
AKTUALNO

Ministra ni  
bilo na Jesenice
Odgovorov na vprašanje, kdaj se 
bo z deponije Mala Mežakla pre-
nehal širiti smrad, Jeseničani niso 
dobili. Predstavniki ministrstva so 
zagotovili, da zoper Ekogor ukre-
pa inšpekcija, kazen naj bi bila »v 
petmestnem številu«.

3

KULTURA

Ljudem  
nastavlja ogledalo
V Ljubljani je na ogled retrospek-
tivna razstava stripa Iztoka Sitarja 
z naslovom Pod rdečo zvezdo. 
»Pod rdečo zvezdo zato, ker ta 
zame predstavlja svobodo, tovari-
štvo, solidarnost in predvsem str-
pnost do drugače mislečih.«

8

REKREACIJA

Ruthin tek – več kot  
tisoč udeležencev
Sedmi dobrodelni Ruthin tek je na 
Bled privabil več kot tisoč udele-
žencev. Oseminštirideset ur so 
imeli časa za tek ali hojo okrog je-
zera. Naredili so različno veliko 
krogov, največ, kar trideset, jih je 
vpisal Borut Rojc.
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KRONIKA

Streljala sredi  
belega dne
Kranjski policisti so v četrtek 
obravnavali moška, ki sta streljala 
na Mlaki in v Stražišču; k sreči sta 
uporabljala le plašilno pištolo. Po-
licisti so jima zasegli pištolo in 
naboje, enega od njiju so pridržali 
do streznitve.
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VREME

Danes bo delno jasno z 
občasno povečano oblač-
nostjo. Jutri in v četrtek 
bo jasno, jutri bo ponekod 
pihal severnik.

0/14 °C
jutri: jasno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj – Občina Gorenja vas 
- Poljane je v letih 2006–
2009 na območju nekda-
njega predelovalnega obrata 
Rudnika urana Žirovski vrh 
v Todražu uredila Gospo-
darsko cono Todraž, v ka-
teri danes deluje okoli pet-
najst podjetij. Med njimi je 
tudi Bioenergetika Todraž 
v javno-zasebni lasti (24 od-
stotkov občina, 76 odstotkov 
Energija narave), ki ji je ob-
čina leta 2008 podelila dvaj-
setletno koncesijo za izvaja-
nje gospodarske javne služ-
be oskrbe s toplotno energi-
jo na območju cone. 

Vrnili koncesijo in tožili občino
Bioenergetika Todraž, nekdanji koncesionar za oskrbo s toplotno energijo v Gospodarski coni Todraž, ki 
je deloma tudi v občinski lasti, od Občine Gorenja vas - Poljane zahteva 1,85 milijona evrov odškodnine. 

Čeprav so pred dobrimi desetimi leti načrtovali, da bodo vse objekte v Gospodarski coni 
Todraž daljinsko ogrevali, imajo danes vsi objekti lastne sisteme ogrevanja. / Foto: Gorazd Kavčič412. stran

Priloga:  Loški glas

Urša Peternel

Vrba – Ribčeva domačija v 
Vrbi, ki stoji tik ob Prešer-
novi rojstni hiši, je napro-
daj. Kot izhaja iz ponud-
be nepremičninske agenci-
je, prodajajo stanovanjsko 
hišo in gospodarski objekt 
s skupaj nekaj manj kot šti-
ri tisoč kvadratnimi metri 
zemljišča po ceni 370 tisoč 
evrov. Kot je dejal župan 

Občine Žirovnica Leopold 
Pogačar, ki je z novico se-
znanil občinske svetnike na 
seji prejšnji četrtek, je to ve-
lika priložnost za lokalno 
skupnost. Že več kot dve de-
setletji si namreč prizade-
vajo, da bi objekte in zem-
ljišča ob Prešernovi rojstni 
hiši odkupili, uredili in na-
menili obogatitvi ponudbe 
kulturnega turizma. 

Ribčeva domačija 
je naprodaj
Po besedah žirovniškega župana je to velika 
priložnost za lokalno skupnost, da bodo dopolnili 
ponudbo Prešernove rojstne hiše.

44. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo nedeljo sta 
smučarski tekačici Katja Vi-
šnar in Anamarija Lampič 
poskrbeli še za en zgodovin-
ski dan našega športa. V eki-
pnem sprintu v klasični teh-
niki sta osvojili svoji prvi me-
dalji na velikih tekmovanjih 
ter prvo medaljo v ekipni pre-
izkušnji za Slovenijo. Hitri 
Gorenjki sta hkrati poskrbe-
li, da smo se skupaj z njima 
veselili prve medalje Sloveni-
je na letošnjem nordijskem 
svetovnem prvenstvu v av-
strijskem Seefeldu. Višnar-
jeva in Lampičeva sta dobro 

nastopili v drugi polfinalni 
skupini, osvojili tretje mesto 
in se uvrstili v finale svetov-
nega prvenstva. V finalu je 
bilo na startu deset ekip, po 
izjemno zanimivem teku pa 
sta naši reprezentantki zao-
stali le za svetovnima prvaki-
njama Švedinjama Majo Da-
hlqvist in Stino Nilsson ter se 
v cilju zasluženo veselili dru-
gega mesta.

»Medalja je zame noro 
presenečenje. S Katjo sva si 
jo zaslužili, prav tako si jo je 
zaslužila cela ekipa. Vsi smo 
je veseli in komaj čakamo 
nove tekme,« je nasmejana 
pripovedovala triglavanka 

Anamarija Lampič iz Val-
burge. Presrečna je bila tudi 
Blejka Katja Višnar: »Z Ano 
sva rezultata neizmerno ve-
seli. To je uspeh za celo eki-
po, kolajna za celo ekipo, 
tekmovalke, s katerimi de-
lamo skupaj in se trudimo. 
Vedeli smo, da nam lahko 
uspe z dobrimi smučmi, do-
bro dnevno formo in taktiko. 
Res izjemen dan!« 

Odličen slovenski dan v 
Seefeldu sta dopolnila tudi 
Miha Šimenc in Janez Lam-
pič, ki sta se prvič uvrsti-
la v finale ekipnega sprinta 
ter na koncu osvojila deveto 
mesto. 

Hitri Gorenjki s srebrnima medaljama
Smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija Lampič sta v nedeljskem 
ekipnem sprintu na nordijskem svetovnem prvenstvu v avstrijskem Seefeldu 
osvojili drugo mesto v ekipnem sprintu in se nasmejani veselili srebrnih medalj.

Katja Višnar in Anamarija Lampič sta si na svetovnem prvenstvu v ekipnem sprintu pritekli 
drugo mesto in srebrni odličji. / Foto: SloSki
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme TINE HAFNER iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nina Pušlar se vrača v Cerklje na Gorenjskem 

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika bo Nina Pušlar skupaj 
s svojo spremljevalno skupino nastopila v soboto, 13. aprila 
2019, ob 20. uri. Svojo glasbeno pot je začela v dekliški pop 
skupini Daylight in zasedbi Silencia, širši slovenski javnosti 
pa je postala znana z zmago v Bitki talentov 2005. Svoj prvi 
videospot za skladbo Ni ona je predstavila že teden dni po 
zmagi, 18. decembra 2005, v oddaji Spet doma. Njene največje 
uspešnice so: Ni ona, Vse, kar rečeš mi, Rok trajanja, Objemi 
me zdaj, Štirje letni časi, Slečeno srce, Dež, Odhajam z vetrom, 
Pozdrav z ljubeznijo, Tik tak tok, Bilo lepo bi, Saj sva skupaj, 
Kdo še verjame, Svet je tvoj!, Ta svet ne zna živet. Vstopnice 
so na voljo na Eventim.si, lahko jih naročite po e-pošti (center.
cveka@gmail.com) ali po telefonu (041 962 418 – Maruša). 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
ogled koncerta, če boste odgovorili na nagradno vprašanje: 
Iz katerega kraja prihaja Nina Pušlar? Odgovore pošljite do 
srede, 6. marca 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 15. februarja 2019, prej-
mejo dve vstopnici za koncert Wernerja v Kranju Dani Slivnik 
iz Tržiča, Jože Resman iz Begunj na Gorenjskem in Metka 
Čavlovič iz Kranja, nahrbtnik z vrvico RTV Slovenija pa Breda 
Iskra iz Begunj na Gorenjskem, Maruša Triller iz Naklega in 
Diana Rugale iz Tržiča. 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 19. februarja 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Joséja Carrerasa v Stožicah Marjanka 
Ponebšek iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Z včerajšnjim dnem, 
25. februarjem, so začeli teči 
roki za izvedbo volilnih opra
vil za volitve v Evropski par
lament, ki bodo 26. maja. 
Od včeraj lahko politične 
stranke določajo liste kan
didatov za volitve poslank 
in poslancev v skladu s svo
jimi pravili, volivci pa z daja
njem podpore na predpisa
nih obrazcih. Rok za vloži
tev kandidatnih list se bo iz
tekel 26. aprila, ko se bo za
čela tudi uradna predvolilna 
kampanja. Organizatorji vo
lilne kampanje bodo morali 
do 10. aprila odpreti poseb
ne transakcijske račune za 

njeno financiranje. Državna 
volilna komisija bo seznam 
potrjenih list kandidatov 
določila do 9. maja, do 10. 
maja pa seznam javno obja
vila. Do 10. maja bodo lah
ko volivci tudi vpogledali v 
volilne imenike in zahtevali 
vpis, če jih ne bo v evidenci 
volilne pravice, ali popravek, 
če bodo podatki napačni. Do 
15. maja bodo stanovalci do
mov za starejše, volivci, ki 
so v bolnišnicah, in tisti na 
prestajanju kazni lahko za
htevali glasovanje po pošti. 

Predčasno glasovanje bo 
potekalo od 21. do 23. maja. 
Javna volilna kampanja se 
bo končala 24. maja, ko se 
bo tudi začel volilni molk.

Začetek volilnih opravil 
za evropske volitve

Danica Zavrl Žlebir

Kokrica – Predsednik pokra
jinske zveze Zdravko Mal
nar je v uvodu nanizal ne
katere probleme, za kate
re bi bilo dobro, da pridejo 
do ušes odločevalcev, da se 
pri njihovem reševanju kaj 
premakne. Tako se denimo 
urejanje sistema dolgotraj
ne oskrbe vleče že skoraj pol
drugo desetletje, težave so 
pri zagotavljanju domskega 
varstva starejših, kjer jih na 
dom čaka že okoli osem ti
soč, opozarjajo na zniževa
nje standardov v domovih, 
na Gorenjskem pa razmiš
ljajo tudi, kako projekt Sta
rejši za starejše bolj vključiti 
v pokrajinsko organizacijo.

Ta projekt, ki od leta 2004 
poteka pri Zvezi društev 
upokojencev Slovenije, je 
predstavila njegova vodja 
Rožca Šonc. Z obiski prosto
voljcev pri starostnikih na 
njihovih domovih ugotavlja
jo, kako ti živijo in kakšno 
pomoč potrebujejo, da bi z 
ustrezno podporo čim dlje 
lahko ostali v domačem oko
lju. V teh letih so zajeli 65 od
stotkov vseh starejših od 69 
let, vsak peti je dobil katero 
od pomoči, in to dokazuje, 
da je program potreben in 
pomemben. To je leta 2017 
prepoznal tudi Evropski par
lament, ki mu je dodelil nag
rado državljan Evrope. Po
budnika zanj sta bila poslan
ca iz Slovenije Igor Šoltes in 
Ivo Vajgl. 

Evropa in Slovenija sta 
pred demografskim izzi
vom: že vsak peti prebiva
lec Evrope je star nad 65 let, 
v Sloveniji je te populacije 
18 odstotkov, v prihodnjih 

treh desetletjih je pričakova
ti, da bo v tej starostni sku
pini že vsak tretji Slovenec. 
Kot je v pogovoru, ki ga je vo
dila Slavica Bučan, poudaril 
evropski poslanec Igor Šol
tes, se je za prihodnost tre
ba vprašati, kakšno družbo 
želimo. Tu gre za reševanje 
vprašanj, kot so zdravstve
na oskrba starejših, narašča
joč pojav demence, domsko 
varstvo, ugodnejše razmer
je med plačami in pokojni
nami, pokojnine, ki so z de
lom prislužena pravica – in 
ne socialna pomoč – in mo
rajo omogočiti dostojno živ
ljenje. Toda reform naj bi ne 
bila deležna zgolj ta področ
ja, temveč davčno in finanč
no, transport, trg dela, skrb 
za socialno šibkejše, zdra
va hrana, okolje ... Od spre
memb na teh področjih je 
namreč odvisno tudi pri
hodnje polnjenje pokojnin
ske blagajne in s tem položaj 

starejših. Je cilj družbe zgolj 
dobiček ali tudi humani
zem, pred tem vprašanjem 
je vsa Evropa. Šoltes ob tem 
omenja tudi program Starej
ši za starejše, ki je s svojo so
lidarnostjo in empatijo lep 
odgovor na to dilemo. Oseb
nega kontakta in stiska rok 
ne more nadomestiti nobe
na še tako draga koncesijska 
storitev, pravi Šoltes. 

Na Kokrici je predstavil 
tudi pobudo o izvzetju hra
ne iz sistema javnega naro
čanja (zakon zdaj dopušča 
petino lokalne pridelane hra
ne), katere cilj je spodbuditi 
večji delež kakovostno lokal
no pridelane hrane v vrtcih, 
šolah, bolnišnicah, domo
vih za starejše. Globalizaci
ja hrane namreč predstavlja 
veliko tveganje, o čemer smo 
se lahko prepričali ob aferi s 
poljskim mesom, kajti potro
šniki smo še premalo zašči
teni, nadzor ni zadosten, na 

evropskih trgih se pojavlja 
tudi dvojna kakovost hrane, 
ena za zahtevno zahodno, 
druga za vzhodno tržišče. 
Pobudo je v treh letih pod
prlo veliko število ljudi, med 
njimi veliko strokovnjakov, 
še naprej pa poteka podpiso
vanje peticije na to temo.

Spregovorili so tudi o pri
hodnosti Evropske unije, ki 
se spopada z mnogimi teža
vami in se ljudje sprašujejo, 
ali je takšna povezava še smi
selna. Ta zveza ni idealna, 
meni Igor Šoltes, a kaj je al
ternativa! Vsak posebej bi se 
težko borili proti globalnim 
izzivom, skupaj smo moč
nejši, poudarja. Želel bi si 
pa več enotnosti med osmi
mi evropskimi poslanci, ki v 
Evropskem parlamentu za
stopajo Slovenijo in da bi o 
njej v Evropi govorili dobro. 
Tako pa so še največjo eno
tnost dosegli glede svetovne
ga dneva čebel.   

Evropejci skupaj močnejši
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je na Kokrici gostila evropskega poslanca dr. Igorja 
Šoltesa. Beseda je bila o položaju starejših, o kakovostnem staranju, o poslančevi pobudi za povečanje 
deleža lokalno pridelane hrane v bolnišnicah, domovih za starejše, šolah in vrtcih, dotaknili so se tudi 
letošnjih volitev v Evropski parlament.

Evropski poslanec Igor Šoltes v družbi predsednika gorenjske pokrajinske zveze 
upokojencev Zdravka Malnarja / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Domu Petra Uzar
ja v Tržiču so skupaj z dru
štvom Spominčica – Alzhei
mer Slovenija pred nekaj 
dnevi odprli demenci pri
jazno točko, ki je namenje
na osebam v zgodnji fazi de
mence, svojcem in vsem dru
gim, ki potrebujejo informa
cije o demenci. O tem, kako 
prepoznati prve znake de
mence, kako komunicirati z 
osebami z demenco in kam 
jih usmeriti po nadaljnjo po
moč, ko se osebe izgubijo in 
ne vedo, kje so. Osebje na de
menci prijazni točki je uspo
sobljeno in ima vse potrebne 

informacije za tovrstno po
moč. Vršilka dolžnosti di
rektorice Doma Petra Uzar
ja dr. Anamarija Kejžar je po
vedala, da je odprtje te točke 

krona vseh njihovih doseda
njih prizadevanj tudi na po
dročju demence: »Približno 
štirideset odstotkov naših 
stanovalcev ima demenco. 

Demenca postaja del naše 
starosti, gremo z njo vštric, 
odpiramo vrata in se druži
mo. Dom Petra Uzarja je naš 
skupni dom in pomembno 
je, da se v njem vsi stanoval
ci dobro počutijo.« Kot je še 
poudarila Kejžarjeva, je izzi
vov na področju demence še 
veliko, tudi odprtje demenci 
prijazne točke je korak nap
rej. Sodelavka Spominčice 
Jelena Stepanovič pa je de
jala, da so prvo takšno toč
ko odprli julija 2017 v uradu 
varuha človekovih pravic, do 
zdaj so jih po Sloveniji naš
teli 82. Poudarila je pomen 
ozaveščanja in destigmatiza
cije demence.

Odprli demenci prijazno točko

Jelena Stepanovič (levo) in Anamarija Kejžar / Foto: Tina Dokl
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Ena od osrednjih tem 
kamniške občinske poli-
tike v zadnjem desetle-

tju (ali še celo dlje) je gradnja 
nove mestne Osnovne šole 
Frana Albrehta. 

Šola je dotrajana in požar-
no nevarna, projekti in raz-
lične s tem povezane študije 
se pripravljajo, spreminjajo, 
dopolnjujejo (in tudi veliko 
stanejo), v namenski občinski 
sklad za gradnjo šole kapljajo 
evri, in čeprav novinarji po 
zagotovilih vodstva občine že 
zadnje dve leti pišemo naslo-
ve, kot so Šolo bodo začeli gra-
diti spomladi, se projekt – vsaj 
vidno – ne premakne.

Toliko bolj pomirjujoče je 
bilo za občane, predvsem 
starše tamkajšnjih učencev in 
sodelavce šole, poslušati pred-
volilne obljube na zadnjih lo-
kalnih volitvah. Prav vseh se-
dem županskih kandidatov si 
je bilo enotnih – gradnja šola 
je naša prioriteta in začela se 
bo spomladi. To so podpirale 
tudi vse politične stranke in 
predvolilne obljube v Kamni-
ku verjetno še nikdar niso bile 
tako usklajene. Člani sveta 
šole so županske kandidate 
pozvali k objavi javnih odgovo-
rov in zavez in tudi na predvo-
lilnih soočenjih obljube o grad-
nji nove šole v letošnjem letu ni 
bilo težko izgovoriti nikomur.

A s prihodom novega župa-
na in z novo sestavo občinske-
ga sveta – torej tistimi, ki so 
pred volitvami vse to obljub-
ljali – se je pogled na gradnjo 

šole povsem spremenil. Gre še 
za prioriteto, če denarja za 
projekt v letošnjem proračunu 
sploh ni? 

»Kar smo obljubili, mora-
mo izpolniti.« »Iti z glavo 
skozi zid samo zato, ker smo 
nekaj obljubili, je neodgovor-
no.« To sta si na zadnji seji 
govorila nasprotna si tabora v 
občinskem svetu, a dejstvo je, 
da svetniki in županski kan-
didati očitno niso vedeli, kaj 
obljubljajo, saj so tudi sami 
zgolj verjeli – obljubam. Zdaj 
namreč zatrjujejo, da je bil 
projekt vseskozi zavit v skriv-
nosti. Ne le da je gradnja nove 
šole ocenjena na vrtoglavih 
devetnajst milijonov evrov, še 
bolj skrb vzbujajoče je to, da 
znesek še zdaleč ni dokončen, 
da bi se nekateri zaradi poce-
nitve vsega lotili povsem zno-
va in da niti lokacija ni tista, 
ki bi že bila dokončna. Kdaj 
bo torej izvoljena občinska 
politika v Kamniku izpolnila 
svoje obljube?

In kaj, če jih ne? Spomin 
volivcev je navadno zelo slab, 
kažejo izkušnje, in prelomlje-
ne obljube redkokdaj prinesejo 
posledice. Če ne drugega, si 
bodo lokalne politike morda 
znova privoščile vsaj pustne 
šeme. Kot so to naredili nedav-
no na Viru pri Domžalah, 
kjer je bil ob prevzemu pustne 
oblasti v ospredju metro, ena 
od predvolilnih obljub enega 
od županskih kandidatov, ki 
je svojo uresničitev lahko do-
čakala le v pustni deželi.

Obljube

KOMENTAR
Jasna Paladin

Urša Peternel

Jesenice – »Jesenice, mesto 
smeti in smradu,« je pisalo 
na plakatu, s katerim je sku-
pina občanov Jesenic v petek 
želela pričakati ministra za 
okolje Jureta Lebna. A mini-
stra na okroglo mizo, na ka-
teri so govorili o problema-
tiki smradu z deponije Mala 
Mežakla, ni bilo. V zadnjem 

hipu se je opravičil zaradi ne-
odložljivih obveznosti, je pa 
na Jesenice poslal tri svoje 
sodelavce. Med Jeseničane je 
prišel tudi Slavko Hrženjak, 
lastnik in direktor podjetja 
Publicus, ki ima prek hčerin-
ske družbe Ekogor koncesijo 
za obdelavo mešanih odpad-
kov v CERO Mala Mežak-
la. Kot je dejal, javno službo 
obdelave mešanih odpadkov 
opravljajo za gorenjske obči-
ne in še dve občini, kjer ima 
Publicus koncesijo. Doslej so 
na Mali Mežakli predelali že 
70 tisoč ton odpadkov, količi-
ne pripeljanih odpadkov pa 
se v zadnjem obdobju zmanj-
šujejo. Težavo imajo z lahko 
frakcijo, ki čaka na odvoz na 

sežig v tujino. Ta hip naj bi 
na odvoz čakalo 5500 ton lah-
ke frakcije, v sežig pa naj bi 
jo odpeljali še letos. Problem 
smradu naj bi bil rešen v pol 
leta, je dejal Hrženjak. A zdi 
se, da izjavi nihče od priso-
tnih občanov ni zares verjel, 
saj je Ekogor že leta 2016 za-
čel obljubljati, da bo zadeve 
uredil »v pol leta« ...  

Državni sekretar na mi-
nistrstvu za okolje Aleš Pri-
jon je dejal, da imajo teža-
ve z lahko frakcijo v vsej 
Evropi, saj je Kitajska usta-
vila uvoz plastičnih odpad-
kov. Vse sežigalnice v Evro-
pi so preobremenjene, cene 
so se podvojile. Slovenija 
se bo morala odločiti, ali bo 

zgradila lastno sežigalnico, 
je dejal. Prijon je poudaril, 
da je v CERO Mala Mežak-
la že nekajkrat ukrepala in-
špekcija, saj odpadke kopiči-
jo izven objekta CERO, ko-
ličine pa so večje od največ-
jih količin, ki so zapisane v 
okoljevarstvenem dovolje-
nju. Ekogorju je bil izrečen 
inšpekcijski ukrep in pos-
tavljen rok za odstranitev, 
ki pa ga Ekogor ni spoštoval. 
Zato je bila podjetju izreče-
na kazen (po Prijonovih be-
sedah »v petmestnem števi-
lu«), inšpekcijski postopek 
pa se nadaljuje. Kazni so z 
vsakim obiskom inšpektor-
jev višje, je dejal Prijon, zad-
nji inšpekcijski nadzor pa je 

bil opravljen januarja letos. 
A kot je dodal, veliko podje-
tij raje plačuje kazni, kot ure-
di zadeve, saj je to ceneje ...

Župan občine Jesenice 
Blaž Račič je ob tem dejal, da 
je reševanje problematike za 
Občino Jesenice in koncesi-
onarja očitno prezahtevno, 
računajo na pomoč države 
in v začetku marca naj bi se 
na to temo sestali z minis-
trom za okolje. 

Na okrogli mizi, ki jo je 
organiziral občinski odbor 
stranke Levica – Jeseniška 
alternativa, so sicer govori-
li tudi o problematiki plazu 
na Koroški Beli in morebi-
tni selitvi Splošne bolnišni-
ce Jesenice.

Ministra ni bilo na Jesenice
Pravih odgovorov na vprašanje, kdaj se bo z deponije Mala Mežakla prenehal širiti smrad, Jeseničani 
niso dobili. Predstavniki ministrstva so zagotovili, da zoper Ekogor ukrepa inšpekcija, kazen naj bi bila 
»v petmestnem številu«.

Skupina občanov, ki že dalj časa opozarja na problem smradu z deponije Mala Mežakla, se 
je zbrala pred Kolpernom, a ministra niso dočakali.

Je pa razburjenje med 
občani v dvorani Slavko 
Hrženjak povzročil 
tudi z izjavo, da »to niso 
odpadki Ekogorja, to so 
vaši odpadki«.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Vršilka dolžnosti di-
rektorice Doma Petra Uzar-
ja Tržič dr. Anamarija Kej-
žar podpira peticijo. Ob tem 
je spomnila na stavek iz mla-
dosti: »Če si priden in delaš 
dobro, te nima kaj skrbeti v 
starosti.« To ne drži več, in 
ker se glas stanovalcev v do-
movih starejših ne more sli-
šati na ulici, saj so mnogi 
med njimi težje gibljivi, ne-
pokretni in spregledani, so v 
tržiškem domu na pobudo 
stanovalca Draga Isteniča 
napisali peticijo. V njej po-
zivajo ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, naj se kot 
ustanovitelj domov za sta-
rejše odgovorneje obnaša 
do vseh starostnih skupin, 

tudi do starejših, in naj ta-
koj prevzame konkretne uk-
repe za zagotovitev kadra 
na področju oskrbe in nege 
pa za kritje višjih stroškov 
dela, saj so ti stroški padli 

na stanovalce in svojce, kar 
je nesprejemljivo. V petici-
ji pozivajo k skrbi za ohra-
nitev javne mreže v social-
ni oskrbi in negi starejših, 
saj si na stara leta zaslužimo 

dostojanstvo. Nadalje priča-
kujejo, da bi aktivnosti na 
področju nastajajoče dol-
gotrajne oskrbe morale biti 
skupne z ministrstvom za 
zdravje in ministrstvom za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti. 

Peticija je v podpis na vo-
ljo na recepciji Doma Petra 
Uzarja, po elektronski pošti 
so jo poslali tudi drugim slo-
venskim domovom za sta-
rejše, Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije, Social-
ni zbornici Slovenije, Zve-
zi društev upokojencev Slo-
venije. V tržiškem domu so 
namreč prepričani, da to ni 
samo težava enega doma, 
ampak vseh slovenskih do-
mov za starejše v javni mre-
ži. Ne nazadnje – tudi današ-
nji mladi bodo enkrat stari.

