
AKTUALNO

»To se lahko  
zgodi povsod«
Stare stavbe, v kakršnih deluje ve-
liko bolnišnic in drugih socialno-
varstvenih ustanov, je težko opre-
miti z najsodobnejšimi sistemi 
požarne varnosti. Poleg tega težko 
zagotavljajo varnost osebam, ki so 
nevarne sebi in okolici.

3

GORENJSKA

Vse bliže prenovi
V kratkem se bo vendarle začela 
prenova vrtca in Podružnične šole 
Center v Kranju. Na zadnji seji 
kranjskega mestnega sveta so po-
trdili prerazporeditev denarja iz 
projekta Gorki – 2. sklop (2. faza) 
na račun za dozidavo in rekon-
strukcijo vrtca in šole.

6

ŠPORT

Alex Cisar  
najboljši na svetu
Naše mlade biatlonke in biatlonci 
so odlično nastopili na svetovnem 
prvenstvu na Slovaškem. Če gre 
soditi po tem prvenstvu, ki je za-
dnje dni potekalo v Osrblieju na 
Slovaškem, se za prihodnost slo-
venskega biatlona ni bati. 
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KRONIKA

Poplavljalo  
objekte, ceste ...
Obilne padavine so konec tedna 
precej preglavic povzročile tudi na 
Gorenjskem. Gasilske enote so bile 
nenehno na terenu in so pomagale 
prebivalcem, ki jim je poplavljalo 
kleti, marsikje pa je narasla voda 
zašla tudi na vozišča.

12

VREME

Danes bo zmerno do pre-
težno oblačno. Jutri in v 
četrtek bo pretežno jasno, 
zjutraj bo možna megla. 
Pihal bo šibak veter.

–4/7 °C
jutri: pretežno jasno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Naslednja številka Gorenjskega glasa bo  
zaradi praznika izšla že dan prej kot običajno,  

torej v četrtek, 7. februarja.

Simon Šubic

Kranj – Tiskarna in knjigove
znica Gorenjski tisk storitve 
iz Kranja je od petka v likvi
dacijskem postopku, kar se 
je sicer napovedovalo že ne
kaj časa. V skladu s sklepom 
Okrožnega sodišča v Kranju 
o prenehanju rednega delo
vanja družbe in začetku li
kvidacije imajo zdaj upni
ki trideset dni časa za pri
javo terjatev. »Družba ima 
dovolj premoženja ter bo v 
postopku likvidacije v celo
ti poravnala vse svoje obve
znosti, prav tako bo v celoti 
izpolnila vse še nezaključe
ne posle in dolgoročne po
godbe, uredila razmerja z 
delavci in drugimi deležniki 

ter izterjala terjatve, preosta
nek pa se bo razdelil družbe
niku,« je za Gorenjski glas 

razložil dosedanji direktor 
podjetja in zdaj likvidacij
ski upravitelj Bojan Kos. Kot 

smo izvedeli, bo proizvod
nja predvidoma potekala še 
do 15. aprila oz. do izpolni
tve že prejetih naročil.

Načrt izvedbe postopka 
likvidacije je še v pripravi, 
brez zaposlitve pa bo v roku 
treh mesecev ostalo pribli
žno 85 od trenutno 115 za
poslenih, je napovedal Kos. 
Okoli trideset delavcev na
meravajo prezaposliti v ško
fjeloško Embalažno grafič
no podjetje EGP, ki je tako 
kot Gorenjski tisk storitve 
v lasti ljubljanske družbe 
MSIN. EGP bo namreč od 
kranjske tiskarne predvido
ma odkupil en stroj in s tem 
razširil svojo proizvodnjo. 

Gorenjski tisk v likvidaciji
Lastnik MSIN pojasnjuje, da poskušajo z likvidacijo Gorenjskega tiska storitev čim bolj omiliti 
negativne posledice, saj bodo v likvidaciji poplačani vsi upniki, tudi zaposleni.  

Gorenjski tisk storitve ima po mnenju zaposlenih dovolj 
naročil, a po drugi strani s poslovanjem že nekaj let 
ustvarja izgubo, zato je od petka v likvidaciji. / Foto: Gorazd Kavčič 45. stran

Simon Šubic

Trata, Kranj – Škofjeloški ga
silci so v soboto zvečer odhi
teli v podjetje Knauf Insula
tion, kjer je izbruhnil požar v 
zunanjem montažnem skla
dišču. Požar so pogasili v eni 
uri, poškodovanih ni bilo, 
večja škoda ni nastala. A 

posledice požara bi bile lah
ko precej hujše, če ne bi pred 
ognjem obvarovali bližnjega 
skladišča, v katerem je bilo 
63 jeklenk z različnimi pli
ni. S požarom se je spopadlo 
64 gasilcev iz petih društev 
Gasilske zveze Škofja Loka. 

Gasilci v Knaufu 
preprečili najhujše
Škofjeloški gasilci so v soboto zvečer na dvorišču 
podjetja Knauf Insulation pred ognjem obvarovali 
več kot šestdeset jeklenk z različnimi plini. Zaradi 
požara so v nedeljo evakuirali kranjsko Qlandio. 

412. stran

Igor Kavčič

Škofja Loka – Ivan Sivec ne
dvomno velja za enega naj
bolj plodovitih slovenskih 
pisateljev vseh časov, v špor
tnem žargonu bi mu lahko 
pripisali več rekordov. Napi
sal je že 150 knjig, na Glaso
vi preji smo izvedeli za »še 
toplo« 151. knjigo z naslo
vom Ajda na polju. V njej je 
poleg temeljite bibliografije 
svojih knjig – med njimi je 
dvajset zgodovinskih roma
nov, 21 biografskih roma
nov, 17 del za družinsko bra
nje, tu pa so še socialnopsi
hološki romani, pustolovski 

romani, knjige s športno te
matiko, knjige za mlajše in 
najmlajše, knjige o glasbi, 
kmečke povesti in romani, 
spominska proza, humorne 
pripovedi in potopisi – zbral 
tudi 150 besedil za narodno
zabavno in zabavno glas
bo. Verjeli ali ne, doslej jih 
je napisal več kot 2500 in za
nje prejel številne nagrade 
na najpomembnejših festi
valih narodnozabavne glas
be. Drugi povod, da smo pri
ljubljenega avtorja povabili 
na Prejo, pa je njegov okro
gli življenjski jubilej, v maju 
bo namreč dopolnil sedem
deset let. 

V pogovoru z Miho Nagli
čem nam je Ivan Sivec raz
kril nekatere skrivnosti svo
je pisateljske marljivosti, 
kaj ga spodbuja k pisanju 
in na kakšen način se loteva 
bodisi romanov bodisi prav
ljic za otroke. Sogovornika 
sta se dotaknila tudi ta čas 
aktualnih Prešernovih na
grad in dejstva, da je Slav
ko Avsenik ni nikoli dobil. 
Seveda pa Sivec ne bi bil Si
vec, če ne bi stresel kakšne 
duhovite anekdote in z njo 
povedal, kako zanimivo in 
lepo je življenje. Več o veče
ru z njim v Gorenjskem gla
su v četrtek.

Ivan Sivec je pisec brez primere
Na 127. Glasovi preji smo v četrtek v Sokolskem domu v Škofji Loki gostili 
pisatelja, pesnika in publicista Ivana Sivca in izvedeli marsikaj zanimivega  
o njegovem ustvarjanju in pogledih na svet, ki nas obkroža.

Ivan Sivec in Miha Naglič sta razdrla marsikatero zanimivo o pisanju knjig in nas, ki jih tako 
radi beremo. / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme STANKO LOMBAR iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju  
na TV Slovenija

Največji špor-
tni spektakel 
letošnje zime se 
začenja. Govo-
rimo seveda o 
45. svetovnem 
prvenstvu v alp-
skem smučanju, 
ki ga bo malo 
švedsko mesto 
Åre gostilo že 
tretjič. Slovenci 
si največ obeta-
mo od ženskega 

smuka in moškega veleslaloma, kjer se bosta med favoriti 
za odličja tudi Ilka Štuhec in Žan Kranjec. Sicer pa je tudi že 
danes priložnost za prvo medaljo, na sporedu je namreč prva 
končna odločitev – ženski superveleslalom, ki si ga na TV 
SLO 2 lahko ogledate ob 12.15. Televizija Slovenija bo poleg 
ženskega smuka in superveleslaloma ter moškega veleslalo-
ma prenašala tudi vseh ostalih osem tekem. Reporterja bosta 
Urban Laurenčič za moške tekme ter Tomaž Hudomalj za 
ženske, obema pa se bo kot strokovni reporter pridružil Matjaž 
Vrhovnik. Pred vsakim startom bo 15-minutni studio, ki ga bo 
vodila Polona Bertoncelj. 
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste sode-
lovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Katerega leta 
je Ilka Štuhec na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu osvojila 
naslov svetovne prvakinje v smuku? Odgovore s svojimi po-
datki pošljite do srede, 13. februarja, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva 1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.
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Otroška predstava Volk in sedem kozličkov

V soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri si v Kulturnem domu na Kokrici 
lahko ogledate čudovito predstavo Volk in sedem kozličkov. 
Volk se je znašel v gozdu, pred hiško, v kateri je z mamo kozo 
bivalo sedem kozličkov. Kaj se bo zgodilo zdaj, ko je mama 
koza odšla v gozd po nekaj listov sočnega regrata? Bodo koz-
lički dovolj pametni in bodo imeli svoja vrata trdno zaprta? 
Kljub temu da so se kozlički znašli na volkovem jedilniku, se 
je vse srečno končalo. Še dobro, da je bil najmlajši, Smejček, 
dovolj pogumen, da se je volku skril v uro … 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za predstavo Volk in sedem kozličkov. Nagradno vprašanje: 
Koliko kozličkov igra v predstavi? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do torka, 12. februarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 25. januarja 2019, prej-
me dve vstopnici za predstavo Ledena pravljica Uroš Kavčič 
iz Kranja, dve vstopnici za koncert Jana Plestenjaka pa Branka 
Kokaš iz Škofje Loke. Nagrajencema čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Golnik, Jesenice, Kranj – Iz 
Službe za naročanje Klini-
ke Golnik so sporočili, da 
se število napotnic s stopnjo 
nujnosti zelo hitro povečuje: 
»Načeloma se trudimo paci-
ente sprejeti v roku 14 dni. 
Imamo rezervirane termine 
za preglede stopnje nujnosti 
zelo hitro, vendar se občas-
no dogaja, da je prispelih 
napotnic s stopnjo nujnosti 
zelo hitro več, kot imamo re-
zerviranih terminov. V tem 
primeru paciente obvesti-
mo, da presegamo z zako-
nom določene čakalne dobe. 
Pacient se nato lahko odloči 
opraviti pregled v drugi us-
tanovi s krajšo čakalno dobo. 
Kot so še pojasnili v Kliniki 
Golnik, je večina napotnic v 
njihovi ustanovi pregledana 
v triažnem postopku, v ka-
terem se zdravnik specialist 
glede na klinične podatke 
lahko odloči za spremembo 
stopnje nujnosti na napotni-
ci. V primeru, da na napotni-
ci ni dovolj kliničnih podat-
kov, ki bi utemeljili stopnjo 
nujnosti zelo hitro, najprej 
prosijo napotnega zdravni-
ka za dopolnitev napotnice 
oziroma morebitne izvide 
predhodno opravljenih pre-
iskav. Če ne dobijo povratne 
informacije, lahko triažni 
zdravnik spremeni stopnjo 
nujnosti v hitro ali redno. 
»Največ napotnic s stopnjo 
nujnosti zelo hitro prejme-
mo za ambulanto za pljučne 
infiltrate, v večini primerov 
so ti bolniki upravičeni do 

pregleda v roku 14 dni,« so 
še povedali.

Možnost ePosveta

V Splošni bolnišnici (SB) 
Jesenice prejemajo veliko 
napotnic s stopnjo nujnosti 
zelo hitro. Ker pa je bil po-
rast napotnic z omenjeno 
stopnjo nujnosti zelo velik 
in v veliko primerov neute-
meljen, so začeli izvajati tri-
ažo, so pojasnili v bolnišnič-
ni službi za čakalne vrste: 
»Veliko pacientov je pregle-
danih v dogovorjenem času. 
V nekaterih ambulantah pa 
žal enostavno ni mogoče 
pregleda opraviti v tako krat-
kem času. Izvaja se triaža in 
glede na triažo zdravnik spe-
cialist določi termin, ki pa je 
skladno s to lahko tudi dalj-
ši, saj se s tem spremeni tudi 
stopnja nujnosti.« Napotni-
ce s stopnjo nujnosti zelo 
hitro se izdajajo za vse spe-
cialistične preglede kot tudi 
diagnostiko. »Zdravnike 

prosimo, naj izdajajo na-
potnice s stopnjo nujnosti 
zelo hitro res takrat, ka-
dar je to upravičeno, v na-
sprotnem primeru se lah-
ko poslužujejo ePosveta, ki 
smo ga vpeljali že v koncu 
leta 2017, sedaj pa je možen 
po vseh ustanovah,« so še 
poudarili v SB Jesenice.

V kranjski bolnišnici do 
deset napotnic zelo hitro

V Bolnišnici za ginekolo-
gijo in porodništvo (BGP) 
Kranj dobijo na mesec prib-
ližno osem do deset na-
potnic s stopnjo nujnosti 
zelo hitro. »Vse pacientke 
so obravnavane v času, ki je 
predviden za to stopnjo nuj-
nosti,« je zagotovila vodil-
na medicinska sestra ambu-
lante Zdenka Brešar in do-
dala: »V primeru, ko ima-
mo Center za bolezni dojk 
dalj časa zaprt (med letnim 
dopustom), pacientke o tem 
obvestimo na spletni strani 

BGP ali preko telefonskega 
odzivnika in jim v primeru, 
da dobijo napotnico s stop-
njo nujnosti zelo hitro, sve-
tujemo, da opravijo pregled 
v drugi zdravstveni ustano-
vi, običajno v Onkološkem 
inštitutu.« Največ napotitev 
s stopnjo nujnosti zelo hit-
ro v BGP Kranj je v primerih 
bolečin oziroma sprememb 
na dojki, nekaj dni trajajo-
čih krvavitvah, nekaj dni 
trajajočih bolečinah v spo-
dnjem delu trebuha in pa-
tološkem brisu maternične-
ga vratu. »Večina napotnic s 
stopnjo nujnosti zelo hitro je 
izdanih upravičeno. Več te-
žav imamo z napotnicami 
stopnje nujnosti nujno, saj 
pogosto niso upravičeno iz-
dane,« je pojasnila vodja po-
rodništva v BGP Kranj mag. 
Irena Virant, dr. med., spec. 
ginekologije in porodništva.

Pacient mora pravočasno 
predložiti napotnico

Napotnica s stopnjo nuj-
nosti zelo hitro pacientom 
zagotavlja storitev v štiri-
najstih dneh, napotnica 
s stopnjo nujno v 24 urah 
in stopnjo hitro v treh me-
secih. Stopnja nujnosti re-
dno se, razen opredeljenih 
izjem, izvede najpozneje 
v šestih mesecih (praksa s 
čakalnimi vrstami je pa raz-
lična). Pacient mora pravo-
časno predložiti napotnico; 
pri stopnji zelo hitro v pe-
tih dneh, pri stopnji hitro 
in redno v 14 dneh, s stop-
njo nujno pa v 24 urah po 
izdaji ... 

Veliko zelo hitrih napotitev
Pred dobrim letom dni je začela veljati nova napotnica s stopnjo nujnosti zelo hitro, ki naj bi pacientom 
zagotavljala storitev v štirinajstih dneh. Kakšne so izkušnje z njimi v gorenjskih bolnišnicah?

Pacient mora pravočasno predložiti napotnico, pri stopnji 
nujnosti zelo hitro v petih dneh. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa, Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Medtem ko je srbski 
poslovnež Miodrag Kostić 
oziroma njegova AIK ban-
ka vse bližje prevzemu Go-
renjske banke (kmalu bo ob-
javljena prevzemna ponud-
ba), pa naj bi mu država po 
navedbah časnika Delo sku-
šala preprečiti, da prevzame 
nadzor še v treh pomemb-
nih hotelskih družbah – 
Sava Turizem, Istrabenz Tu-
rizem in Hoteli Bernardin. 
Država naj bi namreč razmi-
šljala o lastniškem prevze-
mu omenjenih družb, ki naj 
bi tvorile državni turistični 
holding. Kostić se tako po 
neuradnih informacijah po-
teguje tudi za nakup skoraj 

43-odstotnega deleža v Savi 
(lastnici Save Turizem), zdaj 
v lasti sklada York, a enake 
apetite naj bi zdaj imela tudi 
država, ki pa bi morala v ta 
namen najverjetneje doka-
pitalizirati Slovenski držav-
ni holding, je pred časom 
poročal Delo. 

Ker je prihodnost Save po-
membna tudi za Gorenjsko, 
saj ima ta preko Save Turi-
zem v lasti pomembne hotel-
ske kapacitete na Bledu (Sava 
Hoteli Bled), smo se na mi-
nistrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo obrnili z 
vprašanji glede morebitnega 
prevzema Save in glede dr-
žavne strategije na področju 
turizma. »Menimo, da mora 
biti upravljanje državnega 

premoženja v rokah najbolj-
ših, najbolj odgovornih in 
strokovnih ljudi, z njim pa 
je treba ravnati premišljeno 
in strateško. V skladu s Stra-
tegijo trajnostne rasti slo-
venskega turizma 2017–21 
moramo najprej koncentri-
rati upravljanje vseh držav-
nih hotelov na SDH, nato 
pa doseči, da bodo ta podje-
tja dosegala ustrezne rezul-
tate. Šele v zadnji fazi pride 
na vrsto premišljena privati-
zacija. Vsa dejanja ministr-
stva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo gredo v sme-
ri začrtane strategije,« so od-
govorili. 

Skupščina družbe Sava 
Turizem je sicer prejšnji 
teden potrdila izčlenitev 

družbe Terme Lendava, ki 
jo nameravajo prodati stra-
teškemu partnerju. Po na-
vedbah uprave Save Turi-
zem madžarski sklad Comi-
tatus ponuja devet milijonov 
evrov. Na skupščini sta bili 
sicer zaradi potrjene izčle-
nitve Term Lendava napo-
vedani dve izpodbojni tožbi 
malih delničarjev. 

V Savi Turizem oziroma 
družbi Sava Hotels & Re-
sorts bodo letos za naložbe 
namenili 12 milijonov evrov, 
saj načrtujejo prenovo ka-
varne Bled na Bledu, preno-
vo restavracije Ajda v Mora-
vskih Toplicah, prenovo Pi-
tne dvorane v Zdravilišču 
Radenci in dodatne hiške v 
Prekmurski vasi.

Kostić in država v boju za Savo
Za prevzem Save, lastnice Save Turizem, naj bi se potegovala tako srbski poslovnež Miodrag Kostić 
(AIK banka) kot država preko Slovenskega državnega holdinga.
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številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / 
Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Po požaru v Splošni bolni-
šnici Jesenice v javnosti 
in na družbenih omrež-

jih ni manjkalo ugibanj in ob-
toževanj, kdo je kriv, da je paci-
ent lahko z vžigalicami zanetil 
tako hud požar, da sta povzro-
čitelj in bolnik v sosednji pos-
telji umrla. Pričakovanja, da 
bodo imeli zaposleni paciente 
vseskozi na očeh, so nepredsta-
vljiva, saj bolnišnica ni zapor, 
pacientov na oddelku, ki imajo 
vsak svoje potrebe, je lahko tudi 
več kot dvajset, zanje pa popol-
dne lahko skrbita samo dva za-
poslena. Če pa bi v bolnišnicah 
poskušali uvesti videonadzor v 
sobah, tedaj bi se oglasili vsi, od 
informacijskega pooblaščenca 
do varuha človekovih pravic, 
češ da je pacientom kršena pra-
vica do zasebnosti. Javljalnik 
požara je v jeseniškem primeru 
zaznal požar in sprožil alarm, 
a bolnišnica je polna snovi, ki 
pospešujejo gorenje, takrat je 
bilo kljub požrtvovalnosti za-
poslenih in gasilcev že prepoz-
no. Ali bi mogoče pomagali av-
tomatski škropilniki, nikoli ne 
bomo vedeli zagotovo, zagoto-
vo pa se bodo takšni primeri še 
dogajali. Vprašanje je le, ali se 
bodo iskale rešitve v praksi ali 
spet zgolj na papirju, saj papir 
prenese vse. 

Slovenske bolnišnice so – 
z redkimi izjemami – stari 
objekti, zgrajeni po drugačnih 
predpisih in standardih. Ti 
se tako hitro spreminjajo, da 
jim že tako finančno siromaš-
no zdravstvo ne more slediti. 
Da ne govorimo o kadrovskih 

normativih v zdravstvu, ki 
na papirju mogoče vzdržijo, 
v praksi pa pogosto ne. Poli-
tika in vrh zdravstva si na ta 
način pilatovsko umijeta roke. 
Večina slovenskih bolnišnic je 
kadrovsko in prostorsko »pod-
hranjenih«, zastarelih, neprip-
ravljenih za nove izzive, kot je 
vse večje število bolnikov z de-
menco. Potem pa so tu še svojci 
in drugi obiskovalci. Glavno 
vprašanje na koncu bo, kdo je 
prinesel bolniku pripomočke, 
da je ta lahko zanetil ogenj v 
bolniški sobi. Zaposleni gotovo 
ne. Zaposleni tudi niso poli-
cisti, da bi pregledovali bolni-
kove omarice za morebitne 
vžigalnike in vžigalice, tudi če 
gre za ljudi, ki so zaradi psiho-
loških težav ali demence lahko 
celo nevarni zase in za druge.

Ker je tovrstnih bolnikov 
vedno več, bo tudi takšnih 
primerov vedno več, zanje pa 
zdravstvo ni ne usposobljeno 
ne tehnično opremljeno. Po-
litika bo namesto konkretnih 
rešitev znova našla rešitve na 
papirju, s katerimi si bo umi-
la roke, odgovornost pa znova 
prevalila na tiste, ki že sedaj 
delajo preko svojih zmoglji-
vosti. Zato več zdravstvenih 
delavcev odhaja iz bolnišnic, 
ker so obremenitve prehude, 
plače preslabe, za povrh pa je 
lahko ogroženo še njihovo živ-
ljenje. Se spomnite streljanja v 
izolski bolnišnici in tistih, ki 
sestram grozijo, ker niso dovolj 
hitro na vrsti ali pa so nervo-
zni zaradi svojcev, bolečine, 
strahu ...

Papir vse prenese, ljudje ne

KOMENTAR
Andraž Sodja

Urša Peternel

Jesenice – »Jesenice se lahko 
zgodijo povsod,« po požaru 
v jeseniški bolnišnici pravi 
direktor Psihiatrične bolni-
šnice Begunje Branko Brin-
šek. Večina stavb, v katerih 
delajo zdravstveni in soci-
alnovarstveni zavodi, je sta-
rih in namestitev najsodob-
nejših protipožarnih siste-
mov bi bila zahtevna in tudi 
izredno draga. Poseben pro-
blem pa je tudi v tem, kako 
z omejenim kadrom zago-
tavljati skrb za bolnike, ki 
ogrožajo sebe in okolico ...

Namestitev škropilnikov 
prevelik zalogaj

V Psihiatrični bolnišni-
ci Begunje imajo po Brin-
škovih besedah nameščene 
javljalnike požara, ki so po-
vezani v centralni sistem. 
Imajo ročne gasilne apara-
te, skrbno nadzirajo evakua-
cijske poti. A bolnišnica de-
luje v nekdanji graščini Ka-
tzenstein, v tako stari stav-
bi bi bila namestitev škropil-
nikov prevelik finančni za-
logaj. »V tako stari stavbi je 
težko doseči potreben nivo 
požarne varnosti. Največji 
paradoks pa je, da nam zako-
nodaja prepoveduje obraču-
navati amortizacijo na osre-
dnjo stavbo, ker je to kultur-
ni spomenik. Tako zmanj-
kuje sredstev še za redno 
vzdrževanje, kaj šele za na-
mestitev škropilnikov, pra-
vih požarnih vrat, negorlji-
vih oblog in opreme ...« je 
poudaril direktor Brinšek. 

»Že nekaj časa se dogovar-
jamo z zavodom za kultur-
no dediščino, da bi naredi-
li poseg v okolico, ki bi olaj-
šal dostop gasilnim vozilom. 
Iščemo tudi tehnične rešitve 
za hitrejše alarmiranje med 
zaposlenimi,« je dodal.

Za požarno varnost v bol-
nišnici sicer skrbi zunanja 
služba Požarna zaščita Ra-
dovljica, notranja vzdrže-
valna služba pa izvaja redne 
preventivne preglede opre-
me in objektov.

V sobah se ne sme kaditi, 
prižigati svečk ...

Javljalnike požara imajo po 
vseh sobah in v ostalih prosto-
rih nameščene v Domu upo-
kojencev dr. Franceta Berge-
lja Jesenice. Senzorji so zelo 
občutljivi in alarm se vključi 
zelo hitro, imajo tudi poveza-
vo z gasilci, ki ob alarmu pri-
dejo takoj, je povedala direk-
torica doma Mojca Pavšič. 
Tako se je nekoč zgodilo, da 
se je zažgala kava in so takoj 
pridrveli gasilci … 

»Kljub temu pa je skrb 
za varnost stanovalcev naša 
stalna skrb, ves čas je treba 
biti previden, se o tem po-
govarjati. Stanovalci vedo, 
da se v sobah ne sme kadi-
ti, prav tako ni dovoljeno 
prižigati svečk, kot recimo v 
adventnih venčkih,« je deja-
la Pavšičeva. A kot je doda-
la, je dom kljub vsemu odprt 
in tudi obiskovalci lahko kaj 
prinesejo s seboj. »Zato je 
zelo pomembno ves čas go-
voriti o tem in tako stanoval-
ce kot obiskovalce opozarja-
ti na tveganja. Za nesrečo je 
včasih dovolj le trenutek ne-
pazljivosti,« je dejala. Sicer 
pa ves čas sodelujejo tudi z 
varnostnim inženirjem, za-
posleni imajo usposablja-
nja, pripravljajo pa tudi vaje 
evakuacije, eno načrtujejo 
prav letos. Je pa tudi jeseni-
ški dom star že 79 let in tudi 
zato je težko zagotoviti naj-
sodobnejše protipožarne 
standarde, kot bi bila deni-
mo namestitev škropilnikov 
po vseh sobah, je še dodala 
Pavšičeva.

Skrb za bolnike, ki 
ogrožajo sebe in druge

Tako Brinšek kot Pavši-
čeva pa sta opozorila na še 
en problem: na zahtevnost 
skrbi za bolnike z demen-
co oziroma osebe, ki ogro-
žajo sebe in okolico. Kot je 
dejal Brinšek, jim v begunj-
ski psihiatrični bolnišni-
ci z osebjem, ki ga imajo na 

voljo, komaj uspe zagotavlja-
ti osnovno varnost. »Doda-
tne protokole sicer imamo 
izdelane, vendar na osnovi 
jeseniških izkušenj ugota-
vljamo, da nam ne dajejo do-
volj varnosti,« je dejal. Tako 
se po njegovih besedah »Je-
senice lahko zgodijo povsod. 
In manj kot bomo imeli nad-
zora (v smislu zagotavljanja 
svobode), manj bomo spo-
sobni zagotavljati varnost.«

Tudi Mojca Pavšič je opo-
zorila, da osebe z demenco 
potrebujejo posebno skrb in 
ravnanje. »Ko pridejo v dru-
go, neznano okolje, se teža-
ve zaradi demence pogosto 
poslabšajo in osebe se znaj-
dejo v hudi stiski. Včasih se 
niti ne ve, da ima oseba de-
menco, tega včasih ne vedo 
niti svojci. Za nas v domu 
upokojencev je morda ne-
koliko lažje, ker se usposa-
bljamo za delo z osebami 
z demenco, naše stanoval-
ce, njihove navade in pot-
rebe tudi bolje poznamo in 
lahko preprečimo določena 
tveganja. V drugih ustano-
vah pa je to za osebje lahko 
težje, ker se uporabniki hit-

ro menjavajo in so v ospred-
ju njihove druge potrebe.« 
Kot je dodala Pavšičeva, se 
moramo vsakič, ko se zgo-
di tragedija, vsi zavedati, 
da se to lahko zgodi kjerko-
li in kadarkoli. »Sočustvu-
jemo z vsemi prizadeti-
mi, vsi v družbi pa smo se 
dolžni spraševati, kako lah-
ko vplivamo na preprečeva-
nje takšnih hudih nesreč.«

»To se lahko zgodi povsod«
Stare stavbe, v kakršnih deluje veliko bolnišnic in drugih socialnovarstvenih ustanov, je zelo težko 
opremiti z najsodobnejšimi sistemi požarne varnosti. Poleg tega z osebjem, ki ga imajo na voljo, težko 
zagotavljajo varnost osebam, ki so nevarne sebi in okolici.

