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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Sobivali bodo  
drug z drugim 
Na seji občinskega sveta v Žele-
znikih so predstavili idejno zasno-
vo Doma Železniki. Udeležili so se 
je tudi člani civilne iniciative, ki ne 
nasprotujejo gradnji doma, le lo-
kacija se jim še vedno zdi nepri-
merna.
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AKTUALNO

Raka ima več  
moških kot žensk
Od 4. do 8. marca Zveza društev 
za boj proti raku v sodelovanju z 
Onkološkim inštitutom organizira 
Teden boja proti raku. Med novo-
odkritimi raki na Gorenjskem pre-
vladuje rak prostate pri moških in 
rak dojke pri ženskah.

3

GORENJSKA

Preobremenjeni  
s hrupom
Ker so stanovanjski objekti ob 
glavni cesti skozi Jesenice preo-
bremenjeni s hrupom, država 
obljublja izvedbo protihrupnih 
ukrepov. Glavni vir hrupa je cestni 
promet, v letu 2016 je po cesti 
vsak dan peljalo 15 tisoč vozil.

5

GORENJSKA

Vložili tožbo  
proti občini
Krajani Mlake, ki nasprotujejo 
grad nji nove soseske, so prejšnji 
mesec vložili skupinsko tožbo 
proti Mestni občini Kranj, pred 
dnevi pa so se sestali z županom 
Matjažem Rakovcem in podžupa-
nom Janezom Černetom.
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VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo dokaj 
sončno. V četrtek bo 
zmerno do pretežno 
oblačno. 

–2/12 °C
jutri: dokaj sončno

Danica Zavrl Žlebir

Predoslje – Ob 1. marcu, dne
vu Civilne zaščite (CZ), so na 
Brdu pri Kranju podelili šti
rideset od 264 priznanj, ko
likor jih letos prejmejo za za
ščito in reševanje najbolj za
služni prostovoljci. 

V naslednjih dneh bodo 
preostale podelili na regij
skih prireditvah, gorenjska 
bo jutri v Gorjah. Prejemni
kov bronastih priznanj je 
154, srebrnih 64, zlatih 28, 
podeljujejo tudi 17 plaket, 
najvišje priznanja, kipec Ci
vilne zaščite, pa je na Brdu 
pri Kranju prejela Jamarska 
reševalna služba pri Jamar
ski zvezi Slovenije. 

Pomagajo, ko je najtežje
Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite so na Brdu pri Kranju podelili priznanja prostovoljcem, na katerih 
sloni naš sistem zaščite in reševanja. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Marjan Šarec.

Gorenjski prejemniki priznanj Civilne zaščite (od leve): Peter Torkar, Marko Kavčič, Jože 
Derlink, Marinka Štirn, Nejc Smole in Jože Klinar / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Minula sobota je bila 
za naše športnike in športni
ce dan za četrta mesta. Na 
svetovnem prvenstvu v nor
dijskih disciplinah v Seefel
du so Urša Bogataj, Žiga Je
lar, Nika Križnar in Peter 
Prevc na mešani ekipni tek
mi v smučarskih skokih po 
hudi in izenačeni borbi na 
koncu osvojili nehvaležno 
četrto mesto, saj so le malen
kost, za dobre tri točke, zao
stali za Norvežani. Prvo me
sto je osvojila ekipa Nemči
je, drugi pa so bili Avstrijci.

V Glasgowu pa je na 35. 
evropskem dvoranskem 

prvenstvu v atletiki Luka Ja
nežič iz Vodic v teku na šti
risto metrov v soboto osvojil 
četrto mesto. Janežič, ki se 
je v finale prebil brez težav, 
je bil v soboto povsem blizu 
tega, da bi kot prvi Slovenec 
osvojil medaljo na dvoran
skih evropskih prvenstvih, 
a je kljub pogumnemu teku 
ostal brez nje. V ciljno ravni
no je prišel kot tretji, a nato 
v finišu medaljo izgubil. Le 
za dve stotinki sekunde ga 
je prehitel Nizozemec Tony 
van Diepen. Slovenski rekor
der je v cilj prišel v času 46,15, 
zlato pa je osvojil Norvežan 
Karsten Warholm z novim 
evropskim rekordom 45,05.

Dvakrat tik pod 
zmagovalnim odrom
Na evropskem prvenstvu v atletiki je četrto mesto 
osvojil Luka Janežič, četrti pa so bili na mešani 
ekipni tekmi tudi naši smučarski skakalci.

V. S., M. L., M. P., U. P.

Kranj – Da je pust dan vese
lih ust, je bilo na pustno so
boto videti prav po vseh kra
jih, posebno živahno pa je 
bilo v središču Kranja, saj 
je Kranj tudi član Združe
nja evropskih karnevalskih 
mest (FECC). Maškare so 
se začele zbirati že zgodaj 
dopoldne. Tako imenovani 
Prešerni karneval se je na
mreč letos začel z otroškim 
pustnim rajanjem. Glavna je 
bila Pika Nogavička, ob njej 
pa še številni gusarji, prince
se, mucki in najrazličnejše 

živali. Seveda je za dobro 
razpoloženje skrbela glas
bena spremljava, po konča
ni prireditvi pa je bilo moč 
rajati v disku na prostem ali 
pa se sladkati med stojni
cami Kranske kuhne. Seve
da sta bili najbolj iskani sla
dici pus tni krofi in flancati, 
po katerih je dišalo skoraj na 
vsakem vogalu. 