Peticija v podporo dostojni starosti
V tržiškem domu starejših je nastala peticija Starajmo se z dostojanstvom. Z njo opozarjajo na vse 
dražje oskrbnine, ki padejo na pleča stanovalcev in svojcev, na pomanjkanje kadra, ogroženost javne 
mreže v socialni oskrbi in negi starejših. Pristojno ministrstvo pozivajo k spremembam.

Drago Istenič, stanovalec v Domu Petra Uzarja Tržič, 
je pobudnik peticije, ki jo je pred nekaj dnevi prebral 
stanovalcem doma. / Foto: Tina Dokl 
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Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim 
500 naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico. Vabljeni  
na pustni torek, 5. marca, med 10. in 14. uro v sprejemno  
pisarno  Gorenjskega glasa,  Nazorjeva ulica 1, Kranj.

Kdor prej pride, 
prej melje!

Pustni torek  
na Gorenjskem glasu

Urša Peternel

Jesenice – Pred dvema leto-
ma je skupina zanesenja-
kov, zvečine domačinov iz 
Planine pod Golico, od Ob-
čine Jesenice odkupila smu-
čišče Španov vrh. Ustano-
vili so podjetje Športni cen-
ter Španov vrh in uredili vse 
potrebno za ponoven zagon 
enosedežnice, ki je najsta-
rejša še delujoča žičniška na-
prava v državi. Kot je povedal 
direktor podjetja Milan Kli-
nar, so v lanski sezoni naš-
teli 31 smučarskih dni. »Le-
tošnja zima pa je zelo slaba, 
našteli smo le šest smučar-
skih dni,« je povedal Klinar. 
Smučišče, ki je povsem od-
visno od naravnega snega, 
obratuje le ob koncih tedna, 
zaradi pomanjkanja sne-
ga zdaj le v zgornjem delu. 
Kot je ob tem dejal Klinar, za 
zdaj ne načrtujejo ureditve 
sistema dodatnega zasne-
ževanja, saj bi bila investi-
cija prevelika. Zato se zave-
dajo, da bodo obiskovalce na 

Španov vrh morali privablja-
ti prek celega leta. 

Pri pripravi dogodkov so-
delujejo z Društvom za ra-
zvoj turizma Jesenice, in kot 
je dejal predsednik društva 
Andraž Sodja, bo prvi več-
ji dogodek tradicionalni 
Smuk za trofejo svinjska gla-
va, ki bo potekal na pustno 
nedeljo, 3. marca. To bo že 
53. izvedba smuka, začetki 

prireditve segajo v leto 1967. 
Obiskovalce na Španov vrh 
želijo privabiti tudi v maju, 
ko cvetijo narcise, ko bo se-
dežnica vozila vsak konec 
tedna. Pripravili bodo vode-
ne ture na Španov vrh, astro-
nomska opazovanja, preda-
vanja in pravljične dogod-
ke za otroke. Na zgornji po-
staji smučišča je urejen tudi 
gostinski lokal, z novima 

najemnikoma se vračajo 
tudi številni pohodniki. Iš-
čejo tudi možnosti za razvoj 
kolesarskega turizma.

Sodja je prepričan, da bi 
prav Španov vrh lahko pri-
speval dodano vrednost jese-
niškemu turizmu. Ta je v po-
rastu, saj so leta 2013 na Je-
senicah zabeležili nekaj več 
kot 8700 turističnih nočitev, 
lani pa že 32.500. 

Načrti smučišča Španov vrh
V letošnji sezoni je smučišče zaradi pomanjkanja snega obratovalo le šest dni. 

Smučišče Španov vrh se ponaša z enim najlepših razgledov na Julijce. 

Žirovniški župan je pove-
dal, da se je takoj povezal z 
ministrstvom za kulturo, in 
prihodnji teden je dogovor-
jen za sestanek, na katerem 
naj bi dorekli vse potrebno 
za uveljavljanje predkupne 
pravice. Po Pogačarjevih be-
sedah bi se z odkupom izpol-
nile dolgoletne sanje, prek 
javno-zasebnega partner-
stva bi želeli v delu skednja 
urediti objekt s sprejemni-
co, galerijo in trgovinico za 

obiskovalce Prešernove roj-
stne hiše. Z odkupom bi re-
šili tudi problem dostopa do 
bližnje cerkvice sv. Marka.

V preteklosti so mediji si-
cer že večkrat pisali o spo-
rih sedanjega lastnika Rib-
čevine z občino, da je odga-
njal obiskovalce, ki so čez 
dvorišče hodili do cerkvice, 
večkrat je morala posredo-
vati policija, z zadevo se je 
ukvarjalo sodišče. Leta 2012 
sta lastnika Ribčevino že 
prodajala, takrat za 2,5 mili-
jona evrov.

Ribčeva domačija je 
naprodaj
31. stran

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Občani so 
akcijo lepo sprejeli, odzivajo 
se na naše vabilo, da doseda-
nje plastične vrečke, kamor 
so odlagali odpadno emba-
lažo, zamenjajo z zabojniki. 
Naš osnovni cilj pa je, da se 
čim manj embalaže odloži v 
naravo, je povedal direktor 
Komunale Kranjska Gora 
Blaž Knific.

»Tako kot povsod po Evro-
pi se tudi pri nas zavedamo 
problema, ki ga predstavlja 
odpadna plastika. In 49 tisoč 

vrečk, kolikor smo jih na pri-
mer samo lani razdelili obča-
nom in za katere smo skupaj 
porabili kar osem tisoč evrov, 
prav gotovo pomeni dodatno 
obremenjevanje okolja.«

Zabojnik lahko dobijo vse 
fizične osebe, ki imajo stal-
no prebivališče v občini, in 
kot je povedal Knific, so ob-
čani načeloma dobro ozave-
ščeni in se lepo odzivajo na 
pobudo o menjavi zbiralni-
kov odpadne embalaže. Do 
sedaj so že razdelili dva ti-
soč zabojnikov, želijo pa si, 
da bi bila z njimi opremljena 

velika večina gospodinjstev 
v občini. »Seveda je jasno, 
da nekateri nimajo prosto-
ra za zabojnike; za tiste lah-
ko še vedno ostanejo v upo-
rabi tudi plastične vreče,« je 
še pojasnil Knific.

Kot je povedal, si v podje-
tju prizadevajo tudi, da bi se 
čim več gospodinjstev vklju-
čilo v sistem ločenega zbira-
nja bioloških odpadkov, saj 
pri rednih pregledih, ki jih 
opravljajo na Komunali, še 
vedno opažajo precejšnjo 
količino, odloženo v zaboj-
nike za mešane odpadke.

Namesto vrečk zabojniki
V Kranjski Gori so se že pred časom odločili, da bodo plastične vrečke, v 
katerih so občani zbirali odpadno embalažo, zamenjali z zabojniki. Menjava 
je za uporabnike brezplačna.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Dvigu plač skladno 
z aneksom h kolektivni po-
godbi v javnem sektorju sle-
di podražitev cen v javnem 
zavodu Vrtec Tržič. S prvim 
marcem bodo za prvo staro-
stno obdobje otrok cene višje 
za 4,44 odstotka (polna cena 
bo 470 evrov), za drugo staro-
stno obdobje za 6,95 odstot-
ka (polna cena 369 evrov), za 
kombinirani oddelek in od-
delek za otroke, stare od tri 

do štiri leta, se bo cena zvišala 
za 10,65 odstotka (polna cena 
398 evrov). Nominalno pre-
dlagana cena za starše pome-
ni v povprečju višje doplači-
lo 5,60 evra na mesec za prvo 
starostno obdobje, doplači-
lo 6,72 evra za drugo staro-
stno obdobje ter v povprečju 
doplačilo 10,64 evra za kom-
binirani oddelek in oddelek 
za otroke, stare od tri do šti-
ri leta. Kot je pojasnil župan 
Borut Sajovic, dvig cen po ve-
čini nosi občinski proračun. 

Iz proračuna se za razliko 
med ceno programov in pla-
čilom staršev zagotavljajo 
sredstva za plače v Vrtcu Tr-
žič, prispevke in materialne 
stroške. Družine plačajo naj-
več 77 odstotkov cene progra-
ma, takih družin je v tržiški 
občini samo osem, drugi pla-
čajo manj, v povprečju dopla-
čilo staršev znaša 28 odstot-
kov cene programa. Cene tr-
žiškega vrtca so, primerjal-
no, nižje kot v Radovljici in 
višje kot v Naklem.

Podražitev vrtca v Tržiču

Breznica – Žirovniški občinski svetniki so na seji prejšnji če-
trtek v prvem branju sprejeli odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) Obvoznica Vrba. S tem so naredili 
korak naprej k začetku gradnje obvozne ceste mimo naselja 
Vrba; po sedanjih načrtih naj bi bil odlok sprejet še pred pole-
tjem, to pa bo tudi osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in odkupe zemljišč. Dokument je še do konca meseca javno 
razgrnjen, v sredo ob 17.30 upa bo v sejni sobi Občine Žirov-
nica potekala tudi javna obravnava. Žirovniški župan Leopold 
Pogačar je ob tem ponovno poudaril, da se projekt gradnje ob-
voznice vleče že predolgo, za vsem ljubšo vzhodno varianto pa 
niso dobili soglasij nosilcev urejanja prostora. Zahodna trasa 
bo tako kompromis, a bo vendarle razbremenila gost promet 
skozi vas in omogočila normalno prevoznost in varnost pešcev.

Javna obravnava o obvoznici mimo Vrbe
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Mateja Rant

Bled – V letošnjem prora-
čunu Občine Bled načrtuje-
jo 14,3 milijona evrov prihod-
kov. Od tega imajo za nalož-
be na voljo skoraj šest mili-
jonov evrov lastnih sredstev, 
še dodatnih tristo tisoč evrov 
pa bodo za naložbe nameni-
li drugim proračunskim po-
rabnikom.

Med največjimi projek-
ti v letošnjem in prihod-
njem letu bo Medgeneracij-
ski center Vezenine na Seli-
šah, so pojasnili na občini in 
dodali, da je komunalno ure-
janje poslovno-stanovanj-
ske cone na Selišah že kon-
čano. V kratkem naj bi dobi-
li uporabno dovoljenje, nada-
ljujejo pa tudi projekt grad-
nje medgeneracijskega cen-
tra. »V centru bo prostor za 
novo knjižnico, programe 
Ljudske univerze Radovlji-
ca – Medgeneracijskega cen-
tra Bled in dnevni center za 
dnevno oskrbo starejših, ki 
jo bo izvajal Dom dr. Janka 

Benedika Radovljica.« Za 
Seliše se občina nadeja tudi 
evropskih sredstev za ozele-
nitev območja in muzejsko 
zbirko v Medgeneracijskem 
centru, so še pojasnili. Med 
večjimi naložbami so omeni-
li še vzpostavitev centralne-
ga ogrevanja v Zadružnem 
domu Ribno ter odkup ze-
mljišč in obnovo pristana za 
pletne na Mlinem, ki je vre-
dna okrog 160 tisoč evrov. 
Vrtec Bled bo dobil še novo 
otroško igrišče, parkirišča pri 
vrtcu ob Seliški cesti pa novo 
podobo in novo ozelenitev. 
»Z evropskimi sredstvi je 
podprta tudi otroška didak-
tična pot, ki bo zaživela okoli 
jezera in so jo pri turističnem 
krožku izdelali otroci iz blej-
ske osnovne šole.« Enega iz-
med ohranjenih blejskih ko-
zolcev bodo kot kolesarsko 
počivališče prestavili ob ko-
lesarsko stezo ob severni ob-
voznici, načrtujejo pa tudi še 
dve novi izposojevalnici ko-
les, in sicer ob Ledeni dvora-
ni in pri Infrastrukturi Bled.

Za naložbe šest 
milijonov evrov
Blejski občinski svetniki so na seji pretekli teden 
potrdili tudi letošnji proračun, »težak« dobrih 
štirinajst milijonov evrov.

Mateja Rant

Bled – V Kavarni Park na 
Bledu so pred časom kon-
čali nujno prenovo strehe, 
zdaj pa so se lotili še teme-
ljite prenove notranjosti, je 
razložila direktorica marke-
tinga v Sava Turizmu Ana 
Praprotnik. Novo podobo 
naj bi kavarna dobila v dru-
gi polovici marca. »Gostje 
bodo tako od pomladi dalje 
lahko uživali v privlačnem 
in prenovljenem ambien-
tu z najlepšim razgledom 
na Blejsko jezero, otoček in 
grad,« je poudarila.

»S prenovo bo Kavarna 
Park dobila podobo moder-
ne, sveže kavarne s pridi-
hom lokalne note, obenem 
pa bo prilagojena globalne-
mu gostu, ki obišče Bled,« 
je napovedala Ana Praprot-
nik in dodala, da bo blejska 

kremna rezina tako dobila 
popolnoma prenovljen in 
osvežen dom. Slavna blej-
ska rezina bo imela namreč 
še naprej osrednje mesto v 
ponudbi omenjene kavar-
ne. Kremno rezino izdelu-
jejo v slaščičarski delavni-
ci Hotela Park, pri čemer se 
natančno držijo originalne-
ga recepta iz leta 1953. »Pri 
pripravi uporabljamo na-
ravne sestavine, original-
ne 'kremšnite' ne vsebuje-
jo nobenih barvil, konzer-
vansov in drugih dodatkov, 
zato jih pripravljamo dnev-
no sveže,« je razložila Ana 
Praprotnik in napoveda-
la, da bodo ostalo ponud-
bo v Kavarni Park preno-
vili, pri čemer bo vsebova-
la elemente tako globalne-
ga kot lokalnega ter bo pri-
lagojena sodobnemu gostu, 
ki obišče Bled.

Kavarno Park prenavljajo

Kavarna Park na Bledu bo dobila novo podobo. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Mojstrana – Ob neobičajnih 
temperaturah za ta čas, ob 
18. uri je bilo v Mojstrani na-
mreč še 14 stopinj, so gorski 
reševalci iz treh držav minu-
li petek prikazali svoje zna-
nje obvladovanja reševalnih 
sani na tradicionalni, osmi 
tekmi. Na tekmovanju s t. i. 
akiji, kjer ne šteje najhitrej-
ši čas, temveč tisti, ki je naj-
bližji povprečju, se je pome-
rilo kar 45 reševalskih dvo-
jic z z reševalnimi sanmi, ki 
so sicer namenjene prevozu 
ponesrečencev na zasneže-
nih področjih. Najhitrejša je 
bila sicer ekipa Kranj 1 v se-
stavi Miha Triler in Matevž 
Vučer, ki je s progo opravila 
v minuti in enajstih sekun-
dah, a ker gre za tekmovanje, 
s katerim tudi poudarjajo 
varnost, so se organizatorji 

odločili, da bo zmagovalec 
tisti, ki se najbolj pribli-
ža povprečnemu času vseh 

nastopajočih. Na prvo mesto 
se je tako ob velikem navdu-
šenju uvrstila ekipa Sarajevo 

2 v sestavi Vedad Mujić in 
Zaim Begaj, drugo mesto je 
zasedla ekipa Tržič 1 v sesta-
vi Matjaž Kos in Robert Vi-
dic, tretje pa ekipa Mojstra-
na 5 v sestavi Toni Urbas in 
Grega Kofler. Tekmovanje je 
bilo hkrati tudi druženje gor-
skih reševalcev iz treh držav, 
Slovenije, Hrvaške in Bosne 
in Hercegovine, letos pa so 
zaradi obveznosti manjka-
li Avstrijci. Kot je dejal pred-
sednik GRS Mojstrana Jože 
Martinjak, se že osem let tru-
dijo, da bi na tekmovanje pri-
vabili čim več reševalcev in 
naredili prijeten dogodek, 
ki je hkrati tudi usposablja-
nje. »Naši reševalci v glav-
nem hodijo po težkih akci-
jah v gorah, tekmovanje pa 
je zanimiv dogodek, ki obu-
ja spretnost vožnje z reševal-
nimi sanmi, ki je že nekoli-
ko zamrla.« 

Tekmovali z reševalnimi sanmi
GRS Mojstrana je v petek na smučišču v Mojstrani priredila tradicionalno, že osmo mednarodno 
tekmovanje z reševalnimi sanmi.

Na tekmi ni bila pomembna hitrost, ampak varnost in 
pravilna vožnja.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot smo že poroča-
li, je dr. Anamarija Kejžar 
odstopila z mesta direkto-
rice Doma Petra Uzarja Tr-
žič, svet zavoda Doma Pe-
tra Uzarja je na javnem 
razpisu izbral novo direk-
torico dr. Karmen Arko. K 

njenemu imenovanju so 
že dali pozitivno mnenje 
tudi tržiški občinski sve-
tniki, potrditi jo mora še 
pristojno ministrstvo. Ar-
kova je doštudirala defek-
tologijo in domsko pedago-
giko. Magistrirala je iz soci-
alnega menedžmenta, dok-
torirala iz gerontologije. 

Trenutno je pomočnica di-
rektorja v Centru šolskih in 
obšolskih dejavnosti Jur-
ček v Kočevju. Če bo potrje-
na za direktorico tržiškega 
doma, bo ta po njenih zago-
tovilih ostal hiša prijaznih 
ljudi, skušala bo doseči za-
dovoljstvo vseh zaposle-
nih, oskrbovancev, svojcev, 

lokalne skupnosti. Razvoj-
no naravnanost doma želi 
okrepiti in še naprej dose-
gati poslovno uspešnost. 
Arkova prihaja iz Kočevja, 
kot je pojasnila, ima par-
tnerja, ki je zaposlen na 
Gorenjskem, zato se je od-
ločila, da se tudi sama ori-
entira na Gorenjsko. 

Predstavitev kandidatke za direktorico
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Planinsko društvo Bled
Riklijeva cesta 9, 4260 Bled

RAZPIS ZA DELO OSKRBNIKA V PLANINSKI 
KOČI NA LIPANCI (m/ž)
Planinsko društvo Bled objavlja razpis za delo oskrbnika v pla-
ninski koči na Lipanci. Delo poteka preko celega leta. Oskrbnik 
bi z delom začel s 1. novembrom 2019.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
– imajo ustrezne delovne izkušnje,
–  imajo osnovno računalniško znanje (delo z blagajno in  

internetom),
– pogovorno obvladajo vsaj en tuj jezik – angleško,
– imajo zaželeno znanje vzdrževalnih opravil v koči.

Prijave s kratkim življenjepisom, dosedanjimi izkušnjami in  
opisom svojega videnja dela v koči pošljite do 31. marca 2019 
na naslov Planinsko društvo Bled, Riklijeva cesta 9, 4260 Bled  
s pripisom »RAZPIS«.

Dodatne informacije lahko dobite pri predsedniku društva Ja-
nez Petkošu na tel. št. 031 834 128.

S prijavljenimi kandidati bo opravljen razgovor. O izbiri boste 
obveščeni. 

Maša Likosar

Jamnik – Na spominski slo-
vesnosti pri osrednjem 
spomeniku na Jamniku so 
se zbrani spomnili vseh 
žrtev druge svetovne vojne 
iz vasi na obronkih Jelovi-
ce: Jamnika, Podblice, Ne-
milj, Njivic in Rovt, ki so v 
času narodnoosvobodilne 
vojne in okupacije žrtvova-
le 37 življenj. »Teror okupa-
torja Jamničanom in prebi-
valcem drugih vasi pod Je-
lovico ni vzel poguma. Še 
bolj so podprli borce NOB, 
z njimi simpatizirali in od-
hajali v partizane. Zavedali 
so se, da bo le odločen upor 
preprečil okupatorjevo na-
mero, da večino prebival-
cev Gorenjske preseli in jih 
priključi tretjemu rajhu,« 
je povedal organizator slo-
vesnosti Franci Hrastnik.

Slavnostni govornik Bojan 
Potočnik, predsednik Ob-
močnega združenja sloven-
skih častnikov Creina Kranj, 
pravi, da je vas Jamnik sve-
tel vzor složnosti in pleme-
nitosti, ki so jo prebivalci iz-
kazali v času druge svetov-
ne vojne. »Preprosti ljudje 
so tedaj razumeli pomen in 
vlogo odpora in upora pro-
ti okupatorju. Brez njih in 
njim podobnih po Sloveniji 

ne bi bilo zmage nad naciz-
mom in fašizmom. Še po-
sebno mlajše generacije naj 
vedo, kaj je Jamnik in kolik-
šen je bil davek, da je Slove-
nija končno dočakala svobo-
do,« je dejal Potočnik in na-
daljeval: »Ko danes politika 
na neverodostojnih in celo 
ponarejenih dejstvih iz pre-
teklosti ponovno zasaja sov-
raštvo med mlade ljudi, je 
prav, da nenehno opozarja-
mo na ta popolni nesmisel. 
Premalo nas je in nevarnost, 
da bi izgubili mir in svobodo, 

še vedno obstaja. Vsako seja-
nje sovraštva je neuspešno, 
če se takšna semena ne pri-
mejo. Zato je treba obsoditi 
vse poskuse potvarjanja zgo-
dovine in sovražnega govo-
ra. Ne pričakuje se več vojna, 
kot smo jih poznali iz prete-
klosti, pa vendarle takrat, 
ko padejo vse civilizacijske 
norme, nastanejo drugačne 
okoliščine, ko se je treba bo-
riti za preživetje in obstoj.«

Slovesnosti sta se udele-
žila tudi predsednik Zdru-
ženja borcev za vrednote 

NOB Kranj Božo Janež in 
predsednik Krajevne skup-
nosti Podblica Andraž Po-
točnik, ki je dodal, da slove-
snost ni namenjena temu, 
da bi sodili, temveč da se 
spomnimo vsega hudega, 
česar je človek zmožen, in 
naj nam bo v opomin, kaj 
se nikoli več ne sme pono-
viti. Kulturni program so 
oblikovali otroci podruž-
ničnih šol Podblica in Bes-
nica, recitator Rudi Zevnik 
ter MPZ Kokrškega odreda 
iz Preddvora.

Vzor složnosti in plemenitosti
Mineva petinsedemdeset let, odkar je 27. februarja nemška vojska napadla vas Jamnik in jo z 
zažigalnimi granatami popolnoma uničila.

Spominska slovesnost pri osrednjem spomeniku v vasi Jamnik ob 75. obletnici požiga vasi 
in v spomin žrtvam druge svetovne vojne na tem območju / Foto: Primož Pičulin 

Vilma Stanovnik

Kranj – Luxury Travel Gu-
ide je vodilni mednarodni 
turistični portal za zahtev-
nejše potnike. Vsako leto z 
objektivnimi kriteriji nagra-
dijo najboljše na svojih pod-
ročjih. Za vse dobitnike na-
grad veljajo enaka stroga 
merila ocenjevanja, ki jih iz-
vajajo strokovnjaki z boga-
timi izkušnjami v turizmu. 
Ti so se letos odločili, da za 
evropskega zmagovalca v ka-
tegoriji luksuznih posestev 
imenujejo celotno posestvo 
Brdo pri Kranju.

Novo priznanje je za Brdo 
še eno od priznanj, ki jih 
je za turistični razvoj pre-
jel Javni gospodarski za-
vod Protokolarne storitve 
RS (JGZ Brdo), ki ga že dru-
gi mandat vodi direktorica 
Špela Munih Stanič. Uprav-
ljajo lani nagrajeni evropski 
unikatni grad leta Grad Str-
mol in znamenito Vilo Bled. 

Kot pravijo v JGZ Brdo, 
nagradam sledijo tudi po-
slovni rezultati. Zavod že 
več let dosega najvišjo bo-
nitetno oceno AAA. Lansko 
leto se je JGZ Brdo kot edi-
ni javni zavod uvrstil celo 

na lestvico stotih najhitreje 
rastočih podjetij v Sloveniji 
– gazela 2018. 

Posestvo Brdo se že dlje 
časa promovira kot zelena, 
butična, aktivna destinaci-
ja z višjo dodano vrednostjo, 
kar je v skladu tudi s strate-
škimi usmeritvami turistič-
nega razvoja Slovenije. Ce-
lotno posestvo je imenova-
no za kulturni spomenik, 
naravno vrednoto državne-
ga pomena ter varovano ob-
močje Natura 2000. 

Brdo pri Kranju je letos 
nominirano še za eno pre-
stižno nagrado. Internatio-
nal Hospitality Award ga je 
uvrstil v ožji izbor za najbolj-
ši hotel za poslovne dogodke 
in srečanja. 

Prav tako laskavi naslov bu-
tičnega hotela leta, ki ga po-
deljuje Luxury Travel Gui-
de, je že tretjič zapored osvo-
jil kranjski hotel Actum. Ho-
tel Actum je v središču Kra-
nja na Prešernovi ulici, kjer je 
bila na pogorišču iz leta 1811 
zgrajena meščanska hiša, 
v kateri so domovali kirurg 
Luka Perg, trgovca Anton Lo-
kar in Franc Souvan z druži-
nami in drugi. V zadnjih letih 
je v njej butični hotel Actum.

Brdo je posestvo, 
Actum pa hotel leta
Posestvo Brdo pri Kranju je dobilo nagrado za 
zmagovalca med luksuznimi posestmi, kranjski 
hotel Actum pa za butični hotel leta.

Maša Likosar

Šenčur – Društvo se je pro-
gramu pridružilo že leta 
2005 in uspešno delovalo 
vse do leta 2014. Tedaj so se 
soočili s kadrovskimi menja-
vami in problemi, zato je so-
delovanje z Zvezo društev 
upokojencev Slovenije, ki 
izvaja program, nekoliko za-
mrlo. Kot je na razširjeni seji 
društva, ki je bila namenjena 
razpravi o ciljih, dosedanjih 
uspehih in problemih izva-
janja programa, dejal pred-
sednik društva Ciril Sitar, 
so v času mirovanja izvaja-
li aktivnosti vsebinsko veza-
ne na programa, poenosta-
vili so le administrativne ob-
veze. »Programu se ponov-
no formalno priključujemo, 
ker smo spoznali pomanka-
nja, predvsem izmenjavo iz-
kušenj, znanja o načinu in 
metodah delovanja ter izo-
braževanja. Obenem si želi-
mo pridobiti sredstva s stra-
ni programa,« je dejal Sitar.

Seje sta se udeležila tudi 
koordinator programa Starej-
ši za starejše na Gorenjskem 
Edo Kavčič in vodja progra-
ma v Zvezi društev upokojen-
cev Slovenije (ZDUS) Rož-
ca Šonc, ki je dejala, da bo 
ponovna priključitev progra-
mu za društvo enaka nove-
mu začetku. »Čeprav štiri leta 
niso bili vključeni v program, 

so bili vseeno aktivni, med-
sebojno pomoč so izvajali v 
okviru njihovega socialne-
ga programa,« je dejala Šon-
čeva in dodala: »ZDUS jim 
bo ob izpolnjenih pogojih, 
to je predvsem zadostno šte-
vilo koordinatorjev in prosto-
voljcev, omogočil, da uspeš-
no zaženejo program in pri-
dobijo sredstva za delovanje. 