V vseh prostorih v jeseniškem domu starostnikov so 
nameščeni javljalniki požara. V sobah se ne sme kaditi, 
prižigati svečk ...

Mojca Pavšič / Foto: Gorazd KavčičBranko Brinšek / Foto: osebni arhiv

Strokovnjak za požarno varnost Aleš Drnovšek iz 
Slovenskega združenja za požarno varstvo je glede 
požara v jeseniški bolnišnici dejal, da je takšne 
dogodke – ker je šlo za namerni požig – zelo težko 
preprečiti. »Osebje je uspešno evakuiralo večino oseb, 
tako ocenjujem, da je bilo osebje dobro poučeno in 
organizirano. Vprašanje pa je, koliko bi bilo žrtev, če 
bi se požar zgodil v nočnem času,« je dejal. Glede 
splošne požarne varnosti slovenskih bolnišnic in 
drugih socialnovarstvenih zavodov pa je ocenil, da 
je ta odvisna predvsem od starosti objektov. »Starejši 
objekti so – generalno rečeno – bolj požarno nevarni, 
ker nimajo izvedenih požarnih ločitev in sistemov 
aktivne požarne zaščite.« Kot je dodal, se vodstva 
bolnišnic zavedajo pomena požarne varnosti, 
vendar bi bili v stavbah potrebni večji gradbeni 
posegi, denimo gradnja dodatnih požarno varnih 
stopnišč, vgradnja požarnih sten in vrat, izvedba 
sistemov avtomatskega javljanja požara ali gašenja. 
Take investicije pa so povezane predvsem z velikim 
finančnim vložkom. In če bi v jeseniški bolnišnici 
v sobah imeli nameščene škropilnike? »Ali bi osebe 
preživele, je težko reči, saj večina oseb v primeru 
požara umre zaradi dima, ne zaradi ognja,« je 
odgovoril Drnovšek.

Senzorji so zelo občutljivi 
in alarm se vključi 
zelo hitro, imajo tudi 
povezavo z gasilci, ki ob 
alarmu pridejo takoj, 
je povedala direktorica 
doma Mojca Pavšič. Tako 
se je nekoč zgodilo, da se 
je zažgala kava in so takoj 
pridrveli gasilci ...
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 Občina Šenčur
 Kranjska cesta 11
 4208 Šenčur 

Občina Šenčur obvešča, da je danes, v torek, 5. februarja 2019, 
na svoji spletni strani www.sencur.si objavila: 

1.  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Šenčur za leto 2019. Rok za prijavo na 
javni razpis je 6. marec 2019.

2.  Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev 
za financiranje in sofinanciranje programov na področju 
kulture za leto 2019, ki se sofinancirajo iz proračuna obči-
ne Šenčur. Rok za prijavno na javni razpis je 6. marec 2019.

3.   Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in 
programov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih 
projektov in programov iz proračuna Občine Šenčur za 
leto 2019.  Rok za prijavo na javni razpis je 6. marec 2019.

4.  Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v ob-
čini Šenčur za leto 2019. Rok za prijavo na javni razpis je 6. 
marec 2019.

Copatki za novorojenčke Drage pletilje, na srečanje 
vas vabimo jutri, v sredo,  
6. februarja, ob 16. uri na 
Nazorjevo ulico 1  
v Kranju.

Do snidenja lep pozdrav!
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Prijazno vabljeni!

Pester program prireditev, 
recitali, čajanka, ustvarjalno-doživljajska delavnica, ...

javna vodstva po muzejih,

Muzeji radovljiške občine
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Podbrezje – V Kulturnem domu Podbrezje bo v sredo, 6. febru-
arja, ob 18. uri prireditev v počastitev kulturnega praznika, ob 
tej priložnosti bodo predstavili pravkar izdano monografijo ob 
stoti obletnici rojstva pisateljice in prevajalke Mimi Malenšek 
(1919–2012). Slavnostna govornica bo Alenka Puhar, avtorica 
monografije z naslovom V vročem soncu vonj pelina. V mono-
grafiji so tudi prispevki in spomini na Malenškovo podbreških 
avtorjev, prijateljev, znancev ... Predstavil jo bo njen urednik 
Jožef Perne. Obiskovalce bosta nagovorila župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič in predsednica Kulturnega društva (KD) Tabor 
Daca Perne. Organizator prireditve KD Tabor napoveduje tudi 
bogat kulturni program.

Predstavili bodo monografijo o Mimi Malenšek

Naklo – Tomaž Pliberšek od petka ni več direktor občinske 
uprave Občine Naklo. Župan Ivan Meglič je povedal, da je bila 
odpoved delovnega razmerja sporazumna in da je Pliberšek, ki 
je sicer s Ptuja, novo službo dobil bližje doma. Za pol leta bo 
vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave občinska prav-
nica Bojana Umnik, v tem času pa bodo v miru pripravili javni 
razpis za to delovno mesto. 

Tomaž Pliberšek odšel iz občinske uprave

Suzana P. Kovačič

Naklo – Proračun se od 
osnutka, ki ga je sprejel še 
prejšnji občinski svet, ni 
dosti spremenil, saj je zaje-
tih večina projektov. Kot je 
pojasnil župan Ivan Meglič 
na nedavni seji občinskega 
sveta, so ureditev kanaliza-
cijskega omrežja v Podbrez-
jah na novo umestili v Načrt 
razvojnih programov: »Del 
dokumentacije, ki je zasta-
rala, pospešeno urejamo. 
Za del, ki ima ustrezno do-
kumentacijo in je bila ta že 
vložena na upravno enoto – 
od šole do cerkve in križišča 
Grmač – pa bomo lovili zače-
tek gradbene sezone.«

Bistvena sprememba je 
uvedba novega proračun-
skega uporabnika, režij-
skega obrata, za katerega je 
predvidenih dobrih šeststo 
tisoč evrov za letošnje leto; 
za plače, letno in zimsko 

vzdrževanje občinskih cest, 
tekoče vzdrževanje komunal-
nih objektov, urejanje kroži-
šč ... Sredstva za društva so se 
povečala za deset odstotkov, 
v proračunu je tudi 120 tisoč 
evrov za nakup novega ga-
silskega vozila za PGD Nak-
lo od skupne vrednosti vozila 
(240 tisoč evrov); še polovico 
sredstev bo občina zagotovila 
prihodnje leto. 

Župan je imel nekaj 
sestankov z vlagatelji, ki že-
lijo povečati zmogljivost te-
lekomunikacijskega in ele-
ktro omrežja zaradi več-
jih obremenitev s toplotni-
mi črpalkami, samooskrb-
nimi elektrarnami ... tudi 
na območjih, kjer bo občina 
še urejala komunalno infra-
strukturo. »Dogovorili smo 
se z vlagatelji, da bomo to 
delali sočasno, s tem bomo 
pocenili občinsko gradnjo, 
ker bodo sofinancirali obno-
vo cestišč.«

Po županovih informa-
cijah je Merkur v industrij-
sko-obrtni coni v Naklem že 
prodal vsa svoja nezazidana 
zemljišča, med njimi tudi 
zemljišče z nogometnima 
igriščema, ki ju je najemala 
občina. Občina se v preteklo-
sti z Merkurjem ni dogovori-
la za odkup, nogomet bodo 
na tej lokaciji igrali samo 
še do konca junija. Podžu-
pan Zdravko Cankar je po-
oblaščen za pridobitev nove-
ga zemljišča za športni park 
z nogometnim igriščem, kot 
je dejal, je na voljo nekaj lo-
kacij, med njimi pri Osnov-
ni šoli Naklo in v Strahinju, 
kjer je namenska raba že 
opredeljena z OPN. Svetnik 
Jure Renko je dodal, da je že 
lokacija pri Merkurju velja-
la za nadomestno, ki nikdar 
ni zaživela, ker lokacija ni 
prava. Predlagal je pregled 
že pripravljenih projektov 
za umestitev nogometnega 

igrišča na novi lokaciji, za 
kar so, kot je poudaril, na vo-
ljo evropska sredstva. 

Med večjimi projekti je 
druga faza obnove Glavne 
ceste v Naklem, ureditev ko-
munalne infrastrukture na 
Okroglem in v Dolenji vasi. 
Slabega pol milijona evrov 
je rezerviranih za nakup ze-
mljišč, kjer je izkazan jav-
ni interes; župan Meglič 
želi, da so zemljiške razme-
re urejene z dejanskim sta-
njem. Občina mora iz iz-
gubljenih pravdnih postop-
kov zaradi nezakonite od-
mere (tako je odločilo sodiš-
če) nadomestila za upora-
bo stavbnih zemljišč iz leta 
2013, poračunanega v letu 
2015, vrniti še zadnjih sto ti-
soč evrov. Občina odplaču-
je kredit za Vrtec Mlinček v 
Naklem, letošnji odtegljaj je 
dobrih 143 tisoč evrov; novo 
zadolževanje pa v letu 2019 
ni predvideno.

Proračun soglasno sprejet
V letošnjem proračunu Občine Naklo je predvidenih slabih 5,5 milijona evrov prihodkov in nekaj manj 
kot 7,5 milijona evrov odhodkov. Razliko bodo pokrili s presežkom sredstev iz preteklih let.

Naklo – Občinski svetniki so na nedavni sprejeli sklep o usta-
novitvi Odbora za zaščito, reševanje in varstvo okolja. Župan 
Ivan Meglič je odločitev utemeljil, da je vse več elementarnih in 
drugih nesreč, tudi okoljskih, in da je bilo po pregledu stanja 
v občinski upravi na tem področju malo narejenega. Odbor 
bo spremljal in obravnaval stanje na omenjenih področjih, 
pripravljal predloge s teh področij ... Imel bo pet članov. V 
okviru odbora bo delovala komisija za varstvo okolja, ki po 
številu članov nima omejitve. Župan je pozval k pobudam za 
predlaganje kandidatov za člane odbora in komisije.

Ustanovili nov odbor za zaščito, reševanje in 
varstvo okolja

Marjana Ahačič

Sredi januarja ste tudi de-
jansko prevzeli vodenje Mu-
zejev radovljiške občine. V 
kakšnem stanju je ustanova?

»Pri prevzemu muzejev 
sem dobila izkušeno in stro-
kovno ekipo kustosinj, peda-
goginje in strokovnih sode-
lavk. Menim, da so zaposle-
ni srce vsake ustanove, zato 
moji prvi koraki v muzeju 
niso bili težki.«

Na kaj se osredotočate v 
prvem letu vodenja Muze-
jev?

»Osredotočali se bomo 
predvsem na povezovanje 
in sodelovanje vertikalno z 
različnimi izobraževalni-
mi, kulturnimi, turistični-
mi in gospodarskimi delež-
niki, lokalnimi skupnostmi 
in posamezniki pri ohranja-
nju in prezentaciji kultur-
ne dediščine ter horizontal-
no med posameznimi eno-
tami muzejev, ki jih je kar 
pet. Razstavni projekti bodo 
zasnovani interdisciplinar-
no, medinstitucionalno, in-
teraktivno in bodo imeli bo-
gat spremljajoči program 
z namenom popularizacije 
kulturne dediščine. Teme 
so aktualne in zanimive šir-
šemu krogu obiskovalcev. 
Letos na primer Čebelarski 
muzej praznuje šestdeset 

let, pripravljamo razstavo o 
tovarni Almira in oblačilni 
kulturni dediščini, začenja-
mo tudi projekt Dostopnost 
do kulturne dediščine.«

Lahko že na začetku priča-
kujemo kakšne večje spre-
membe, projekte?

»Pripravljali se bomo na 
posodobitev Čebelarskega 
in Mestnega muzeja, ki se 
je bomo lotili v letu 2020. 
Potekajo tudi priprave na 
evropski projekt LAS, kjer 
je predvidena nadgradnja 
oziroma drugačna postavi-
tev zbirke Joža Bertonclja v 
Kovaškem muzeju. V Kro-
pi nas čaka kar precej dela, 
saj je potrebna sanacija stre-
he muzeja, nujno pa bo ure-
diti stanje v Vigenjcu. Za 

letošnje leto načrtujemo 
postavitev stalne razstave o 
zgodovini in razvoju Rado-
vljice v hodniku Radovlji-
ške graščine, nadgraditi že-
limo zbirko ilustracij v Gale-
riji Šivčeva hiša ...«

Kako vidite vlogo muzejev 
v sodobni družbi, kjer je z 
nekaj kliki na računalniku 
»vse« dostopno?

»Muzeji se danes spremi-
njajo v ''družbene prostore''. 
Njihova naloga je seveda 
ohranjanje materialne in ne-
materialne kulturne dedišči-
ne in zgodovinsko posredo-
vanje preteklosti. Pomemb-
ni so tudi zato, ker s svo-
jo interpretacijo spodbujajo 
razpravo v družbi, opozar-
jajo in hkrati izobražujejo. 

Primarna funkcija zbiranja, 
dokumentiranja in ohranja-
nja kulturne dediščine se 
vse bolj usmerja v izobraže-
vanje, pomembno pa je tudi 
njihovo družbeno delovanje 
in vpetost v družbo. «

Smo tik pred kulturnim pra-
znikom; na kakšen način se 
v praznovanje vključujete v 
muzejih in s kakšnim na-
menom?

»Za 8. februar priprav-
ljamo niz kulturnih dogod-
kov in prireditev. Začenja-
mo že na predvečer prazni-
ka z odprtjem slikarske raz-
stave tihožitij Pavla Florjan-
čiča v Galeriji Šivčeva hiša. 
Nadaljujemo pa 8. februar-
ja dopoldne s prav posebno 
umetniško-doživljajsko de-
lavnico z naslovom Poezija 
barvnih cvetlic – soneti cve-
točih barv, ki je namenjena 
tako otrokom kot odraslim. 
Popoldne pripravljamo v 
Mestnem muzeju Radovlji-
ca recital Linhartovega odra, 
sledi nastop dramske skupi-
ne Čofta – KD Kropa v Kova-
škem muzeju v Kropi. Prip-
ravili smo še javna vodstva 
po muzejih in ankete, tudi 
čajanko, saj nas zanima, kaj 
obiskovalci menijo o nas, ve-
seli pa bomo predlogov, idej 
in komentarjev. Vsi dogod-
ki in obiski vseh muzejev so 
brezplačni.«

Vloga muzejev se spreminja
Vodenje Muzejev radovljiške občine je sredi januarja prevzela dr. Petra Bole, arhitektka, oblikovalka 
nakita, doktorica filozofije in teorije vizualne kulture.

Dr. Petra Bole, nova direktorica Muzejev radovljiške občine 
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 1. marcem 2019 se spremeni delovni čas 
pogodbene pošte 4225 Sovodenj.
Delovni čas pogodbene pošte 4225 Sovodenj:

ponedeljek, torek, sreda, petek:  8.00 – 12.00,
četrtek: 14.00 – 18.00,
sobota: zaprto.

Ob nedeljah in praznikih bo pošta zaprta.

Veselimo se vašega obiska.
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V ljubljanski družbi 
MSIN, ki ima Gorenjski 
tisk storitve v lasti zadnjih 
deset let, pojasnjujejo, da 
bi nadaljevanje poslovanja 
zagotovo privedlo do steča-
ja družbe, zato želijo z re-
dnim postopkom preneha-
nja družbe čim bolj omili-
ti negativne posledice, saj 
bodo v postopku likvidacije 
v celoti poplačani vsi upni-
ki. Marko Mohar, generalni 
direktor in polovični lastnik 
MSIN, je razložil, da je Go-
renjski tisk storitve edino 
podjetje v skupini, ki je be-
ležilo slabe rezultate tudi v 
rekordnem poslovnem letu 
2018, z izgubo pa sicer po-
sluje že več let. K temu so 
pripomogli predvsem pre-
cejšen upad povpraševanja 
po knjigah, tudi stečaji za-
ložb z dolgoletno tradici-
jo in previsoki fiksni stro-
ški poslovanja v primerjavi 
s prihodki. Veliko breme so 
tudi draga vlaganja v novo 
opremo, saj pomembnejši 

stroji stanejo od 1,5 do 2,5 
milijona evrov. »Uvedba 
zakona o minimalni plači 
je možnosti za preživetje še 
dodatno poslabšala, pred-
vsem dodaten skok v nas-
lednjem letu, ko se iz mini-

malne plače izvzamejo do-
datki na delovno dobo,« je 
povedal Mohar. 

V MSIN so po Moharje-
vih besedah v preteklih letih 
poskušali ohraniti tiskarsko 
dejavnost v Kranju, tako so 

vlagali v vzdrževanje stroj-
ne opreme, kar je bistveno 
izboljšalo pretok preko pro-
izvodnje, lani pa so za nizko 
najemnino najeli tudi doda-
ten tiskarski stroj. »Z meh-
kim odpuščanjem smo po-

skušali maksimalno zmanj-
šati število zaposlenih, ven-
dar so stroški dela ter fiksni 
stroški poslovanja še vedno 
previsoki,« je poudaril. Iz-
postavil je tudi visoko pov-
prečno starost kolektiva in 

visok odstotek bolniške od-
sotnosti. Iskanje strateške-
ga kupca ni obrodilo sadov, 
čeprav so ga skušali naj-
ti tudi med veliki kitajski-
mi tiskarnami, ki prodajajo 
knjige tako v Evropski uni-
ji kot na vzhodni obali ZDA 
in Kanade.

Zaposleni so nad ukinit-
vijo podjetja, v katerem so 
delali dvajset, tudi trideset 
let, seveda razočarani in ne 
vidijo pravih razlogov za za-
prtje podjetja, saj imajo še 
vedno veliko dela in zelo ka-
kovostne knjižne izdelke, je 
povedala Nežka Bozovičar, 
predsednica Sveta kranj-
skih sindikatov. Eden od ra-
zlogov za negativno poslo-
vanje Gorenjskega tiska je 
po mnenju zaposlenih tudi 
pretekla odločitev lastni-
kov, ki so proizvodnjo kar-
tonske embalaže preselili v 
škofjeloški EGP, saj sta bili 
tisk knjig in embalaže kom-
patibilni dejavnosti, ki sta 
se dopolnjevali in finančno 
pokrivali, je dodala. Likvida-
cija podjetja je sicer za za-
poslene po mnenju sindika-
ta še vedno boljša rešitev od 
stečaja, saj bodo v tem pri-
meru prejeli vsa izplačila, ki 
jim pripadajo. 

Gorenjski tisk v likvidaciji
31. stran

Na kranjskem Zavodu za zaposlovanje, kjer so o 
likvidaciji Gorenjskega tiska storitve obveščeni, imajo 
trenutno objavljenih 251 prostih delovnih mest, čeprav 
podjetjem ni več treba objavljati prostih delovnih mest. 
»Vsa večja podjetja na Gorenjskem redno povprašujejo 
po delavcih. Najbolj iskani so delavci za preprosta dela, 
čistilci, strežniki, zidarji, vozniki, natakarji, prodajalci, 
varnostniki … V tem trenutku na Zavodu ne vidimo 
velikih ovir glede zaposlitve delavcev iz Gorenjskega 
tiska. Delodajalci namreč radi zaposlijo osebe, ki so še 
v delovni kondiciji, ravno tako zaposlujejo tudi starejše 
osebe. Pričakujemo, da se bo večina oseb zaposlila še v 
tem letu,« so sporočili.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V občini Preddvor 
so ob sprejemanju proraču-
na med drugim omenili, da 
se pripravlja knjižica o rod-
bini Wurzbach, ki je bila 
od leta 1897 lastnica gradu 
Dvor sredi Preddvora.

Avtorica ddr. Mira Dela-
vec Touhami o nastajanju 
knjige pravi: »Knjiga nasta-
ja na pobudo gospe Mirjam 
Pavlič, ki se ji za sodelova-
nje iskreno zahvaljujem. Na 
njeno pobudo sem vzposta-
vila stik z Miroslavom Ran-
tom Wurzbachom, edinim 
še živečim potomcem te 
rodbine na slovenskih tleh. 
V svojih zelo zanimivih in 
nazornih pripovedovanjih 
je gospod Rant Wurzbach 
orisal svojo družino in pred-
nike. Knjiga bo poleg tega 
predstavila oris zgodovine 

vseh preddvorskih gradov in 
povezanost njihovih lastni-
kov med seboj ter tudi oris 
zgodovine Wurzbach na 
Slovenskem in v Preddvo-
ru. Poleg bogatega fotograf-
skega gradiva bodo predsta-
vljeni tudi deli iz Haraldo-
vega dnevnika. Gre za stri-
ca Miroslava Ranta Wurzba-
cha iz let 1922–1925, ko je 
družina živela v Preddvoru. 
Knjiga nastaja v želji, da bi 
Preddvor s svojo okolico z 
zgodovinskega vidika gra-
dov približala tako doma-
činom kot tudi turistom, ki 
bodo kraj obiskali. Izšla bo 
s sofinanciranjem Občine 
Preddvor, ki se ji zahvalju-
jem za podporo, in bo pred-
stavljena v okviru občinske-
ga praznika v mesecu juniju 
2019, kjer bo osrednji gost 
prav gospod Miroslav Rant 
Wurzbach.«

Nastaja knjiga o rodbini 
Wurzbach

Maša Likosar

Kranj – Novembra ustano-
vljeni Klub mladih podjetni-
kov je na dan prvega rednega 
srečanja štel 43 članov, a kot 
pravi predsednik kluba An-
draž Ušlakar, si želijo, da bi 
se jim pridružili vsi mladi, ki 
si utirajo pot v podjetništvo. 
»Naša srečanja bodo name-
njena medsebojnemu spo-
znavanju, mreženju, izme-
njavi izkušenj, podajanju 
strokovnih vsebin in izobra-
ževanju, skupaj bomo za-
črtali tudi delovanje kluba. 
Povezali smo se s podobni-
mi slovenskimi klubi, mre-
žo širimo tudi izven sloven-
skih meja, v Avstrijo,« pojas-
ni Ušlakar in nadaljuje: »Le-
tos načrtujemo vsaj osem to-
vrstnih srečanj in na vsakem 
se bodo predstavili naši čla-
ni, orisali svojo osebno in 
poslovno pot, ...« 

Na prvem rednem sreča-
nju so se predstavili štirje 
pobudniki in ustanovni čla-
ni kluba: ustanoviteljica pre-
vajalskega in izobraževalne-
ga podjetja Elingus Eva Varl 
Jerala, ki verjame, da je do-
ber prevod mnogo boljši kot 
vsak Googlov prevod; Pe-
ter Gorečan, ki skupaj z oče-
tom Aleksandrom vodi pod-
jetje Penzel, katerega poseb-
nost so dekorativne stenske 
tehnike, vgradnje štukatur in 

slikopleskarstvo; predsednik 
kluba Andraž Ušlakar, sou-
stanovitelj in direktor pod-
jetja Infinia skupina, ki se 
ukvarja z računovodskimi 
storitvami, svetovanjem na 
področju financ, davkov, pra-
va in z investicijami. Zgodba 
četrtega ustanovnega člana, 
lastnika blagovne znamke 
NV Holders Nika Veneta, ki 
je bil tokrat tudi osrednji go-
vornik, pa dokazuje, da se v 
majhnih neuspehih skriva 
zrno večjega uspeha, a le za 
tiste, ki so ga sposobni pre-
poznati. Škofjeločanu Niku 

Venetu se je pri devetnajstih 
letih porodila ideja o produk-
tu, ki je bil sprva tarča posme-
ha – oblikoval je tako imeno-
vani T-Holder oziroma drža-
lec za srajce. »Rad nosim 
srajce in vedno me je mo-
tilo, da sem si jih moral tla-
čiti nazaj v hlače, ko sem se 
na primer usedel ali se sklo-
nil.« V štirih letih mu je us-
pel izjemen dosežek. »Za-
čel sem z dvema šiviljama, 
danes moja ekipa šteje pet-
najst sodelavcev, imamo po-
slovalnice v tujini, lastne po-
slovne prostore, za sabo dve 

uspešni Kickstarter kampa-
nji, poslujemo s spletno tr-
govino Amazon, lahko se po-
hvalimo s 35 tisoč prodanimi 
držalci za srajce.« Nik Vene 
bo marca tržišču predstavil 
še en svoj produkt – usnje-
ne torbe za poslovne moške. 
»Torbo bomo oglaševali s po-
močjo slovenskega košarkar-
ja Luka Dončiča. Oblikovali 
smo Dončičevo personalizi-
rano torbo, na kateri bo nje-
govo ime, številka 77 in slo-
venski grb. Z njo bo prišel na 
tekmo NBA in sliko objavil 
na socialnih omrežjih.«

V neuspehih zrno uspeha
Na prvem srečanju Kluba mladih podjetnikov so se predstavili ustanovni člani kluba, med njimi tudi 
Nik Vene, ki mu je v štirih letih uspelo ustvariti svetovno prepoznavno blagovno znamko.

Pobudniki ustanovitve Kluba mladih podjetnikov: Peter Gorečan, Eva Varl Jerala, Andraž 
Ušlakar in Nik Vene / Foto: Primož Pičulin 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občina Tržič vsako 
leto 1. septembra sprejme v 
vrtce vse otroke, ki izpolnju-
jejo z zakonom predpisano 
starost, je povedal župan Bo-
rut Sajovic in dodal: »Po no-
vem letu se običajno poja-
vi skupina otrok, ki predpi-
sano starost enajst mesecev 
dosežejo nekoliko kasneje. 
V tem času je že podpisana 
najemna pogodba in izda-
no soglasje Občine Tržič, ki 
omogoča odprtje novega, 31. 
oddelka Vrtca Tržič, kar je 
sicer rekordno število otrok, 
vpisanih v vrtec, v zgodovi-
ni občine. Občina bo najela 
prostor zasebnega vrtca na 
lokaciji nekdanjega komu-
nalnega podjetja na Pristavi, 
ki ni zaseden.« Začelo se je 
že obveščanje staršev o spre-
jemu otrok s čakalne liste. 

Do konca marca bodo v nov 
oddelek Vrtca Tržič vključi-
li 14 otrok, ki bodo dopolni-
li starost 11 mesecev. Na ča-
kalni listi po včerajšnjih po-
datkih ostanejo štirje otro-
ci, ki še ne bodo dopolnili 
predpisane starosti 11 me-
secev. Ravnateljica Vrtca Tr-
žič Tatjana Blaži je povedala, 
da so imeli na zadnji januar-
ski dan skupaj 556 otrok, z 
novo sprejetimi jih bo 570. 
Še šest otrok obiskuje ciciba-
nove urice v popoldanskem 
času dvakrat na teden.

»Zavedamo se prostorske 
stiske, zato je ena od priori-
tet izgradnja prizidka pri OŠ 
Križe za dodatne oddelke 
vrtca in šole,« je dejal župan 
in dodal, da se ena izmed 
rešitev za še dve enoti vrtca 
kaže v mansardi gasilskega 
doma v Kovorju in v nekda-
nji osnovni šoli v Lešah.

Odpirajo še en 
oddelek vrtca
Vrtec Tržič bo odprl že 31. oddelek vrtca, do konca 
marca bodo v oddelek vključili 14 otrok, ki bodo 
dopolnili enajst mesecev.
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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

Vilma Stanovnik

Kranj – Na zadnji seji kranj-
skega mestnega sveta so sve-
tniki potrdili prerazporedi-
tev denarja iz projekta Gorki 
– 2. sklop (2. faza) na račun 
za dozidavo in rekonstrukci-
jo vrtca in Podružnične šole 
Center. 

