenu lastni-
ce Martine Gregori, Vrbanova 
domačija iz Brodov v Poljan-
ski dolini lastnice Slavice Pe-
ternelj in hotel Linhart v Rado-
vljici lastnika Petra Kolariča.

Med objekti, ki so se 
uvrstili v ožji izbor, bodo 
prihodnjo sredo trem pode-
lili priznanja, in sicer za pre-
novo arhitekture, za preno-
vo notranjosti in opreme ter 
za prenovo in ohranjanje iz-
virne dejavnosti. 

Trije objekti tudi z Gorenjskega
Jutri bodo razglasili prejemnike priznanj za uspešno izvedeno prenovo objektov kulturne  
dediščine v preteklem letu.Suzana P. Kovačič

Podnanos – Podnanos je 
bil zadnjo januarsko sobo-
to pravo mravljišče mladih 
planincev in njihovih men-
torjev na 30. državnem tek-
movanju Mladina in gore, 
najbolj uveljavljeni pla-
ninski preizkušnji za mla-
de iz znanj, veščin in izku-
šenj z vseh področij in ob-
lik planinskega delovanja, 
ki osnovnošolce pripravlja 
na varnejši in samostojen 
obisk gora, letos pa so četrtič 

svoje poznavanje planinstva 
pokazali tudi srednješol-
ci. Osnovnošolski prvaki so 
postali Prfarski štruklevci iz 
Spodnje Idrije pred drugou-
vrščenimi Košutarskimi ga-
unarji iz OŠ Tržič (Planin-
skega društva Tržič), in Li-
tijskimi orli na tretjem mes-
tu. Med srednejšolskimi eki-
pami so prva tri mesta za-
sedli tekmovalci iz Planin-
skega društva Idrija, s četr-
tim mestom se lahko pohva-
li ekipa Planinec Barbapapa 
(Planinsko društvo Bled). 

Košutarski gaunarji drugi 
na državnem tekmovanju 
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si. Če ga naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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ISBN 978-961-7031-23-2   14,90 €

9 789617 031232

vzporedno 
žilnat

dolgopecljat

globoko 
izrobljen

Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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ZAHVALA 
Dragi Jože, počivaj v miru.
Spomin nate nam bo vedno polepšal dan.

V 88. letu se je od nas za vedno poslovil naš dragi mož, ati, tast, 
dedi in pradedi

Jože Kovač 
iz Zminca

Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, nam nudili pomoč in tolažbo, sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem. Še posebno se zahvaljujemo g. 
župniku Mateju Nastranu in bratom kapucinom za lepo opravljen 
pogrebni obred, prav tako kapucinskim pevcem za lepe, občuteno 
zapete pesmi. Iskrena hvala tudi vsem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče, svete maše, molitve in denarno pomoč ter vsem, ki ste 
se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala. Naj vam Bog povrne vse dobro.

Z žalostjo v srcu: žena Marica, hčerka Alenka s Francijem, sin 
Damijan, vnuki Matej in Matjaž z družinama, Veronika in Rok.

V SPOMIN

Minilo je leto, odkar vaju ni, 
 spomini pa ostajajo ... 

Lovro Mubi         Ivanka Mubi
Hvala vsem, ki se ju spominjate in postojite ob grobu.

Spodnja Bela, Nova vas

Vse na svetu mine, 
vse se spremeni, 

le spomin na vaju ostaja ... 

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 8. krog – 27. januar 2019
10, 14, 19, 20, 31, 33, 34 in 30

Loto PLUS: 5, 12, 19, 29, 34, 36, 39 in 23
Lotko: 4 9 5 4 6 4

Sklad 9. krog za Sedmico: 580.000 EUR
Sklad 9. krog za PLUS: 120.000 EUR
Sklad 9. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1 sobno stanova-
nje, po možnosti v pritličju ali v blo-
ku z dvigalom, tel.: 059/016-701, 
030/278-598 
 19000239

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19000247

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NAKLADALKO Sip Novi Pionir 17/6, 
tel.: 031/286-590 
 19000250

TRAČNI obračalnik Sip 220, novejši, 
tel.: 041/620-824 
 19000249

KUPIM

TRAKTOR in njegove priključke, v ka-
teremkoli stanju, tel.: 031/284-917  
 19000251

TRAKTOR, kiper prikolico in mini 
bager, lahko v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933 
 19000014

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 18003876

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO disponenta za organi-
zacijo prevozov po Sloveniji. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 
041/640-380 
 19000242

PRODAJALCI visoko cenovnih arti-
kov pozor! Za najprestižnejši projekt 
Temeljnih dokumentov slovenstva, 
zaposlimo enega visoko motivirane-
ga predstavnika. Posredništvo Zdene 
Brovč s.p., Zminec 127, Šk. Loka, 
040/304-270  
 19000218

