
AKTUALNO

Poštarje bodo  
razbremenili
Sindikata poštnih delavcev in vod-
stvo Pošte Slovenije so po pogaja-
njih v petek dosegli dogovor, s 
katerim je bila uslišana večina 
stavkovnih zahtev. Včeraj do od-
daje časopisa v tiskarno sporazu-
ma še niso podpisali.

3

GORENJSKA

Sončna elektrarna  
na bloku
Večstanovanjski objekt na Ulici 
Gustla Štravsa 1 na Jesenicah je 
prvi v državi, ki je dobil sončno 
elektrarno. Paneli na strehi bodo 
zagotavljali polovico električne 
energije. Investicija stanovalcev 
skorajda ni udarila po žepu.

4

REKREACIJA

Pritekel je  
nazaj v življenje
Mario Ponjavić je pri 21 letih doži-
vel težko prometno nesrečo z 
malo možnostmi preživetja. A ni 
le preživel in ponovno shodil, tem-
več je začel tudi teči – maratone in 
celo ultramaratone. S tekom pre-
maguje tudi depresijo.

11

KRONIKA

Na Krvavcu umrl  
hrvaški deskar
Na Krvavcu se je v nedeljo izven 
urejenega smučišča smrtno pone-
srečil deskar iz Hrvaške. Ko mu je 
na Zvohu čez prepadno steno zdr-
snila snežna deska, jo je šel iskat, 
pri tem pa mu je zdrsnilo in je pa-
del čez prepadno steno.

12

VREME

Danes in jutri bo prevla-
dovalo pretežno jasno  
vreme, v četrtek pa bo 
sončno z občasno poveča-
no oblačnostjo.

–2/13 °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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Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
so nas naši športniki znova 
razveselili z nekaj odličnimi 
rezultati. Deskarji alpske
ga sloga so tokrat nastopali 
v Južni Koreji. Z izjemnimi 
predstavami se je v soboto 
na paralelnem veleslalomu 
izkazal Tržičan Žan Košir, ki 
je premagal vse tekmece in 
prišel do pete zmage v svoji 
karieri. Na najvišji stopnički 
je nazadnje stal marca 2015 
v Japonski Asahikavi. Na ne
deljski tekmi je Košir na
stopil v zadnjem paru prve
ga kroga izločilnih bojev, ob 
njem pa je bil predstavnik 
Rusije Vic Wild. Košir je bil 

blizu novega uspeha in na
predovanja, vendar je bil na 
koncu le stotinko prepoča
sen za napredovanje. 

Za vrhunski rezultat so 
pred bližnjim svetovnim pr
venstvom v nordijskih disci
plinah poskrbeli tudi naši 

smučarski skakalci. Anže 
Semenič, Peter Prevc, Jer
nej Damjan in Timi Zajc so v 
nemškem Willingenu osvo
jili tretje mesto.

V nedeljo pa se je konča
lo svetovno prvenstvo v alp
skem smučanju. V Areju 
na Švedskem se je na pet
kovem veleslalomu s petim 
mestom izkazal Žan Kra
njec, na nedeljski slalom
ski tekmi pa je po napaki v 
prvi vožnji na koncu osvojil 
17. mesto.

Minule dni pa je bilo ži
vahno tudi pri nas na Kr
vavcu, kjer so tekmovali naj
boljši telemark smučarji in 
smučarke.

Žan Košir slavil v Južni Koreji
Deskar Žan Košir je minuli petek na prizorišču lanskih olimpijskih iger v Pjongčangu na tekmi svetovnega 
pokala stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Tretjega mesta na ekipni tekmi so se veselili naši 
smučarski skakalci, v veleslalomu na svetovnem prvenstvu pa je Žan Kranjec osvojil peto mesto.

Deskar Žan Košir je v svetovnem pokalu zmagal po slabih 
štirih letih. / Foto: Primož Pičulin

Več na strani 9.

Ana Šubic

Kranj – Ob nedavni afe
ri s spornim poljskim go
vejim mesom se je odpr
lo tudi vprašanje o kakovo
sti mesa v naših javnih za
vodih. Ne moremo posplo
ševati, da sistem ne dopu
šča naročanja večjega deleža 
kakovostne in lokalno pri
delane hrane, meni kmetij
ska ministrica Aleksandra 
Pivec. Po podatkih ministr
stva dobra polovica javnih 
zavodov izbira hrano po kri
teriju kakovosti pred kriteri
jem najnižje cene, obstajajo 
celo šole, ki naročijo več kot 

sedemdeset odstotkov lokal
ne hrane. Zakon o javnem 
naročanju iz leta 2016 je pri
nesel kar nekaj možnosti za 
upoštevaje kriterija kakovo
sti pred kriterijem najnižje 
cene, denimo sheme izbra
na kakovost Slovenije, lani 
uveljavljena uredba o zele
nem naročanju pa javne za
vode celo zavezuje k upošte
vanju kriterija 15 odstotkov 
ekoloških izdelkov in prav 
toliko iz shem kakovosti. Po
leg tega je z namenom pri
dobivanja lokalnih ponudni
kov iz postopka javnega na
ročanja možen izvzem po
sameznih sklopov živil do 

80 tisoč evrov, če to ne pre
sega petine skupne vredno
sti. Stanje po mnenju minis
trice vseeno ni zadovoljivo, 
zato je že predlagala ustano
vitev delovne skupine, ki bo 
pregledala možnosti za iz
boljšanje zakona.

Ravnateljica Kranjskih 
vrtcev Tea Dolinar ugotav
lja, da imajo »kar dobre mo
žnosti zagotovitve večinske
ga deleža mesa slovenskega 
porekla«. Meso in mesne iz
delke so prednostno vključi
li v deleža 15 odstotkov eko
loških živil in živil iz shem 
kakovosti.

Kakovost je lahko pred ceno
Kakšno meso pristane na krožnikih vrtcev, šol, bolnišnic in domov starejših? 
V nekaterih javnih zavodih jim uspeva zagotavljati večinski delež mesa 
slovenskega porekla, drugje ne.

Pri naročanju mesa v javnih zavodih je eden glavnih kriterijev cena, a je z zahtevami v 
razpisni dokumentaciji možno vplivati tudi na večjo kakovost. / Foto: Gorazd Kavčič45. stran

Urša Peternel

Jesenice – Vseh devet po
nudb za izgradnjo druge 
cevi predora Karavanke je 
nedopustnih, je ugotovi
la razpisna komisija druž
be Dars. Zato so postopek 
zaključili brez izbire. Zdaj 
bodo izvedli nov postopek, 
in sicer s pogajanji, k odda
ji ponudb pa bodo pozvali 
šest ponudnikov. To so tur
ški Cengiz, ki je oddal naj
nižjo ponudbo 89,3 milijona 
evrov, ter konzorciji Imple
nia Avstrija, Implenia Švica 

in CGP Novo mesto; Go
renjska gradbena družba in 
Metroslav Češka; Kolektor 
CPG, turški Yapi Merkezi in 
Riko; sarajevski Euro Asfalt 
in CP Ptuj ter JP Avax.

Kot je znano, je bilo turško 
podjetje Cengiz, ki je bilo ju
lija lani izbrano na razpi
su, konec novembra izlo
čeno zaradi domnevno po
manjkljivih dokumentov, ki 
so bili predloženi ponudbi. 
Zdaj je komisija ugotovila, 
da so bile pomanjkljive tudi 
ponudbe ostalih gradbincev.

Za predor pogajanja 
z gradbinci
Dars je ugotovil, da so bile vse ponudbe 
za gradnjo druge cevi predora Karavanke 
nedopustne, zato bo zdaj izvajalca iskal v novem 
postopku, s pogajanji.

45. stran
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Knjigo prejme IVICA ŠPAN iz Zgornjih Gorij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Neponovljiva združitev vrhunskih glasbenikov 
v Stožicah 

Desetega marca 2019 se na 
največjem odru v Sloveniji 
v ljubljanski Areni Stožice 
obeta gala operni spektakel 
posebne vrste. Slovenijo bo 
obiskal vrhunski tenorist José 
Carreras, ki se s svojo zadnjo 
svetovno turnejo poslavlja od 
opernih dvoran in občinstev 
po vsem svetu. Neponovljiv 
privilegij, da pri nas zadnjič v 
živo slišimo najlepši tenorski 
vokal vseh časov, bomo tako 
imeli tudi Slovenci, saj se bo 
glasbenik svetovnega formata 

poslovil tudi od nas. Tenorist, ki velja za kralja romantičnih 
predstav, pa na odru v Stožicah ne bo stal sam, temveč bo 
nastopil v družbi več kot petdesetčlanskega Simfoničnega or-
kestra RTV Slovenija, posebnega gosta – najuspešnejšega in 
najpopularnejšega slovenskega glasbenika Jana Plestenjaka, in 
gostje – vrhunske in svetovno znane sopranistke Martine Zadro. 
Obeta se nam prelep večer v eminentni družbi, saj se bodo na 
odru zvrstili vrhunski glasbeniki in poskrbeli za doživetje, kot 
ga še ni bilo. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Kdo bosta gosta na koncertu Joséja 
Carrerasa v Ljubljani? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 25. februarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 7. februarja 2019, prej-
meta dve vstopnici za Predstavo za vsako priložnost Majda 
Krumpestar iz Cerkelj, skakalno kapo Smučarske zveze Slo-
venije pa Metka Benedik iz Zgornje Besnice.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 12. februarja 2019, prej-
meta dve vstopnici za predstavo I ♥ Njofra! Marsel Gomboc 
iz Mojstrane, dve vstopnici za Balkan festival pa Manja Smisl 
Čufar iz Radovljice. Nagrajencem čestitamo!

Koncert skupine Zmelkoow v kranjskem Klubaru 

Skupina Zmelkoow bo v okviru turneje Bolje biti v rožicah kot v 
službi sil zla! v živo na ogled in posluh 23. februarja v kranjskem 
Klubaru. Čakajo vas vse njihove uspešnice, kot so Čau sonček, 
Bit (Smisel življenja …), Poredni gosti, YO!, Ko pogledam to 
nebo, Sentiš – navadni, Klub ljudi z resnimi težavami (Problemi 
so, problemi bojo …), Zlata ribica, Gravitacija (Več kot spijemo 
…) in številne druge. Pevec in kitarist skupine Zmelkoow Goga 
je ob tem dejal: »Zmelkoow prihajamo v Kranj v cvetju in miru! 
Če se lahko veseli december začne že novembra, lahko tudi 
mi prinesemo pomlad še pred pustom. Naj si letos kurenti in 
škoromati privoščijo oddih v kampu Jadranka v Izoli. S seboj 
bomo prinesli tudi zvrhan koš ljubezni, sreče in dobrote.« 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
koncert. Nagradno vprašanje: Naštejte tri uspešnice skupine 
Zmelkoow! Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 
21. februarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

V tokratni anketi je so-
delovalo 197 občanov Ko-
mende. V kraju deluje ve-
liko različnih društev (kul-
turno, gasilsko, turistič-
no, upokojensko, balinar-
sko, kolesarsko …). Zani-
malo nas je, če vprašani 
menijo, da so omenjena 
društva dovolj aktivna. Ve-
čina, in sicer 84 odstotkov 
sodelujočih, je mnenja, da 
so, pet odstotkov jih pravi, 
da niso, dobra desetina pa 

aktivnosti društev v njiho-
vem kraju ne pozna. 

Z januarjem je začela de-
lovati nova avtobusna lini-
ja Ljubljana–Poslovna cona 
Žeje pri Komendi–Komen-
da in obratno. Anketirane 
smo spraševali, ali mislijo, 
da bo linija postala zanimi-
va in rentabilna za zaposle-
ne. Da bo omenjena lini-
ja zagotovo postala zanimi-
va in rentabilna za zaposle-
ne, je odgovorilo 42 odstot-
kov sodelujočih, nekaj od-
stotkov manj jih meni, da 

bo verjetno zanimiva, 13 od-
stotkov pa jih je odgovorilo 
z odgovorom ne. Slaba de-
setina vprašanih na vpraša-
nje ni znala odgovoriti. 

Komunalna infrastruktu-
ra v občini se ureja trenutno 
v naselju Potok, na vrsti pa 
so še naselja Nasovče, Breg, 
Klanec in Komendska Dob-
rava. Na vprašanje, kako so 
sodelujoči zadovoljni s ko-
munalno infrastrukturo v 
občini, je slaba petina vpra-
šanih odgovorila, da zelo, 
59 odstotkov je zadovoljnih, 

12 odstotkov pa jih meni, da 
bi lahko storili več na tem 
področju. Slaba desetina 
je nezadovoljnih, medtem, 
ko dva vprašana nista imela 
mnenja o tej temi.

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

Zadovoljni s komunalno infrastrukturo

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Konec tedna je v 
Ljubljani potekal četrti kon-
gres stranke SAB. Bil je tudi 
volilni in okoli dvesto članov 
stranke je na njem za pred-
sednico ponovno izvolilo 
Alenko Bratušek, ki je sicer 
tudi ustanoviteljica stran-
ke. Članstvo je izvolilo tudi 
predstavnike sveta stranke 
in na predlog predsednice 
štiri podpredsednike, in si-
cer Iztoka Puriča, Mašo Ko-
ciper, Tatjano Voj in Slavka 
Štermana.

V svojem nagovoru je 
Alenka Bratušek zagoto-
vila, da bo kot predsedni-
ca še naprej imela v mislih 
najprej državo in državljane 
in skupne cilje, ki naj državo 
naredijo še boljšo. Poudarila 
je pomen človekovih pravic, 

socialne države, dostopnos-
ti znanja pod enakimi pogoji 
za vse, prav tako ljudem do-
segljivo javno zdravstvo in 
dostojne pokojnine. »Vesela 
sem, da je naša stranka del 

koalicije in trije naši mini-
stri del vlade. S svojim zna-
njem in izkušnjami bomo 
pripomogli k dobrim rešit-
vam vlade, ki bodo Slovenijo 
naredili še boljšo,« je dejala 

na kongresu. V koaliciji bo 
stranka še naprej vztrajala 
pri uresničitvi zavez, ki se 
nanašajo zlasti na izboljša-
nje položaja upokojencev in 
razmer v zdravstvu.  

Kongres je potekal le ne-
kaj mesecev pred evropski-
mi volitvami, na katerih bo 
SAB nastopila in zagovarja-
la močno Slovenijo znotraj 
močne in pravične Evrop-
ske unije, v kateri je najpo-
membnejši projekt miru. 
Stranka je članica zavez-
ništva evropskih liberalcev 
in demokratov ALDE. Pred 
kratkim so potekali dogo-
vori z ostalima članicama 
ALDE, strankama SMC in 
LMŠ, za skupen nastop na 
evropskih volitvah, vendar 
se je stranka Marjana Šarca 
odločila, da bo nastopila sa-
mostojno.

Bratuškova ostaja predsednica
Konec tedna so na volilnem kongresu stranke SAB dosedanji predsednici Alenki Bratušek soglasno 
potrdili še en mandat. Eden od podpredsednikov je tudi minister Iztok Purič.

Predsednica stranke SAB Alenka Bratušek in kohezijski 
minister Iztok Purič, na kongresu izvoljen za enega od 
podpredsednikov stranke / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Cepljenje proti sezonski gripi je najbolj učinkovit 
ukrep za preprečevanje obolevnosti in zapletov, povezanih z njo. 
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v se-
zoni 2017/2018 v Sloveniji proti gripi precepljenega 4,1 odstotka 
prebivalstva. Kar je več v primerjavi s sezono poprej, ko so se 
cepili le trije odstotki. Če primerjamo zdravstveni regiji Kranj in 
Celje, se je lansko sezono v kranjski v vseh starostnih skupinah 
cepilo 7482 ljudi, v celjski precej več, 13.659. V sezoni 2016/2017 
je bilo na primer v Italiji cepljenih 52 odstotkov prebivalcev nad 
65 let, pri nas 9,8 odstotka; najslabšo precepljenost je imela v 
omenjeni starostni skupini Estonija (dva odstotka), najboljšo 
Škotska (72,8 odstotka), Hrvaška tridesetodstotno. Cepljenje na 
NIJZ priporočajo, dokler virus gripe kroži, je pa čas do vzposta-
vitve zaščite proti gripi po cepljenju približno dva tedna.

Še vedno slaba precepljenost proti gripi

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije bo da-
nes, v torek, odločal o uskla-
ditvi pokojnin z rastjo pov-
prečne mesečne bruto plače 
in povprečnih cen življenj-
skih potrebščin. Uskladitev 
bo veljala od začetka leta, to 
pomeni, da bodo upokojen-
ci februarja poleg višjega 

zneska pokojnine preje-
li tudi razliko za mesec ja-
nuar. Poleg redne uskladi-
tve pokojnin bo zavod le-
tos izvedel še izredno, ki je 
možna v letu, ki sledi letu, v 
katerem je bila ugotovljena 
pozitivna gospodarska rast 
bruto domačega proizvoda. 
Višino gospodarske rasti za 
lani bo ugotovil statistični 
urad, sklep o tem bo vlada 
objavila do 30. septembra.

Danes o uskladitvi pokojnin
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Minuli konec tedna je v 
okolici srednjih šol in 
fakultet vladala ne-

popisna gneča, ko so se mladi, 
najpogosteje v spremstvu star-
šev, podali v lov za informaci-
jami o posameznih izobraže-
valnih programih. Po koncu 
osnovne in srednje šole se na-
mreč mladi znajdejo pred dve-
ma največjima prelomnicama 
v življenju, pri čemer zlasti ob 
koncu osnovne šole na učence 
pade zelo težko breme, ki mu 
sami mogoče niso kos, saj še 
niso dovolj zreli ali pa še iščejo, 
kaj je tisto, kar jih najbolj zani-
ma. A ker si z izbiro določene 
srednje šole že lahko začrtajo 
tudi svojo nadaljnjo karierno 
pot, je zelo pomembno, da je 
odločitev skrbno pretehtana.

Čeprav vsi strokovnjaki sve-
tujejo, da mora biti končna 
odločitev glede nadaljnjega šo-
lanja otrokova, pa ob tem pou-
darjajo, da je v procesu odloča-
nja kljub temu zelo pomembna 
podpora staršev. Mladi se 
namreč včasih težko znajdejo 
v poplavi najrazličnejših in-
formacij in kompleksnosti iz-
obraževalne ponudbe, zato jih 
starši lahko pri tem spodbujajo 
in usmerjajo. Sami verjetno 
zelo dobro poznajo svoje otro-
ke, se zavedajo, česa so zmož-
ni, kakšne so njihove delovne 
navade … Slab učni uspeh 
namreč ni nujno ovira za vpis 
v zahtevnejšo šolo, če otroka 
izbrani program res zanima, 
saj bo tako bolj motiviran za 
učenje. Šola mora predstavljati 
tudi izziv, otrok se mora zave-

dati, da se bo moral na poti do 
želenega cilja malo potruditi, 
če to seveda bistveno ne presega 
njegovih sposobnosti.

Pri odločanju za srednjo 
šolo imajo nekateri mogoče 
pred očmi tudi že svoj prihod-
nji poklic. Čeprav je zaposlji-
vost po koncu šolanja lahko 
pomemben kriterij, mogoče 
sicer bolj za starše kot otroke, 
pa ne sme biti edini. Živimo 
v času, ko je edina stalnica 
sprememba, in kot opozarjajo 
nekateri, celo do 85 odstotkov 
poklicev, ki jih bodo opravlja-
li današnji dijaki, sploh še ni 
izumljenih. Zato poleg for-
malne izobrazbe postajajo vse 
pomembnejše naše osebnostne 
lastnosti in kompetence, kot 
recimo sposobnost kritičnega 
razmišljanja, hitrega prila-
gajanja in podobno. In ni po-
membno samo, kakšno raven 
znanja bodo mladi osvojili na 
določeni šoli, ampak tudi, kaj 
dodatnega jim šola ponuja, da 
bodo skozi šolanje lahko nap-
redovali – recimo možnost iz-
menjav s tujino, pester nabor 
obšolskih dejavnosti in podob-
no. Za opravljanje poklicev 
prihodnosti, opozarjajo stro-
kovnjaki, bo namreč potrebna 
mešanica različnih znanj in 
veščin, zato je zelo pomembna 
zlasti širina.

Pri izbiri nadaljnjega iz-
obraževanja naj tako mladi 
skrbno pretehtajo predvsem 
svoje interese in sposobnosti, 
saj bodo pri delu, ki ga bodo 
opravljali z veseljem, zagotovo 
tudi uspešnejši.

Na prelomnici

KOMENTAR
Mateja Rant

Mateja Rant

Dobje – Lansko leto so v pod-
jetju Polycom končali s pre-
cej slabim občutkom, saj je 
bila prodaja v zadnjem četr-
tletju za 1,5 milijona evrov 
nižja, kot so sprva načrto-
vali. Zato so proizvodnjo 
21. decembra ustavili in jo 

znova zagnali 7. januarja. A 
letošnje poslovanje je pre-
cej stabilnejše, uspelo jim 
je pridobiti tudi nove pro-
jekte, znova dosegajo načr-
te, je zadovoljen direktor Iz-
tok Stanonik.

Na letni ravni tako letos 
načrtujejo za 36 milijonov 
evrov prihodkov od prodaje, 

kar je pet odstotkov več kot 
lani. Stanonik verjame, da 
jim bo letos uspelo uresni-
čiti te načrte, saj so naroči-
la v skladu s predvidenimi. 
»Dobili smo tudi nekaj no-
vih projektov – na leto ima-
mo po navadi okrog sto no-
vih projektov, že zdaj pa 
jih imamo 22.« Ta čas je 

poslovanje tako v skladu z 
napovedmi za letos, kako bo 
vnaprej, pa Stanonik ne želi 
ugibati. Tudi ne želi straši-
ti pred morebitno novo re-
cesijo, a kljub temu imajo 
pripravljen tudi program 
ustreznih ukrepov, če bi do 
tega res prišlo, je še pojasnil 
Stanonik.

Poslovanje ta čas stabilno
Po upadu naročil v zadnji četrtini lanskega leta so letošnje leto v Polycomu začeli bolj optimistično.

Simon Šubic

Naklo – V nakelski druž-
bi Merkur trgovina, ki ima 
v Sloveniji 1500 zaposle-
nih, napovedujejo preno-
vo plačnega sistema. Prvi 
krog pogovorov z repre-
zentativnim sindikatom 
bo stekel že ta teden. »Že 
peto leto zapovrstjo bele-
žimo uspešne poslovne re-
zultate, prihodki rastejo, 

uspešni smo tudi po do-
bičkonosnosti in zniževa-
nju zadolženosti podje-
tja,« je razloge za ta korak 
predstavil generalni direk-
tor Blaž Pesjak. V Merkur-
ju trgovina, ki ga je leta 
2017 prevzel ameriški in-
vesticijski sklad HPS In-
vestment Partners, so si-
cer lani po nekonsolidira-
nih podatkih ustvarili 231 
milijonov evrov prihodkov 

in 9,7 milijona evrov čiste-
ga dobička.  

»Ocenjujemo, da je pra-
vi čas, da v tej fazi začnemo 
urejati tudi področje preno-
ve plačnega sistema, zato 
smo z reprezentativnim 
sindikatom v našem podje-
tju začeli s socialnim dialo-
gom. S prvim krogom pogo-
vorov, v katerem nam bodo 
predstavljena pričakovanja, 
bomo začeli že v začetku 

prihodnjega tedna,« pravi 
Pesjak.

Predsednica Sindikata 
Merkur Group Mateja Tav-
čar je razložila, da je sindi-
kat problematiko poslovod-
stvu okvirno že predstavil, 
nadejajo pa se konstruktiv-
nega dialoga z vodstvom o 
načinu in višini nagrajeva-
nja in pogojih dela v podje-
tju, ki se bo odvijal na rednih 
tedenskih srečanjih.

Napovedujejo prenovo plačnega sistema

Simon Šubic

Ljubljana – Reprezentativ-
na sindikata poštnih delav-
cev in vodstvo Pošte Sloveni-
je so po intenzivnih pogaja-
njih minuli petek dosegli na-
čelen dogovor, s katerim je 
bila uslišana večina stavkov-
nih zahtev. Včeraj do odda-
je današnjega časopisa v ti-
skarno stavkovnega spora-
zuma sicer še niso podpisa-
li in s tem uradno odpovedali 
za danes napovedane stavke, 
saj so v končno besedilo vna-
šali še nekatere tehnične po-
pravke, a v Sindikatu delav-
cev prometa in zvez ter Sin-
dikatu poštnih delavcev so 
bili prepričani, da do novih 
zapletov ne bi smelo priti. 

Generalna sekretarka Sin-
dikata delavcev prometa in 
zvez Saška Kiara Kumer 
je na včerajšnji novinarski 
konferenci pojasnila, da so 
v osnutku dogovora doseg-
li izboljšanje pogojev dela, 
saj se je delodajalec zave-
zal, da bo zaposlil dodatne 
delavce na način, da bodo 
vsa delovišča zasedena z re-
dnim sestavom. Števila do-
datnih zaposlitev tako niso 
natančno opredelili, saj bo to 
odvisno od dejanskih potreb 
za zapolnitev delovnih mest. 
Obenem se je Pošta Slove-
nije zavezala, da bo dvigni-
la tudi odstotek rezerv, torej 

delavcev, ki nadomeščajo 
odsotne sodelavce.

Delodajalec se je tudi za-
vezal, da bo z namenom raz-
bremenitve zaposlenih vpe-
ljal dodatne odmore, prila-
godil delovne pogoje poseb-
nim kategorijam zaposle-
nih (žensk, invalidov, starej-
ših delavcev). Pošta Sloveni-
je bo tudi opravila revizijo 
ocene tveganja in stanja na 
pošti, v sodelovanju s sindi-
kati bo pripravila tudi nabor 
ukrepov za izboljšanje var-
nosti in zdravja pri delu. 

Dogovorili so se za sprotno 
izplačevanje nadur in jasno 
razmejitev med nadurami 

in neenakomerno razpore-
ditvijo delovnega časa, kar 
ima po mnenju sindikatov 
dvojni učinek: zaposleni 
bodo imeli bolj predvidljiv 
delovni čas, delodajalec pa 
bo imel interes čim prej za-
polniti kadrovski načrt. Po-
višal se bo tudi dodatek za 
nadurno delo (z zdajšnjih 
trideset na štirideset od-
stotkov), viški ur po koncu 
šestmesečnega referenčne-
ga obdobja pa bodo zaposle-
nim plačani s 50-odstotnim 
pribitkom. Dodatek za de-
ljen delovni čas bodo zviša-
li s 15 na 18 odstotkov. Dogo-
vorili so se tudi za dodatna 

plačila zaposlenih v mani-
pulaciji (na okencih in v lo-
gističnih centrih), ki so pre-
komerno obremenjeni za-
radi odsotnosti sodelavcev. 
Dogovor vključuje tudi povr-
nitev nekaterih pravic, ki so 
bile okrnjene v zadnjih letih, 
kot so na primer stroški pre-
voza in regres. 

Nekatere dogovorjene uk-
repe bodo zaposleni občutili 
takoj, na učinek drugih bodo 
morali še nekoliko počaka-
ti. Med njimi tudi na uredi-
tev pogodb o zakupu dvoko-
les za pismonoše, saj bodo v 
tem delu usklajevanja še po-
tekala. 

Poštarje bodo razbremenili
Sindikata poštnih delavcev in vodstvo Pošte Slovenije sta že v petek sprejela dogovor o stavkovnih 
zahtevah, včeraj so usklajevali le še nekaj podrobnosti. 

V skladu z doseženim dogovorom bo morala Pošta Slovenije dodatno zaposlovati, dvignili 
bodo tudi delež rezerv za nadomeščanje odsotnih delavcev. / Foto: Gorazd Kavčič



4 Gorenjski glas
torek, 19. februarja 2019

info@g-glas.si

Urša Peternel

Jesenice – Večstanovanjski 
objekt na Ulici Gustla Štra-
vsa 1 na Jesenicah je prvi v 
državi, ki je dobil sončno 
elektrarno. Več kot 129 pa-
nelov na strehi objekta bo 
zagotavljalo polovico pot-
rebne električne energije, 
posebej pomembno pa je, 
da investicija stanovalcev 
skorajda ni udarila po žepu. 
Ko bo naložba odplačana, 
bodo elektriko imeli prak-
tično zastonj.

Sončno elektrarno, prvo 
na večstanovanjski stavbi 
v državi, je postavilo podje-
tje GEN-I Sonce. Kot je dejal 
predsednik uprave dr. Ro-
bert Golob, so doslej zgra-
dili še okrog sedemsto sonč-
nih elektrarn na enostano-
vanjskih objektih. Lani spre-
jeta uredba pa je omogoči-
la, da samooskrbo z zeleno 
energijo nudijo tudi večsta-
novanjskim objektom. Prva 
sončna elektrarna na večsta-
novanjski stavbi s 23 stano-
vanji na Jesenicah ima 36,7 
kW moči, letno pa bo proi-
zvedla 37.000 kilovatnih ur 
zelene električne energi-
je. Na letni ravni bo znižala 
emisije ogljikovega dioksi-
da za 17 ton, omogočila pa 
bo za dobrih 4500 evrov let-
nih prihrankov pri rabi elek-
trične energije. 