Njihovim kandidatom pro-
stovoljcem bomo pripravili 
dodatna izobraževanja, udele-
žili se bodo lahko tudi rednih. 
Prvo, računalniško izobraže-
vanje bo danes, 19. februarja, 
na njem bodo dobili zadostna 
znanja, da bodo lahko uspeš-
no sodelovali in sledili novo-
stim programa na rednem 
marčevskem izobraževanju.«

Spet v programu Starejši za starejše
Društvo upokojencev Šenčur je po štirih letih ponovno formalno pristopilo k programu Starejši za 
starejše – Starejši za višjo kakovost življenja doma.

Društva upokojencev Šenčur je ponovno formalno pristopilo k programu Starejši za starejše. 
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Naklo – Waldorfska šola je prvič najela prostore v stavbi nek-
danjega Vrtca Rožle v Naklem v šolskem letu 2016/2017. De-
javnost te šole na tej lokaciji ostaja, je pa župan Ivan Meglič 
občinskim svetnikom na prvi letošnji seji povedal, da so ga 
iz šole obvestili o tem, da imajo za šolsko leto 2019/2020 od-
delke polne in bi se radi širili še za en oddelek prvega razreda. 
Župan je pojasnil, da je občina zainteresirana, da je stavba 
naseljena, ter da podpirajo dejavnost waldorfske šole, vendar 
pa je občina že precej vložila v ta objekt, s čimer so šoli omo-
gočili tudi že širitev. In da več od tega občina ne zmore, po 
zakonu je občina sicer dolžna zagotoviti le delovanje javnega 
šolskega zavoda.

Waldorfska šola se želi širiti za še en razred
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V kampu Camping Reichmann, Hodiše / Keutschach 
v bližini Celovca, zaposlimo

kuharja m/ž (Koch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje in oskrba. Mesečna plača najmanj 
1.700,00 evrov neto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. 

2 čistilki m/ž (Reinigungsfrauen) 
Delo v kampu poteka od maja do konca septembra. Po potrebi 

brezplačno bivanje. Mesečna plača od 1.200,00 do 1.300,00 evrov neto. 

pomožnega kuharja m/ž (Beikoch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje.

Prosimo, javite se nam na
tel. 0043 664 143 0 437 - g. Hassler

ali po e-pošti na info@camping-reichmann.at
www.camping-reichmann.at

Za delo v naši mehanični delavnici v Feldkirchnu 
na avstrijskem Koroškem zaposlimo

avtomehanika m/ž
(KFZ-Mechaniker)

Pogoj je znanje nemščine. Delo za polni delovni 
čas, 38,5 ur na teden. Mesečna plača 2.500,00 

evrov bruto. 14 plač letno. V primeru boljše kva-
lifikacije in ustreznih delovnih izkušenj plačamo 

tudi več. Veselimo se vaše pisne vloge na

AUTO STRANIG GMBH
Industriestraße 16, A-9560 Feldkirchen i. K. 

oz. po e-pošti na autostranig@aon.at
Dodatne informacije: 0043 4276 3276

info@g-glas.si

Jasna Paladin

Kamnik – Prihodki občine v 
letošnjem letu so načrtovani 
v višini 24,5 milijona evrov, 
odhodki pa v višini 27,5 mili-
jona evrov, pri čemer se prib-
ližno 3,5 milijona evrov pre-
naša iz lanskoletnega prora-
čuna. Za investicije je predvi-
denih osem milijonov evrov, 
kar je trideset odstotkov pro-
računa in po mnenju občin-
ske uprave znak, da je prora-
čun razvojno naravnan.

A veliko svetnikov se s tem 
ne strinja, saj v proračunu ni 
številnih investicij, ki so bile 
načrtovane, napovedane ali 
celo obljubljene v prejšnjem 
mandatu – asfaltiranje ces-
te na Veliko planino in ob-
nova številnih dotrajanih 
cest, odkup zemljišč na juž-
nem delu nekdanje smodni-
šnice … Predvsem pa v leto-
šnjem proračunu ni pred-
videnega denarja za grad-
njo nove Osnovne šole Fra-
na Albrehta, zato letos tudi 
ne bo obljubljenega začetka 
gradnje. Nova šola naj bi po 
zadnjih podatkih stala kar 
devetnajst milijonov evrov, 
pri čemer pa sta v posebnem 
skladu zgolj dva milijona 
evrov. Večino denarja bi ob-
čina tako dobila z zadolževa-
njem, to pa bi pomenilo, da 
prihodnjih nekaj let v občini 

ne bi bilo denarja za nobe-
no drugo investicijo. »Novo 
šolo potrebujemo, a nikakor 
ne za tak denar. Ljudje so ob 
omembi tega zneska zgrože-
ni. Iti z glavo skozi zid, zato, 
ker smo nekaj obljubili, ni 
odgovorno,« je povedal sve-
tnik Franci Spruk in se stri-
njal, da je bil projekt vse do 
prihoda novega župana Ma-
teja Slaparja zavit v skriv-
nosti. S tem pa se ne stri-
njajo opozicijski svetniki na 
čelu z nekdanjim podžupa-
nom v začasnem opravlja-
nju funkcije župana Igor-
jem Žavbijem. Matej Slapar 

je bil zadnja štiri leta podžu-
pan in dvanajst let svetnik, 
zato bi lahko imel vse pot-
rebne informacije, so pou-
darili. Novo vodstvo občine 
je prepričano, da je projekt 
gradnje nove šole treba pre-
veriti in poceniti, zato je smi-
selno, da se denar za to z za-
dolževanjem zagotovi v pro-
računu prihodnjega leta.

Od osmih milijonov, na-
menjenih za investicije, je v 
osnutku proračuna štiristo 
tisoč evrov namenjenih ob-
novi poškodovanih cest in 
dva milijona za gradnjo se-
kundarnih kanalizacijskih 

vodov v Tuhinjski dolini. 
Gradili bodo hodnik za pešce 
v Stahovici, kanalizacijo v Bi-
stričici, odkupili prostore za 
Glasbeno šolo Kamnik, ure-
dili sistem izposoje koles v 
Kamniku … Veliko postavk 
se bo še spremenilo, saj ima-
jo svetniki do drugega branja 
možnost z amandmaji pre-
dlagati spremembe.

Osnutek proračuna za 
leto 2019 so svetniki potr-
dili s petnajstimi glasovi za 
in sedmimi proti, sedem 
svetnikov se je glasovanja 
vzdržalo ali pa niso bili pri-
sotni.

Kritike na osnutek proračuna
Kamniški svetniki so na februarski seji nameravali obravnavati dvoletni proračun, a so osnutek za leto 
2020 umaknili z dnevnega reda, osnutek za letošnje leto pa potrdili za las. Kljub obljubam v njem 
namreč ni denarja za novo Osnovno šolo Frana Albrehta.

Kamniški svetniki so bili pri obravnavi proračuna za leto 2019 na dveh bregovih.

Aleš Senožetnik

Vodice – Izmed treh prijav 
so na komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja zaradi enakega števi-
la glasov članov komisije v 
obravnavo občinskemu sve-
tu predlagali dva kandida-
ta. Poleg dozdajšnje uredni-
ce Natalije Rus se je na raz-
pis prijavil tudi nekdanji dol-
goletni novinar in urednik 
Dela Uroš Šoštarič. Mne-
nja o obeh kandidatih so bila 

med svetniki deljena. Po be-
sedah Žige Janežiča (Srce 
Občine Vodice) mora biti od-
govorni urednik občan Vo-
dic, zato je zagovarjal potrdi-
tev domačinke Natalije Rus. 
Medtem pa so svetniki Lis-
te neodvisnih krajanov zago-
varjali spremembo na mes-
tu odgovornega urednika. 
Rusova se jim namreč zdi 
pristranska, zato so bili bolj 
naklonjeni Šoštariču. Sve-
tniki NSi niso podprli nobe-
nega od obeh kandidatov, 

saj prav tako dvomijo o nep-
ristranskosti dozdajšnje 
urednice, medtem ko se je 
Uroš Šoštarič zanje preveli-
ka neznanka, kot je povedal 
član liste Tomaž Gyergyek.

Po javnem glasovanju, v 
katerem je sicer Natalija Rus 
dobila šest glasov za in osem 
proti, Šoštarič pa pet za in šest 
proti, je župan Aco Franc Šu-
štar ugotovil, da glasovanje 
ni bilo izvedeno po poslovni-
ku, saj bi morali svetniki gla-
sovati poimensko o enem ali 

drugem kandidatu. Šuštar je 
sicer predlagal ponovitev gla-
sovanja, ki pa ga svetniki niso 
izglasovali, zaradi česar bodo 
razpis za mesto odgovornega 
urednika javnega občinskega 
glasila primorani ponoviti. 

Zaradi zapleta tako v Vodi-
cah do nadaljnjega ostajajo 
brez odgovornega urednika 
Kopitarjevega glasa in posle-
dično tudi članov uredniške-
ga odbora, saj odlok vršilca 
dolžnosti odgovornega ure-
dnika namreč ne predvideva.

Ostali brez odgovornega urednika
Po izteku mandata dosedanji urednici Kopitarjevega glasa Nataliji Rus v Vodicah iščejo novega urednika 
občinskega glasila.

Komenda – Občina Komenda je objavila več javnih razpisov. 
Za spodbujanje in ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja 
so namenili dobrih 45 tisoč evrov; 5.500 evrov je namenjenih 
za programe in projekte humanitarnih društev in organizacij, 
devet tisočakov pa za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva. Dobrih osem tisoč evrov je namenjenih za sofinanciranje 
programov na področju kulture, za društvene projekte 21 tisoč 
evrov, toliko pa tudi za sofinanciranje prireditev in projektov 
v občini. Rok za oddajo vseh prijav je 18. marec.

Objavljajo več razpisov

Mengeš – Javno komunalno podjetje Prodnik je v okviru pro-
jekta Gospodarjenje z e-odpadki postavilo tri zabojnike za zbi-
ranje elektronskih odpadkov in odpadnih baterij tudi v občini 
Mengeš. Občani bodo odslužene elektronske naprave tako 
lahko oddajali na ekoloških odtokih na križišču Kolodvorske 
ceste in Krekove ulice, Slovenski ulici (za občinsko stavbo) in 
Ropretovi ulici. Prilagojeni zabojniki so primerni za oddajanje 
manjših gospodinjskih aparatov, računalniške opreme, igrač 
ter ostale opreme in odsluženih baterij ter akumulatorjev.

Zbiranje elektronskih odpadkov v Mengšu

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengeški občin-
ski svet je na zadnji seji po-
trdil investicijski program 
za večnamensko športno 
dvorano. Po sprejemu pro-
računa, ki ga bodo svetni-
ki v drugem branju predvi-
doma potrdili na marčevski 
seji, bodo po besedah direk-
torja občinske uprave Ur-
bana Kolarja takoj pripra-
vili tudi javni razpis za iz-
bor najugodnejšega izvajal-
ca del.

Doslej je občina v projek-
tno dokumentacijo vložila 
že dobrega pol milijona, ce-
lotna investicija pa bo stala 
nekaj več kot šest milijonov 

evrov. Od tega si je občina že 
zagotovila 844 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev Eko 
sklada.

Podpis pogodbe z izbra-
nim izvajalcem del v Men-
gšu pričakujejo maja, grad-
nja pa se bo predvidoma za-
čela že junija letos in naj bi 
bila zaključena novembra 
prihodnje leto.

Kot je znano, je investici-
ja, na katero Mengšani ča-
kajo že več let, nujno pot-
rebna predvsem za reševa-
nje prostorske stiske, ki pe-
sti Osnovno šolo Mengeš, 
sodobna športna dvorana 
pa bo dobrodošla pridobitev 
tudi za preostale občane in 
športna društva v občini.

Začetek gradnje junija
Izvajalca za gradnjo športne dvorane bodo v 
Mengšu začeli iskati po sprejemu proračuna.

Jasna Paladin

Kamnik – Občinski svetni-
ki so na svoji februarski seji 
potrdili letošnje prejemnike 
priznanj Občine Kamnik. 
Zlato priznanje bosta preje-
la Janez Sedušak  (za izred-
no življenjsko delo – petde-
set let aktivnega in nesebič-
nega dela na področju športa 
in humanitarnosti) in Knji-
žnica Franceta Balantiča Ka-
mnik  (za vrhunske uspehe 
in dosežke, ki so pomemb-
ni za razvoj in ugled obči-
ne Kamnik), prejemnika 

srebrnega priznanja sta Ju-
stin Klanšek (za več kot štiri-
desetletno prostovoljno delo 
v KS Tunjice in širše v Obči-
ni Kamnik ter krvodajalstvo) 
in Janez Repanšek (za njego-
vo prostovoljstvo in aktivno-
sti v številnih društvih in or-
ganizacijah), bronasto pri-
znanje pa  bo prejel Dušan 
Letnar  (za dolgoletno delo 
na področju taborništva, 
športa, kulture in dela z mla-
dimi). Priznanja jim bo žu-
pan Matej Slapar podelil na 
proslavi ob občinskem pra-
zniku konec marca.

Znani so letošnji  
občinski nagrajenci
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Igor Kavčič

Ljubljana – Stripovski avtor-
ji niso ravno pogosti razsta-
vljavci v večjih eminentnej-
ših galerijah, še redkeje se 
zgodi, da se imajo prilož-
nost predstaviti na pregled-
ni razstavi, ki običajno obse-
ga celoten avtorski opus po-
sameznega avtorja. Doslej 
sta pregledni razstavi doži-
vela le Prešernov nagrajenec 
Miki Muster in nagrajenec 
Prešernovega sklada Tomaž 
Lavrič. Z obsežno pregledno 
razstavo z naslovom Pod 
rdečo zvezdo, ki je od kon-
ca januarja pa do 24. marca 
na ogled v dveh nadstropjih 
Mestne galerije Ljubljana, 
se jima pridružuje tudi Iztok 
Sitar, stripovski ustvarjalec, 
ilustrator in karikaturist z 
več kot 35-letnim avtorskim 
opusom, ob tem pa tudi pu-
blicist in pronicljiv ter kriti-
čen zapisovalec stripovske-
ga ustvarjanja pri nas. »Se-
veda sem bil vesel povabi-
la kustosa Sarivala Sosiča. 
Približno pol leta sem prip-
ravljal originalne stripovske 
table in bibliografijo stri-
povskega ustvarjanja. Od-
ločil sem se, da predstavim 
svoje angažirane stripovske 
albume, ki me na neki način 
tudi najbolj odražajo kot av-
torja. Gre za osem albumov, 
ki sem jih razstavil, ne vem, 
ali gre za naključje ali ne, v 
prav toliko sob, ki so na voljo 
v obeh nadstropjih galerije. 
V vsaki sobi je torej predsta-
vljen en album,« potem ko 
vstopiva v Mestno galerijo 
streljaj od ljubljanskega Ro-
tovža, pove Iztok Sitar, ki je 
doslej sicer podpisal 15 stri-
povskih albumov, ob angaži-
ranih tudi take s humoristič-
no, družinsko, najstniško in 
otroško vsebino. Precej stri-
pov je seveda še v predalu in 
čaka na boljše čase.

»Pod rdečo zvezdo zato, 
ker ta zame predstavlja svo-
bodo, tovarištvo, solidarnost 
in predvsem strpnost do dru-
gače mislečih, česar nam se-
daj najbolj manjka,« Sitar 

razmišlja o naslovu razsta-
ve, na kateri razstavlja stri-
povske albume: Sperma in 
kri (1990), Ženska, ki se lju-
bi z mačkom (1998), Črni 
možje, bele kosti (1999), 
4000 (2001), Zgodba o Bogu 
(2004), Glave (2006), Dnev-
nik Ane Tank (2008) in Ču-
daki ljubijo drugače (2014). 

Kri in sperma

Le kdo bi bil boljši vodič po 
razstavi kot avtor sam? Zač-
neva tam, kjer se vse začne, z 
albumskim prvencem Sper-
ma in kri. Mnogi umetniki 
po tistem, ko so postali pre-
poznavni, neradi govorijo o 
svojih zgodnjih delih. Iztok 
je svoj prvi album – risal in v 
literarnih revijah je sicer ob-
javljal že več let pred tem – 
postavil na začetek razstave. 
Upravičeno. »Album sem iz-
dal v samozaložbi, saj ga za-
radi delikatne tematike ero-
tike in specifične risbe nobe-
na založba ni želela sprejeti 
v svoj program,« se spomi-
nja mojster stripa. Strip de-
jansko bolj spominja na gra-
fično mapo, saj gre za zelo 
kontrastne črno-bele risbe 
s šrafurami, ki delujejo kot 
grafična tehnika lesoreza ali 
linoreza, besedila skorajda 
ni. »Najprej sem strip nesel 

na Mladino, pa mi je takratni 
urednik Ivo Štandeker dejal, 
da bi težko na dveh revialnih 
straneh objavil štiri slike, v 
katerih se nič ne zgodi. »Še-
stinštirideset strani tega stri-
pa sem risal tri leta, danes bi 
za to porabil šest mesecev. 
Nanj sem zelo ponosen in 
je še danes eden mojih naj-
ljubših in je hkrati edini, ki 
je risan na ta način s tušem. 
V prodajo ga ni vzela nobe-
na knjigarna, ne glede na to, 
da sem imel dopis z ministr-
stva za kulturo, da se kljub 
erotični vsebini lahko pro-
daja. Vzeli so ga v Trubar-
jevem antikvariatu in v ne-
kem ''sex shopu'' na koncu 
stare Ljubljane. Prodal sem 
bolj malo, v glavnem sem jih 
podaril prijateljem.« Razsta-
vljen je izbor originalnih ta-
bel, približno tretjina stripa. 

Ker je bil prvi strip bolj her-
metičen, se je v devetdesetih 
letih, ko je bil dve leti in pol 
tudi karikaturist v takrat na 
novo obujenem časopisu Slo-
venec, začel je risati pasična 
stripa Bučmanovi za Dnevnik 
in Jako Pokoro, ki ga še danes 
riše za naš Gorenjski glas. Se-
veda je ob tem risal tudi »za 
svojo dušo«, kot bi se reklo. 
Nastal je nov album. 

Ženska, ki se ljubi z 
mačkom. 

»Album sestavlja pet sa-
mostojnih stripov, katerih 
skupni junak je mačka,« 
pove moj vodič po razstavi 
in pri tem ugotavlja, da ima 
bržkone rad mačke. V vseh 
petih zgodbah je prisotna 
preobrazba. Mačka je skriv-
nostno brezspolno bitje, ki 
se lahko spremeni v žensko 
ali v moškega, odvisno od že-
lje glavnega junaka. Na pri-
mer: Dekle pusti fanta in 
ji ostane le maček, ki se na 
njeno željo po potrebi pre-
obrazi v novega ljubimca. 

Bivši v navalu ljubosumnos-
ti vrže mačka skozi okno blo-
ka in tako pokonča ljubim-
ca. Zgodbe je Sitar običja-
no objavljal v revijah, kot so 
Mentor, Stripburger, kasne-
je tudi v Mladini. Na razsta-
vi so na ogled in v branje tri 
zgodbe, zato si velja za obisk 
galerije vzeti nekaj več časa.

Zgodba o Bogu

V tretji sobi sledi strip o 
stvarniku. »Kritiki pravijo, 
da je to moj najbolje narisani 
strip,« je po stripovsko samo-
ironičen sogovornik. Strip 
ima namreč samo eno tablo s 
šestimi kvadrati in šestdeset 
praznih strani. »S stripom 
sem želel pokazati to, kar je 
Richard Dawkins napisal na 
štiristo gostobesednih stra-
neh v knjigi Bog kot zabloda. 
Kritiki so pisali različne in-
terpretacije, kaj sem mislil s 
tem.« Obiskovalcu in »bral-
cu« prepuščamo lastno inter-
pretacijo, vrhunski hrvaški 
stripovski avtor in kritik Dar-
ko Macan pa je med drugim 
zapisal, da je zgodba koncep-
tualno brilijantna, izvedbe-
no popolna, filozofsko ma-
estralna. Strip ni bil v prosti 
prodaji, od petsto izvodov pa 
avtorju ni ostal niti eden.

4000

Utopičnega romana 4000 
poljanskega rojaka Ivana 
Tavčarja se je lotil ob 150. 
obletnici njegovega rojstva 
in ob desetletnici samostoj-
ne Slovenije. Na prvi tabli – 
kot rečeno, so vse predsta-
vljene risbe na razstavi origi-
nalne – se srečamo z Ruper-
tom Komarjem, ki ga Tavčar-
jev roman ne pozna. »Želel 
sem narisati strip po roma-
nu, a je bil ta za strip preveč 
dolgočasen, zato sem pripra-
vil lasten scenarij. Rupert se 
iz dvajsetega stoletja preseli 

v leto 4000. Takrat bo Slo-
venija povsem drugačna, 
precej nazadnjaška, Sloven-
ci se bomo delili na mutan-
te, to bodo čistokrvni Sloven-
ci, ki jih bo zelo malo in ne 
bodo več podobni človeku, in 
na mešance, ki bodo normal-
ni, a nimajo nobenega vpliva 
v družbi. Seveda bo na oblas-
ti le ena stranka,« pojasnjuje 
Iztok Sitar in s tem, da v neka-
tere stripe kot enega glavnih 
junakov vključuje tudi sebe, 
v zgodbah potrjuje avtobio-
grafske elemente.

Črni možje, bele kosti

Če je v 4000 avtor pod 
drobnogled vzel celotno slo-
vensko predvsem konserva-
tivno politiko, pa se v stripu 
z naslovom Črni možje, bele 
kosti loteva poti in stranpoti 
katoliške cerkve. Tudi tistih 
tem, ki so prav ta čas, torej 
dvajset let po Sitarjevem al-
bumu, spet aktualne. »Men-
da prav ta soba med obisko-
valci žanje največ zanima-
nja. Bržkone tudi zato, ker 
je album ta čas najbrž še bolj 
aktualen, kot je bil takrat, ko 
sem ga narisal. Mogoče ima 
za to zasluge tudi aktualni 
papež, ki je v smislu predru-
gačenja cerkve zelo libera-
len,« razmišlja avtor, ki se 
loteva tudi novodobnih želja 
po lustraciji – in to v stripu 
primerja z lovom na čarov-
nice. V stripu vzpostavi so-
dno dvorano, ki se ne razli-
kuje kaj dosti od tiste v sre-
dnjem veku. V eni od zgodb, 
menda resničnih iz Poljan-
ske doline, se loteva tudi na-
čina za pridobivanje cerkve-
nega premoženja ... 

Ugotavljam, da je aktual-
no družbeno okolje v Slove-
niji striparju precej hvale-
žna tema. »Že prej v Jugo-
slaviji ni manjkalo tem, ki se 
jih je bilo mogoče na zani-
miv način lotiti v stripu, lah-
ko rečem, da jih je v Sloveni-
ji še toliko več.« 

Glave

Kot je povedal risar, se je 
pri albumu z naslovom Gla-
ve držal nasveta Frana Levsti-
ka, ki je v Popotovanju od Li-
tije do Čateža mlajšim kole-
gom svetoval: »Pišite tako, 
da se bo Slovenec videl kot 
v ogledalu.« Skozi petdeset 
enostranskih zgodb Sloven-
ca postavi pred ogledalo. »V 
ogledalu se zrcalijo različne 
oblike nestrpnosti v sloven-
ski družbi – od nacionaliz-
ma, šovinizma, homofobi-
je do nestrpnosti do druga-
če mislečih, manjšin, žensk 
…« pojasnjuje Sitar. »Ena za-
nimivosti stripa je, da se prav 
v vsaki zgodbi v ozadju po-
javi lik, ki v naslednji posta-
ne glavni junak. Vse do zad-
njega, ki ponudi junaka prve-
mu stripu. Album tako lahko 
odpreš na kateri koli strani, 
pa nisi ničesar zamudil.« Kot 
da se strip in značaji »glav« 
vrtijo v krogu. Menda v »gla-
vah« nastopajo tudi Iztokovi 

prijatelji in znanci, seveda pa 
so situacije, v katerih se znaj-
dejo, fiktivne.

Dnevnik Ane Tank

Zgodba, ki jo v stripu s tem 
naslovom opisuje Sitar, je re-
snična, kot je resnična oseba, 
njegova prijateljica, ki je bila 
nekoč odvisnica od heroina. 
Ko mu je razlagala svojo ži-
vljenjsko zgodbo, jo je videl 
kot zgodbo za strip. To je nje-
gov prvi strip, ki je tudi v bar-
vah. Pred desetimi leti se je 
moral zaradi časopisnih stri-
pov prilagajati na barve, zato 
je z njimi začel delati tudi 
stripe, ki jih je risal na lastno 
pobudo. »Zdaj najprej nare-
dim scenarij, sledi zgodbopis 
(story board), potem strip iz-
rišem s svinčnikom na pa-
pir, sledi risba s tušem, sen-
čenje in nazadnje sledi barva-
nje. Akvarel, to je zame čista 
poezija.« 

Za strip Dnevnik Ane 
Tank je prejel nagrado zla-
ta hruška, preveden je bil v 
srbski in angleški jezik, al-
bum Glave, o katerem piše-
mo v prejšnjem odstavku, pa 
je doživel celo prevod v šved-
ski jezik. Če je prva leta albu-
me izdajal v samozaložbi, jih 
je kasneje v založbi Forum 
Ljubljana in UMCO. Bližava 
se zadnji sobi, v kateri so nje-
govi najnovejši stripi. 

Čudaki ljubijo drugače

»V albumu so zgodbe, ki 
so mi najbolj simpatične in 
jih rad rišem. Gre za kratke 
zgodbe, dolge od osem do 
dvajset strani, spodbude za-
nje pa dobivam iz domačega 
okolja Poljanske doline. Že 
Tavčar je pisal, da je za va-
škimi posebneži tekala ot-
ročad in jih zasmehovala ... 
Taki posebneži so moji stri-
povski junaki.« To so njego-
vi sokrajani, vrstniki iz šole, 
vse zgodbe pa so seveda iz-
mišljene. V albumu je deset 
zgodb, na razstavi si jih v ce-
loti lahko preberete pet. Piše 
in riše o starejšem moškem, 
ki si želi najstnice, ta pa ga – 
ravno nasprotno kot v Cvetju 
v jeseni – odkloni, češ starca 
pa že ne bo vzela. Zanimajo 
ga teme o alkoholizmu, nasi-
lju nad ženskami in podob-
no. Tudi o ciganih, ki so vča-
sih po dolini zbirali staro že-
lezo, njihove žene pa so pre-
rokovale. Slednji še ni bil 
objavljen prav tako tudi ne-
kaj prihodnjih, ki jih ima Iz-
tok Sitar v predalu ali v delu. 
Trenutno riše strip po sklad-
bi Partizan raperja Darka 
Nikolovskega, ki bo izšel 9. 
maja v počastitev konca dru-
ge svetovne vojne. V Mestni 
galeriji bo 14. marca ob 17. 
uri okrogla miza o angažira-
nem stripu, na kateri bodo 
poleg avtorja sodelovali še 
Izar Lunaček, Damijan Ste-
pančič in Sarival Sosič. Sicer 
pa ima Iztok Sitar še nekaj 
odličnih stripovskih angaž-
majev za deveto in nekaj na-
daljnjih sob.