»Kot je znano, se je de-
cembra uspešno zaključi-
lo javno naročilo glede pro-
jekta Gorki – 2. sklop (2. 
faza) za Britof in Predoslje. 
Državna revizijska komisi-
ja je namreč odločila v ko-
rist Mestne občine Kranj 
in tako smo pravnomočno 
izbrali izvajalca del, katere-
ga ponudba je precej niž-
ja od zagotovljenih sredstev 
v proračunu. Prav tako lani 
je občina objavila javni raz-
pis za projekt Dozidava in 
rekonstrukcija vrtca in OŠ 
Simona Jenka – PŠ Center, 
ki obsega več sklopov. Pri 
tem javnem naročilu pa so 
žal vse ponudbe presegale 

zagotovljena sredstva naroč-
nika. Tako predlagamo pre-
razporeditev sredstev iz ene-
ga na drugi račun,« je pove-
dala vodja projektne pisarne 
Tanja Hrovat. 

Podžupan Janez Černe je 
spomnil, da se s tem ven-

darle obeta ureditev ene od 
kranjskih sramot, prenova 
stavbe pa naj bi se predvido-
ma začela že letos pomladi.

Ob tem je svetnik Bojan 
Homan povedal, da je že ne-
kaj časa v načrtu občine ob-
nova vrtca v Bitnjah, ki naj 
bi se začela že lani, vendar je 
bilo do sedaj malo narejene-
ga. Kot je pojasnila Hrovato-
va, je v načrtu tudi prenova 
vrtca v Bitnjah. 

»V lanskem letu smo pri-
dobili idejno zasnovo in 

izvedla so se arheološka iz-
kopavanja na delu sosednje-
ga zemljišča, ki je bilo kup-
ljeno za potrebe vrtca. Ker 
ni bilo najdenih izkopanin 
postarheologija ni potrebna. 
Prav tako smo se dogovori-
li, do kam lahko nov objekt 

posega v sosednje zemlji-
šče. Prav tako imamo ponu-
dnika, ki se je javil na javni 
razpis. Gre namreč za jav-
no-zasebno partnerstvo. Ker 
se je pred kratkim zamenjal 
župan in se še ni uspel na-
tančno seznaniti z vsemi 
projekti, še niso stekli na-
daljnji postopki,« je tudi po-
jasnila Hrovatova, župan 
Matjaž Rakovec pa je svetni-
kom obljubil, da se bo v krat-
kem posvetil tudi načrtovani 
prenovi vrtca v Bitnjah. 

Vse bliže prenovi
Kot kaže, se bo v kratkem vendarle začela dolgo pričakovana prenova vrtca 
in Podružnične šole Center v Kranju.

Danes bodo v prostorih Mestne občine Kranj podpisali 
pogodbo za izvedbo komunalne infrastrukture v 
aglomeraciji Britof-Predoslje v sklopu projekta Gorki 2.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranj in Hercegno-
vi sta pobrateni mesti že od 
leta 1957. V okviru sodelova-
nja poteka izmenjava učen-
cev in dijakov kranjskih 
osnovnih in srednjih šol, so-
delovanje na področju civil-
ne zaščite in reševanja ter iz-
menjava kulturnih delavcev 
obeh mest.

Minuli torek pa so si 
obiskovalci Kranja lahko 

ogledali zanimiv sprevod 
pihalnega orkestra z mažo-
retkami, klovni in drugimi 
pustnimi šemami. Tega v 
Hercognovem pripravljajo 
v čast cvetenju mimoz, ka-
ravano pa predstavljajo tudi 
drugje. Tako je že gostova-
la na Dunaju, v Beogradu, 
Zlatiboru, Višegradu in Bi-
jeljini, v torek pa je poskr-
bela za festivalsko vzdušje 
v kranjskem mestnem sre-
dišču.

Festival mimoz v Kranju
Minuli torek so si obiskovalci starega Kranja lahko 
prvič ogledali festival mimoz.

V torek se je festivalsko vzdušje ob cvetenju mimoz 
preselilo tudi na kranjske ulice. / Foto: Primož Pičulin Tržič – V letu 2018 je bilo v 

Občini Tržič 15.701 nočitev, 
od tega 2484 domačih no-
čitev in 13.217 nočitev tujih 
gostov, več kot polovica jih 
je bilo v juliju in avgustu. V 
primerjavi z letom poprej je 
bilo lani 867 nočitev gostov 
več. Med tujimi gosti so naj-
več nočitev ustvarili Nemci, 
sledijo jim Belgijci, Nizozem-
ci, Francozi in Italijani. K šte-
vilu gostov lahko prištejemo 
tudi GUC Zelenica, kjer je 
bilo lani nekaj manj kot dva 
tisoč nočitev.

Lani več nočitev

Škofja Loka – Občinski svet 
je imenoval nove člane stro-
kovnega odbora za izvedbo 
Škofjeloškega pasijona. Za 
duhovno sporočilo pasijona 
bo zadolžen prof. dr. Metod 
Benedik, za vsebinsko de-
diščino Jože Smukavec, za 
organizacijo izvedbe Tomaž 
Paulus, za jezikoslovni del 
Ludvik Kaluža, za celostno 
podobo Jure Miklavc, za 
glasbo dr. Franc Križnar, za 
kostumografijo Mojca Bulo-
vec, za režijo Aleš Jan in za 
ekonomski del Miha Ješe. 
Naslednja uprizoritev pasi-
jona bo leta 2021. 

Strokovni odbor za 
Škofjeloški pasijon



7Gorenjski glas
torek, 5. februarja 2019 info@g-glas.si

A
nk

er
st

 G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

A
nk

er
st

 G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

Jasna Paladin

Domžale – Skupaj z drža-
vo se bodo letos lotili grad-
nje krožišča na Ljubljanski 
in Kamniški cesti (pri poli-
ciji), saj gre za stičišče dr-
žavne in lokalne ceste. Pro-
jekt je že potrjen na držav-
nem nivoju, projektna do-
kumentacija je pripravlje-
na na izvedbo, občina mora 
počakati le še rebalans dr-
žavnega proračuna, saj bo 
projekt sofinancirala tudi 
država. Letos bodo zače-
li tudi pripravo dokumen-
tacije za še tri krožišča na 
centralnem prometnem 
omrežju, in sicer v križi-
ščih Ljubljanske, Savske in 

Karantanske, ki pa bodo za-
radi prostorskih omejitev 
večji zalogaj.

Letos bodo izvedli tudi 
drugo fazo temeljite pre-
nove Kolodvorske ceste v 
samem središču mesta, ki 
je bila deloma prenovlje-
na že pred leti, letos pa sle-
di odsek od železniške po-
staje do Ljubljanske ces-
te. »Dosedanja javna cesta 
poteka enosmerno, ob njej 
so parkirišča za bližnje tr-
govine in potrebe komple-
ksa SPB. Občina bo izved-
la investicijsko-vzdrževal-
na dela, in sicer preureditev 
ceste v javno površino, na-
menjeno predvsem pešcem 
in kolesarjem ter vozilom 

za dostavo. Javna površi-
na bo tlakovana. Predvide-
na je ureditev priključka v 
semaforiziranem križišču 
z Ljubljansko cesto, uredi-
tev javne razsvetljave, obno-
va vodovoda in kanalizacije, 
nova je urbana oprema, jav-
na razsvetljava in tudi zasa-
ditev celotnega območja,« 
pojasnjujejo na občini.

V prihodnjih mesecih se 
bo nadaljevala tudi rekon-
strukcija ceste Dob–Češe-
nik–Turnše. Gre za odsek, 
dolg sedemsto metrov, pro-
jekt, ki je ocenjen na pol mi-
lijona evrov, pa bo zajel tudi 
prenovo obstoječega vodo-
voda in ureditev drugih ko-
munalnih vodov.

Letos bodo veliko gradili
Letošnje leto bo v Domžalah v znamenju gradbišč, saj občina načrtuje nekaj 
večjih projektov, zaradi katerih bo središče mesta dobilo lepšo podobo, bolj 
zadovoljni pa bodo tudi pešci in kolesarji.

Ana Šubic

Železniki – Predlog letoš-
njega proračuna občine Že-
lezniki, ki so ga občinski sve-
tniki v prvi obravnavi spreje-
li na zadnji seji, predvideva 
8,1 milijona evrov odhod-
kov in 7,8 milijona evrov 
prihodkov. Delež transfer-
nih prihodkov znaša 1,9 mi-
lijona evrov, največ (1,3 mi-
lijona evrov) pričakujejo od 
okoljskega ministrstva za 
sanacijo obsežnega plazu v 
Dražgošah. Pričakujejo tudi 
187 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev gospodarskega mi-
nistrstva za ureditev lokal-
ne ceste Ojstri Vrh–Sleme–
Zgornja Golica. Občini le-
tos pripada 321 tisoč evrov fi-
nančne izravnave, je pove-
dala občinska finančnica Ci-
rila Tušek. Proračunski pri-
manjkljaj bodo pokrili z os-
tankom sredstev na računu 
občine ob koncu lanskega 
leta in brezobrestnim po-
sojilom gospodarskega mi-
nistrstva v višini 187 tisoč 
evrov, ki ga bodo namenili 
novi povezovalni cesti mimo 
plavalnega bazena do parki-
rišča Na Kresu. Letos sicer 
nameravajo odplačati 418 ti-
soč evrov kredita, na zadnji 
dan lanskega leta pa je bila 
občina zadolžena za slaba 
dva milijona evrov.

Tekočim odhodkom 
bodo namenili 56 odstot-
kov proračuna, tako da bo 
za investicije ostalo 3,5 mi-
lijona evrov. Največja bo že 
omenjena sanacija plazu v 
Dražgošah. Za 1,6 milijona 

evrov vredno investicijo bo 
občina letos prispevala če-
trt milijona evrov, denar za 
projekte pa je zagotovila že 
lani. Župan Anton Luznar 
je povedal, da rebalans dr-
žavnega proračuna spreje-
majo prav te dni in da verja-
me, da bo v njem tudi denar 
za sofinanciranje sanacije 
omenjenega plazu. Za pot-
rebe širitve Vrtca Železni-
ki bodo nadaljevali urejanje 
objekta, ki so ga lani kupili 
v neposredni bližini (209 ti-
soč evrov). Za prenovo savn 
in sanitarij v plavalnem ba-
zenu so predvideli sedem-
deset tisoč evrov, a to ver-
jetno ne bo zadoščalo, zato 
bodo do drugega branja pro-
računa skušali zagotoviti še 
nekaj denarja, je napovedal 
župan. Urediti nameravajo 

tudi avtobusni postaji in 
pločnik v naselju Rudno 
(177 tisoč evrov), za kar jim 
bo direkcija za infrastruktu-
ro namenila 142 tisoč evrov, 
in sofinancirati podvozje za 
gasilsko cisterno PGD Že-
lezniki (100 tisoč evrov).

V razpravi je več svetni-
kov poudarilo, da je dobrih 
700 tisoč evrov, kolikor so 
jih predvideli za investici-
je v občinske ceste, prema-
lo. Tudi Janez Thaler, sicer 
predsednik komunalnega 
odbora, je opozoril, da bo za 
dotrajane ceste treba name-
njati več denarja, poleg tega 
je od dvesto kilometrov ob-
činskih cest dobra četrtina 
makadamskih. Božo Prezelj 
je še posebej poudaril nuj-
nost asfaltiranja cest v Davči 
in se zavzel, da bi letos vsaj 

javno pot do Sorčana asfal-
tirali v celoti. Primož Pintar 
je dejal, da je iz proračuna 
izpadla Krajevna skupnost 
Sorica, Branka Krek Petri-
na in Tomaž Demšar pa sta 
ugotavljala, da bo investici-
ja v dodatne prostore vrtca 
precejšen strošek. Po mne-
nju Demšarja bo veliko sta-
lo tudi urejanje infrastruk-
ture Na Kresu, kjer načrtu-
jejo gradnjo doma starejših, 
zato se mu zdi škoda, da jim 
ni uspelo najti druge lokaci-
je. Tomaž Weiffenbach pa 
je predlagal, da bi zagotovi-
li denar za decembrske pri-
reditve ter za začetne ure-
ditve objektov in tematskih 
poti ob Rupnikovi liniji in 
Rapalski meji.

Druga obravnava proraču-
na bo konec februarja.

Za ceste bi potrebovali več
Letošnja največja investicija v občini Železniki bo sanacija obsežnega plazu v Dražgošah. Ob obravnavi 
proračuna so občinski svetniki pogrešali predvsem več denarja za ceste.

V plavalnem bazenu bodo letos prenovili savne in sanitarije, ob njem pa nameravajo s 
pomočjo posojila zgraditi novo povezovalno cesto do parkirišča Na Kresu.

Brdo pri Lukovici – Člani 
čebelarskih društev iz Dol-
skega, Domžal, Krtine oz. 
Doba, Lukovice in Moravč 
letos praznujejo sto let or-
ganiziranega čebelarjenja v 
okviru omenjenih društev, ob 
visokem jubileju pa so te dni 
izdali zbornik. Ta obeležuje 
100. obletnico ustanovitve 
Čebelarske podružnice za 
brdski sodni okraj, ki je bila 
ustanovljena 9. marca leta 
1919 in iz katere so nastala 
vsa zgoraj omenjena društva. 
Zbornik na 184 straneh in več 
kot 120 fotografijah predsta-
vlja ustanovitev podružnice, 
bogato zgodovino čebelar-
skih društev na tem obmo-
čju, čebeljo pašo nekdaj in 
danes ter fotografije 198 če-
belnjakov današnjih članov 
društev. Javnosti so zbornik 
predstavili včeraj, 4. februar-
ja, v prostorih Čebelarskega 
centra Slovenije na Brdu pri 
Lukovici.

Čebelarji ob jubileju 
izdali zbornik

Škofja Loka – V škofjeloškem Rokodelskem centru Duo bodo 
danes ob 18. uri odprli razstavo Klekljanje čipk v Sloveniji 
(Bobbin lacemaking in Slovenia). »Z vpisom Klekljanja čipk 
v Sloveniji na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva je ta rokodelska veščina dobila 
posebno mesto. Razstava se posveča predvsem klekljanju na 
Škofjeloškem. Z Žirmi, Železniki in Gorenjo vasjo je območje 
eden od močnejših centrov klekljanja v Sloveniji. Tu delujeta 
dve klekljarski šoli, tri klekljarska društva, več neformalnih 
klekljarskih skupin in posamezne mojstrice klekljanja,« je 
pojasnila Katarina Sekirnik iz Rokodelskega centra Duo. S 
predstavitvijo projekta V čipke ujeta svetloba, s katerim so 
slovenske klekljarice lani sodelovale na svetovnem čipkarskem 
kongresu OIDFA na Nizozemskem, bodo prikazali tudi pove-
zavo klekljaric na nacionalnem nivoju. Razstava bo odprta do 
9. marca. Sodelovale bodo tudi članice Klekljarskega društva 
Deteljica Gorenja vas, in sicer z razstavo Cvetje v jeseni v 
Oknu Loške hiše, ki bo na ogled od 11. februarja do 18. marca.

Razstava o klekljanju čipk

Domžale – Centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik 
(CČN) je v petek obiskala delegacija Službe vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropske komisije. 
Ogledati so si želeli uspešen projekt, ki je bil v večji meri 
financiran iz evropskih kohezijskih skladov, in primer dobre 
prakse, kar CČN Domžale - Kamnik zagotovo je. Napravo 
so nadgradili pred skoraj tremi leti, in sicer za 15,5 milijo-
na evrov. Tudi med gradnjo so vseskozi opravljali čiščenje 
odpadnih voda, Javno podjetje Centralna čistilna naprava 
Domžale - Kamnik pa zelo uspešno deluje kljub temu, da 
gre za lastništvo šestih občin (Kamnik, Domžale, Mengeš, 
Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem). 

Čistilno napravo obiskali člani Evropske komisije

V CČN Domžale - Kamnik so gostili predstavnike Evropske 
komisije.
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Igor Kavčič

Kranj – Prvi februarski teden 
z vrhuncem osmega dne v 
mesecu, ko Slovenci ob obe-
leževanju obletnice smrti 
velikega slovenskega pesni-
ka Franceta Prešerna, odtlej 
je minilo okroglih 170 let, 
praznujemo tudi nacionalni 
kulturni praznik, je s kultur-
nimi dogodki zagotovo naj-
bogatejši teden v letu. Zapi-
sanemu se seveda pridružu-
je tudi Layerjeva hiša, zadnja 
leta eno osrednjih prizorišč 
kulturnega dogajanja v Kra-
nju. Med drugim bodo jutri, 
6. februarja, v Stolpu Škrlo-
vec odprli pregledno razsta-
vo koreografinje in vizual-
ne umetnice Ajde Tomazin 
z naslovom Odprti predali, 
Vseeno pa je svojo razstavo, 
odprtje bo v četrtek, 7. febru-
arja, imenoval stripovski av-
tor in lutkar Andrej Štular. 

Osrednji dogodek bo ned-
vomno izid zbirke kratkih 
zgodb mladih gorenjskih 
pisk in piscev, ki ga bodo av-
torji med 11.30 in 13. uro v 
Layerjevi hiši zaznamovali z 
branjem odlomkov iz svojih 
prispevkov. Izbor avtorjev in 
besedil za zbirko Vračanja je 
pripravila slovenistka in so-
ciologinja Ana Žunič.

Po lanskoletni prvi knjižni 
izdaji pod okriljem Layerjeve 
založbe, pesniški zbirki Iska-
nja, v kateri so se predstavi-
li mladi gorenjski pesniki 
in pesnice, so organizator-
ji držali besedo in letos prip-
ravili še natečaj kratke proze 
mladih gorenjskih avtorjev. 
Ana Žunič je v zbirko uvrsti-
la dvajset avtorjev in trideset 
besedil, saj ima nekaj piscev 
po dve ali tri objave. »Nate-
čaj je bil zelo široko zastav-
ljen, saj so avtorji znotraj for-
me kratke proze lahko napi-
sali črtice, novele, pravljice, 
basni, zgodbe v obliki spo-
minov ... Dva glavna kriterija 
sta bila, da avtorji niso starej-
ši od trideset let in da živijo 
na Gorenjskem,« najprej po-
udari sogovornica. K sodelo-
vanju je povabila tako avtorje 
iz lanskoletne pesniške zbir-
ke, z letaki in oglaševanjem 

na družbenih omrežjih je 
projekt predstavila širše, pi-
sce pa je poiskala tudi v sre-
dnjih šolah. V okviru lite-
rarnih branj, ki so poteka-
la poleti in jeseni v Layerje-
vi hiši, so pisci svoja pisanja 
že predstavljali – in ne na-
zadnje med seboj tudi poko-
mentirali. Avtorji prihajajo z 
različnih koncev Gorenjske, 
od Medvod do Tržiča, Ško-
fje Loke do Radovljice, Kra-
nja do Kamnika. Največ je 
študentov in dijakov, nekate-
ri se ukvarjajo z gledališčem, 
spet drugi so po stroki nara-
voslovci, tretji delajo v turiz-
mu ...

Pogledi v intimo 
posameznika

»Zbirko smo naslovili 
Vračanja, ker se avtorji v be-
sedilih vračajo nazaj v člove-
kovo intimo. Beremo zgod-
be posameznikov, vtise iz 
njihovega vsakdanjega živ-
ljenja, v besedilih so pred-
stavljeni tako brezup in sti-
ske mladih ljudi na eni kot 
ljubezen in upanje v pri-
hodnost na drugi strani. V 
zgodbah beremo, kar ljud-
je živijo tukaj in zdaj. Knji-
ga je zasnovana mnogo bolj 
intimno, kot je bila lani pe-
sniška zbirka, v kateri je bilo 

več družbene kritike,« o be-
sedilih razmišlja Žuničeva, 
ki v predgovoru h knjigi piše 
o vračanju k malim osebnim 
radostim in žalostim, nazaj 
v srčiko človeške intime, v 
kraje, kjer se mešajo ljube-
zen, smrt in iskanje smisla. 
V uvodu se dotika posame-
znih besedil: »Kjer je iskanje 
usmerjeno v notranjost, kjer 
se solze mešajo z morsko so-
ljo, kjer se prepletajo telesa, 
ugriz v ustnico in otožno za-
mišljena sivina oči. Kjer se 
občutki jesenskosti, nezno-
sna razdalja med dotikom 
pravkar ostriženih nohtov, 
muke polzavestnega beža-
nja od samega sebe, prazna 
gnezda, ledene rože na ok-
nih ter prekrivanje nično-
sti z rožnato barvo za ustni-
ce bijejo z zavračanjem brez-
pomenskosti življenja in is-
kanjem identitete.«

Da gre za zelo kvalitetna 
besedila, je prepričana Žu-
ničeva, ki v nekaterih avto-
ricah in avtorjih prepoznava 
tudi morebitne bodoče pisa-
teljice in pisatelje. »Za celot-
no zbirko je pomembno to, 
da se lahko bralec sam od-
loči, kako bo razumel po-
samezne zgodbe. Te so na-
mreč grenko-sladke in lah-
ko spodbujajo različne in-
terpretacije. Bralec se bo 

odločil, ali bo videl tragične 
teme, nasilje in smrt ali pa 
bo v pisanju iskal življenjski 
optimizem. 

Pod besedila v zbirki so 
se podpisali avtorji: Erazem 
Baškovec, Kristina Bogataj, 
Hana Bujanović Kokot, So-
nja Debevc, Ajdin Huzejro-
vić, Neja Jeraj Sedej, Anže 
Kutnjak, K. T., Franci No-
vak, Aljaž Pestotnik, Izabela 
Potočnik, Ana Rakovec, Gre-
gor Rihtaršič, Anže Slana, 
Črt Štrubelj, V. O. A., Neja 
Zorzut, Boštjan Zupan, Jure 
Žavbi in Ana Žunič. Knjigo 
je lektorirala Kaja Cvelbar, li-
kovno podobo je prispevala 
Ajda Kadunc, oblikovala pa 
jo je Tanja Gerkman.

»Pomladi bodo sledile de-
lavnice, predavanja, literar-
na branja, kulinarična sre-
čanja, posvečena naravo-
varstvu in naravoverstvu, 
obujanju starih znanj in is-
kanju poti, kako spet najti 
bogove v gorah, rekah, dre-
vesih … Na temo človeko-
ve odgovornosti do narave 
in planeta, našega edinega 
doma, bomo razpisali vses-
lovenski literarni natečaj za 
novo zbirko,« še pove Žuni-
čeva: »Verjamem v moč pisa-
ne besede. Z njo lahko mar-
sikaj spremenimo in začne-
mo razmišljati drugače.«

Vračanja k sebi, k človeku
V petek bodo v Layerjevi hiši predstavili zbirko kratke proze mladih gorenjskih piscev z naslovom 
Vračanja. »V zbirki so kvalitetna besedila dvajsetih avtorjev,« pravi avtorica izbora Ana Žunič.

Ana Žunič je velika ljubiteljica literature, lani je v knjigi združila mlade pesnike, letos 
prozaiste. / Foto: Igor Kavčič

Slikar, grafik, fotograf in likovni pedagog Marjan Kukec 
je bil rojen 7. maja 1933 v železničarski družini v Ljublja-
ni. Otroška leta je preživel v bežigrajskem predmestju. Obi-
skoval je klasično gimnazijo, na kateri ga je likovno vzgo-
jo poučeval Evgen Sajovic. Med študijem na učiteljišču je 
pod mentorstvom prof. Mirka Lebeza slikal obsavske moti-
ve. Po končanem učiteljišču leta 1952 je eno leto poučeval v 
Beli Cerkvi pri Šmarjeških Toplicah, nakar se je vpisal na 
študij likovne smeri na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. Jese-
ni 1955 je opravil sprejemni izpit na Akademiji upodablja-
jočih umetnosti v Ljubljani in v prvem letniku akademije s 
svojo virtuozno risbo pritegnil pozornost profesorjev Boži-
darja Jakca in Marija Preglja. Leta 1957 je začel poučevati 
likovni pouk na učiteljišču v Novem mestu, kjer je pripravil 
svojo prvo razstavo. Novo delovno mesto ga je pripeljalo v Tr-
žič in nato v Kranj, kjer se je za stalno naselil. V tem času je 
pripravil več samostojnih razstav in se začel zanimati tudi 
za umetniško fotografijo. Zlasti intenzivna je bila Kukčeva 
razstavna dejavnost od sredine sedemdesetih let dalje. Te-
daj ga srečamo med osrednjimi predstavniki gorenjskega li-
kovnega življenja, med katerimi je izstopal z aktualnimi in-
terpretacijami geometrijskih in neokonstruktivističnih ten-
denc v likovni umetnosti. Med redkimi sodobnimi ustvar-
jalci se je poglabljal tudi v različne grafične tehnike in zlas-
ti v tehniki sitotiska dosegel ustvarjalni vrh. V enaki meri je 
pomemben tudi Kukčev fotografski opus (mdr. serija portre-
tov sodobnih slovenskih književnikov za Slovensko matico). 

Marjan Kukec je v likovnem delovanju videl humanistič-
no poslanstvo, o čemer pričata tako izbor njegovih značil-
nih motivov kot njihova pretanjena, vselej skrbno načrto-
vana interpretacija. Celo droben detajl narave mu je lah-
ko predstavljal iztočnico za likovno interpretacijo v tehniki 
risbe, akvarela, gvaša, grafike, kolaža ter črno-bele in barv-
ne fotografije. Eden od izvirnih Kukčevih pristopov je bila 
razdelitev likovnega polja v niz ponavljajočih se segmentov, 
ki tvorijo likovno pripoved. Likovno virtuoznost je vselej po-
vezoval z izpovedno noto. Ob redni zaposlitvi na šoli s pri-
lagojenim programom v Kranju je vodil likovne tečaje. Za 
svoje likovno delovanje je prejel številne nagrade in prizna-
nja, med drugim priznanje Fotografske zveze Slovenije za 
življenjsko delo.

Damir Globočnik

V spomin 

Marjan Kukec 
(1933–2019)

Kranj – V sredo, 6. februarja, ob 18.30 bodo v knjižnici Fakulte-
te za organizacijske vede pripravili akademijo ob slovenskem 
kulturnem prazniku z naslovom Sledi poeta. Razmišljanje o 
Prešernu in njegovem delu bosta pripravila Ana Roblek in Jan 
Krajnik, četrtošolca Gimnazije Kranj, v glasbenem programu 
pa bomo slišali uglasbljeno poezijo Franceta Prešerna (Zemlja 
kranjska, Magistrale, Glosa), Simona Gregorčiča (Omlajen 
hrib, Daritev, Moje gosli) in Srečka Kosovela (Polnoč, V sveti 
uri). Nastopila bosta Marta Marolt (avtorica glasbe in pevka) 
in Uroš Rakovec (instrumentalne priredbe, kitara in mandola). 
Vabita FOV Univerze v Mariboru in Zveza kulturnih društev 
Kranj.

Sledi poeta na FOV
Kranj – Mestna knjižnica Kranj v torek, 5. februarja, ob 18. uri 
vabi na odprtje razstave Prešernov Sonetni venec z ilustracija-
mi Mihe Maleša. O umetniku bosta spregovorili umetnostna 
zgodovinarka Breda Ilich Klančnik in umetnikova hči Travica 
Maleš Grešak. Program odprtja bosta dopolnila gledališka in 
filmska igralka Vesna Jevnikar in APZ France Prešeren.

Sonetni venec z ilustracijami Mihe Maleša

Igor Kavčič

Kranj – Gorenjski muzej v če-
trtek, 7. februarja, ob 18. uri 
vabi v Prešernovo hišo na od-
prtje razstave Morjá široka 
cesta – ilustracije izbranih 
Prešernovih pesmi Kaje Urh, 
Maruše Štibelj in Veronike 
Vesel Potočnik. »Prešernove 
pesmi so v toku časa nagovo-
rile mnoge likovne ustvarjal-
ce, da so ustvarili njihove vi-
zualne spremljave. Ker je li-
riko težko neposredno po-
nazarjati, je toliko bolj do-
brodošlo, ko likovna podoba 
z njo zazveni v svobodnem, 
a uglašenem ritmu. Ilustra-
cija je interpretacija. Tokrat 
so se ilustracij oziroma inter-
pretacij lotile tri uveljavljene 

kranjske umetnice mlajše ge-
neracije. Veronika Vesel Po-
točnik, Kaja Urh in Maruša 
Štibelj se v pesmi poglablja-
jo z osebno izčiščenim likov-
nim jezikom, ki med risbo in 
kolažem vedno ostaja v okvi-
rih realizma. S tem nagovar-
jajo najširši krog gledalcev 
in dokazujejo aktualnost ob-
čutij ljubezni ter življenjskih 
spoznanj Prešernove poezi-
je, ki se lahko z domiselnim 
interpretativnim pristopom 
prilagodi sodobnemu člove-
ku,« je med drugim k razsta-
vi zapisal umetnostni zgo-
dovinar Gašper Peternel. V 
spremljevalnem programu 
bo z lastnimi uglasbitvami 
Prešernovih pesmi nastopil 
kantavtor Aleksander Mežek.