Kot je v imenu stanoval-
cev dejal Brane Zajović, je 
naložba stala dobrih 36 ti-
soč evrov, a stanovalcem za 
to ni bilo treba vzeti kredita. 
GEN-I jim je namreč omo-
gočil obročno odplačevanje, 

naslednjih sedem let bodo 
njihove položnice za elek-
triko praktično enake kot 
doslej (višje za evro ali dva). 
Življenjska doba sončne 
elektrarne je okrog tride-
set let, torej bodo vsaj 23 let 

imeli elektriko praktično 
brezplačno. Za zdaj s sonč-
no elektrarno pokrivajo po-
lovico potreb po električni 
energiji, saj veljavna uredba 
ne dopušča stoodstotne sa-
mooskrbe. A po napovedih 
naj bi se uredba v kratkem 
spremenila, tako da v bloku 
načrtujejo, da bodo namesti-
li še 110 dodatnih panelov in 
tako zagotovili še več sončne 
energije in višji odstotek sa-
mooskrbe. 

Ob tem se je Zajovič zah-
valil stanovalcem vseh 23 
stanovanj, ki so se odločili 
pristopiti k projektu (med 
njimi je veliko starejših, celo 
92-letni gospod, ki so ga 
prepričali, da naložba prina-
ša nekaj dobrega za vse sta-
novalce in za prihodnost). 
Postopki za pridobitev vseh 
potrebnih soglasij in do-
voljenj za gradnjo sončne 
elektrarne na večstanovanj-
skih objektih so bili namreč 
zelo zahtevni.

V. d. generalnega direk-
torja direktorata za energi-
jo na ministrstvu za infra-
strukturo Hinko Šolinc je 
ob tem zagotovil, da prip-
ravljajo spremembo uredbe, 
ki bo omogočala poenostav-
ljeni postopek za postavitev 
elektrarn na hišah in lažjo 
pridobitev soglasij za posta-
vitev na blokih. Prav tako bo 
omogočila skupnostne elek-
trarne, ki bodo postavljene 
na enem objektu, uporabni-
ki pa bodo objekti v okolici.

Zadovoljstvo, da so na Je-
senicah dobili prvi blok s 
sončno elektrarno, je iz-
razil tudi jeseniški župan 
Blaž Račič. Kot je dejal, upa, 
da bodo temu zgledu sledi-
li tudi drugi objekti na Jese-
nicah in v drugih krajih. Ra-
čič pa je še posebej navdu-
šen nad povezanostjo stano-
valcev, ki so skupaj pristopi-
li k projektu in tako naredi-
li nekaj dobrega tudi za zele-
no okolje.

Sončna elektrarna na bloku
Na Jesenicah so dobili prvo sončno elektrarno na večstanovanjskem objektu v Sloveniji. Stanovalci 
bodo polovico električne energije pridobivali s pomočjo sonca.

Prvo sončno elektrarno na večstanovanjskem objektu v 
Sloveniji so odprli direktor GEN-I Sonce Robert Jelenc, 
jeseniški župan Blaž Račič, predsednik uprave GEN-I dr. 
Robert Golob in predstavnik stanovalcev Brane Zajović. 

Na strehi bloka je 129 sončnih panelov, ki jih napaja sonce. 

Blok na Ulici Gustla Štravsa 1 je že nekaj let pravi 
zgled energetske učinkovitosti, zlasti po zaslugi 
stanovalca Braneta Zajovića, ki vodi vse projekte. Tako 
so že pred leti kot eni prvih postavili toplotno črpalko 
za ogrevanje sanitarne vode in v skupnih prostorih 
namestili varčne LED-žarnice. Naslednji projekt pa bo 
postavitev toplotne črpalke za ogrevanje, je napovedal 
Zajović.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Gorska reševalna 
služba (GRS) Tržič se bo mo-
rala zaradi izteka najemne 
pogodbe izseliti iz sedanjih 
prostorov Policijske posta-
je Tržič, na kar je opozorila 
tudi občinska svetnica Vida 
Raztresen na prvi letošnji 
seji občinskega sveta. Pred-
vsem je svetnica želela spod-
buditi občinsko vodstvo, naj 
pomaga pri pridobitvi dru-
gih prostorov in naj GRS, 
kjer so prostovoljci z dušo in 
srcem, občina še naprej po-
maga tudi finančno.

Župan Borut Sajovic je po-
jasnil, da pogodba med GRS 
Tržič in Policijsko postajo Tr-
žič poteče aprila 2020, da je 
občina GRS Tržič ponudila 
nekaj lokacij. Odločili naj bi 
se za prostore v delu nekda-
njega komunalnega podje-
tja v Pristavi. »A treba je lo-
čiti. Za delo gasilske reševal-
ne službe je zadolžena obči-
na, za gorsko reševalno služ-
bo pa prvenstveno ministr-
stvo za obrambo oziroma 
Uprava za zaščito in reševa-
nje. Gorski reševalni služ-
bi Tržič smo na tržiški ob-
čini nudili vedno več, kot je 
naša dolžnost,« je menil žu-
pan in dodal, da bodo upora-
bo novih prostorov za GRS 
Tržič brezplačno prenesli na 
pristojno ministrstvo, to pa 
bo opremilo prostore skupaj 

z GRS Tržič. »Občina pa ne 
more, noče in ne sme prevze-
mati vseh nalog, ki jih mora 
v tem delu opraviti država. 
Občina je gorskim reševal-
cem tudi že pomagala z na-
kupom opreme,« je poudaril 
Sajovic. Predsednik društva 
GRS Tržič Janez Primožič 
je potrdil dobro sodelovanje 
z občino in povedal, da so od 
občine v zadnjih štirih letih 
dobili še dodatna namenska 
sredstva za opremo za reše-
vanje v zimskih razmerah in 
izpod plazov. »Ker se je po-
godba o financiranju s stra-
ni Občine Tržič z lanskim le-
tom iztekla, močno upamo, 
da bo letos prišlo do podaljša-
nja pogodbe,« je dejal Primo-
žič, v zvezi z opremljenostjo 
pa ponazoril: »V eni reševal-
ni akciji GRS Tržič sodelu-
je približno 15 članov. Da pa 
lahko zagotovimo to število, 
ker smo prostovoljci in delu-
jemo lahko le v svojem pros-
tem času, imamo članov več, 
trenutno 39. Normativno 
število, ki sta ga za naše dru-
štvo določili Uprava za zašči-
to in reševanje ter Gorska re-
ševalna zveza Slovenije, pa 
je 26 reševalcev. Do tega šte-
vila nam država financira, 
sredstva za opremo nad nor-
mativnim številom (za 13 re-
ševalcev) pa moramo zagoto-
viti sami iz drugih virov, kot 
so donacije, prodaja nalepk, 
koledarjev in podobno.«

Novi prostori za 
gorske reševalce
Gorska reševalna služba Tržič naj bi se preselila v 
del nekdanjega komunalnega podjetja v Pristavi. 
Pri nakupu opreme pa se morajo gorski reševalci, 
vsi prostovoljci, finančno (žal) znajti tudi sami. 

Radovljica – Prejšnji teden so začeli urejanje cestnega priključ-
ka in komunalne infrastrukture pri uvozu k trgovini Spar in 
novemu trgovskemu centru Radovljici, in sicer od križišča s 
Kranjsko cesto do odcepa z Gradnikove ceste na poljsko poti. 
Pogodbeni rok za izvedbo del v vrednosti 255 tisoč evrov se 
izteče sredi aprila, saj naj bi bil novi trgovski center, v katerem 
bo pet trgovin – kot je povedal radovljiški župan Ciril Globoč-
nik, naj bi bile med njimi trgovine Hofer, Deichman, DM in 
Teddy – odprt že maja. Kot je še pojasnil, se temeljite obnove 
Gradnikove ceste občina za zdaj še ne bo lotila, saj bo treba za 
nadaljevanje rekonstrukcije ceste do križišča z Ulico Staneta 
Žagarja sredstva zagotoviti v naslednjem proračunskem ob-
dobju. Zaradi rekonstrukcije je križišče od ponedeljka zaprto 
za ves promet, dostop do trgovine Spar pa je urejen po novem, 
začasnem dovozu. Zapora bo predvidoma veljala do 15. aprila.

Urejajo križišče pred trgovskima centroma

Krožišče naj bi bilo urejeno do sredine aprila, novi trgovski 
center pa odprt do konca maja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Železniki – V Železnikih pripravljajo spremenjeno idejno 
zasnovo za načrtovani dom starejših Na Kresu, saj nekateri 
krajani, ki so se povezali tudi v civilno iniciativo, umestitvi na 
to lokacijo niso naklonjeni. Med drugim so opozarjali, da se 
bo dom eni od stolpnic preveč približal, kar nameravajo sedaj 
rešiti s popravljeno idejno zasnovo. Dva predvidena objekta 
bodo združili v en, nekoliko večji objekt, ki bo od najbližje 
stolpnice oddaljen dobrih trideset metrov, je napovedal žu-
pan Anton Luznar. Občina namerava letos urediti tudi novo 
povezovalno cesto do parkirišča Na Kresu, ki bo potekala od 
regionalne ceste mimo plavalnega bazena. Dom v Železni-
kih načrtujejo v okviru Grozda majhnih domov – središč za 
kakovostno sožitje, za katerega so pridobili tudi koncesijo 
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Domove v 
petih občinah namerava graditi družba Orpea s sedežem v 
Parizu, upravljanje grozda pa bi prevzela njihova hčerinska 
družba SeneCura iz Avstrije.

Spreminjajo idejno zasnovo doma starejših

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič se je pred ne-
davnim udeležil sestanka re-
gijskega centra za ravnanje z 
odpadki (RCERO Ljubljana) 
na sklic ljubljanskega župa-
na Zorana Jankovića, ki je 
župane občin, iz katerih vo-
zijo odpadke v RCERO, ob-
vestil o povišanju cen odla-
ganja in predelave odpad-
kov iz 124 evrov na tono na 
152 evrov na tono oziroma 
za 22,8 odstotka. Kot je bilo 

slišati na prvi letošnji seji 
nakelskih občinskih svetni-
kov, se bo občinski svet mo-
ral odločiti, ali bodo odpad-
ke iz občine Naklo še naprej 
vozili v Ljubljano ali pa bi se 
morala Komunala Kranj, ki 
ima za to področje pooblas-
tilo občine, pogajati za nižjo 
ceno z Ljubljano ali poiskati 
dogovor z Jesenicami. V tem 
času je tudi že bil sestanek 
na Komunali Kranj, Meglič 
od njih pričakuje odgovor, 
kakšen vpliv bo imela podra-
žitev na gospodinjstva.

Bodo odpadki še dražji?
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Radovljica – V akciji Skup-
nosti občin Slovenije (SOS) 
Dan odprtih vrat v obči-
nah je sodelovala tudi Ob-
čina Radovljica, ki je v sre-
do občanom predstavila svo-
je naložbe in programe sku-
paj z Muzeji radovljiške ob-
čine predstavila na Linhar-
tovem trgu. Kar lepo števi-
lo Radovljičanov se je zbra-
lo najprej v Šivčevi hiši, kjer 
so si ogledali razstavo slikar-
ja Pavla Florjančiča, nato pa 
so pot nadaljevali v Hotelu 
Linhart, ki ga je v obnovlje-
ni stavbi iz 17. stoletja pred 
dvema letoma uredil doma-
čin Peter Kolarič. Letos je 
ob štiridesetodstotnem so-
financiranju Občine Rado-
vljica obnovil še fasado hote-
la in bil ob zaključku evrop-
skega leta kulturne dedišči-
ne v okviru Šole prenove uvr-
ščen v ožji izbor za prizna-
nja lastnikom objektov kul-
turne dediščine za uspešno 
in kakovostno izvedeno pre-
novo. Udeleženci so si nato 
ogledali še novo keramično 
delavnico mojstra Urbana 
Magušarja, Mestni in Čebe-
larski muzej, ki v letošnjem 

letu praznuje šestdesetletni-
co delovanja, ter se na kon-
cu seznanili še z evropskim 
projektom diStory, v okvi-
ru katerega se lahko obisko-
valci na sodoben in interak-
tiven način seznanijo z zgo-
dovino slikovitega starega 
mestnega jedra Radovljice.

Vrata so obiskovalcem 
odprli tudi v Občini Škofja 
Loka, kjer jih je ob čaju in 
piškotih pričakal novi župan 

Tine Radinja. Priznal je, da 
sta za njim dva burna mese-
ca, odkar je prevzel župansko 
funkcijo. »A z izkušnjami na 
mestu podžupana in dob-
ro opravljeno primopredajo 
z nekdanjim županom sem 
delo začel dobro opremljen.« 
Kot je poudaril, želi tudi s to-
vrstnim odpiranjem vrat ob-
čine storiti korak naprej v ko-
munikaciji z občani. »Naš 
cilj je, da dobro prepoznamo 

potrebe naših občanov in 
jim nudimo kakovosten ser-
vis javnih storitev.« Priznal 
je, da je na občino tudi sam 
včasih gledal kot na zelo za-
prto ustanovo oziroma ne-
kaj, kar je pač nujno, kot re-
cimo obisk pri zdravniku. 
»Zato bomo večkrat pripra-
vili podobne dogodke kot da-
nes, da občani ne bodo prišli 
samo zato, ker jih kaj ''boli'',« 
je še obljubil župan.

Občine predstavile naložbe
V Radovljici so občane povabili na Linhartov trg, v Škofji Loki pa v prostore občinske uprave, kjer je 
obiskovalce ob čaju in piškotih pozdravil novi župan Tine Radinja.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali Hotel Linhart, ki ga je lastnik uredil v stavbi iz 17. 
stoletja. Letos je s finančno pomočjo Občine Radovljica prenovil še fasado. / Foto: Gorazd Kavčič

»Zavod iz sheme izbra-
na kakovost, ki potrjuje slo-
vensko poreklo, uporablja 
več kot osemdeset odstot-
kov mesa (perutnina, teleti-
na, govedina v celoti). Upo-
rabljeni delež ekološkega 
mesa in mesnih izdelkov je 
okoli sedem odstotkov. Os-
talo meso ni iz shem kako-
vosti,« je pojasnila Dolinar-
jeva. Dobavitelje so izbra-
li na podlagi ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, pri 
čemer je bilo razmerje med 
ceno in shemo kakovosti 70 
: 30, kar je, tako ravnateljica, 
omogočalo izbor višje kako-
vostnih živil za sprejemlji-
vo ceno. Kot pomanjkljivost 
je izpostavila slabše povezo-
vanje lokalnih dobaviteljev z 
zadrugami, kar bi zavodom 
nudilo dostop do več lokal-
nih živil.

Vrtcu Bled meso, ki je v 
celoti slovenskega izvora, 
dobavlja Mesarija Mlinarič 
iz Lesc, pri perutninskem 
mesu, kjer je dobavitelj Pe-
rutnina Ptuj, pa je delež slo-
venskega mesa okoli 90-od-
stoten. »Čeprav je glavni 

kriterij pri izbiri dobavitelja 
cena, imamo v razpisni do-
kumentaciji natančno opi-
sane tudi zahteve glede kva-
litete,« je razložila ravnate-
ljica Helena Ule in dodala, 
da jim pri pripravi razpisne 
dokumentacije pomaga tudi 
zunanji strokovnjak.

Ponekod zgolj manjši 
delež slovenskega mesa

OŠ Železniki meso naro-
ča pri dobavitelju Pik As, ki 
jim dobavlja avstrijsko in hr-
vaško meso, mesne izdelke 
pa pri dobavitelju Mesarstvo 
Oblak, ki meso zanje doba-
vlja iz različnih držav, a ne iz 
Poljske, je povedal ravnatelj 
Franc Rant. »Ta dva dobavi-
telja nam ne dobavljata slo-
venskega mesa. Manjši de-
lež ga naročamo sami.« Pri 
naročanju je eden od glav-
nih kriterijev cena, je dejal 
in dodal, da kvaliteto in iz-
vor mesa sproti preverja-
jo na podlagi priloženih do-
kumentov. »Pogosto nas 
obiskuje tudi inšpektorica 
uprave za varno hrano, na-
ročene pa imamo tudi redne 
preglede s strani inštituta za 
javno zdravje. Menim, da je 

to jamstvo, da otroci v šoli 
uživajo varno hrano.«

Za OŠ Franceta Prešerna 
Kranj hrano pripravlja kuhi-
nja podjetja Sodexo v klini-
ki Golnik. »Meso se nabavlja 
pri Mesninah Štajerske, po 
izjavi dobavitelja je sloven-
sko. Kriterij je kakovost za 
najbolj ugodno ceno, pred-
pogoj pa, da je določen od-
stotek lokalnega mesa. Raz-
pis to omogoča,« je dejal rav-
natelj Aleš Žitnik. V Sodexu 
so razložili, da dajejo pred-
nost domačim prideloval-
cem in da sodelujejo le s slo-
venskimi dobavitelji: »De-
lež mesa slovenskega izvora 
se razlikuje od vrste mesa. 
Povprečje je odvisno od po-
nudbe oz. razpoložljivosti 
na trgu in znaša okoli osem-
deset odstotkov. Dobavite-
lje izbiramo lokalno. Najpo-
membnejši kriteriji pri izbi-
ri dobaviteljev so kakovost, 
certifikati, zanesljivost pri 
poslovanju, reference, logi-
stika in cena.«

Imajo vpliv na kakovost

V jeseniški bolnišnici 
meso in mesne izdelke pri-
dobivajo od treh glavnih 

dobaviteljev. Govedino jim 
dobavlja mesarstvo Ledas; 
od šestdeset do sedemdeset 
odstotkov je slovenskega po-
rekla, ostalo pa iz Nemčije in 
Avstrije. Svinjino in goveje 
kosti naročajo pri mesarstvu 
Oblak, kjer jim v petdesetih 
odstotkih dobavljajo sloven-
sko meso, preostalo pa je iz 
Nemčije in Španije. Piščan-
čje meso je slovensko, pura-
nje pa je iz Madžarske, obo-
je jim zagotavlja Perutnina 
Pivka. »Priprava razpisne 
dokumentacije nam omo-
goča ustrezno opredelitev 
lastnih zahtev glede kakovo-
sti živil. Tako lahko nepos-
redno vplivamo na kakovost 
ponujenih živil, kljub pra-
vilom javnega naročanja, 
znotraj katerih smo dolžni 
izbrati najugodnejšega po-
nudnika,« ugotavljajo v je-
seniški bolnišnici. Opozori-
li so tudi, da zna biti ponud-
ba na lokalnem trgu nezado-
stna, kar je vodilni razlog, da 
tega mesa ne naročajo v več-
jem obsegu. 

Bolnišnica za ginekologi-
jo in porodništvo Kranj pa 
naroča meso pri Mesarstvu 
Oblak in Perutnini Ptuj. 

Poreklo mesa je avstrijsko, 
nemško in slovensko, delež 
slednjega je približno tre-
tjinski. »Dobavitelja izbira-
mo na podlagi ekonomsko 
najugodnejše ponudbe ob 
upoštevanju naših zahtev. 
Pomemben kriterij je seve-
da tudi cena,« so razložili. 
Priložnost za izboljšanje vi-
dijo pri izključitvi javnega 
naročanja živil iz zakona in 
kupovanje pri lokalnih pri-
delovalcih oz. zadrugah.

Slovensko meso bi 
dobavljali celo Izraelci

Center slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja 
Loka meso naroča pri Lo-
ških mesninah, večji del je 
slovenskega izvora, doba-
vljeno meso (razen svinji-
ne) je opremljen z znakom 

slovenska kakovost, je raz-
ložila direktorica Silva Koš-
njek: »Izbor dobave mesa 
delamo na podlagi javne-
ga razpisa, v katerega vklju-
čimo kriterij izbrana kako-
vost in lastna klavnica. Po-
manjkljivosti so v tem, da 
smo kot javni zavod vklju-
čeni v sistem javnega naro-
čanja, v katerega se lokalni 

pridelovalci pogosto ne pri-
javljajo zaradi zahtevnosti 
postopkov.«

Domu starejših dr. Janka 
Benedika Radovljica meso 
dobavlja Mesarija Mlina-
rič. Govedina in svinjina 
sta v celoti slovenskega iz-
vora, za predelavo v mesne 
izdelke pa uporabljajo veči-
noma slovensko meso in ne-
kaj avstrijskega, so pojasnili 
v domu. Za perutnino ima-
jo pogodbo s Perutnino Ptuj. 
»Vse piščančje meso je slo-
venskega porekla. So edino 
podjetje v Slovenji, ki sko-
raj v celoti pokriva tudi trg 
s slovenskim puranjim me-
som,« so razložili v radovlji-
škem domu. Izpostavili so 
še problem sistema javnih 
naročil, in sicer da morajo 
glede na vrednost razpisa-

nih živil objaviti javno naro-
čilo tudi v uradnem listu EU. 
Tako so imeli celo povpraše-
vanje dobavitelja iz Izrae-
la. »Tudi pri izbiri dobavite-
lja za meso in mesne izdel-
ke glavno vlogo igra cena. Z 
uvoženim mesom slabe kva-
litete in nizkimi cenami iz 
izbora izrinejo zdravo kon-
kurenco,« so še opozorili.

Kakovost je lahko pred ceno
31. stran

Kdaj naj bi bil novi posto-
pek izbire izvajalca s poga-
janji zaključen, na Darsu 
niso napovedali, dejali so le, 
da upajo, da v čim krajšem 
času. 

Oglasil se je Emil Milan 
Pintar iz Sinteze – Koalici-
je civilne družbe za prenovo 
in opozoril na problematič-
nost neposrednih pogajanj 
s prijavitelji na razpis. Kot 
je dejal, bi bilo med kriteri-
je za pogajanja nujno treba 

uvrstiti vsaj čas predvidene 
gradnje (in ga zavarovati z 
bančno garancijo) in ome-
jitev možnosti za kasnejše 
anekse. Po njegovem se je 
v preteklosti že zgodilo, da 
je taka pogajanja vodil člo-
vek, ki jih je zaključil v ško-
do Darsa in davkoplačeval-
cev, takoj za tem pa sprejel 
službo v podjetju, s katerim 
se je pogajal.

Na avstrijski strani so 
medtem prebili že okrog 
šeststo metrov druge pre-
dorske cevi.

Za predor pogajanja 
z gradbinci
31. stran

Po podatkih kmetijskega ministrstva dobra polovica 
javnih zavodov izbira hrano po kriteriju kakovosti pred 
kriterijem najnižje cene.

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica v prihodnjih letih na-
črtuje temeljito obnovo in 
rekonstrukcijo obstoječega 
kopališča, za kar je že pri-
dobila gradbeno dovolje-
nje. Kompleks želijo poso-
dobiti tako, da bo, kot pou-
darja župan Ciril Globoč-
nik, prilagojen sodobnim 
standardom, tudi ekološkim 
in energetskim. V okviru 

projekta bo obstoječi bazen 
preurejen v dvoranskega z 
možnostjo odpiranja stre-
he, zgrajen bo nov učno-te-
rapevtski bazen, predvide-
ne so ureditev spremljajo-
čih prostorov, nova zunanja 
ureditev ter postavitev zuna-
njega tobogana. Celotna ob-
nova je po ocenah vredna 3,3 
milijona evrov, v Radovljici 
pa računajo, da bodo zanjo 
lahko zagotovili sredstva dr-
žave in Evropske unije.

Dovoljenje za prenovo 
radovljiškega kopališča
Kopališče bodo prilagodili sodobnim standardom.
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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.

Četrt 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

Stražišče – Poročali smo o 
zboru krajanov prejšnji me-
sec v Stražišču, kjer so občini 
naložili opredelitev do skle-
pov. Ti so se nanašali na ure-
janje kanalizacije, na reše-
vanje težav s cesto oziroma 
gradnjo obvoznice, na pro-
blematiko, povezano s pod-
jetji v Industrijski coni Laze, 
pa tudi na nadzor glede odpa-
dnih voda in zraka. Na občini 
so predloge krajanov preučili 
ter jih o njih obvestili.

»Izpolnitev ključnih skle-
pov so zavrnili, kar nas je v 
Civilni iniciativi (CI) za zele-
no Stražišče neprijetno pre-
senetilo. Utemeljitve stališč 
v skladu z 81. členom statu-
ta Mestne občine Kranj so za 
nas nesprejemljive in pome-
nijo resen odklon od vitalnih 

interesov Strašanov,« so mi-
nuli konec tedna zapisali v 
sporočilu za javnost in pojas-
nili, da jih skrbi takšen od-
ziv občine, ki pomeni nada-
ljevanje dialoga slepega in 
gluhega. »Jasne zahteve po 
celostni ureditvi, ki ne more 
biti poceni, so bile presliša-
ne,« pravi predstavnik Civil-
ne iniciativne za zeleno Stra-
žišče Marko Špolad in doda-
ja, da odgovori mestne upra-
ve žal nadaljujejo politiko iz-
vršenih dejstev. »Ker v CI 
nanjo nikdar nismo prista-
li, lahko zgolj počakamo na 
presojo upravnega sodišča,« 
dodaja Špolad. Kot je zna-
no, je namreč Alpe Adria  
Green (AAG), Mednarodno 
društvo za varstvo okolja in 
narave, lani novembra na 
upravno sodišče vložilo tož-
bo proti Upravni enoti Kranj 

zaradi odprave gradbenega 
dovoljenja za gradnjo fekal-
ne kanalizacije v Industrijski 
coni Laze in gradnjo priključ-
ka s črpališčem v Stražišču.

»Malo sem razočaran, da 
CI opravlja z občino v medi-
jih, namesto da bi komuni-
cirala direktno. Za konstruk-
tivno rešitev tako zaplete-
ne stvari je potrebno sodelo-
vanje dveh strani. Seveda pa 
tudi države in vpletenih pod-
jetij, saj ima občina sama zelo 
omejene tako pristojnosti kot 
tudi sredstva,« pravi kranj-
ski podžupan Janez Černe 
in dodaja, da so v sicer biro-
kratsko suhoparnem odgovo-
ru na sklepe zbora krajanov 
predstavljene pristojnosti in 
zmožnosti občine na kratek 
rok. »Vseeno se nova občin-
ska oblast pri tem ni ustavila, 
ampak se aktivno posvečamo 

tej problematiki. Zaveda-
mo se problema in ga nika-
kor ne jemljemo z levo roko. 
Pozvali smo ministra za oko-
lje in prostor Jureta Lebna, da 
se oglasi v Kranju, da obišče-
mo Laze in mu na licu mes-
ta predstavimo problemati-
ko. Prek njih upamo na več-
jo aktivnost agencije ARSO 
in na očiščenje zakopanega 
odlagališča. Prav tako smo 
se z Gasilsko-reševalno služ-
bo Kranj dogovorili za izved-
bo gasilske vaje v maju,« tudi 
pravi podžupan Janez Černe 
in dodaja: »Če bi imeli čarob-
no paličico, bi industrijska 
cona izginila prvi dan. Želi-
mo si konstruktivnega sode-
lovanja s CI, ki pa nikakor ne 
bo stekel brez njihove prip-
ravljenosti na dialog. Za zau-
panje in konstruktiven dialog 
sta potrebna dva.«

Razočarani zaradi odgovorov
Na zboru krajanov sredi januarja v Stražišču so sprejeli več sklepov ter čakali odgovor kranjske občine, 
ki pa je Civilno iniciativo za zeleno Stražišče razočaral. Na občini pojasnjujejo, da načrtujejo postopno 
reševanje problemov in da nimajo čarobne paličice.

Maša Likosar

Škofja Loka – Nemški oku-
pator je 9. februarja leta 
1944 na mestu, kjer danes 
stoji spomenik za Kamnitni-
kom, ustrelil petdeset slo-
venskih mož, dan prej pa v 
Veštrskem mlinu, partizan-
ski tehniki, žive zažgal tri 
partizane. Med žrtvami je 
bilo 19 Ločanov, 31 pa jih je 
bilo pripeljanih iz drugih de-
lov Gorenjske. V naslednjih 
dneh je okupator deporti-
ral v zapore in koncentracij-
ska taborišča še dvajset Loča-
nov. Storjen je bil zločin pro-
ti slovenskemu narodu, ki se 
je boril za svoj obstoj.