Ljudem nastavlja ogledalo
V Mestni galeriji Ljubljana je na ogled retrospektivna razstava stripa Iztoka Sitarja z naslovom Pod 
rdečo zvezdo. V osmih sobah razstavlja osem mojstrovin angažiranega stripa.

Zgodba o Bogu je naslov nekoliko drugačnega stripa Iztoka Sitarja iz leta 2004. / Foto: Igor Kavčič

Originalne stripovske table kar vabijo k branju.
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Škofja Loka – Minulo soboto so edini gorenjski rokometni 
prvoligaši Urbanscape Loka gostovali v velenjski Rdeči dvo-
rani. Na tekmi 19. kroga Lige NLB so bili rokometaši Gorenja 
Velenja od Ločanov boljši z 32 : 23 (17 : 14). »V prvem polča-
su smo domačim dihali za ovratnik, saj so igrali hiter, odprt 
rokomet, kar tudi nam odgovarja. V drugem delu so nato 
Velenjčani strnili svojo obrambo, začeli igrati še bolj čvrsto 
in imeli smo kar nekaj težav z realizacijo v napadu. Na koncu 
je prevladala tudi fizična moč domačih, pri nas pa je slabši 
končnici botrovala utrujenost,« je po tekmi povedal kapetan 
ekipe Urbanscape Loka Matija Vrbinc. Ločani so z dvajsetimi 
točkami na šestem mestu prvenstvene lestvice. V soboto ob 
20. uri v dvorani na Podnu gostijo Dobovo.

Loški rokometaši izgubili v Velenju

Jože Marinček

Jesenice, Kranj – Hokejisti v 
Alpski hokejski ligi (AHL) 
so v soboto odigrali tekme 
rednega dela prvenstva. Eki-
pa SIJ Acroni Jesenice je v 
športni dvorani Podmežak-
la gostila hokejiste Alge Ela-
stic Lustenau in izgubila z 1 
: 3 (0 : 1, 1 : 1, 0 : 1). Edini za-
detek za Jeseničane dosegel 
Luka Kalan za izenačenje na 
1 : 1. Jeseničani niti enkrat 
niso izkoristili igralca več 
na ledu, takih priložnosti pa 
so imeli kar osem. Prejeli pa 
so zadetek, ko so imeli šte-
vilčno premoč. Pri želji, da 
bi po ligaškem delu osvoji-
li osmo mesto, jim niso po-
magali niti hokejisti moštva 
SŽ Olimpija, ki so gostova-
li v Italiji pri ekipi Wipptal 
Broncos Weihnstephan, ki 
jih vodi selektor Slovenije 

Ivo Jan. Boljši od njih so bili 
domačini, ki so zmagali s 3 
: 0. SŽ Olimpija je z 89 toč-
kami druga, HDD SIJ Acro-
ni Jesenice pa so s 56 točka-
mi deveti. Naslednjo tekmo 
bodo Jeseničani igrali že da-
nes, ko bodo v Dvorani Pod-
mežakla gostili ekipo Hoc-
key Milano Rossoblu.

Zadnjo tekmo rednega 
reda v Internacionali hoke-
jisti ligi IHL so v soboto od-
igrali hokejisti HK Triglav. 
V Ledeni dvorani Zlato po-
lje so gostili Vojvodino in jo 
premagali s 4 : 1 (0 : 1, 2 : 0, 2 
: 0) ter po rednem delu osvo-
jili drugo mesto. Po prvi tre-
tjini je bili sicer na semafor-
ju rezultat 0 : 1, boljšo igro 
pa so nato domačini kronali 
s štirimi zadetki. Dva je do-
segel Žan Zupan, po enega 
pa še Sebastjan Grošelj in 
Anže Terlikar.

Za konec zmaga 
hokejistov Triglava
Jeseniški hokejisti so v ligi AHL izgubili z ekipo 
Lustenau, Triglav pa se je v ligi IHL veselil zmage 
proti Vojvodini.

Hokejisti Triglava so v soboto doma premagali Vojvodino in 
si po rednem delu zagotovili drugo mesto. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Da so sosedski 
obračuni vedno zelo zanimi-
vi, je bila minulo soboto do-
kaz polna Športna dvorana 
Poden, glasni pa so bili tako 
navijači domačega Insporta 
kot Polanske bande. Polanska 
banda je hitro povedla, nato 
pa so pobudo prevzeli doma-
čini in prvi del tekme končali 
z vodstvom 3 : 1. V nadaljeva-
nju se je ekipa iz Poljanske do-
line še približala na dva gola 
razlike, v zadnjem delu tekme 
pa so imeli gostitelji več moči 
in so na na koncu zmagali z 10 
: 3. (3 : 1, 3 : 2, 4 : 0).

»Tekma je bila gotovo za-
nimiva, čeprav smo bili 
sprva malce nervozni. Od 
zadnje domače tekme v re-
dnem delu mednarodne 

floorball lige je bilo že me-
sec dni, takrat pa smo Polan-
sko bando premagali šele po 
podaljšku. Zato smo priča-
kovali težko tekmo. Morda 

je bilo dobro, da so nasprot-
niki dali prvi gol in povedli, 
saj smo se tako že od začet-
ka zavedali, da bo za zmago 
treba odigrati po najboljših 

močeh. Tako smo prvo tre-
tjino dobro nadaljevali, nato 
v drugi malce popustili in na 
koncu bili toliko boljši, da ni 
bilo nobenega dvoma o zma-
govalcu,« je po tekmi pove-
dal trener domačega moštva 
Gorazd Tomc.

V drugem polfinalu IFL je 
ekipa VSV Beljak premagala 
WFV Dunaj, tako da se bo In-
sport za naslov prvaka pome-
ril s Korošci. Ker so bili po re-
dnem delu tekmovanja Loča-
ni na prvem mestu, bo tekma 
v dvorani na Podnu. To soboto, 
2. marca, se bo začela ob 16.30.

»Finale bo zagotovo raz-
burljiv in mislim, da nas 
čaka napeta tekma. Po re-
dnem delu tekmovanja so 
bili sicer boljši in upam, da 
pokal ostane na Podnu,« je 
še povedal trener Tomc.

Ločani v finalu mednarodne lige
Škofjeloška ekipa Insport je v polfinalu Mednarodne floorball lige (IFL) premagala Polansko bando  
in se bo v finalu pomerila z Beljakom.

Ekipa Insporta (v belih dresih) je v polfinalnem obračunu 
povsem nadigrala Polansko bando. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj, Domžale – Nogometa-
ši Triglava so na domači ze-
lenici v nedeljo gostili eki-
po Aluminija iz Kidričeve-
ga in zasluženo ugnali pre-
senečenje jesenskega dela 
sezone. Prva prava prilož-
nost za zadetek za goste se 
je pokazala v 10. minuti, ko 
je sam pred vratarja naspro-
tnikov prišel Matic Vrbanec, 
a je nato žogo poslal mimo 
gola. V 31. minuti pa se je 
začela strelska ofenziva do-
mačinov. Novinec v moštvu 
Triglava Ivan Crnov je pos-
lal žogo iz leve na sredino, 
natančen pa je bil povratnik 
Aleš Mertelj, ki je tako prvič 
matiral gostujočega vratarja 
Luko Janžekoviča. Na drugi 
zadetek se ni čakalo prav dol-
go. Le dvanajst minut kasne-
je je sodnik pokazal na belo 
točko, ko je bil zrušen Kri-
stjan Arh Česen. Realizator 
najstrožje kazni je bil kape-
tan domačinov Luka Maj-
cen. Dve minuti kasneje se 
je mreža Aluminija zatresla 
še enkrat. Tom Žurga je lepo 
našel Luko Majcna, ki se je 
otresel Ivana Kotnika in za-
del za končni rezultat 3 : 0. 

»Triglav se je v zimskem 
premoru okrepil s štiri-
mi dobrimi in izkušenimi 
igralci. Najboljši na današ-
nji tekmi je bil prav gotovo 
Aleš Mertelj. Prav on je bil 
najbolj zaslužen za prva dva 
zadetka,« je povedal trener 
Aluminija Oliver Bogatinov, 

nekdanji igralec kranjskega 
moštva. 

»Občutki po taki tekmi so 
odlični. Pričakovali smo tež-
ko tekmo in je tudi bila. Na 
začetku smo imeli malo sre-
če, z zadetkom pa se je stvar 
obrnila in osvojili smo tri 
pomembne točke. Upam, 
da bo ekipa še naprej delova-
la tako dobro,« je dodal Aleš 
Mertelj.

»Vedeli smo, da nas čaka 
težka tekma. Okrepitve so 
se pokazale kot prave. Pred 
domačimi gledalci smo za 
razliko od jeseni pokazali 
bolj dinamično igro, takšno, 
kot jo hočejo videti,« je bil 
po tekmi zadovoljen trener 

Triglava Dejan Dončič. Tudi 
nogometaši Domžal so z vi-
soko zmago odprli pomla-
danski del sezone. Izbran-
ci Simona Rožmana so prvi 
polčas proti Rudarju dobili 
z golom prednosti. Tudi si-
cer so pokazali več napadal-
nih ambicij, posebej v prve 
pol ure. V 23. minuti je iz bli-
žine zadel Matej Podlogar. 
Velenjčani so izenačili v 52. 
minuti, ko je Aljaž Krefl pos-
lal podajo za hrbet domžal-
ske obrambe, kamor je ste-
kel Žiga Škoflek ter med no-
gama Santinija poslal žogo v 
mrežo. Domžalčani so hitro 
odgovorili. Slobodan Vuk je 
namreč le nekaj sekund po 

vstopu v igro zadel za 2 : 1. 
Knapi so izid spet izenačili v 
66. minuti, le tri minute po-
zneje pa je sledil nov zade-
tek domačih za 3 : 2. Na 4 : 
2 so gostitelji, ki so imeli še 
nekaj priložnosti, povišali v 
78. minuti. To pa še ni bilo 
vse z domžalske strani, saj je 
v 85. minuti za 5 : 2 zadel še 
Dejan Lazarević. S tem je bil 
zmagovalec dokončno odlo-
čen. Piko na i je v devetdeseti 
minuti dodal Slobodan Vuk, 
ko je po lepem preigravanju 
zadel za končnih 6 : 2. 

Na lestvici vodi Maribor s 
46 točkami, Domžale so tret-
je s tridesetimi točkami, Tri-
glav pa osmi z 19 točkami. 

Zmagi za Triglav in Domžale
Prvi spomladanski krog je prinesel veselje med navijače nogometašev Triglava in Domžal, saj so 
Kranjčani premagali Aluminij, Domžalčani pa so bili boljši od Rudarja.

Nogometaši Triglava so spomladanski del sezone začeli z visoko zmago proti Aluminiju. 
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Kranj – Z nedeljsko dirko za Veliko nagrado slovenske Istre 
se je začela domača kolesarska sezona. Na dirki, dolgi 156,5 
kilometra, je zmagal član ekipe Adria Mobil Marko Kump, ekipa 
Kolesarskega kluba Kranj pa je bila rezultatsko najuspešnejša 
slovenska ekipa. Kot drugi Slovenec je na petem mestu dirko 
končal Jaka Primožič in tako kot lani v Poreču uspešno začel 
sezono. »Zadovoljen sem tako z rezultatom kot tudi s tem, 
kako se na začetku sezone obračajo noge. Glede na to, da ni-
sem sprinter, je moj rezultat odličen in motivacija za prihodnje 
težje preizkušnje v Istri,« je povedal Jaka Primožič, ki je bil tudi 
najbolje uvrščeni mladi kolesar do 23 let. Svoj krst v članski 
kategoriji je odlično prestal član KK Kranj Aleš Pirih, ki se je 
uvrstil na 11. mesto, Luka Čotar je bil 13. S šestim mestom se 
je kot tretji najboljši Slovenec izkazal Luka Pajek (KK Bled).

Odlično začeli domačo kolesarsko sezono
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Damjan Poljanec,  
dipl. inž. el.

Kako izbrati ustrezno LED-sijalko
Nakupovanje žarnic in si-

jalk za uporabo v stanova-
njih naj ne bi bilo zahtevno 
opravilo. Včasih smo pri žar-
nicah morali poznati le obli-
ko in moč v vatih. Danes so 
aktualne LED-sijalke, pri ka-
terih pa je dobro poznati ne-
katere nove izraze: lumni, 
temperatura barve, Kelvin, 
CRI ... V pomoč pri nakupu 
LED-sijalk so v nadaljevanju 
opisane tri specifikacije, ki 
jih najdete na embalaži.

Lumen (lm) si lahko pred-
stavljamo kot merilo sku-
pne količine izsevane vidne 
svetlobe. Moč ni več veza-
na na svetlost sijalke. Poda-
tek o moči je lahko zavajajoč. 
Kupec je potem nemalokrat 
razočaran nad svetlobo, ki jo 

oddaja tako svetilo. Names-
to tega bodite pozorni na po-
datek o lumnih. Ko želite za-
menjati žarnico s primerlji-
vo LED-sijalko, uporabite te 
vrednosti v lumnih: 40 W ~ 
400 lm, 60 W ~ 800 lm, 75 
W ~ 1100 lm, 100 W ~ 1500 
lm.

Temperatura barve (CCT) 
predstavlja videz barve svet-
lobe, ki jo oddaja svetlob-
ni vir in je predstavljena kot 
temperatura v Kelvinih (K). 
Pozabite na opise, kot so »to-
pla bela« in »dnevna svetlo-
ba«. Namesto tega je po-
membna dejanska vrednost 
v Kelvinih. Pri virih za notra-
njo razsvetljavo so te vred-
nosti med 1800 K in 6500 
K. Manjša kot je številka, 

toplejša je barva: 2700 K bi 
lahko opisali kot toplo belo, 
5000 K pa kot hladno belo 
svetlobo. Klasična žarnica s 
60 W seva pri polni svetlosti 
približno 2700 K, kar je pri-
merno za kuhinje, spalnice 

in dnevne sobe. Vrednosti 
med 4000 K in 5000 K pa 
so primerne za kopalnice, 
pisarne, hodnike ... 

Indeks barvne reproduk-
cije (CRI oz. Ra) je meri-
lo, kako »naravne« vidimo 
barve osvetljenih predme-
tov. Vrednosti CRI so med 
0 in 100. Višji je CRI, bo-
lje je. Prve generacije LED-
-svetlobnih virov so imele ni-
zek CRI, nižji od 70 (klasič-
ne žarnice 100). To je pogos-
to povzročilo razočaranje po 
zamenjavi stare žarnice z 
LED-virom. LED-svetloba 
je bila potem pogosto opisa-
na kot nenaravna. V skladu 
z regulativnimi smernicami 
za razsvetljavo je za bival-
ne prostore predpisan CRI 

najmanj 80. LED-tehnologi-
ja se je v zadnjih letih precej 
razvila. LED-sijalke s CRI 95 
so že na voljo tudi za upora-
bo doma in niso veliko draž-
je od tistih s standardnimi 
vrednostmi CRI. To pome-
ni, da lahko uživate v bolj ži-
vahnih, realističnih barvah, 
ko se ličite pred ogledalom, 
občudujete umetnine v mu-
zeju ali artikle v izložbi.

Nasvet: Pri zamenjavi ku-
hinjske 60-W žarnice izbe-
rite LED-sijalko s svetlob-
nim tokom okoli 800 lm, 
temperaturo barve okoli 
2700 K in CRI vsaj 80. Za 
svetlejše prostore izberite 
višjo vrednost v lumnih, viš-
jo vrednost v Kelvinih in CRI 
višji od 85.

 

Jelena Justin

Današnji izlet je lahko na-
domestilo za vse tiste, ki jim 
je vzpon na Triglav prezah-
teven, prenaporen. Nič hu-
dega, če niste bili na vrhu 
očaka. Za vas sem našla pri-
meren izlet, ki postreže s ču-
dovitim razgledom na Vi-
pavsko dolino in na Nanos. 
Celo morje bomo videli, s 
kančkom sreče, če bo jasno 
vreme, pa tudi Julijske Alpe. 
Gremo? Pa pojdimo!

Po Primorski avtocesti se 
zapeljemo do izvoza Raz-
drto, kjer po stari cesti nada-
ljujemo proti Podnanosu. V 
Podnanosu zavijemo levo do 
vasi Orehovica. Ker je s par-
kirišči problem, predlagam, 
da parkiramo v Podnanosu. 
Po asfaltni cesti se sprehodi-
mo do Orehovice, kjer nas 
smerokaz na kamniti ograji 

usmeri desno proti Kjec-
lu. Kmalu smo na razpot-
ju; desno gre daljša pot, levo 
pa krajša, strma pot. Takole 
bomo šli:

Zavijemo desno v smeri 
daljše poti, gremo nekaj de-
set metrov med hišami, po-
tem pa na razpotju zavije-
mo levo, še vedno po asfaltni 
cesti. Na koncu asfalta smo 
na kolovozu, ki se prečno 
povzpne mimo manjšega sa-
dovnjaka. Dosežemo maka-
damsko cesto, kjer rahlo za-
vijemo levo navzdol in takoj 
desno navzgor. Desno zagle-
damo skromno tablico, zelo 
nizko, ki označuje Kjecl. Pot 
daje slutiti, da je strma. Zavi-
jemo desno, po levem kolo-
vozu se bomo pa vrnili.

Skratka, zavijemo des-
no. Naredimo prvi, strm, 
malce višji korak, potem 
pa nadaljujemo po strmi 

poti navzgor. Če sem pov-
sem iskrena, sem pričako-
vala strmejšo pot. Pot se 
lepo vzpenja, okljukov sicer 
praktično ni. Dvakrat pre-
čimo makadamsko pot. V 
obeh primerih na drugi stra-
ni nadaljujemo naprej. Pot 
se nato malce položi in preči 
pobočje proti zahodu. V tem 
delu ni bilo nobenih marka-
cij, a okolica daje slutiti, da je 
vrh levo nad nami. Shojena 
stezica zavije ostro levo, str-
mo navzgor. Dosežemo na-
božno znamenje v obliki ka-
pelice v deblu z upodobitvi-
jo sv. Vida ter mejnik med 
Kranjsko in Goriško. Do 
vrha nas čaka še nekaj me-
trov strmega vzpona. Po dež-
ju je ta del poti lahko malce 
težaven in nevaren za zdrs. 

Ko dosežemo vrh, dose-
žemo tudi kopijo Aljaže-
vega stolpa, ki jo je nekaj 

nadobudnih Orehovčanov 
postavilo leta 1999 iz nerja-
večega jekla. V njem je vpi-
sna knjiga in morda kakšno 
šilce domačega zvarka. Vrh 
nas nagradi s čudovitim 
razgledom po Vipavski doli-
ni, s pogledom na Nanos in 
Gradiško Turo. Pred nami 
se razprostre pogled čez 
Goro, vse tja do Kuclja. V da-
ljavi vidimo morje, s kanč-
kom sreče lepega vremena 

pa celo Karnijske in Julijske 
Alpe. 

Z vrha sestopimo do raz-
potja, kjer smo prej ostro za-
vili levo navzgor, le da tok-
rat nadaljujemo naravnost 
in dosežemo kolovoz. Zavi-
jemo desno nazaj navzdol in 
se po kolovozni cesti začne-
mo spuščati nazaj proti Ore-
hovici. Kolovoz je sem in tja 
precej strm. V spodnjem 
delu dosežemo mesto, kjer 

smo prej zavili na strmo pot, 
nadaljujemo še nekaj kora-
kov, nato pa zavijemo desno 
in po kolovozu nadaljujemo 
do vasi. Pridemo na znano 
razpotje, kjer smo ob vzpo-
nu zavili desno. Zdaj pa se le 
še vrnemo do jeklenega ko-
njička. 
Nadmorska višina: 473 m
Višinska razlika: 300 m
Zahtevnost: 
Trajanje: 2 uri

Planinski izlet: Kjecl (476 n. m.)

Orehovški Triglav
Bi se radi slikali ob Aljaževem stolpu, pa je vzpon na Triglav za vas 
prenaporen in prezahteven? Nič hudega. Potem je današnji izlet prav za vas.

Začetek strme poti na Kjecl. Najbolj strmo je tukaj. / Foto: Jelena Justin

Kopija Aljaževega stolpa na vrhu / Foto: Jelena Justin

Spodnji del poti poteka med prijetnimi vinogradi. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Bled – Ruthin tek je bil naj-
večji dobrodelno-rekreativ-
ni dogodek minulega kon-
ca tedna. Začel se je v petek 
ob štirih popoldan, končal 
48 ur kasneje, v nedeljo ob 
štirih popoldan. To je bila že 
sedma izvedba teka, na ka-
terem je bilo tokrat tisoč tri-
deset udeležencev. Poteka v 
spomin na Ruth Podgornik 
Reš in je dobrodelen.

Organizatorji iz Špor-
tno-humanitarnega društva 
Vztrajaj – Never Give Up so 
bili zelo zadovoljni. »Presegli 
smo število tisoč ude ležencev, 

kar je bil naš cilj, sploh glede 
na vetrovno vremensko na-
poved. To pomeni, da smo 
letos okrog dvesto tekačev 
za rekordom in okrog dves-
to petdeset nad lanskoletno 
udeležbo,« je povedal Ma-
tej Markovič, predsednik 
Društva Never Give Up. To-
vrstni dobrodelni tek so na 
Bledu prvič organizirali leta 
2012, imenoval se je Tek sre-
če, potekal pa je 24 ur. Leto 
kasneje je bil prvič v spo-
min na prezgodaj preminu-
lo znano Gorenjko Ruth Pod-
gornik Reš, časovno so ga po-
daljšali na 48 ur. »S tem smo 
dali možnost, da se ga lahko 

udeleži še več ljudi in da po-
sledično zberemo čim več 
sredstev za dober namen. 
Ljudje radi pridejo in veliko 
se jih vrača. Veseli nas, da je 
vedno več tudi družin in sta-
rejših. Nekateri pot okrog je-
zera prehodijo, drugi prete-
čejo. Naredijo različno števi-
lo krogov. So tudi takšni, ki 
brez večjih težav pretečejo 
sto in več kilometrov. Bistvo 
je, da se ljudje družijo, po-
magajo drugim in napolni-
jo Bled s čudovito energijo. 
Tekaška srenja iz cele Slo-
venije se tukaj sreča, odteče 

poljubno število krogov, se 
druži ...« pravi Markovič. 

Tudi letos je v 48 urah naj-
več krogov naredil Borut Rojc 
iz Ljubljane. »Ves čas sem 
bil tukaj, vmes sem spal ok-
rog pet, šest ur. Kombini-
ral sem tek in hojo. Naredil 
sem trideset krogov, kar po-
meni sto 74 kilometrov. Čar 
je druženje in dobrodelnost. 
To je tisto, kar me žene vse te 
ure. Tukaj je v teh dneh ve-
liko pozitivne energije. Le-
tos sem tu četrtič in prihod-
nje leto znova pridem. Ok-
rog Blejskega jezera tečem 

le ob tej priložnosti. Pridem 
tudi zaradi Ruth. Imel sem 
jo priložnost spoznati in ona 
je bila idol številnih takšnih, 
kot smo mi tukaj,« je tik po 
prihodu v cilj po opravljenem 
zadnjem krogu povedal Bo-
rut Rojc, znan tudi kot vodja 
slaščičarne v Hotelu Union. 

Letošnja novost je bil Rut-
hin osemurni nočni tek, ki 
je potekal od sobote od dese-
tih zvečer do nedelje do šes-
tih zjutraj in je bil tekmova-
len. Prijavljenih je bilo 18 te-
kačev, v moški konkurenci 
je največ, 13 krogov pretekel 

Jure Kocjančič, med ženska-
mi pa je Anja Golob okrog 
Blejskega jezera zaokrožila 
desetkrat. Kot napovedujejo 
organizatorji, bo nočni tek na 
programu tudi v prihodnje.

Ruthin tek je dobrodelen. 
»Prav vsak evro, ki ga dobi-
mo, gre v dobrodelne name-
ne. Zbrani denar bo šel pe-
tim družinam, ki se srečuje-
jo tudi z zdravstvenimi teža-
vami in imajo željo po bolj-
šem jutri. Verjamem, da 
bo šel ves denar tudi tokrat 
v prave roke,« je zaključil 
Markovič.

Ruthin tek – več kot tisoč udeležencev
Sedmi Ruthin tek je na Bled privabil več kot tisoč udeležencev. Oseminštirideset ur so imeli časa za tek ali hojo okrog Blejskega jezera. Naredili so različno 
veliko krogov, največ, kar trideset, jih je vpisal Borut Rojc. Zbrani denar bo šel v dobrodelne namene.

Najvztrajnejši na Ruthinem teku je bil Borut Rojc. Takole  
je zapisal svojo zadnjo črtico za trideseti krog okrog 
Blejskega jezera. 

Organizatorji so veseli, da je vsako leto več družin. Tekla je 
tudi družina Vukotič z Golnika. Prišli so zaradi druženja in 
dobrodelnosti.

Matej Markovič pred tablo s podpisi udeležencev, na katero 
so beležili število pretečenih ali prehojenih krogov.

Neža Rozman

Planica – Minuli konec te-
dna so v dolini pod Ponca-
mi potekali Planiški teki. Na-
stopilo je 67 tekmovalcev, ki 
so tekmovali v različnih ka-
tegorijah in na različnih tra-
sah. Poleg drugega Marato-
na Planica na 21 kilometrov 
so bili na voljo še tek na 10 ki-
lometrov, družinski tek na 

deset kilometrov, otroški tek 
na tri kilometre in nova trasa 
»samo za zabavo«, pri kateri 
šteje olimpijski duh – »važno 
je sodelovati, ne zmagati«. 