Morjá široka cesta

Tržič – V četrtek, 7. februarja, ob 18. uri bo v Galeriji Paviljon 
NOB odprtje razstave likovnih del slikarja, grafika, risarja, za-
ložnika in fotografa Mihe Maleša z naslovom S poti. Umetnika 
bo predstavila kustosinja Galerija Miha Maleš v Kamniku Saša 
Bučan, v spremljevalnem programu pa bosta nastopila kitarist 
Klemen Smolej in harmonikar Jan Ulčnik.

Razstava Mihe Maleša S poti

Radovljica – V četrtek, 7. februarja, ob 18. uri bo v Galeriji 
Šivčeva hiša odprtje razstave slik slikarja Pavla Florjančiča z 
naslovom V iskanju univerzalne lepote. 

Slike Pavla Florjančiča
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Bled – Ekipa SIJ Acroni Je
senice je v četrtek zvečer v 
Alpski ligi gostovala v Celov
cu in domače moštvo KAC II 
premagala s 6 : 3. Pred nasle
dnjo tekmo v Alpski ligi, ko 
se bodo Jeseničani v torek, 
12. februarja, na domačem 
ledu pomerili z moštvom 
SŽ Olimpija, so sporočili, da 
je poškodba prvega vratarja 
moštva Clarka Saundersa 
hujša, kot so sprava domne
vali, in da bo zaradi strgane
ga ligamenta v gležnju z le
denih ploskev odsoten prib
ližno dva meseca.

Za reprezentanco znova 
Žiga Jeglič

Prejšnji teden pa je selek
tor slovenske hokejske re
prezentance Ivo Jan obja
vil seznam igralcev, ki naj 
bi ta konec tedna nastopi
li na mednarodnem turnir
ju iz niza Euro Ice Hockey 
Challenge na Bledu. To so 
vratarji Luka Gračnar (Inns
bruck), Gašper Krošelj (Mla
da Boleslav) in Matija Pinta
rič (Rouen), branilci Blaž 
Gregorc (Vitkovice), Saba
hudin Kovačević (Mlada Bo
leslav), Miha Logar (Stras
bourg), Aleksandar Mago
vac (Grenoble), Matic Podli
pnik (Karlovy Vary), Jurij 
Repe (Herning), Maks Selan 
(Chamonix) in Miha Štebih 
(Dukla Jihlava) ter napadalci 

Tadej Čimžar (Sij Acroni 
Jesenice), Andrej Hebar 
(UTE), Žiga Jeglič (Slovan 
Bratislava), Luka Kalan (Sij 
Acroni Jesenice), Gregor 
Koblar (ŠZ Olimpija), Ken 
Ograjenšek (Graz99er), 
Žiga Pance (Jegesmedvek), 
David Rodman (Sij Acro
ni Jesenice), Robert Sabolič 
(Torpedo Nižnji Novgorod), 
Nik Simšič (Medveščak), 
Rok Tičar (Köln), Jan Urbas 
(Fischtown), Miha Verlič 
(Fischtown), Miha Zajc (SŽ 
Olimpija).

Po poškodbi Blaža Gre
gorca in Kena Ograjenšk sta 
namesto teh dveh igralcev 
po novem na seznamu Mark 
Čepon in Luka Bašič.

Po odsluženi kazni zara
di pozitivnega dopinškega 

testa se v reprezentanco vra
ča Žiga Jeglič, selektor Ivo 
Jan pa na turnirju ne bo mo
gel računati na kapetana 
Jana Muršaka. Manjkal bo 
tudi najboljši slovenski ho
kejist Anže Kopitar.

Ekipa se je včeraj popol
dne že zbrala v tradicional
ni pripravljalni bazi sloven
skih hokejskih reprezentanc 
na Bledu. Danes in jutri so 
načrtovani skupni treningi 
na ledu, od četrtka do sobote 
pa naše Rise čakajo trije ob
računi z ekipami Italije, Ma
džarske in Belorusije. 

Turnir se bo začel v četr
tek ob 16. uri s tekmo med 
ekipama Italije in Belorusi
je, ob 19.30 pa se bodo naši 
pomerili z Madžari. V petek 
bo ob 16. uri najprej tekma 

med Belorusijo in Madžar
sko, ob 19.30 pa še med Slo
venijo in Italijo. V soboto se 
bodo ob 16. uri najprej po
merili Italijani in Madžari, 
naši pa bodo za konec turnir
ja ob 19.30 prekrižali palice 
z reprezentanco Belorusije.

Vstopnice so že naprodaj
Vstopnice za tekme slo

venske reprezentance po se
dem evrov (štiri evre za mla
dino od 12 do 18 let) so že 
naprodaj na spletnem porta
lu mojekarte.si, kupiti pa jih 
bo mogoče tudi eno uro pred 
začetkom tekem na blagajni 
Ledene dvorane Bled.

Zadnji reprezentančni zb
or članske ekipe v tej sezo
ni je nato predviden v začet
ku aprila, naši hokejisti pa ga 
bodo zaključili z nastopom 
na svetovnem prvenstvu di
vizije IA v Kazahstanu.

Zbrani tudi mladinci

Na Bledu se je včeraj 
zbrala tudi naša mlada re
prezentanca do 18 let, ki jo 
aprila čaka svetovno prven
stvu divizije IB na Madžar
skem. Poleg treningov na 
domačem ledu varovance 
glavnega trenerja Jake Ad
lešiča v naslednjih dneh 
čaka tudi udeležba na med
narodnem turnirju v južno
tirolskem Neumarktu, kjer 
bodo palice prekrižali z eki
pami Francije, Italije in Ma
džarske.

Rise čaka turnir na Bledu
Včeraj popoldne se je naša moška hokejska reprezentanca zbrala na skupnih pripravah na Bledu,  
kjer jo od četrtka do sobote čaka nastop na mednarodnem turnirju Euro Ice Hockey Challenge.  
Zbrala se je tudi mlada reprezentanca, zaradi nastopov reprezentanc pa je prekinjeno tekmovanje  
v Alpski hokejski ligi.

Selektor Ivo Jan je včeraj popoldne hokejsko reprezentanco 
že zbral na Bledu. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Medvode – Na 62. državnem 
prvenstvu za posameznike 
in dvojice v badmintonu je 
nastopilo 78 tekmovalcev iz 
osmih klubov. Najbolj zado
voljni so bili v domačem BK 
Medvode, ki so v Športni dvo
rani Medvode, kjer tudi treni
rajo, osvojili največ naslovov.

V Medvodah sta ostala 
tudi oba naslova državne
ga prvaka med posamezni
ki. Pri moških je bil finale 
povsem medvoško obarvan, 
Miha Ivanič pa je bil bolj
ši od Mihe Ivančiča in tako 

ubranil naslov. Pri ženskah 
je zmagala Petra Polanc, ki 
je kar trikratna državna prva
kinja. V mešanih dvojicah se 
je ubranitve naslova veselila 
s svojim klubskim kolegom 
Miho Ivančičem, v ženskih 
dvojicah pa s Kajo Stanković 
iz BK Ljubljana. Edina kate
gorija, ki povsem na vrhu ni 
bila medvoška, so bile moš
ke dvojice. Zmagala sta Aljo
ša in Urban Turk (BK Mirna).

Badmintonska zveza želi 
na državno prvenstvo pri
vabila še več tekmovalcev. V 
Sloveniji je namreč registri
ranih skoraj trideset klubov.

Najboljši so bili 
domačini
Na državnem prvenstvu v badmintonu so bili 
najuspešnejši igralci domačega BK Medvode.

Miha Ivanič iz BK Medvode je upravičil vlogo favorita  
in ubranil naslov državnega prvaka med posamezniki. 
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Kranj – V nedeljo so se z enotedenskih priprav v Umagu do-
mov vrnili kranjski nogometaši. Med pripravami so odigrali 
štiri tekme. Eno so dobili, eno igrali neodločeno in dve izgubili. 
S pripravami bodo sedaj nadaljevali v Kranju in odigrali še štiri 
tekme, generalka pred tekmo prvega spomladanskega kroga, 
ko bodo igrali z ekipo Aluminija, pa bo 16. februarja pripravljal-
na tekma v Sežani. Se je pa ekipa Triglava pred dnevi okrepila 
z novim igralcem. Po Ivanu Crnovu je to druga okrepitev. Gre 
za tridesetletnega vezista iz Bosne in Hercegovine Muamerja 
Svrako, ki je do sedaj zbral šest nastopov za reprezentanco 
BiH in dosegel dva zadetka. 

Novinec v dresu Triglava

Škofja Loka – V 16. kolu lige NLB so rokometaši moštva Urban-
scape Loka minulo soboto gostili Jeruzalem Ormož in zmagali 
s 33 : 25 (14 : 13). Za domačo ekipo sta največkrat zadela Grega 
Jamnik, ki je bil uspešen desetkrat, in Alen Šibanc, ki je vratarja 
nasprotnikov premagal sedemkrat. Na lestvici vodi ekipa Celja 
Pivovarne Laško s tridesetimi točkami, Urbanscape Loka pa 
ima na petem mestu 18 točk. Nova tekma Ločane čaka to 
soboto, ko gostujejo pri Riku Ribnica. 

Še ena zmaga za loške rokometaše

Maja Bertoncelj

Kranj – Če gre soditi po mla
dinskem svetovnem prven
stvu, ki je zadnje dni poteka
lo v Osrblieju na Slovaškem, 
se za prihodnost slovenske
ga biatlona ni bati. Repre
zentanca, ki dela pod vod
stvom nekdanjih biatloncev 
Janeza Mariča in Andreje 
Mali, je dokazala, da sodi v 
sam svetovni vrh. 

Prvo ime je zagotovo Go
renjec Alex Cisar iz TSK Tri
glav Kranj. Cisar je na sve
tovnem prvenstvu osvojil 
kar tri medalje. Najprej je bil 
kot član moške štafete drugi, 
nato pa je kar dvakrat postal 

svetovni prvak. Slavil je v 
sprintu, kjer je drugo mes
to osvojil prav tako Slove
nec Lovro Planko (SK Ihan), 
nato pa še v zasledovanju. 

V zasledovanju je imel v 
zadnjih metrih dovolj časa 
za veselje, saj je imel pred 
konkurenco več kot minuto 
prednosti. Lovro Planko je z 
drugega mesta padel na de
seto.

Slovenska reprezentan
ca je tako v nedeljo svetov
no mladinsko prvenstvo za
pustila vesela in zadovoljna. 
Osvojila je štiri medalje, štiri 
mesta med deseterico, s šta
fetami pa poleg medalje še 
peto in sedmo mesto. 

Biatlonec Alex Cisar je najboljši  
mladinec na svetu
Naše mlade biatlonke in biatlonci so odlično nastopili na svetovnem prvenstvu na Slovaškem.

V sprintu so mladi slovenski biatlonci osvojili kar dvojno 
zmago (levo drugi Lovro Planko, v sredini trener Janez Marič, 
desno dvakratni svetovni prvak Alex Cisar). / Foto: Andreja Mali

Trata – Redni del prvenstva v balinarski superligi se bliža koncu. 
Po odigranem desetem krogu je v najboljšem položaju Trata, 
ki je na derbiju desetega kroga v balinarski dvorani Mlaka v 
Zabičah tesno, z rezultatom 12 : 14 ugnala Zabiče. Že uvodni ob-
račun najboljših posameznikov superlige Igorja Širclja in Uroša 
Veharja v igri v krog je napovedal, da bodo o zmagovalcu od-
ločale malenkosti, saj je Vehar z zadnjo zadeto kroglo prinesel 
uvodno prednost Trati. Branilci naslova so nato povedli z 8 : 2, 
a so se Zabiče približale na 10 : 8. V končnici tekme so Zabiče 
odločno napadle. Po gladki zmagi v igri dvojic v krog in trojki so 
povedli z 12 : 10. Nato je Igor Šircelj v igri posameznikov proti 
Veharju zapravil dve krogli za zmago, tako da je o končnem 
zmagovalcu odločala igra dvojic. Junak gostujoče zasedbe je 
bil Tadej Premru, ki je v predzadnjem obratu zadel balina, nato 
pa približal zadnjo kroglo in tako Tračanom prinesel novi točki. 

Traški balinarji slavili na derbiju
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Aleš Hvasti, univ. dipl. inž.

Umetna inteligenca na naših cestah
Človek je od nekdaj stre-

mel k vse večji avtomatizaciji 
svojega okolja, ki naj bi dop-
rinesla k lažjemu opravlja-
nju njegovega dela in pol-
nejšemu preživljanju pro-
stega časa. Razvoj novih teh-
nologij je omogočil vstop av-
tomatizacije v vse družbene 
segmente. Količina podat-
kov, ki so jih sodobni proce-
sorski sistemi sposobni ob-
delati, je ogromna, posledi-
ca pa je skokovit razvoj ume-
tne inteligence. 

Pojem umetna inteligen-
ca označuje samoučeče se 
sisteme, ki v času svojega de-
lovanja beležijo nove izku-
šnje ali spoznanja in s tem 
dograjujejo svoje znanje 

oziroma svojo bazo podat-
kov, na osnovi katere kasne-
je sprejemajo odločitve za 
svoje delovanje.

Primer takšnih sistemov, 
o katerih se danes vse več go-
vori, so tudi avtomobili brez 
voznika. Razvoj je šel na tem 
področju tako daleč, da se za 
namene testiranja prototi-
pi takšnih vozil že vključu-
jejo v promet, vendar je nji-
hovo delovanje brezhibno le 
v idealnih vremenskih raz-
merah. V primeru močnega 
dežja ali sneženja bi takšno 
vozilo na cesti predstavljalo 
nevarnost, ker senzorji ne bi 
dajali dovolj natančnih po-
datkov o okolici, kjer se vo-
zilo giblje. Dosegli bi ravno 

nasprotno od večje prome-
tne varnosti, ki je cilj uvaja-
nja takšne tehnologije v pro-
metu.

Težave, s katerimi se 
znanstveniki pri razvo-
ju srečujejo, so poleg teh-
nične tudi etične narave. 
Takšno vozilo mora med 
vožnjo samodejno spreje-
mati različne odločitve in v 
primeru neizogibnega trče-
nja se mora odločiti za mož-
nost z najmilejšimi posle-
dicami. Vzemimo primer, 
da otrok nepredvideno sto-
pi na cesto in bi bila zavor-
na pot predolga, da bi se tr-
čenju lahko izognili. Obsta-
ja možnost, da zavijemo 
desno, vendar na pločniku 

stoji starejši gospod. Odlo-
čitev, ki jo mora v tem pri-
meru sprejeti vozilo, ni lah-
ka, še težja pa bi bila, če bi 
na pločniku stala večja sku-
pina starostnikov. Takšnih 
etičnih dilem bi lahko naš-
teli še veliko, kako jih rešu-
je umetna inteligenca, pa je 
odvisno od podatkov in al-
goritmov, ki jih v sistem 
vgradijo programerji.

V prihodnosti je realno 
pričakovati, da se bodo sa-
movozeča vozila pojavila 
na naših cestah. Možnost, 
da bi ta povzročila prome-
tno nesrečo, bo sicer manj-
ša kot pri ročnem upravlja-
nju vozil, ne bo pa izključe-
na. In tu nastopi vprašanje 

prevzema odgovornosti za 
krivdo. Bo za nezgodo kriv 
proizvajalec, ki je vozilo iz-
delal, programer, ki je dolo-
čil, kako naj naprava razmi-
šlja, ali lastnik, ki se je z vozi-
lom vključil v promet?

Znanost bo na ta vpraša-
nja morala najti odgovor, 
preden bodo takšna vozi-
la postala del našega vsak-
danjika, novim trendom pa 
bo morala slediti tudi ustre-
zna prometna zakonodaja. 
Preostali udeleženci v pro-
metu pa se bomo morali za-
vedati, da se med nami vo-
zijo »roboti«, ki v nepredvi-
dljivi situaciji sicer reagirajo 
inteligentno, ni pa nujno, da 
tudi racionalno.

Jelena Justin

Prejšnji teden smo obiska-
li Gorski kotar in se povzpe-
li na njegov najvišji vrh Ve-
liki Risnjak. Danes pa bomo 
obiskali Snježnik, ki smo ga 
z Velikega Risnjaka lepo vi-
deli. Snježnik je slikovit ka-
mniti vrh, ki ga na južni stra-
ni obkrožajo strme trave, 
na vzhodni strani se njegov 
greben nadaljuje proti Gus-
lici, severna stran pa je pre-
cej prepadna in poraščena z 
nizkim grmičevjem. Ime je 
gora dobila po velikih koli-
činah snega, ki kljub bližini 
morja tukaj lahko vztraja do 
pozne pomladi. Tik pred no-
vim letom decembra 2018 ga 
je bilo na Snježniku bistveno 
več kot pa na sosednjem Ve-
likem Risnjaku. Vršni del 

Snježnika je tudi meja Naci-
onalnega parka Risnjak. 

Po primorski avtoce-
sti se zapeljemo do izvoza 
za Postojno, kjer nadalju-
jemo mimo Ilirske Bistri-
ce, prečkamo mejo na Jelša-
nah in nadaljujemo po avto-
cesti do izvoza Kikovica, tik 
pred cestninsko postajo. Na-
daljujemo po stari cesti Za-
greb–Reka, ko nas velika ta-
bla opozori, da moramo za-
viti levo, na Platak. Do ogro-
mnega parkirišča je približ-
no deset kilometrov vzpe-
njajoče se ceste, ki pozimi 
lahko povzroči kar nekaj 
težav. Platak je sicer reško 
smučišče, kraj preživljanja 
prostega časa številnih Re-
čanov. 

Parkiramo na desni strani 
na koncu velikega parkirišča, 

tik pred ličnim lokalom. Ces-
ta pelje naprej do Velikega 
doma Platak, mi pa s hojo zač-
nemo po desni makadamski 
cesti. Na drevesu tudi opazi-
mo smerokaz Snježnik. Gre-
mo mimo smučišča in nada-
ljujemo po makadamski poti. 
Kmalu nas markacije usme-
rijo desno v bukov gozd, kjer 
se zmerno povzpnemo in do-
sežemo ta isto makadamsko 
cesto, t. i. Rimsko cesto. Sle-
dimo ji v zmernem vzponu 
do razpotja: levo je Snježnik 
skozi Grlo, desno pa po gre-
benu. Naredili bomo krog, 
zato se bomo povzpeli po 
levi poti, sestopili pa po gre-
benski. Zavijemo levo. Ces-
ta se spremeni v kolovoz, s 
katerega se lepo pokaže naš 
vrh. Kolovoz preči njego-
vo južno, gozdnato pobočje. 

Obhodimo ga, ko steza za-
vije v desno in se strmo 
povzpne. Dosežemo nepo-
raščeno pobočje Snježnika, 
od koder se odpre lep pogled 
na zapuščen planinski dom 
pod Snježnikom. Pot zavije 
v desno in se v okljukih str-
mo povzpne do planinske-
ga doma, ki je že leta dolgo 
zapuščen. Od doma nas do 
vrha ločita dve minuti vzpo-
na čez skale. 

Z vrha se odpre lep raz-
gled na Veliki Risnjak, na 
Kvarnerski zaliv, na Učko, 
na sosednjo Guslico. Ob čis-
tem ozračju imamo v ozad-
ju venček Julijskih Alp, Ka-
ravank in Kamniško-Savinj-
skih Alp; Triglav, Kočna in 
Grintovec so sploh izraziti. 

Z vrha sestopimo po gre-
benu. Tukaj bi opozorila, 
da če se bomo odločili za 
vzpon pozimi, ne pozabimo 

na male dereze. Decembra 
2018 so prišle kako prav, saj 
je pot močno shojena in po-
ledenela. Grebenska pot nas 
pripelje direktno na Rimsko 
cesto, po kateri se vrnemo 
nazaj na izhodišče, na Pla-
tak. 

Nadmorska višina: 1506 m
Višinska razlika: 400 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Snježnik (1506 n. m.)

Hrvaški soimenjak
Loči ju meja; naš je Snežnik, hrvaški je Snježnik. Obisk Gorskega kotarja in 
še enega v nizu vrhov s čudovitim razgledom na Jadransko morje.

Zmeren vzpon skozi bukov gozd / Foto: Jelena Justin Opuščeni planinski dom pod vrhom Snježnika / Foto: Jelena Justin

Sosednja Guslica, zadaj Snežnik na naši strani, povsem v ozadju pa Julijske Alpe s 
Triglavom / Foto: Jelena Justin



11Gorenjski glas
torek, 5. februarja 2019 REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Kranj – Planet Tuš je minulo soboto gostil mladinsko državno 
prvenstvo v bovlingu. Bowling klub Kranj je na tekmovanje pri-
javil tri igralce, ki so nastopili izvrstno ter osvojili dve medalji 
ter pokal. Državni prvak v kategoriji do 15 let je postal Aleks 
Slipac, ki je z borbeno in samozavestno igro poskrbel, da je 
naslov ostal doma, medtem ko je lanski prvak Dimi Qendrim 
Krasniqi tekmo končal na tretjem mestu. Med mladinkami 
do 21 let je bila Taja Ruparčič tretja. Mentor Gorazd Kavčič 
je upravičeno ponosen na svoje varovance, ki zelo solidno 
nastopajo tudi v 3. državni ligi.

V tretjem poskusu do državnega naslova

Aleks Slipac, Dimi Qendrim Krasniqi in Taja Ruparčič 
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Kamnik – Minuli teden je Klub 
gorskih tekačev Papež pripra-
vil zaključno prireditev Teka-
škega pokala Občine Kamnik 
za leto 2018, na kateri so tek-
movalcem in organizatorjem 
podelili zaslužna priznanja.

V lanskem letu je tekmo-
vanje sestavljalo sedem te-
kov, in sicer: 23. Gorski tek 
k Sv. Primožu, 30. Mekinj-
ski kros, 1. Tek na Stari grad, 
13. Češnjiški tek, 19. Gorski 
tek na Grintovec, 10. Veroni-
kin tek  in 18. Miklavžev tek.

»Za nami je že šesti uspeš-
no zaključeni Tekaški pokal 
Občine Kamnik, ki se je lani 
razširil še za eno tekmo in jih 
zdaj zajema že sedem. Vsi or-
ganizatorji se trudimo, da bi 
bile tekme čim bolj obiska-
ne, zato smo za letošnje leto 
pripravili nekaj novosti. Star-
tno-ciljna prizorišča posame-
znih tekem bomo opremili z 
lokom, na katerem bodo na-
tisnjeni datumi vseh tekem 
pokala, natisnili pa smo tudi 
letak z vsemi potrebnimi in-
formacijami, da se boste te-
kači na tekme lahko pravo-
časno pripravili. Vsi skupaj 

dokazujemo, da je Kamnik 
tudi tekaško mesto in tudi le-
tos si želimo čim večje ude-
ležbe,« je zbrane nagovoril 
Dušan Papež, predsednik 
Kluba gorskih tekačev Papež 
in predsednik Športne zveze 
Kamnik.

Tekači so tekli v 14 različ-
nih kategorijah, enajst pa jih 
je tekmovalo na vseh sedmih 
tekih. To so: Leon Pešovski 

Bužan, Nejc Petek, Viktorija 
Dolinšek, Nik Romšak, Do-
men Avbelj, Uroš Potočnik, 
Herman   Bajec, Bojan Ga-
lin, Tomo Petek, Zdravc Ru-
čigaj in  Rajko Sršen. Za nag-
rado so prejeli pokale, majice 
s svojimi imeni in brezplač-
ne startnine na tekih letoš-
njega tekaškega pokala. Ta se 
bo začel 30. marca s 24. Gor-
skim tekom k Sv. Primožu. 

Posebna priznanja so pre-
jeli tudi zaslužni organiza-
torji: Ivan Urh (Gorski tek k 
Sv. Primožu), Lado Kveder 
(Mekinjski kros), Rajko Jeg-
lič (Češnjiški tek – Memori-
al Zdravka Berlica, Dušan 
Papež (Gorski tek na Grinto-
vec), Franci Kramar (Veroni-
kin tek in Tek na Stari grad) 
in Tomo Petek (Miklavžev 
tek).

Kamnik je tekaško mesto
Kamnik je ena redkih občin, ki ima svoj tekaški pokal. Lani je ta obsegal sedem tekov,  
na njih pa je teklo več kot tisoč dvesto tekačev.

Udeleženci vseh sedmih tekov lanskoletnega Tekaškega pokala Občine Kamnik

Maša Likosar

Bled – Dogodek je organi-
ziral SI Sport v sodelova-
nju s Turizmom Bled, zavo-
dom za pospeševanje turiz-
ma Bled, potekal pa je pod 
okriljem IWSA – Internati-
onal Winter Swimming As-
sociation oziroma Medna-
rodne zveze zimskega pla-
vanja. Cilj slednje je združiti 
posameznike in klube, ki so 
vključeni v zimsko plavanje, 
in širiti informacije o pozitiv-
nih učinkih plavanja v mrzli 
oziroma ledeni vodi. Vsako 
leto se po svetu organizira 

pet tovrstnih IWSA svetov-
nih pokalov, ki štejejo v po-
seben seštevek točk, na dve 
leti pa tudi svetovno prven-
stvo. Vodja tekmovalnega 
dela Jernej Slivnik pojasni, 
da so zimska plavalna tek-
movanja značilna za sever-
nejši del Evrope, v tem kon-
cu pa so redka in blejsko je 
edinstveno. Letošnji svetov-
ni pokal na Bledu je testni in 
obenem uvodni dogodek za 
svetovno prvenstvo v zim-
skem plavanju 2020, ki ga 
bo prav tako gostil Bled, in 
sicer naslednje leto od 3. do 
9. februarja.

Program letošnjega sve-
tovnega pokala je skupno 
štel kar 16 disciplin v moški 
in ženski kategoriji, od tega 
13 tekmovalnih, med kateri-
mi je bilo 11 individualnih 
in dve štafetni preizkušnji. 
Tekmovalci so lahko sodelo-
vali tudi v netekmovalnih di-
sciplinah, bile so tri, po kla-
sifikaciji IWSA imenovane 
discipline folk class, ki so 
brez časovnega nadzora. To 
so skok v vodo, prosto plava-
nje do 25 metrov in prosto 
plavanje do petdeset metrov. 
Tekmovalci so se pomeri-
li v 25-metrskem bazenu, 

katerega voda je imela oko-
li pet stopinj Celzija, pravi-
la so bila prilagojena, pred-
vsem je bilo pomembno, da 
se tekmovalec ni popolno-
ma potopil pod vodo, oce-
njevalo in merilo čas pa je 
osem sodnikov in radovlji-
škega plavalnega kluba. Tis-
ti, ki so se pomerili v vzdržlji-
vostnem plavanju pa so za-
plavali izven bazena po Blej-
skem jezeru. Prijavljenih 
udeležencev je bilo več kot 
120, od tega večinoma tuj-
cev, ki so prišli iz 21 držav iz 
celega sveta, največ jih je bilo 
iz Belgije, Češke, Slovaške, 

Rusije in Norveške. Sloven-
cev je bilo le 19, med njimi 
trije Gorenjci: Zala Pirih in 
Nina Ražen z Bleda ter Kri-
stjan Dragovan Širnik iz 
Kranja. Slednji je osvojil tudi 
dve medalji v svoji kategori-
ji, in sicer na 25 metrov pros-
to drugo mesto in na petde-
set metrov prosto prvo mes-
to. Med tekmovalci je bil tudi 
Slavko Mezek iz Portoroža, 
ki se je blejskega zimskega 
plavalnega tekmovanja ude-
ležil tretjič. »Eksperimenti-
ram s hladno vodo, pozimi 
se večkrat kopam v morju, 

tudi prham se le s hladno 
vodo, tople vode pravzaprav 
ne uporabljam. Zdi se mi, da 
ima zelo pozitivne učinke na 
moje telo. Verjamem, da mi 
krepi odpornost, saj redkeje 
zbolim, tudi prehlad in gri-
pa me ne doletita,« pove Me-
zek in doda: »Svetovnega po-
kala v zimskem plavanju na 
Bledu sem se udeležil pred-
vsem zaradi druženja s po-
dobno mislečimi, obenem, 
ne glede na to, da sem rekre-
ativni plavalec, gojim tek-
movalnega duha in si želim 
pridobiti čim več točk.«

Blejsko tekmovanje v zimskem plavanju 
V Mali Zaki na Bledu je minuli konec tedna potekal tridnevni svetovni pokal v zimskem plavanju, ki je bil obenem uvodni dogodek za svetovno  
prvenstvo v zimskem plavanju leta 2020.