Slavnostni govornik tok-
ratne žalne slovesnosti Vik-
tor Zadnik, podpredsednik 
Združenja borcev za vredno-
te NOB Škofja Loka, je v svo-
jem govoru dejal: »Ko smo se 
leta 1990 plebiscitarno odlo-
čili za samostojno Slovenijo, 
smo se zavedali, da so tudi 
žrtve, ki so bile ustreljene 
tu, za Kamnitnikom in drug-
je po Sloveniji, pripomog-
le k temu, da bomo zaživeli 
v svobodni in demokratični 

Sloveniji. Žal se nam želje 
niso uresničile. Politične eli-
te leve in desne strani so nam 
v sorazmerno kratkem času 
uspele razprodati državo. 
Lastninjenje se je sprevrglo v 
ropanje državnega premože-
nja. Nesposobni menedžer-
ji so uničili najboljša podje-
tja. Delovni ljudje so prisilje-
ni delati za minimalno pla-
čo. Nikogar ne skrbijo starej-
ši, še manj pa mladi. Množi-
ca prekarnih delavcev je brez 
milosti trajne zaposlitve, saj 
delodajalci spretno izkori-
ščajo luknje v zakonu, zave-
dajoč se, da naše sodstvo ni 
samostojno, da je vpeto v po-
litične igrice in sodi tako, kot 
jim nalaga trenutna situaci-
ja.«

Na slovesnosti, ki sta jo 
pripravila Občina Škofja 
Loka in Združenje borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka, 
so se poklonili padlim. Kul-
turni program so oblikovali 
Mestni pihalni orkester Ško-
fja Loka, Pevski zbor Lub-
nik, recitatorja Monika Tav-
čar in Marko Črtalič, Alojz 
Snoj iz Župnije Stara Loka 
pa je vodil bogoslužje.

Žrtve za svobodo
Žalna slovesnost v spomin petdesetim 
ustreljenim talcem za Kamnitnikom in štirim 
zažganim partizanom v Veštrskem mlinu je 
obudila še kako živ spomin Škofjeločanov na 
deveti februar pred 75 leti.

Slavnostni govornik na slovesnosti v spomin petdesetim 
ustreljenim talcem pri spomeniku za Kamnitnikom Viktor 
Zadnik, podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih že 
težko čakajo izvedbo proti-
poplavnih ukrepov. Pridobi-
vanje soglasij in zemljišč se 
je začelo lani. »Odkupiti ali 
pridobiti druge pravice grad-
nje bo treba na okoli petsto 
zemljiščih,« so pojasnili na 
državni direkciji za vode. Za 
ureditve struge Selške Sore 

od Alplesa do kulturnega 
doma imajo že vsa soglasja 
lastnikov, več dogovarjanja 
pa je potrebnega na odseku 
proti plavžu, kjer bo vodnim 
ureditvam sledila še gradnja 
obvoznice, umeščene na na-
črtovani obrežni zid reke. 
Nova cesta bo namreč terjala 
tudi nekaj rušitev. Kot so po-
jasnili na direkciji za infra-
strukturo, ki bo financirala 

obvoznico, ocenjeno na 6,25 
milijona, bo treba porušiti 
stanovanjski objekt, dva pri-
zidka stanovanjskih objek-
tov s pripadajočimi gospo-
darskimi in pomožnimi 
objekti, del stanovanjske-
ga objekta, dve garaži in dr-
varnico, odkupiti pa name-
ravajo še dve hiši in objekt, 
ki jim bodo spremenili na-
membnost. Zaradi vodnih 

ureditev pa bo treba porušiti 
stanovanjski objekt s pripa-
dajočimi gospodarskimi po-
slopji na Zalem Logu. Z iz-
vedbo protipoplavnih ukre-
pov naj bi začeli prihodnje 
leto, končali pa leta 2023. 
Projekt, ki bo vključno z 
gradnjo zadrževalnika stal 
dobrih 34 milijonov, bosta 
financirala evropski kohezij-
ski sklad in država.

Potrebne bodo tudi rušitve hiš

Naklo – Konec maja poteče pogodba o upravljanju Doma 
starejših Naklo, sklenjena z Domom starejših Preddvor. Žu-
pan Občine Naklo Ivan Meglič je povedal, da je nakelski dom 
dosegel stopnjo razvitosti, da bi šel lahko na samostojno pot, 
in dodal: »S preddvorskim domom bi pogodbo podaljšali še 
za eno leto, ker so nam pripravljeni nuditi tehnično podporo 
v tem času.« Županovo stališče je, da je dom v Naklem tre-
ba razširiti za 35 postelj, zdaj jih okrog petdeset. Za projekt 
prostorske širitve doma starejših v Naklem po konceptu če-
trte generacije – gospodinjske skupnosti je občina sicer že 
pridobila sofinanciranih tristo petdeset tisoč evrov v okviru 
regionalnega razvojnega programa, po katerem je bilo pred-
videnih 15 dodatnih postelj v eni etaži. Občinski svetniki v 
prejšnjem mandatu so o tem razpravljali, sklep je bil, da bi s 
tako zastavljenim projektom onemogočili nadaljnjo možnost 
širitve Doma starejših Naklo, zato zdaj iščejo možnosti in 
dodatna sredstva za širše zastavljen projekt.

O možnostih širitve doma starejših v Naklem

Kranj – Na predlog Doma 
upokojencev Kranj, ki po 
pogodbi za Mestno občino 
Kranj izvaja storitev pomoči 
na domu, so pripravili pred-
log nove cene te storitve za 
letošnje leto. Povečanje cene 
je posledica povišanja plač in 
dodatkov. Predlagana eko-
nomska cena storitve pomo-
či na domu znaša 19,37 evra 
in je glede na lansko leto, ko 
je bila 18,09 evra, višja za 1,28 
evra. Subvencija cene stori-
tve za uporabnika je nekaj 
več kot 78 odstotkov. Tako je 
cena urne postavke za upo-
rabnika ob delovnikih 4,20, 
ob nedeljah 5,63, na dan dr-
žavnega praznika in dela pro-
stega dne pa 5,93 evra. Dom 
upokojencev Kranj predlagal, 
da Mestna občina Kranj sofi-
nancira javno službo pomoči 
na domu po dejanskih stro-
ških, pri tem pa naj cena za 
uporabnike ostaja nespreme-
njena. Na februarski seji so 
kranjski mestni svetniki to 
potrdili.

Cena pomoči na domu 
za uporabnike enaka
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Sejem GRADITELJ 
v Celovcu
SEJEM GRADITELJ (HÄUSLBAUERMESSE) je specializiran 
sejem za gradnjo, obnovo in varčevanje z energijo.  

Od 22. do 24. februarja 2019 se bo na trideset tisoč kvadratnih metrih 
predstavilo 450 razstavljavcev s področja gradnje, obnove in varčevanja 
z energijo. Na sejmu bodo prisotni vsi vodilni ponudniki. Ena osredn-
jih letošnjih tem je urejanje okolice hiše. Zaradi vedno bolj nepredvidl-
jivih klimatskih razmer ima vse pomembnejšo vlogo tudi streha. Tako 
si bo na sejmu mogoče ogledati najrazličnejše vrste strešnih kritin, 
strešnih konstrukcij in možnosti izolacije. Vse več pozornosti je na-
menjene tudi smotrnemu ogrevanju v kombinaciji s prezračevanjem. 
Vsako leto znova velja veliko zanimanje za inovacije s tega področja. 

Sejemski prostor bo za obiskovalce odprt od 9. do 18. ure. Cena vsto-
pnice za odrasle je osem evrov, z objavljenim kuponom pa samo tri 
evre. Kupon velja za največ dve osebi.

ZNIŽANA VSTOPNINA

Ob predložitvi tega kupona boste na vseh sejemskih

blagajnah za vstopnico odšteli samo

3 evre namesto 8 evrov na osebo. 3,-€

OD 22. DO 24. FEBRUARJA 

SEJEMSEJEM
GRADITELJ

www.kaerntnermessen.at

450 razstavljavcev, 35.000 m2 razstavnih površin

SE JMIŠČE CELOVEC

STROKOVNI SEJEM ZA 

GRADNJO, RENOVIRANJE

IN VARČEVANJE Z

ENERGIJO

(Velja za največ 2 osebi.)

NAČRTOVANJE IN 
FINANCIRANJE

BAZENI IN KABINE
ZA INFRARDEČE
SAVNE

OSREDNJI TEMI OSREDNJI TEMI

Jasna Paladin

Mengeš – Gorenjska grad-
bena družba, ki je bila ko-
nec minulega leta na raz-
pisu družbe Dars izbrana 
za najugodnejšega izvajal-
ca za izgradnjo manjkajo-
čega dela obvoznice v obči-
ni Mengeš, bo v naslednjem 
tednu že uvedena v delo, 
sporočajo z Občine Mengeš, 
kjer se veselijo napovedi iz-
vajalcev, da bodo dela zače-
li v prvi polovici marca ozi-
roma takoj v marcu, ko bodo 
to dopuščale vremenske raz-
mere. Gradnja 1720 metrov 
dolgega manjkajočega od-
seka obvoznice, ki bo po-
membna predvsem za voz-
nike z gorenjskega konca, 
bo predvidoma trajala de-
set mesecev. V času grad-
nje bodo pri Topolah uredi-
li avtobusni postajališči in 
pešpot do naselja, na določe-
nih odsekih pa bo obvoznica 
zavarovana tudi s protihrup-
nimi ograjami.

Mengeški župan si je pred 
dnevi z direktorjem Gorenj-
ske gradbene družbe Stani-
slavom Remicem ogledal lo-
kacijo, ki bo že kmalu posta-
la gradbišče, ob tem pa po-
vedal, da so po vseh letih pri-
zadevanj, prerekanj, dogo-
vorov in pogovorov prišli do 
točke, ko lahko rečejo, da se 
je vložen trud poplačal: »Šte-
vilne neprespane noči so 
prav gotovo najbolj zazna-
movale prebivalce, ki živijo 
ob glavni cesti. Čeprav bi si 
vsi želeli, da bi se gradnja za-
čela veliko prej, pa smo za-
dovoljni, da se bo v marcu 
začelo graditi.«

Čeprav gre za velik grad-
beni projekt, izvajalec zatr-
juje, da dela ne bodo vpliva-
la na promet v občini. Delne 
zapore so predvidene samo 
tam, kjer se bo zgrajen del 
obvoznice navezal na obsto-
ječo cesto v Topolah, more-
bitne popolne zapore glavne 
ceste pa naj bi bile zgolj krat-
kotrajne.

Marca začetek gradnje
Izbrani izvajalec za gradnjo manjkajočega dela mengeške obvoznice bo z deli začel v začetku 
prihodnjega meseca oziroma takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

Direktor Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic in 
mengeški župan Franc Jerič sta si ogledala lokacijo gradnje 
manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. 
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Kamnik – Mednarodni dan turističnih vodnikov, ki ga pra-
znujemo v četrtek, 21. februarja, bodo na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik praznovali z organizacijo vodenja z 
izkušenim turističnim vodnikom po Malem gradu in zname-
niti malograjski kapeli, ki ga pripravljajo za vse obiskovalce, 
ki jih zanima zgodovina Kamnika. Zbor udeležencev bo ob 
17.30 na Glavnem trgu pred osrednjo turistično-informacijsko 
točko. Vodenje, ki bo za vse udeležence brezplačno, bo trajalo 
približno eno uro.

Brezplačno vodenje po Malem gradu in kapeli

Radovljica – Tudi v Radovljici želijo občanom in turistom omo-
gočiti avtomatizirano izposojo koles, za kar je v osnutku letoš-
njega proračuna predvidenih nekaj manj kot 150 tisoč evrov 
– tretjino naj bi zagotovila Evropska unija. Uredili bodo štiri 
postaje (Radovljica, Lesce, Kropa, Begunje) s skupaj 24 kolesi. 
Sistem bo kompatibilen z drugimi gorenjskimi občinami, tako 
da bo uporabnik lahko kolo pustil tudi na Bledu, Jesenicah, v 
Naklem, Tržiču in Kranju. Predviden je tudi razvoj kartičnega 
sistema za čim preprostejši in ugodnejši način izposoje.

Izposoja koles tudi v Radovljici

Jasna Paladin

Kamnik – Skupaj z veliko 
stavbo nekdanjega mekinj-
skega samostana je Obči-

na Kamnik pred leti od se-
ster uršulink v dar prejela 
tudi pripadajoče zemljišče 
z vrtom in velikim sadovnja-
kom. Javni zavod Mekinj-
ski samostan, ki stavbo 
upravlja, ima predvsem s sa-
dovnjakom velike načrte.

»Skupaj s tunjiškimi sad-
jarji, ki jim zelo zaupamo in 
verjamemo v njihova priza-
devanja po ohranjanju av-
tohtonih sadnih sort, bomo 
uredili učni sadovnjak, naš 
cilj pa je, da bi predelali tudi 
vse sadje in tovrstne pridel-
ke nekoč ponudili kot del 
načrtovane muzejske trgo-
vinice,« nam je povedala di-
rektorica zavoda Saša Ceg-
lar Vidmar in delo na prvem 
skupnem dogodku prepus-
tila sadjarjem. Te čaka veli-
ko dela. »Sadovnjak je ver-
jetno tu, odkar ta samostan 
obstaja, česa več o njegovi 
zgodovini ne vemo; nego-
van kaj dosti ni bil in zdaj 

je pravi čas, da začnemo z 
njim ravnati popolnoma na 
novo, da ga najprej uredi-
mo sanitarno, ga pomladi-
mo in nato obogatimo z no-

vimi vsebinami in ta prostor 
izkoristimo kot mestni učni 
sadovnjak. Sadovnjak je na-
mreč javno dostopen, lahko 
dostopen in dovolj velik, da 
prikažemo vse potrebno,« 
nam je načrte razkril pred-
sednik Sadjarsko-vrtnarske-
ga društva Tunjice Valen-
tin Zabavnik, ki je skupaj z 
dr. Janom Bizjakom v sobo-
to pripravil znova zelo dob-
ro obiskan prikaz obrezo-
vanja sadnega drevja. Pove-
dal nam je, da je sadovnjak, 
v katerem rastejo predvsem 
jablane, hruške in slive, pa 
tudi kivi, potreben temeljite 
pomladitve, saj je veliko dre-
ves že zelo starikavih, kar ne-
kaj škode pa je naredil tudi 
voluhar. Ima pa nasad odlič-
ne možnosti zaradi sončne 
in zavetrne lege ter dobre 
zemlje, zato o uspehu bodo-
čega učnega sadovnjaka, pri 
katerem bo sodeloval tudi 
sam, ne dvomi.

Ob samostanu bo 
učni sadovnjak
Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice bodo 
star sadovnjak ob samostanu Mekinje pomladili 
in ga uredili kot učni mestni sadovnjak.

Kako skrbeti za sadno drevje in kako najbolje urediti bodoči 
učni sadovnjak, je zbranim svetoval dr. Jan Bizjak.

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica bo v obdobju 2019–
2023 za gradnjo novih ko-
lesarskih povezav name-
nila kar tri milijone evrov, 
od tega naj bi 1,8 milijo-
na zagotovili iz kohezijskih 
sredstev. V projekt so poleg 
samih kolesarskih povezav 
vključene tudi sočasne ob-
nove cest – komunalna opre-
ma, vodovod in razsvetljava 

– na odsekih, kjer bodo ure-
jene kolesarske steze. Tako 
načrtujejo ureditev odseka 
na Železniški ulici v Lescah, 
kolesarsko pot od radovlji-
ške do leške osnovne šole, že 
v prihodnjem letu pa naj bi 
tako uredili dva preboja sko-
zi železniški nadvoz nad re-
gionalno cesto Radovljica–
Lesce, kamor bosta na od-
sek med dvema krožiščema 
umeščena tako pločnik kot 
kolesarski pas.

Tri milijone evrov  
za kolesarske steze
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Igor Kavčič

Tržič – Tržiški muzej vse od 
obnove osrednjega tržiške-
ga razstavišča Galerije Pavi-
ljon NOB vanjo umešča kva-
litetne likovne razstave pre-
poznavnih umetnikov tako 
z Gorenjskega kot širšega 
slovenskega prostora in za-
mejstva. Skrbno izbrana so 
tudi umetniška dela, ki si 
jih v galeriji lahko ogledamo 
vse do 21. marca. Tokrat na-
mreč z razstavo monotipij 
Mihe Maleša v Tržiču gos-
tuje Medobčinski muzej Ka-
mnik s tamkajšnjo Galerijo 
Miha Maleš. »Letos imamo 
v načrtu še nekaj razstav av-
torjev svetovnega formata, 
zato smo se za dober zače-
tek leta in ob uspešnem so-
delovanju, ki smo ga s Kam-
niškim muzejem pri neka-
terih projektih že imeli, od-
ločili postaviti razstavo del 
Mihe Maleša, enega po-
membnejših umetnikov v 
zgodovini slovenske likovne 
umetnosti, ki pa ga javnost 
vse premalo pozna,« je po-
vedala kustosinja Tržiškega 
muzeja, umetnostna zgodo-
vinarka Janita Košir.

Miha Maleš se v zgodo-
vino slovenske umetnosti 
ni zapisal le kot slikar, gra-
fik, risar in fotograf, am-
pak tudi kot založnik in 
vsestranski podpornik li-
kovne umetnosti ter zbira-
lec umetniških del. V osem-
desetih letih prejšnjega sto-
letja je mestu Kamnik poda-
ril več kot 2600 del. Iz tega 
fonda so črpali tudi dela za 
tokratno razstavo. »Glede na 
možnost našega razstavne-
ga prostora je kolegica Saša 
Bučan iz kamniške galerije 

pripravila jagodni izbor Ma-
leševih monotipij, ki jih je 
ustvaril v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja na svojih 
potovanjih po Evropi in po 
takratni Jugoslaviji,« pove 
sogovornica.

V paviljonu je tako na 
ogled osemnajst monotipij, 
ki so jih prav za to razstavo 
tudi lično opremili. Monoti-
pija je zahtevna likovna teh-
nika, saj slikar na podlago, 
največkrat je to steklo, cin-
kova ali bakrena plošča, z 
oljnimi barvami slika zrcal-
no podobo motiva. Pri tem 
mora biti zelo hiter, saj po-
tem podobo odtisne na pa-
pir. »Maleš je pri likovnem 
ustvarjanju rad eksperimen-
tiral. Grafika mu je bila bli-
zu, prav tako tudi monotipi-
ja, ki je neke vrste vmesna 
tehnika med grafiko in sli-
karstvom,« pojasnjuje Ko-
širjeva in pri tem poudarja, 

da je v bogati barvitosti, ki 
zaznamuje njegove slike s 
potovanj vidno, kako ga je na 
primer v Parizu prevzelo ve-
selje do življenja: »V času, ko 
je na slovenski likovni sceni 
prevladoval modernizem s 
temačnostjo, ki jo je ta prina-
šal, nasprotno na Maleševih 
slikah ob barvitost lahko za-
čutimo lahkotnost ter sproš-
čenost.« 

Malešev čopič je tako be-
ležil znane ali pa povsem 
običajne motive arhitektur-
ne krajine v Parizu, Bru-
slju, nizozemskih mestih, 
Veliki Britaniji, Benetkah, 
s svojo svetlo barvno paleto 
in soncem pa ga je očarala 
tudi jadranska obala. Motivi 
iz Dubrovnika, Boke Kotor-
ske, Hercegnovega, Splita in 
Korčule pričajo o tem in tudi 
dela s slovenskega dela mor-
ja, iz Kopra in Strunjana, ter 
Ljubljane. Ogledujemo si 

motive mestnih predelov, ki 
so bili slikarju očitno všeč in 
jih je želel prenesti tudi do-
mov v Slovenijo. Maleš je 
imel izjemen posluh za lju-
di in prenašanje umetnosti 
tako poznavalcev kot do obi-
čajnih ljudi. V marcu bodo 
v galeriji pripravili delavni-
ce za otroke na temo grafič-
nih tehnik in potovanj. Kot 
je povedala Koširjeva, bo ko-
nec marca v Galeriji Paviljon 
NOB sledila prostorska po-
stavitev večmedijske ume-
tnice Eve Petrič, začetek šol-
skega leta bo z ilustracijami 
obogatil Marjan Manček, 
pozno jeseni pa bo v galeriji 
gostoval kipar Marko Pogač-
nik, ki bo svoje najnovejše 
delo povezal z zadnjo ujmo 
v Dovžanovi soteski. A pos-
vetimo se najprej slikam S 
poti Mihe Maleša in prihaja-
joči pomladi. Brez težav bos-
te našli povezavo.

Na potovanje z Malešem
V Galeriji Paviljon NOB v Tržiču je na ogled gostujoča razstava slik Mihe Maleša (1903–1987). Naslov 
razstave S poti razkriva, da gre za avtorjeva slikarska doživetja s popotovanj po Evropi. 

Kustosinja Tržiškega muzeja Janita Košir ob Maleševem pogledu na Montmartre in baziliko 
Sacré Coeur v Parizu / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Mlada likovna ustvar-
jalka Anamarija Dimovska 
izhaja iz umetniške druži-
ne, ob starših slikarjih pa se 
je tudi sama odločila za štu-
dij na ljubljanski Akademiji 
za likovno umetnost in obli-
kovanje, kjer je študirala in 
diplomirala na oddelkih re-
stavratorstva in unikatnega 
oblikovanja. Študijsko se je 
izpopolnjevala tudi v Dubli-
nu na Irskem. Na razstavi v 
Makedonskem kulturnem 
centru v Kranju se predsta-
vlja s ciklom Tihožitja, ki v 

njenem ustvarjanju ni na-
ključen, saj se tej tematiki 
posveča že vse od srednje 
šole.

Anamarija Dimovska 
ustvarja izdelke, ki temelji-
jo na tradiciji sodobne kera-
mične prakse. »V začetnem 
obdobju se je posvetila iska-
nju organskih oblik, s kateri-
mi se lahko srečamo v nara-
vi. Nastale so vaze z bolj ali 
manj izrazito reliefno posli-
kavo, medtem ko ji tema ti-
hožitja ostaja sekundarna 
osnova, na kateri gradi svojo 
umetniško barvno izpoved,« 
je o njenih prvih vzgibih pri 

oblikovanju keramike zapi-
sal Boge Dimovski. 

Na razstavi predstavlja 
tako izdelke oziroma tihoži-
tja umetniške keramike kot 
skice in risbe, ki jih je na isto 
tematiko ustvarila že v času 
študija. »Dela, ki sem jih iz-
brala za tokratno razstavo, 
so nastajala zadnja tri leta, 
z njimi pa raziskujem motiv 
tihožitja v likovni umetno-
sti,« o razstavljenih delih 
pove Anamarija in dodaja: 
»Navdih za ustvarjanje mi 
predstavlja tako sam proces 
dela kot napake, ki se pri tem 
pojavljajo.« 

Kot še lahko prebere-
mo v zgibanki k razstavi, 
kljub doslednemu upošte-
vanju osnovnih tradicional-
nih tehnoloških postopkov 
pri izdelavi in oblikovanju 
umetnin, avtorice ne zani-
ma popolnost industrijske 

keramične reprodukcije. 
Svojo izvirnost, pove, naj-
de v ročni izvedbi in drob-
nih napakah, ki ji odkrivajo 
nove možnosti interpretaci-
je. Ogled razstave je po pred-
hodni najavi mogoč do kon-
ca februarja.

Tihožitje v keramiki 
V Makedonskem kulturnem centru sv. Cirila in Metoda v Kranju je na ogled 
razstava umetniških del iz keramike avtorice Anamarije Dimovske.

Ob odprtju razstave: Anamarija Dimovska in predsednik 
Zveze makedonskih kulturnih društev v Republiki Sloveniji 
Bore Mitovski / Foto: arhiv Anamarije Dimovske

Igor Kavčič

Kranj – Kot sporočajo iz Pro-
jektne skupine Kranja za na-
ziv evropske prestolnice kul-
ture (EPK) 2015, ki jo je ura-
dno potrdila Mestna občina 
Kranj, intenzivno nadaljuje-
jo pripravo obsežne prijave, 
hkrati pa napovedujejo, da 
kulturna radoživost letos za-
gotovo ne bo pojenjala. 

»Čas je, da se Kranj pos-
tavi na zemljevid evropskih 
kulturnih prestolnic,« so 
prepričani v projektni sku-
pini, ki se pod sloganom 
∞končno Kranj 2025 za-
vzema za dva cilja: uspešno 
pripraviti in oddati zmago-
valno prijavo, ki bo Kranju 
in regiji omogočila, da se v 
obdobju od 2020 do 2026 
(in dlje) postavi na kultur-
ni zemljevid Evrope, ter po-
vezati razpršene projekte 
različnih organizacij v eno 
zgodbo s skupno vizijo, ki 
bo že do leta 2020 služila 
razvoju regije.

Kandidatura Kranja slo-
ni predvsem na geograf-
ski umeščenosti med Alpe 
in v porečje Save. Projek-
tna skupina želi pod sloga-
nom ∞končno Kranj 2025 
na neskončni liniji ustva-
riti trajne kulturne mreže 
med gorenjskimi mesti in 
institucijami. Tako že v fazi 
priprave projekta želi obli-
kovati vzdržen model vse-
bin in infrastrukture, ki oh-
ranja naravno dediščino in 
ozavešča o nujnosti pristne-
ga odnosa do narave. Mes-
ta in regijo želi opolnomoči-
ti z novimi projekti in med-
narodnimi sodelovanji ter 
pritegniti nova občinstva. 

S skupnimi kulturnimi, 
ustvarjalnimi in civilni-
mi iniciativami in projekti 
Kranj želi stkati mreže, ki 
predstavljajo temelje mo-
delu trajnostne politike za 
kulturo, sporočajo iz pro-
jektne skupine. S tem na-
menom so v teh dneh ob-
javili poziv, s katerim išče-
jo posameznike ali skupi-
ne, ki želijo v projekt pri-
spevati svoj čas in znanje. 
Ob vseh aktivnostih, ki jih 
skupina pripravlja (delov-
na srečanja, kulturni in iz-
obraževalni dogodki, stro-
kovne delavnice), namreč 
vzporedno identificira pro-
gramske partnerje in posa-
meznike, ki delujejo v kul-
turi. V razširjeni skupnos-
ti, ki bo sledila cilju poveza-
ti gorenjska mesta, so pot-
rebni posamezniki, ki ima-
jo določena operativna zna-
nja. Povabilo k sodelovanju 
in vprašalnik sta objavljena 
na povezavi: http://skrci.
me/epk2025. 

V projektni skupini pa 
napovedujejo tudi že nekaj 
novih letošnjih dogodkov s 
področja kulture. Kranj le-
tos obeležuje tudi 150-le-
tnico zadnjih verzov Simo-
na Jenka – v ta namen bo na 
presečišču ulic med Jenko-
vo in Tomšičevo vzpostav-
ljena Jenkova soba kot rezi-
denčni program, ki poudar-
ja dramatiko mladih, preva-
janje gledaliških tekstov, so-
dobne verzije starejših za-
pisov in knjižne adaptaci-
je. Konec leta pa bo minil v 
duhu stote obletnice rojstva 
Prešernovega nagrajenca in 
Kranjčana režiserja France-
ta Štiglica.

Gorenjska kot 
kulturna regija
Projektna skupina Kranja za naziv evropske 
prestolnice kulture (EPK) 2025 vabi k sodelovanju.

Kranj – Jutri, v sredo, 20. fe-
bruarja, ob 19. uri se bosta 
predstavila prva slovenska 
stripovska avtorja, ki sta pri-
stala na planetu ZDA. Animal 
Noir ali Kosmati krimič je 
prvi slovenski strip, objavljen 
v ZDA, ta pionirski uspeh pa 
je uspel Izarju Lunačku (ris-
ba) in Nejcu Jurnu (scenarij), 
ki sta ustvarila nenavadno, 
odbito, domiselno, zgoščeno 
in zelo zabavno parafrazo na 
ameriški žanr trde kriminal-
ke, le da namesto klasičnih 
junakov nastopajo afriške 
živali. »Poleg samega stripa 
bomo ''pofirbcali'' še, kako 
prodati strip Američanom, 
kakšna je tam stripovska sce-
na in, seveda, ali sta s tem 
stripom obogatela,« dodaja 
Zoran Smiljanić, ki bo posku-
šal odkriti skrivnost ameri-
škega sna.