Na družinskem teku so 
člani posameznih družin 
lahko nastopili vsak na svo-
ji razdalji, za rezultat pa se je 
štel njihov skupni čas. Žal se 
ponujene trase letos ni ude-
ležila nobena družina. Tudi 

sicer organizatorji, Planin-
sko društvo Rateče - Plani-
ca, z udeležbo niso bili naj-
bolj zadovoljni, saj so v pre-
teklih letih, tokrat so Plani-
ški teki namreč potekali že 
petnajstič, gostili veliko več 
tekmovalcev. Idejni vodja 
tekov Dean Mezek je dejal, 
da so sicer zadovoljni z vre-
menom in pripravljenostjo 
prog, a je udeležba še vedno 

zelo nizka, kar po njegovem 
daje pod vprašaj organizaci-
jo tekov v prihodnosti.

Izkupiček od startnin v 
društvu porabijo za org-
anizacijo tabora za njihovo 
mladino, vendar tudi o or-
ganizaciji tega v letošnjem 
letu Mezek ni prepričan. Si-
cer je bila udeležba na tekih 
zelo pisana, tekmovalci so 
v Planico prišli z različnih 
koncev Slovenije in tudi iz 

tujine – Avstrija, Italija, celo 
Združene države Ameri-
ke. Med moškimi v teku na 
21 kilometrov je bil najbolj-
ši Matthias Fugger iz Av-
strije, sledil je rojak Fabian 
Graber, tretji pa je bil Slove-
nec Marko Tratnik. Pri žen-
skah je na 21 kilometrov sla-
vila Tara Geraghty-Moats iz 
ZDA, druga je bila Petra Tra-
tnik, tretja pa Bojana Klan-
čar, obe Slovenki.

Na vrhu Avstrijec in Američanka
Planiški teki so šteli za Pokal SLOvenSKI maraton in so namenjeni rekreativcem, ki uživajo v teku na smučeh. 

Tara Geraghty-Moats je petindvajsetletna ameriška 
kombinatorka, na Planiških tekih je na 21-kilometrski 
razdalji pometla s konkurenco, saj je drugouvrščeno 
premagala za skoraj štiri minute. / Foto: Tina Dokl

Rudno polje – Športno dru-
štvo Pokljuka organizira 
Pokljuški maraton AS in me-
morial Goja Bogataja, ki bo 
na Rudnem polju v soboto, 
2. marca. Start vseh katego-
rij bo ob 10. uri. Tekli boste 
lahko na 21 ali na 10,5 kilo-
metra v različnih starostnih 
kategorijah. Tekmovanje na 
21 kilometrov šteje za uvrsti-
tev v Pokalu SLOvenSKI ma-
raton 2019, zato veljajo tudi 
pravila in točkovanje v tem 
pokalu. Kategorija moških 
nad sedemdeset let in žensk 
nad šestdeset let na 21 ki-
lometrov se poteguje še za 
memorialni pokal Goja Boga-
taja. Predprijave potekajo do 
četrtka, 28. februarja, prijave 
pa bodo sprejemali tudi na 
dan tekmovanja.

V soboto bo Pokljuški 
maraton

Ljubelj – V nedeljo, 3. marca, 
bo posamično državno pr-
venstvo v turnem smučanju 
Zelenica Ski Raid. Start bo 
ob 9.30. Obeta se tudi pester 
spremljevalni program z zaba-
vo na snegu, testiranjem smu-
či, vožnjo s snežnimi kolesi, 
izposojo snežnih krpelj, vele-
slalomom za Kozorogov po-
kal ... Organizatorja dogodka 
sta Društvo za razvoj turnega 
smučanja in Občina Tržič. 

Zelenica Ski Raid

Navijači in tekmovalci, ki so svojo traso že odtekli, so glasno spodbujali tekače in uživali  
v soncu in razgledih, ki jih ponuja Planica. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Minuli četrtek okoli 
16. ure so na teraso gostin-
skega lokala sredi Stražišča 
vkorakali policisti, zaščite-
ni s čeladami in neprebojni-
mi jopiči ter oboroženi tudi s 
kalašnikovi. Gostom so spo-
ročili, da je lokal začasno za-
prt, in jim veleli, naj ga za-
pustijo. Večina je lokal takoj 
zapustila še s polnimi kozar-
ci v rokah, dva pa sta obse-
dela oziroma jima policisti 
niso dovolili odhoda. Nihče 
od gostov nam na kraju do-
godka ni znal povedati, zakaj 
poteka policijska intervenci-
ja, tako da je tančico skriv-
nosti kasneje razkrilo šele 
obvestilo Policijske upra-
ve Kranj, da so kranjski po-
licisti obravnavali moška, ki 
sta pred tem streljala na Mla-
ki pri Kranju in v Stražišču. 
K sreči sta uporabljala pla-
šilno pištolo, ranjen pa ni bil 
nihče. 

»Kranjski policisti so v če-
trtek popoldan obravnava-
li zahtevno intervencijo in 
prijavo o strelih z orožja na 
javnem kraju. Za dejanje na 
javnem kraju obravnavajo 

dva moška, ki sta najprej 
streljala na Mlaki pri Kranju, 
potem pa še v Stražišču, kjer 
so ju policisti prijeli,« je raz-
ložil Bojan Kos, predstavnik 
za odnose z javnostmi Poli-
cijske uprave Kranj. 

Policisti so moškima v po-
stopku zasegli plašilno pi-
štolo in naboje, enega od 
njiju pa so tudi pridržali 
do streznitve. Pod vplivom 

alkohola sta bila sicer oba, 
so dodali na PU Kranj. »Za-
radi početja kršiteljev ni bil 
poškodovan nihče, sta pa 
zelo vznemirila krajane in 
pri njih povzročila obču-
tek velike ogroženosti,« je 
še povedal Kos in razložil, 
da ima policija pri takih de-
janjih zakonsko možnost 
uporabe hujših prisilnih 
sredstev. 

Proti obema zdaj policisti 
vodijo postopek, a ne zara-
di kaznivega dejanja, tem-
več zgolj za kršitve zakona o 
varstvu javnega reda in miru. 
A njuno početje zagotovo ni 
bilo nedolžno, kot smo na-
mreč izvedeli, sta v Straži-
šču streljala celo v neposre-
dni bližini otroškega igrišča 
in osnovne šole, na Mlaki pa 
pred gostinskim lokalom.  

Streljala sredi belega dne
Kranjski policisti so minuli četrtek v Stražišču obravnavali vinjena moška, ki sta na javnem kraju dvakrat 
streljala s plašilno pištolo.

Moška, ki sta streljala s plašilno pištolo, so policisti izsledili na terasi gostinskega lokala v 
Stražišču. / Foto: Simon Šubic

Vilma Stanovnik

Tržič – Na Storžiču se je 
v soboto pri hujšem pad-
cu poškodoval planinec. 
Pri vzponu je izgubil eno 
derezo, a mu je s pomoč-
jo drugih plezalcev vseeno 
uspelo doseči vrh. Za se-
stop je potem povsem na-
robe izbral zahtevno in ne-
varno Peto Žrelo, ki je gra-
pa v severni steni Storžiča, 
njen naklon pa je med štiri-
deset in petdeset stopinj. V 
kombinaciji pomrznjene-
ga snega in ledenih povr-
šin ter neustrezne opreme 

je tam zdrsnil in hudo pa-
del. Tržiški gorski reševalci 
so ga v vetrovnih razmerah 
z reševalno opremo pre-
nesli do Doma pod Storži-
čem, od koder je bil v zdra-
vstveno ustanovo odpeljan 
z vojaškim helikopterjem.

Dereze so bile razlog tudi 
za padec planinca pri Blejski 
koči. Zdrsnil je med name-
ščanjem tega kosa opreme 
in se poškodoval.

»Pazite v gorah, ne pod-
cenjujte razmer in ne pre-
cenjujte svojih sposobnosti 
in opreme,« opozarjajo po-
licisti.

Previdno v gorah

Vilma Stanovnik

Medvode – Kot so prejšnji 
teden poročali nekateri me-
diji, je vrhovno sodišče raz-
veljavilo obsodilno sodbo, s 
katero je ljubljansko višje so-
dišče na zaporno kazen šti-
rih let zaradi spolne zlorabe 
otroka obsodilo duhovnika 
Franca Klopčiča. 

Znano je, da je afera 
izbruhnila leta 2012, ko se je 
razvedelo za domnevno de-
janje takratnega duhovnika 
Franca Klopčiča, ki naj bi se 
zgodilo že konec leta 2004 
ali na začetku leta 2005 v 
župnišču v Preski. Tam naj 
bi spolno zlorabil deklico, 
ki mu je bila zaupana v ve-
rouk. Deklica naj bi o deja-
nju molčala do trenutka, ko 
se ji je na psihiatrični kliniki, 
kjer je bila, neki fant pribli-
žal, to pa naj bi pri njej spro-
žilo spomine na domnevni 
dogodek.

O tem je spregovorila tudi 
s svojo zdravnico, ki je obve-
stila policijo. Stekel je posto-
pek, Klopčič pa se je moral 
umakniti iz pastorale.

Po mnenju okrožnega 
sodišča dokazni postopek 
ni potrdil očitkov o spolni 

zlorabi z gotovostjo, potreb-
no za izrek obsodilne sodbe, 
tako da so Klopčiča marca 
leta 2017 oprostili. Okrožno 
sodišče je oškodovanki sicer 
verjelo, vendar je menilo, da 
je v njenem pričevanju veli-
ko vrzeli in povezav z njeni-
mi sanjami in družinskimi 
težavami.

Višji sodniki so nato junija 
lani na pritožbo tožilstva na 
podlagi istih dokazov sodbo 
iz oprostilne spremenili v 
obsodilno in Klopčiču dolo-
čili štiri leta zapora.

A kot je ugotovilo vrhovno 
sodišče, so višji sodniki rav-
nali narobe, ko so dokaze, ki 
jih je na glavni obravnavi iz-
vedlo okrožno sodišče in jih 
ocenilo kot neprepričljive, 
na pritožbeni seji ocenili kot 
prepričljive ter sodbo spre-
menili v škodo obdolženega, 
ne da bi opravili obravnavo. 
Pri tem se tudi niso ukvar-
jali z dejstvi in okoliščina-
mi, ki jih je okrožno sodišče 
omenilo kot sporne, ker naj 
bi vzbujali dvom o obtožen-
čevi krivdi. 

V ponovnem odločanju bo 
o zadevi odločal senat višjih 
sodnikov v spremenjeni se-
stavi.

Ponovno odločanje  
o duhovnikovi krivdi
Vrhovno sodišče je razveljavilo obsodilno sodbo, 
s katero je ljubljansko višje sodišče na zaporno 
kazen štirih let zaradi spolne zlorabe otroka 
obsodilo nekdanjega duhovnika iz Preske Franca 
Klopčiča. 

Kranj – V članku z naslovom So ribiči lovili vidro ali mačke?, 
objavljenem na strani Kronika v petkovem Gorenjskem glasu, 
smo pomotoma napisali, da je Samo Novak predsednik Lo-
vske družine Bled. Pravilno je, da je Samo Novak predsednik 
Ribiške družine Bled. Za nenamerno napako se opravičujemo. 

Popravek: So ribiči lovili vidro ali mačke?

Kranjska Gora – Policisti so v petek na cesti Hrušica–Moj-
strana obravnavali prometno nesrečo. Okoliščine kažejo na 
neprilagojeno hitrost voznika in vpliv alkohola. Na istem kraju 
je voznica nato trčila v znake policije in zapeljala s ceste. 

Dve prometni nesreči

Kranjska Gora – Minuli petek zjutraj so v predoru Karavanke 
policisti obravnavali smrt voznika tovornega vozila, ki je, kot 
kažejo okoliščine, umrl zaradi zdravstvenih razlogov. Voznik 
je vozil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, dogodek pa se je zgodil 
na slovenski strani predora. 

Umrl je med vožnjo

Načrti z daljinskim toplot-
nim ogrevanjem so bili sme-
li, iztekli pa so se klavrno. Da-
nes namreč nobeno od pod-
jetij v Gospodarski coni Tod-
raž ni priklopljeno na toplo-
vod, Bioenergetika Todraž, 
ki je medtem že vrnila kon-
cesijo, pa zdaj od občine zah-
teva 1,85 milijona evrov od-
škodnine za povrnitev iz-
pada prihodkov v celotnem 
dvajsetletnem koncesijskem 
obdobju. Tožbo so pred krat-
kim že obravnavali na kranj-
skem okrožnem sodišču. 

Marjan Šinkovec, direktor 
Bioenergetike Todraž, v ka-
teri preko podjetja Energija 
narave nastopa tudi kot za-
sebni partner in večinski la-
stnik, pravi, da občina pro-
jektu daljinskega ogrevanja 
v Todražu nikdar ni nudila 
ustrezne podpore. V odloku 
je sicer določila, da se mora-
jo vsi uporabniki gospodar-
ske cone obvezno priklopiti 

na skupno kotlovnico, ven-
dar pa svojega odloka ni nik-
dar v celoti uveljavila, zato so 
imeli z odjemalci že od začet-
ka težave. »Občina je spreje-
la odlok, a v njej nismo ime-
li pravega sogovornika, da bi 
se odlok tudi uveljavljal,« je 
povedal Šinkovec in dodal, 
da se je zgodilo tudi, da jih 
je občina zaobšla, ko je v po-
stopku pridobitve gradbene-
ga dovoljenja enemu od in-
vestitorjev omogočila uredi-
tev lastne kotlovnice. Ker Bi-
oenergetika Todraž sama ni 
imela vzvodov, da bi uporab-
nike cone prisilila k priklo-
pu, je od koncesijske pogod-
be februarja 2017 nazadnje 
odstopila (z enoletnim od-
povednim rokom). »Povod 
za odstop od koncesijske po-
godbe je sicer dala občina že 
2014, ker je sama predlaga-
la, da se pogodba konča. Ko 
pa so prebrali 4. člen pogod-
be, so na to pozabili, mi pa 
smo o tem razmišljali,« je 
dodal. Občina se je namreč 

z aneksom h koncesijski po-
godbi zavezala, da bo Bioe-
nergetiki v primeru preki-
nitve zagotovila minimalni 
odjem toplotne energije. 

Župan Občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež je 
povedal, da so pri izvedbi da-
ljinskega ogrevanja s toplo-
tno energijo v Gospodarski 
coni Todraž od zasebnega 
partnerja, zlasti po nastopu 
direktorja Marjana Šinkov-
ca, pričakovali, da bo uspe-
šnejši od občine pri dogovar-
janju z drugimi investitor-
ji in bo projekt potekal brez 
zapletov. »Imel sem zelo ve-
lika pričakovanja, da bo Šin-
kovec kot direktor z vsemi 
investitorji podpisal pogod-
be. Zato sem bil zelo razoča-
ran, ker sem prejemal s stra-
ni zasebnikov iz cone čudne 
signale, malodane o fizič-
nem obračunavanju. Tedaj 
sem se res malo umaknil.« 
Župan zanika obtožbe, da je 
občina kriva za izpad prihod-
kov Bioenergetike Todraž, 

saj da so vse od nastajanja 
dokumentacije naprej tvor-
no in konstruktivno sodelo-
vali. Kot je dodal, pa so tedaj 
orali ledino, saj v Sloveniji še 
ni bilo primerov dobrih pra-
ks javno-zasebnega partner-
stva. »Vse smo delali v trdni 
veri, da smo delali pravilno,« 
je poudaril. 

Direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec je 
razložila, da je občina iska-
la različne načine, kako odje-
malce pripraviti do priklopa 
na daljinsko ogrevanje, raz-
mišljali so celo o izdaji od-
ločb, vendar so jim na gospo-
darskem ministrstvu pojas-
nili, da lahko na podlagi kon-
cesijske pogodbe oblastni 
akt izdajo le koncesionarju, 
ne pa tudi tretjim osebam. 
»Odjemalce smo želeli mo-
tivirati za odjem tudi z obja-
vo razpisa za subvencionira-
nje cene energije, a se ni nih-
če želel prijaviti, ker so bile 
stvari že preveč pregrete,« je 
povedala. 

Vrnili koncesijo in tožili občino
31. stran

Kranj – V zadnjih dneh je prišlo do več travniških požarov. Veliko 
škode ni bilo, se pa zgodi, da ogenj uide izpod nadzora. Zaradi 
suhega vremena je od včeraj naprej razglašena velika požarna 
ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. 

Velika požarna ogroženost



Samo Lesjak

B
eseda folklora je 
skovanka besed, 
ki pomenita ljuds-
tvo in znanje. Kot 
je festival pred-

stavil predsednik KD Brdo 
Mitar Vujinović, ki se je še 
posebej zahvalil Prešerno-
vemu gledališču ter vsem 
donatorjem, je naloga druš-
tva, da del tega znanja, zdru-
ženega v plese, pesem in obi-
čaje, v čim bolj pristni obliki 

prenaša na mlajše rodove. 
Folklorno dejavnost gojijo 
na različnih ravneh in pri 
različnih starostnih skupi-
nah, od najmlajših naprej. 
Tokrat so svoje spretnosti in 
znanje predstavili člani vete-
ranskih sekcij, ki so, kljub 
spoštljivim letom posame-
znih nastopajočih, pokaza-
li izjemno nadarjenost in 
uigranost.

Vsi nastopajoči so prika-
zali rezultat kakovostno in 
v vseh pogledih zdravo pre-
živetega prostega časa ob 

dragoceni skrbi pred poza-
bo ljudskega izročila, kar 
je tudi eden izmed glavnih 
namenov festivala, ki ga je 
sproščeno povezoval mode-
rator Tony Del Fabro. Poleg 
tega je KD Brdo izpostavilo 
skrb za navezovanje stikov 
s sorodnimi društvi iz sose-
dnjih držav in regij, izmen-
javo izkušenj, spoznavan-
je plesov, glasbe in običajev 
iz drugih kulturnih okolij 
ter ne nazadnje predstavitev 
bogate glasbene in plesne 
dediščine iz različnih okolij.

V okviru tokratnega fes-
tivala so se z odrskimi pos-
tavitvami poleg gostitel-
jev predstavili Hrvaško kul-
turno umetniško društvo 
Kumušina iz Škofje Loke, 
Srbsko kulturno društvo 
Petar Kočić iz Kranja, Kul-
turno umetniško društvo 
Una iz Novega Grada (BiH), 
Makedonsko kulturno druš-
tvo Sv. Ciril in Metod iz Kra-
nja, Srbsko kulturno-pro-
svetno društvo Sveti Sava 
Kranj, Kulturno umetniško 
društvo Kolovit iz Gradiške 
(BiH) ter folklorna skupina 
upokojenk Zveze Slovencev 
na Madžarskem.

V Kulturnem društvu 
Brdo, ki z ostalimi kultur-
nimi društvi sodelujejo že 
vrsto let, so letos še posebej 
ponosni na udeležbo skupi-
ne Zveze Slovencev na Mad-
žarskem. Dekleta so pred-
stavila Porabske plese in ob 
gromkem aplavzu občins-
tva, ki je napolnilo dvora-
no Prešernovega gledališ-
ča, skupaj z drugimi sku-
pinami prispevale izjemen 
delež k raznovrstnosti fes-
tivala in krepitvi njegovega 

osnovnega poslanstva: pred-
stavitev izročila in izmenja-
va izkušenj pri prizadevan-
jih za prenos znanja naših 
prednikov o pesmi, plesu, 
glasbi in nošah na mlajše 
rodove.

Prav na slednje so v Kul-
turnem društvu Brdo še 
posebej ponosni in tako že 
naslednji mesec, natančneje 

KOLO SE VIJE
V organizaciji Kulturnega društva Brdo iz Kranja se je v Prešernovem 
gledališču uspešno odvil četrti mednarodni folklorni festival veteranov 
Kolo se vije, na katerem so veteranske skupine osmih kulturnih društev 
predstavile ljudske pesmi in plese Slovenije, Hrvaške, Makedonije,  
Bosne in Hercegovine ter Srbije.

Uvodni nastop festivala je pripadel folklorni skupini Kulturnega društva Brdo iz  
Kranja. / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi Hrvaško kulturno umetniško društvo Kumušina iz 
Škofje Loke je poželo aplavz občinstva. / Foto: Gorazd Kavčič

Simpatični voditelj festivala Tony Del Fabro je vsem 
zbranim prirasel k srcu. / Foto: Gorazd Kavčič

23. marca, pripravljajo tra-
dicionalni otroški folklorni 
festival Ringaraja. Na njem 
pričakujejo pestro udelež-
bo številnih otroških in mla-
dinskih folklornih skupin iz 
sosednjih držav, saj je, kot 
je tudi ob zaključku tokrat-
ne prireditve v pozdravnem 
nagovoru zbranim povedal 
podžupan mestne občine 

Kranj Janez Černe, Kranj 
Prešernovo mesto, v kate-
rem je kultura med najpo-
membnejšimi vrednotami. 
Tudi folklorni festival vete-
ranskih skupin v Prešer-
novem gledališču je zago-
tovo prispeval pomemben 
kamenček v pisanem moza-
iku kulturnega dogajanja v 
Kranju.

Srbsko kulturno društvo Petar Kočić iz Kranja / Foto: Gorazd Kavčič

Šestnajstega februarja, kot je City park praznoval  
17. rojstni dan, je dvajset let dopolnil Tilen Lotrič. Med 
drugimi je na odru nastopil tudi z Manco Špik. 
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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  

Mateja Rant

N
a šolskem tek-
movanju v eko-
kvizu se je letos 
pomerilo 2730 
učencev iz 133 

slovenskih ekošol. V gorenj-
ski regiji je sodelovalo 40 tri-
članskih ekip s petih osnov-
nih ekošol. Zmago so osvo-
jili osnovnošolci iz Nakla, ki 
so se tako uvrstili na držav-
no tekmovanje 22. marca 
na OŠ Antona Ingoliča Spo-
dnja Polskava, je pojasnila 
Dunja Dolinšek iz programa 
Ekošola, ki tekmovanje pri-
pravlja v sodelovanju s Tele-
komom Slovenije.

Zmagovalno ekipo OŠ 
Naklo z imenom Anonim-
nibutci sestavljajo učenci 
Nejc, Štefan in Gal. Na Eko-
kvizu, kjer so odgovarjali na 
vprašanja o podnebnih spre-
membah, ekosistemih, vodi 
in energiji, so dosegli 21 od 
30 možnih točk. Sledili so 
jim učenci z OŠ Šenčur, ki so 
prav tako zbrali 21 točk, a so 

za reševanje nalog potrebova-
li daljši čas, ter učenci z Osno-
vne šole Železniki, ki so dose-
gli 20 točk. »Letošnji ekokviz 
je bil kar zahteven, saj nobe-
na ekipa ni pravilno odgovo-
rila na vseh trideset zastavlje-
nih vprašanj. Največ nepra-
vilnih odgovorov se je nana-
šalo na temo o podnebnih 
spremembah, najmanj pa na 
temo o energiji,« je razloži-
la Dunja Dolinšek. Tekmo-
vanje se v celoti odvija prek 

spleta, kjer imajo učenci na 
voljo učno gradivo, vprašan-
ja za vajo ter vse pomembne 
informacije o poteku in izve-
dbi ekokviza. Učna gradiva 
in vprašanja so po besedah 
Dunje Dolinšek še vedno na 
voljo na spletu, tako da lahko 
vsak obiskovalec spletne stra-
ni http://eko.telekom.si še 
naprej preveri svoje znanje o 
zgoraj omenjenih temah.

Kdo bo postal največja eko-
faca, pa bo znano 22. marca v 

finalnem delu letošnjega eko-
kviza. Na njem se bo pomeri-
lo deset ekip, poleg zmagoval-
cev regij še drugouvrščeni eki-
pi iz ljubljanske in maribor-
ske regije. »Finalni ekokviz bo 
potekal v dveh delih, in sicer 
bodo v prvem delu ekipe reše-
vale kviz prek spletne strani, 
nato pa bo sledilo še ustno pre-
verjanje poznavanja okoljskih 
tematik, na katerem se bodo 
ekipe pomerile med seboj,« je 
pojasnila Dunja Dolinšek.

SLAVILI NAKELČANI
Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, se je v gorenjski regiji najbolje 
odrezala ekipa učencev iz Osnovne šole Naklo.

V gorenjski regiji se je v Ekokvizu pomerilo štirideset ekip iz petih osnovnih šol. 
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Vrbe, smreke, bori ječijo,
korenine se jim šibijo,
veje k tlom se jim spustijo.
In vsak, ki mimo pride, 
taka žalost ga obide, 
da potem še vsak nov dan
v šolo hodi jezen, zaspan.
In vse se zdi mu neznansko bedno, 
žalostno, nepomembno in nezavedno, 
da se tam zjokajo – in to dobesedno. 

Ker se je ljubezen med njima zamotala, 
sta bila vesela in sta se pobotala.
Sledil je topel objem, poljub, 
da na svetu je usahnil ves obup
in so vsi ljubezen čutili spet –
vsi ljudje in ves svet. 

Tia Kozjek, 7. b, OŠ Orehek Kranj

Danes beremo drugi del Tiine pesmi. »... in so vsi ljubezen 
čutili spet – vsi ljudje in ves svet.« Pomlad prihaja – in z 
njo ljubezen. Kako bi bilo lepo, da bi ves svet znal čutiti in 
ljubiti. Želim vam veliko ljubezni. 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

Alenka Brun

P
etintridesetletni 
Benjamin Rezar, 
mladi gospodar 
Gostilne pod Krva-
vcem, pravi, da je 

bil že od malega z veseljem 
za točilnim pultom. Zna 
sicer tudi kuhati, vendar ga 
je vedno bolj veselila strež-
ba, čeprav se je šolal za obo-
je. »Komunikacija z gosti mi 
bolj leži. Rad sem med ljud-
mi, rad delam s starši.« 

Gostilno sta začela ustvar-
jati pred šestdesetimi leti nje-
gova babica in ded, Marija in 

Janče Rezar. Že takrat je bila 
v današnji podobi, le da so 
z leti njuni nasledniki kaj 
dogradili, dodali, samo zgo-
dbo pa nadgradili. Je bila pa 
Gostilna pod Krvavcem ved-
no znana po ribah oziroma 
ribjih krožnikih, na katerih 
je imela glavno besedo sve-
ža postrv. Kar pa je v vse sku-
paj bolj vpet tudi Benjamin, 
so precej razvili koncept 
porok. Prostor jim to dovo-
ljuje, pove.