IŠČEMO novo sodelavko v frizerskem 
salonu. Tea Rakef, s. p.,  Bizantova c. 
9, Medvode, tel.: 040/848-521  
 19000222

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18003877

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19000200

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19000151

SELITVE in prevozi, odvoz in iznos 
odsluženega pohištva, bele tehnike in 
druge stanovanjske opreme, montaža 
pohištva. Danial Stojaković s.p., Goga-
lova ul. 5, Kranj, tel.: 068/621-996  
 19000248

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE  ponudbe za iskrene ljudi 
zrelih ter starejših let. http://www.zau.
si, tel.: 031/836-378 18003879

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

www.gorenjskiglas.si

žničarji kot moderatorji družinske pismenosti v torek, 29. 
januarja, ob 9. uri v dvorani knjižnice v prvem nadstropju.

Program otroških dejavnosti
Jesenice – V torek, 29. januarja, bodo angleške igralne urice 
ob 16.30; v sredo, 30. januarja, bodo nemške igralne urice 
ob 16. uri, ustvarjalne delavnice ob 17. uri; v četrtek, 31. janu-
arja, bo ura pravljic ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke ob 18. uri; v petek, 1. februarja, bo Brihtina pravljična 
dežela za otroke od četrtega leta, ki ta čas niso v vrtcu, ob 
10. uri. 

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 31. januarja, ura pravljic z 
grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
ob 17.45. 

Slovenski Javornik – V Knjižnici bodo danes, v torek, 29. ja-
nuarja, ustvarjalne delavnice ob 15. uri, žrebanje nagrajencev 
knjižne uganke ob 16. uri.

Prepevanje v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 1. februarja, se bo v Hiši čez cesto Pr' Franč 
spet prepevalo. Vse ljubitelje ljudskega petja prisrčno vabijo, 
da se jim pridružijo ob 18. uri.

IZLETI

Jurjeva krožna pot
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur v četrtek, 31. januarja, 
organizira pohod po Jurjevi krožni poti v okolici Šenčurja. 
Skupne zmerne lahke hoje bo od dve do tri ure (10 km). Od-
hod izpred spomenika Marije Terezije v Šenčurju bo ob 10. 
uri. Info. Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Pohodniški izlet Dragonja–Sveti Duh (Sveti Peter)
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Dragonja–Sveti Duh (Sveti Peter) v četrtek, 7. februarja. Od-
hod bo ob 8. uri s posebnim avtobusom izpred Creine. Pot 
je lahka pohodniška, trajala bo dve uri in pol. Prijave z vpla-
čili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 4. februarja.

Pohod po poti kulture (Mirna Peč)
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na tradicionalni 
pohod po poti kulture v soboto, 9. februarja: iz vasi Ajdovec 
mimo planinskega doma Frata v Globodolsko podolje (204 
n. m.), nato na grič Golobinjek (461 n. m.), nato do Mirne 
Peči. Pohodniki bodo obiskali muzeja pesnika Toneta Pav-
čka in glasbenika Lojzeta Slaka. Hoje bo za tri ure. Odhod 
izpred parkirišča pri Mercatorju na Primskovem bo ob 7.30. 
Prijave in vplačila: v društveni pisarni ob sredah med 17. in 

18. uro ali na TRR društva. Informacije dobite pri vodniku 
M. Čeliku na tel. 031 418 146.

OBVESTILA

Predstavitev knjige Jožefmarija Escriva 
Kranj – V sredo, 30. januarja, bo ob 19. uri v knjigarni  
Ognjišče predstavitev knjige Jožefmarija Escriva, ustanovite-
lja prelature Opus Dei. Pogovor s Feliujem Torro, duhovni-
kom prelature Opus Dei, in Juretom Plutom bo vodil Matej 
Erjavec.

Zaključek Podjetniške akademije 2018
Tržič – Zaključek Podjetniške akademije 2018 bo v sredo, 30. 
januarja, ob 18.30 v Kavarni Stara godba, kjer bodo udele-
ženci akademije predstavili svoje poslovne ideje. Udeležba 
je brezplačna, na dogodek pa se je treba predhodno prijaviti 
na prijava@trzicpodjeten.si ali 04 592 55 51.

Delavnica baleta
Tržič – V nedeljo, 3. februarja, se lahko v prostorih KUD Leyli 
na Balosu 4 udeležite delavnice Osnove baleta za odrasle z 
Iryno Stankovič. Delavnice se lahko udeleži vsak, ne glede na 
starost in predznanje. Obvezne so prijave na: leyli.orient@
gmail.com, oziroma na telefonsko številko: 040 865 362.