Stripovski Zobotrebec
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Maša Likosar

Krvavec – Od četrtka do vče-
raj je v organizaciji Tele-
mark kluba Kranj in Smu-
čarske zveze Slovenije na 
Krvavcu potekal zaključek 
svetovnega pokala in mla-
dinskega svetovnega prven-
stva v telemarku. Osemde-
set najboljših telemark smu-
čark in smučarjev iz 15 držav 
se je pomerilo v treh disci-
plinah: sprintu, paralelnem 
sprintu in klasičnem tele-
marku. Slovenijo so zasto-
pali štirje tekmovalci: Jure 
in Sašo Aleš v moški kon-
kurenci in Katarina Malen-
šek ter Maša Štrakl v ženski. 
Poleg zaključka na Krvavcu 
so tekme svetovnega pokala 
to sezono potekale že v Ita-
liji, Franciji in Nemčiji. Kot 
je pojasnil Robert Aleš, član 
upravnega odbora pri Tele-
mark klubu Kranj, so tele-
mark tekmovanja za gledal-
ce zelo atraktivna. »Na progi 

pa mora tekmovalec odpelja-
ti veleslalomski del in vmes 
opraviti večji skok, nadalje-
vati z veleslalomom, kjer z 
vso hitrostjo v rondoju izpe-
lje še 360-stopinjski zavoj, 
in na koncu z zadnjimi moč-
mi še odteče tekaški del pro-
ge,« je povedal Robert Aleš.

V nedeljo so po zadnji tek-
mi razglasili skupnega zma-
govalca za to sezono v moš-
ki in ženski kategoriji ter po-
delili veliki kristalni globus 
državam z največjim skup-
nim seštevkom točk. Med 
ženskami je prvo mesto za-
sedla Amelie Wenger-Rey-
mond iz Švice, med moški-
mi pa se je najbolje odre-
zal Trym Nygaard Loeken 
iz Norveške. Veliki kristal-
ni globus je osvojila Švica. 
Druga je bila Francija, tretja 
Nemčija, Slovenija pa je za-
sedla šesto mesto. Naš naj-
boljši tekmovalec, ki to sezo-
no sodi v vrh svetovnega te-
lemark smučanja, Kranjčan 

Jure Aleš je prvi tekmovalni 
dan v klasiku dosegel četrto 
mesto, v soboto je bil na pa-
ralelnem sprintu peti, prav 
tako peto mesto pa je osvo-
jil na nedeljskem sprintu. V 
skupnem seštevku se je uvr-
stil na šesto mesto. »Na ne-
deljski tekmi me je ponesre-
čen skok iz prve vožnje stal 
drugega mesta. V slogu cele 
sezone sem na Krvavcu dob-
ro smučal, a na tekmah ni-
sem imel sreče. Upam, da jo 
bom imel na svetovnem pr-
venstvu marca v Rjukanu na 
Norveškem. Zavedam se, da 
bo treba dati vse od sebe, ker 
na koncu štejejo samo me-
dalje,« je po tekmovanju na 
Krvavcu povedal Jure Aleš.

V nedeljo sta se na Krvav-
cu od tekmovalnega tele-
mark smučanja poslovi-
la Sašo Aleš in Špela Mi-
čunovič, ki sta lani skupaj 
z Juretom Alešem osvoji-
la drugo mesto v ekipnem 

paralelnem sprintu v Švici. 
Špela Mičunovič, ki se pos-
lavlja po štirih letih tekmo-
valnega telemark smučanja, 
je najvišjo uvrstitev v svo-
ji karieri dosegla leta 2017 
v Rjukanu, ko je bila četr-
ta v paralelnem sprintu na 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu. Sašo Aleš je v ne-
deljo sklenil osem let traja-
jočo smučarko kariero, nje-
gov največji uspeh pa je iz 
leta 2013 v Španiji, ko je bil 
četrti v paralelnem sprin-
tu na svetovnem prvenstvu. 
»Ostali bodo lepi spomini na 
dolge sezone, tekme in navi-
jače. Dokončna odločitev o 
končanju tekmovalne karie-
re je padla, ker v tem nisem 
več videl smisla. Poleg tega 
bom dal prednost drugim 
stvarem, v prvi vrsti dokon-
čanju študija. Ostal bom v 
kranjskem telemark klubu, 
kjer so vse opcije še odprte,« 
je sklenil Sašo Aleš.

Doma ni imel sreče
Našemu najboljšemu telemark smučarju Juretu Alešu na domači tekmi svetovnega pokala ni uspelo 
stopiti na zmagovalni oder, saj je bila njegova najboljša uvrstitev četrto mesto v klasičnem telemarku. 
Njegov brat Sašo Aleš se je uradno poslovil od tekmovalnega telemark smučanja.

Jure Aleš to sezono sodi v vrh svetovnega telemark 
smučanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Sašo Aleš se je v nedeljo na Krvavcu poslovil od tekmovanj. 
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Jože Marinček

Jesenice, Kranj – Hokejisti v 
Alpski hokejski ligi (AHL) so 
v soboto odigrali tekme re-
dnega dela. V Dvorani Pod-
mežakla so igralci moštva 
SIJ Acroni Jesenice gostili 
ekipo Wipptal Broncos We-
ihenstephan in jo premagali 
s 4 : 1 (2 : 0, 9 : 1, 2 : 0). Med 
strelce za domače moštvo se 
je Erik Pance vpisal dvakrat, 
po enkrat pa še Erik Svetina 
in Gašper Glavič. Hokejisti 
ekipe SŽ Olimpija so ponov-
no gostovali in tekmo z EC 
Bregenzerwald dobili z 2 : 5 
(0 : 1, 1 : 2, 1 : 2). Na lestvici 
je SŽ Olimpija s 86 točkami 
druga, HDD SIJ Acroni Je-
senice pa s 55 točkami na de-
vetem mestu. Naslednjo tek-
mo bodo Jeseničani odigrali 
v četrtek, ko bodo gostovali 

pri hokejistih Asiaga, Lju-
bljančani pa bodo v petek 
doma igrali proti ekipi EHC 
Alge Elastic Lustenau. 

Tudi hokejisti v Interna-
cionalni hokejski ligi (IHL) 
so v soboto odigrali tekme 
rednega kroga. Triglav je 
gostoval v Zagrebu in tek-
mo proti domačemu mo-
štvu KHL Mladost dobil z 2 
: 6 (1 : 2, 1 : 2, 0 : 2). Dvakrat 
se je med strelce za Triglav 
vpisal Mihael Potočnik, po 
enkrat pa še Miha Morel, 
Matic Štenkler, Peter Pavc 
in Žan Zupan. Z zmago so 
se Kranjčani ponovno pre-
bili na drugo mesto tekmo-
valne lestvice. Naslednjo 
tekmo bodo hokejisti Tri-
glava odigrali jutri, v sredo, 
ko ponovno gostujejo v Za-
grebu pri ekipi KHL Mla-
dost.

Zmagi Jeseničanov  
in Kranjčanov

Kranj – Nogometaši Triglava so ob pripravah v Umagu ko-
nec tedna odigrali še dve tekmi, obe pa sta se končali brez 
zmagovalca z 1:1. Igrali so z moštvom Osijeka, nato pa še v 
Sežani z drugoligašem CherryBox24 Tabor Sežana. Na zad-
nji dan prestopnega roka v Sloveniji je kranjski prvoligaš še 
okrepil obrambno vrsto. Med člane moštva se namreč seli 
Tin Karamatić, ki igra na položaju osrednjega branilca. S Tri-
glavom je podpisal 18-mesečno pogodbo. V nedeljo Triglav 
Kranj čaka prva pomladanska prvenstvena tekma, ko bodo ob 
12.30 gostili Aluminij.

Triglavovi nogometaši so še močnejši

Škofja Loka – V Šporni dvorani Poden v Škofji Loki je v 18. 
kolu rokometne lige NLB minulo soboto domača ekipa Ur-
banscape Loke gostila Krko. Po do konca napeti tekmi so 
Ločani slavili z 29 : 28 (16 : 14). Največkrat, kar sedemkrat, je 
mrežo Dolenjcev zadel Matija Vrbinc, v domačih vratih pa se 
je izkazal Jošt Juričan. »Trudili smo se skozi celotno tekmo in 
zelo dobro igrali v obrambi, na koncu pa je jeziček na tehtnici 
z mojo zadnjo obrambo preprečil Krki, da bi prišla do točke. 
Zmage sem zelo vesel, čestitam pa tudi krkašem za odlično 
borbo,« je po tekmi povedal Juričan. Ločani so z dvajsetimi 
točkami na petem mestu prvenstvene lestvice.

Loški rokometaši so se veselili zmage

Krvavec – To nedeljo, 24. februarja, bo na Krvavcu potekalo 
drugo državno prvenstvo v odbojki na snegu, na katerem se 
bodo odbojkarji in odbojkarice pomerili za državne naslove. 
Med njimi bosta tudi branilca lanskega naslova Anže Bahč in 
Tadej Boženk, ki bosta glede na nov format tekmovanja (tri 
na tri) nastopila skupaj z Denisom Robido. Točkovanje se bo 
hkrati že upoštevalo za razvrstitev, ki bo odločala o udeležen-
cih evropskega prvenstva leta 2020.

Državno prvenstvo v odbojki na snegu

Koper – Na zaključnem turnirju Pokala Spar v Kopru so med 
štirimi ekipami nastopili tudi košarkarji moštva Helios Suns. V 
polfinalu so se pomerili s Hopsi s Polzele in izgubili s 83 : 78. 
Tako sta v finalu igrala Sixt Primorska in Hopsi Polzela, boljši 
pa so bili košarkarji Sixta Primorske in tako drugič zapored 
postali zmagovalci Pokala Spar. 

Domžalskim košarkarjem četrto mesto

Kranj, Banjaluka – Vaterpolisti v članskem državnem prven-
stvu so v soboto odigrali tekmi petega kroga državnega pr-
venstva. V kranjskem bazenu so vaterpolisti Kamnika z 11 : 7 
premagali ekipo Ljubljane Slovana. Za Kamnik je tri zadetke 
dosegel Martin Stele, po dva Blaž Benkovič, Rok Bergant in 
Luka Komatar, po enega pa še Aleksander Cerar in Blaž Briški. 
V nedeljo so tekmo odigrali še vaterpolisti Borca iz Banjaluke 
in Triglava. Tekma se je končala z zmago Kranjčanov, ki so sla-
vili z 9 : 12. Jan Justin je dosegel šest zadetkov, Aljaž Troppan 
štiri, po enkrat pa sta zadela še Marko Gostič in Matic Rahne. 

Zmagi vaterpolistov Triglava in Kamnika

Vilma Stanovnik

Domžale – V športni dvorani 
v Domžalah je minuli četrtek 
potekala slovesnost ob raz-
glasitvi športnikov leta 2018. 

Priznanje za življenj-
sko delo si je zaslužil Mar-
jan Tancik, ki je že vrsto let 
vključen v občinski šport 
na različnih področjih. Bil 
je vodja Šolskega športne-
ga društva na Osnovni šoli 
Rodica. Kot navdušen tekač 
je predano opravljal različ-
ne naloge v Atletskem klu-
bu Domžale. Bil je aktiven 
v Športni zvezi Domžale 
in dolgoletni član Strokov-
nega sveta Zavoda za šport 
in rekreacijo Domžale. Kot 

navdušen gorski kolesar je 
skupaj s sinovoma ustvaril 
kolesarki klub Športno dru-
štvo Energija.

Nagrado za najbolje mo-
štvo leta je že drugič zapored 
osvojila članska ekipa Nogo-
metnega kluba Domžale. Ta 
dosega odlične rezultate v do-
mači prvoligaški ter evropski 
konkurenci. Lani so bili tretji 

v prvi slovenski ligi in igrali 
v drugem krogu v kvalifikaci-
jah za evropsko ligo. 

Nagrado za najboljšega 
športnika lanskega leta je 
prejel Marjan Bolhar, saj po-
oseblja zdravo življenje in 
ponosno širi sporočila anti-
dopinške organizacije. Mar-
jan je najprepoznavnejši 
predstavnik Kluba borilnih 

veščin Domžale, vodi krožek 
boksa za otroke s posebnimi 
potrebami ter delavnice sa-
moobrambe za ženske. Do-
sega lepe tekmovalne rezul-
tate, saj je večkratni državni, 
svetovni in evropski prvak. 
Lani je osvojil šampionski 
pas na državnem prvenstvu, 
v evropskem pokalu in na pr-
venstvu Oceanije v Avstraliji.

Strokovni svet zavoda je za 
naziv športnice leta prepriča-
la plesalka Lana Smolnikar, 
ki je postala državna prvaki-
nja v vseh disciplinah, v kate-
rih je nastopila. Ima tudi lepe 
rezultate na mednarodni rav-
ni, saj je samo lani priplesa-
la več naslovov svetovne in 
evropske prvakinje.

Najboljše moštvo so nogometaši
Športnika lanskega leta v domžalski občini sta postala kikbokser Marjan Bolhar in plesalka Lana 
Smolnikar. Najboljše moštvo je članska ekipa Nogometnega kluba Domžale, priznanje za življenjsko 
delo pa je dobil Marjan Tancik.

Tudi Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik vsako leto nagradita najboljše 
športnice in športnike ter športne delavce na območju 
občine. Slavnostna podelitev priznanj za športne 
dosežke v letu 2018 in priznanj za delo v športu v 
občini Kamnik bo danes, 19. februarja, ob 17. uri v 
Domu kulture Kamnik.
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Jelena Justin

Hribčki in hribi proti 
vzhodu Slovenije me ved-
no znova presenetijo s svo-
jo strmino; sploh tisti v Za-
savju in na celjskem koncu. 
In tudi naš tokratni cilj ne 
bo nič drugačen. Kratek, sla-
dek, lep in strm. 

Po štajerski avtocesti se za-
peljemo proti Celju in jo za-
pustimo na izvozu Šempe-
ter. Peljemo skozenj in na-
daljujemo v smeri proti Pre-
boldu. Peljemo mimo Pre-
bolda do vasi Matke. Nada-
ljujemo skozi vas in na kon-
cu vasi je razpotje; desna ces-
ta pelje naravnost ob potoku, 
mi pa zavijemo levo v hrib, 
kjer na manjšem sedlu par-
kiramo. Smo na izhodišču 
za Hom in Kamnik. Ampak 
najprej gremo na Kamnik. 
S sedla gremo desno, po as-
faltirani cesti, strmo v hrib, 
mimo nekaj hiš. Na koncu 
asfalta je kolovoz, ki se raz-
cepi, a nas smerokaz usmeri 

na levi kolovoz. Hitro smo 
na naslednjem razpotju, 
kjer nas oznaka na drevesu 
usmeri levo na ožjo stezi-
co, ki se ob travniku zmerno 
povzpne do gozda. Na des-
ni strani vidimo širši kolo-
voz proti Golavi, po katerem 
se bomo kasneje vrnili. Ste-
za se zlagoma vzpenja, ko 
poleg Knafelčevih markacij 
opazimo tudi rumene črte in 
napis Lovska pot. Pozimi Lo-
vsko pot odsvetujem, ker je 
v zgornjem delu izpostavlje-
na in deloma nevarna, zato 
nadaljujemo naprej po mar-
kirani poti. Steza začne pri-
dobivati strmino. Pred seboj 
zagledamo ogromno skalo, 
kjer je urejeno tudi pleza-
lišče. Smeri so različne te-
žavnostne stopnje, od naj-
lažjih z oceno 3, dve smeri 
pa imata oceno 7b. Marsika-
tero smer je prvi preplezal 
legendarni in žal že pokoj-
ni Franček Knez. Markirana 
pot skalo obide po levi strani 
in od tod dalje strmina le še 

narašča. Strm vzpon poteka 
med koreninami in skalami. 
Pot je ponekod tudi malce iz-
postavljena, na nekaj mestih 
pa si moramo pomagati celo 
z rokami. V snegu je vzpon 
še malce težji, seveda je pa 
odvisno od snežnih razmer. 
Kot po pomolu se po vršnem 
grebenu sprehodimo še do 
malega bivaka, ki je na vrhu 
Kamnika. V bivaku, ki je 
posvečen spominu na Stan-
ka Kotnika, je tudi vpisna 
knjiga z žigom. Vrh je sicer 
precej poraščen, a odpre se 
pogled proti zasavskim hri-
bom: Sveta planina, Čemše-
niška planina, Kotečnik, Go-
lava, Gozdnik … Da bomo 
naredili krožno pot, začne-
mo izjemno strm sestop po 
t. i. južni poti. Strmina je iz-
redna in hvaležen si za vsa-
ko bukovo drevo, ki raste ob 
poti. V zimskih razmerah 
bi bil sestop brez malih de-
rez vse prej kot varen. Verja-
mem pa, da je sestop po dež-
ju izjemno nevaren za zdrs. 
Strmina sicer hitro popusti, 
nato pa se v okljukih spusti-
mo do kolovozne poti, ki nas 
pripelje na sedlo. Zagleda-
mo smerokaz, vemo, da mo-
ramo proti Homu, vendar 
je smerokaz precej nerodno 
postavljen. Skratka, sledimo 
makadamski cesti, ki se des-
no s sedla, kot smo mi priš-
li do njega, spušča v dolino. 
Markacije ni nikjer nobene, 
niti na ključnih mestih ne. 
Nekaj časa hodimo po cesti, 
mimo hiše z modro fasado, 
kjer je na verigi manjši laja-
joči pes (2019). Od hiše dalje 
pot zavije desno in se v nekaj 

okljukih spusti do potoka. 
Nekajkrat prečimo hudou-
rniški potoček. Kolovoz nas 
pripelje do asfaltirane ceste, 
nadaljujemo po njej, in ko 
desno zagledamo širši ko-
lovoz, zavijemo nanj. Sledi 
malce vzpona, nato pa dose-
žemo nekaj hiš, mimo kate-
rih nadaljujemo po kolovo-
zu naprej. In glej ga zlomka! 

Čez nekaj minut zagledamo 
obledelo markacijo, mal-
ce naprej na drevesu napis 
Hom, pa še eno markacijo 
in že smo na razpotju, kjer 
smo pri vzponu zavili levo, 
desno pa je šel kolovoz pro-
ti Golavi. Mimo hiš sestopi-
mo še do avta na sedlu, in 
ker nas do vrha Homa loči 
le 30 minut, hitro skočimo 

še tja in po isti poti nazaj. Ja, 
na žalost naši avtomobili še 
niso daljinsko vodeni, sicer 
bi lahko naredili krog še na 
Hom. Pravzaprav bom rek-
la: »k sreči, da še niso daljin-
sko vodeni«.
Nadmorska višina: 861 m
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kamnik (861 n. m.) in Hom (607 n. m.)

Ne kraj, ampak vrh
Križem kražem po Posavskem hribovju. Vrh z žigom in prijetnim majhnim, 
spominskim bivakom. Strmina, ki nam bo ostala v spominu. Po severni poti 
gor, po južni pa dol.

Pogled na Kamnik, kot ga vidimo s sestopne poti / Foto: Jelena Justin

Plezališče Kamnik, kjer so urejene številne različno zahtevne smeri / Foto: Jelena Justin

Bivak Stanka Kotnika na vrhu Kamnika / Foto: Jelena Justin

T e h n i č n i  k o T i č e k

Jaka Albreht

Programirajmo Arduino
Arduino je razvojna plo-

šča z mikrokrmilnikom, ki 
ga lahko programiramo. 
Je ena izmed najbolj popu-
larnih razvojnih platform. 
Odlikuje jo nizka cena in 
enostavna uporaba. Zato je 
ta platforma idealna za za-
četnike v svetu elektronike 
in programiranja.

Na spletni strani www.ar-
duino.cc si brezplačno pre-
nesemo programsko okolje, 
v katerem izdelujemo pro-
gram. Programiranje pote-
ka v programskem jeziku 
Arduino, ki je podoben jezi-
ku C++. Razvojno ploščo do-
bimo preko spletne trgovine 
že za nekaj evrov. Poleg same 
platforme potrebujemo tudi 

osnovne elemente, ki jih po-
vežemo na ploščo. Za zače-
tek bo dovolj nekaj svetlečih 
diod (LED), uporov in tipk. 
Kasneje pa lahko izbor raz-
širimo še na različne senzor-
je, motorje, prikazovalnike 
in module.

V zgolj nekaj vrsticah na-
pišemo program, ki povzroči 
utripanje LED, ko pritisnemo 
tipko, ali pa izmeri tempera-
turo in vlago v prostoru ter 
vrednost prikaže na LCD-pri-
kazovalniku. Z uporabo po-
sebnega WiFi-modula lahko 
Arduino brezžično poveže-
mo v svetovni splet. Na ta na-
čin bi lahko preko pametnega 
telefona preverili, kakšna je 
temperatura ali osvetljenost 

v prostoru ter na daljavo priž-
gali luč v svoji sobi.

Obstaja več modelov ra-
zvojnih plošč Arduino. Na-
josnovnejši je Arduino 
UNO. Vsebuje 8-bitni Atme-
lov mikrokrmilnik ATme-
ga328, ki deluje s frekvenco 
16 MHz. Ima 14 digitalnih 
vhodno-izhodnih priključk-
ov ter šest analognih vhodov. 
Na 13. pinu je vgrajena LED. 
Napajamo ga preko USB-ka-
bla, baterije, napajalnika ali 
adapterja AC-DC. Za razliko 
od osnovnega modela Ardu-
ino UNO nam preostali mo-
deli omogočajo tudi pove-
zovanje s spletom (Arduino 
Ethernet), večje število prik-
ljučkov (Arduino Mega), 

večjo zmogljivost (Arduino 
Due) itd.

Razvojna plošča Arduino 
je priljubljena tudi med dija-
ki. Uporabljamo jo pri prak-
tičnem pouku, dijaki z njo 

izdelujejo projekte in zaključ-
ne naloge, na šoli pa izvajamo 
tudi Arduino krožek. Če bi se 
želeli preizkusiti v programi-
ranju in elektroniki, je Ardui-
no prava izbira.
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Urša Peternel

Jesenice – »Tek je moja ta-
bleta, moje zdravilo ... In 
tudi zdaj, ko sem poškodo-
van, moram teči, vsaj pet, 
šest kilometrov vsak dan,« 
pravi Mario Ponjavić, ma-
ratonec in ultramaratonec s 
Hrušice, ki je leta 1997 pri 
komaj enaindvajsetih doži-
vel hudo prometno nesre-
čo, bil 36 dni v komi, zdrav-
niki pa so mu napovedova-
li le pet odstotkov možnosti, 
da bo preživel. A Mario ni le 
preživel in shodil, temveč je 
začel tudi teči. In doslej je – 
kljub posledicam, ki mu jih 
je za vedno pustila nesreča, 
tudi depresiji – pretekel šte-
vilne maratone in celo ultra-
maratone, danes mu teka-
ški dnevnik kaže pretečenih 
okrog 44 tisoč kilometrov. 
Svojo življenjsko pot je opi-
sal tudi v nedavno izšli knji-
gi z naslovom Od kome do 
maratona, ki jo je prejšnji te-
den predstavil tudi v Občin-
ski knjižnici Jesenice.

Usodni 18. april 1997

Tisti petek, 18. aprila 1997, 
je bil njegov zadnji dan pri-
pravništva. Nekaj dni pre d 

tem si je kupil avto, po kon-
čani službi pa je prijatelje 
povabil na pijačo. Na poti do-
mov je na mokri in spolzki 
cesti med Kranjsko Goro in 
Jesenicami avto zaneslo s 
ceste in silovito je trčil v dre-
vo. Reševalcem in gasilcem 
ga je z veliko truda uspelo 
rešiti iz razbite pločevine in 
takrat se je začel njegov boj 
za življenje. Klinično mrtve-
ga so ga odpeljali v jeseniško 
bolnišnico, kjer je bil kar 36 
dni v komi. Kot pripoveduje, 
se sam niti nesreče niti do-
godkov po njej ne spominja. 
Sta pa starša Edina in Mar-
ko v tistih težkih dneh pisa-
la dnevnik in v njem ubese-
dila vso svojo bolečino, stra-
hove in boj za sinovo življe-
nje. Na predstavitvi knjige 
je mama Edina povedala, 
da sta si na ta način olajša-
la dušo, oče pa je dodal, da 
se tistih dni, ko sta trepeta-
la za njegovo življenje, nerad 
spominja. Mariova rehabili-
tacija je bila dolga, vsega se 
je moral naučiti znova, tudi 
v rehabilitacijskem centru 
Soča. A posledice nesreče so 
ostale, tako fizične, saj ima 
še danes slabo koordinaci-
jo, slabše tudi sliši, kot tudi 
psihične. »Še danes nisem 

povsem sprejel, kaj vse sem 
zaradi nesreče izgubil ...« je 
povedal. 

Uteho je našel v teku

V težkih mesecih in letih, 
ko se je zavedel vsega, kar mu 
je nesreča odvzela, je padel v 
brezno depresije, iz katere-
ga se je le stežka pobiral. A 
ko ga je oče nekega dne peljal 
za Savo in je Mario naredil 
prve tekaške korake, čeprav 
je še hodil težko, je našel ute-
ho. »Gibanje, tek, to mi je po-
magalo izkopati se iz te črne 
luknje in tekel sem vse več, 
vse dlje ...« je pripovedoval. 

Začel se je udeleževati orga-
niziranih tekov, najprej pol-
maratonov, zatem pa je leta 
2007 pretekel svoj prvi mara-
ton v Ljubljani. Do danes je 
pretekel deset maratonov, z 
najboljšim rezultatom tudi 
pod tremi urami, ter več ul-
tramaratonov. Posebno do-
živetje pa je bil tek na doma-
čih Jesenicah v sklopu do-
brodelne prireditve za otro-
ke Jesenice tečejo, ko je v de-
setih urah pretekel 92 kilo-
metrov. Naslednje leto je na 
isti prireditvi pretekel sto ki-
lometrov. Teči v domačem 
kraju je nekaj najlepšega, je 
poudaril. 

Žena Renata in sin Marko

Mario ima ob sebi – poleg 
staršev – dva najzvestejša na-
vijača: ženo Renato in sina 
Marka. Žena ga že šestnajst 
let podpira na njegovem ma-
ratonu življenja, ob vseh pad-
cih in vzponih. Sin Marko je 
nadarjeni mladi pianist in 
Mario pravi, da je ena nje-
govih najljubših starševskih 
zadolžitev obračanje not, ko 
Marko vadi klavir. Žena in 
sin mu stojita ob strani tudi 
v težkih trenutkih, ko se bori 
z dolgoletno spremljevalko 

– depresijo. »Velikokrat v živ-
ljenju sem padel, borim se z 
depresijo, a s tem sem se na-
učil živeti. Pri tem me rešu-
je tek, ni tarnanja, ni jokanja, 
saj hočem živeti!«

A zaradi poškodb in bole-
čin v križu ter išiasa se je lani 
odločil, da maratonov ne bo 
več tekel. »Nimam več že-
lje dokazovati se s kilometri, 
dosežki, zmagami. S svojo 
zgodbo bi rad dal ljudem ne-
kaj pozitivnega. Rad bi tekel 
za nekaj dobrega, v dober na-
men, za otroke,« je dejal.

Pritekel je nazaj v življenje
Mario Ponjavić je pri enaindvajsetih letih doživel težko prometno nesrečo z malo možnostmi preživetja. 
A ni le preživel in ponovno shodil, temveč je začel tudi teči. Maratone in celo ultramaratone. S tekom 
premaguje tudi dolgoletno spremljevalko – depresijo, ki ga spremlja vse od nesreče.

Mario Ponjavić s svojim knjižnim prvencem Od kome do 
maratona na predstavitvi v Občinski knjižnici Jesenice

Vilma Stanovnik

Bled – Konec tedna, od 22. 
do 24. februarja, športno-hu-
manitarno društvo Vztrajaj – 
Never give up organizira 48-
urni neprekinjen humanitar-
ni tek in pohod okoli Blejske-
ga jezera. Ruthin tek letos že 
sedmo leto poteka v spomin 
na Ruth Podgornik Reš, pre-
minulo ultramaratonko in 
vrtnarko. Štartno-ciljni pros-
tor bo pred Olimpijskim ve-
slaškim centrom Mala Zaka, 
kjer se vsi udeleženci lahko 
tudi prijavijo in prispevajo 
svoj delež. Vsak udeleženec 
bo v zahvalo prejel bogato da-
rilno vrečko Društva Vztrajaj 
– Never Give Up in sponzor-
ja Lidl Slovenija.

V društvu se zavedajo, da 
je najmanj tekačev v noč-
nem času, zato pripravlja-
jo novost. V noči s sobote 
na nedeljo bodo organizirali 
prvi Ruthin 8-urni nočni tek 
tekmovalne narave. Med 22. 
in 6. uro se bodo najbolj po-
gumni pomerili v tem, kdo 

preteče več krogov. Prijave 
za ta dogodek bodo poteka-
le ločeno.

Udeležence bodo zopet 
razvajali dobrosrčneži iz Za-
voda pod Strehco, ki bodo v 
soboto in nedeljo pripravlja-
li testenine in palačinke iz 
Lidlovih sestavin po simbo-
lični ceni en evro. Celoten 
izkupiček od prodanih obro-
kov bo šel v dobrodelne na-
mene za aktivnosti Zavoda 
pod Strehco

Letos so dogodek podprli 
tudi organizatorji največje-
ga dobrodelnega rokerskega 
festivala pri nas Gora Roc-
ka. Sredstva za pomoč dru-
žinam in posameznikom se 
zbirajo v obliki prostovolj-
nih prispevkov. Višina pri-
spevka je prostovoljna, pri 
čemer prvih 1200 udeležen-
cev, ki se odločijo za prispe-
vek nad deset evrov za odra-
sle in nad 5 evrov za otroke 
do 14. leta starosti, prejme 
darilno vrečko z uporabnim 
darilom z dogodka in dobro-
tami Lidla Slovenija.