In kako je prišlo do Krvav-
ške laufarjade, glasbeno-ku-
linaričnega dogodka, ki je 
vabil na povalentinovo raz-
vajanje brbončic domačega 

šefa kuhinje Žige Šekoran-
je in njegove ekipe – in ušes 
s tokratnim sestavom skupi-
ne Mokre sanje? Benjamin 
razloži: »Laufarjada spada 
med dogodke, ki jih ustvar-
jam že deset let. Imeli smo jo 
že lani. Prej se je sicer ime-
novala Čarobna kuhinja. 
Začeli smo namreč tako, da 
je kuhar vsako jed pripravljal 
pred očmi gostov, potem pa 
sem sčasoma ugotovil, kaj je 
dejansko tisto, kar ljudje pri 
tovrstnih dogodkih potrebu-
jejo, da se sprostijo: dobro 
hrano, glasbo in vino. In to 
je recept, da se potem ljudje 
tudi vračajo.«

Februarja tako Gostilna 
pod Krvavcem gosti kulina-
rično Laufarjado, jeseni ozi-
roma že na prehodu v vese-
li december pa organizira 
še en podoben dogodek. Za 
glasbeno kuliso na Laufarja-
di skrbijo Mokre sanje, med-
tem ko bo pri drugem pro-
jektu Benjamin letos gostil 
Ansambel Saša Avsenika. 

Pri tokratni večerji se je 
Benjamin odločil za spre-
mljevalna vina iz Vipave in 
»bolj resna« iz Brd. »Vino 
je dobro, primerno, vendar 

goste pustimo, da se sami 
odločijo. Če kdo vpraša, kaj 
od izbranega gre k določeni 
jedi, pa z veseljem priporoči-
mo.«

Najprej so postregli ohla-
jene, tanko narezane rezine 
pečenega ramsteka, nade-
vane s cvetačnim tatarjem, 
v družbi pireja iz zelene in 
vasabija, narezanimi mand-
lji in marinirano zelenjavo. 
Sledila je »tartufova juha, ki 
ni videla tartufa«, kot so se 
pošalili na meniju. Potem je 
na mizo prišel krožnik Kral-
jevi stroganoff: počasi peče-
na svinjska rebra, kumarice 
in jurčki, ki so bili denimo 
narezani na način stroga-
noff, v omaki in postreženi 
na rebrih, skutna navihanka 
pa je bila zraven kot nekak-
šen »krvavški burek«, ki so 
ga zabelili z ocvirki. Krožni-
ku pa so dodali še pastinakov 
pire. Za konec pa je seveda 
na vrsto prišla sladica: tokrat 
čokoladna slivova rezina, 
ki je bila pripravljena brez 
moke, v družbi krokantove-
ga moussa, narejenega na 
bazi lešnikov. Vse sta lepo 
zaokrožila malce kiselkas-
ta višnjeva omaka in pa za 

odtenek čokoladnega ganac-
ha. »Vse skupaj moraš spra-
viti na eno žlico, da se oku-
si med seboj lepo zlijejo,« 

je še zaključil mladi Rezar, 
potem pa odhitel nazaj med 
mize, saj je bila Krvavška 
laufarjada razprodana.

KRVAVŠKA LAUFARJADA

Steak in tatar: rezine govedine, cvetačni tatar, pire zelene, 
vasabi in mandeljni

KR MUSS se je imenovala sladica tokratnega večera. KR 
pomeni okrajšavo za Kranj, idejo pa je Benjamin Rezar dobil 
zaradi razpravljanj o avtomobilskih registrskih tablicah. 
Na krožniku so čokoladni slivovi rezini delali družbo še 
krokantov mousse, višnjeva omaka in čokoladni ganache.

Benjamin Rezar
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TOstanimo naravni
»Ne posnemajte ničesar. 

Lev, ki posnema leva, pos-
tane opica,« je svetoval fran-
coski pesnik, pisatelj in dra-
matik Victor Hugo. Rodil se 
je 26. februarja 1802 in je 
bil najpomembnejši pred-
stavnik francoske roman-
tike. Njegova najbolj zna-
na romana sta Notredamski 
zvonar in Nesrečniki.

* Ko je šel Hugo na pre-
miero slabe drame neke-
ga svojega znanca, je vnap-
rej napovedal, da jo bo izžvi-
žgal. Predstava je potekala 
brez motenj. Ko so ga prija-
telji vprašali, zakaj ni ures-
ničil napovedanega, je dejal: 
»Avtor je bolj zvit, kot sem 
mislil. Nisem ga mogel 
izžvižgati, ker sem moral 
ves čas zehati.«

* Hugo se je nekoč pogo-
varjal z brivcem o napovedih 

konca sveta. Po njih naj bi 
tretji dan poginile vse živali, 
petega pomrli vsi ljudje.

 »Vaše besede me straši-
jo,« je Hugo prekinil brivca. 
»Kdo pa me bo četrtega dne 
obril?«

* Verjetno si je Hugo omi-
slil najkrajše dopisovanje. 
Ko ga je zanimalo, kako gre v 
promet njegova nova knjiga, 
je poslal založniku pismo, v 
katerem je bil samo en velik 
vprašaj (?).

 Založnik mu je dogovo-
ril v enakem stilu, z enim 
samim velikim klicajem (!), 
kar je pomenilo, da gre knji-
ga odlično v promet.

* Hugo ni maral, da bi 
ga imeli za starega. Ko se je 

nekoč peljal v poštni koči-
ji, je neka dama opazila, da 
nima sedeža, in rekla svo-
ji hčerki: »Vstani in prepu-
sti svoje mesto staremu gos-
podu!«

 Hugo je mamo grdo 
pogledal in rekel hčerki: 
»Dragi otrok, ni treba! Reci 
svoji babici, da še nisem tako 
star, da ne bi mogel stati.«

* Nekoč je Hugo zagle-
dal v spominski knjigi neke-
ga gostišča zapis pretira-
no dušebrižnega duhovni-
ka: »Popotnik, vedi in pomi-
sli, da kjerkoli boš mrtev, 
te bodo nekega dne pojedli 
črvi.«

 Ker je bilo gostišče moč-
no zanemarjeno, je Hugo 
pod to pripisal: »Ne pozabi, 
da te bodo tukaj jedle bolhe, 
še preden te bo Bog izbral za 
smrt.«

Anekdote slavnih
  V predsedniški kampanji leta 1960 je ameriški republikanski politik Richard 

Nixon svojega demokratskega tekmeca Kennedyja imenoval ignoranta na gospo-
darskem področju. Kennedy mu je vrnil z besedami: »Jaz bom rekel o Nixonu 
samo to, da je republikanec. Mislim, da to zadošča.«

Smeh ni greh
  Janezek se hvali, da mu je Miklavž prinesel električni brivski aparat.
 »Kako pa to, saj ti ne raste brada?«
  »Očka je povedal, da si ga bo med tem on pri meni izposojal.«

  Mož, ki je umrl pred ženo, izpolni obljubo in ji pride povedat, kako je na drugem 
svetu:  »Ves dan je bilo mirno in lepo, zvečer pa sem šel obiskat krave ...«

 »Ali imajo v nebesih tudi krave?«
  »Saj nisem v nebesih. Zdaj sem bik na Gorenjskem.«

Samo Lesjak

T
ako kot izbirna 
tekmovanja tudi 
državno tekmo-
vanje harmoni-
karjev organizira 

Zveza diatonične harmoni-
ke Slovenija (ZDHS). Na 5. 
državno tekmovanje harmo-
nikarjev za nagrado Cyril-
la Demiana, ki bo 7. aprila 
v Velenju, so se uvrstili Pri-
mož Gnidovec, Luka Mla-
kar, Tjaša Lesjak, Jan Zgonc, 
Aljaž Mauko, Luka Ban, 

Matic Čebulj, Nejc Pirc, Rok 
Traven, Lovro Peklar, Aljaž 
Dobravec, Dominik Grahek 
Ličer in Stane Makovec.

Nastop harmonikarjev, 
ki so se predstavili s po dve-
ma skladbama, je ocenjeva-
la tričlanska komisija v ses-
tavi Klemen Rošer, predse-
dnik ZDHS, Nejc Pačnik, 
podpredsednik ZDHS, in 
Janez Fabijan, član strokov-
nega sveta ZDHS. Harmo-
nikarji, ki bodo na 5. držav-
nem prvenstvu prejeli zlato 
priznanje, se bodo lahko pri-
javili na svetovno prvenstvo 

v igranju na diatonično har-
moniko, ki bo v St. Peter-Fre-
iensteinu na avstrijskem šta-
jerskem od 31. maja do 2. 
junija. Kot je tekmovan-
je predstavil Janez Fabijan, 
svetovno prvenstvo letos 
organizira Avstrijska har-
monikarska zveza, organi-
zacijo svetovnega prvenstva 
pa podpira Svetovno združe-
nje harmonike CIA (Confe-
deration Internationale des 
Accordéonistes), ki je del 
združenja IMC (Internatio-
nal Music Council), podprte-
ga s strani UNESCA. ZDHS 

je po uspešnem večletnem 
sodelovanju s tujimi zveza-
mi pridobila veliko zaupan-
ja v mednarodnem harmoni-
karskem prostoru. Na podla-
gi tega je ZDHS lani z Avs-
trijsko harmonikarsko zvezo 
podpisala sporazum o uskla-
ditvi pravilnikov in dogovor 
o tem, da je uradno državno 
prvenstvo Slovenije kvalifi-
kacijsko tekmovanje za sve-
tovno prvenstvo v igranju na 
diatonično harmoniko, na 
katerem se bodo prav goto-
vo naši harmonikarji zopet 
izkazali z odliko.

TEKMOVANJE 
HARMONIKARJEV
V dvorani gostišča Pr’ Starman v Škofji Loki je v soboto potekalo zadnje od treh izbirnih tekmovanj 
5. državnega prvenstva harmonikarjev za nagrado Cyrilla Demiana. 

Nastopajoči harmonikarji so navdušili občinstvo v Škofji Loki. / Foto: arhiv prireditve

Ljubljana – V petek 1. marca, ob 16. uri bo v Plesnem Teatru 
Ljubljana Koncert Telesa, plesna predstava v izvedbi Ane 
Romih in Bena Novaka iz KD Qulenium, ki tokrat plešeta 
na Gibanici – 9. bienalu sodobne slovenske plesne umet-
nosti, in sicer skupaj z Veroniko Valdes in njeno predstavo 
Zaklenjeno. Gre za predstavo, kjer se dve telesi srečata 
z vprašanjem, ali ima telo melodijo in na kakšen način 
se lahko telo skozi gib uporabi kot inštrument. Telesi na 
odru iščeta skupni jezik, ki ju obenem zbližuje in hkrati 
ustvarja distanco.

Koncert Telesa na Gibanici

Breznica – Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh vabi 
na ogled predstave Zmenki. Premierna uprizoritev kome-
dije Aleša Bergerja v režiji Mojce Lavrič bo v soboto, 2. 
marca, ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma na Breznici.

Predstava Zmenki

Ana Romih / Foto: arhiv GG (Matic Zorman)

Tržič – V ponedeljek, 4. marca, in v torek, 5. marca, bo v 
dvorani Glasbene šole Tržič 48. državno tekmovanje mla-
dih glasbenikov.

Državno tekmovanje mladih glasbenikov

Škofja Loka – V petek, 1. marca, bo ob 21. uri v Rdeči Ostri-
gi koncert zasedb MRFY in Seul Ocean. Glasba skupine 
MRFY nastaja pod taktirko pevca Gregorja Strasbergarja, 
nizkotonskih vibracij Lenarta Merlina, elegance Roka Klo-
bučarja in harmoničnih izdihljajev šestih strun Tomaža 
Zupančiča. Kvartet Seul Ocean deluje pet let in združuje 
instrumentalni post-rok in progresivni metal.

MRFY in Seul Ocean v Rdeči Ostrigi



16

PRAZNOVANJA

TOREK_26. 02. 2019

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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V Kranju sta se 15. februarja 2019 poročila Đorđe Jotić 
in Vesna Lukić, 16. februarja 2019 pa Matic Trdin in Sara 
Langerholc.

Mladoporočenci

Imamo karte Poroka, Nekaj 
denarja, Denar – v družin-
skem okolju bo potekal pogo-
vor o denarju in njegovem 
vlaganju, ne smete spregle-
dati malenkosti ali drobnega 
tiska pri pogodbah. Bolezen, 
Sovražnik, Zvestoba – oseba 
je zapadla v krizo, ker ne pre-
dela preteklih dogodkov in se 
preveč ukvarja s preteklostjo. 
Preveč se zanaša na okolico, 
namesto da bi sama kaj nare-
dila v to smer, da bi šlo na 
bolje. Treba je prekiniti stare 
vzorce. Smrt, Božje oko, Izgu-
ba – kot veste, je kombinacija 
Smrt in Božje oko najboljša, 
zgodilo se bo nekaj resnič-
no dobrega, nekaj, na kar ne 
moremo vplivati in je samo 
še vprašanje časa, kdaj se bo 
zgodilo. Karta Zguba poleg 
njiju pomeni razgovor na štiri 
oči na nevtralni lokaciji. Sreča, 
Hrepenenje, Oficir – poklicno 
napredovanje ali začetek pri-
vatnega poslovanja v pomla-
dnih mesecih. Neiskrenost, 
Ljubica, Sporočilo – prišle 
bodo neke novice, za katere 
ni nujno, da so resnične, in se 
lahko za njimi skrivajo splet-

ke. Lahko pa bo oseba sama 
v položaju, ko ni dobro, da 
govori resnico, in naj jo raje 
prikroji. Nesreča, Ljubimec, 
Darilo – pokaže moško ose-
bo, ki je razočarana v ljubezni 
in ne ve, kaj naj naredi, oseba 
naj bo bolj odprta in mora 
na glas povedati, česa si želi. 
Težave, Obisk, Mislec – mlaj-
ša oseba je v skrbeh in se ne 
more odločiti, ali vzpostaviti 
stik z določeno osebo ali ne. 
Bolje, da ne, kajti nimata ena-
kih interesov in vsaka stoji na 
svojem bregu.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Maša Likosar

Na avdicijo za kita-
rista Ansam-
bla Saša Avseni-
ka je Matica Ple-
vela prijavil nje-

gov oče. »Bil sem sprejet in 
ponosen sem bil, da sem pos-
tal član tako znanega sloven-
skega narodno-zabavnega 
ansambla. Šele čez čas sem 
spoznal, da sem dejansko 
član ansambla, čigar glasba 
je večna, spoznal sem, da je 
naša glasba nad nami in da 
smo mi v službi nje.« 

Z Ansamblom Saša Avse-
nika v desetletju delovanja 
beleži več kot 1500 koncer-
tov, številna gostovanja po 
Evropi in Kanadi. »Bili smo 
deležni množice čustvenih 
reakcij ljudi, mnogim je bila 
zadnja želja, da vidijo in sli-
šijo naš koncert.« Nadaljuje: 
»Avsenikova glasba je slo-
venska identiteta, sloven-
ski fenomen, ki bo preživel 
našo generacijo. Mi smo dol-
žni, da spoštujemo in goji-
mo 65 let staro Avsenikovo 
tradicijo, in nimamo pravi-
ce v to glasbo vsiljevati svo-
jih interesov. Naše delovan-
je bo zagotovo temeljilo na 
tej tradiciji, ki ji bomo dodali 

le sveže ideje, jo z moderni-
mi izvajalci in produkcijski-
mi pristopi povzdignili na 
še višjo raven, razširili krog 
poslušalcev, obenem pa osta-
li zvesti koreninam.« Letos 
junija z ansamblom napo-
vedujejo koncert s simfoni-
čnim orkestrom v Križan-
kah, hkrati za naslednje leto 
že načrtujejo ponovitev lan-
skoletnega odmevnega nas-
topa v Cankarjevem domu. 
»Koncept bo enak, le z novi-
mi obrazi iz sveta popularne 
glasbe,« pove Matic in obe-
nem razkrije, da trenutno 
pripravljajo novo zgoščen-
ko. Celo več: letos si lahko 
obetamo izid dveh zgoščenk 
Ansambla Saša Avsenika. 
»Prva bo sklop živih posne-
tkov iz Cankarjevega doma, 
za drugo pa pripravljamo 
nov material in sveže sklad-
be, nekatere v sodelovanju s 
slovenskimi izvajalci. Obno-
vili in obudili pa bomo tudi 
nekaj starih in že znanih 
skladb bratov Avsenik.« 

Življenja vsestranskega 
Matica Plevela pa ne tke le 
glasba. Je strasten gasilec, 
ljubitelj konj, diplomirani 
psiholog in član štaba Civil-
ne zaščite, posebne enote 
psihologov, ki intervenira 
ob večjih naravnih nesrečah. 

Je tudi programski vodja v 
kulturnem društvu Planet 
dogodkov, ki organizira kul-
turno-glasbene dogodke na 
Gorenjskem. »V življenju 
me morajo stvari, s katerimi 
se ukvarjam, navdihovati, da 
lahko delam in imam moti-
vacijo. Če ljudje nimamo 
ciljev in ambicij za prihod-
nost, je enako, kot da bi pre-
minili. Zgodilo se mi je, da 
sem imel leta 2014 obdobje 
mrtvila, nobena stvar me ni 
vlekla naprej. Nisem vedel, 
koliko časa bom še igral pri 
Avsenikih ...« pove Matic in 
doda: »V desetih letih smo 
vsi člani ansambla dozore-
li, med nami vlada zdravo 
vzdušje in točno vemo, kaj 
želimo. Do leta 2021 smo si 
zastavili toliko ciljev, da se 
v tem prihajajočem obdob-
ju zagotovo vidim v Avseni-
kovi zgodbi. Prepričan sem, 
da lahko skupaj naredimo 
še veliko kvalitetnega – tako 
zase kot tudi za naše poslu-
šalce.«

Svoje glasbene pripetlja-
je Matic Plevel nekoč želi 
popisati v knjigi. »Glasbe-
niki živimo drugačno živ-
ljenje. Marsikdo ga ne razu-
me. Delamo ob konceh ted-
na, delamo ponoči, čez dan 
spimo. Z ansamblom na leto 

naredimo od sedemdeset do 
osemdeset tisoč kilometrov. 
Naš dom sta cesta in kombi, 
s katerim se vozimo naoko-
li. Če bom kdaj napisal knji-
go, bo njen naslov # Življenje 
na cesti. Hashtag, slovensko 
ključnik, ker smo v času has-
htaga, ki ga pred petdesetimi 
leti ni bilo in ga čez petdeset 
let ne bo več, je simbol dana-
šnjega časa. V njej bi pripove-
doval o tisočih zgodbah ljudi, 
ki jim igramo za solze, včasih 
za ples, za ljubezen, vedno pa 
za čustva, ki jih porodi naša 
glasba.«

Glasbenik Matic Plevel 
nam ob koncu zaupa, da ga 
zanima tudi lokalna politi-
ka. »V domačem okolju bi 
rad uveljavil primere dobre 
prakse iz tujine, ki sem jih 
spoznal na glasbenih turne-
jah in potovanjih. V našem 
lokalnem prostoru je ogro-
mno možnosti, ki bi jih bilo 
vredno izkoristiti, predvsem 
na področju kulture in turi-
zma,« pove in sklene: »Tre-
nutno imam še veliko ambi-
cij v glasbi, nikoli pa ne vem, 
kam me bo življenje zane-
slo. Sledim dobri izzivom, 
zanimajo me stvari, kjer se 
da narediti napredek, vle-
če me tja, kjer se da napisati 
dobre zgodbe.«

VLEČE GA TJA, KJER SE PIŠEJO 
DOBRE ZGODBE
Kitarist Ansambla Saša Avsenika Matic Plevel iz Zaloga pri Cerkljah, ki je letos februarja dopolnil 
trideset let, že desetletje soustvarja zgodbo ansambla, čigar glasba je večna – Avsenikovo zgodbo. 

Matic Plevel je pred kratkim praznoval rojstni dan, že deset 
let pa je član Ansambla Saša Avsenika. / Foto: Tina Dokl

»Metuljčica 83«
Tanja, očitno sem spregledala 
svoj odgovor ... se priporočam 
za bodoče! Hvala. Zopet se mi 
poraja nekaj vprašanj, in ker ste 
zelo pozitivna oseba, sem se 
ponovno obrnila na vas. Zani-
ma me za zdravje naju s par-
tnerjem v prihodnosti in za oba 
otročka. Zanima me še za najin 
odnos s partnerjem ter seveda 
kako bo s službo v bodoče. Hva-
la lepa in prijazen pozdrav!
Očitno ste res spregledali 
moj odgovor, saj je bil objav-
ljen v časopisu 14. avgusta 
lani. Zato vam ga prilagam v 
branje.
Zanimata me za očetovo 
zdravstveno stanje in okre-
vanje. Kako bo z nama s par-
tnerjem? Ter zanima me še 
moje in partnerjevo zdravje v 
prihodnosti.
Največ, kar vam lahko rečem, 
je, da ste v obdobju samih 

dobrih in lepih sprememb. 
Pa naj bo to povezano z 
zdravjem ali z odnosi v dru-
žini oziroma zakonu. Oče še 
okreva, a kmalu se pokažejo 
lepi rezultati. Srečno.
Lahko vam samo še enkrat 
potrdim vse, kar sem vam 
že napisala. Pred vami je čas 
sprememb na vseh podro-
čjih. Pri zdravju vidim vse v 
redu, ni potreben strah. V 
samem odnosu s parterjem 
so sami lepi obeti. Glede slu-
žbe imate po poletju videti 
večje premike. Želim vam 
vse lepo.

»Zdravje mame«
Pozdravljeni, draga Tanja; že 
večkrat sem se obrnila na vas 
in ste mi vedno pravilno odgo-
vorili. Tokrat me skrbi v zvezi 
z mamo. Vedno bolj izgublja 
energijo in je oslabela. Ali se ji 
zdravje izboljša? Zanima me, 

kaj me čaka v zvezi z mamo. 
Verjetno tudi tokrat nima smi-
sla upati na sestrino pomoč. 
Prosim vas, če mi odgovorite, 
kaj se mi bo dogajalo v prihod-
njih mesecih.
Žal vam moram povedati, 
da zdravje vaše mame peša 
in počasi bodite pripravljeni, 
da odide. Enostavno nima 
več tiste prave energije in 
volje za karkoli. In če mene 
vprašate, se ona poslavlja že 
nekaj časa. Vaši strahovi gle-
de sestre so upravičeni, saj 
od nje ne morete pričakovati 
nobene pomoči in boste za 
vse sami. Vidim razne spore, 
povezane z njo, se pa temu 
lahko ognete, če od nje ne 
boste nič pričakovali. Vse bo 
odvisno od vas, koliko ener-
gije boste imeli. Mama ima 
pomoč lahko samo od vas 
in vaših otrok, žal. Tudi če se 
zgodi, da bi karkoli sestra pri-

pomogla, imate zaradi tega 
lahko več težav kot pomoči. 
Bodite močni! Srečno.

»Zapuščanje«
Že ste mi pomagali z vpogle-
dom. Prosim, poglejte mi, ali 
se mi obeta kaj lepega, saj sem 
skorajda že izgubila upanje v 
dobro.
Draga moja, moj moto je, 
da upanje vedno umre zad-
nje. Pogled v karte pokaže, 
da je letos vaše leto – in kar 
pripravite se, da se vam bo 
veliko spremenilo. V ljubez-
ni se vam končno izpolni 
želja, v drugi polovici leta 
vam vidim selitev in ob kon-
cu leta se boste veselili svoje 
osebne zmage. Verjamem, 
da so dnevi, ko je vse črno, so 
pa tudi trenutki, ko je samo 
sonce. Pustite se ogreti nje-
govim toplim žarkom in vse 
bo v redu. Srečno.

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 39 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 10 deklic in 15 dečkov. 
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 3990, drugemu pa 2115 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 10 dečkov, med njimi tudi bratca, in 4 deklice. 
Najtežji je bil deček, ki je ob rojstvu tehtal 4150 gramov, 
najlažjemu dečku pa je tehtnica pokazala 2140 gramov.

Novorojenčki
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Nagrade:  3-krat po 2 vstopnici za koncert

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 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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Enaindevetdeseta podelitev oskarjev je 
minila v znamenju velikega zmagovalca 
Bohemian Rhapsody, ki je osvojil kar štiri 
prestižne kipce. Po tri nagrade so osvojili 
drami Zelena knjiga in Roma ter znanstve-
nofantastični film Črni panter. Najboljši 

igralec je Rami Malek, najboljša igralka pa Olivia Colman. 
Nagrada za najboljšo režijo je šla v roke Alfonsu Cuaronu 
(Roma), za najbolj izvirno pesem pa Lady Gaga. Prvič v 
zgodovini je podelitev potekala brez glavnega voditelja.

Oskarji so podeljeni

Policisti so aretirali slavnega pevca R&B 
R. Kellyja (52), ki je obtožen spolnih zlo-
rab štirih oseb, med njimi tudi mladolet-
nih. Eden izmed največjih glasbenikov 
vseh časov je že stopil pred sodnika. Ta 
mu je ponudil milijon dolarjev varščine, 

ki je glasbenik za zdaj še ni poravnal, zato ostaja v zaporu. 
R. Kelly je na sodišču komuniciral le s svojim odvetnikom. 
Če bo spoznan za krivega, mu grozi od tri do sedem let 
zaporne kazni za posamezno žrtev.

R. Kelly za rešetkami

Umrl je Vinny Vella, igralec, poznan po 
gangsterskih vlogah v filmu Kazino in 
seriji Sopranovi. Zanj je bil usoden rak 
na jetrih. Star je bil dvainsedemdeset let. 
Igralec z izjemnim smislom za humor je 
poznan po slavnem citatu »Kdo je boljši 

kot ti?«, sicer pa je v želji po večjem zaslužku leta 2008 
odprl lastno picerijo v Brooklynu. Igralec je za seboj pustil 
sina Vincenta Vella Jr. in ženo Margaret Ann Hernandez.

Poslovil se je Vinny Vella

Komičarka Amy Schummer (37), ki bo čez 
nekaj tednov prvič postala mamica, je 
zaradi zapletov z nosečnostjo preklicala 
preostanek svoje turneje. Zaradi slabo-
sti, ki jo spremljajo že od začetka noseč-
nosti, so ji zdravniki prepovedali polete 

z letalom. Igralka se je opravičila svojim oboževalcem in 
zapisala, da ji je žal ter da jim bo denar za nakup vstopnic 
vrnjen. Pojasnila je, da mora misliti na svoje in otrokovo 
zdravje.

Amy Schummer preklicala turnejo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
okratni izlet je bil 
res morda v prvi 
vrsti namenjen 
kopanju v Ter-
mah Topolšica, 

vseeno pa smo pred tem uži-
vali v prebujajočem se jutru 
mesta Kamnik. Ustavili smo 
se tudi v kavarni Veronika, 
kjer smo popili kavo. Neka-
teri pa se nismo mogli upre-
ti »nasmejani« vitrini svežih 
sladic in smo si poleg kave 
privoščili še kos torte.