Po tekmovalnem delu so se udeleženci ogreli v manjšem 
bazenu s toplo vodo. / Foto: Tina Dokl

Svetovnega pokala v zimskem plavanju se je udeležilo 120 
tekmovalcev iz 21 držav. / Foto: Tina Dokl

Tekmovalci so se pogumno podali v Blejsko jezero, ki je 
imelo pet stopinj Celzija. / Foto: Tina Dok

Medvode – V Športni dvorani Medvode bo 9. in 10. marca 
potekal Eurofit fest. To je največja fitnes konvencija v tem delu 
Evrope z več kot tisoč udeleženci, več kot trideset prezenterji 
iz 19 držav z vsega sveta in z več kot šestdesetimi vadbami, 
predavanji in delavnicami. V sklopu dogodka zaključujejo tudi 
tri velika tekmovanja. Vsako leto Eurofit fest zaznamuje tudi 
dobrodelnost. Pod sloganom Ustvarimo trenutek gibanja se 
organizatorji povezujejo z lokalno skupnostjo in s finančnimi 
sredstvi, ki jih v okviru dogodka zberejo, pomagajo gibalno 
oviranim osebam, da imajo te lažji in lepši vsakdan. Letos 
bodo sredstva zbirali za Brino Slivniker.

Bliža se Eurofit fest
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Na pomoč so jim prisko-
čili tudi v Gasilsko reševal-
ni službi Kranj, od koder so 
pripeljali gasilsko avtolestev 
in prezračevalnik, je razložil 
vodja intervencije Kristjan 
Bohinc iz Prostovoljnega ga-
silskega društva Trata. »Ob 
18.28 nam je bilo sporoče-
no, da gori v Knauf Insulati-
onu na Trati. Tja smo prišli 
v nekaj minutah, požar pa je 
bil že razvit. Gorelo je v skla-
dišču in nismo natančno ve-
deli, kaj gori. Šele med gaše-
njem nam je eden od usluž-
bencev povedal, da so v bli-
žini jeklenke, a tudi ni ve-
del, kje točno so. Tako smo 
morali med gašenjem iska-
ti še jeklenke in jih po locira-
nju varovati pred požarom. 
Bilo je zelo zadimljeno, tako 
da smo šele kasneje, ko smo 
vse prezračili, ugotovili, da 
je bilo tam 63 jeklenk različ-
nih plinov. Če bi šlo to v zrak, 
bi šlo zraven še pol Škofje 
Loke ... Še dobro, da smo bili 
pravočasno opozorjeni,« je 
dejal Bohinc. Požar so poga-
sili v približno eni uri, nato 
so iznesli še goreče in tleče 
stvari, tako da so intervenci-
jo končali nekaj pred 23. uro. 

Kriminalisti vzrok za po-
žar še ugotavljajo in so na 
kraju zavarovali material za 
nadaljnje preiskave, so po-
jasnili na Policijski upravi 
Kranj. »Okoliščine kažejo, 
da je začelo goreti v notran-
josti objekta. Zagorel je ma-
terial v prostoru na manjši 
površini okoli deset kvadra-
tnih metrov, potem pa se je 
razširil še na manjši del kon-
strukcije,« je prve ugotovitve 
policije predstavil Bojan 
Kos, predstavnik za odnose 
z javnostmi na PU Kranj. 

Požar po besedah direk-
torja Knauf Insulationa To-
maža Laniška na proizvo-
dnjo ne bo vplival, saj je go-
relo v skladišču, kjer so hra-
nili vhodne surovine. Po 
njegovih prvih ocenah je 

nastalo za deset do dvajset 
tisoč evrov škode. 

Požar v kranjski Qlandii

V nedeljo okoli 11.30 pa je 
zagorelo v garaži nakupoval-
nega centra Qlandia v Kra-
nju, ki so ga zato nemudoma 
evakuirali. Zagorela je elek-
tro omara sončne elektrarne 
v kletnih prostorih trgovske-
ga centra, vzrok za požar pa 
je bil po ugotovitvah policije 
tehnične narave. Tuja krivda 

je izključena, so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj. 

Požar so pogasili kranj-
ski poklicni gasilci in njiho-
vi kolegi iz prostovoljnih ga-
silskih društev Primskovo, 
Kokrica in Britof, ki so na 
koncu objekt prezračili in 
pregledali s termovizijsko 
kamero, je razložil povelj-
nik Gasilsko reševalne služ-
be Kranj Andraž Šifrer. »Ob 
sprožitvi alarma je bila od-
rejena takojšnja evakuacija 
nakupovalnega centra, ki je 

bila zelo hitro izvedena, saj 
je velika večina zaposlenih 
in obiskovalcev center za-
pustila že pred našim priho-
dom. Požar smo hitro poga-
sili, nato pa prezračili gara-
žo, ki je bila kar dobro zadi-
mljena, medtem ko se dim v 
trgovski del k sreči ni razši-
ril,« je razložil Šifrer. Naku-
povalni center so v nedeljo 
zaradi požara zaprli, včeraj 
pa je že normalno obratoval. 
Gasilci so imeli ponoči pos-
tavljeno tudi požarno stražo. 

Gasilci preprečili najhujše
31. stran

Škofjeloške gasilce so med gašenjem v Knauf Insulationu opozorili na nevarnost jeklenk. 

Kranjsko Qlandio so ob izbruhu požara v kletni garaži nemudoma evakuirali. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Tržič – Gorenjske gasilske 
enote so bile v soboto in v 
noči na nedeljo, ko nas je 
zajelo obilno deževje, ne-
nehno na terenu in poma-
gale prebivalcem, ki jim je 
poplavljalo kleti, marsik-
je pa je narasla voda zašla 
tudi na vozišča. Največ 
zaskrbljenosti je bilo v ob-
čini Tržič, zlasti v Jelendo-
lu in Dolini, kjer je še ved-
no živ spomin na oktobrsko 

neurje, katerega posledice 
bodo še dolgo odpravljali.

Za Mošenikom v Tržiču je 
poplavna voda ogrožala sta-
novanjski objekt. Gasilci so 
ga zaščitili s protipoplavni-
mi vrečami, zaradi razmoče-
nega terena pa zaprli dostop 
po cesti. Na cesto v Jelendol 
je voda nanesla skale, na ces-
to proti Ljubelju pesek, v Se-
ničnem pa se je v potok spro-
žil zemeljski plaz. 

Skale je voda odložila tudi 
na cesti Jereka–Koprivnik, 

voda je poplavljala cesto v 
Kranjski Gori in cesto Hru-
šica–Mojstrana. Zaradi po-
plavljenosti so morali v Ra-
dovljici zapreti podvoz pod 
gorenjsko avtocesto. V Dov-
jem, v križišču za Mojstra-
no, je voda tekla po terenu 
in grozila, da bo zalila ces-
to, zato so gasilci s proti-
poplavnimi vrečami preu-
smerili njen tok. Pri Pred-
mostu je Poljanska Sora 
začela spodkopavati cesto, 
zato so jo poljanski gasilci 

zaščitili s trakom in prepre-
čili njeno uporabo. 

Največ klicev so gasilci 
zadnji konec tedna preje-
li zaradi poplavljanja stano-
vanjskih in drugih objektov. 
Potopne črpalke so najbolj 
pogosto brnele v občinah 
Jesenice, Kranjska Gora, 
Bled, Bohinj, Radovljica, Tr-
žič, Preddvor, Jezersko, Že-
lezniki, Škofja Loka in Gore-
nja vas - Poljane. 

Prvi problemi so sicer 
že v petek zvečer nastali 

na Zgornjem Jezerskem, 
kjer je na cesti proti Avstri-
ji močan veter podrl drev-
je, med katerim je ostal ujet 

en voznik. Pomagali so mu 
gasilci in drevje odstranili, 
cesto pa so do umiritev raz-
mer zaprli.

Poplavljalo objekte, ceste ...
Obilne padavine, ki so konec tedna zajele vso državo, so precej preglavic povzročile tudi na Gorenjskem.

Takole je besnela Tržiška Bistrica v Dovžanovi soteski v 
soboto zgodaj popoldne. / Foto: Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Zelenica – Služba za varstvo 
pred snežnimi plazovi Zele-
nica Tržič je že pred tednom 
dni poslala obvestilo o zapr-
tju servisno-reševalne ceste 
na Zelenico pod Zgornjim 
plotom do Doma na Zeleni-
ci zaradi nevarnosti prože-
nja snežnega plazu. Cesta je 
zaprta do preklica. 

Nevarnost proženja snež-
nih plazov na Zelenici je 
bila konec tedna velika, tj. 
četrte stopnje po petsto-
penjski evropski lestvici, 
do včeraj pa se je znižala 
na znatno – tretje stopnje. 
Kot je razložil Stanko Ko-
blar, vodja Gorniško učne-
ga centra, obisk Zelenice še 
vedno odsvetujejo, saj je na 
Begunjščici, kjer je zapadlo 
okoli 1,2 metra snega, pre-
cej pasti napihanega snega, 
ki grozijo, da bodo zgrme-
le v dolino. Obisk Zeleni-
ce zato še vedno odsvetuje. 

Tudi koča je zaprta do če-
trtka. 

Z agencije za okolje so spo-
ročili, da se bo snežna ode-
ja v visokogorju počasi sese-
dala in preobražala, na dol-
gi rok bo otoplitev v prihod-
njih dneh delovala v smislu 
postopne stabilizacije snež-
ne odeje, a sprva se bo zara-
di toplejšega vremena snež-
na odeja celo nekoliko labili-
zirala. Opazen bo tudi vpliv 
sonca na prisojnih pobočjih, 
kjer bo sredi dneva in popol-
dne snežna odeja nekoliko 
bolj nestabilna kot v preos-
talem delu dneva. V visoko-
gorju bo v prihodnjih dneh 
severovzhodni veter delal 
zamete na južnih in zaho-
dnih straneh grebenov in se-
del. Snežna odeja bo tako os-
tala potencialno nestabilna, 
nevarnost proženja plazov 
bo ostala tretje stopnje, v sre-
dogorju pa bo zaradi manjše 
količine snega zmerna, torej 
druge stopnje.

V hribih nevarnost plazov
V visokogorju je velika nevarnost proženja plazov.
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Simon Šubic

Kranj – Slovenski nacional-
ni odzivni center za kiber-
netsko varnost Si-CERT 
opozarja na lažna elektron-
ska sporočila, katerih cilj je 
od uporabnika pridobiti po-
datke o njegovi kreditni kar-
tici. V zadnjih dneh so pre-
jeli prijavi dveh sporočil ozi-
roma t. i. phishing napadov, 
s katerimi skušajo preje-
mnike prepričati, da sta jih 
poslali Gorenjska banka in 
NLB. Prejemnika nagovarja 
h kliku na povezavo, ki vodi 
na lažno spletno stran banke 
in zahteva ali vpis podatkov o 
kreditni kartici ali vpis upo-
rabniškega imena in enkra-
tnega gesla (OTP). Po vnosu 

podatkov uporabnika preu-
smeri na spletno stran ban-
ke. 

»V primeru, da uporabni-
ki prejmete neobičajno ele-
ktronsko sporočilo s strani 
svoje banke, ki ga niste pri-
čakovali, ne odpirajte pove-
zave v sporočilu. V prime-
ru dvomov se glede legiti-
mnosti sporočila lahko po-
zanimate pri svoji banki. V 
primeru, da ste kliknili na 
povezavo in na lažni spletni 
strani vnesli svoje podatke, 
nemudoma kontaktirajte 
svojo banko,« svetujejo v SI-
-CERT. Lažna sporočila lah-
ko posredujete na SI-CERT 
na elektronski naslov cert@
cert.si, nato pa jih čim prej 
izbrišite.

Ne klikajte na sporočila, 
poslana v imenu bank



Alenka Brun

Med profesionalci, ki se 
bodo v novi sezoni vrteli po 
plesišču, bomo lahko spre-
mljali stara in tudi štiri nova 
imena – Niko Bagon, Nino 
Gerič, Svetlano Cigoj, Alek-
seja Rubcova, Jerneja Bren-
holca, Majo Geršak, Marti-
no Plohl, Valeriyo Musino, 
Arneja Ivkoviča, Miha Pera-
ta, Miha Vodičarja in Toma-
ža Štera. 

Miha Perat je bil v prete-
kli sezoni tisti, ki je plesal v 
zmagovalnem paru z Natali-
jo Gros – in tudi letos komaj 
čaka, da se šov začne. 

S profesionalci pa se bodo 
na plesnem odru šova tudi 
tokrat zavrteli znani in manj 
znani obrazi. Denisa Vučka 
se spominjamo iz skupine 
Game Over. Vedno nasme-
jana Klara Lorger je pevka 
ansambla Vihar. »Počutim 
se, kot da sanjam. Zelo sem 
počaščena, da sem lahko del 

tega šova,« je navdušeno 
dekle, ki se s plesom do sedaj 
ni kaj veliko srečevalo. Lju-
bljenko ljudskih src Tanjo 
Žagar poznamo tako rekoč 
vsi. Zanjo je šov nova prilo-
žnost, ples pa ji v življenju 
veliko pomeni in si ne zna 
predstavljati, da bi bila na 
primer v zvezi z moškim, ki 
ne bi želel plesati. Igor Mikić 
je bolj znan mlajši generaci-
ji. Je radijski voditelj, igralec 
in maneken. Šov je zanj pov-
sem nova dogodivščina. Tin-
kara Fortuna je bila članica 
priljubljene zasedbe Bepop, 
ki žal ni dolgo žarela na slo-
venskem glasbenem nebu, a 
dokler je, je močno. Skupina 
Bepop je bila produkt prvega 
resničnostnega šova talen-
tov na slovenskih televizi-
jah Popstars. Na odru šova 
bomo lahko navijali tudi 
za par: svoje plesno znan-
je bosta namreč preizkusila 
in pokazala tudi Špela Gro-
šelj in njen Gregor Poljanec 
- Kirsch. Gregor je doma z 

Bleda, podjetnik in nekdan-
ji vojak, ki se rad zase poša-
li, da je »insta mož«. Ples ni 
ravno njegov paradni konj, 
zato bo tudi zanj sodelovan-
je v šovu izziv. Špela pa je že 
v najstniških letih stopila v 
slovenski svet blišča in zaba-
ve. Sodelovanja v šovu se že 
veseli. Pove: »Ples je že od 
nekdaj moja velika ljubezen 
in strast, zato bom v šovu 
zagotovo zelo uživala, hkra-
ti pa se bom projekta lotila z 
vso resnostjo in odgovorno-
stjo.« Miha Zupan je nekda-
nji košarkar, ki ni nikoli raz-
mišljal o tem, da ga bodo 
kdaj povabili v tovrsten šov, 
in se je z veseljem odzval. 
Je gluh in nastop v oddaji 
mu med drugi pomeni tudi 
pomemben trenutek za oza-
veščanje o skupnosti gluhih. 
Igralka Tina Gorenjak pove, 
da je ples njena prva ljube-
zen. Kot otrok in najstni-
ca je namreč plesala izrazni 
ples. Šova se izjemno vese-
li tudi manekenka in modna 

oblikovalka Jana Koteska. 
Bomo pa tokrat lahko spre-
mljali tudi legendo televizij-
skega in glasbenega sveta 
– zaplesal bo namreč Boris 
Kopitar. Pravi, da je, odkar 
pomni, rad sprejemal nove 
izzive, ki mu jih je ponujalo 
življenje. In da se pri dobrih 
66 letih preizkusi v nečem, 
česar ni vešč, je še toliko bolj 
zanimivo. In še zadnji med 
dvanajsterico tekmujočih: 
Franko Bajc. Očitno se mu 
je uresničila želja. Ko smo 
ga pet minut po tistem, ko 
je osvojil naziv zmagovalca 
zadnje Kmetije, vprašali, ali 
bi šel še v kakšen resničnost-
ni šov, je namreč glasno raz-
mišljal ravno o oddaji Zvez-
de plešejo. Franko je sodelo-
val tudi že v prvem sloven-
skem Survivorju. V odda-
jo Zvezde plešejo se podaja 
brez plesnega znanja. Sode-
lovanje v njem mu pomeni 
veliko, a težko razloži, zakaj. 
V njem si je pač enostavno 
vedno želel sodelovati. 

DUCAT PLESNIH ZVEZD
Spomladi na Pop TV prihaja tretja sezona priljubljenega plesnega šova Zvezde plešejo. Nedavno smo 
spoznali profesionalni del parov, sedaj ustvarjalci šova predstavljajo še drugo polovico. Med njimi 
najdemo tudi Gorenjce. Kot kaže, se je želja izpolnila zmagovalcu zadnje Kmetije Franku Bajcu.

Denis Vučak, Gregor Poljanec - Kirsch, Klara Lorger, Tanja Žagar, Igor Mikić, Tinkara Fortuna, Špela Grošelj, Miha Zupan, 
Tina Gorenjak, Jana Koteska, Boris Kopitar in Franko Bajc / Foto: Pop TV

Alenka Brun

S
kupina Strmina 
je na glasbeni sce-
ni že skoraj 35 let. 
Zabava staro in 
mlado na različ-

nih zabavah. V tem času je 
posnela dve zgoščenki, nji-
hove najbolj prepoznavne 
skladbe pa so Nocoj bila bi 
s teboj, Obljubljal si nebo 
in raj, Sončni otok, V naju 
sem verjela. »Skupina Str-
mina igra na svojih nasto-
pih svoje, zabavne skladbe 
domačih kakor tudi tujih 
izvajalcev, ne zanemarja-
mo pa tudi slovenske naro-
dno-zabavne glasbe,« pravi 
Benjamin Oblak, tudi vodja 

skupine. Drugače pa so del 
zasedbe še pevka Joži Obid 
in fantje Tomo Audič, Aleš 
Bombek, Roman Snedec in 
Dejan Podgoršek. Šestčlan-
ska zasedba prisega na igra-
nje v živo in so na to še prav 
posebej ponosni. 

Nedavno je Strmina pos-
nela tudi skladbo Nov dan, 
pri kateri je tako za glasbo 
kot besedilo poskrbel Simon 
Jamnik. Skupina se kljub 
dosedanjim lastnim posnet-
kom, ki so zabavnega značaja, 
sedaj podaja še v narodno-za-
bavne vode, kar bo zanjo prav 
poseben izziv. Razmišljajo 
namreč o novi skladbi, ki bo 
narodno-zabavnega značaja, 
za obe pa bodo v prihodnosti 
posneli tudi videospot.

NOV DAN
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Janja Budič (na fotografiji), ki širi veselje na Radiu Gorenc, 
je v soboto v Mali Zaki na Bledu dokazala, da je vsemu 
kos. Oblečena v neopren, namazana z ognjičevim mazi-
lom in psihično pripravljena se je podala v pet stopinj 
Celzija hladno Blejsko jezero in preplavala dve trimetrski 
dolžini. Ko je izvedela, da je bila izbrana v akciji Radia 
Gorenc Vsemu bomo kos za zimski skok v vodo, je takoj 
rekla da. »Čez tri dni sem se pa spomnila, da je zima in 
mraz. A ker sem motoristka, navajena prehoda iz mrz-
lega v toplo, sem kljub pametnim nasvetom pametnih 
ljudi, naj tega ne počnem, sprejela neenostaven izziv,« je 
povedala pogumna Budičeva pred skokom, po njem pa le 
zmagovalno doda: »Če je človek nor, tudi zimska voda ni 
mrzla.« V omenjeni akciji pa so poslušalci radia izbrali še 
Boštjana Megliča - Peško, Majo Tekavec in Uršo Mlakar. 
Določili so tudi njihove izzive. Naslednja je na vrsti Maja 
Tekavec s svojim izzivom: 8. februarja bo v Kranju plesala 
eno uro brez prestanka. Začne ob 12. uri ob stojnici radia 
na Prešernovem semnju. Soplesalci so zaželeni. Boštjana 
Megliča - Peško v nadaljevanju čaka preizkus v drsanju, 
Urša Mlakar pa bo streljala v tarčo z gasilsko cevjo.

Na Radiu Gorenc bodo vsemu kos
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

A
dmir Jusić je v 
Mehiko letel iz 
Salzburga prek 
Düsseldorfa, 
pristal v Cancu-

nu, potem pa je sledila še vož-
nja do mesta Puerto More-
los, kjer je imel rezerviran 
hotel Catalonia Playa Maro-
ma. Že takoj je ugotovil, da 

se bo mogoče na plaži vsee-
no malce dolgočasil, in se je 
odločil, da si bo še kaj ogle-
dal. »Mimogrede, če sem 
že prišel tako daleč,« pripo-
veduje. Naredil je načrt, da 
bo vsak drugi dan v hote-
lu, vmes pa si bo ogledoval 
okolico. Obiskal je Tulum, 
priljubljeno Chichen Itzo, 
majevsko vas, videl mehiško 
kraško jamo »cenoto«, otok 
Cosumel. 

Izleti niso bili pretirano 
dragi, spet pa ne ravno poce-
ni. »Od petdeset evrov in 
navzgor so bile njihove cene, 
vendar se tokrat nisem ome-
jeval z denarjem, ker že dol-
go nisem dopustoval na tak 
način. Že ko sem delal načrt, 
sem si rekel, da če ne bom 
imel za aranžma vsaj tisoč 
petsto evrov, sploh ne grem 
nikamor.« Pa se je izkaza-
lo, da je bila cena celo znot-
raj njegovega predvidenega 
proračuna, je pa res, da je v 
Mehiko letel iz tujine in ima 
na srečo dobre prijatelje, ki 
so ga odpeljali na salzburško 
letališče in ga tudi prišli iskat, 
ko se je vrnil. 

Lačen v Playi Maroma ni 
bil, žejen tudi ne, glede na 
ponudbo znotraj letovišča bi 
lahko kar naprej nekaj jedel 
in pil. »Ampak jaz ponud-
be ''all inclusive'' ne vidim v 
tem smislu. Predvsem mi je 
bilo pomembno, da je voda 
vključena in tako brezplač-
na in jo lahko dobim, kadar-
koli in kolikor je potrebujem; 
pa da mi ni treba razmišljati, 
ali bom lačen ali ne. Tokrat se 

mi res ni ljubilo ukvarjati še s 
tem, kje bom kaj pojedel. Ta 
turistični del Mehike namreč 
ni ravno poceni. Je pa res, da 
včasih slišimo, da v aranžma-
jih ''all inclusive'' na primer 
ponudba žganih pijač ni rav-
no najboljša; a moram reči, 
da sem bil presenečen. Res je 
imel hotel pet zvezdic, a to ni 
garancija, da viski ne bo neka-
kšen domači zvarek ... Pijače 
so bile kvalitetne, tudi hrana 
je bila okusna. Pri zajtrku se 
je točilni pult šibil od ponu-
dbe sveže stisnjenih sokov.«

In ker je Admir gostinec, 
rad okuša. Pritegnila pa ga 
tudi okolica. Če se izrazimo 
kulinarično: rad ima tako 
ponudbo hotelskega samo-
postrežnega bifeja, ulično 
hrano kot visoko kulinariko. 
Ugotovil je – sicer nič nove-
ga – da če imaš denar, lahko 
tudi tu zelo dobro ješ. Mož-
nost izbire obstaja. »Sicer 
pa jedo podobno kot pri nas. 
Veliko je piščanca, koruze, 
tisti pravi mehiški okusi pa 
se seveda razlikujejo, a spet 
ne toliko, ker so prilagoje-
ni okusu turistov.« Mislil je, 

da bodo kaj posebnega jed-
li, ko so obiskali majevsko 
vas, a so tam predvsem izve-
deli, kaj je staro ljudstvo jed-
lo: »Nekakšnega pujsa izpod 
peke in tortilje,« razloži. Spo-
mni pa se posebne degusta-
cije: »Najhujši je mezcal s 
črvom ali škorpijonom. Zelo 
zelo močna alkoholna pija-
ča. Mi sicer vsemu temu 
rečemo kar tekila, a obsta-
ja razlika. Oboje pridobiva-
jo iz agave in je tekila prav-
zaprav mezcal, razlikujeta se 

glede na tip uporabljene aga-
ve in tudi postopek je druga-
čen. Tekilo lahko pridobiva-
jo samo iz ene vrste agave in 
jo lahko proizvajajo le v toč-
no določenem predelu. Teki-
lo pijejo brez soli in limete 
ter ločijo med tekilo, ki je pri-
merna za koktajle, tisto, ki 
jo piješ samo, je letniška in 
podobno.« Poskusil je tako 
več vrst tekil kot mezcal. »Ali 
sem črva pojedel?« Zasmeji 
se: »Ne.« 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Ko Bohinj'c na rajžo gre ali moški dopust »vse vključeno« v Mehiki (2)

ČRV JE OSTAL NEDOTAKNJEN

Grahova juha s škampi / Foto: osebni arhiv

Tokrat se je Admir odločil, da se bo spočil in da bodo za 
spremembo drugi stregli njemu. Užival je v poležavanju 
pod palmami. / Foto: osebni arhiv

V vojsko so šli za cesarja,
niso slutili, da lahko vojna traja,
da traja brez konca in kraja.

Pokali so topovi,
goreli so gozdovi.
Odsev zelene reke
se je obarval rdeče,
s temnimi oblaki so se 
zgrinjale črne misli preteče,
le konca in preživeti so 
si borci želeli goreče.
 
Ko so končno bojno sekiro zakopali,
so sporazum v Franciji podpisali
in se k miru v Evropi zavezali.

Vida Kralj, 8. b OŠ Orehek Kranj

Danes beremo drugi del Vidine pesmi. »... s temnimi obla-
ki so se zgrinjale črne misli preteče ...« Želim vam samo 
lepe misli, morda zasnežene ali pa v siju sonca. Meta

Sto let je minilo

PESMI MLADIH

Mateja Rant

N
a potep po 
Evropi so se 
otroci minuli 
petek v poljan-
ski knjižnici 

lahko odpravili v družbi pra-
vljičarke Karle B. Rihtaršič, 
ki jih je popeljala na zabav-
no pravljično popotovanje, 
ki je bilo obenem tudi pouč-
no, predvsem pa zelo udob-
no, saj so lahko ves čas osta-
li na toplem v prostorih knji-
žnice. S pomočjo petih razli-
čnih pravljic so otroci »obis-
kali« Češko republiko, mrz-
lo Finsko in vročo Španijo. 

»Motivi ljudskih prav-
ljic so si 'križemkraž' po 
Evropi zelo podobni, prav 
vsak narod pa je vanje vtis-
nil svojstveno noto, ki pri-
poveduje o značaju države 
in njenih prebivalcev,« je 
poudarila Jerneja Klemen-
čič Lotrič iz Razvojne agen-
cije Sora, v okviru katere 
deluje informacijska toč-
ka Evropske unije Europe 

Direct Gorenjska. Otroci so 
državo, v katero so se odpra-
vili s pomočjo pravljic, naj-
prej poiskali na zemljevi-
du, nato pa so izvedeli tudi 
nekaj zanimivosti o vsaki 
posamezni državi in spoz-
nali njihove tradicionalne 
jedi ter se naučili celo nekaj 
besed v češčini, finščini in 
španščini. Češko so spozna-
li s pomočjo Bajke o palčku, 
Finsko sta jim približali dve 

zgodbi o neumnem hudiču, 
o Španiji pa so se poučili sko-
zi zgodbi Volk brez repa ter 
Lisica in bokač. Otroci so z 
našpičenimi ušesi posluša-
li pravljice in vedno znova 
vzklikali, da bi še eno, ko jih 
je bilo konec. 