Dobrodelni Ruthin tek
Športno-humanitarno društvo Never Give Up  
bo tudi letos sredstva, zbrana na sedmem 
Ruthinem teku okoli Blejskega jezera, namenilo  
v dobrodelne namene.

»Tekači smo obremenjeni s časom in rekordi,« pravi 
Mario. Sam šteje rekorde svojega življenja. Prvi je bil, 
da je preživel prometno nesrečo. Drugi je, da je shodil. 
Tretji je, da lahko teče. Četrti, da je v 36 minutah 
pretekel deset kilometrov. Peti je, da je pretekel 
polmaraton s časom 1;23. Šesti rekord je dosegel, 
ko je pretekel maraton in dosegel svoj najboljši čas 
2;59. Za rekord številka sedem šteje pretečenih sto 
kilometrov v času 9 ur 15 minut. Najtežje dosegljiv 
rekord pa je, pravi, vsakodnevno preživetje ob kronični 
utrujenosti in vseh zdravstvenih težavah, ki ga pestijo. 
A prepričan je, da bo v življenju nizal še nove in nove 
rekorde. 

Neža Rozman

Kranj – Društvo upokojen-
cev Kranj je letos vnovič po-
delilo priznanja najboljšim 
športnikom v svojih vrstah, 
ki so se potegovali za naziv 
športnik leta upokojenec 
2018. 

Nagrajencev je bilo na 29. 
podelitvi petintrideset, letos 
so bili kar trije prejemniki 
zlate medalje za športne do-
sežke. Enajst upokojencev je 
prejelo srebrne kolajne, ena-
indvajset pa bronaste. 

Medalje se podeljujejo na 
podlagi točkovanja – vsaka 
športna aktivnost v društvu 
in udeleževanje na športnih 
tekmovanjih prinese točke, 
letos pa jih je prvič prines-
lo tudi udeleževanje na tu-
rističnih izletih društva. Da 
se posameznik uvrsti med 
nagrajence, mora zbrati vsaj 
sto točk.

Kot je dejal Marjan Mi-
helčič, predsednik komisi-
je za šport in rekreacijo pri 
Društvu upokojencev Kranj 

pa tudi prejemnik zlate me-
dalje, služijo te nagrade kot 
motivacija za udeleževanje 
na aktivnostih ter za spod-
bujanje zdravega načina živ-
ljenja in ohranjanje kondici-
je, ki je za zrela leta zelo po-
membna. 

Tudi letos v društvu načr-
tujejo obilo športnih dejav-
nosti, med drugim tudi sre-
čanje gorenjskih kolesarjev, 
želijo pa si sodelovati tudi 
pri organizaciji državnega 
prvenstva v kegljanju med 
upokojenci. 

Da se v članih društva 
skriva tako športna kot tudi 
umetniška duša, so dokaza-
li s spremljevalnim kultur-
nim programom, na kate-
rem je na citre zaigrala Bre-
da Kavčič, svoje pesmi pa je 
prebrala Slavica Štirn.

Šport je za zrela leta pomemben
Kranjsko društvo upokojencev je med svoje člane razdelilo priznanja za udeleževanje na športnih  
in turističnih aktivnostih društva. 

Najboljši trije športniki upokojenci (z leve): Ivo Veger, Danica Piskernik in Marjan Mihelčič, 
ob njih še predsednica društva Mija Pavlin. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Krvavec – Na Krvavcu se je v 
nedeljo popoldan izven ure-
jenega smučišča smrtno po-
nesrečil deskar iz Hrvaške. 
Okoli 13.30 mu je na Zvohu 
proti dolini Kokre čez pre-
padno steno zdrsnila snež-
na deska. Ko jo je šel iskat, 
mu je po zelo spolzki in str-
mi snežni grapi zdrsnilo. 
Padel je čez prepadno steno 
in zaradi poškodb umrl, so 
sporočili s Policijske uprave 
Kranj, kjer so tujo krivdo za 
tragični dogodek izključili. 
Mrtvega Hrvata so kranjski 
gorski reševalci s pomočjo 
helikopterja našli na obmo-
čju Kališkega grabna in Rob-
lekovega kota v naselju Kok-
ra, so sporočili iz Uprave RS 
za zaščito in reševanje. Moš-
ki je zaradi hudih poškodb 
umrl na kraju dogodka, v do-
lino pa so ga prepeljali s heli-
kopterjem. 

Na gorenjskih smučiščih 
se je v zadnjih dneh zgodi-
lo več smučarskih nesreč, 
policisti so poleg smrtne 

obravnavali še štiri. V treh 
primerih je šlo za padce na 
smučišču, v enem pa za pa-
dec v snežnem parku. Pri 
slednjem sumijo na po-
škodbo hrbtenice pri pad-
lem smučarju. 

Pri smučanju upoštevaj-
te svoje zmožnosti, znanje 
in opremo ter seveda FIS-
-pravila varnega smučanja, 
so opozorili na Policijski 
upravi Kranj. »Predvsem 
prilagodite hitrost in način 
smučanja svojemu znanju, 
pripravljenosti, zasedenosti 
smučišč, vremenu in snež-
ni podlagi. Uporabljajte za-
ščitno čelado, ker se je po-
kazalo, da v nesrečah, kjer 
so smučarji uporabljali če-
lade, praviloma ni prihaja-
lo do poškodb glave,« je raz-
ložil Bojan Kos, predstavnik 
za odnose z javnostmi. Poli-
cisti svetujejo tudi samoza-
ščitno ravnanje pred more-
bitnimi tatovi na smučiščih. 
Svoje stvari in opremo imej-
te pod rednim nadzorom, v 
avtomobilu pa ne puščajte 
vrednih stvari.

Na Krvavcu umrl deskar

Hrvaški deskar se je na Krvavcu smrtno ponesrečil izven 
urejenega smučišča. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
v minulih dneh obravnavali 
tudi dva hudo brezvestna vo-
znika, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. Prvega so 
v petek zvečer ustavili zaradi 

nezanesljive vožnje. Preiz-
kus mu je pokazal rezultat 
1,01 mg/l alkohola v izdiha-
nem zraku. Drugi je bil v po-
licijskem postopku v sobo-
to zvečer, ko je v Žiganji vasi 
pri omejitvi 50 km/h vozil s 
hitrostjo 102 km/h. 

Eden pil, drugi dirkal

Simon Šubic

Naklo – Gorenjski policisti 
imajo zares pestro delo. Zad-
nje dni so na primer iskali la-
stnika pomivalnega stroja, 
ki so ga v četrtek zvečer naš-
li na avtocesti blizu Naklega. 
Lastnika pomivalnega stro-
ja, ki so ga z vozišča odstrani-
li uslužbenci Družbe za av-
toceste v Republiki Sloveni-
ji, so razmeroma hitro tudi 
izsledili, zoper njega pa zdaj 

policisti vodijo prekrškovni 
postopek zaradi nepravilno 
naloženega tovora. 

Ugotovili so namreč, da 
je stroj prevažal na prikoli-
ci, a ker ga ni ustrezno pritr-
dil, je padel s prikolice. Gro-
zi mu denarna globa v višini 
120 evrov. Pomivalni stroj je 
zelo nevarna ovira, saj ga na 
cesti ne pričakuje nihče, še 
bolj pa na avtocesti, kjer so 
hitrosti še višje, opozarjajo 
policisti.

Pomivalni stroj na 
gorenjski avtocesti

Simon Šubic

Žabnica – Slovenske medi-
je pogosto polnijo zgodbe 
o primerih mučenja živa-
li, med zadnjimi je bil pri-
mer s Celjskega, kjer nekdo 
že skoraj leto dni zastruplja 
pse. Tudi na Gorenjskem žal 
nismo imuni na take eksce-
se, nas je opozorila bralka iz 
Žabnice, kjer nekdo že dlje 
časa z zračno puško strelja 
njihove mačke. Nazadnje se 
je to zgodilo januarja.

»Enega od naših treh mač-
kov je nekdo z zračno puško 
ali pištolo sredi dneva prvič 
ustrelil že pred tremi leti, v 
zadnjih treh mesecih pa so 
bili namerno huje poško-
dovani kar trije naši mački. 
Sredi januarja je bil isti ma-
ček kot pred tremi leti spet 
ustreljen z zračnim orož-
jem. Ob tem se lahko samo 
vprašam, ali se na podoben 
način nekdo spravlja tudi na 

druge mačke v vasi. Kot vem, 
je bil poškodovan tudi že so-
sedov maček,« nam je potož-
ila bralka iz Žabnice. Poško-
dovane mačke so morali 
vsakič odpeljati k veterinar-
ju. »Vsak takšen obisk hitro 

stane med dvesto in tristo 
evri, saj je bilo mačke treba 
nekajkrat tudi slikati, operi-
rati in rane zašiti. Čeprav za 
nas to pomeni tudi precej-
šen finančni zalogaj, pa nas 
še bolj boli, da med nami živi 

nekdo, ki neusmiljeno trpin-
či nedolžne živali,« je dejala. 

Trpinčenje mačk so seve-
da prijavili tudi policiji, ki 
pa pri iskanju storilca ostaja 
nemočna. »Ko nas je zaradi 
zadnjega primera streljanja 
na mačka obiskal policist, je 
svetoval, naj kar sami malo 
po vasi povprašamo, kdo bi 
lahko to bil. Sami sicer dom-
nevamo, kdo bi bil lahko sto-
rilec, a brez dokazov seveda 
ne moremo nikogar obtoži-
ti,« je povedala bralka. 

Na Policijski upravi Kranj 
so nam razložili, da je lastni-
ca prijavo poškodbe živali 
podala po veterinarski oskr-
bi, zato ni bilo mogoče ugo-
toviti, za kakšen tip naboja 
gre, domneva pa se, da gre 
za izstrelek iz zračnega orož-
ja. »Če bo ugotovljen stori-
lec, bo proti njemu uveden 
ustrezen postopek,« je pove-
dal tiskovni predstavnik Bo-
jan Kos. 

V Žabnici nekdo strelja na mačke
Družina iz Žabnice je zaskrbljena, ker nekdo z zračnim orožjem strelja njihove mačke. Začelo se je že 
pred tremi leti, nazadnje pa januarja. 

Ubožca na sliki je nekdo že dvakrat ustrelil z zračnim 
orožjem. 

Simon Šubic

Kranj – Če je bilo leto 2018 
z vidika prometnih nesreč z 
najhujšimi posledicami naj-
boljše od leta 1954, odkar vo-
dijo uradno statistiko, pa se 
je letošnje leto začelo precej 
slabše. V poldrugem mese-
cu je namreč na slovenskih 
cestah po podatkih policije 
umrlo že štirinajst ljudi ozi-
roma dvakrat toliko kot lani 
v enakem obdobju. Letošnja 
statistika prometnih nesreč 
s smrtnim izidom je z izje-
mo leta 2016, ko so ceste v 
prvih dveh mesecih terja-
le kar osemnajst smrtnih 
žrtev, tudi daleč najslabša v 
zadnjih petih letih. 

Na poslabšanje varnosti 
cestnega prometa so že ko-
nec januarja opozorili tudi v 
Agenciji za varnost cestne-
ga prometa in napovedali 
številne aktivnosti in ukre-
pe policije. »Zaradi še ved-
no prevelikega deleža alko-
holiziranih povzročiteljev 
najhujših prometnih ne-
sreč in neposredne poveza-
nosti alkohola s problema-
tiko neprilagojene hitrosti, 
nepravilno stranjo in smer-
jo vožnje, policisti kršite-
ljem cestnoprometnih pred-
pisov ob najmanjšem sumu, 
da gre za hujši prekršek, do-
sledno odrejajo preizkuse 
alkoholiziranosti. Obenem 

nadaljujejo izvajanje načr-
tov in aktivnosti, predvide-
nih z obdobnim načrtom in 
ostalimi mednarodnimi ak-
cijami. Izvajajo se časovno 
krajši in intenzivnejši po-
ostreni nadzori, usmerjeni v 
zaznano problematiko (npr. 
hitrost, uporaba varnostne-
ga pasu, upoštevanje pravil 
o prednosti ipd.),« so spo-
ročili.

Poostrene nadzore pro-
meta redno izvajajo tudi go-
renjski policisti. Nazadnje 
so minuli četrtek kranjski 
policisti in mestni redarji na 
območju Kranja krajši čas 
poostreno nadzirali pešce 

in merili hitrost vožnje vo-
zil. Predpise je kršilo dvaj-
set pešcev, kolesar in šest vo-
znikov, ki so prekoračili hit-
rost vožnje. Najvišja izmer-
jena hitrost je bila 75 km/h 
na omejitvi 50 km/h, so spo-
ročili s Policijske uprave 
Kranj. Najpogostejše kršitve 
pešcev so povezane s prečka-
njem ceste izven prehodov 
za pešce, prekrški kolesar-
jev z vožnjo v napačno smer 
po cesti ali kolesarski stezi, 
kršitve voznikov pa v zadnjih 
dveh dneh s prekoračitvami 
hitrosti, rabo telefonov med 
vožnjo in neuporabo varno-
stnega pasu, so dodali. 

Na poslabšanje prome-
tne varnosti so gorenjski 
policisti opozorili tudi zad-
njo nedeljo, ko so obravna-
vali kar deset nesreč, od teh 
sta se dve končali s hudimi 
poškodbami. Okoli 16.30 se 
je na cesti Medvode–Kranj 
hudo poškodoval voznik 
osebnega avtomobila, ki 
je na Meji na nasprotnem 
smernem vozišču čelno tr-
čil v tovorno vozilo. Dru-
ga huda nesreča se je zgo-
dila okoli 17.30 v Zvirčah, 
kjer je voznik osebnega av-
tomobila med vožnjo pro-
ti Podbrezjam silovito trčil 
v drevo.

Letos več mrtvih kot lani
Zadovoljstvo nad stanjem v cestnem prometu je bilo kratkotrajno: na slovenskih cestah je letos umrlo 
že štirinajst oseb, kar je dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani. 

Zaradi poslabšanja varnosti cestnega prometa tudi gorenjski policisti pogosteje izvajajo 
poostrene nadzore. / Foto: Tina Dokl (arhiv)



ki bo med 14. in 18. majem 
potekala v izraelskem Tel 
Avivu, predstavljala  Zala 
Kralj in Gašper Šantl, ki sta 
tudi avtorja besedila, glasbe 
in aranžmaja zmagovalne 
pesmi  Sebi. Prejela sta kar 
4666 glasov, kar je 73 odsto-
tkov vseh oddanih glasov, in 
tako premagala drugouvr-
ščeno Raiven, njeni pesmi 
Kaos so poslušalci nameni-
li 1735 glasov. 

Zala in Gašper, ki sta par 
tudi v zasebnem življenju, 
sta dejala, da je zmaga veli-
ka potrditev, da ustvarjata 
glasbo, ki se dotakne pos-
lušalcev. »Skupaj se glasbe-
no udejstvujeva že več kot 
eno leto in za Emo sva nare-
dila pesem, ki simbolizira 
najino osrednje sporočilo, 
ki mu slediva: vedno osta-
ni zvest samemu sebi, tudi 
v trenutkih, ko ti je težko. 
Človek je namreč to, kar je, 
in midva sva to, kar sva; in 
vse, kar narediva, izhaja iz 
naju – ne znava igrati ali se 

pretvarjati.« Zmagovalca sta 
še povedala, da so bili tedni 
pred nastopom na Emi zelo 
naporni, zato sta sedaj, ko je 
to za njima, zelo vesela, da 
si bosta lahko končno vze-
la nekaj časa zase. »O evro-
vizijskem nastopu še nisva 
razmišljala, veva le, da bo 
docela plod najinega dela. 
Obenem pa se zavedava, da 
je razsežnost Pesmi Evrovi-
zije širšega razpona kot Ema 
in bo verjetno pritisk močno 
potenciran.« 

Na letošnjem Eminem 
odru so v šov programu 
nastopili tudi trije glasbe-
ni gosti:  Smaal Tokk, pri-
morski raper, ki je predsta-
vil  Komadd za Emo; Špa-
nec inoT je nastopil z mojstr-
sko vokalno imitacijo sloven-
ske evrovizijske pesmi Here 
For  You dvojca Maraaya; 
zapela pa je tudi  Lea Sirk: 
poleg lanske evrovizijske 
pesmi Hvala, ne je predsta-
vila še dve novi pesmi Free-
dom in My Moon. 

Maša Likosar

V 
tekmovalnem 
delu Eme 2019, 
ki jo je vodila in 
s plesno ter pev-
sko točko pope-

strila gostiteljica večera Ajda 
Smrekar, se je za evrovizijsko 
vstopnico potegovalo deset 
nastopajočih: Kim, Fed 
Horses, Ula Ložar,  Lum-
berjack,  Okustični,  INMA-
TE,  Zala Kralj in Gašper 
Šantl, Raiven, Renata Moho-
rič in René. Slednja, Gorenj-
ca Renata Mohorič iz Rado-
vljice in René iz Naklega, sta 
se z velikim odrom Eme v 
solo zasedbi spopadla prvič. 
»Predstavila sem se s sklo-
pom emocij in moči. Skla-
dba Three bridges, za kate-
ro je besedilo spisal Make-
donec Stiko Per Larsson, je 
sicer v angleščini, a govo-
ri o slovenski znamenitos-
ti, ljubljanskem Tromosto-
vju,« je povedala Mohoriče-
va, René pa nam je zaupal, 
da je pesem Ne poveš nastala 

v sodelovanju z bratom Jea-
nom Markičem: »Hvaležen 
sem mu, da mi je dal prilo-
žnost sodelovati. Resnič-
no je poskrbel za vrhunsko 
in dodelano besedilo, glasbo 
in aranžma moje skladbe, ki 
sporoča, kako pomemben je 
pozitiven in sproščen odnos 
do življenja.«  

Tričlanska žirija, ki so jo 
sestavljali  Darja Švajger, ki 
je Slovenijo na Pesmi Evro-
vizije zastopala dvakrat, Lea 
Sirk, naša lanska predsta-
vnica, in  Vladimir Graić, 
avtor zmagovalne evrovizij-
ske pesmi Molitva, s katero 
je leta 2007 zmagala Mari-
ja Šerifović, je izmed vseh 

določila dva superfinalista. 
Prepričala sta jih Zala Kralj 
in Gašper Šantl  ter povra-
tnica Raiven. Po ponovni 
predstavitvi pesmi je sledi-
lo desetminutno telefonsko 
glasovanje. Gledalci in pos-
lušalci so odločili, da bos-
ta Slovenijo na 64. tekmo-
vanju za Pesem Evrovizije, 

ZALA IN GAŠPER OSTALA 
ZVESTA SEBI
Na izboru Ema 2019 sta zmagala mlada Štajerca Zala Kralj in Gašper Šantl. Slovenijo bosta s skladbo 
Sebi zastopala na 64. Pesmi Evrovizije, ki bo med 14. in 18. majem potekala v Tel Avivu.

Zmagovalca Eme 2019 Zala Kralj in Gašper Šantl sta občinstvo prepričala s skladbo Sebi. 
 

Drugouvrščeni Raiven tokrat že tretjič ni uspel preboj na 
evrovizijski oder. / Foto: Alenka Brun

Renata Mohorič se je predstavila s skladbo, ki pripoveduje 
o želji po ponovni združitvi z ljubljeno osebo. / Foto: Alenka Brun

René / Foto: Alenka Brun

Na MMC-ju je potekal alternativni prenos letošnje Eme, ki 
sta ga vodila Tanja Kocman in Rok Bohinc. / Foto: Alenka Brun

Lea Sirk in Darja Švajger / Foto: Alenka Brun
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ljubezen je najhujša bolezen,
in če med dvema nekaj ne gre,
ima vsaj eden zlomljeno srce.

Ko ta eden joka,
v svoji sobi stoka,
drugi obžaluje,
svojih dejan se sramuje.

Tako sta žalostna oba,
da še angeli z neba
jokaje na zemljo se spustijo
in s solzami v očeh nazaj
v nebeški raj odletijo.

Tia Kozjek, 7. b, OŠ Orehek Kranj

»Ljubezen je najhujša bolezen, in če med dvema nekaj ne 
gre, ima vsaj eden zlomljeno srce.« Še čisto malo in prišla 
bo pomlad, se že prebuja. Želim vam čisto nič zlomljenih src 
in naj se angeli smejijo. Čaka nas še drugi del pesmi. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Ljubezen

PESMI MLADIH

Mateja Rant

Z
veza za tehnično 
kulturo Sloveni-
je (ZOTKS) že od 
leta 2000 v pro-
gram računalni-

škega izobraževanja vklju-
čuje tudi otroke s posebni-
mi potrebami. Svoje znan-
je lahko vsako leto preverijo 
na dveh tekmovanjih, ki sta 
letos potekali minulo sredo 
in četrtek na OŠ Jela Janeži-
ča v Škofji Loki. Obe tekmo-
vanji imata že dolgo tradici-
jo, in kot skupaj z mentorji 
tekmovalcev ugotavljajo pri 
ZOTKS, je raven znanja iz 
leta v leto višja. 

»Letos je festival računal-
ništva prvič potekal dva dni, 
tako da smo imeli v Škofji Loki 
pravi računalniški praznik,« 
je z zadovoljstvom ugotav-
ljala vodja organizacijskega 
odbora tekmovanja v OŠ Jela 
Janežiča Urša Krašovec. Prvi 
dan se je odvijalo 12. državno 
računalniško tekmovanje z 

naslovom Z miško v svet, ki 
je bilo namenjeno varovan-
cem v posebnem programu. 
Na državnem tekmovanju se 
je v dveh disciplinah pomeri-
lo 19 najboljših s šolskih tek-
movanj. Pri urejanju foto-
grafij in uporabi elektron-
ske pošte so se najbolj izkaza-
li Jan Lamberšek iz OŠ Roje 
Domžale, Nik Fabbro iz OŠ 
Kozara Nova Gorica ter Jana 
Cevec iz OŠ Jela Janežiča in 
Kevin Jan Cvetko iz OŠ Litija, 

ki sta si delila tretje mesto. V 
kategoriji PowerPoint je prvo 
mesto pripadlo Jakobu Širc-
lju iz centra Janeza Levca Lju-
bljana, drugo Simoni Gaser 
iz OŠ Jela Janežiča, tretji pa je 
bil Nik Fabbro iz OŠ Kozara 
Nova Gorica. »Prav vsi sode-
lujoči so prejeli priznanja, in 
sicer prvi trije zlata, vsi osta-
li pa srebrna,« je pojasnila 
Mija Kordež iz ZOTKS. Tek-
movanje Z računalniki skozi 
okna pa je letos dobilo nove 

vsebine, saj so vključili tudi 
uporabo pametnega telefo-
na ali tabličnega računalnika, 
spremenil se je tudi način tek-
movanja, ki je prvič potekalo 
v paru. Na tem tekmovanju 
se je najbolj izkazal Jan Rotar 
iz Centra Janeza Levca Ljub-
ljana, drugo mesto sta zased-
la Jan Biček in Nace Kralj iz 
OŠ Antona Janše Radovlji-
ca, tretje mesto pa sta osvoji-
la David Resnik in Nik Dragar 
iz OŠ Litija.

RAČUNALNIŠKI PRAZNIK
V Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki je minulo sredo in četrtek potekalo 12. državno tekmovanje 
Z miško v svet za otroke šol s prilagojenim programom in 19. državno tekmovanje Z računalniki skozi 
okna za otroke programa nižjega izobrazbenega standarda.

Utrinek z zaključne prireditve prvega dne tekmovanja / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

S
alon penečih vin 
Ljubljana, ki se je 
tokrat odvijal že 
šestič, je del med-
narodne mreže 

Salon of Sparkling Wines. 
Tokrat je salon prvič gos-
til priljubljeni hotel Best 

Western Premier Hotel Slon 
v središču Ljubljane. 

Del salona je bil namenjen 
tudi izbrani kulinariki, ki se 
spaja s penečimi se vini; pri-
pravili so vodene degustacije. 

Pri mednarodnem ocenje-
vanju penečih se vin so letos 
odprli vrata tudi vinarjem, 
ki niso sodelovali na salonu. 
Na prva mesta sta se tokrat 

zavihtela med belimi pene-
čimi se vini Victoria, 2010, 
Vina Kauran; med rosé pa 
Isteničev Gourmet rosé, 
2015. Victoria se je uvrstila 
na drugo mesto, Gourmet 
rosé pa celo na prvo tudi pri 
ocenjevanju vin mreže Salo-
na of Sparkling Wines.

Salonske delavnice v Ljub-
ljani pa so ponujale razpravo 

z degustacijo na temo, ali je 
peneče se lahko naravno. 
Kajti peneča se vina sodijo 
med tista, ki so podvržena 
največ posegom. Zato je ver-
jetno ravno pri njih največ-
ji paradoks govoriti o narav-
nih vinih. A vendar obstaja-
jo manj invazivni pristopi, ki 
v vino prinesejo ljubiteljem 
tako prijetne mehurčke. Ker 

že tretje leto zapored organi-
zirajo salona v Ljubljani in 
Zagrebu, ste na eni od dela-
vnic lahko okušali tri najbo-
ljša slovenska in tri hrvaš-
ka peneča se vina. Delavni-
ca je imela naslov Sloveni-
ja in Hrvaška – prijateljstvo 
v kozarcu mehurčkov. Iskri-
vo spoznanje in doživetje pa 
je bila delavnica, namenjena 
mladim in mladim po srcu. 
Njeni udeleženci so se sez-
nanili s skrivnostmi pridela-
ve penečih se vin; spoznali, 
so razlike v kakovosti in/ali 
všečnosti, povezanih z barvo, 
sorto ali starostjo penečega 
se vina; se dotaknili tudi slad-
kornih stopenj pri penečih se 
vinih, saj je teh kar sedem ...

Govora je bilo tudi o tren-
dih na področju penečih se 
vin. Kvaliteta penečih se 
vin v Sloveniji raste, ravno 
tako tudi njihova potrošnja. 
Svoje prispeva seveda tudi 
rast uvoza penečih se vin. 
V porastu so na eni strani 
lažja in enostavna peneča 
se vina, na drugi pa razred 
prestižnih penečih se vin. 
Peneča se vina počasi vsto-
pajo tudi v segment dnevne 
potrošnje, narašča njihova 
potrošnja ob hrani. Vse več 
po njih posegajo mladi, za 
gostince pa še vedno osta-
ja odprto vprašanje, koli-
ko je gost pripravljen plača-
ti za kozarec ali steklenico 
penečega se vina.

Salon penečih vin Ljubljana

ISKRIVI MEHURČKI
Tokrat je Salon penečih vin Ljubljana gostil ljubljanski Hotel Slon. Na njem se je predstavilo več kot 
štirideset vinarjev s 140 penečimi se vini. Mehurčki so v svojo družbo privabili številne obiskovalce.

Matej Kralj, Andrej Krmac in Domen Jogan so vinarji, 
ki prihajajo iz slovenske Istre. Fantje so združili moči in 
nastala je rosé penina Anima, pri kateri že »slečena« 
steklenica vzbuja radovednost. 

Na salonu se je predstavila tudi vinska klet Monte Rosso, ki 
ima sicer lastniške korenine na Gorenjskem. Na fotografiji 
sta predstavnika blagovne znamke Monte Rosso Slaven 
Deležan in Silvia Just Pintar.

Simona Žugelj Cajnar iz Vinske kleti Metlika v družbi dr. 
Nine Levičnik

V kulturnem domu v Medvodah bodo v četrtek ob 18. uri 
gostili območno plesno revijo plesnih skupin, šol in klu-
bov, ki delujejo na območju Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti Ljubljana okolica in Vrhnika. Plesne skupine 
s tega območja, ki se jim bodo pridružile tudi plesalke iz 
Kranja, bodo sestavile mozaik enajstih plesnih miniatur. 
Za strokovno spremljanje plesne revije bo poskrbela kore-
ografinja Ajda Tomazin.

Plesni mozaik
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TSredišče vesolja
Poljski zdravnik, astro-

nom in teolog Nikolaj 
Kopernik se je rodil 19. feb-
ruarja 1473. Bil je reforma-
tor astrologije in utemelji-
telj znanstvene revolucije. 
Oživil je heliocentrično teo-
rijo in postavil Sonce v sredi-
šče vesolja. Ker je bila teori-
ja v nasprotju cerkveno dog-
mo, ki je trdila, da je Zemlja 
središče vesolja, jo je Koper-
nik razširjal samo med svo-
jimi prijatelji.