O skopuški kamniški 
Veroniki smo več izvedeli že 
v avtobusu na poti do Kam-
nika. Sicer naj bi obstajalo 
več zgodb o bogati Veroniki, 

domnevam pa, da se verje-
tno vse zaključijo na podo-
ben način: Veroniki ni bilo 
mar, od svojih zlatnikov se 
ni želela ločiti, prosilce za 
denarno pomoč ali vbogaj-
me je odgnala, rekoč celo, da 
se raje spremeni v kačo, kot 
da bi kaj prispevala. In nebo 
jo je uslišalo: spremenila 
se je v pol žensko, pol kačo. 
Menda še danes prevzetna 
zakleta grofična pod Malim 
gradom varuje zlatnike in 
čaka svojega rešitelja.

Sledilo je nekaj smeha 
ob razmišljanju, ali je kak-
šen pogumen potnik, ki bi 
se morda podal pod Mali 
grad in pogledal, ali legen-
da drži. A med sprehodom 
po Kamniku smo vseeno 

pogledovali čez ramo in oko-
li sebe, če bi kamniško Vero-
niko lahko kje videli ...

Naša pot se je potem nada-
ljevala proti Štajerski, čez 
prelaz Kozjak v smeri Šoš-
tanja, kjer so nas pozdravi-
li veliki dimniki termoelek-
trarne, do Term Topolšica. 

Po kopanju je prijalo kosi-
lo, za konec pa smo obiskali 
še Muzeja usnjarstva na Slo-
venskem Šoštanj. S krajšim 
filmom smo osvežili zgodbo 
usnjarstva na Slovenskem, 
muzej pa nam je približal 
tudi zgodovinsko plat. Ogle-
dali smo si zbirko Usnjarski 
stroji, v muzeju pa poleg stal-
nih gostijo tudi občasne raz-
stave, ki so vezane na usnjar-
stvo ali Šaleško dolino.

Usnjarstvo je bilo na 
Slovenskem v preteklos-
ti pomembna obrt. Z raz-
vojem industrializacije je 
prerasla v industrijo in v 
dvajsetem stoletju pred-
stavljala pomembno pano-
go gospodarstva. Zara-
di krize usnjarstva pa je v 
drugi polovici dvajsetega 
stoletja večina usnjarskih 
industrijskih obratov pro-
padla. Muzej usnjarstva 
na Slovenskem v Šoštan-
ju je nastal zaradi potrebe 
po ohranjanju kulturne in 
tehniške dediščine nekda-
nje Tovarne usnja Šoštanj. 
Prostore je dobil v preure-
jenih nekdanjih tovarniš-
kih kopalnicah, nosi pa let-
nico 2009.

ZGODBA O USNJARSTVU
Na zadnjem izletu z Gorenjskim glasom smo se najprej ustavili v Kamniku, kjer smo se sprehodili 
skozi mestno jedro, popili kavo in izvedeli marsikaj zanimivega o kamniški Veroniki. Potem smo pot 
nadaljevali v Topolšico. Prisluhnili pa smo tudi zanimivi zgodbi o usnjarstvu na Slovenskem.

V kavarni Veronika so nam postregli Boštjan Štupar, 
njegova Nežka (levo) in Špela Podbevšek.

Izlet se je začel z ogledom Kamnika, ki se je tisti dan 
prebujal v lepo, sončno jutro.

Iz Cerkelj se je z nami na izlet odpravil tudi Ervin Tratnik, ki 
ga je usnjarski muzej še posebno zanimal.

Nasmejani Alma Erat in Dora Pegam sta uživali. To ni bil 
njun prvi izlet z Gorenjskim glasom.

Od zgodb o Vodiški Johanci in kamniški Veroniki se je tokratna zgodba izletnikov Gorenjskega glasa nadaljevala s 
kopanjem v Termah Topolšica, zaključila pa z obiskom Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, kjer so izvedeli 
marsikaj zanimivega o tej gospodarski panogi.

Na zadnjem Salonu penečih vin v Ljubljani sta 
za promocijo znane vode skrbeli dve dekleti – 
Ljubljančanki Nina Pollak in Doria Janša. Ob vinu, po 
ali celo v njem sta lahko namreč prisotni tudi voda z 
mehurčki ali tista brez njih. / Foto: A. B.
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite do petka, 8. marca 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 
na Nazorjevi ulici 1.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

VAŠA POT, VAŠ SUV!

EKSKLUZIVNA ZIMSKA PONUDBA. 
Ne oklevajte in se na popolnoma svojo pot zapeljite z vozilom iz družine Volkswagen SUV. Izberite T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ali Touareg, s 
prihrankom do 5.000 EUR*, vzdrževanjem za samo 1 EUR na mesec** in smučmi nove generacije Elan Amphibio 12***.  
Ponudba velja za vozila na zalogi in za vsa nova naročila do 31. 3. 2019. 
*Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO 
d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije ALLIN-
BON19 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po prilagodljivem servisnem intervalu - »Long Life« do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec (DDV je vključen). 
Več na www.porscheleasing.si. ***Akcija velja le za fizične osebe. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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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

Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja sva z našo Hele-
no po Irkutsku v Sibiriji iskali vodko in ugotavljali, da moraš 
imeti res srečo, da jo najdeš. Pride in gre. Tako hitro, kot bi 
mignil. Naenkrat je pred tabo le še dno gajbice. Prazno. Ni 
več! Nekaj let prej sem ujela vrsto sredi Moskve in zagrabila 
za steklenico vodke, v kateri so plavali delčki feferonov. Pose-
ben okus, posebna moč, posebej »zapečena«. Ampak samo 
da je bila! V Sibiriji sva našli ogromno novo tržnico, vso belo 
in lepo in deviško. Bil je to čas, ko je vlada finančno poma-
gala pridelovalcem sadja, zelenjave in drugih artiklov tako, 
da je sofinancirala letalske polete s pošiljkami z vseh koncev 
Sovjetske zveze v mesta ruskega severa, da je obdržala ljudi 
tam, da so bili zadovoljni. V Irkutsku je prodajalec iz jabolk 
naredil veliko piramido, da nam je od lepote barv jabolk in 
od strahu, da se podere, kar sapo jemalo. Vse mogoče je bilo 
na voljo kupcem, a še vedno se je zdelo, da je tržnica na pol 
prazna. Kje neki bi bila vodka? Tam je zagotovo gneča. Ko 
se tako ozirava, zagledava tam čisto nekje na koncu vrsto. 
Stečeva. Uf, daleč je, zaletavava se v stojnice, hitiva. Že sva 
pri zadnjih čakajočih. Vodka? Njet vodka. Njet? Njet! Kaj pa 
čakate? Iztegnem vrat in ugledam mesarja, ki je ob veliki kadi 
svinjskih parkljev, glav, repkov in kosmatih ušes nalagal na 
tehtnico vsakega nekaj – po želji kupca, da bo zimska juha ali 
pa žolca res dobra in okusna. 

Ruska žolca

Gospa Olga, naša nova soseda, doma iz Novosibirska, včasih 
skuha žolco. Precej drugačna je od naše. Gostejša, bolj mes-
nata, lepo na rombe ali kocke narezana. To, ki smo jo okušali 
ob novem letu, je skuhala njena prijateljica iz Stražišča, Olga 
pa nam je zaupala svoj recept. Njena žolca je navadno iz treh 
vrst mesa: iz bolj žilavih kosov piščanca, beder in perutnic, iz 
kosa govedine, ki se ga drži tudi mozgova kost, in iz svinjskih 
nogic, ušes, repa, kosa glave in podobno. 

»Ena tretjina je mesa in dve tretjini vode. Samo enkrat naliješ 
vode toliko, da je vse prekrito. Med kuho je ne dolivaš več. 
Vse skupaj kuhaš od tri do štiri ure na majhnem ognju. Ko gre 
meso od kosti, dodaš cel poper, lovorjev list, sol, celo čebulo 
z rjavo lupino vred, da se juha lepo obarva. Povečaš ogenj, da 
zavre. Pokusiš, ali je juha dovolj slana. Mora biti bolj slana kot 
običajno. Kuhaš še okrog ene ure. Nato obereš meso od kosti 
in ga narežeš na majhne koščke. Juho ta čas še pustiš na ognju, 
potem pa ugasneš, počakaš, da se malo ohladi, nato precediš. 
V ohlajeno juho daš cele stroke česna, stroke lahko narežeš 
ali pa stisneš. V nizko stekleno posodo, v kateri kasneje žolco 
ponudiš, zložiš najprej zelenjavo (peteršilj, kuhano korenje) 
za okras, nato polagaš koščke mesa; dve tretjini mesa in eno 
tretjino juhe, lahko vsakega pol. Zelenjavo in meso preliješ z 
juho. Posodo z zdaj še tekočo žolco postaviš v zamrzovalnik 
za približno dve uri. Narežeš jo v posodi na poljubne koščke.. 
Žolca je po navadi predjed, saj se je lotevamo največkrat le ob 
velikih praznikih. Zraven ponudimo hren z naribanimi jabolki, 
lahko tudi gorčico,« nam pove gospa Olga.

Šampinjoni
Šampinjone dobimo v tr-

govini skozi celo leto in iz 
njih lahko pripravimo vrsto 
različnih jedi.

Za pripravo svinjske ribi-
ce s šampinjoni na rezan-
cih potrebujemo: 1 svinjsko 
ribico, 250 g svežih šampi-
njonov, 2 stroka česna, 1 žli-
co gorčice, 1 dl belega vina, 
sol in poper, 2 žlici olivnega 
olja, ozke jajčne rezance.

Svinjsko ribico nareže-
mo na 1,5 cm debele me-
daljone in jih posolimo 
ter popramo z obeh stra-
ni. Prav tako jih na obeh 
straneh premažemo z gor-
čico. Šampinjone opere-
mo in narežemo na listi-
če, česen olupimo ter na-
sekljamo. Ponev močno 

segrejemo in vanjo vlijemo 
olivino olje. Na njem po-
pečemo svinjske medaljo-
ne, na obeh straneh 1 do 2 
minuti. Pazimo, da imamo 
ponev res vročo. Nato me-
daljone preložimo na kro-
žnik ter jih pokrijemo. V 
isto ponev, kjer smo pekli 
meso, dodamo česen, in ko 
ta zadiši, dodamo še šampi-
njone. Vse skupaj prepraži-
mo in nato zalijemo z be-
lim vinom. Premešamo, 
da nekaj vina izhlapi in se 
omaka malenkost zgosti. 
V ponev k omaki vrnemo 
pečene svinjske medaljo-
ne in kuhamo še minuto. 
Rezance skuhamo po na-
vodilu proizvajalca ter jih 
odcedimo in serviramo na 

krožnike. Nanje razporedi-
mo meso in omako.

Nasvet: Omake nam ni 
treba dodatno dosoljevati, 
saj smo solili že meso. 

Za pripravo ajdove kaše z 
bučkami in šampinjoni pot-
rebujemo: 250 g ajdove kaše, 
6,5 dl vode, 250 g svežih 

šampinjonov, 1 bučko, sol in 
poper, 1 žlico olivnega olja.

Ajdovo kašo skuhamo v 
osoljeni vodi. Šampinjone 
in bučko narežemo na rezi-
ne. V ponvi segrejemo olje 
in na njem na hitro popeče-
mo šampinjone in bučko. 
Posolimo in popopramo ter 

nato primešamo kuhano aj-
dovo kašo. Vse skupaj na 
hitro prepražimo in postre-
žemo. Po želji po vrhu pot-
resemo z naribanim parme-
zanom.

Nasvet: Jed začinimo s 
karijem in z nekaj kapljica-
mi sojine omake.

Mojca Logar

Ne vem, kdo bolj nestrpno 
pričakuje počitnice, učenci, uči-
telji, starši, turistični delavci. 
Dejstvo je, da vsem ustrezajo 
in jih težko pričakujemo. Za 
nas zimske počitnice pome-
nijo smučanje. Desetič naj bi 
smučali na istem smučišču na 
avstrijskem Koroškem, bolj na-
tančno na meji med Koroško 
in Štajersko. Janez je od lastni-
ka počitniških hišic pričakoval 
konkreten popust, ta pa ni hotel 
o tem nič slišati. Hišice so polno 
zasedene, še nove je zgradil, za-
kaj pa bi dajal kakšen popust. 
Večkrat smo se že pogovarjali 
o menjavi lokacije. Dobili smo 
precej priporočil, opogumili smo 
se in sedaj smo na Jahorini. 

Menjati dopust v Avstriji za 
dopust v Bosni je velik šok – 
tako kulturni, kakovostni kot 
tudi cenovni. Do omenjenega 
avstrijskega smučišča smo ime-
li dve uri vožnje, do Jahorine 
jih je sedem. Prvi vtisi o deželi 
nam marsikaj povedo. Ko člo-
vek prestopi mejo med Hrva-
ško in Bosno, ima občutek, da 
se je čas zavrtel za petdeset let 
nazaj. Pred razpadom Jugo-
slavije to ni bil center razvoja, 
vojna je naredila svoje in tako 
se približamo osemdesetim le-
tom 20. stoletja sredi Balkana. 
Hiše so stare, nedokončane, 
brez fasade. Avtomobili bolj 
spominjajo na starodobnike, 
ni sončnih elektrarn, ni kole-
sarskih poti, ni pločnikov, ni 
javne razsvetljave. Stari ljudje 
pričajo o odseljevanju mladih. 
So pa čebelnjaki in nasadi aro-
nije. Kdor je spreten, postavi 
za cesto stojnico z napisom, in 
stranke se ustavijo.

Veliko je potepuških psov. 
Ni zavetišč zanje, ni veteri-

narskih ambulant, niti pasjih 
frizerjev in drugih storitev, ki 
jih prinaša boljši standard. Ni 
reklamnih napisov, kupna moč 
je majhna in promoviranje po-
trošništva ne bi naletelo na 
plodna tla. To mi pravzaprav 
zelo ustreza.

Ne moreš ne opaziti pokopa-
lišč. Polno jih je, kar sredi travni-
ka, ob cesti. Dežela je nastala v 
krvi, davek žrtev je bil velik, pre-
velik. Mrtvih in žrtvovanih ne 
bodo pozabili. Vsak si zasluži 
obeležje, spomin, žalovanje. To 
se mi zdi dragocena drža naro-
da in posameznika, s katero se 
pri nas šele soočamo. Naslednja 
stvar so svetišča. Islam, pravo-
slavje in katolištvo se srečujejo 
v Bosni, prav vsa svetišča lahko 
opazimo in veliko jih je. Velikost 
džamije in višina minareta je 
gotovo odvisna od deleža verni-
kov v skupnosti. Lepo se svetijo 
pozlačene kupole pravoslavnih 
cerkva, še najmanj je bilo v tem 
delu katoliških cerkva. Jasno, 
smo v srbskem delu dežele. 

Najbolj me je osupnil pogled 
na reke. Obrežja in obrečno 
drevje je polno plastičnih vreč, 
ki visijo kot novoletni okraski 
na jelkah. Grozno, plastika 
visi z dreves in obrečni travniki 
in polja, ki jih občasno poplavi 
voda, so polni plastike. To je pa 
res žalostno. Ob rekah so avto-
kampi in tik ob kampu bazeni, 
pogled na reko pa se ustavi na 
smeteh. Z individualnih di-
mnikov se valijo gosti izpusti, s 
tovarn še večji in takoj zavohaš 
onesnažen zrak. 

Na Jahorino smo prispeli že 
v temi, ob poti smo se večkrat 
ustavili in seveda odlično jedli. 
O smučanju pa naslednjič.

Bosna
Janez Logar

Saj vemo, da to ni mogoče. 
Lahko pa prepire spremenimo 
v raziskovanje samih sebe. To 
se bo zgodilo le, če bova drug 
drugega spodbujala k oseb-
nostni rasti. Zakaj? Zato, da 
bova bolj povezana, da bodo 
prepiri kratki, da bodo izgubili 
svojo moč. Tako bova midva 
bolj zadovoljna v svojem odno-
su. Težko je dojeti, vendar de-
luje – v času prepira se morava 
bolj povezati, ne pa oddaljiti. 
Če se oddaljiva, prepir doseže 
svoje: osami naju in nato vsa-
kega posebej zmelje. Življenje 
brez povezave, brez ljubezni, 
brez srčnega odnosa je pekel na 
zemlji. Tega si ne želiva in ne 
potrebujeva.

Razmišljali smo že, kaj sto-
riti za lažje in boljše reševanje 
prepirov: iz razumskega našte-
vanja dejstev stopiti v čustveni 
svet in ga natančno deliti z za-
koncem, aktivno poslušati brez 
kritiziranja in dajanja nasve-
tov, prepoznavanje sprožilcev, 
ki nas vržejo v prepir, imeno-
vanje najglobljih želja, ki jih 
imamo in jih nočemo priznati 
drug drugemu. 

Ko sva osvojila te korake, bo 
vsak zase začel aktivno (v celoti) 
prevzemati odgovornost za svoj 
del prepira. Samo za svoj del in 
nič več. Kadar smo sprožilci jeze 
ali umika pri drugem, bomo 
sprejeli to dejanje in se opravi-
čili drugemu. Jaz kot »vreščeča 
čarovnica« bom prevzela od-
govornost, da rajši kritiziram 
neko malenkost, ki je moj mož 
ni idealno opravil. Opravičila 
se bom, da prej nisem videla 
mnogo dobro opravljenih ma-
lenkosti. Nato bom priznala, 
da preprosto ne prenesem dob-
ro opravljenega dela, ker sem 

bila doma pogosto kritizirana 
zaradi površnosti. Zbrala bom 
pogum in priznala možu, kako 
zelo sem se počutila nevredno, 
saj karkoli sem storila, nikoli ni 
bilo dobro. Samo kritiko in kri-
tiko sem morala poslušati. Kot 
sem bila kritizirana, tako sedaj 
kritiziram in stresam slabo voljo 
naprej. Jaz kot »brezjajčnik« 
(moški brez svoje moškosti) pa 
bom prevzel odgovornost, ker se 
v prepiru avtomatsko zaščitim 
in skočim v svoj brlog. Ne upam 
se zoperstaviti ženski jezi. Kot 
se moj oče ni upal upreti vpitju 
moje mame. Vse to sem gledal 
leta in leta. Prevzel bom odgo-
vornost za svoj umik, predvsem 
pa bom dragi moji ženi priznal 
svoj strah pred žensko jezo. Ko 
to storiva, postaneva odrasla in 
prenehava ponavljati otroške 
zgodbe. Vsi ti naši vzorci so za-
pisani globoko v naši podzaves-
ti. Zato bomo morali zbrati veli-
ko trdne volje, da jih prekinemo. 

V zadnji točki reševanja 
zakonskih prepirov se bova 
osredotočila na preventivno 
načrtovanje prihodnjih prepi-
rov. Kako bova odreagirala, ko 
pride prvi sprožilec? Kaj bom 
storil, ko čutim, da ozračje po-
staja napeto – običajno to zelo 
dobro zaznamo, le nočemo 
priznati, ker mislimo, da bo 
šla nevihta mimo. Malokdaj 
gre mimo brez posledic osa-
mljenosti. Povejta si, kaj si želi-
ta drug od drugega, ko prihaja 
vihar prepira. Zaznajta ga in 
si povejta, da si ne bosta dovo-
lila pokvarjenega konca tedna. 
Dela nam v zrelih in ljubečih 
odnosih ne bo zmanjkalo.

Konec najinih prepirov

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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sudoku_LAZJI_19_16
NALOGA

7 6 1 9
8 4 7 2

4 5 3 7 8
9 5 3 6

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

3 5 1 6
5 9 4

sudoku_LAZJI_19_16

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_16
NALOGA

7 8 3 6 4
3

2 6 7 8
5 1
9 6 8

3 4
6 3 5 7

2
5 1 7 2 9

sudoku_TEZJI_19_16

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_16
NALOGA

78364
3

2678
51
968

34
6357

2
51729

sudoku_TEZJI_19_16

REŠITEV

781293564
965481237
342657198
879532416
154968372
236174985
698325741
427819653
513746829

sudoku_LAZJI_19_16
NALOGA

7619
8472

45378
9536

7869
4215
84632

3516
594

sudoku_LAZJI_19_16

REŠITEV

735268419
684719253
129453678
918574326
357826941
462391785
841632597
273985164
596147832

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 27. 2.
17.10 INSTANT DRUŽINA
19.20 BUNKICA
19.00 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
20.50 ZELENA KNJIGA
15.20 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, 
sinhro.
13.00, 15.00, 17.00 KAKO IZURITI 
SVOJEGA ZMAJA 3, sinhro.
12.50 BOHEMIAN RHAPSODY
21.20 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 27. 2.
16.40 MIA IN BELI LEV
13.40, 20.40 ALITA: BOJNI ANGEL
18.50 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D
17.40, 20.00 INSTANT DRUŽINA
19.30 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
15.30, 16.10 MALA GOSPODIČNA 
DOLITTLE, sinhro.
21.15 SREČEN SMRTNI DAN 2
21.30 LEDENO MAŠČEVANJE
18.15, 20.20 SOBA POBEGA
14.40 LEGO FILM 2
12.20 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, sinhro.
13.00 NEVERJETNA ZGODBA 
O VELIKANSKI HRUŠKI, sinhro.
12.00, 16.20, 18.30 KAKO IZURITI 
SVOJEGA ZMAJA 3, sinhro.
14.10 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.

13.30 GRINCH, sinhro.
14.00 RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ 
RALPH 2, sinhro.
16.50 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 26. 2.
17.00 NEVERJETNI 2, sinhro.
19.00 Oskarjev nagrajenec

Sreda, 27. 2.
17.00 SUPER FUZBALISTIČNI
19.00 SREČEN SMRTNI DAN 2

Četrtek, 28. 2.
16.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z 
VELIKIM SRCEM
18.00 MIA IN BELI LEV
20.00 MARIJA ŠKOTSKA

Petek, 1. 3.
16.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z 
VELIKIM SRCEM
18.00 INSTANT DRUŽINA
20.15 SREČEN SMRTNI DAN 2

Sobota, 2. 3.
16.00 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, 
sinhro.
18.00 INSTANT DRUŽINA
20.15 ALITA: BOJNI ANGEL

Nedelja, 3. 3.
16.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z 
VELIKIM SRCEM
18.00 MIA IN BELI LEV
20.00 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 26. februarja
19.30 Ivan Cankar: OB ZORI (v dvorani PGK)

Sreda, 27. februarja
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
26. 2.

–2/13 °C

Nedelja 
3. 3.

–1/14 °C

Sreda 
27. 2.

Četrtek
28. 2. 

Petek
1. 3. 

Sobota
2. 3.

–1/14 °C 0/17 °C –1/12 °C –2/12 °C

Ponedeljek 
4. 3.

Torek
5. 3.

Sreda
6. 3.

Četrtek
7. 3.

1/16 °C 1/14 °C –1/9 °C 0/8 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

26. 2. tor. Andrej 6.47 17.43

27. 2. sre. Gabrijel 6.45 17.45 

28. 2. čet. Roman 6.43 17.46           

1. 3. pet. Albin 6.42 17.48

2. 3. sob. Janja 6.40 17.49

3. 3. ned. Martin 6.38 17.50

4. 3. pon. Kazimir 6.36 17.52

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

Sponzor nagradne križanke,objavljene v Gorenjskem glasu 15. 2. 
2019, je bilo podjetje ČADEŽ, d. o. o., z Visokega, ki poklanja lepe 
nagrade trem nagrajencem. Ti srečni nagrajenci so: 1. nagrado, pre-
kajeno šunko + 2 pustni klobasi, prejme Sonja Uršič, Preddvor, 2. 
nagrado, prekajeni vrat + 2 pustni klobasi, prejme Marija Janc, 
Duplje, 3. nagrado, prekajeno plečka v mrežici + 2 pustni kloba-
si, prejme Lojzka Leskovšek, Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Na Veliki 
planini so to zimo prvič ure-
dili progo za tek na smučeh 
in tako še popestrili ponudbo 
v zimskem obdobju leta. Pro-
go so pred dnevi preizkusili 
tudi člani Športnega društva 
Krplje, ki so gostili tekače na 
smučeh v sklopu vodenih po-
potovanj na tekaških smučeh 
Po planotah Slovenije. Pre-
tekli so 25 kilometrov dolgo 
pot od Zelenega roba do pla-
nine Konjščice ter na planino 
Dol, proti Mačkinemu kotu 
ter Ušivcu, od tu pa na Goj-
ško planino ter med pastirski-
mi kočami do Male planine 
ter nazaj na Zeleni rob.

A v družbi Velika planina 
opozarjajo na težave, s ka-
terimi se soočajo zaradi ob-
jestnosti nekaterih. »Ker bi 
radi ponovno oživeli tek na 
smučeh na Veliki planini, 
smo bili nad ljubitelji špor-
tnih užitkov z motornimi 
sanmi negativno presene-
čeni, saj so kmalu po ure-
ditvi proge to prevozili in 
ponekod povsem uničili. 
Priprava prog na Veliki pla-
nini predstavlja velik izziv, 

predvsem v tem času, saj po-
mladne temperature hitro 
pobirajo sneg, teren je zah-
tevnejši in potrebnega je kar 
nekaj znanja in časa, da se 
proge pripravijo tako, da so 
kakovostne ter varne za tek 
na smučeh. Kljub opozoril-
nim tablam ter oznakam na 

tekaških progah so velik del 
poti kaj hitro uničili motor-
ni sankači. Obveščamo jih, 
da je vožnja s sanmi po pla-
nini prepovedana, zato pozi-
vamo k upoštevanju predpi-
sov in zakonov na območju 
Velike planine,« pravi direk-
tor družbe Leon Keder.

Na območju Velike, Male 
in Gojške planine je vožnja 
z motornimi sanmi skladno 
z zakonom o ohranjanju na-
rave prepovedana, razen po 
cesti do Kisovca, Podkrajni-
ka, Mačkinega kota in Dola, 
a nekateri posamezniki se že 
vsa leta na to požvižgajo.

Tekaška proga na Veliki planini
Zimsko idilo na planini uničujejo vozniki motornih sani, ki se požvižgajo na prepovedi.

Na Veliki planini so to zimo uredili progo za tek na smučeh.