Komaj se je dobro zaklju
čilo otroško rajanje, že se je 
v mestu zbrala množica obi
skovalcev, ki je pričakovala 
tradicionalno mednarodno 
pustno povorko. Na čelu po
vorke je bil škratji pihalni 

orkester, sledile pa so mu 
številne skupine kranjskih 
vrtcev. Prikazali so prome
tne znake, stožce, domine, 
mobitele, čebelice, potaplja
če, kuharje ... Tudi letos v 
pus tni povorki ni manjkala 
Pehinarska gospoda, zimo 
so preganjali tudi Orači iz 
Rogoznice ter seveda kuren
ti. Zaploskali smo tako ti
stim največjim kot tudi naj
mlajšim kranjskim kuren
tom ter občudovali števil
ne, ki so poskrbeli, da je bila 
pus tna sobota res čas za do
bro voljo.

Godlarji ustanovili tudi šenčursko vahto
Minuli konec tedna so dogajanje na Gorenjskem zaznamovale pustne parade 
in pustni plesi, marsikje se bodo maškare družile tudi še danes. Godlarji so 
se dotaknili najbolj aktualnih in perečih tematik, med drugim so ustanovili 
šenčursko vahto.

Godlarji se vedno dotaknejo najbolj perečih političnih tem in ni nenavadno, da so se tokrat 
obregnili ob ukraden »poslanski« sendvič. / Foto: Primož Pičulin46. stran

45. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ZDRAVKO PIŠLJAR iz Žirov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. februarja 2019, prejme-
jo nahrbtnik z vrvico RTV Slovenija Tina Žibert iz Kranja, Jan 
Pokorn iz Škofje Loke in Branka Toplišek iz Krope.
Nagrajencem čestitamo!

Svetovno prvenstvo v biatlonu na RTV Slovenija

Med 6. in 17. marcem 
2019 bo v švedskem 
mestu Östersund po-
tekalo svetovno prven-
stvo v biatlonu. Ekipo, 
ki potuje na prvenstvo, 
sestavlja pet fantov (Ja-
kov Fak, Klemen Bauer, 
Miha Dovžan, Mitja 
Drinovec in Rok Tršan) 
ter štiri dekleta (Urška 
Poje, Lea Einfalt, Polona 
Klemenčič in Nina Za-
dravec). Naši biatlonci 
so nas v preteklosti že 
razveselili z medaljami 
z največjih športnih tek-

movanj. Kako bo letos, spremljajte na TV SLO 2, Valu 202 in 
www.rtvslo.si. 
RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega 
glasa kapo s šiltom Smučarske zveze Slovenije in majico z 
dolgimi rokavi RTV Slovenija. V žrebu boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na vprašanje: Katerega leta je Jakov 
Fak nazadnje osvojil zlato medaljo na svetovnem prvenstvu? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 13. marca, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.
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Magnifico prihaja v Kranj

Magnifico je glasbenik, umetnik, balkanski šarlatan, balkan-
disko-šlager hitmejker. Avtor skladb, kot so 24000 poljubov, 
Hir Aj Kam Hir Aj Go, Pukni zoro, Tivoli, Cici Mici, Kuku Lele, 
Giv mi mani, Ubiču te, Halo gospodična, Ljubljana–Porto-
rož, Silvija in mnogih, mnogih drugih uspešnic. V soboto, 
23. marca, prihaja v Kranj. Veliki koncert se bo odvijal v za to 
priložnost primerni Dvorani Zlato polje. Občinstvo bodo pred 
nastopom velikana ogrevali domači Le Serpentine. Koncert v 
Kranju je tako za zdaj eden redkih Magnificovih napovedanih 
koncertov v letu 2019, zato brez dvoma pripravlja nepozabno 
predstavo. Vstopnice lahko kupite na vseh prodajnih mestih 
mojekarte.si po Sloveniji (OMW, Petrol, 3DVA trafike, Alpe-
tour, Kiosk Delo prodaja, Kompas, M Holidays in na spletu 
na www.mojekarte.si).