Da Zemlja ni središče 
vesolja, je dokazoval že Grk 
Aristarh, ki je živel od leta 
320 do 250 pr. n. št. Doka-
zal je, da gibanje nebesnih 
teles lahko najbolj prep-
rosto razložimo tako, če si 
predstavljamo, da vsi plane-
ti, skupaj z Zemljo, krožijo 
okoli Sonca. Imel je srečo, 
da je živel v času, ko kato-
liška Cerkev Zemlje še ni 

določila za središče vesol-
ja. Zato so Aristarha v nje-
govem času zaradi odkritja 
slavili in častili.

Skozi čas so se nadaljeva-
li prepiri o tem, kje je sredi-
šče vesolja. Nemški kardi-
nal Nikolaj Kuzanski (1401–
1464) je trdil, da se Zemlja 
obrača okoli svoje osi in da 
kroži okoli Sonca, da v vesol-
ju ni nobenega zgoraj in spo-
daj, da je brezmejno. Kardi-
nal svoje teorije ni razvijal ali 
podprl z dokazi, zato je kma-
lu utonila v pozabo.

Znanstveno podprto teo-
rijo o vesolju je postavil šele 
Nikolaj Kopernik. Njegove 
osnovne teze so:

1. Središče Zemlje ni sre-
dišče sveta, ampak samo tež-
nostno središče Lunine poti 
okoli Zemlje.

2. Navidezno gibanje 
nebesne sfere je samo odsev 

kroženja Zemlje okrog nje-
ne stalne vrtilne osi.

3. Navidezno gibanje Son-
ca je samo posledica giban-
ja Zemlje okoli Sonca, ki ga 
obkrožajo tudi drugi planeti. 

Kopernik se je zavedal 
udarnosti svoje teorije in 

se je šele po dolgem oma-
hovanju odločil za tiskanje 
knjige. Posvetil jo je pape-
žu Pavlu III., vendar ga to ni 
rešilo pred preganjanjem. 
Knjigo je katoliška Cerkev 
črtala s seznama prepove-
danih knjig šele leta 1835, 

to je 313 let po izidu, ven-
dar pa tudi takrat Cerkev s 
Kopernikom še ni sklenila 
premirja. Ko so na primer 
čez štiri leta odkrili v Var-
šavi Kopernikov spomenik, 
ob tem ni hotel brati maše 
noben duhovnik.

Anekdote slavnih
   Rimski državnik in govornik Mark Tulij Cicero je sovražil prazno besedičenje. 

Nekoč je na forumu poslušal zagovornika, ki je kazal na svojega varovanca in 
poudarjal: »Ta izredni človek, ki ga je mati devet mesecev nosila pod srcem …«

  Cicero ga je ustavil z besedami: »Ali morda druge matere nosijo otroke v žepu?«

Smeh ni greh
   Moški z zanimanjem spremlja s pogledom žensko privlačne postave, oblečeno 

v obleko z globokim dekoltejem. Ko se obrne in zagleda na hrbtu dolgo zadrgo, 
zamišljen otrpne.

 Prijatelj, ki ga je opazoval, vpraša: »Se je zadrga zataknila?«

   Med vračanjem družine z obiska pri znancih reče žena možu: »Mislim, da jim je 
naš obisk zelo koristil. Ko smo prišli, so bili molčeči in zadržani, ko pa smo odha-
jali, so bili čudovito razpoloženi.« 

Samo Lesjak

P
rijeten folklorni 
večer je pripravi-
la Folklorna sku-
pina Folklorne-
ga društva Šenčur, 

ki letos beleži desetletnico 
delovanja. Folklorno skupi-
no od začetka vodi stroko-
vni umetniški vodja Alek-
sander Sašo Zupan, poma-
gajo pa mu Špela Zupan pri 
plesu, Jožica in Jožef Rekar 
pri petju ter Damjana Pra-
protnik pri glasbeni sprem-
ljavi. Zupan je prevzel tudi 
vlogo povezovalca folklorne-
ga večera ter predstavil vse 
nastopajoče: poleg folklorne 
skupine so nastopili še šol-
ska folklorna skupina Knof-
ki, Trbojske ljudske pevke 
ter godčevski sestav doma-
čega društva.

Folklorno skupino FD 
Šenčur sestavlja enajst ple-
snih parov, ki marljivo vadi-
jo dvakrat tedensko. Pov-
prečna starost plesalcev je 
65 let, nastopajo pa v kostu-
mih, ki predstavljajo obla-
čilni videz kmečkega prebi-
valstva in primestnih dela-
vcev na Gorenjskem v času 
med letoma 1830 do 1840. 
Za to obdobje so bili zna-
čilni širokokrajni klobu-
ki, moški telovnik do pasu, 
koničasti škornji ali višnje-
vo modre nogavice in čevlji 

po mestnem vplivu. Žen-
ska oblačila prepoznamo po 
pečah in malih avbicah, po 
ročno nabranem krilu, ki je 
zašito zelo visoko, sega pa do 
gležnjev. Folklorna skupina 
se je predstavila s tremi toč-
kami. Plese mrzulin, ziben-
šrit in variante plesa kov-
tre šivat je priredil Aleksan-
der Sašo Zupan, s harmoni-
ko pa jih je spremljal Jože 
Ješe. Ta je kot godec spre-
mljal tudi potovčke, ki jih 
je pripravila Špela Zupan, 
gre pa za sotiše, plesane na 
Gorenjskem, ki so zaradi 
svoje dinamike koreograf-
sko zelo zahtevni, s tem pa 
toliko bolj zanimivi za gle-
dalce. Pesem je izbrala in 
peti naučila Jožica Rekar, za 
glasbeno priredbo pa je pos-
krbela Damjana Praprotnik. 

Plese s konca osemnajste-
ga in prvih let devetnajste-
ga stoletja je raziskoval in 
za folkloriste pripravil dr. 
Tomaž Simetinger.

Člani folklornega društva 
so poleg plesalcev tudi god-
beniki, ki so se predstavili 
kot Trio z Joži, v katerem je 
treba posebej omeniti Joži-
co Rekar, ki igra na bršljanov 
ali hruškov list, kar je izjem-
na redkost v slovenski ljud-
ski glasbi.

Trbojske ljudske pev-
ke skupaj prepevajo že šti-
rinajsto leto. V skupini je 
enajst pevk. Delujejo pod 
okriljem Kulturnega druš-
tva Simon Jenko iz Trboj, 
za glasovno ubranost pa 
že od samega začetka skr-
bi Nevenka Vidmar. Kako 
je v Trbojah, so povedale s 

pesmijo Trboje ob Savici, 
katere besedilo je napisal 
Rudolf Debelak, učitelj, ki je 
bil na lastno željo daljnega 
leta 1938 prestavljen iz Šen-
čurja v Trboje.

Navdušila pa je tudi šol-
ska folklorna skupina Knof-
ki, ki deluje v okviru intere-
sne dejavnosti na OŠ Šen-
čur, podružnični šoli Olše-
vek. Pod mentorstvom Jan-
je Jagodic obujajo spomine 
na stare čase, na skoraj poza-
bljene običaje, ljudske plese 
in igre ter na otroštvo, pol-
no druženja. Vso nostalgijo 
je nastopajočim uspelo obu-
diti tudi na tokratnem veče-
ru, vsem obiskovalcem, nas-
topajočim in Občini Šenčur 
pa se je lepo zahvalila pred-
sednica Folklornega društva 
Šenčur Irena Kajzer.

FOLKLORA SE PREDSTAVI
Na odru krajevnega doma v Šenčurju je potekala tradicionalna prireditev Šenčur folkloro na ogled 
postavi, na kateri so nastopajoče skupine predstavile raznovrstno folklorno izročilo.

Folklorna skupina FD Šenčur letos beleži desetletnico delovanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V sredo, 20. februarja, bo ob 19.30 v dvorani 
Sokolskega doma v okviru Kristalnega abonmaja nastopil 
Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Gre za 
štirinajstčlanski komorni sestav, ki igra brez dirigenta. V 
letu, ko koncertni Kristalni abonma v Sokolskem domu 
Škofja Loka izvaja jubilejno, deseto sezono, sestav praz-
nuje svojo petindvajseto obletnico ustanovitve. Ansam-
bel je v tem času odigral več kot štiristo koncertov doma 
in v tujini, med drugim pa izvedel tudi prvi koncert Kri-
stalnega abonmaja. Vzpodbuja nastanek novih glasbenih 
del, skrbi za notne izdaje in objavlja promocijske zgoščen-
ke. Njihov repertoar obsega skladbe vseh stilnih obdobij, 
posebno pozornost pa namenjajo stvaritvam slovenskih 
avtorjev, tudi tistih, ki se šele uveljavljajo. Vse to potrjuje 
njihovo visoko kakovost ter vlogo in pomen v slovenski in 
evropski poustvarjalni kulturi. Ansambel je sodeloval z 
mednarodno priznanimi slovenskimi glasbenicami, plo-
dno pa je tudi sodelovanje orkestra s sopranistko Niko 
Gorič, s katero bodo nastopili tudi v Sokolskem domu. 
Nika Gorič se je mednarodno uveljavila z izjemnimi štu-
dijskimi uspehi in izvrstnimi opernimi ter koncertnimi 
nastopi. Na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu je z 
najvišjo možno oceno končala magisterij, nato je nadalje-
vala študij opernega petja in z najvišjimi ocenami končala 
še umetniški doktorat pri profesorici Lillian Watson ter 
prejela posebno nagrado za odličnost.

Nadaljuje se Kristalni abonma

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije 

Kranj – V petek, 22. februarja, bo ob 20. uri v Stolpu Škrlo-
vec nastopil kantavtor Andrej Kokot, ki bo predstavil svoj 
avtorski prvenec, album Et tu, Brutus.

Protestno z Andrejem Kokotom
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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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Še naprej gledamo in se uči-
mo s tremi kartami, saj je, 
kot sem že večkrat povedana, 
zelo veliko različnih kombi-
nacij. Imamo karte Bolezen, 
Nesreča, Nenadna sreča – 
oseba psihično in fizično je 
v težkem obdobju, a nenado-
ma, tako rekoč čez noč pride 
do dobrega preobrata. Lahko 
je okrevanje po bolezni ali 
pa samo depresivno stanje. 
Sporočilo, Veselje, Izguba 
– prihajajo novice in z njimi 
osebni pogovor na štiri oči, 
lahko razkritje skrivnosti, o 
kateri doslej ni bilo govora. 
Pot, Sreča, Smrt – na vidiku 
je daljša pot in z njo sama 
sreča in izpolnitev želja. Če je 
doslej prevladoval občutek, 
da se zadeve sploh ne premi-
kajo, da vse stoji na mrtvi toč-
ki, s to potjo pridejo bistvene 
spremembe. Oficir, Otrok, 
Vdovec – otrok, na primer 
star že čez dvajset let, ki se 
šola in kaže na dobre uspehe 
ali diplomo, zaključek šola-
nja. Ali pa uradna oseba, ki se 
ji obeta napredovanje. Darilo, 
Hiša, Zvestoba – nekaj dob-
rega prihaja v dom, družino. 

Lahko je tudi nova hiša ali 
selitev. Hrepenenje, Vdova, 
Božje oko – vsekakor konec 
osamljenosti. Lahko pomeni 
partnerstvo, po katerem se 
že dolgo hrepeni, ali pa čisto 
nekaj novega. Konec monoto-
nega obdobja. Neiskrenost, 
Sovražnik, Duhovnik – nekdo 
se zelo trudi, da ni iskren, ne 
pokaže pravega obraza in bi 
rad v nedogled igral to igro, a 
kmalu pride do preobrata in 
se pokaže, kakšna oseba je v 
resnici. Če si mečemo pesek v 
oči, ne vidimo prave slike.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Verjamem«
Draga Tanja, tretjič se obra-
čam na vas, ker ste mi že zelo 
lepo odgovorili in verjamem v 
vas in v srečo. Kako bo z zdra-
vjem mene in moža,  kakšno 
bo zdravje mojih otrok in vnu-
kov, kako bo živela hči v hiši, 
kako sin. Ali bo sin za naju z 
možem poskrbel in ali bosta 
moja otroka kdaj prijatelja. 
Res je, kot pravite, in se 
popolnoma strinjam z vami. 
Vse nam je namenjeno in naj 
mi še tako skušamo prehi-
tevati, se nam vse zgodi ob 
točno določenem času. Ob 
rojstvu imamo zapisano knji-
go, ki beleži vse slabo in vse 
dobro. Res pa je tudi, da so 
trenutki, ko si lahko besedilo 
v knjigi življenja pišemo sami, 
in takrat moramo biti naj-
bolj previdni na šepet srca. 
V globini duše imamo vse 

odgovore. Vsekakor se vam 
želje uresničujejo in tukaj je 
najpomembnejša vera, vera v 
dobro. Glede zdravja vam ne 
vidim nobenih posebnosti, 
morda bi le mož lahko bil pre-
viden pri hrani in aktivnosti. 
Zdravje drugih članov druži-
ne je tudi v redu. Hči si bo v 
novem domu znala ustvariti 
srečo in sožitje, ni potrebe, 
da se obremenjujete zaradi 
nje. Sin ima v tem letu večje 
spremembe, seveda dobre – 
in to na vseh področjih, od lju-
bezni in do poslovnih zadev. 
Pri šolanju obeh vnukov ne 
vidim posebnih težav, sta pri-
dna in vestna. V prihodnosti 
vidim najmanj še enega vnu-
ka, lahko celo dva. Na jesen 
življenja bo sin poskrbel za 
vaju in glede njega boste še 
zelo pozitivno presenečeni. 
Najbolj vas tare to, da sin in 

hči nista v dobrem odnosu. 
Predelati morata stvari iz 
preteklosti, nobeden od njiju 
pa noče narediti prvega kora-
ka. Če ne prej, se drugo leto 
to močno spremeni. Beseda 
bo dala besedo in končno se 
bosta pogovorila in začela 
ustvarjati lep odnos, tak, kot 
se spodobi za brata in sestro. 
Še naprej ostanite pozitivni, 
sreča je povsod okoli nas, le 
vsi je niso sposobni videti. 
Želim vam vse dobro in lepo.

»Samorog 78«
Z zanimanjem spremljam 
vašo rubriko. Že kar nekaj 
časa je preteklo, odkar ste moji 
mami pomagali z  nasveti, 
zato sem se tudi jaz opogumi-
la in vas prosila, da tudi meni 
pomagate. Pa me zanima, 
kako mi kaže na ljubezenskem 
področju, mi je namenjen par-

tner, ali bom imela svoje otro-
ke. Prisrčna hvala, ostanite 
takšen pozitivček, kot ste, saj 
s svojimi odgovori marsikomu 
polepšate sleherni dan.
Poznate pregovor, da vsaka 
metla svoj »štil« najde? In 
čisto resno mislim, enostav-
no doslej še ni prišla prava 
oseba, kar pa se kmalu zgodi. 
Po rojstnem dnevu se vam 
obeta neka nepričakovana 
družba in v njej bo oseba, ki 
vam ogreje srce. Čustva bodo 
obojestranska in potem je 
samo še pot naprej. Seveda 
boste imeli otroke. Vidim 
dva. Glede zdravja ne vidim 
posebnosti in vsi strahovi so 
odveč. V zdajšnji službi se 
počutite ... Ne vem, kako bi 
rekla ... To ni to, kar ste priča-
kovali. Zberite pogum in zač-
nite novo pot, obeta se vam 
lep uspeh. Srečno.

Urša Peternel

N
a Poročnem 
sejmu 2019, ki 
ga je že deveto 
leto zapored 
pripravil Gor-

njesavski muzej Jesenice, so 
se predstavljali ponudniki 
poročnih storitev, med njimi 
poročna agencija, organiza-
torka porok, ponudniki foto-
grafskih storitev in snemanj, 
zlatarja s poročnimi prstani, 
slaščičar, ponudnik poročne 
kulinarike ... 

Med najbolj zvestimi raz-
stavljavci sta Irena in Sašo Val-
javec iz podjetja NET Team z 
Blejske Dobrave, ki se ukvar-
jata s poročno fotografijo. 
Fotografirala sta že na stotine 
porok, vselej pa želita ustvariti 
fotografije, ki izžarevajo sproš-
čenost mladoporočencev. 

Vse od začetka je na sej-
mu tudi Miro Cerkovnik iz 

Slaščičarstva Cerkovnik iz 
Čadovelj. Kot je dejal, so nji-
hove slaščice izdelane ročno, 
iz naravnih sestavin in po 
domačih recepturah. Poskr-
bijo za pogostitev pri odhodu 
z doma, pred magistratom in 
cerkvijo, ob večerji, za poro-
čno torto in sladke zahvale 
za goste. In še nekaj: mlado-
poročencem znajo svetovati 
glede pravih količin. »Mame 
in tašče rade rečejo: samo da 
ne bo zmanjkalo ... A s pra-
vimi količinami je mogoče 
precej zmanjšati tudi stroš-
ke,« je dejal Cerkovnik.

Unikatne poročne dogodke 
kreira Špela Svetina Ažman 
iz podjetja Spellas iz Kranja. 
Kot je dejala, ni poroke brez 
solz; vselej se zgodi kaj nep-
ričakovanega, sama z ekipo 
pa poskrbi, da se vse manjše 
zadrege razrešijo in se poro-
čni dan razbohoti v svojem 
polnem sijaju ... Sama najbolj 
uživa, ko se najde s pari, ki se 

prepuščajo njenim zamislim 
o nevsakdanjih porokah.

Med obiskovalci sejma je 
bilo tudi več parov, ki načr-
tujejo svojo poroko. Med nji-
mi sta bila tudi Ana in Jer-
nej s Primorskega, ki sta se 
odločila za poročna prsta-
na iz belega zlata Zlatarstva 
Lavtižar. Poroka bo 25. maja 

na Primorskem, v družbi 
sedemdesetih svatov, neves-
ta bo v belem.

Na sejmu pa je Gornjesav-
ski muzej Jesenice predstav-
ljal tudi Staro Savo kot poro-
čno lokacijo, kjer je mogo-
če skleniti civilno poroko ali 
gostiti poročno slavje v obje-
mu železarske dediščine.

NI POROKE BREZ SOLZ
V Kolpernu na Jesenicah je v soboto in nedeljo potekal Poročni sejem 2019. 

Miro Cerkovnik s pomočnico Nino: Slaščičarstvo Cerkovnik 
iz Čadovelj se na Poročnem sejmu predstavlja že od 
začetka. / Foto: Gorazd Kavčič

Med najbolj zvestimi razstavljavci sta tudi Irena in Sašo 
Valjavec iz družinskega podjetja NET Team z Blejske 
Dobrave, ki se ukvarjata s poročno fotografijo.

Ana in Jernej s Primorskega sta po poročna prstana prišla 
na Jesenice, k Zlatarstvu Lavtižar. Izbrala sta prstana iz 
belega zlata, poroka bo 25. maja.

Špela Svetina Ažman kreira unikatne poročne dogodke, ena 
izvirnejših je bila »metalska« poroka.

V Radovljici sta se 9. februarja 2019 poročila Simon Dvor-
šak in Engracia Renata Lemos.

Mladoporočenci

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 35 novih prebival-
cev. V Kranju se je rodilo 13 deklic in 9 dečkov. Najtežji je bil 
deček s 4230 grami, najlažja pa deklica, ki je tehtala 2320 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 6 dečkov, med 7 dekli-
cami pa tudi sestrici. Najtežji je bil deček s 3950 grami, 
najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 1960 gramov.

Novorojenčki

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

www.gorenjskiglas.si
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Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna 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

Čebelarka Malči 
Božnar pouči o 
bogastvu medu in 
čebeljih pridelkov, 
kulinarični mojster 
Andrej Goljat pa 
nas navduši z 
enkratnimi recepti 
z uporabo medu. 
Ne le kot sladilo ali 
namaz, med lahko 
uporabimo pri 
pripravi hladnih 
in toplih napitkov 
ter številnih 
sladicah. V knjigi 
so tudi recepti za 
solate, testenine, 
mesne in ribje 
jedi z medom. 

12  50

EUR
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.

Ko jedem dodamo med,  
dodamo prehrani še košček narave. 

168 strani, spiralna vezava, cena
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                        + 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

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 š lji te do srede, 6. 
marca 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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Kantri pevka Miranda Lambert (35) se je 
na skrivaj poročila z Brendanom McLo-
ughlinom. Kot je potrdil njen predstav-
nik, se je to zgodilo že pred časom. »Na 
valentinovo sem želela deliti z vami nekaj 
novic. Spoznala sem ljubezen svojega 

življenja in se poročila z njim. Hvala, Brendan, ker me 
ljubiš,« je zapisala pod poročno fotografijo, na kateri ble-
sti v beli čipkasti obleki, ženin pa v preprosti rjavi obleki.

Miranda Lambert stopila pred oltar

Bette Midler (73) bo na letošnji podeli-
tvi oskarjev pokazala svoj pevski talent. 
Legendarna igralka bo zapela pesem iz 
filma Mary Poppins The Place Where 
Lost Things Go. »Navdušena sem, 24. 
februarja bom nastopila na oskarjih,« je 

zapisala igralka, ki ji oder prireditve ni tuj, saj je bila dva-
krat nominirana za najboljšo igralko, leta 1979 za vlogo v 
filmu Vrtnica in leta 1991 za vlogo v filmu Fantje.

Bette Midler bo nastopila na podelitvi oskarjev

Glasbenika Ryana Adamsa (44) je kar 
sedem žensk obtožilo neprimernega 
vedenja, med njimi tudi pevki Phoebe 
Bridgers in Courtney Jaye ter njegova 
nekdanja soproga, ki trdi, da jo je ves čas 
zakona psihično zlorabljal. Najbolj pa v 

javnosti odmevajo besede dekleta, ki je Adamsa obtožila 
spolnega nadlegovanja, ko je bila stara le šestnajst let. 
Adams je vse obtožbe zanikal, nekatere označil za pre-
tirane, druge za izmišljene, se opravičil tistim, ki jih je 
prizadel, obenem pa poudaril, da nikoli ne bi k spolnosti 
napeljeval mladoletne osebe.

Ryan Adams obtožen spolnega nadlegovanja

Minevata dve leti, odkar je igralka Shan-
nen Doherty (47) olajšano sporočila, da 
je premagala raka na dojkah. Zvezdni-
ca serije Beverly Hills, 90210 si je od 
nekdaj želela otroke, po bolezni pa ima 
pred materinstvom nekaj zadržkov. »Z 

možem sva se pogovarjala glede darovalca spolnih celic, 
mogoče posvojitve, toda prisoten je strah pred smrtjo. 
Ne želim, da bi bil otrok prikrajšan za mamico,« je pove-
dala igralka.

Po raku se boji imeti otroka

VRTIMO GLOBUS

Jasna Paladin

T
akšen je bil tudi 
naslov velikega 
koncerta z dobro-
delno noto, ki so 
ga skupaj s svo-

jimi številnimi glasbeni-
mi prijatelji člani ansambla 
Galop, ki že desetletje razve-
seljujejo s svojo glasbo – tudi 
avtorskimi skladbami, prip-
ravili v soboto zvečer v kam-
niški športni dvorani.

Obiskovalci so imeli kaj 
slišati in videti in gneča je 
bila v zaodrju kar precejšnja; 
na kamniškem odru so se 
namreč zvrstili Uroš in Tja-
ša, Jodel Express, Klemen 

Torkar, ansambel Doma-
čini, ansambel Šus, Vese-
li svatje, ansambel Vihar-
nik, Veseli muzikantje, Tina 
Debevec, trio MJAV, Mla-
di godci, Folklorna skupi-
na Kamnik ter Harmonikar-
ski orkester Janka Kokalja in 
Martina Vodlana – uveljav-
ljeni in mladi glasbeniki iz 
Kamnika in širše okolice oz. 
Gorenjske, a večer je bil ven-
darle v znamenju gostitel-
jev, članov ansambla Galop, 
ki so svoj prvi okrogli jubilej 
izkoristili tudi za izdajo svo-
je nove zgoščenke. 

Pevca Nina Uršič in Matej 
Omovšek, harmonikar 
Matic Mohorič, basist Mat-
jaž Vojsk in kitarist Janko 

Kokalj so zbrani publiki pre-
mierno predstavili dve skla-
dbi. Na zgoščenki je sicer šti-
rinajst skladb, od tega deset 
polk in štirje valčki. 

Koncert, ki je športno dvo-
rano lepo napolnil, je imel 
tudi dobrodelno noto. Galo-
povci  so se vsem poslušal-
cem zahvalili za podporo, 
ki jim jo dajejo že deset let, 
obenem pa izrazili iskre-
no zahvalo tudi vsem glas-
benim kolegom, ki so se 
jim ta večer pridružili na 
odru. Kako pomemben je 
čut za sočloveka, so doka-
zali z donacijo denarnih 
sredstev, ki so jih namenili 
varovancem  Društva Sožit-
je Kamnik. »Eden od naših 

sovaščanov iz Tunjic je varo-
vanec Društva Sožitje in naš 
zvesti poslušalec, zato smo 
se odločili donirati njim in 
naša desetletnica bo tako še 
lepši dogodek za vse nas. Če 
pomagamo drugim, življen-
je v resnici polepšamo sebi,« 
nam je o razlogih za dobro-
delnost povedal vodja Matej 
Omovšek, vodja ansambla 
Galop. Društvu Sožitje so 
darovali tisoč evrov, ob izdaji 
simbolnega čeka pa so pože-
li velik aplavz.

Čestitke je članom Galopa 
izrekel tudi kamniški župan 
Matej Slapar, koncertu, ki ga 
je povezovala Maja Oderlap, 
pa je sledila zabava s plesom 
do poznih nočnih ur.

PRAZNOVALI ODPRTIH ROK
Člani ansambla Galop iz Tunjic pri Kamniku so desetletnico delovanja v soboto skupaj s številnimi 
glasbenimi zasedbami praznovali z velikim dobrodelnim koncertom v Športni dvorani Kamnik in 
izidom nove zgoščenke z naslovno pesmijo Od ljudi do ljudi.

Kamniški citrar Tomaž Plahutnik z Aljažem Lukanom in 
Francem Perom iz Jodel Expressa / Foto: Jasna Paladin

Člani ansambla Galop skupaj z Majo Oderlap, ki je 
povezovala koncert / Foto: Jasna Paladin

Mili Cerar, Janez Hribar in Mari Kumer iz Folklorne skupine 
Kamnik pri zadnjih pripravah na nastop / Foto: Jasna Paladin

Pop skupino MJAV sestavljajo tri simpatične mladenke – 
Jasmina Šmarčan, Ani Frece in Maša Uranjek. / Foto: Jasna Paladin

Ansambel Šus sestavlja pet mladih glasbenikov, ki povečini 
prihajajo iz Tuhinjske doline. / Foto: Jasna Paladin

Brigita Vrhovnik iz Jodel Expressa s svojim sinom Kajem, ki 
je nastopil z orglicami, in pevko Nino Uršič / Foto: Jasna Paladin

Na šestem Salonu penečih vin v Ljubljani smo srečali 
letošnjo vinsko kraljico Slovenije Meto Frangež in Ano 
Protner, zadnjo mariborsko vinsko kraljico, ki je dobila 
naziv lani oktobra in je tudi ambasadorka najstarejše 
trte na svetu. / Foto: Alenka Brun
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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

Če se kdaj prav lačna spomnim na gostilniške vampe, zagoto-
vo dobim polna usta slin. Tako dobri, kot so v gostilnah, kjer 
je gostilničar sam mesar in gospodinja dobra kuharica, jih ni. 
Pa naj bodo lepi beli ali pa sivi v vsaj petdesetih niansah. Vsi 
hočemo bele, ampak sivim delamo krivico. Lepo mehki so, 
barva se pa v rdeči omaki ne vidi več. Mi je enkrat v ljubljanskih 
mesnicah pod Plečnikovimi arkadami mesar, ko sem se pri 
sivih vampih namrdnila, češ tile so pa grdi, zabrusil: »Kaj pa 
vi mislite!? To je ravno tako, kot bi jaz rekel, da črno dekle ni 
lepo. Oboji so enako dobri, s to razliko, da se sivi v ustih kar 
stope, bele pa moraš včasih dobro prežvečiti, da jih spraviš 
dol.« Pa presneto prav je imel.

Vampi po tržaško

Za 4 osebe potrebujemo: približno 80 dag kuhanih vampov, 2 
žlici olja, 12 dag suhe slanine (še boljši so obrezki šunke), srednje 
veliko čebulo, nekaj strokov česna, žlico paradižnikove mezge, 
3 žlice drobtin, žličko mlete paprike, sol, poper, lovorov list, 
nekaj vejic peteršilja in 10 dag parmezana ali kakega drugega 
trdega sira.