Njihovim staršem so med-
tem predstavili kampanjo 
Tokrat grem volit, ki so jo po 
besedah Jerneje Klemenčič 
Lotrič pripravili z namenom 

spodbujanja državljanov, da 
se 26. maja udeležijo voli-
tev v evropski parlament. 
Na raznobarvne razgledni-
ce so zapisali, zakaj se jim 
zdi vredno volit. Ta pristop 
so izbrali, je pojasnila Jerne-
ja Klemenčič Lotrič, ker so 
starši zagotovo skupina lju-
di, ki se veliko ukvarja s pri-
hodnostjo, saj jim ni vseeno, 
v kakšnem svetu bodo živeli 
njihovi otroci.

ZABAVNO POPOTOVANJE
V informacijski točki Europe Direct Gorenjska so v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka v 
Krajevni knjižnici Poljane pripravili dogodek Z ljudskimi pravljicami na potep po Evropski uniji.

V Krajevni knjižnici Poljane so se minuli petek otroci z ljudskimi pravljicami odpravili na 
potep po Evropski uniji.

Državo, iz katere je izvirala pravljica, so najprej poiskali na 
zemljevidu.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TVerdijev labodji spev
Petega februarja 1887 je 

bila v Milanu premiera Ver-
dijeve opere Otello. Že oko-
li leta 1860 je bila slava ita-
lijanskega skladatelja Gui-
seppeja Verdija na vrhuncu. 
Operi Ples v maskah in Moč 
usode sta stopnjevali njego-
vo priljubljenost. Aida, ki so 
jo leta 1871 prvič izvedli na 
slavju ob odprtju Sueškega 
prekopa v Kairu, je kronala 
njegovo slavo. Tudi honorar 
pet tisoč funtov je bil temu 
ustrezen.

Videti je bilo, da je Verdi-
jeva operna kariera konča-
na. Razen nekaj predelav, 
edinega godalnega kvarte-
ta v e-molu in Requiema, ki 
je seveda velika umetnina, v 
sedmih letih ni skomponi-
ral nobene opere. »Starec iz 
Sant'Agate« je postal legen-
darna odmaknjena oseb-
nost: majhen droban mož 
v črni obleki z malomarno 

zavezano črno pentljo, širo-
kokrajnim klobukom in 
belo brado. Stari prijatelji 
so umirali drug za drugim. 
Umrla je tudi njegova druga 
žena. Bil je bolj in bolj osa-
mljen. 

Kljub temu je še enkrat 
presenetil vse ljubitelje 
glasbe. Leta 1887 je pri 74 
letih skomponiral strastno 
ognjevitega Otella. Navdu-
šenje nad Shakespearom 
mu je dalo krila, prijatelj-
stvo z zelo izobraženim lite-
ratom in skladateljem Arri-
gom Boitom pa je prineslo 
izredni libreto in 5. febru-
arja 1887 premiero v Mila-
nu, ki je požela veliko nav-
dušenje.

V Otellu najdemo spet 
stare preizkušene obli-
kovne tipe, kot so: tepes-
to (vihar), brindisi (napit-
nico), preghiero (molitev). 
Ta slogovna doslednost, 

zvestoba samemu sebi 
se je pri Verdiju sklada-
la s stalnim napredovan-
jem od dramske resničnos-
ti do prefinjenega izraza in 
bogatejših sredstev.

Verdi je bil rojen tragik. 
Da se večina njegovih oper 
konča s smrtjo in katastrofo, 
se ujema z njegovim teme-
ljnim človeškim občutjem. 
Medtem ko v garanju v mla-
dih letih ni izbiral popolno-
ma svobodno (ne samo sno-
vi za svoje opere), je bil kas-
neje tudi sopisec libretov, saj 
so bili libretisti samo uresni-
čevalci njegovih zamisli.

Preden je Verdi dokončno 
odložil pero, se je poslovil 
od opere z mojstrovino Fal-
staff, svojo edino vedro ope-
ro, če ne štejemo ponesreče-
nega Kraljestva za en dan. 
Skeptični, tragični Verdi se 
je poslovil od gledališča kot 
smejoči se modrijan.

Pregovori in reki
   Nemški pregovor: Nekateri dajo jajce zato, da dobijo 

kokoš.
   Nemški pregovor: Kjer ni dediščine, tudi ni pravd.
   Italijanski pregovor: Dekle je kot biser: manjkrat se 

vidi, lepša je.
   Španski pregovor: Mično dekle je kot sočna hruška: 

ko jo ješ, ti zbuja tek po drugi.
   Gruzinski pregovor: Leto dni razmišljaj, toda hitro 

naredi.

Smeh ni greh
  » V zadnjem letu sem vsak teden nesel nekaj denar-

ja v banko.«
 »Potem te pa dobro plačujejo ...«
 »To ne, sem kurir v podjetju.«
   Sin očetu ko se ponoči vrne domov: »Očka, ali naj 

ti povem, kaj vse sem ponoči delal z našim avtomo-
bilom, ali pa boš raje počakal in jutri vse prebral v 
časopisu?«

   »Če bi znala moja večerna obleka povedati, kaj vse 
se je dogajalo včeraj na zabavi ...«

 »Ne pretiravaj. Kolikor vem, ni bila ves čas zraven.«

Samo Lesjak

N
a tradicional-
nem letnem 
pevskem praz-
niku se je pred-
stavilo šest pev-

skih zasedb: mešani pevski 
zbor KUD-a Lom pod Storži-
čem ter Gorščaki Združenja 
vojaških gornikov Slovenije 
– oba vodi zborovodja Jože 
Tišler, mešani pevski zbor 
KD Ignacij Hladnik Tržič, 
ki ga vodi Tomaž Meglič, 
in ženski, moški ter mešani 
pevski zbor Društva upoko-
jencev Tržič, vsi pod taktir-
ko Staneta Bitežnika.

Vsaka od sodelujočih sku-
pin se je predstavila s po tre-
mi pesmimi, od katerih je 
bila ena slovenska ljudska 
v izvirni obliki ali priredbi, 

druga delo slovenskega 
avtorja, tretja pa po lastnem 
izboru posameznega zbora. 
V večnamenskem prostoru 

bistriške osnovne šole je 
tako zadonelo ubrano pet-
je tržiških pevk in pevcev, 
med drugimi tudi skladbe 
Naprej (Simon Jenko), Goz-
darjeva Lizika (Dorca Kralj), 
Dan ljubezni (Dušan Velka-
vrh), Oče naš (svetopisem-
sko besedilo v praslovan-
ščini), Moja kosa (ljudska) 
ter kot zaključna zimzelena 
Bohemian Rhapsody. Pub-
lika, med katero je bil tudi 
tržiški župan Borut Sajovic, 
je vse nastopajoče nagra-
dila z dolgim in bučnim 
aplavzom. Strokovni spre-
mljevalec prireditve Gre-
gor Klančič bo organizator-
ju OI JSKD Tržič priporočil 

pevsko zasedbo za sodelova-
nje na regijskem in držav-
nem pevskem srečanju.

Prireditev je bila kot vedno 
tudi tokrat kulturno obogate-
na: David Ahačič je namreč 
predstavil našega pomem-
bnega razsvetljenca, duho-
vnika, frančiškana, pesnika, 
prevajalca, jezikoslovca, uči-
telja, novinarja in urednika 
Valentina Vodnika, od čigar 
smrti letos mineva točno 
dvesto let. Po receptu iz Vod-
nikovih Kuharskih bukev pa 
je Ahačič med prireditvijo 
pripravil okusno sladico in 
jo ob koncu postregel nas-
topajočim ter zadovoljnim 
obiskovalcem.

V TRŽIČU ZAPELI ZBORI
V prostorih Osnovne šole Bistrica je v petek potekalo tradicionalno, 38. območno srečanje tržiških 
odraslih pevskih zborov Tržič poje.

Na srečanju zborov je nastopil tudi Mešani pevski zbor KUD Lom pod Storžičem. 

Priprava sladice po več kot dvestoletnem receptu: David 
Ahačič / Foto: Gorazd Kavčič

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo štirideset novo-
rojenčkov. V Kranju je na svet prijokalo 14 deklic in 17 deč-
kov, med njimi sta bila tudi bratec in sestrica. Najlažji je 
bil deček, ki je tehtal 2270 gramov, najtežjemu dečku pa 
je tehtnica pokazala 4150 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 6 deklic in 3 dečki. Najtežji je bil deček, ki je ob 
rojstvu tehtal kar 4820 gramov, najlažji deklici pa se je 
kazalec na tehtnici ustavil pri 2470 gramih.

Novorojenčki

Škofja Loka – V petek, 8. februarja, ob 21. uri bo v Rde-
či ostrigi koncert dueta glasbenikov Samuela Bluesa in 
Miha Eriča. Glasbenika na odru prepletata prodorne rit-
me kitarskih rifov ter zvoke suverenih, surovih, nežnih pa 
tudi udarnih orglic v bluzovsko-rokovski maniri. Veljata 
za najbolj izvirna in nadarjena glasbenika v mlajših vrstah 
domače rokovsko- bluzovske scene. Če orglice nikoli ne 
utihnejo in če se ritem kitare ter raskavih glasov ne usta-
vi, gre zagotovo za bluzovski duet, ki ga ne morete in ne 
smete zgrešiti.

Eksplozija bluza v Ostrigi

Samuel Blues in Miha Erič prihajata v Ostrigo 
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Kranj – Layerjeva hiša pripravlja naslednje koncerte: v 
sredo, 6. februarja, ob 20.30 v Stolpu Škrlovec koncert 
zasedbe Junema; v četrtek, 7. februarja, v Stolpu Pungert 
ob 18. uri koncert za otroke Nike Solce Nesem sončnico 
na rami; v petek, 8. februarja, ob 13. uri v Stolpu Škrlovec 
koncert zasedbe Same babe, ki bo predstavila svež album 
Vražji bend.  

Koncerti v organizaciji Layerjeve hiše
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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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Veliko vas piše, da vam zelo 
pomaga, ko vam razlagam 
po tri karte, zato bom še 
nadaljevala na ta način. Več-
krat sem že napisala, da je 
razlaga ene karte odvisna od 
drugih kart. Na ta način najbo-
lje razlagamo od primera do 
primera in kombinacij je res 
veliko. Največja težava nasta-
ne takrat, ko imate pri dveh 
dobrih kartah eno negativno 
ali obratno. Vesela sem, da 
se učite, saj je to potrditev za 
moje delo – in nikoli ne vemo, 
kdaj nam takšno znanje pride 
prav. Sreča, Veselje, Žalost – 
prvi dve sta čisto enostavni, 
čakata nas sreča in veselje. In 
kaj potem zraven dela Žalost? 
V karti Žalost v tem primeru 
vidimo, da je oseba brez moči 
in išče okoli sebe izhode, se 
zaveda, da ima vse tik pred 
sabo, in istočasno občuti 
strah. Na karti se vidi šahov-
nica in prava poteza vsekakor 
pride. Nesreča, Tat, Darilo 
– v prvi karti vidimo preteklo 
razočaranje in strah, da se 
ponovi, vendar karta Tat krade 
vso to nesrečo. Nanaša se na 

ljubezen ali čustveni odnos. 
Nezaupanje in vprašanje, ali 
se odpreti ali pa stvari zamol-
čati. Seveda je to odvisno od 
tega, koliko nam ta ljubezen 
res pomeni. Poroka, Mislec, 
Neiskrenost – družina ali par-
tnerski odnos, ki povzročata 
veliko razmišljanja, morda 
tudi določena odrekanja, kar-
ta Neiskrenost v ta odnos pri-
nese skrivanja, lahko celo laži, 
in vsa zgodba ni tako lepa, kot 
je videti na prvi pogled, zato je 
potrebna previdnost. Laž ima 
kratke noge.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževanja« 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Dragana 89« 
Pozdravljeni, Tanja. Pišem 
vam v upanju, da boste našli 
kakšno lepo misel tudi zame. 
Hvala vnaprej. 
Končno ste si uredili življenje 
s finančnega vidika, tako kot 
ste si to vedno želeli, in v svo-
je srce spustili tudi ljubezen. 
A kot vse kaže, nas neprijet-
nosti lahko doletijo čisto na 
vsakem koraku in nesreča 
vedno najde pot. Imate svo-
bodo in ljubezen, tega vam 
ne more nihče vzeti. Svojo 
tolažbo in uteho boste naj-
večkrat našli prav v slednji, 
saj je ta tista prava, ki vas bo 
spremljala v dobrem in sla-
bem celo življenje. Situacija, 
ki vas je vrgla iz tira, je na prvi 
pogled res nič kaj obetavna. 
A vedite, da se bo sčasoma 
izkazalo, da ste se veliko pre-
več obremenjevali s tem. Do 
časa se bo vse uredilo in situ-

acija se bo popolnoma spre-
menila. Prvi korak se kaže v 
ženski osebi, ki vam predaja 
napačne informacije in vas 
še dodatno obremenjuje. Ko 
se boste vživeli v misli ljudi, 
za katere menite, da vam 
škodujejo, boste spoznali 
njihove resnične namene. 
S pomladjo prihaja mirno 
obdobje, ko bo tudi komu-
nikacija z določenimi ljudmi 
lažja. Uživajte v stvareh, ki 
vas navdihujejo, vse ostalo 
pa pustite ob strani. Želim 
vam vse dobro.

»Neva 3« 
Draga Tanja, obračam se 
na vas, ker sem se znašla na 
razpotju. Sem ravnala prav? 
Hvala in vse dobro vam želim. 
Poslovna priložnost, ki se je 
pojavila pred časom in je tre-
nutno v mirovanju, potrebu-
je za izvedbo svoj čas. Kmalu 

po zagonu projekta se boste 
že ukvarjali z nadgradnjo in 
rezultat vam bo sporočal, 
da ste se odločili pravilno. 
Kratko obdobje, kjer bo 
dogajanja malce manj, naj 
vas ne zmede. Takrat lahko 
izkoristite čas za druge stva-
ri. Z jesenjo se boste začeli 
spogledovati tudi z večjimi 
izzivi, malce odmaknjenimi 
iz vaših okvirjev. Tukaj se bo 
dogajalo marsikaj, izključe-
no ni niti sodelovanje s tuji-
no. Pomoč, ki bo potrebna za 
izvedbo načrtov, bo neizogi-
bna. Pogum, ki ga imate, ne 
bo usahnil. Srečno.

»Katja 1« 
Upam, da ste praznike znali 
lepo preživeti. Moja težava 
je mož in njegovo dojemanje 
zaupanja: češ da mi pove le 
to, kar se tiče mene, vsega 
ostalega ne. In tega, za kar on 

smatra, da je treba povedati, 
je res malo, skoraj nič. Pro-
sim vas, poglejte, kako nama 
kaže, kako bo z nama naprej, 
kako prit dokaj nepoškodovan 
iz trenutnega slabega odnosa 
in uspešno, še zrelejše peljati 
odnos naprej.
Draga moja, vsak od nas ima 
preteklost, in kadar ta ni ble-
ščeča jo neradi delimo z dru-
gimi. Žal, tako smo narejeni. 
Vajin odnos ne vodi v prepad, 
saj se imata rada in v resnici 
si zaupata. Ne razumite me 
narobe, ampak dajte mu svoj 
prostor. Dovolite mu, da se 
z določenimi težavami spo-
pade sam, dokler vas sam ne 
prosi za pomoč. To ne pome-
ni, da vas nima rad, le težko 
mu je govoriti o teh stvareh, 
saj v svoji preteklosti vidi pre-
več napak, za katere misli, da 
je edini krivec. Vse bo v redu. 
Srečno.

Maša Likosar

Športno društvo 
BAM.Bi so leta 
1999 ustanovili na 
pobudo Francija 
Štera, Uroša Glo-

bočnika, Andreja Sajovca 
in Aleša Kalana. Pobudni-
ki so tedaj želeli s posame-
znimi akcijami združiti lju-
di in jih pripraviti do tega, 
da ob vsakodnevnih pritis-
kih življenja razmišljajo o 
športu kot zabavi in spros-
titvi. V društvu je trenutno 
aktivnih več kot tri sto čla-
nov, iz njihovih vrst pa izha-
jajo tudi nekateri najuspeš-
nejši slovenski kolesarji. »V 
pokalu Slovenije so kolesar-
ji športnega društva BAM.
Bi zelo prepoznavni, saj so 
tako ekipno kot posamez-
no vedno pri vrhu. Lahko se 
pohvalimo s tremi svetovni-
mi prvaki – Bojanom Rop-
retom, Vido Uršič in Tino 
Ušeničnik, ki so povedli na 
svetovnih prvenstvih ama-
terjev,« pojasni predsednik 
društva Aleš Kalan in nada-
ljuje: »Naš član Aleš Udovič 
je bil dvakrat absolutni zma-
govalec Maratona Franja. V 
gorskem kolesarjenju sta 
pod vodstvom Bojana Rop-
reta v preteklosti izstopala 

državna reprezentanta Anže 
Bizjak in Luka Mezgec, ki pa 
je prestopil med cestne kole-
sarje in je med profesional-
nimi kolesarji eden najbolj-
ših sprinterjev na svetu.«

Društvo BAM.Bi svojim 
članom omogoča kolesarske 
izkušnje po Sloveniji, Dal-
maciji, višje ležečih prede-
lih, torkove runde za hitrej-
še in četrtkove za počasnejše 
kolesarje. Organizirajo tra-
dicionalno kolesarsko dirko 

Krompirjev pokal v Voklem 
in kolesarski vzpon za kral-
ja in kraljico Krvavca. Obe-
nem pohodnike navdušuje-
jo s pohodniškimi transver-
zalami, ki vsako leto pome-
nijo nov izziv za posamez-
nika v obliki nabiranja točk 
za osvojene vrhove. Sezono 
aktivnosti zaključijo z dru-
žabnim srečanjem, kjer naj-
bolj izstopajoče posamezni-
ke društva nagradijo s priz-
nanji. Društvo slovi tudi po 

skrbi za vzgojo mladih kole-
sarjev, za katere so v Šenčur-
ju v športnem parku zgradi-
li kolesarski poligon. »Želi-
mo si, da bi se nam pridru-
žilo čim več mladih, da bi 
jim jim lahko pokazati, kako 
biti športno aktiven in kako 
koristno porabiti prosti čas v 
naravi,« pove Aleš Kalan in 
doda, da si ob dvajsetletnici 
želijo, da bi jim Občina Šen-
čur namenila lasten društve-
ni prostor. 

ZA DVAJSET LET SI ŽELIJO 
DRUŠTVENI PROSTOR
Športno društvo BAM.Bi že dvajset let združuje rekreativne in tekmovalne športnike, zlasti pohodnike 
in kolesarje, ki jim telesna aktivnost pomeni zabavo in sprostitev. 

BAM.Bi svoje mlade kolesarje in pohodnike BAM.Bino za športne podvige pretekle sezone 
nagradi s pokali. / Foto: Tina Dok

V petek je ljubljanska Cvetličarna gostila koncert velikana 
slovenske glasbene scene Janeza Bončine - Benča, ki ga 
je poimenoval 70 let rock in rolanja z gosti. Na njem je s 
številnimi znanimi slovenskimi in tujimi rokovskimi imeni 
ovekovečil svoji častitljivi obletnici življenja in delovanja, 
za to priložnost pa izdal tudi posebno zgoščenko. Janez 
Bončina - Benč je s svojim dolgoletnim delom kreativno 
sooblikoval in bistveno prispeval k razvoju slovenske glas-
be in popularne kulture. Lani decembra je dopolnil 71 let, 
v svoji petdesetletni karieri pa nanizal vrsto nepozabnih 
uspešnic: Gvendolina, Maja z biseri, Ob šanku, Kadar 
ognji dogorijo, Ta noč je moja ... V zasedbah Helioni, Srce 
in Mladi levi v šestdesetih je zasadil korenine slovenske-
mu pop-roku, z elitnimi jugoslovanskimi glasbeniki pa 
leta 1975 osnoval skupino September. Njihova glasba, ki 
je združevala džez in rock, je bila odmevna tudi v medna-
rodnem prostoru. September je bil neke vrste ambasador 
jugoslovanskega roka v tujini. Številne nagrade na sloven-
skih in jugoslovanskih glasbenih festivalih je nadgradil z 
bogatimi in uspešnimi sodelovanji, v letu 2010 pa se je 
vrnil na slovensko glasbeno prizorišče z novim, odličnim 
albumom Sol, poper in sanje, na katerem je spretno zdru-
žil in prepletel predelave lastnih uspešnic iz preteklosti in 
jim dodal nove vrhunske kompozicije.

Benč proslavljal v Cvetličarni
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           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 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.

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

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.

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

18 90
EUR

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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.

www.gorenjskiglas.si

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska postelja, 2. in 
3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 20. 
februarja 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Igralka Anne Hathaway (36) se je dol-
go spopadala z negotovostjo, tesnobo, 
motnjami hranjenja in manjvrednim 
kompleksom. Kot pravi, je vedno misli-
la, da morajo igralke imeti določen tip 
postave, zato je veliko kadila in skoraj nič 

jedla. Medtem ko se še deset let nazaj ni znala spopadati 
s posledicami slave, pa je igralka danes popolnoma druga 
oseba, ki se je sprejela takšno, kot je, in opustila slabe raz-
vade. Pred kratkim se je odpovedala tudi alkoholu.

Anne spregovorila o osebnih težavah

Umrl je igralec Dick Miller, poznan po 
vlogah v filmih Gremlini in Terminator. 
Star je bil devetdeset let. Umrl je narav-
ne smrti na svojem domu v Los Ange-
lesu, obdan z družino. V šest desetletij 
trajajoči karieri je posnel več kot sto 

petinsedemdeset filmov in nastopil v več kot dva tisoč 
televizijskih šovih. Leta 2014 so o njegovi karieri posneli 
dokumentarec z naslovom Tisti fant Dick Miller.

Poslovil se je Dick Miller

Tuji mediji poročajo, da je komik Artie 
Lange (51) pristal v zaporu zaradi pose-
dovanja drog. Njegov predstavnik je 
govorice zanikal in pojasnil, da je Artie 
v zaporu zgolj na streznitvi, od koder 
odhaja na daljše zdravljenje. Komik je 

nedavno na družabnih omrežjih objavil fotografijo svoje-
ga izmaličenega nosu, ki je posledica dolgoletne zlorabe 
kokaina. Odkar je zaslovel z vlogo v humoristični seriji 
Mad TV, se je večkrat neuspešno zdravil.

Komik pridržan zaradi posedovanja drog

Manekenka Gisele Bündchen (38) je 
spregovorila o razlogih za konec zveze 
z Leonardom DiCapriom (44), s katerim 
sta bila skupaj pet let. »Bilo mi je dovolj 
samouničevanja z alkoholom, cigare-
tami in prenatrpanim urnikom dela,« 

je pojasnila manekenka, ki pravi, da Leo ni imel enakih 
ambicij, zato ga je zapustila. Danes je srečno poročena 
z igralcem ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, s 
katerim imata dva otroka.

Zakaj je Gisele Bündchen zapustila DiCapria?

VRTIMO GLOBUS

Samo Lesjak

L
ions klub Škof-
ja Loka je ponovno 
uspešno organiziral 
tradicionalni dobro-
delni koncert, s kate-

rim je zbiral sredstva, ki jih 
namenja pomoči slepim in 
slabovidnim ter družinam, 
ki so se znašle v finančni sti-
ski.

V uvodu je vse zbrane, 
med katerimi ni manjka-
lo uglednih gostov dobro-
delnih ustanov, nagovori-
la predsednica Lions kluba 
Škofja Loka Jožica Rejec, 
ki je predstavila dobrodel-
no zgodbo letošnje akcije: 
Pravijo, da je dobrota zlata 

veriga, ki povezuje srčne 
ljudi. In prav tovrstni dob-
rodelni koncerti so potrdi-
tev našega povezovanja in 
dokaz, da zmoremo zdru-
žiti moči in stopiti skupaj. 
Na območju vseh štirih 
občin na Škofjeloškem čla-
ni Lions kluba Škofja Loka 
to poslanstvo opravljamo 
že od leta 2001 in trudili se 
bomo tudi v prihodnje. Vse 
je prisrčno pozdravil tudi 
drugi viceguverner Zve-
ze Lions klubov Slovenije 
Danilo Tomšič.

Letos so za dober namen 
peli in igrali Prifarski muzi-
kanti, ki s pesmijo in viža-
mi že trideset let ohranjajo 
bogato in raznoliko sloven-
sko ljudsko izročilo. Prifarci 

so v tem času prevandra-
li domala celo Slovenijo in 
prejeli številne festivalske 
nagrade. Na odru se jim je 
pridružil Andraž Hribar, ki 
se uvršča med najbolj pos-
lušane slovenske glasbene 
avtorje in izvajalce. Vse pos-
lušalce na Trati, tudi pove-
zovalko programa Moniko 
Tavčar, je očaral z nostalgi-
čno pesmijo Stari most, s 
katero je lani blestel na Slo-
venski popevki.

V Škofji Loki sta nasto-
pila tudi odlična ansam-
bla iz domače regije. Rau-
barji, ki so lani izdali svoj 
prvi album, že več kot šti-
ri leta skrbijo za ohranjan-
je in negovanje poljanske-
ga narečja. Z narečnimi 

skladbami se predstavljajo 
tudi na škofjeloškem veče-
ru narečnih viž, kjer so bili 
dvakrat zmagovalci občins-
tva. Na koncertu so nastopili 
tudi lanskoletni zmagovalci 
Večera slovenskih viž v nare-
čju Hozentregarji, ki jim je 
strokovna komisija za skla-
dbo v selškem narečju Moja 
dohtarca dodelila nagrado in 
plaketo Škofje Loke za naj-
boljši nastop v celoti.

Prav vsi nastopajoči so 
navdušili občinstvo, ki je 
napolnilo dvorano na Trati, 
ter pregnali temne oblake, ki 
so se ta dan zbrali nad loš-
ko regijo – tovrstne priredi-
tve Lionsov prikličejo žarek 
upanja za vse pomoči potre-
bne.

POMAGAJMO SKUPAJ
Pod tem naslovom je v soboto v Športni dvorani na Trati potekal tradicionalni dobrodelni koncert Lions 
kluba Škofja Loka, na katerem so zadonele prijetne domače skladbe.

Predsednica Lions kluba Škofja Loka Jožica Rejec v družbi 
loškega župana Tineta Radinje ter ostalih uglednih gostov 

Vedno nasmejani Hozentregarji so navdušili občinstvo s 
svojo glasbo in pozitivno energijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Za kulinarične dobrote sta poskrbela Nejc in Maja iz 
priljubljene loške kavarne Vahtnca. / Foto: Gorazd Kavčič

Simpatična povezovalka programa Monika Tavčar v družbi 
šarmantnega glasbenika Andraža Hribarja / Foto: Gorazd Kavčič

Prifarski muzikanti so v polnem koncertnem urniku našli čas tudi za nastop na dobrodelni prireditvi na Trati. / Foto: Gorazd Kavčič

Na zimski različici zdravice s primorskimi vinarji in 
Hitovimi kuharji Park Wine Stars so sladico zaupali 
slaščičarki oziroma vodji slaščičarne v šentiljskem 
Mondu Urški Jan, ki je s svojo ekipo za goste dogodka 
pripravila štajersko šarloto. Janovi na sliki dela družbo 
kolegica Ines Zupanc. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Zdravo kosilo
Če se želimo zdravo pre-

hranjevati, to ne pomeni, da 
moramo jesti samo solate in 
biti več čas lačni. Zdrav in 
okusen primer kosila so pi-
ščančje prsi na špinačni pos-
teljici ter polentina pica.

Za pripravo piščančjih 
prsi na špinačni posteljici 
potrebujemo: 4 polovice pi-
ščančjih prsi, 0,5 kg mlade 
špinače, 4 stroke česna, 10 
g masla, sol in poper, 2 žli-
ci olivnega olja, 4 liste alu-
folije.