PREDAVANJA

Sadovi vere
Kokrica – V sredo, 30. januarja, bo ob 18. uri v Kulturnem 
domu predavanje Branka Dežmana z naslovom Sadovi vere. 
Molili bodo tudi za bolne in druge potrebe. Prireditev orga-
nizira Zavod za izobraževanje Besede življenja, Kranj. 

Apalaška pot
Tržič – Apalaška pot: 3500 kilometrov hribov in Amerike 
je naslov potopisnega predavanja Jakoba J. Kende, ki bo v 
knjižnici dr. Toneta Pretnarja v torek, 29. januarja, ob 19. 
uri.

KONCERTI

Tržič poje
Tržič – Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna enota 
Tržič v petek, 1. februarja, ob 18.30 v Osnovni šoli Bistrica 
organizira 38. Območno srečanje odraslih pevskih zborov 
Tržič poje 2019.
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Anketa

Nik Pajnič, Kočevje:

»Zima je 'fajn', saj lahko 
smučamo, drsamo in se na-
sploh družimo na snegu. Sla-
bih strani zime ne vidim, mo-
goče le, če je preveč mrzlo. 
Slabe stvari pridejo, če si jih 
sami naredimo.«

Lucija Gruber, Žirovnica:

»Pri zimi me moti samo hud 
mraz, ker je potem treba 
zjutraj čistiti stekla na avtu. 
Sicer pa zima meni in otro-
kom prinaša samo veselje 
in priložnost za miganje na 
zraku – drsanje, smučanje.«

Mateja Legat, Hraše:

»Sneg, zabava na snegu in 
pa kidanje, kar je prisilna re-
kreacija, čeprav marsikomu 
ni všeč. Pozimi so otroci bolj 
sproščeni in narava zares 
počiva. Slabe strani si prikli-
čemo sami.«

Mirsad Sukanović, Koper:

»Jaz vidim samo dobre last-
nosti zime, saj sem zavzet 
planinec in sneg z nizkimi 
temperaturami prinaša pri-
ložnosti za kakšne zanimive 
ture. Razveselim pa se tudi 
smučanja.«

Neža Rozman

V preteklem koncu tedna nas 
je objelo zimsko vzdušje. 
Nizke temperature, a sončno 
vreme so iz toplih domov pri-
vabile številne sprehajalce. 
Povprašali smo jih, kaj jim je 
pri zimi najbolj všeč ter kaj jih 
najbolj moti.

Foto: Tina Dokl

Zima je 'fajn'!

Marjan Zupan, Tržič:

»Pozimi z otroki najraje smu-
čamo, se sankamo ali drsa-
mo. To počnemo skoraj vsak 
dan, doma ali pa se odpravi-
mo kam v tujino, na primer v 
Avstrijo. Pri zimi je slabo to, 
da je premalo mraz.«

info@g-glas.si

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

Danes zjutraj bo megleno, popoldne pa se bo delno zjasnilo. 
Jutri bo oblačno. Oblačno bo tudi v četrtek, ko bo občasno 
tudi snežilo.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V soboto so v pro-
store turističnega društva v 
Šenčurju vse do srede po-
poldneva prihajali domačini 
in drugi, ki jim diši tradici-
onalna šenčurska godla. To 
je jed, ki so jo običajno ku-
hali ob kolinah in je značilna 
predvsem za gorenjski oko-
liš. V Šenčurju pa jo kuhajo 
še malo drugače kot drugje 
in po receptu starejših šen-
čurskih gospodinj jo prip-
ravljajo tudi v turističnem 
društvu. Kot je povedala 
predsednica društva Damja-
na Pečnik, ki je bila v soboto 
skupaj z drugimi zaposlena 
pri strežbi šenčurske godle, 
jo vsako zimo skuhajo dvak-
rat, letos jo bodo znova 16. 
februarja. Po značilni šen-
čurski jedi se je poimenova-
lo tudi društvo Godlarji, ki 
vsako leto prireja daleč nao-
koli znano pustno povorko, 
na njej nobeno leto ne manj-
ka kotel s kuhanjem godle. 

Tokrat so jo v turističnem 
društvu skuhali 160 litrov, 
glavni kuharici ista bili Zal-
ka Jovanovič in Kristina Tu-
šek, pri tem jima je vešče 
asistiral Brane Štular. God-
la je jed, ki jo pripravijo iz 

ješprenja, kaše in svinjske 
krvi, pripravijo jo na svinj-
ski masti, s čebulo, česnom 
in nekaterimi začimbami. 
Obilno jo zabelijo z ocvir-
ki in ponudijo s krompir-
jem v oblicah. Takšno ko-
silo si je v soboto privoščilo 
precejšnje število Šenčurja-
nov, na godlo so prišli iz bli-
žnjih in tudi bolj oddaljenih 
krajev, mnogi pa jo odnesejo 

tudi domov. Posebnost šen-
čurske godle v primerjavi s 
to jedjo drugod je v svinjski 
krvi, ki pa jo je po pripove-
di šenčurskih kuharjev vse 
težje dobiti. Drugje so god-
lo pripravljali iz obarnika, te-
kočine, ki je ostala od obar-
janja krvavic. Takšne se je iz 
svojega otroštva spomnila 
tudi ena od obiskovalk, ki pa 
se je zlahka navadila okusa 