Pravilno kuhane vampe zrežemo na rezance; na olju pražimo 
slanino, drobno narezano čebulo in drobtine. Še preden to 
zarumeni, dodamo paradižnikovo mezgo, narezane vampe, 
popražimo, počasi prilivamo juho, dodamo še česen, peteršilj, 
ščep majarona, solimo, popramo, potresemo s papriko in 
prilijemo nekaj kapljic kisa ali vina. Vampi morajo biti dovolj 
gosti. Preden jih ponudimo, jih potresemo z naribanim sirom. 
Kot prilogo ponudimo kuhan krompir ali polento.

Haše iz vampov

Potrebujemo: 60 dag kuhanih vampov, olje, 4 dag prekajene 
slanine, srednje veliko čebulo, nekaj strokov česna, žlico paradi-
žnikove mezge, žličko moke, žlico mlete paprike ali malo popra, 
lovorov list, majaron, peteršilj, kis, sol in juho za zalivanje.

Pravilno kuhane vampe zmeljemo na strojček. Na olju zaru-
menimo drobno narezano čebulo, dodamo na kocke narezano 
slanino, potresemo z žličko moke, dodamo zmlete vampe, 
popražimo, zalijemo z juho in dodamo druge začimbe in di-
šave. Haše naj vre počasi. Biti mora srednje gost. Pred servi-
ranjem ga še okisamo, ko je že na krožniku, ga pa potresemo 
z naribanim sirom. Tako pripravljen haše lahko ponudimo kot 
toplo predjed, na vrh položimo jajce na oko, če pa bo to glavna 
jed, serviramo zraven pretlačen ali pire krompir.

Vampi v solati

Vampe pravilno skuhamo, ohlajene zrežemo na rezance in 
jih pripravimo z narezano čebulo, s česnom, peteršiljem, 
poprom, poleti tudi z očiščenim in na kocke narezanim pa-
radižnikom, kisom in oljem. Kakšno uro ali več naj počakajo 
v hladilniku, da se dišave prepoje. V solatni skledi jih okra-
simo še s trdo kuhanimi narezanimi jajci, kakšno črno olivo 
ali feferonom.

Drugačni piškoti
Lešnikovi piškoti s kavo 

in belo čokolado ter ajdovi 
linški piškoti so dvoje vrste 
piškotov, ki vsebujejo dru-
gačno kombinacijo sesta-
vin. Nikomur, ki jih posku-
si, ne uspe navesti pravilne 
kombinacije sestavin, ven-
dar pa se vsem zdijo nadvse 
okusni. Poskusite in se pre-
pričajte sami.

Za pripravo lešnikovih 
piškotov s kavo in belo čokola-
do potrebujemo: 300 g moke, 
150 g masla, 100 g lešnikov, 
100 g mletega sladkorja, 60 
ml močne kave, ščep soli, 100 
g bele čokolade.

Moko presejmo in ji pri-
mešamo lešnike, sladkor in 
sol. Dodamo na kocke na-
rezano maslo ter na hitro 

pregnetemo. Nato prilije-
mo ohlajeno kavo. Vse sku-
paj zgnetemo v testo. Iz testa 
oblikujemo dolg pravoko-
tnik, ki naj bo širok približ-
no 3 cm in visok 2 cm. Tako 
oblikovano testo zavijemo v 
folijo in postavimo v hladil-
nik za pol ure. Ohlajeno te-
sto razvijemo iz folije ter ga 
narežemo na 0,5 cm debelo. 
Narezane piškote polagamo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem, in pečemo v pečici, 
ogreti na 180 °C, 10 do 15 mi-
nut. Belo čokolado stopimo 
ter vanjo pomakamo piško-
te. Polagamo jih na peki pa-
pir ter pustimo, da se čoko-
lada ohladi. 

Za pripravo ajdovih lin-
ških piškotov potrebujemo: 

270 g ajdove moke, 100 g 
mletih orehov, 1 zvrhana žli-
ca temnega kakava, 1 jajce, 
100 g sladkorja v prahu, 150 
g masla, pol pecilnega pra-
ška, 2 žlici ruma, nastrga-
no lupinico 1 bio limone, če-
trt žličke cimeta, četrt žličke 
mletih klinčkov, ščep soli, 
borovničevo marmelado.

V skledi zmešamo vse 
suhe sestavine – ajdovo 
moko, mlete orehe, kakav, 
sladkor, pecilni prašek, limo-
nino lupinico, cimet, klinčke 
in sol. Dodamo na kocke na-
rezano maslo, rum in jajce. 
Vse skupaj zgnetemo v testo, 
ki ga zavijemo v folijo in pus-
timo počivati v hladilniku pol 

ure. Ohlajeno testo razvalja-
mo na pomokani površini ter 
iz njega izrezujemo piškote. 
Piškote polagamo na pekač, 
prekrit s peki papirjem. Peče-
mo v pečici, ogreti na 180 °C, 
10 minut. Ohlajene piško-
te namažemo z borovničevo 
marmelado ter jih po dva zle-
pimo skupaj.

Mojca Logar

Pot naju je zanesla na Koče-
vsko. Pravzaprav sva se odpra-
vila v Osilnico, v deželo Petra 
Klepca, in čisto slučajno sva 
prišla dol ob Kolpo čez Koče-
vsko Reko. Območje so v 14. sto-
letju poselili Nemci – Kočevarji. 
Živeli so od tistega, kar tam je: 
od gozda, prodaje lesa, divjadi, 
poljščine so bile le za samooskr-
bo. Že konec 19. stoletja so se v 
duhu boljšega življenja s trebu-
hom za kruhom podali v svet. 
Druga svetovna vojna je obmo-
čje dodelila Kraljevini Italiji in 
v duhu velike ideologije so se 
Kočevarji večinoma sami izse-
lili preko Save v Sevnico, Bre-
žice, Krško. Ko so po letu 1943 
slutili, da ideologija, v katero 
so verjeli, ne bo zmagala, so se 
razkropili po svetu. Nova oblast 
je v neprehodnih gozdovih naš-
la svoje zatočišče, kar ni bilo 
prostovoljno izseljenih, so jih 
izselili s silo. Po sporu z Infor-
mbirojem so v Gotenici zgradili 
podzemne bunkerje, kamor so 
prihajali režimu domnevno 
nesprejemljivi posamezniki. 
Zaprto območje, ki je po osa-
mosvojitvi Slovenije nudilo 
poligon za urjenje nove, tokrat 
Slovenske vojske in Policije. 

In kako so videti ti kraji da-
nes? Praznijo se, pravih ljudi, 
ki bi dihali z zemljo, gozdom in 
divjadjo, ni več. To so bili Koče-
varji. Ko naseliš druge ljudi, tu-
kaj živijo, če imajo službo. Ko 
te ni več, ljudje ne vedo, kaj bi 
sami s seboj. V preteklih stolet-
jih je 20.000 ljudi znalo živeti 
od gozda, mlinov in žag, danes 
se zdi, da nekaj več kot sto ljudi 
ne zna in ne zmore živeti od 
tistega, kar nudi narava. Pred 
drugo svetovno vojno je bil tu-
kaj hotel, torej ljudje so prihaja-

li sem po svež zrak, mir, danes 
bi rekli petzvezdično doživetje. 
Po vojni so vse cerkve tod okrog 
porušili in nova oblast se je 
hotela opravičiti. Tako so leta 
1999 zgradili novo cerkev. Na 
dvorišču so se igrali skavti, ki so 
tukaj imeli svoj tabor. V vaškem 
baru so se zbirali domačini, 
eden je prinesel kitaro in zapel. 
Konec tedna je, pa se je malo 
sprostil in zabrenkal. Saj ta-
kega sredi Ljubljane ne srečaš, 
pomislim. Natakarico vpraša-
va, kaj ljudje tukaj počnejo, in 
gospa odgovarja, delajo v lesnih 
obratih, v vojski in policiji, ve-
liko je brezposelnih. Čebela je 
poplesavala za mizo. Pravi 
gozdni med, nobene umaza-
ne industrije, se spogledava in 
nekaj čebelnjakov je bilo res 
opaziti. Peljala sva se še malo 
okrog, veliko je opisnih tabel, ki 
razlagajo preteklost. Peter Koz-
ler, avtor prvega zemljevida 
Slovenskih dežel, ustanovitelj 
pivovarne Union, pravnik in še 
kaj, je bil tukaj doma. Neokr-
njena narava je sedaj največje 
bogastvo, če bi jo želeli, znali 
in zmogli tržiti. Takoj kujem 
načrte za poletno kolesarjenje, 
kaj poletno, saj so se že sedaj 
vozili s kolesi, pa je na prelazu, 
ki ima le nekaj manj kot tisoč 
metrov nadmorske višine, še 
kakšna krpa snega. 

Čudovita dežela z lepo, ne 
prometno cesto. Človek bi mo-
ral tukaj ostati kar nekaj dni, 
da bi obhodil kakšno učno pot 
in bolj začutil mir in odmak-
njenost. Kje bi spal – morda v 
podružnični šoli ali v župni-
šču, saj ni zasebnika, ki bi od-
dajal sobe. Pa sem našla nekaj 
za poletje.

Kočevsko
Janez Logar

Zapisali smo, da so prepiri v 
naših zakonih oz. partnerstvih 
sestavni del skupnega življenja. 
Ali pa vsaj nesoglasja. Od nas 
pa je odvisno, kolikšno moč 
bomo dovolili tem čudnim 
vzdušjem. Lahko je to ena ure 
užaljenosti in prizadetosti ali 
pa je to en tihi teden. Še ene 
ure je škoda, kaj šele dneva ali 
tedna. Pri reševanju prepirov 
se ne ozirajmo na dejstva, ki so 
se zgodila, temveč se osredoto-
čimo le na svoja boleče občutja. 
V nadaljnjih korakih se mora-
mo nujno izogniti kritiziranju 
drug drugega in se osredotočiti 
le nase in na svojo prizadetost, 
užaljenost, osamljenost, nes-
lišanost …, in to tako, da bo 
najprej eden poslušal in drugi 
govoril. Govoriti pomeni, da 
uporabljamo prvo osebo edni-
ne. Na primer »slišal sem …«, 
in ne »ti si mi rekla …«. Po-
vejte, kaj bi si v tistem trenut-
ku želeli od svojega moža ali 
žene. Na primer: »Edino, kar 
potrebujem, je, da me poslušaš 
do konca. Nujno potrebujem, 
da si tiho in me poslušaš. Ko 
pa se mi še posmehuješ, takrat 
znorim, čeprav tega nočem.« 
Poslušati pomeni ne samo nič 
komentirati, temveč se potru-
diti razumeti, kaj pripoveduje 
drugi. Na koncu povzemite 
zgodbo, če ste prav razumeli. 
Poslušalec ne ocenjuje, kar je 
slišal, temveč le povzame pri-
poved in še vpraša, ali je prav 
razumel. Dobrodošel je stavek 
poslušalca: »No, sedaj te bolj 
razumem, jasno mi je, da si 
bila tako zelo razburjena.« In 
na koncu poslušalec vpraša, ali 
je prav razumel in ali bi dru-
gi še kaj dodal. Ni treba, da se 
poslušalec strinja s tistim, ki 

govori, namen je, da ga razu-
me. Drugi bo imel končno ob-
čutek, da ga ljubljena oseba ra-
zume. To nam poveča občutek 
varnosti in okrepi naš stik. Ko 
govorec pove, da je vse izrekel 
in da se počuti slišanega, vlo-
gi zamenjamo. Oba partnerja 
morata biti razumljena. Mo-
rata se potruditi, da bosta drug 
drugega razumela na nivoju 
čustev. Zapisana procedura ni 
jedrska fizika, to niso integrali 
in odvodi, niti to ni latinščina 
in grščina, temveč preprost po-
stopek v slovenščini, ki nama 
pomaga k večji zakonski sreči. 
Znava slovensko, imava ušesa 
in usta ter lastno pamet. In 
predvsem nisva več otroka. 

V naslednjem koraku bova 
zelo razumsko pristopila k raz-
iskovanju vzrokov, sprožilcev, 
'trigerjev' za najin nori svet 
prepirov. Sprožilci, ki v nama 
spodbudijo prepire oziroma 
naju vržejo ali v jezo ali v umik, 
so precej unikatni in so posledi-
ca najine zgodovine. Npr. mož 
postane jezen, ko žena odhaja 
na razne hobije in ga niti ne 
obvesti, kje je, kdaj pride. On 
se takrat počuti osamljenega 
in zapuščenega, podobno kot 
se je počutil, ko mu je pri 12 
letih umrla mama. Npr. žena 
'znori', ko je ne upoštevam ali 
ne sprejemam v njenih čustvih, 
kar jo spominja na dom, kjer je 
bilo samo delo in delo in nje ni-
koli nihče ni vprašal, kako ji je. 

Vsak ima svoje sprožilce, ki 
ga spodbudijo k sitnobi. Le poi-
ščimo jih pri sebi in to razloži-
mo svojemu dragemu možu ali 
svoji ljubi ženi.

Reševanje najinih sporov

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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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

Fo
to

gr
af

ije
 s

o 
si

m
bo

lič
ne

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na nedavnih Trendih 
v floristiki so cvetličarjem, vr-
tnarjem, aranžerjem in dru-
gim oblikovalcem predstavi-
li aktualna znanja ter novosti. 
Udeleženci so bili iz Slove-
nije in Hrvaške. Organizira-
li so seminar pod strokovnim 
vodstvom Nizozemca Lucasa 
Jansena in dr. Sabine Šegula 
iz BC Naklo. Poudarek je bil 
na aranžmajih geometrijskih 
oblik in različnih tehnikah 
zavijanja daril. O kulturi rabe 
cvetja je predavala Bojana Ko-
šnik Čuk, strokovnjakinja za 
protokol in poslovni bonton. 
Osrednja gosta sta bila špan-
ski florist Juan Lluesma in 
Nizozemka, sicer učiteljica 
v šoli floristike, Anja Olijho-
ek, ki je med drugim predsta-
vila šopke cvetja za različne 

priložnosti. Čudovit je bil t. 
i. amsterdamski šopek, s ka-
terim je Anja Olijhoek naka-
zala trend – šopek iz različ-
nih vrst cvetja, različnih barv 
cvetja in s čim manj zelenja. 
Tak šopek se lahko podari 
za rojstni dan ali za kakšno 
drugo priložnost, je svetova-
la. Pri več šopkih je upora-
bila ogrodje, prepleteno iz 
mehkih lesnih trakov, ogrod-
je pa se lahko ponovno upo-
rabi. Pomen ponovne upora-
be je poudaril tudi Juan Llu-
esma, ki aranžmajem rad do-
daja naravne elemente. »Vse, 
kar je iz narave, naj se vrne v 
naravo,« je nakazal trend. 

»Poraba cvetja v Slove-
niji danes je malo nad pov-
prečjem Evropske unije. Se-
veda tukaj velik del predsta-
vlja uporaba cvetja v žalni flo-
ristiki, v tem smo Slovenci 

zagotovo prvaki,« je povedal 
Peter Ribič iz BC Naklo, ki je 
moderiral dogodek. Da je ve-
lika poraba cvetja za žalni na-
men tudi v Španiji, ugotavlja 
Juan Lluesma.

Na dogodku so se predsta-
vile tudi dijakinje s svojimi 
izdelki, študenti višje šole - 
smer hortikultura in kandi-
dati izobraževanja odraslih - 
smer cvetličar.         

Spoznali tudi  
amsterdamski šopek
V Biotehniškem centru Naklo so organizirali največji izobraževalni dogodek s področja cvetličarstva  
pri nas Trendi v floristiki. Osrednja gosta sta bila Španec Juan Lluesma in Nizozemka Anja Olijhoek. 

Amsterdamski šopek, s katerim je Anja Olijhoek nakazala 
trend: šopek iz različnih vrst cvetja, različnih barv cvetja in 
s čim manj zelenja. / Foto: Tina Dokl

Španski florist Juan Lluesma je prikazal tudi kombinacijo  
z uporabo neživih materialov v dekoracijah. / Foto: Tina Dokl

Udeleženci so bili iz Slovenije in Hrvaške. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Člani Pust-
ne sekcije Striček z Vira vsa-
ko leto (že devetindvajset let) 
pripravijo pestro pustno do-
gajanje, ki se začne že dva te-
dna pred pustno soboto, in 
tako je bilo tudi letos. Skupaj 
s svojo maskoto in v družbi 
glasnih kurentov iz Ormoža, 
šenčurskih Godlarjev, svojih 
pustnih ministrov in števil-
nih krajanov, ki večji del leta 
dihajo za svoj pustni karneval, 
so se v soboto podali na povor-
ko po Viru, ki se je zaključila 
s postavitvijo Strička na stre-
ho lekarne in predajo oblasti.

»Upam, da boste letos z ob-
činskim denarjem gospoda-
rili bolj racionalno kot pre-
tekla leta, predvsem zato, ker 

proračuna za letošnje leto še 
nimamo, in kot vidite, je naša 
občinska blagajna prazna. 
Podpiram vašo idejo o metro-
ju in obljubljam, da bomo li-
nijo podaljšali do Ljubljane in 
Kamnika. In ne samo to. Pog-
lobili bomo tudi Kamniško 
Bistrico, na Viru bo pristani-
šče za trajekte. Potem bomo 
na Vir preselili še letališče. Če 
se bo pa našlo še kaj denar-
ja, pa bomo speljali še gondo-
lo do Ljubljane,« je v šali po-
vedal pustno razpoloženi žu-
pan Toni Dragar in skupaj s 
svojo podžupanjo Renato Ko-
sec prazno občinsko blagajno 
in ključ do nje ter s tem občin-
sko oblast za dva tedna predal 
predsedniku Pustne sekcije 
Striček Petru Koscu - Pipiju.
Na Viru zdaj že veljajo pustni 

zakoni, nad katerimi bdi stro-
ga pustna policija. A šalo na 
stran. Virski pustni karne-
val se je v zadnjih letih razvil 
v enega največjih pri nas. V 
soboto, 2. marca, pripravljajo 

veliko povorko otroških pust-
nih mask v Češminovem par-
ku, veliki pustni karneval pa 
bo v nedeljo, 3. marca, z začet-
kom natanko ob 14. uri in 29 
sekund.

Oblast prevzele pustne šeme
Domžalski župan Toni Dragar je za dva tedna ključ občinske blagajne predal maškaram, ki so na Viru 
pri Domžalah že uvedle pustne zakone. Svetovnih politikov na predaji oblasti letos ni bilo, so se pa 
občani končno razveselili predvolilne obljube – metroja.

S predajo ključev občinske blagajne je župan Toni Dragar 
občinsko oblast že predal pustnim šemam.

Jesenice – Danes in jutri bo oder Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice utripal v ritmu gimnazijske ustvarjalnosti. Potekal bo 
že osmi Dramski festival, ki je edinstven v slovenskem prosto-
ru, na njem pa sodeluje približno polovica vseh dijakov šole. 
Vsako od predstav v celoti pripravijo dijaki, ki izberejo ali napi-
šejo tekst, izberejo režiserja in igralce, poskrbijo za kostume, 
scenografijo, luči, glasbo in gledališki list. »Namen festivala je 
prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave 
in s tem spodbuditi razvoj in rast gledališke dejavnosti na 
gimnaziji. Prvo leto sta sodelovala dva razreda, naslednje leto 
trije, tretje pa že pet ... Letos se nam bo predstavilo kar se-
dem razredov,« je povedala pobudnica festivala in mentorica 
Marija Palovšnik. Dve predstavi bosta avtorski, preostale pa 
so dramatizacije novele. V strokovni komisiji bosta dramska 
igralca Judita Zidar in Boris Kerč. Ob koncu festivala bodo na-
stopili tudi profesorji, ki ustvarjajo pod okriljem Teater, prof., 
tokrat združeni z dijaki, uprizorili bodo ljudsko burko Vedež. 

Gimnazijci pripravljajo že osmi Dramski festival

www.gorenjskiglas.si
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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.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 20. 2.
19.10 ALITA: BOJNI ANGEL
15.10, 19.00 BOG, LE KAJ SMO SPET 
ZAGREŠILI?
20.50 ZELENA KNJIGA
14.50, 17.00 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
16.45 BOHEMIAN RHAPSODY
21.20 ZVEZDA JE ROJENA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 20. 2.
20.00 ONKRAJ STEREOTIPOV
20.08 NEPOŠKODOVANE

Četrtek, 21. 2.
18.00 ŽIVLJENJE Z GORAMI
20.00 ZELENI EVEREST
20.53 SORODNI DUŠI

Petek, 22. 2.
18.00 ODPRAVA NA KONEC SVETA
18.48 DEŽELA KRALJICE MAUD
20.00 VIACRUXIS
20.11 MARCEL NA VRHUNCU MOČI
20.37 CERRO KISHTWAR – LEDENA 
ZGODBA

Sobota, 23. 2.
18.00, 20.00 Nagrajeni filmi 13. 
festivala gorniškega filma

Nedelja, 24. 2.
16.00 RALPH RUŠI INTERNET: 
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
18.00 SUPER FUZBALISTIČNI
20.00 LEPI FANT

Ponedeljek, 25. 2.
17.00 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, 
sinhro.
19.00 LEPI FANT

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 20. 2.
18.00, 21.00 ALITA: BOJNI ANGEL
20.00 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D
19.00 BERLIN, LJUBEZEN MOJA
18.40, 20.40 
SREČEN SMRTNI DAN 2
21.20 LEDENO MAŠČEVANJE
16.15, 20.30 SOBA POBEGA
16.50 LEGO FILM 2
15.40 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, 
sinhro.
15.50, 17.50 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
16.30 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 20. februarja
19.30 Stanislaw Ignacy Witkiewicz: NOREC IN REDOVNICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Torek, 19. februarja, in sreda, 20. februarja
18.00 Gimnazija Jesenice: 8. Dramski festival

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
19. 2.

–2/13 °C

Nedelja 
24. 2.

–3/8 °C

Sreda 
20. 2.

Četrtek
21. 2. 

Petek
22. 2. 

Sobota
23. 2.

–1/11 °C 0/11 °C –2/10 °C –4/7 °C

Ponedeljek 
25. 2.

Torek
26. 2.

Sreda
27. 2.

Četrtek
28. 2.

–2/12 °C –3/12 °C –3/10 °C –1/10 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

19. 2. tor. Julijan 6.59 17.33

20. 2. sre. Leon 6.57 17.35 

21. 2. čet. Irena 6.56 17.36      

22. 2. pet. Marjeta 6.54 17.38

23. 2. sob. Marta 6.52 17.39

24. 2. ned. Modest 6.51 17.40

25. 2. pon. Matija 6.49 17.42

Pri sortiranju komunalnih 
odpadkov smo že kar uspeš-
ni, vendar v mestni občini 
Kranj drago plačujemo odvoz 
odpadkov na deponijo v Lju-
bljano. Holding Savske elek-
trarne (HSE) nam vsiljuje 
misel o kontroliranem sežiga-
nju vseh zbranih neškodljivih 
odpadkov v TEŠ 6. 
V okviru strokovnega izo-
braževanja smo si lani na 
Dunaju ogledali sežigalnice 
komunalnih odpadkov. Mes-
to z dvema milijonoma pre-
bivalcev ima štiri sežigalnice, 
komunalne odpadke kurijo 
vsak dan, vsaka sežigalnica 
dnevno prevzame od 220 do 
250 kamionov s šestimi tona-
mi odpadkov. Vsak kamion 
stehtajo pri dovozu in odvozu 
in preverijo morebitno priso-
tnost radioaktivnih substanc. 
Kamion izpraznijo direktno 
v zbirni jašek, ki je v sestavni 
del kotelnega postrojenja. V 
eni sežigalnici glede na pot-
rebe po električni in toplotni 
energiji dnevno pokurijo do 
1300 ton odpadkov. V okolici 
nobene sežigalnice ne smrdi.
Po javno dostopnih podatkih 
v Kranju na vsakega občana 
zberemo 475 kilogramov ko-
munalnih odpadkov letno. 
Tako 58 tisoč Kranjčanov 
letno zbere 27.550 ton odpad-
kov, kar je 75 ton oziroma 
12,5 tovornjaka dnevno.
Na Dunaju so sežigalnice 
postavljene med stanovanj-
skimi soseskami, glavna du-
najska bolnišnica je oddalje-
na le 3,5 kilometra. Dimne 
pline temeljito filtrirajo in 

Odpadki 
problem ali 
priložnost? 

večkrat operejo, zato skozi 
kratek dimnik izstopa le čis-
ta vodna para. Pridobijo vsaj 
50 MWh električne energije 
in dovolj toplotne energije 
za ogrevanje objektov prib-
ližno 60 tisoč prebivalcev. 
Bolnišnico v poletnem času 
oskrbujejo s hladno vodo za 
hladilne sisteme. V ener-
getskem sistemu z najboljšo 
tehnologijo je celoten proces 
izgorevanja stalno kontroli-
ran in rezultate redno javno 
objavljajo. Zaradi okolje-
varstvenih predpisov so at-
mosferske emisijske vrednos-
ti za sežigalnice odpadkov 
veliko strožje kot za druge 
izgorevalne naprave s podob-
no toplotno zmogljivostjo: 
cementarne, termoelektrarne 
na premog ali olje itd. 
Občasen izvoz odpadkov 
Avstrijo nam sosedje seveda 
zaračunajo. Kranj bi glede 
na količino odpadkov lahko 
imel svojo sežigalnico nene-
varnih komunalnih odpad-
kov, ekonomsko bi bila upra-
vičena. Postavili naj bi jo ob 
industriji, ki potrebuje vodno 
paro, električno energijo, in 
sočasno bi pridobili toplotno 
energijo za več 10 tisoč do-
mov. Takšna rešitev bi bistve-
no zmanjšala stroške odvoza 
komunalnih odpadkov in za-
gotavljala zeleno prihodnost.

Janez Jereb, Kranj

Borštnika, ki je bil leta 1858 
v Cerkljah, umrl je leta 1919 
v Ljubljani. Bil prvi slovenski 
poklicni, šolani igralec.
V Cerkljah stoji njegova roj-
stna hiša, ki kljub obnovi v 
zadnjih letih ohranja nekda-
njo podobo. Leta 2015 je bila 
odprta za javnost, vendar le-
tos ukinja redne mesečne dne-
ve odprtih vrat. A to nikakor 
ne pomeni, da se zapira za 
javnost. Hiša ohranja vse do-
sedanje vsebine, tako da bo še 
naprej zanimiva za turistične 
oglede, če bo to zanimalo Ob-
čino Cerklje, Zavod za turi-
zem Cerklje in druge. Upam 
in verjamem, da bo letošnje, 
lahko rečem kar Borštniko-
vo leto, dalo odgovor, koliko 
cenimo njegovo delo, tako v 
lokalnem okolju kot na ravni 
države Slovenije. 
Občina Cerklje je veliko nare-
dila za ohranitev spomina na 
velikega rojaka, več bi lahko 
naredila za promocijo in oh-
ranitev njegove rojstne hiše, 
lastniki se trudijo, da se v celo-
ti ohrani kot spominska hiša. 
Žal imajo podoben odnos do 
Borštnikove rojstne hiše tudi 
druge institucije v državi. 
Slovenski gledališki institut 
iz Ljubljane, ki se edini pri 
nas ukvarja z gledališko zgo-
dovino, ne kaže interesa za 
resnejšo pomoč in sodelovanje 
pri ohranitvi Borštnikove hiše 
kot gledališkega muzeja. Tudi 
vodstvo Festivala Borštniko-
vo srečanje v Mariboru, ki še 
najbolj promovira Boršniko-
vo ime, zatrjuje, da njihovo 
delo ni ohranjanje spomina 
na velikega igralca, ampak 
spremljajo slovenska poklic-
na gledališča danes in jutri. 
Zanimanja za utemeljitelja 
slovenskega poklicnega gle-
dališča Ignacija Borštnika 

Preteklo leto smo si zapom-
nili kot Cankarjevo. Opozo-
riti želim na stoto obletnico 
smrti gorenjskega, točneje 
cerkljanskega rojaka Ignacija 

Vampi, nakar še 
mohant

prav tako ne kaže Združenje 
dramskih umetnikov Slove-
nije, čeprav je večina preje-
mnikov in prejemnic Borštni-
kovega prstana vključenih v 
Združenje. V zadnjih letih 
smo jih večkrat ob posebnih 
priložnostih in obletnicah 
povabili v Cerklje, a odziva ni 
bilo. Upam, da bo stota oble-
tnica smrti Ignacija Borštni-
ka potrkala na njihovo vest, 
z ministrstvom za kulturo 
republike Slovenije na čelu, 
in bodo na primeren način 
počastili in obeležili njegov 
spomin. Slovenski kulturni 
praznik je primeren za to 
opozorilo. 
V lanski televizijski oddaji 
sta se možaka v gostilni po-
govarjala o Ivanu Cankarju. 
Za obed sta si naročila goveje 
vampe. Njuna domišljija je 
prišla na dan in Cankarja sta 
primerjala z jedjo na mizi. 
Svojevrstna jed, običajno je ot-
roci ne marajo, za poznavalce 
in sladokusce pa je to odlična 
jed. Enako je s Cankarjem.
Borštnik je veliko bolj skriv-
nosten in pozabljen kot Can-
kar, čeprav je bil začetnik naše 
gledališke umetnosti. Ko sem 
razmišljal, s čim bi ga lahko 
primerjal v kulinaričnem 
smislu, sem se spomnil na mo-
hant, specialni gorenjski sir, ki 
je nastal med gorami, skriv-
nosten, edinstven in skoraj 
pozabljen. Pustimo mohant 
Bohinjcem, za Borštnika pa 
bomo, da nam ne potone v 
brezno pozabe, morali poskr-
beti predvsem Cerkljani. Letos 
imamo posebno priložnost, 
izkoristimo jo.