Česen drobno nasekljamo 
ter ga prepražimo na mas-
lu. Dodamo špinačo in du-
šimo 5 minut, da špinača 
ovene. Posolimo in popra-
mo po okusu. Piščančje prsi 
operemo, osušimo in jih 

posolimo. Na vsak list alu-
folije položimo četrt špina-
če. Na špinačo postavimo 
piščančji file in vse skupaj 
zavijemo s folijo. Pripravlje-
ne “pakete“ položimo na pe-
kač in pečemo 20 minut pri 
200 °C. Nato folijo odpre-
mo in vsak piščančji file pre-
mažemo s pol žlice olivnega 
olja. Pakete pustimo odprte 
in pečemo še 15 minut, da 
se piščanec lepo zapeče. Na 
vsak krožnik serviramo po 
en paket in zraven postreže-
mo izbrano prilogo.

Nasvet: Namesto špina-
če lahko uporabimo tudi 
blitvo. Ponudimo lahko ra-
znovrstne priloge: od raz-
lično pripravljenih krom-
pirjevih prilog do riža in 

testenin. Zanimiva priloga 
je tudi polenta.  

Za pripravo polentine 
pice potrebujemo: 200 g po-
lente, 0,5 l vode, 1,5 dl pol-
nomastnega mleka, 20 g 
masla, 1 žličko soli, 300 g 
paradižnikovih pelatov, 1 
manjšo bučko, pol rdeče pa-
prike, 200 g mocarele.

Polento skuhamo v oso-
ljeni vodi. Ko je kuhana, ji 
prilijemo mleko in med me-
šanjem kuhamo, dokler se 
ne zgosti. Na koncu vmeša-
mo še košček masla. Poso-
do s polento pokrijemo in 
pustimo stati 5 minut. Po-
lento razporedimo po pe-
kaču. Premažemo jo s para-
dižnikovimi pelati in oblo-
žimo z narezano mocarelo. 

Bučko narežemo na kolesa, 
papriko pa na trakove ter z 
njimi prekrijemo polentino 
pico. Pico pečemo v pečici, 
ogreti na 180 °C, 30 minut. 
Po tem času jo vzamemo iz 

pečice in jo pustimo stati 15 
minut. Narežemo in ponu-
dimo.

Nasvet: Polento lahko 
obložimo tudi kot običajno 
pico.

Leta 1799 je bila v Ljubljani pri tiskarju Kleinmajerju natisnjena 
prva slovenska kuharska knjiga, ki jo je skupaj spravil Valentin 
Vodnik, slovenski pesnik, časnikar in eden od utemeljiteljev 
slovenskega jezika, ki je kot župnik na Gorjušah in na Kopriv-
niku bival in deloval v letih od 1793 do 1796. Takole je v knjižici 
receptov nagovoril slovenske kuharice:
»Kranjice se kuhanja težko uče, ker ne zastopjo pomenik 
francoskeh, angleškeh, laškeh inu nemškeh besedi; poseb-
na nadloga je po deželi zunaj mesta: tam ga ni človeka, kir 
bi skrivno zastopne besede razložil neva enem slovenkam. 
Torej tim si perzadel začetik ene krajnske kuhine v roke dati 
mojem rojakinam. One imajo čast, da so narejavke zdraveh, 
dobro dišečeh, inu snažneh jedi; tedaj jih nagovorim: sturite 
tudi ve čast vaši kuhini, de jo bote v lastnim slovenskim je-
ziki zastopile, govorile, inu ohranile. Ako nisim morebit vse 
prav po krajnskim zadel, bodeti ve popravile, inu za en drugi 
perhodnikrat povedale, kaj imam prenarediti, kader se bodo 
te bukve drugič natiskvale.«
Kuhati je nekidana latinska, nemška inu slovenska beseda; 
kuhati se pravi: narediti jedi perpravne za človeški vžitik. Konec 
kuhanja je zdravje ohraniti, jedi so zdravila za zdrave; tedaj 
mora vse zdravo biti, iz kar se jedila kuhajo, inu zdrava viža, 
po kateri se kuhajo. Zavolo tiga se varjejo pametne kuharce 
pred obilno mastjo, tolšobo inu zabelo, špeham, svinskim inu 
suhim mesam; žerke inu žaltove stvari odberejo inu odmetajo; 
pogrete nedajejo na mizo, v kufreneh ali bakreneh posodah 
nekuhajo, tudi ne v cinasteh ali kositrneh, kader je preveč 
svinca vmes, temučle v parsteneh inu železneh; one ohranijo 
čednost inu snažnost po kuhini ...«
Še veliko nasvetov je gospodinjam nadrobil dobrodušni Va-
lentin Vodnik. Recepti so pa bogati, pisani. Iz njih lahko razbe-
remo, kaj vse se je že v tistih časih poznalo, denimo artičoke, 
»karfijolo«, ki so ji rekli cvetačni ohrovt, mulprati so rekli skrito 
meso in cela vrsta je receptov za jedi z raki, ki so jih bili v tistem 
času še polni pokljuški in bohinjski potočki: rakovi štruklji, po-
viti rakovi nudelni, rakove kolobase itd. Potem jih je račja kuga 
zbrisala z obličja zemlje. Veliko se je jedlo golobe, jerebice in 
druge ptice, Od vseh jedi iz Vodnikovih kuharskih bukvic pa 
je najbolj znana pečena postrv. Tule sta dva njegova recepta.

Pečene postrve

»Postrv očohtaj, otrebi, osoli, peči jo na mreži počasi; pečeno 
pusti ohladiti, položi jo na z maslom namazan papir z dišavo, 
zelenjam inu lemonovim sokam; jo spet deni na mrežo, peči 
počasi, da se od dišave navzame. Se da v papirju na skledo.«

Rajžov šmarn

»Kuhaj pol libre rajža na enim bokali mleka, pa vendar ne 
premehko. Za tri jajca debelo kepo masla mešaj v eni skledi 
narahlo, potle vli notri kuhan rajž, premešaj, pomaži eno kozo 
z maslam, deni notri rajž; pokri. Daj žerjavco zgor in zdol, 
speci, vendar ne preveč; potle ga razkopaj v skledo, inu potresi 
s cukram, inu sladko skorio.«

Mojca Logar

Danes se veliko govori o tem, 
kakšni bodo poklici prihodno-
sti, kaj je najbolj iskano delo, 
kakšna znanja in veščine naj 
bi imeli ljudje na trgu dela, 
še bolj pogosto pa se sliši, da 
je delavcev premalo, tudi v 
Sloveniji. Na eni strani delav-
cev manjka, na drugi strani 
najbolj izobraženi odhajajo 
v tujino. Od nekdaj so ljudje 
odhajali po svetu s trebuhom 
za kruhom. Če kdaj, potem je 
danes to mnogo lažje kot v pre-
teklosti. Mentalne razdalje so 
krajše, sodobna komunikacija 
in možnost novodobnega tran-
sporta omogoča nenehen stik 
z domačimi in domovino. Še 
vedno pa se ve, kdo je domačin 
in kdo prišlek. 

Pred dnevi je bil v Ljubljani 
sejem Informativa, kjer so se 
bodočim dijakom in študentom 
predstavljale srednje šole, višje 
in visoke šole ter univerze. Vse 
je lepo, vsi so prijazni in hvalijo 
svojo stroko, šolo in poklic. Ogle-
dujem si sejem, precej je tudi av-
strijskih fakultet in srednjih šol. 
Pravzaprav bi se nad tem lahko 
nekoliko zamislili. Se zaveda-
mo, koliko srednješolcev gre na 
šolanje v Avstrijo in seveda ti 
pogosto ostanejo v tujini. Vse v 
duhu prostega pretoka blaga in 
storitev, kot to zagotavlja sku-
pna mati, Evropska unija. Ko 
si ogledujem eno od avstrijskih 
fakultet, mi gospa na stojnici 
navdušeno pripoveduje, da je 
potrebno znanje nemščine na 
nivoju B2, da to ni tako težko 
doseči, ker imajo ob študiju 
veliko možnosti izpopolnjeva-
nja jezika z raznimi tečaji. Še 
naprej klepetava in gospa me 
že bolj prijateljsko vpraša: »Saj 
govoriš nemško, kajneda znaš? 

Ali želiš vso dokumentacijo, se 
boš vpisala na našo fakulteto? 
Takoj boš dobila službo.« Kar 
dih mi zastane, pa ne zato, 
ker me je tikala, ampak zato, 
ker me je imela za potencialno 
študentko. Po kratkem začu-
denju se nasmehnem in ji po-
vem, da se ne zanimam za svoj 
vpis, želim le kakovostne infor-
macije, ki jih bom lahko delila 
naprej. Torej, imam krepko čez 
štirideset let in še vedno me za-
menjujejo za bodočega študen-
ta. »Hvala, gospa, polepšali ste 
mi dan,« ji odvrnem. 

Dejansko pa je na trgu de-
lovne sile tako, da se našim 
otrokom in ne nazadnje tudi 
nam ni treba bati za delo. V 
bližnji prihodnosti bo vseh pok-
licev primanjkovalo. Danes so 
najbolj iskana delovna mesta 
v informatiki, gradbeništvu in 
turizmu. V Sloveniji je veliko 
delavcev z Balkana, vabimo de-
lavce iz vzhodne Evrope. Do za-
poslenih moramo imeti spoštljiv 
odnos. Mladi si najbolj želijo 
f leksibilen delovni čas, možnost 
dela od doma, želijo se izobra-
ževati, skrbeti za osebnostni 
razvoj. Predmet iskanja službe 
niti najmanj ni le višina pla-
če, pač pa, kako se počutim na 
delovnem mestu. Najpomemb-
nejša kompetenca mladega 
človeka je prilagodljivost, mehke 
veščine in nenehna pripravlje-
nost učiti se nove stvari. 

Učite se, učite se in še 
enkrat učite se, mar ni to re-
kel že Tito. Pa je bilo iskanje 
dela tedaj vendarle drugačno 
kot danes. Ali pa niti ne. Tudi 
tedaj so z avtobusi prihajali 
po delavce in jih vozili v Slove-
nijo, Nemčijo, Švico …

Delo v prihodnosti
Janez Logar

Stalno nas prepričujejo, da 
nas bo prihodnost prehitela. 
Dejansko pa smo že dlje časa v 
vrtincu sprememb. Internet, te-
lefoni, nove in nove aplikacije, 
elektronske denarnice; včasih 
smo čakali bančni izpisek, da-
nes v banke skoraj ne hodimo 
več; srbohrvaščino smo zame-
njali za angleščino; nekoč smo 
šli na izlet v Celovec, danes 
za krajše počitnice poletimo v 
Egipt ali za konec tedna obiš-
čemo sorodnika v Londonu; 
včasih smo v trgovinah vpraša-
li, ali imate, danes rečemo, ja 
kako to, da nimate … 

Kar težko verjamemo, da 
bomo v prihodnosti lahko do-
bili storitve ali izdelke skoraj 
brezplačno. Pa se nam tudi to 
že dogaja. Včasih smo šteli mi-
nute, ko smo se (privatno) po-
govarjali s sorodnikom v Ame-
riki ali Nemčiji, danes zastonj 
govorimo in se celo še gledamo 
ure in ure; včasih smo kupovali 
gramofone in plošče, danes ima-
mo vse brezplačno na YouTubu, 
ki celo sam ponuja nam všečno 
glasbo; imeli smo zemljevide in 
iskali naslov po tujih mestih, 
danes nas Google (zastonj) pri-
pelje na želeni naslov; včasih 
smo pazili, kaj fotokopiramo 
in kje bomo to storili, danes za 
osem evrov doma natisnemo pet 
tisoč izvodov; še pred dobrim de-
setletjem si nismo predstavljali, 
da bomo iz domačega naslo-
njača plačevali položnice in si 
rezervirali hotele po svetu …

Pa pravijo, da to še ni nič. Da 
glavne spremembe šele pridejo. 
Robot namesto nas sesa, čisti 
okna, kar težko si predstavlja-
mo, da bo kuhal. Na kmetijah 
roboti molzejo krave, še vedno 
je veliko fizičnega dela. Zani-

ma me, kdaj bo res začel voziti 
samovozeči tovornjak, avtobus 
s potniki, čeprav se v Ameriki 
že testno vozijo po avtocestah 
… Umetna inteligenca, digitali-
zacija družbe, roboti, internet, 
sončna energija bodo drastično 
dvignili produktivnost družbe, 
življenje se bo pocenilo, lažje 
bomo živeli. Zagotovo bodo do-
ločeni poklici izumrli ali se zelo 
zmanjšali. Npr. vozniki, blagaj-
niki, turistični agenti, bančni 
uslužbenci, število oz. delež 
kmetov in proizvodnih delav-
cev se zmanjšuje … To ni nujno 
slabo. Prihajali bodo novi pok-
lici, kot jih še ni bilo. Ne vemo, 
kakšni, če jih še ni. Vemo samo 
to, da bomo potrebovali novo 
znanje. In še hitro ga bomo mo-
rali posodabljati. Skoraj zagoto-
vo bo več poklicev usmerjenih k 
pomoči človeku. 

Kaj bo počel človek priho-
dnosti? Imeli bomo precej boljši 
materialni standard in tudi več 
časa. Tega pa bomo razporejali 
po svoji volji. Nekateri bodo več 
popivali in se veseljačili, nekate-
ri se bodo preprosto dolgočasili 
in posedali, drugi bodo sledili 
svojim željam in se trudili za 
boljše odnose in več sreče. Ved-
no so bili na svetu ljudje, ki so 
hrepeneli po več materialnega, 
torej imeti več. Tega bodo imeli 
v izobilju. Vedno pa so bili tudi 
ljudje, ki so zavestno hrepeneli 
po več sreče, ljubezni, topline, 
sprejetosti, več medsebojnega 
spoštovanja, torej bolj in več biti. 
Mi pa se bomo sami opredelili, 
kam bomo usmerjali svoj čas 
in energijo. Čudovita je ta naša 
svobodna volja.

Včeraj in danes

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

vabljeni  na 

19.  Mednarodno tekmovanje

           v   smuèanju  po  starem

smuèanje in kolesarjenje po starem
ŠKOFJA LOKA

9. 2. 2019 v Škofji Loki
      10 uri    s prièetkom ob
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                        + poštnina

32 85
EURKnjigo 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.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

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

Rezultati 10. kroga – 3. februarja 2019 
2, 6, 9, 14, 21, 31, 32 in 15

Loto PLUS: 7, 14, 18, 29, 30, 34, 38 in 26 
Lotko: 5 1 9 8 3 4

Sklad 11. kroga za Sedmico: 670.000 EUR 
Sklad 11. kroga za PLUS: 140.000 EUR 
Sklad 11. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Neža Rozman

Ljubljana – Mohorjeva druž-
ba iz Celovca in Urad av-
strijskega zveznega kancler-
ja vsako leto podarita sloven-
skim nevladnim ustanovam 
ter organizacijam Slovencev 
v zamejstvu in po svetu knji-
žni dar, ki vsako leto znaša 
50.000 evrov. V Trubarjevi 
hiši literature so pripravili za-
ključek že osemnajste akcije 
Podarimo knjige, na kate-
rem so se srečali predstavni-
ki vseh devetih prejemnikov. 

V imenu organizatorjev 
sta knjige – tokrat le v simbo-
lični obliki bona, prave bodo 
prejeli kasneje – prejemni-
kom podarila avstrijska ve-
leposlanica v Sloveniji Sigrid 
Berka in predsednik Mohor-
jeve družbe v Celovcu, de-
kan Ivan Olip. Iz Gorenjske 
so sredstva prejeli Layerjeva 
hiša Kranj, v višini štiri tisoč 
evrov, Marinkina knjižnica 
Društva upokojencev Škofja 
Loka v višini pet tisoč evrov, 
Osnovna šola Antona Janše 
iz Radovljice v višini pet tisoč 
evrov in Medobčinsko dru-
štvo Sožitje iz Mengša, ki je 
prejelo sredstva v višini štiri 
tisoč evrov. 

Berkova je veleposlanica v 
Sloveniji od leta 2016 in je 
pri akciji sodelovala že tretjič, 
njen začetnik je bil Valentin 

Inzko, veleposlanik, ki je tu 
služboval pred 18 leti. Zbra-
ne je nagovorila v sloven-
skem jeziku in dejala, da so 
knjige najboljše sredstvo za 
negovanje jezika, kar je še po-
sebej pomembno za manjši-
ne, obenem pa je prepričana, 
da so prejemniki vsako leto 
skrbno izbrani in je Mohorje-
va družba lahko prepričana, 
da so knjige v pravih rokah. 
Sama se je slovenskega jezi-
ka začela učiti pred nekaj leti 
in meni, da ji je branje zelo 
pomagalo pri tem. 

Dekan Ivan Olip je dejal, da 
se potrudijo najti pri merne 

nagrajence, ki jim sredstva 
pomenijo zelo veliko in si 
sami nakupa knjig ne bi 
mogli privoščiti. Pri izbo-
ru sodelujejo s svojimi stiki 
v Sloveniji, z veleposlanico, 
nekaj pa jih izberejo tudi po 
lastni presoji. V vseh letih so 
v akciji podarili knjige v vred-
nosti več kot 900.000 evrov. 
Knjige, ki jih podarijo, so zelo 
različne, pravi Olip, od otro-
ških do poljudnih, tudi ku-
harskih, izbor vedno nekoli-
ko prilagodijo tistemu, ki jih 
prejme. Vse knjige pa so del 
Mohorjevega daru tisto leto 
ali pa kakšnega poprej. 

Letos bo v akciji podarje-
nih več kot dva tisoč izvodov 
knjig, v vseh letih doslej jih 
je po različnih ustanovah v 
Sloveniji in po svetu roma-
lo že preko 53.000. Akcija 
Podarimo knjige tako kre-
pi širjenje slovenske pisane 
besede, predvsem pa pou-
darja pomen knjige kot kul-
turne dobrine. Organiza-
torji so prepričani, da bodo 
akcijo nadaljevali tudi v pri-
hodnosti. Za prisrčen spre-
mljevalni kulturni program 
so poskrbeli učenci nagraje-
ne OŠ Antona Janše iz Ra-
dovljice. 

Sosedom podarili knjige
Avstrija je za krepitev sosedskih odnosov že osemnajstič podarila knjižni paket slovenskim nevladnim 
in nedobičkonosnim ustanovam. Med prejemniki je tudi nekaj gorenjskih organizacij. 

Obrazi nagrajencev so ob prejemu sredstev kar žareli – knjige jim bodo pri izvajanju 
programov prišle še kako prav. / Foto: Tina Dokl

Gozd - Martuljek – Kmetijska svetovalna služba vabi v četrtek, 
7. februarja, ob 9.30 v kulturno-gasilski dom v Gozdu - Martulj-
ku na predavanje o postopkih, ki veljajo pri prometu s kmetij-
skimi zemljišči, za zaščitene kmetije, pri dedovanju kmetijskih 
zemljišč, za dopolnilne dejavnosti in glede statusa kmeta.

O upravnih postopkih v kmetijstvu
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Vabimo vas, da si  privoščite spomladanski oddih  
na soncu in doživite 

POMLAD V POREČU
Ponujamo vam nastanitev v hotelu Diamant (s 4 zvezdicami), 
ki leži v zeleni oazi turističnega naselja Brulo. Naselje je ob-
dano z visokimi borovci in prekrasnimi plažami in je od jedra 
mesta Poreč oddaljeno deset minut prijetnega sprehoda. 

Cena je 39 EUR na osebo na noč 

Cena vključuje: polpenzion in nastanitev v dvoposteljni sobi, 
turistično takso in DDV.  
Doplačila: enoposteljna soba 9 EUR/osebo/ noč, parkirnina za 
avtomobil.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno  
na Nazorjevi ulici 1  v Kranju 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

          IZLETI // od 28. do 31. marca 2019
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
5. 2.

-4/5 °C

Nedelja 
10. 2.

-2/7 °C

Sreda 
6. 2.

Četrtek
7. 2. 

Petek
8. 2. 

Sobota
9. 2.

-4/7 °C -5/6 °C -4/6 °C -4/7 °C

Ponedeljek 
11. 2.

Torek
12. 2.

Sreda
13. 2.

Četrtek
14. 2.

-2/6 °C 0/7 °C -3/5 °C -3/6 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_19_10
NALOGA

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

1 8 3 2
6 7 9 4

3 4 7 1
2 9 5

4 7 5 8 9
5 7 2 6

sudoku_LAZJI_19_10

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_10
NALOGA

1 5 2 6 4
8 5 9 7 3

4 3
2 5
5 1 3 2
7 1

1 4
7 9 6 2 8

4 7 8 9

sudoku_TEZJI_19_10

REŠITEV

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

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_10
NALOGA

15264
85973

43
25
5132
71

14
79628

4789

sudoku_TEZJI_19_10

REŠITEV

135286497
842597163
697413285
328641759
451879326
976325814
589134672
713962548
264758931

sudoku_LAZJI_19_10
NALOGA

36591
79163
864

1832
6794

3471
295

47589
5726

sudoku_LAZJI_19_10

REŠITEV

362549187
749128653
851367942
514983276
678251394
293476518
126894735
437615829
985732461

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 6. 2.
20.45 MOŽ IZ OZADJA
19.10 ZELENA KNJIGA
16.00 METULJ
15.20, 17.15 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
21.30 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 6. 2.
17.40, 20.20 MOŽ IZ OZADJA
18.20 NAJLJUBŠA
20.40 ZELENA KNJIGA
18.45 METULJ
15.30, 21.00 VEDRINA
19.10 TAKSI BLUZ
21.20 STEKLENI
16.00 TIHOTAPEC
15.40, 17.45 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
16.40 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.
16.50 RALPH RUŠI INTERNET: 
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
19.50 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 5. 2.
19.00 BOHEMIAN RHAPSODY

Sreda, 6. 2.
19.00 ČRNI KKKLANOVEC

Četrtek, 7. 2.
19.00 NAJLJUBŠA

Petek, 8. 2.
18.00 METULJ
20.15 MOŽ IZ OZADJA

Sobota, 9. 2.
16.00 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, sinhro.
18.00 MOŽ IZ OZADJA
20.15 NAJLJUBŠA

Nedelja, 10. 2.
16.00 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, 3D, sinhro.
18.00 HLADNA VOJNA
20.00 METULJ

Ponedeljek, 11. 2.
19.00 MOŽ IZ OZADJA

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 6. februarja
18.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v dvorani PGK)

Četrtek, 7. februarja
10.00, 11.15 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Torek, 5. februarja
19.30 Čušin, Trseglav: ZA ZMERAJ! (romantična komedija s songi)

GLEDALIŠKI SPORED

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

5. 2. tor. Agata 7.20 17.12

6. 2. sre. Dora 7.19 17.14 

7. 2. čet. Egidij 7.17 17.15 

8. 2. pet. Janez, Prešernov dan 7.16 17.17

9. 2. sob. Polona 7.14 17.18

10. 2. ned. Viljem 7.13 17.20

11. 2. pon. Marija 7.11 17.21

Diagnoza rak na pljučih v 
napredujočem stanju z me-
tastazami na jetrih in kosteh 
je udarila kot strela z jasnega. 
Boleče in dokončno. Ne samo 
za nas, domače, pač pa tudi 
vse tiste prijatelje, plesalke in 
plesalce, ki so cenili Alešev ta-
lent pri izbiri glasbe.
Še zadnji dan preteklega leta je 
brat Aleš, ki je bil DJ desetletja, 
najprej v Festivalni dvorani v 
Ljubljani, kasneje na Ljubljan-
skem gradu, Viru, Hruščici, 
popeljal zveste plesalce novemu 
letu naproti. Nihče ni slutil, da 
bo to zadnji ples po izboru nje-
gove glasbe.
Koliko večerov je s svojim pre-
tanjenim občutkom za ples in 
s svojo glasbo polepšal, razvese-
lil in popeljal ljubitelje plesa v 
čudovite ritme. Koliko znan-
stev, ljubezni, prijateljstev se 
je rodilo v teh prelepih večerih, 
ne bomo nikoli izvedeli. Ved-
no nasmejan in zabaven se je 
priljubil vsem, ki so se vrteli ob 
njegovih zvokih.
Zaradi zelo slabega stanja so 
brata Aleša 11. januarja 2019 
sprejeli na Kliniki Golnik. Gle-
de na hitro napredujočo bole-

Zahvala Kliniki 
Golnik

zen in njegovo nemoč nama 
je bilo s svakinjo dano, da sva 
Aleša spremljali v njegovih 
zadnjih dnevih, mu s svojo pri-
sotnostjo, nežnostjo, božanjem 
lajšali težke trenutke. Niti za 
trenutek ni bil sam.
Ob tem daljšem uvodu bi se 
s svakinjo radi zahvalili ce-
lotnemu osebju oddelka 300 
Klinike Golnik, za njihovo 
neizmerno požrtvovalnost, 
pripravljenost, toplino in em-
patijo do bolnika kot tudi do 
naju, ki sva bili ob njem. Bili 
smo deležni toliko pozornos-
ti, da sva komaj verjeli, da se 
nam to dogaja. Namestitev, 
ki nam je bila na voljo, nama 
je omogočila, da sva bili v 
Aleševi bližini ves čas in je 
bilo njegovo odhajanje zaradi 
najine bližine lažje. Težko je 
zapisati, kakšno olajšanje je 
bilo za naju, da sva bili lahko 
z njim. Bili sva tam, do zad-
njega. Iskrena hvaležnost za 
to možnost naju preplavlja za 
vse in vsak dan z njim. Prepri-
čani sva, da je bilo olajšanje 
tudi za Aleša, saj se je zavedal 
najine bližine. Bil je pomirjen, 
vdan in hvaležen za vse. Ni ga 
bilo strah. Nikoli ni potarnal, 
s sestrami in z zdravnico se je, 
čeprav s šibkim glasom, celo 
pošalil.

Ne moreva mimo tega, da se 
z velikim občudovanjem pok-
loniva osebju oddelka 300 za 
pljučne bolezni in alergijo, 
predvsem vsem ekipam medi-
cinskih sester – žal veva le za 
nekaj imen (Špela, Karmen, 
Lidija), a vsekakor ne bi radi 
preskočili nobene, ki so skrbe-
le zanj, za njihovo nesebično 
pomoč. Zahvala zdravnici dr. 
med. Mihaeli Zidarn, spec. 
interne medicine, ki je brata 
spremljala s svojo strokov-
nostjo in veliko mero empa-
tije, farmakologinji in celot-
nemu povezovalnemu timu. 
Prav tako se zahvaljujeva dr. 
med. Nisseri Bajrović, spec. 
int. med., za pogovor in skrb. 
Nikakor ne moreva izpustiti 
in se morava zahvaliti tudi 
vsem negovalkam, čistilkam 
... Svoje delo res dobro op-
ravljajo. Predvsem pa nav-
dušuje njihova medsebojna 
povezanost, natančnost, ob-
veščenost in predanost delu.
V nedeljo, 20. januarja 2019, 
se je Aleš poslovil in odplesal 
svoj zadnji ples zvezdicam 
naproti. Verjameva, da z naj-
lepšo glasbo sveta.
Najina želja s to zahvalo je, 
da bi bil vsak človek v podob-
nem položaju deležen takšne 
možnosti in bi imeli še več tako 

Naročanje na specialistične 
preglede je vedno bolj zahtev-
no, pogosto za mnoge paciente 
zapleteno. Odvisno je od več 
dejavnikov. Eden med njimi 
je tudi delo medicinske sestre. 
Ta lahko s svojo prijaznostjo in 
strokovnostjo pripomore k po-
trpežljivemu čakanju in vpisu 
na pregled. Taka medicinska 
sestra je gospa Maja Pirkovič 
iz očesnega centra Optomed 
v Škofji Loki, ki s svojo dobro 
voljo in prijaznostjo uredi vse 
potrebno za specialistični pre-
gled in tako pacientu prikrajša 
skrbi in včasih tudi jezo.

Stanka Grubešič

Specialistični 
pregledi

prijaznih bolnišnic, ki bi to po-
snemale.
Bravo Golnik, predvsem odde-
lek 300, ki sva ga midve spoz-
nali. Naj vam bo ta zahvala 
spodbuda za delo naprej, vam, 
ki to berete, in vsem nam pa 
včasih premislek o tem, kakšno 
čudovito delo opravljate.