Jasna Paladin

Domžale – Glavno nagrado 
mesta Domžale si je prislu-
žil film Dawn Wall ameriš-
kih režiserjev Josha Lowel-
la in Petra Mortimerja, po-
leg glavne nagrade pa je fe-
stivalska žirija med 32 fil-
mi v tekmovalnem progra-
mu nagradila tudi najboljše 
v kategorijah alpinizem, ple-
zanje, gore, šport in avantura 

ter gorska narava in kultura, 
posebno nagrado je podeli-
la tudi Televizija Slovenija. 
Najboljši alpinistični film je 
Manaslu (Gerald Salmina, 
Nemčija), najboljši plezal-
ni film pa Free Solo (Jimmy 
Chin in Elizabeth Chai Vasar-
helyi, ZDA), nagrado za naj-
boljši film o gorah, športu in 
avanturi je prejel film Življe-
nje z gorami (Grant Baldwin, 
Kanada), v kategoriji gorska 

narava in kultura je slavil Ze-
leni Everest (Jean-Michel Jor-
da, Francija), nagrado za krat-
ki gorniški film pa je prejel Vi-
acruxis (Ignasi López Fàbre-
gas, Španija). Žirija je pode-
lila tudi več častnih pohval, 
med drugim jo je v kategori-
ji gorska narava prejel sloven-
ski film Nepoškodovane Ro-
žleta Bregarja, Matica Obla-
ka in Mihe Avguština o giba-
nju Balkan River Defence in 

njegovem protagonistu Roku 
Rozmanu ter o zadnjih pros-
to tekočih rekah Evrope, ki jih 
najdemo na Balkanu. 

Nagrajeni filmi so bili v 
soboto in nedeljo na ogled v 
Domžalah, Ljubljani in Ra-
dovljici.

Festivalski program, ki so 
ga pripravili v Društvu za 
gorsko kulturo iz Domžal, si 
je skupno ogledalo okoli de-
vet tisoč obiskovalcev.

Nepoškodovanim častna pohvala
Podeljene so filmske nagrade 13. Festivala gorniškega filma.
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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 zvezdica-

mi), 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

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 (Gorenjska). Trisa, d. o. o., Hraška cesta 5, 4248 Lesce. Prija-
ve zbiramo do 15. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Posluževalec stroja, m/ž (Ljubljana in Škofja Loka) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo III., IV. ali V. stopnje, pripravljenost za delo v izme-
nah (tri ali štiri izmene), kandidati z izkušnjami z delom v proizvodnji imajo pred-
nost, vestnost, zanesljivost, natančnost pri delu, motiviranost za delo. LTH Castin-
gs, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 3. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Srednja medicinska sestra, m/ž (Radovljica) 
Delovne naloge: zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bo-
lezni ter v različnih življenjskih obdobjih, pomoč bolniku pri izvajanju dnevnih ži-
vljenjskih dejavnosti, priprava na diagnostične in terapevtske posege in postopke, 
izvedba enostavnih diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov, sodelova-
nje pri izvajanju intenzivne terapije in intenzivne nege ... Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 15. 3. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Korespondent v prodaji, m/ž (Žiri) 
Opis delovnih nalog: vodenje in ažuriranje korespondence ter operativno izvajanje 
vseh procedur v informacijskem sistemu, ažuriranje vseh prodajnih baz podatkov 
(CRM, cenikov, napovedi), priprava logističnih dokumentov pred odpremo, koor-
dinacija z logistiko, kontroliranje in spremljanje pravočasnosti dobav, obveščanje 
kupcev o dobavah, preverjanje zalog ... Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska uli-
ca 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 8. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja pisarne/samostojni računovodja, m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: osebo z velikimi pričakovanji in veliko energije, samoiniciativnost, na-
tančnost, skrbnost, dinamiko, hitro učenje, široko razgledanost, primerno izobraz-
bo, delovne izkušnje na področju računovodstva, lasten prevoz, tekoče znanje vsaj 

angleškega jezika ... Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur. Prijave zbi-
ramo do 22. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v strežbi na Brniku/Servicekraft, m/ž (Brnik) 
Goodman & Filippo je priljubljeno zbirališče za uživače in ljubitelje dobrega z 
vsega sveta. Ponujamo raznolik izbor okusnih jedi in pijač s svojim italijansko-a-
meriškim konceptom, od solat, burgerjev in različnih prigrizkov do sveže stiska-
nih sadnih sokov, smutijev ter izbranih vin. Dobri pogoji dela. Casualfood GmbH, 
Zg. Brnik 130e, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 20. 3. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Komercialist svetovalec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: V. raven izobrazbe, 6 mesecev delovnih izkušenj, zaželeno dovoljenje 
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, vozniško dovoljenje B-kategorije. 
Vzajemna, d. v. z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 3. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec/analitik za področje ERP, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: poznavanje SQL-jezika, analitične izkušnje, vozniško dovoljenje B-ka-
tegorije, 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.

Zavarovalni zastopnik (m/ž) in pomožni zavarovalni zastopnik (m/ž) (celot-
na Slovenija) 
Naši zastopniki so zadovoljni z zaposlitvijo, kar se odraža tudi v visokem zado-
voljstvu strank. Zastopnikom nudimo fleksibilen delovni čas, stimulativno plačilo, 
redna izobraževanja in mentorstvo. Prepričajte se sami! Generali zavarovalnica, d. 
d., Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 2. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec v prenovljeni pekarni, m/ž (Kranj) 
Vabimo vas, da se nam pridružite, če imate: vsaj srednjo strokovno izobrazbo smer 
elektrotehnik elektronik, mehatronik, izkušnje pri vzdrževanju opreme v proizvo-
dnih obratih in poznate industrijsko elektroniko. Don Don, d. o. o., Gasilska ces-
ta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 28. 2. 2019. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Vodja kuhinje v hotelu Špik, m/ž (Gozd - Martuljek)
Oseba na tem delovnem mestu bo odgovorna za: organiziranje, koordiniranje in 
kontroliranje dela v kuhinji, planiranje zalog, opreme in obračun porabe surovin, 
kontroliranje kvalitete surovin ter pripravljenih jedi ... Hit, d. d., Delpinova 7a, 5000 
Nova Gorica. Prijave zbiramo do 3. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec za srednje zahtevna dela, m/ž (Škofja Loka) 
Od sodelavcev pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje v pro-
izvodnji, ročne spretnosti, fleksibilnost, natančnost. Bosch Rexroth, d. o. o., Kidriče-
va 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 23. 3. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

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

MojeDelo.com

predstava za otroke
PETER KLEPEC 
LG Tri
torek, 26. 2., ob 17.30, dvorana

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

delavnica
ZABAVNA ZNANOST: LEDENA DOBA
Fun Science Slovenija
petek, 1. 3., ob 17.00, dvorana

pogovor
GLASBA SKOZI ČAS
Nejc Sukljan, Mojca Jagodic
sreda, 27. 2., ob 19.00, dvorana
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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

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

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

PRIREDITVE

Slovesnost ob obletnici tragedije Pipanove in 
Sušnikove družine
Šenčur – V soboto, 9. marca, se bo ob 11. uri na Stružnikovi 
poti 2 začela spominska slovesnost ob obletnici tragedije Pi-
panove in Sušnikove družine.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Šenčur, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo danes, v torek, 26. februarja, ob 17. uri učenje 
esperanta, v četrtek, 28. februarja, bo ob 18. uri izobraže-
vanje za mir, v petek, 1. marca, pa ob 17. uri bralna urica za 
otroke. V Šenčurju bo jutri, v sredo, 27. februarja, ob 8.30, 
v Cerkljah pa v ponedeljek, 4. marca, ob 17.30 telovadba za 
prožno telo. V Preddvoru se bo jutri, v sredo, 27. februar-
ja, ob 17. uri začela ustvarjalno-šiviljska delavnica. Za vse 
dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Prepevanje ljudskih pesmi in razstava
Milje – V petek, 1. marca, bodo ob 18. uri v Hiši čez cesto 
na Miljah spet prepevali ljudske pesmi. Vabijo vse, ki bi radi 
prepevali ali pa le poslušali. Od 17. do 18. ure pa bo še vedno 
na ogled razstava pletarskih izdelkov Janeza Krišlja (košari-
ce, opleteni bidoni, košare, cajne, cambohi, koši).

Od talenta do uspeha
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu se bo danes, v to-
rek, 26. februarja, ob 19. uri začela predstavitev knjige Ne-
nada Vladića z naslovom Od talenta do uspeha – potovanje 
velikanov. Svoje talente so z avtorjem delili: Ivo Boscarol, 
Dejan Zavec, Bernarda Marovt, Uroš Perić, Lara Bohinc, 
Alen Kobilica, Katarina Venturini, Peter Florjančič, Robert 
Lešnik in Alenka Kraigher.

Pustno rajanje za otroke
Šenčur – Turistično društvo Šenčur in Društvo prijateljev 
mladine Šenčur vabita na pustno rajanje za otroke s čarov-
nikom Gregom, ki bo v torek, 5. marca, ob 17. uri v domu 
krajanov. Izbrane maske bodo nagrajene.

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. 

Pustovanje upokojencev
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
pustovanje, ki bo na pustni torek, 5. marca, ob 18. uri v go-
stilni Češnar v Cerkljah. Prijavite se pri poverjenikih, kjer do-
bite tudi dodatne informacije.

Pustna povorka
Hotemaže – Člani KUD-a Hotimir vabijo vse, še posebej 
pa maškare in ljudi dobre volje, da se jim v torek, 5. mar-
ca, ob 17.30 pridružijo, ko bodo v pustni povorki kreni-
li skozi vas. Zbor bo pred Domom vaščanov in gasilcev 
Hotemaže. Povorko bodo sklenili s kresnim ognjem na 
običajnem mestu.

IZLETI

Karneval v Cerknici in sprehod po Ljubljani
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi v nedeljo, 3. 
marca, na pustni karneval v Cerknico in sprehod po Ljublja-
ni. Prijave sprejemajo poverjeniki in direktno na tel. št.: 040 
557 363 – Marija.

Na planinski izlet v Istro
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 16. mar-
ca, planince in pohodnike na planinski izlet v Istro – na Lač-
no in v Kubed. Hoje bo za tri ure in pol do štiri ure. Pot je ne-
zahtevna, treba pa je imeti dovolj kondicije (286 m višinske 
razlike). Odhod s posebnim avtobusom izpred parkirišča pri 
Mercatorju na Primskovem bo ob 6.30. Prijave in vplačila: v 
pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali na spodnji 
TRR; Sašo Košnik – saso.kosnik@infonet.si ali gsm 041 757 
009.

OBVESTILA

Občni zbor TD Šenčur
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi članice in člane na 
občni zbor, ki bo v petek, 1. marca, ob 18. uri v Domu kraja-
nov v Šenčurju.

Redni zbor članov
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
in članice na redni zbor članov, ki bo v petek, 1. marca, ob 15. 
uri v Kulturnem domu Preddvor.

Občni zbor borcev za vrednote NOB Preddvor
Preddvor – Občinski odbor borcev za vrednote NOB 
Preddvor vabi člane in simpatizerje na letni občni zbor, ki 
bo v petek, 8. marca, ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma 
v Preddvoru.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

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

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

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

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

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 
 – Prijatelja

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 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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EUR25 
+ poštnina

Obseg knjige  
je 422 strani, v tem 

164 fotografij.

Cena knjige

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil 
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti 
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doži-
vljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom 
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, 
da ostanejo dostopni tudi zanamcem. 

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, 
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 
spomin je svetloba, ki dušo obliva, 
spomin je ljubezen, ki v srcu prebiva. 

V večnost je odšel naš dragi 

mag. Franc Grims 
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 28. februarja 2019, 
ob 14. uri na Mestnem pokopališču Kranj. Na dan pogreba se 
boste od pokojnega lahko poslovili v mrliški vežici od 9.30 dalje. 
Po pogrebu bo zanj sveta maša v župnijski cerkvi na Primskovem. 

Vsi njegovi 

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 16. kroga – 24. februarja 2019
1, 4, 6, 12, 13, 21, 30 in 5

Loto PLUS: 18, 20, 22, 29, 30, 31, 33 in 39
Lotko: 8 0 3 6 2 7

Sklad 17. kroga za Sedmico: 960.000 EUR
Sklad 17. kroga za PLUS: 230.000 EUR
Sklad 17. kroga za Lotka: 180.000 EUR

LOTO

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HLOD oreha dolžine 6 m in premera 
cca 55 cm, tel.: 051/352-423 
 19000542

PRODAJAMO:  les – deske za mizarje 
(smreka, bor) in bukova drva. Biomasa 
& Mizarstvo Ovsenik, d.o.o., Jezerska 
c. 108/c, Kranj, tel.: 041/756-007  
 19000523

KURIVO
PRODAM

2 KLAFTRI zelo suhih kostanjevih, 
razžaganih drv, Tunjice, tel.: 031/640-
923 19000532

DRVA, butare in trske, tel.: 070/315-
183 19000544

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19000534

TRSKE za podkurit, tel.: 031/254-
639 19000530

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOVA lesena vhodna vrata 35 % cene-
je, zelo ugodno, tel.: 041/271-953  
 19000545

OSTALO
PRODAM

OKROGLO, rostfrei korito in eno roč-
no pipo, ugodno, tel.: 04/23-10-189, 
031/768-763 19000529

HOBI
KUPIM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

VITRAŽ, dim. 200 x 54 cm, motiv je 
stiliriziran srobot, tel.: 031/640-923 
 19000533

STARINE
PRODAM

VEČ kot 100 let star mlin za sadje, na 
nože in kamne, še delujoč, 60 EUR, 
tel.: 031/309-750 19000527

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

KOŠARO za novorojenčka z opremo, 
tel.: 041/619-775 19000538

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

TRAKTOR, priključke in dobro ohra-
njen trosilec hlevskega gnoja Tehno-
stroj, tel.: 041/680-684 
 19000490

TRAKTOR in vse traktorske priključke, 
tel.: 041/680-684  
 19000547

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 7 mesecev, 
in teličko simentalko, staro 5 mesecev, 
tel.: 04/57-23-129  
 19000541

BIKCE pasme limuzin, stare 14 dni, 
tel.: 031/365-573 
 19000546

ČB bikca, starega 8 dni, tel.: 031/387-
440  
 19000531

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

KOKOŠI za zakol ali nadaljnjo rejo, tel.: 
031/653-160  
 19000540

PRAŠIČE, težke okoli 130 kg, cena 
1,70 EUR/kg, možna dostava, tel.: 
031/554-743 
 19000497

VEČ krav simentalk, molznic, tel.: 
031/599-318 
 19000537

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 14 dni, 
tel.: 031/542-877  
 19000539

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 19000518

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju išče sodelavce za 
pomoč v kuhinji in strežbi. Vsi zainte-
resirani naj pokličejo 04/23-43-360. 
Matjaž Erzar, s.p., Jezerska cesta 41, 
Kranj, 19000500

ZAPOSLIMO DELAVCA  
V PROIZVODNJI m/ž

KOVINOPLASTIKA  
Ivan ZUPANC, s. p., 

Mlakarjeva ulica 74,  
4208 Šenčur. 

Pisne ponudbe  
sprejemamo do 4. 3. 2019.

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

PAŠNIK – travnik, 6000 m2, v k.o. 
Gorje Mevkuž, tel.: 041/776-784 
 19000536

GARAŽE
PRODAM

V garažnem prostoru Vurnikovega trga 
v Radovljici prodam dve parkirni mesti 
(prostora) skupne površine 31,5 m2. 
Vstop z daljinskim upravljanjem, ZK 
je urejeno, prevzem možen takoj, tel.: 
031/770-304 19000520

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

TOYOTA Yaris 1.0, letnik 2007, 5 vrat, 
klima, elek. paket, 1. lastnica, 2.700 
EUR, tel.: 031/374-706 19000535

VW Polo, letnik 2007, bencinski mo-
tor 1.4, 59 kW, 207.000 km. Vinjeta 
2019, podarim letne pnevmatike na 
litih platiščih, tel.: 041/903-983 
 19000543

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19000489

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR, litoželezni, stabilen, na ko-
lesih, tel.: 041/718-856 19000528

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19000279

BELJENJE – najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenjskem samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno z materialom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 
 19000498

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

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

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Kranj, Cerklje – Rdeči križ Kranj obvešča, da bodo meritve 
tlaka, holesterola in krvnega sladkorja v mesecu marcu po-
tekale: v petek, 1. marca, ob 7. uri v prostorih Društva upo-
kojencev Kranj na Tomšičevi 4; v soboto, 2. marca, od 8. do 
9. ure v domu KS Primskovo; prav tako v soboto, 2. marca, 
od 7. do 9. ure v Gasilskem domu Britof; v sredo, 6. marca, 
od 7. do 9. ure v prostorih KS Vodovodni stolp v Begunjski 
ulici; v soboto, 9. marca, ob 8. uri v Pizzeriji Karantanija v 
Drulovki pri Kranju in v soboto, 23. marca, od 7. do 11. ure 
na Občini Cerklje.

PREDAVANJA

S kolesom po Patagoniji
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi, danes, v torek, 26. 
februarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Z Matejem Tonej-
cem boste s kolesom potovali po Patagoniji.

Duševno zdravje
Kranj –  Gorenjska podružnica Društva za zdravje srca in 
ožilja vabi na predavanje Jošta Torkarja, vodja Centra za kre-
pitev zdravja v kranjskem zdravstvenem domu z naslovom 
Duševno zdravje. Predavanje bo v torek, 5.marca, ob 17. uri 
v gostišču Arvaj v Kranju.

RAZSTAVE

Beneške impresije
Kranj – V petek, 1. marca, bo ob 19. uri v Galeriji Pungert, na 
koncu starega dela mesta Kranja, odprtje razstave Beneške 
impresije fotografskega umetnika Milana Malovrha. 
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Anketa

Rok Meglič, Golnik:

»Toplo vreme sem izkoristil 
predvsem za sprehode in 
tudi za obisk bližnjih hribov. 
Na vrtu še nisem nič delal. Mi 
je pa tako vreme precej všeč, 
čeprav nekateri pravijo, da bo 
še padel sneg.«

Slavko Marušič, Kranj:

»Toplo vreme sem izkoristil, 
kolikor se je le dalo, saj ve-
liko časa preživim v službi. 
Šel sem tudi na bližnji hrib. 
Verjamem pa, da bo sneg še 
padel, saj je šele februar. To 
bi bilo tudi normalno.«

Ivan Bernard, Kranj:

»Vsak dan grem na sprehod 
po Kranju in skušam izko-
ristiti sonce in toploto, ob 
slabšem vremenu pa sem 
bolj doma. Zgodi se lahko, da 
bo tudi sneg še padel. Včasih 
smo ga imeli še maja.«

Teriz Julovič, Kranj:

»Lepo vreme sem izkoristil 
predvsem za sprehode po 
Kranju in Škofji Loki. Za delo 
na vrtu se mi zdi še prezgo-
daj, sem pa že malo uredil 
trto. Možno je, da bo tudi 
sneg še padel.«

Manca Perdan

Zadnja dva tedna nam je 
vreme postreglo s prijetnimi 
in za zimo precej visokimi 
temperaturami ter sončnimi 
dnevi. Naključne mimoidoče 
na ulicah Kranja smo vpraša-
li, kako so to izkoristili in ali 
še pričakujejo sneg. 

Foto: Gorazd Kavčič

Še pričakujejo 
sneg

Ivan Volčanšek, Podhom:

»Sem bolj hribovski človek 
in rad hodim v gore, tako da 
sneg zame ne predstavlja ovi-
re. Če bo sneg v naslednjih 
tednih še padel, ga bo hitro 
pobralo.«

info@g-glas.si

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

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal 
bo severni veter. Jutri in v četrtek bo jasno, jutri bo ponekod 
še pihal severnik.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Župan občine Šen-
čur Ciril Kozjek je v petek iz-
ročil ključ in občinsko bla-
gajno novi oblasti – God-
larjem, ki bodo v pustnem 
času gospodarili v Šenčur-
ju. »Pazite na občinsko bla-
gajno, v njej je 1,2 milijona 
minusa,« jim je zabičal žu-
pan v pričakovanju, da bodo 
s tem občinskim premože-
njem skrbno gospodarili, 
medtem ko bo on na Kanar-
skih otokih.

Prejšnja leta so Godlar-
ji ključe prevzemali v nav-
zočnosti pustnega prin-
ca in princese, letos žal ne, 
kajti lani je dolgoletni član 
Godlarjev Primož Štrem-
felj, ki je vsako leto odigral 
vlogo princa, umrl. Tako le-
tošnjo pustno povorko pri-
rejajo v njegov spomin, je v 
uvodu povedal predsednik 
društva Godlarji Robert Ve-
hovec. Nato pa se je obrnil 
na župana Cirila Kozjeka, ki 
je na lanskih volitvah dobil 
nov mandat, tudi po zaslu-
gi Godlarjev, češ da so dober 
glas o njem ponesli v vsako 
šenčursko vas. Oznanil je, 
da se je začel pustni čas, v 
katerem ima Šenčur kot go-
renjska prestolnica pustnih 

zabav pomembno mesto. 
Dogodek je potekal v druž-

bi v imenitne rdeče unifor-
me odetih članov častne-
ga odbora društva Godlarji, 
pridružili so se jim tudi člani 
pustne sekcije Striček z Vira 
pri Domžalah, razpolože-
nje pa je poleg domače mu-
zike s humorjem dopolnje-
val Franc Pestotnik Podok-
ničar. Kaj si lahko letos obe-
tajo obiskovalci dveh velikih 
pustnih prireditev? Prva bo 
na pustno soboto, 2. marca, 
ko se bodo Godlarji na po-
vabilo Mercatorja podali na 

Primskovo, druga v nede-
ljo, 3. marca, ko bo z God-
larji ob 13.30 zaživel domači 
Šenčur. »Tudi v letošnji po-
vorki, ki smo jo začeli prip-
ravljati že decembra lani, so-
deluje okoli tristo Godlar-
jev in naših prijateljev. Obi-
skovalci bodo videli 24 tem 
in kot vselej bomo zelo aktu-
alni,« je povedal predsednik 
društva Godlarji Robert Ve-
hovec. Po zgledu štajerske 
varde bo letos šenčursko 
očetnjavo za pusta varovala 
šenčurska garda, iz evrop-
skega parlamenta pa pred 

letošnjimi volitvami priča-
kujejo Žana Hloda Junfarja. 
Več prvi med Godlarji ni že-
lel izdati, ljudje naj pridejo 
in sami vidijo, kako se bodo 
letos ponorčevali iz aktual-
ne stvarnosti. Vehovec tudi 
pove, da bodo njihove gostje 
letos pustne maske iz Vodic 
in Preddvora. Vsako leto pa 
so veseli tudi otroških mask 
in jih na startu povorke v 
Srednji vasi z veseljem vza-
mejo na vozove. Sobotni in 
nedeljski pustni spektakel 
privabita gledalce od blizu 
in daleč.    

Godlarji so prevzeli oblast
V Šenčurju so v petek s predajo ključa in občinske blagajne Godlarjem naznanili, da se je začel pustni 
čas. Vrhunca bosta s pustnima povorkama na pustno soboto v Kranju in nedeljo v Šenčurju.

Župan Ciril Kozjek je predal ključ vodji Godlarjev Robertu Vehovcu. / Foto: Primož Pičulin

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je v petek sporočila, 
da je Slovenija v okviru zad-
njega odkritja spornega polj-
skega mesa dobila tri tone za-
mrznjenega kebaba, ki ga je 
prejelo 49 obratov s ponud-
bo kebaba, med njimi tudi 
pet s širšega gorenjskega ob-
močja. Uprava je zaukazala 
umik spornega mesa s trga, 
v petek in tudi v naslednjih 
dneh pa je preverjala umik.

Slovenski distributer Ale-
bon iz Ljubljane je prejel 
od poljskega proizvajalca 

Efes-pol Fedai Simsek 
Sp.zoo 11,7 tone zamrznje-
nega kebaba, od tega ga je 8,7 
tone distribuiral na Hrvaško, 
tri tone pa po Sloveniji. Upra-
va za varno hrano je bila v če-
trtek popoldne prek sistema 
hitrega obveščanja seznanje-
na z rezultati mikrobioloških 
analiz vzorcev kebaba, ki so 
jih odvzeli pristojni hrvaški 
organi. V vzorcih je bila ugo-
tovljena prisotnost salmo-
nele in listerije. V upravi ob 
tem poudarjajo, da živilo v 
primeru, če je bilo dobro to-
plotno obdelano, ne predsta-
vlja neposrednega tveganja 
za zdravje potrošnikov. 

Sporni poljski kebab tudi 
na Gorenjskem

Kranj – V okviru stečajnega postopka družbe Globus trgovina 
si še naprej prizadevajo prodati objekt blagovnice Globus. 
Stečajna upraviteljica Mojca Breznik je na podlagi sklepa kranj-
skega sodišča pred kratkim objavila javno zbiranje zavezujočih 
ponudb, na podlagi katerega bo sklenila pogodbo s kupcem, 
ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižjo od izhodiščne. 
Ponudbe bo sprejemala dva meseca od objave vabila k dajanju 
ponudb na spletni strani Ajpesa. Naprodaj so štirje sklopi 
nepremičnin. Za klet (prvo etažo) je izhodiščna cena 304.900 
evrov, za del pritličja (druga etaža) 135.575 evrov, za del pritličja 
(druga etaža) in prvo nadstropje (tretja etaža) 324.300 evrov 
in ter za četrto nadstropje (šesta etaža) 176.410 evrov.

Zavezujoče zbiranje ponudb za kranjski Globus

Kranj – V soboto, 30. marca, bo v kranjski občini potekala že 
tradicionalna čistilna akcija. Mestna občina Kranj bo tudi letos 
čistilno akcijo sofinancirala, že sedaj pa pozivajo vsa registri-
rana društva ter lovske in ribiške družine, naj pošljejo pisne 
vloge za sofinanciranje na naslov Mestna občina Kranj, Urad 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 
1, Kranj. Vloge je treba oddati do petka, 22. marca, s kratkim 
opisom območja čiščenja, navedbo približne površine obmo-
čja, predvidenega števila udeležencev ter časa trajanja akci-
je. Obrazec vloge lahko dobite na Uradu za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. Več lahko izveste pri Martin Jaklič 
(martina.jaklic@kranj.si) oziroma po telefonu 04/237 31 22.

Marca znova čistilna akcija

Sv. Duh – Občinski odbor SLS Škofja Loka vabi na predsta-
vitev knjige Petra Jančiča Fake news – lažnive novice in na 
pogovor z avtorjem, ki bo v petek, 1. marca, ob 19. uri v go-
stilni Pr`Godču, Sv. Duh 21. Knjiga predstavlja nekatere večje 
manipulacije velikih medijev in njihova ozadja. Peter Jančič 
je slovenski novinar, sodelavec mariborskega Večera in nato 
ljubljanskega Dela, ki ga je vodil tudi kot odgovorni urednik v 
času direktorja Danila Slivnika. 

S Petrom Jančičem o lažnivih novicah