šenčurske godle. Tudi ostali 
jedci so pritrdili, da jim od-
lično tekne. V soboto so jim 
godlo postregli: Žanko Re-
bernik, Francka Stružnik, 
Marko Kogovšek, Rado Sne-
dic, Damjana Pečnik, Bran-
ka Kuhar, Vinko Mesec in 
Anita Žun Mesec. Nič jih ni 
skrbelo, da bi je kaj ostalo, 
saj kljub veliki količini ved-
no poide.

Godla je imenitno teknila
Člani Turističnega društva Šenčur se tudi letos niso izneverili tradiciji: skuhali in postregli so svojo 
tradicionalno zimsko jed, godlo. 

Godlo so skuhali: Zalka Jovanovič (prva z leve), Kristina Tušek (druga z leve) in tretji z leve 
Brane Štular, na sliki tudi Marko Kogovšek, Žanko Rebernik, Damjana Pečnik in Francka 
Stružnik. / Foto: Janez Kuhar 

Ana Šubic

Kranj – Kmetijsko gozdarski 
zavod Kranj vabi v četrtek, 31. 
januarja, na javno predstavi-
tev dveh razpisov, ki bo pote-
kala v sejni sobi zavoda (Ces-
ta Iva Slavca 1, Kranj). Začeli 
bodo ob 9. uri s predstavitvi-
jo razpisa Podpore za nalož-
be v kmetijska gospodarstva, 
ki so možne za ureditev hle-
vov in drugih gospodarskih 
poslopij ter greznic in čistil-
nih naprav, gradnjo objek-
tov ter nakup in postavitev 
mobilnih objektov za skladi-
ščenje živinskih gnojil, zate-
snitev odprtih lagun za skla-
diščenje živinskih gnojil in 
gradnjo kompostarn. Ob 

10.30 bo sledila še predstavi-
tev razpisa za naložbe v pre-
dindustrijsko predelavo lesa 
za leto 2018. Razpis podpi-
ra naložbe v stroje za prekla-
danje materialov, opremo za 
žaganje lesa, skobljanje lesa 
in drugo strojno obdelavo 
okroglega lesa, profiliranje, 
iveriranje, proizvodnjo žele-
zniških pragov, lesenih dro-
gov, kolov, sekancev in ive-
ri, sušenje lesa, impregna-
cijo, modifikacijo lesa, pro-
izvodnjo lesnih peletov, bri-
ketov ali drv za energetsko 
rabo. Predstavitvi bosta iz-
vedli specialistka za ekono-
miko Ana Demšar Benedi-
čič in specialistka za razvoj 
podeželja Blaška Božnar. 

Predstavitev javnih razpisov 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Minister za kulturo 
Dejan Prešiček, ki so mu za-
posleni na ministrstvu oči-
tali mobing, je konec tedna 
predsedniku vlade Marjanu 
Šarcu poslal odstopno pis-
mo. Premier je včeraj njegov 
odstop sprejel, prav tako pa 
želi, da odideta tudi držav-
na sekretarja Jan Škoberne 
in Vojko Stopar. Odnosi na 
ministrstvu so po Šarčevih 
besedah skrhani do te mere, 
da vodilna ekipa po vsem, 
kar se je zgodilo, ne more 
več delati naprej. 

Minister Prešiček sodi v 
kvoto koalicijske stranke SD, 
ki je prejšnji teden razpra-
vljala o ministrovem ravna-
nju in potem odločitev pre-
pustila predsedniku vlade. 

Šarec zdaj pričakuje, da bo 
SD čim prej predstavila no-
vega kandidata. Ministru 
Prešičku se je tudi zahvalil 
za dosedanje delo, čeprav se 
njegov mandat končuje na 
tak način, je pa vseeno poka-
zal voljo po reševanju stvari 
na področju svojega resorja.  

Šarec sprejel Prešičkov 
odstop

Premier je sprejel odstop 
ministra Prešička. 

Breznica – Občina Žirovnica je objavila javni razpis za spodbu-
janje gospodarstva v občini, konkretno za spodbujanje sobo-
dajalstva in s tem razvoj turizma v občini. Na voljo je pet tisoč 
evrov nepovratnih sredstev, s katerimi bo občina sofinancirala 
nakup notranje opreme za ureditev sob in apartmajev pri so-
bodajalcih. Razpis je odprt do 4. marca.

Občina Žirovnica spodbuja sobodajalstvo
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