Neizmerno hvaležni  
Barbara Hočevar in 

Blažka Škorc

Predoslje – Ob 110-letnici Kulturno-umetniškega društva Pre-
doslje bo slavnostna akademija s podelitvijo priznanj najzaslu-
žnejšim, v soboto, 9. februarja, ob 19. uri, v Kulturnem domu 
v Predosljah. Osrednji gost bo dramski igralec Janez Škof.

Visok jubilej predoške ljubiteljske kulture

Tržič – Družba T-2 je v petek odprla novo prodajno mesto v 
Tržiču. Družba je lani na območju Tržiča že začela gradnjo 
optičnega telekomunikacijskega omrežja, kar bo dobrim 1500 
gospodinjstvom omogočilo uporabo njihovih storitev.

T-2 z novim prodajnim mestom v Tržiču
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Zobozdravnik, m/ž (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.

Prodajalci, m/ž (Gorenjska) 
Za naše poslovalnice na Gorenjskem iščemo prodajalce za krajši delovni čas. Delov-
ne naloge: delo pri blagajni, zlaganje blaga na police, skrb za prezentacijo sadja in 
zelenjave ... Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo 
do 28. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja financ, računovodstva in kontrolinga – CFO, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: vodenje finančno-računovodske službe in kontrolinga, 
priprava in spremljanje gospodarskega načrta podjetja, odgovoren za likvidnost 
podjetja ... Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
10. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Brusilec za okroglo brušenje, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: okroglo brušenje sestavnih delov orodij za brizganje ter-
moplastov, opravljanje meritev na obdelovancih (avto kontrola) ... Sibo G., d. o. o., 
Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 2. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Orodjar v plastikarni, m/ž (Gorenja vas) 
Išče se ročni orodjar za delo v obratu brizganje plastičnih mas. Hiplex, d. o. o.,  
Todraž 14, 4224 Gorenja vas. Prijave zbiramo do 2. 3. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalec s skrajšanim delovnim časom (30 ur), m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: izvajanje vseh nalog s področja prodaje blaga v trgovini, skrb za ure-
jenost delovnega prostora, profesionalen odnos do strank. Charles Voegele, d. o. 
o., Linhartova cesta 11 A, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 3. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Upravljalec kotlovskih naprav, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: pridobljeno srednješolsko izobrazbo elektro ali strojne smeri, zažele-
ne delovne izkušnje in s tem osnovno poznavanje energetskih sistemov in naprav 
(izpit za upravljalca kotlovskih naprav in upravljalca kemične priprave vode), vi-
sok nivo integritete, timsko naravnanost, samoiniciativnost, dobre komunikacij-
ske sposobnosti, pripravljenost na delo v več izmenah. Goodyear Dunlop Sava Ti-
res, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 2. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Predstavnik storitev za kupce/Customer service representative, m/ž  
(Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo višjo izobrazbo družboslovne ali naravoslovne smeri, 
aktivno poznavanje MS Office, programa SAP, znanje angleškega jezika in enega 
dodatnega tujega jezika (španščina, francoščina ali italijanščina) ter izkušnje z de-
lom v mednarodnem okolju. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 7. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe trgovske ali druge smeri, poznavanje dela v tr-
govini, zaželene so delovne izkušnje v trgovini, veselje do dela z ljudmi, komunika-
tivnost. Spar Slovenija, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 7. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Receptor, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: poznavanje turizma in hotelirstva ter željo za delo z 
ljudmi, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje dveh tujih jezikov (angle-
ščina in nemščina/italijanščina), obvladanje hotelskih področnih standardov. Hit 
Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 27. 2. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Električar-vzdrževalec, m/ž (Sovodenj)
Pričakujemo: poklicno/srednjo izobrazbo elektro smeri, izkušnje niso pogoj, ročna 
spretnost, delo v timu in timska naravnanost, natančnost in zanesljivost, prilago-
dljivost glede delovnega časa in vrste dela. Termopol, d. o. o., Koprivnik 50, 4225 So-
vodenj. Prijave zbiramo do 24. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostnik-prevoznik, m/ž (Kranj) 
Kaj pričakujemo: II., III., IV. ali V. stopnjo izobrazbe poljubne smeri, zaželen 
opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic tehnik varova-
nja, usposobljenost za posest in nošenje orožja, opravljeno strokovno usposa-
bljanje za rokovanje z orožjem, opravljeno specialistično usposabljanje za opra-
vljanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk ... Aktiva varovanje, d. d., 
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 10. 2. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Gorenjska) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 27. 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
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Odprtje razstave

MORJÁ ŠIROKA CESTA
Ilustracije Prešernovih pesmi  

Kaje Urh, Maruše Štibelj in Veronike Vesel Potočnik  
na predvečer slovenskega kulturnega praznika  

v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri  
v Prešernovi hiši v Kranju. 

Vljudno vabljeni
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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 brezpl
ačno samo enkrat, pošljete jih lahko na epoštni naslov  
kazipot@gglas.si.

PRIREDITVE

Ob kulturnem prazniku
Gorenja vas, Trebija, Poljane, Sovodenj – Občina Gorenja 
vas - Poljane in Krajevna skupnost Trebija vabita na osre-
dnjo občinsko proslavo v počastitev slovenskega kulturne-
ga praznika z naslovom Skupaj na poti, ki bo v četrtek, 7. 
februarja, ob 18. uri v dvorani gasilskega doma na Trebiji. V 
Poljanah bo v okviru praznovanja organiziran kulturni večer 
pod naslovom Odmevi Cankarjevega leta, in sicer v četrtek, 
7. februarja, ob 19.30 v kulturnem domu. Na Sovodnju bo 
praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku potekalo v 
petek, 8. februarja, ob 15. uri v kulturni dvorani.

Šenčur, Visoko – Občina Šenčur in KUD Visoko v počasti-
tev slovenskega kulturnega praznika vabita na prireditev z 
naslovom Slovenec, tvoja zemlja je zdrava. V Šenčurju bo 
prireditev v četrtek, 7. februarja, ob 19. uri v Domu krajanov, 
na Visokem pa v petek, 8. februarja, ob 19. uri, prav tako v 
tamkajšnjem Domu krajanov.

Cerklje – V petek, 8. februarja, bo od 10. do 18. ure Borštni-
kova hiša ponovno odprla vrata za obiskovalce. To bo uvo-
dni dogodek k letošnji stoti obletnici smrti znamenitega 
cerkljanskega rojaka in prvega slovenskega poklicnega šo-
lanega igralca, po katerem se imenuje najimenitnejše slo-
vensko priznanje in nagrada za izjemne igralske dosežke 
Borštnikov prstan. Ob 19. uri bo v izvedbi dramske skupine 
Pod Stražo v hiši potekal kulturni program z naslovom Pre-
šernovi sodobniki.

Kranj – V četrtek, 7. februarja, bo zaradi odprtja razstave 
v Prešernovi hiši tradicionalna Podoknica Mešanega pev-
skega zbora Petra Liparja DU Kranj z zborovodkinjo Nado 
Krajnčan ob 18.30. Mešani pevski zbor Musica viva Kranj 
Primskovo z zborovodjem Janom Gorjancem vabi na recital 
z naslovom Od železne ceste, ki bo 8. februarja ob 19. uri v 
Galeriji mizarstva Ovsenik v Gorenjah pri Kranju. V goste so 
povabili Komorni zbor Glasis iz Markovcev. Vstop bo prost. 

Tržič – V petek, 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, 
bo Tržiški muzej imel dan odprtih vrat. V družbi kustosov se 

boste od 10. do 18. ure lahko sprehodili po stalnih muzejskih 
zbirkah. Ob 18. uri pa se bodo otroci lahko udeležili gledali-
ške delavnice z igralcem Tadejem Piškom.

Pogovorni večer s patrom Karlom Gržanom
Žiri – Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, v četr-
tek, 7. februarja, se bo ob 18. uri v Galeriji DPD Svoboda Žiri 
začel pogovorni večer s patrom Karlom Gržanom. 

Predstavitev pesniške zbirke in recital
Tržič – Danes, v torek, 5. februarja, bo ob 19. uri v Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja predstavitev pesniške zbirke Izgnana 
Klarise Jovanovič in glasbeni recital Jerice Mrzel.

Za otroke
Jesenice – V knjižnici bodo danes, v torek, 5. februarja, an-
gleške igralne urice od 16.30, jutri, v sredo, 6. februarja, 
bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice 
pa ob 17. uri, v četrtek, 7. februarja, bo ura pravljic ob 17. uri.

Hrušica – V četrtek, 7. februarja, bodo ustvarjalne delavnice 
ob 16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 5. februarja, družabne igre ob 15. uri.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Zgornja Bela – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bodo jutri, v sredo, 6. februarja, ob 10. uri vese-
le urice ruščine, v četrtek, 7. februarja, bodo ob 11.30 vesele 
urice italijanščine, ob 17. uri pa predavanje Poslanstvo biti 
»starš«. V Cerkljah bo v ponedeljek, 11. februarja, ob 17.30 
telovadba za prožno, v sejni sobi Občine Šenčur bodo v to-
rek, 12. februarja, ob 11. uri vesele urice nemščine, v dvorani 
na Zgornji Beli pa bo v sredo, 13. februarja, ob 17. uri preda-
vanje Moč je v tebi. Predavala bo dr. Kristina Knific. Obvezne 
prijave za vse dejavnosti sprejemajo na telefon 041 724 134 
ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Pohod s Kokrice na Prešernov smenj v Kranj
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica namesto pohoda 
na Sv. Lovrenc v soboto, 9. februarja, organizira na kulturni 
praznik, v petek, 8. februarja, pohod s Kokrice v Kranj na 
Prešernov smenj. Zbirališče pohodnikov bo pred trgovino 
Mercator na Kokrici ob 9. uri.

Sprejemajo prijave za terme
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane in simpatizerje, da sprejemajo prijave z vplačili akonta-
cij za Terme Laktaši v BiH do 20. februarja, za Terme Snovik 
pa do 1. marca.

17. pohod spomina in prijateljstva v spomin 
Janeza Svetine
V petek, 8. februarja, organizira Območno združenje ve-
teranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska tradicional-
ni, 17. pohod spomina in prijateljstva iz Radovljice skozi 
Lesce do Prešernovega spomenika na Bledu in dalje skozi 
Piškovco v Vrbo. Zbor in prijava pohodnikov bo od 6.30 
dalje pri Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici, 
Kranjska cesta 24, od koder bodo pohodniki ob 8. uri 
krenili na okoli 13 kilometrov dolgo pot. Ob Prešernovem 
spomeniku na Bledu bo ob 10.30 krajša proslava, nato 
bodo ob 11. uri pohodniki pot nadaljevali skozi Piškovco 
v Vrbo, kjer bodo lahko ob 13. uri prisostvovali osrednji 
proslavi ob kulturnem prazniku. Pohod ni zahteven, po-
teka po ravninskem predelu in bo izveden v vsakem vre-
menu. Za pohodnike bo organiziran topel napitek pred in 
med pohodom, prevoz iz Vrbe v Radovljico in malica ob 
vrnitvi v Srednji gostinski in turistični šoli.

Velikonočni izlet po jadranskih otokih
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos za veliko-
nočne praznike vabi na planinski izlet po jadranskih otokih. 
Izlet bo od od petka, 19., do ponedeljka, 22. aprila. Odhod 
s posebnim avtobusom izpred hotela Creina v Kranju bo ob 
5. uri. Prijave z obveznim vplačilom akontacije so možne do 
vključno srede, 20. februarja, ali do zasedbe mest v avtobu-
su. Prijavite se lahko: v turistični agenciji Levanta, C. mar-
šala Tita 50 Jesenice, tel.: 04 583 59 00 (B. Branc), e-pošta:  
levanta@jesenice.net; v društveni pisarni, Ljubljanska c. 
24a, Kranj, vhod pri ambulanti, v času uradnih ur.

OBVESTILA

Laična nega bolnika
Kranj – V organizaciji RKS OZ Kranj, bo v četrtek, 14., in 
v petek, 15. februarja, ob 16. uri v prostorih RKS OZ Kranj, 
Bleiweisova 16, tečaj laične nege bolnika. Za več informacij 
lahko pokličite Biljano Djakovič: 031 294 646.

RAZSTAVE

Pesmi in fotografska razstava Odsevi sopotij  
dr. Draga Paplerja
Kranj – Danes, v torek, 5. februarja, bo ob 19. uri v razstavnih 
prostorih izobraževalnega centra B&B na Ljubljanski cesti 
30 na Laborah v Kranju odprta fotografska razstava Odse-
vi sopotij avtorja dr. Draga Paplerja. Rdeča nit razstave so 
najrazličnejši svetlobni efekti od jutranjega svita do večerne 
zarje z motivi narave in elektroenergetskih naprav. Ob odpr-
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ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, babica, 
tašča, sestra, teta, svakinja in sestrična

Antonija Vrhovnik
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in 
sv. maše. Hvala ge. Mojci in ge. Tanji za pomoč pri negi. Hvala  
g. župniku Urbanu Kokalju za lep pogrebni obred in sv. mašo, 
pevcem za lepo petje in pogrebni službi Navček. Hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Šenčur, januar 2019

Ko ti življenje 
je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev,
je tožba odveč …

Le mir in pokoj
mi dragi želite
in zame prižgite 
lučko v spomin.

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 59. letu starosti zapustil 
naš dragi oče, mož in sin

Jernej Gortnar
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, dne 6. februarja 2019, 
ob 16. uri na Mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan  
pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. 
Hvaležno odklanjamo cvetje in sveče. Na željo pokojnika lahko 
na pogrebu darujete za pomoč mladim košarkaricam iz socialno 
ogroženih družin njegovega priljubljenega kluba ŽKK Triglav 
Kranj.

Žalujoči vsi njegovi
Zgornja Bela, 2. februarja 2019

V SPOMIN

Milutinu Radojičiću
6. februar 2016

Le veter, ki ves dan je dremal,
veter, ki ves dan je spal,
ko pala je svetla rosa,
čez polja je pripihljal.

Saj tam si ti, dragi oče ...

Hči Dobrila z Remzom, vnuk Dejan z Barbaro in Žanom in Borom 

razstava
SONETNI VENEC FRANCETA PREŠERNA 
Z ILUSTRACIJAMI MIHE MALEŠA
Breda Ilich Klančnik 
Vabljeni na odprtje v torek, 5. 2., 
ob 18. uri, v pritličju knjižnice.
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pogovor
PRAVICO IMATE REČI NE
Barbara Pregelj, Matic Kadliček, 
Maja Bajt
sreda, 6. 2., ob 19.00, dvorana

pogovor
UMETNOST NA KOLESIH: 
DEKORACIJA VOZIL V JUŽNI AZIJI
Konstantin Novaković, Pavle Rak
torek, 5. 2., ob 19.00, dvorana

koncert
SOUNDS OF SLOVENIA 
Trio Sozvočja Slovenije
petek, 8. 2., ob 11.00, dvorana8.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom SKRIV-
NOSTNI SVET NARAVE, objavljene v Gorenjskem glasu 18.  ja-
nuarja 2019,  ki prejmejo nagrado, so: 1. nagrado, vzglavnik Slo-
venska postelja, dobi Anton Čadež iz Poljan; 2. nagrado, knjigo 
Melanda, Minka Bačič iz Medvod; 3. nagrado, knjigo Melanda, 
Ivanka Perne iz Komende. 

Nagrajenci križanke ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO 
KRANJ z geslom DOŽIVITE ROMANTIKO PREŠERNA, ki je bila 
objavljena v Gorenjskem glasu 25. januarja 2019, prejmejo: 
klobuček: Stana Kristan iz Žirov, Sonja Uršič iz Preddvora in 
Martina Hartman iz Medvod. Nagrajencem čestitamo!

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.

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
PRODAM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19000282

STROJI IN ORODJA
KUPIM

ŠIVALNI stroj, lahko malo rabljen, naj 
do bro dela, tel.: 04/25-03-035 
 19000310

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19000302

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, mistika, tarot. Obve-
zno branje za iskalce resnice, tel.: 
040/567-544 19000307

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, višji ce-
novni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 19000306

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000309

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19000312

TRKTOR in pajek Sip spider 350 ali 
400, tel.: 041/872-029 19000311

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

30 KG težke krškopoljske prašiče, tel.: 
040/136-312 19000308

JAGNJETA za zakol ali rejo in bika, 
težkega 350–400 kg, star 1 leto, tel.: 
040/539-023 19000304

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19000277

KUPIM

14 dni staro teličko simentalko ali kri-
žanko, tel.: 030/305-134 19000305

14 DNI starega teleta simentalca ali 
križanca, tel.: 040/215-667 19000283

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/503-623 19000301

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V DOMU oddiha Slepih in slabovidnih 
na Okroglem iščemo natakarico, lahko 
tudi upokojenko, za strežbo hrane in 
pijače. Delo se pretežno odvija ob kon-
cih tedna. ZDSSS, Groharjeva 2, Ljub-
ljana, tel.: 01/47-00-213, 030/928-
065 19000292

DELO dobi kuhar-picopek in oseba za 
pomoč v strežbi. Gostilna Logar, Igor 
Logar, s.p., Hotemaže 3a, Preddvor, 
tel.: 041/335-979 19000300

ZAPOSLIMO sodelavca v pralnici, 
skladišču in servisu tovornih vozil. 
Zaželeno osnovno znanje dela z ra-
čunalnikom. Štempihar Slavko, s.p, 
Poslovna cona A12, Šenčur, prošnje 
pošljite na: slavko@stempihar-trans.si 
ali pokličite, tel.: 041/484-041 19000299

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 19000200

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 
 19000279

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19000278

OBREZOVANJE in podiranje sadnega 
in okrasnega drevja, z odvozom obre-
zanega vejevja. Vincencij Šubic, s.p., 
Zg. Bitnje 141, Žabnica, tel.: 051/413-
373 19000289

tju bo izbor avtorjevih pesmi interpretirala Ana Peklenik. S 
tretjo razstavo, ki bo odprta do 24. aprila 2019, avtor obele-
žuje štirideset let domoznanskih, medijskih, znanstvenih in 
umetniških sopotij.

Utrinki
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje samostojne foto-
grafske razstave Utrinki Viktorja Šmida iz Dupelj, ki bo jutri, 
v sredo, 6. februarja, ob 17. uri v Pavlinovi galeriji Doma J. 
Filipiča v Naklem. Avtorja bo predstavila mojstrica fotografi-
je Andreja Peklaj. V kulturnem programu bo nastopil kitarist 
Aljaž Štempihar pod mentorstvom Uroša Usenika iz Glasbe-
ne šole Kranj. Razstava bo odprta do 20. februarja, in sicer 
ob nedeljah od 10. do 12. ure in ob torkih od 18. do 19. ure, 
druge dni po dogovoru. 

Ilustracije Prešernovih pesmi
Cerklje – V počastitev slovenskega kulturnega praznika Dru-
štvo likovnikov Cerklje pripravlja razstavo ilustracij pesmi dr. 
Franceta Prešerna. Odprtje razstave bo v četrtek, 7. februar-
ja, ob 17. uri v galeriji Petrovčeve hiše. 

Sodelovanje Boštjana Gunčarja
Spodnje Bitnje – V četrtek, 7. februarja, bo ob 19. uri v Gale-
riji Jugovic odprtje samostojne fotografske razstave Sodelo-
vanja avtorja Boštjana Gunčarja.

PREDSTAVE
Pokljuški zdravnik
Brezje – Kulturno društvo Brezje vabi v soboto, 9. februarja, 
ob 19.30 v Dom krajanov na Brezjah, kjer bo gostovalo kul-
turno-umetniško društvo Kamot Zasip z veseloigro Poklju-
ški zdravnik. 

Lažni zdravnik
Cerklje – Dramska skupina Pod stražo vabi ljubitelje ljudske 
igre na ogled skoraj sto let stare komedije Lažni zdravnik. 
Ponovili jo bodo v nedeljo, 10. februarja, ob 18. uri v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika Cerklje. 

Šege in običaji na Slovenskem nekoč
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 5. fe-
bruarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Zbiralka in posre-
dovalka ljudske dediščine, profesorica Dušica Kunaver, bo v 
zanimivi predstavitvi odstrla nekdanje običaje ob delu, raz-
vedrilu in ženitvi. 

Neskončno ljubljeni moški
Tržič – Občina Tržič in Kulturno društvo Bohinjska Bela vabi-
ta na predstavo avtorice Dese Muck z naslovom Neskončno 
ljubljeni moški, ki bo v soboto, 9. februarja, ob 19. uri v Kul-
turnem centru Tržič.

www.gorenjskiglas.si

REZ in zaščita sadnega drevja. Bran-
ko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 19000288

ZASEBNI STIKI
VDOVEC želim spoznati gospo, staro  
do 70 let. Naj ima rada naravo in živali, 
tel.: 051/675-606 19000303

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19000281

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Ana Lopatkina, Rusija:

»Prvič sem na Bledu, prišla 
pa sem samo zaradi tekmo-
vanja. V zimskem plavanju 
sem prejela že srebrno meda-
ljo. Rusi smo vajeni mraza in 
plavanje v ledeno mrzli vodi 
je pri nas tradicija.«

Eva Ležovičova, Slovaška:

»V zimski vodi plavam šele 
tri mesece, prej nisem niko-
li. Izkušnja je zelo zanimiva, 
za telo je najprej šok, a ko 
se navadiš hladu, postane v 
nekem smislu prijetno, da ti 
občutek moči in poguma.« 

Matjaž Bučinel, Slovenija:

»S soplavalci v času zimske 
sezone redno plavamo v mor-
ju. Zanimalo me je, kako je v 
hladnem jezeru, zato sem se 
udeležil tekmovanja. Plaval 
sem tudi v Beogradu, kjer je 
imela voda tri stopinje.«

Josef Koberl, Avstrija:

»Jezerska voda tu na Bledu 
je krasna, sploh ni hladna, 
zelo je prijetna. Treniram v 
mnogo hladnejši vodi, kate-
re temperatura seže pod nič 
stopinj Celzija, v njej zdržim 
tudi do pol ure.« 

Maša Likosar

V blejski Mali Zaki je potekal 
tridnevni svetovni pokal v 
zimskem plavanju, na kate-
rem se je 120 tekmovalcev iz 
21 držav podalo v pet stopinj 
Celzija hladno vodo. Zau-
pali so nam, zakaj so se ga 
udeležili in kakšen vpliv ima 
hladna voda na njihovo telo. 

Foto: Tina Dokl 

Ni jih zeblo 

Laurence Dalboussiere, 
Francija:

»Tekmovanja sem se ude-
ležila, ker zbiram točke za 
svetovno prvenstvo. Voda ni 
hladna, moje telo je vajeno še 
nižjih temperatur, po navadi 
plavam v snežnih razmerah.«

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 bo na območju Julijskih Alp sončno, drugod pa zmer-
no do pretežno oblačno. Jutri in v četrtek bo pretežno jasno, 
zjutraj bo možna megla. Pihal bo šibak veter vzhodne smeri.

Urša Peternel

Breznica – Občina Žirovnica 
je naredila še en pomemben 
korak k začetku gradnje ob-
voznice mimo Vrbe. Osnu-
tek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) 

obvoznice mimo Vrbe je 
pripravljen in od začetka 
prejšnjega tedna tudi javno 
razgrnjen. Če bo šlo vse po 
načrtih, naj bi občinski svet 
dokument sprejel na okto-
brski seji, takoj zatem pa 
naj bi steklo projektiranje 

in odkupi zemljišč. Grad-
nja obvoznice naj bi se zače-
la leta 2020, po njej pa naj 
bi promet stekel leta 2021. 
Projekt naj bi stal 1,3 mili-
jona evrov, gradnjo pa bo v 
celoti financirala Občina Ži-
rovnica iz proračuna. 

Veliko polemik med kraja-
ni Vrbe pa že dalj časa povzro-
ča umestitev obvoznice. Po-
tem ko za vzhodno varianto 
na Občini Žirovnica niso do-
bili soglasij dveh ključnih no-
silcev urejanja prostora, to je 
ministrstva za kmetijstvo in 
ministrstva za kulturo, so se 
odločili za edino možno, to 
je zahodno obvoznico mimo 
Vrbe. Kot je ob tem poudaril 
župan Leopold Pogačar, bi 
bila vsem ljubša vzhodna ob-
voznica, a jim po dveh argu-
mentiranih poskusih žal ni 
uspelo pridobiti potrebnih 
soglasij. Če bi še enkrat po-
skusili z uveljavitvijo drugač-
ne trase, bi to lahko pomeni-
lo nadaljnjih pet let mrtvega 
teka, je dejal. Da je gradnja 
zaradi nemogočega prometa 
skozi vas Vrba nujna, se stri-
nja tudi večina krajanov, ki so 
župana pozvali, naj nadaljuje 
aktivnosti za čim hitrejši za-
četek gradnje obvoznice. Za-
pisali so, da imajo sedanje-
ga stanja dovolj in da jim ni 
pomembno, ali bo obvozni-
ca vzhodna ali zahodna, po-
membno jim je, da se čim 
prej zgradi.

Po zahodni obvoznici mimo 
Vrbe čez dve leti
Gradnja naj bi se začela prihodnje leto, v celoti jo bo financirala Občina Žirovnica iz proračuna.

Cesta skozi Vrbo je preozka, poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši, prometa po njej pa je 
veliko. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenja vas – Potem ko so odpravili vse pomanjkljivosti, ki so 
jih odkrili ob tehničnem pregledu konec lanskega leta, so se v 
občini Gorenja vas - Poljane minuli četrtek razveselili uporabne-
ga dovoljenja za novozgrajeno športno dvorano ter prenovljene 
zunanje športne in prometne površine ob Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja. V Zavodu Poljanska dolina so na podlagi pravilnika 
o uporabi, najemu in oblikovanju cen športne dvorane Gore-
nja vas v januarju izvedli tudi javni razpis za najem vadbenih 
prostorov v dvorani. Zagotovo pa se nove telovadnice najbolj 
veseli okrog petsto učencev gorenjevaške šole, ki bodo zdaj 
dobili bistveno boljše pogoje za šport. Do 16. ure bo namreč 
dvorana na voljo za potrebe tamkajšnje osnovne šole, nato pa 
jo bodo do 22. ure lahko uporabljali tudi rekreativni športniki 
in drugi, ki so na razpisu izrazili interes za najem prostorov.

Uporabno dovoljenje za dvorano
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Ana Šubic

Ljubljana – Skladno z odred-
bo o uskladitvi mej dohod-
kov za letne pravice iz javnih 
sredstev za leto 2019 so se s 1. 
februarjem meje dohodkov 
pri posameznih pravicah zvi-
šale za 1,4 odstotka. Uskladili 
so jih pri pravici do otroškega 
dodatka, državne štipendije, 
znižanega plačila vrtca in 
subvencije malice za dijake. 
»To pomeni, da je na primer 
družina, ki trenutno preje-
ma povprečni mesečni do-
hodek na osebo v višini 310 
evrov, uvrščena v tretji do-
hodkovni razred, zaradi dvi-
ga mej dohodkov pa bo sedaj 
uvrščena v drugi dohodkov-
ni razred in bo upravičena do 

viškega otroškega dodatka,« 
so sporočili z ministrstva za 
delo, družino in socialne za-
deve. Ob tem so opozorili, 
naj zaradi uskladitve mej do-
hodkov upravičenci, ki ima-
jo za omenjene pravice že ve-
ljavne odločbe, ne vlagajo no-
vih vlog na centre za socialno 
delo, saj se jim pravice zaradi 
tega ne bodo na novo odmer-
jale. Dvig mej dohodkov na-
mreč ne predstavlja zakon-
sko določene spremembe, 
na podlagi katere lahko iz-
dajo novo odločbo. Upošte-
vali ga bodo ob šele ob vlo-
žitvi nove vloge ali ob more-
bitni spremembi med preje-
manjem posamezne pravice, 
ne pa že tudi med samo upra-
vičenostjo do nje.

Za nekatere višji 
socialni transferji
Za letne pravice iz javnih sredstev dvig mej 
dohodkov, a jih bodo upoštevali šele ob vložitvi 
nove vloge oz. po poteku obstoječe odločbe.