Danijel Novak, 
skrbnik rojstne hiše 
Ignacija Borštnika v 

Cerkljah na Gorenjskem

Jasna Paladin

Radovljica – Slovenska ki-
nopremiera 52-minutnega 
filma z naslovom Nepoško-
dovane bo nocoj, 20. febru-
arja, ob 20. uri v Kinu Ra-
dol'ca. Pod film, ki je nas-
tal lansko leto, se podpisu-
je režiser, tridesetletni Ro-
žle Bregar iz Radovljice, ki 
je na Festivalu gorniškega 

filma skupaj s pokojnim 
Juretom Breceljnikom sla-
vil lansko leto, ko je bil na 
najboljši ocenjen njun film 
Zadnji ledeni lovci. Film 
Nepoškodovane je film o 
gibanju Balkan River De-
fence in njegovem protago-
nistu Roku Rozmanu ter o 
zadnjih prosto tekočih re-
kah Evrope, ki jih najdemo 
na Balkan.

»Eden osnovnih name-
nov festivala je spodbudi-
ti slovensko filmsko pro-
dukcijo, hkrati pa smo ne-
kaj domačim filmom omo-
gočili, da so prišli v svet, kaj-
ti nagrada na našem festi-
valu je pomembna referen-
ca. Če pomislimo na lanske-
ga zmagovalca, film Zadnji 
ledeni lovci Rožleta Bregar-
ja in Jureta Breceljnika, je ta 

pozneje osvojil še vrsto festi-
valskih nagrad po vsem sve-
tu,« razlaga direktor festiva-
la Silvo Karo, zadovoljen, da 
je v naboru 32 filmov letos 
tudi pet zgodb slovenskih 
ustvarjalcev.

Film Rožleta Bregarja bo 
na ogled tudi jutri, 21. fe-
bruarja, ob 18. uri v Linhar-
tovi dvorani Cankarjevega 
doma.

Nepoškodovane danes premierno
Včeraj, 18. februarja, se je začel Festival gorniškega filma, na kateri bo premierno na ogled tudi film 
Radovljičana Rožleta Bregarja Nepoškodovane.
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Komercialist svetovalec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: V. raven izobrazbe, 6 mesecev delovnih izkušenj, zaželeno je dovo-
ljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, vozniški izpit B-kategorije. 
Vzajemna, d. v. z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 3. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja del, m/ž (po Sloveniji – Ljubljana, Škofja Loka, Celje, Novo mesto, Ma-
ribor, Murska Sobota) 
Delo bo vključevalo: organizacijo, usklajevanje in nadzor del, usklajevanje in nad-
zor del zunanjih izvajalcev, sodelovanje pri izvajanju del na terenu, pripravo analiz, 
poročil in predlogov ukrepov, pripravo začasnih in končnih situacij, izvajanje teh-
ničnih prevzemov, vodenje evidenc, pripravo podatkov in njihov vnos v informa-
cijski sistem. GVO, d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 17. 3. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Sodelavec za izvoz in uvoz pošiljk, m/ž (Radovljica) 
Kaj pričakujemo: izkušnje na podobnem delovnem mestu so tvoja prednost, ven-
dar se bomo ujeli tudi, če nimaš izkušenj na tem področju, da imaš veselje do ko-
municiranja in dela s poslovnimi partnerji, in si samoiniciativen ... Sportina Bled, d. 
o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 28. 2. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja prodaje, m/ž (Kranj) 
Iščemo samostojnega, samoiniciativnega in kreativnega vodjo prodaje. Če ste 
odličen vodja, sposobni samostojno voditi izvedbo prodajne strategije in pripe-
ljati podjetje do želenih prodajnih ciljev, vas vabimo, da se prijavite na prosto de-
lovno mesto in postanete del zgodbe o uspehu v mednarodno priznanem podje-
tju. Iskra ISD Strugarstvo, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 2. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec, m/ž (Kranj Primskovo) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prodajanje in svetovanje kup-
cem, sprejemanje vplačil, po potrebi manipulacija z viličarjem. Merkur trgovina, d. 
o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 28. 2. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Mizar, m/ž (Zgoša) 
Izbrani kandidat bo zadolžen za: montažo in vgradnjo pohištva v proizvodnji plovil, 
izvajanje montažnih mizarskih, tesarskih in drugih tehničnih del. SVP Avio, d. o. o., 
Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 17. 3. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Digital marketing specialist, m/ž (Kranj) 
Vaše glavne odgovornosti na delovnem mestu digital marketing specialist bodo: 
priprava in izvajanje strategije digitalnega oglaševanja skladno z marketinški-
mi strategijami produktov, načrtovanje in izvedba digitalnih oglaševalskih ak-
cij vključno z načrtovanjem proračuna, ustvarjanje, vodenje in nadziranje izved-
be digitalnih komunikacijskih kampanj … Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiwei-
sova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 23. 2. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Natakar, m/ž  (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 7 EUR neto), delo 5 dni na teden, 
možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Priča-
kujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, 
zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Do-
tik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 16. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja servisa gozdarske in kmetijske mehanizacije, m/ž (Lesce) 
Vodenje servisa in nadzor nad izvrševanjem servisa in servisne ekipe, stroškovno 
vodenje servisa, fakturiranje servisnih storitev, kontakt s strankami za servis, prev-
zem strojev na servis. Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo. De-
lovno mesto je v Lescah. Trisa, d. o. o., Hraška cesta 5, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 
15. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: izkušnje z delom v velikih kuhinjah, poznavanje področja priprave 
hrane – predpriprava, samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, poznavanje pod-
ročja priprave hrane, zaželena izobrazba gostinske ali živilske smeri, osebna ureje-
nost in čistoča, komunikativnost, natančnost, prilagodljiv delovni čas, lastni prevoz 
(izpit B kategorije). Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbi-
ramo do 14. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pedagog III pripravnik, m/ž (Kranj)
Dela in naloge v skladu s predpisanim programom pripravništva za defektologa v 
zdravstveni dejavnosti. OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 14. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec/analitik za področje ERP, m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: poznavanje jezika SQL, analitične izkušnje, vozniški izpit B-kategori-
je, sposobnost dela v ekipi. Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 13. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Blaznikov večer
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na Blazni-
kov večer z naslovom Ivan Cankar: podobe iz življenja, ki bo 
v četrtek, 21. februarja, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči 
na Spodnjem trgu. Strip o življenju in delu pisatelja Ivana 
Cankarja bosta predstavila avtorja dr. Blaž Vurnik (MGML), 
ki je napisal scenarij, in risar Zoran Smiljanić. Strip je izšel 
leta 2018 in je na 34. Slovenskem knjižnem sejmu prejel ve-
liko nagrado knjiga leta 2018.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo v sredo, 20. februarja, ob 17. uri delavnica Živ-
ljenje z izgubo, v četrtek, 21. februarja, bodo ob 17. uri vesele 
urice italijanščine, v petek, 22. februarja, pa prav tako ob 17. 
uri plesno-ustvarjalna delavnica za otroke v starosti od pet 
do osem let. V Cerkljah bo v petek, 22. februarja, ob 10.15 
urejanje parka pred Domom Tabor, v Šenčurju pa v sredo, 
20. februarja, ob 8.30 telovadba za prožno telo. V Preddvoru 
se bo v četrtek, 21. februarja, ob 9. uri začela Umovadba za 
starejše. Za vse prireditve so obvezne prijave na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke med počitnicami
Mojstrana – Tudi letos so v Slovenskem planinskem muze-
ju pripravili pester program počitniških aktivnosti. Potekale 
bodo od 25. februarja do 1. marca, vsak dan od 16. do 19. 
ure. V ponedeljek, 25. februarja, bo na sporedu delavnica 
Hotel za divje čebele, v torek, 26. februarja, Pogača za ptice, 
v sredo, 27. februarja, Vetrovnica in skrivnostna pisma, v če-
trtek, 28. februarja, Narišimo Marijo (Štremfelj) in izdelajmo 
plezalko, v petek, 1. marca, pa bo delavnica z naslovom Ri-
sanje prebivalcev Pravljičarije na podlage za sedenje. Delav-
nice so primerne za otroke, starejše od šest let, mlajše naj 
spremljajo odrasli ali starejši sorojenci. Prijave na delavnice 
niso potrebne. Izdelke, narejene na delavnici, udeleženci od-
nesejo domov. Za dodatne informacije lahko pokličete na 
08 380 67 32 (kustosinja pedagoginja Neli) ali 08 380 67 30 
(recepcija).

V jeseniški knjižnici
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo v torek, 19. februarja, 
angleške igralne urice ob 16.30, v sredo, 20. februarja, bodo 
nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 
17. uri, v četrtek, 21. februarja, bo ura pravljic ob 17. uri, v 
petek, 22. februarja, bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri, 
delavnica Berem s kužkom pa ob 17. uri.

IZLETI
Romanje po Rožnovenski poti
Brezje – Prijatelji Rožnovenske poti v soboto, 9. marca, vabijo 
na postno romanje po Rožnovenski poti. Geslo tokratnega ro-
manja bo Z vsakim korakom bližje odrešenju. Ob 8.30 bo sv. 
maša v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, zatem pa bo zbor 
ob spomeniku papeža Janeza Pavla II. Na približno 12 kilome-
trov dolgo pot se bodo romarji odpravili ob vsakem vremenu. 
Hoje bo za štiri ure, na pol poti, na info točki, pa bo poskrblje-
no tudi za okrepčilo. Informacije za romanje: Jana Grohar, tel.: 
041 271 635, in Matevž Kleč, tel.: 040 553417.

OBVESTILA

Zbor članov Društva upokojencev Šenčur
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi svoje članice in 
člane na zbor članov, ki bo v petek, 22. februarja, ob 15. uri v 
Domu krajanov v Šenčurju.

Voden ogled spominske sobe in ostankov 
taborišča Ljubelj
Ljubelj – Ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov v četr-
tek, 21. februarja, Društvo regionalnih turističnih vodnikov 
Slovenije v sodelovanju s Tržiškim muzejem in Občino Tržič 
vabi na brezplačni vodeni ogled spominske sobe in ostan-
kov delovnega taborišča Ljubelj jug. Zbirno mesto bo ob 16. 
uri pred gostiščem Karavla Koren. Zaradi možnega snega na 
terenu priporočajo zimsko obutev (škornje, gamaše).

PREDAVANJA
Božja moč v gospodovi večerji
Kokrica – V sredo, 20. februarja, bo ob 18. uri v Kulturnem 
domu predavanje Branka Dežmana z naslovom Božja moč v 
gospodovi večerji. Zbrani bodo molili tudi za bolne. Predavanje 
organizira Zavod za izobraževanje Besede življenja iz Kranja.

Maroko
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 19. 
februarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Popotnik Samo 
Miklič bo zbrane z besedo in sliko popeljal na sever črne 
celine v Maroko.

O homeopatiji
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje homeopatinje Alenke 
Andjelić Dolžan, mag. farm., z naslovom Homeopatija: po-
dobno se zdravi s podobnim, ki bo danes, v torek, 19. febru-
arja, ob 18. uri v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina. 

Kako se spoprijeti s stresom

Kokrica – Turistično društvo (TD) Kokrica vabi na predava-
nje Kako se spoprijeti s stresom, ki bo jutri, v sredo, 20. fe-
bruarja, ob 17. uri v Domu krajanov na Kokrici, v prostorih 
TD Kokrica. Predavala bo mag. Erika Povšnar.

Vrtnice kot del slovenske kulturne dediščine
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu se bo danes, v torek, 
19. februarja, ob 19. uri začelo strokovno predavanja Matja-
ža Mastnaka Vrtnice kot del slovenske kulturne dediščine.

KONCERTI
Koncert Bom naredil stezice prestavljen
Preddvor – Komorni zbor De profundis Kranj obvešča, da 
je večer ljudskih pesmi Bom naredil stezice, ki je bil najav-
ljen za danes, torek, 19. februar, v Domu starejših občanov 
V Preddvoru, zaradi epidemije gripe prestavljen na kasnejši 
termin. 

RAZSTAVE

Šport skozi čas
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na odprtje fo-
tografske razstave Šport skozi čas jeseniškega fotografa 
Franca Črva, ki bo v Galeriji Kosova graščina v četrtek, 21. 
februarja, ob 17. uri. 

PREDSTAVE

I  Njofra
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje si v 
četrtek, 21. februarja, ob 20. uri lahko ogledate komedijo I  
Njofra, v kateri igrata Gojmir Lešnjak - Gojc in Vlado Novak.

Štirje letni časi
Stražišče – DPD Svoboda – Gledališče Stražišče vabi v 
Šmartinski dom Stražišče na ogled komedije Štirje letni časi. 
Predstavo si v petek, 22. februarja, lahko ogledate ob 19.30, 
v soboto, 23. februarja, pa ob 19. uri. Avtor komedije je Vinko 
Möderndorfer, priredba in režija pa sta delo Maje Ahačič. 
Veseli bodo prostovoljnih prispevkov.

Nune (za)pojejo
Tržič – V soboto, 23. februarja, bo ob 19. uri v Kulturnem 
centru Tržič muzikal Nune (za)pojejo. Muzikal je slovenska 
komična glasbena priredba znanega filma in je koprodukcija 
Šole petja mag. art. Alenke Gotar ter Glasbene šole Logatec 
ter nekaterih članic upokojenskega ženskega pevskega zbo-
ra Trzinke. 
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Poslovila se je naša Tami

Felicita Pečnik
Hvala vsem, ki se je spominjate.

Njeni domači

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si
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Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
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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.

Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

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.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

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

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

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

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

delavnica
PRETRESIMO STRES
Maruša Pfajfar, univ.dipl.psih., 
Tina Rehberger, univ.dipl.psih
torek, 19. 2., ob 18.00, dvorana

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

predavanje
KER HOČEM (ZA)DIHATI
Mag. Violeta Irgl, Jana Debeljak
četrtek, 21. 2., ob 19.00, dvorana

pogovor
#ZOBOTREBEC! PRVI PRISTANEK 
SLOVENSKEGA STRIPA NA PLANETU ZDA
Zoran Smiljanić, Izar Lunaček, Nejc Juren
sreda, 20. 2., ob 19.00, dvorana
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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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

2-SOBNO stanovanje, Šk. Loka - Fran-
kovo nas., 54 m2, varščina 3 najemni-
ne, tel.: 041/664-899  
 19000461

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

PISARNO (60,5 m2) in tri parkirna mes-
ta pod nadstrešnico, (62 m2) na naslo-
vu Gorenjesavska cesta 15, Kranj. 
Info: 040 190 977, upraviteljica@ 
necemer.si  
 19000455

ODDAM

OPREMLJEN gostinski lokal, 183 m2, 
v okolici Tržiča, ob glavni cesti, z vrtom 
in parkiriščem, tel.: 040/201-265  
 19000441

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SUZUKI Jimny 1.5 TD, let. 2006, 2. 
las tnik, cena 5.800 EUR, 120.000 
km, tel.: 04/26-25-860, 041/816-
528  
 19000467

KUPIM

OSEBNO vozilo, po možnosti od 1. 
lastnika, klima, lepo ohranjen, tel.: 
031/374-706 19000465

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

15-PALIČNA ALU platišča, 5 x 10 pre-
mera, za vozila Seat, VW, Škoda, Audi, 
tel.: 040/651-199  
 19000459

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE deske, debeline 25 mm, 
primerne za zračni kanal strehe, tel.: 
041/214-500 
 19000464

KURIVO
PRODAM

SUHA hrastova in jesenova drva, mo-
žna dostava, tel.: 041/350-263 
 19000462

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SEDEŽNO garnituro – dvosed, trosed, 
fotelj, kot nova, temno rjav skaj, cena 
1.000 EUR, tel.: 031/431-165 
 19000463

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19000468

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, mistika, tarot. Obve-
zno branje za iskalce resnice, tel.: 
040/567-544 19000444

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, višji ce-
novni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 
 19000445

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

VOJAŠKO srajico Labod, vel. 43, cena 
10 EUR, tel.: 040/232-490  
 19000466

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

TRAKTOR – Zetor, Ursus, Univerzale, 
Store, Deutz, IMT ali TV ter ostalo me-
hanizacijo, tel.: 031/562-809  
 19000404

PRIDELKI
PRODAM

OKROGLE silažne bale, Žirovnica, tel.: 
031/715-355 19000454

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 19000405

Rezultati 14. kroga – 17. 
februarja 2019

5, 7, 15, 19, 24, 28, 31 in 2

Loto PLUS:
1, 2, 27, 28, 30, 36, 39 in 25

Lotko: 2 1 3 7 9 5

Sklad 15. kroga za 
Sedmico: 860.000 EUR
Sklad 15. kroga za PLUS: 

190.000 EUR
Sklad 15. kroga za Lotka: 

150.000 EUR

LOTO

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in KG pi-
ščanci. Pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113  
 19000277

PRAŠIČA, domača krma, in jesenova 
drva, tel.: 041/711-866 
 19000460

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli pomočni-
co za delo v kuhinji. Prijave na info@
pr-kralj.si ali 041/689-669. Pr`Kral, 
d.o.o., Verje 9, Medvode 
 19000436

GOSTILNA Pr`Kral zaposli kuharja 
(m/ž). Prijave na info@pr-kralj.si ali 
041/689-669. Pr`Kral, d.o.o., Verje 
9, Medvode 
 19000437

HONORARNO zaposlimo pomočnico 
v kuhinji in strežbi. Pavlin Anica, s.p., 
Šenturška Gora 23a, Cerklje, tel.: 
031/361-215 
 19000457

IŠČEMO osebo za strežbo pijač. Delo 
je v popoldanskem času, od ponedelj-
ka do petka. Obvezen je lasten prevoz. 
Panter bar, d.o.o., Hrastje 52, Kranj, 
tel.: 040/244-335, Meta 
 19000456

ZAPOSLIMO kuharja, delo je dopol-
dansko. Gostilna Logar, Igor Logar, 
s.p., Hotemaže 3a, Preddvor, tel.: 
040/130-877 
 19000380

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico, iz 
okolice Bleda, Bohinja, Radovljice ali 
Jesenic. Gostilna Batišt Tomaž Zupan, 
s.p., Bohinjska Bela 128, Boh. Bela, 
tel.:  04/57-20-100 
 19000439

IŠČEMO – voznika tovornjaka, za delo 
v Avstriji in Nemčiji. Plača 1.725 EUR 
bruto. Dnevnice so prištete k plači in 
so neobdavčene. +436-764-601-702 
- g. Grilc. Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec, 
Avstrij  
 19000406

GRAGOR Tomaž Rogelj, s.p., Nova 
vas 40, Preddvor –  Za dobro plačilo 
zaposlimo 2 osebi; motiviranega, izku-
šenega strojnika TGM, z izpitom kate-
gorije B in izkušenega gradbenega de-
lavca. Več informacij na tel.: 041/347-
429, Tomaž 19000458

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d.o.o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 19000200

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, 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

IZDELAVA lesenih stopnic in balkon-
skih lesenih ograj. Mizarstvo Boštjan 
Mrak, s.p., Hotemaže 20, Preddvor, 
tel.: 041/613-727 19000453

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

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

Poslovila se je naša draga

Jana Saje
iz Naklega

V krogu družine se bomo od nje poslovili v sredo, 20. februarja 
2019, ob 15. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba 
od 9. ure dalje v poslovilni vežici. 
Na njeno željo hvaležno odklanjamo sveče in cvetje v korist  
dobrodelnosti.
 
Vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(M. Kačič)
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Anketa

Lovro Dovžan, Golnik:

»V osnovni šoli imam dobre 
ocene, zato sem že sedaj od-
ločen, da postanem zdravnik. 
Gimnazija je tista izobraže-
valna ustanova, ki mi bo dala 
dovolj znanja za vpis na me-
dicinsko fakulteto.«

Živa Teran, Radovljica:

»Bila sem na treh gimnazi-
jah, kjer sem se pozanimala, 
kakšne uspehe dosegajo nji-
hovi dijaki. Tudi videz šole 
mi je pomemben, saj jo bom 
obiskovala štiri leta in bi se 
rada v njej dobro počutila.« 

Žan Bunič, Preddvor:

»Obiskal sem Gimnazijo 
Kranj in Gimnazijo Škofja 
Loka. Sem športnik, zato bos-
ta ključni pri izbiri prilagoje-
nost šole in podpora športni-
kom. Starši me podpirajo ne 
glede na to, kaj bom izbral.«

Katja Mekuč, Preddvor:

»Odločila sem se za kranjsko 
gimnazijo, ker omogoča tre-
ninge odbojke in bom imela 
tako znanje in šport združe-
na na enem mestu. To šolo 
obiskuje tudi brat in bom šla 
po njegovih stopinjah.«

Maša Likosar

Minuli petek in soboto so 
bodoči dijaki in študentje 
obiskali srednje in višje šole 
ter fakultete, kjer so potekali 
informativni dnevi. Osnov-
nošolci so nam zaupali, ko-
liko srednjih šol so obiskali, 
kaj bo ključno pri njihovi od-
ločitvi in kdo bo vplival nanjo. 

Foto: Gorazd Kavčič

Kam naprej

Nika Naglič, Kranj:

»Pomembno mi je, kako dob-
ro me šola pripravi za vpis 
na fakulteto. Zanimajo me 
jezikovni in mednarodni pro-
grami, te ponujajo gimnazije, 
zato sem v času informativ-
nih dni obiskala tri.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes in jutri bo prevladovalo pretežno jasno vreme, v četrtek 
pa bo sončno z občasno povečano oblačnostjo.

Maša Likosar

Kranj – Da bi bila odločitev 
lažja, so jih srednje šole, 
višje strokovne šole, fakul-
tete in akademije na infor-
mativnih dnevih seznanile 
s podatki o vpisu in nadalj-
njem izobraževanju. Bodo-
či dijaki in študenti so lah-
ko skupaj s starši v petek in 
soboto obiskali eno ali več 
šol, kjer nameravajo nada-
ljevati šolanje. Med bolj pri-
ljubljenimi izobraževalnimi 

ustanovami je še vedno Gi-
mnazija Kranj, ki se je v pe-
tek dopoldan šibila od rado-
vednih, a obenem nekoliko 
prestrašenih devetošolcev. 
Sprejel jih je ravnatelj Franc 
Rozman. »Pred vami je tež-
ka odločitev. Vsaka odloči-
tev je težka. Mlad človek se 
tega ne zaveda, ker odloči-
tev namesto njega velikok-
rat sprejemajo starši, učite-
lji ... Vi temu pravite, da vam 
težimo. Videli boste, koliko 
huje vam bo, ko boste morali 

odločitev sprejemati sami, 
takrat se boste z nostalgijo 
spominjali časov, ko so vam 
''ta stari težili''.«

Po uvodni predstavitvi 
šole, njenih programov, ob-
šolskih dejavnosti in uspe-
hov so vodiči – dijaki tretje-
ga letnika – osnovnošolce 
popeljali po prostorih hra-
ma učenosti. Ogledali so si, 
kako poteka pouk, in pos-
tavljali vprašanja, ki so se 
nanašala predvsem na sta-
tus športnikov, težavnost 

šolanja, teste, malico, izlete, 
javni prevoz do šole ... Star-
ši so med tem pridobivali in-
formacije na okrogli mizi. 
V prvi vrsti jih je zanimalo, 
s kakšnimi težavami se so-
očajo dijaki prvega letnika 
in katere smeri ponuja šola. 
Mama Klavdija Videmšek, 
ki je spremljala hčerko, pra-
vi, da na končno izbiro šole 
ne bo vplivala. »Pri starej-
ši hčerki smo imeli preveč 
vpliva na odločitev, kar se 
kasneje ni izkazalo za naj-
boljše. Mlajši bomo tokrat 
popolnoma pustili proste 
roke, naj se odloči sama.«

Gimnazija Kranj bo v šol-
skem letu 2019/2020 po-
nujala 244 prostih mest. Pe-
dagoginja in učiteljica socio-
logije Tanja Varjačič je poja-
snila: »Množičen obisk infor-
mativnega dneva kaže, da gi-
mnazija še vedno sodi med 
zanimivejše šole. Obenem 
je prav, da se na drugi stra-
ni daje velik poudarek stro-
kovnim šolam.« Varjačičeva 
opaža, da se veliko učencev 
odloči za gimnazijo, ker se ob 
koncu osnovne šole še ne mo-
rejo odločiti, kaj bi v življenju 
radi počeli. »Želijo si kvalite-
tne osnovne izobrazbe, ki jim 
bo olajšala vpis na fakulteto. 
Gimnazija pa je še vedno tis-
ta, ki jim to zagotavlja.«

Pred vami je težka odločitev
Ob koncu osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja se mnogi vprašajo, kam naprej. 

Ravnatelj Gimnazije Kranj Franc Rozman je bodočim dijakom zaupal, da se je v njihovih 
letih odločal, ali bi postal kmet ali učitelj. Odločil se je za slednje in kranjska gimnazija je 
bila prava izbira za dosego učiteljskega poklica. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so 
na Župančičevi ulici v Kra-
nju posekali drevesa. Vsem 
okoliškim stanovalcem to ni 
bilo všeč, saj so povedali, da 
je bila senca dreves zanje ve-
like vrednosti. 

»Ob arborističnem ogle-
du dreves ob Župančičevi 
ulici 37 v Kranju je bil po-
dan predlog, da se posekajo 
tri smreke. Pred tem so la-
stniki tega objekta na svo-
jem zboru sprejeli sklep, 
da se Mestna uprava Kranj 
opozori na nevarnost dre-
ves ob objektu,« so povedali 

odgovorni na kranjski obči-
ni ter pojasnili, da je bil raz-
log za odstranitev dreves 
zgolj njihovo stanje. 

»Od zadnjega ogleda dre-
ves se je njihovo stanje na-
mreč poslabšalo in bi lahko 
ob ujmah predstavljala ne-
varnost. Debli večjih smrek 
sta v sredini že začeli troh-
neti. Manjša smreka je rasla 
zelo blizu stanovanjske stav-
be, s posekom večje smreke 
ob njej pa bi manjša izgubi-
la zavetrje, s tem pa stabil-
nost,« so tudi pojasnili in do-
dali, da so vsa posekana dre-
vesa rasla na zemljišču v las-
ti Mestne občine Kranj.

Posekali so drevesa

Drevesa bi lahko pomenila nevarnost, zato so jih posekali. 
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Kranj – Zavarovalnica Triglav je leta 1979 začela akcijo Otroci 
Triglava v Planici, v okviru katere si je doslej skoke in polete 
ogledalo že skoraj sto tisoč mladih. Med osemsto otroki, ki 
so bili v Planici pred štirimi desetletji, je bil tudi avtor nagra-
jenega spisa Nevarnosti na poti v šolo in domov, ki je pomen 
skrbi pešcev za varno udeležbo v prometu povzel z besedami 
»bolje živ zajec kot mrtev lev«. V zavarovalnici pozivajo avtorja 
nagrajenega spisa, da se jim javi, prav tako pa tudi druge, ki 
so si kadarkoli v preteklosti pod njihovim okriljem kot osnov-
nošolci ogledali skoke, da jim pošljejo spomine, spominke in 
fotografije. Svoja doživetja lahko delijo prek družabnih me-
dijev ali jih pošljejo po elektronski pošti (digital@triglav.si) 
ali po navadni pošti (Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana s pripisom Za natečaj Otroci Triglava v Planici). 

Štiri desetletja akcije Otroci Triglava v Planici

Tržič – Stečajna upraviteljica Peka Tadeja Tamše je včeraj potr-
dila, da je bila kupnina za Pekov poslovno-proizvodni kompleks 
v Tržiču, za plačilo katere je bil rok podaljšan do 15. februarja, 
v celoti plačana v četrtek, 14. februarja. Kupec je mariborska 
investicijska in nepremičninska družba Reliant, ki je na lanski 
javni dražbi ponudila največ, dobrih 1,4 milijona evrov.

Plačana kupnina za Pekov kompleks v Tržiču