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
koncert v Kranju. Nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri avtor-
ske skladbe Magnifica. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
torka, 13. marca, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Neža Rozman

Radovljica – Komisija za od-
nose s Slovenci v zamejstvu 
in po svetu, ki deluje v okvi-
ru državnega zbora, se je 
sestala na tretji redni seji, 
ki so jo tokrat izpeljali v pro-
storih Knjižnice Antona T. 
Linharta v Radovljici. Osre-
dnja tema seje je bila proble-
matika dvojezičnega šolstva 
in raba slovenščine v doma-
čem okolju na avstrijskem 
Koroškem, zato so se neka-
teri člani komisije in pova-
bljeni udeleženci seje v do-
poldanskem času odpravi-
li na strokovni izlet po koro-
ških šolah. Po končanem iz-
letu so v Radovljici razprav-
ljali predvsem o načinih, s 
katerimi bi se Slovenija lah-
ko bolje angažirala za popu-
larizacijo obiskovanja dvoje-
zičnih šol na avstrijskem Ko-
roškem. Gostje, ki so prišli 
iz Koroške, so pozvali člane 
komisije, naj poskrbijo, da 
bo Slovenija investirala viš-
ja sredstva v izobraževanje 
dvojezičnih učiteljev, s tem 

pa v izboljšanje učnih pro-
gramov na dvojezičnih šo-
lah in v večji nabor učbeni-
kov za poučevanje.

Seje se je udeležil tudi 
minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Peter 
Jožef Česnik, ki je sicer 

stanje v dvojezičnih šo-
lah čez mejo pohvalil, iz-
postavil pa je problem, 
na katerega so opozarjali 
vsi. V prvih nekaj razredih 
osnovne šole je slovenšči-
na dobro poučevana in in-
teresa za izobraževanje je 

veliko, na sekundarni sto-
pnji izobraževanja pa po-
učevanje slovenščine ni 
tako zelo dobro zastopano 
oziroma se ne nadaljuje iz 
primarne stopnje.

»Avstrija Slovenijo ved-
no bolj prepoznava kot eko-
nomskega partnerja, kar se 
prepozna tudi iz družin, v 
katerih starši slovensko ne 
govorijo, pa se vseeno odlo-
čijo, da otroke vpišejo v dvo-
jezično šolo,« je še dodal mi-
nister Česnik. 

Strokovnjaki iz avstrij-
ske Koroške so na komi-
sijo naslovili tudi pripo-
ročila, da bi več finančnih 
sredstev namenili za čez-
mejne projekte tako za ot-
roke kot tudi učitelje. Uči-
telji si želijo, da bi se lah-
ko več izobraževali na slo-
venskih tleh, saj tako svoje 
znanje jezika dopolnjuje-
jo iz prve roke; otrokom pa 
denimo dva tedna v Slove-
niji prineseta nenadomest-
ljivo zakladnico znanja slo-
venščine in izkušnje rabe 
jezika v pristnem okolju. 

Več bi se izobraževali v Sloveniji
Radovljiška knjižnica je gostila sejo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, tu so se 
ustavili kot na zadnji postojanki študijskega obiska avstrijske Koroške.

Minister Peter Jožef Česnik, na sliki z Nantijem Olipom, 
strokovnim nadzornikom za verouk na dvojezičnih ljudskih 
šolah v Avstriji, meni, da je avstrijska Koroška odličen 
primer ohranjanja jezika. 

Jože Košnjek

Kranj – V Katoliški cerkvi 
se bo jutri, 6 marca, na pe-
pelnično sredo, začel postni 
čas, ki bo trajal štirideset 
dni, do večerne maše na ve-
liki četrtek, 18. aprila, ko se 
bo tudi začelo tako imenova-
no »velikonočno tridnevje«. 
Letos bo velika noč kasneje 
kot lani. Jutrišnji pepelnični 
obred pepeljenja, v katerem 
duhovnik na glavo vernika 

posuje blagoslovljeni pepel, 
je opomin, da je človek sla-
boten in minljiv in da ne sme 
pozabiti reka: Pomni človek, 
da si prah in da se v prah po-
vrneš. Katoliški nauk uči, da 
je post spokorni čas priprave 
na veliko noč, ko naj človek 
opusti razne razvade in naj 
stori kaj dobrega. Postni čas 

je čas molitve in je koristen 
tako za telo kot dušo.

V postnem času naj bi se 
vsak petek vzdržali uživanja 
mesa, strogi post, ko naj bi se 
le enkrat dnevno do sitega na-
jedli, pa je v Katoliški cerkvi 
zapovedan na jutrišnjo pe-
pelnico in na veliki petek. 
Včasih so bila pravila ravna-
nja med postom veliko hujša. 
Posamezniki se jih držijo še 
danes. Meso, ne le ob petkih, 
ampak tudi druge dneve izgi-

ne z jedilnika, obroka hrane 
pa sta le dva, prvi okrog enaj-
stih dopoldne in drugi proti 
večeru. V redkih slovenskih 
krajih se je še ohranil običaj 
obešanja postnih prtov pred 
oltarji. Na Koroškem je takih 
primerov več.

V postnem času bo šest 
nedelj. Prva, 10. marca, 

bo postna. Druga bo kva-
trna, tretja imenitna, četr-
ta sredpostna, peta tiha ali 
črna, ko zagrnejo vse križe 
po cerkvah, šesta, zadnja, 
pa bo cvetna. Slovenska ka-
ritas, Javna agencija za var-
nost prometa in Zavod Med.
Over.Net bodo tudi letos or-
ganizirali preventivno akci-
jo Štirideset dni brez alkoho-
la. Letošnji moto bo Za od-
govoren odnos do alkohola. 
Začela se bo jutri, 6. marca, 

in bo trajala do sobote, 20. 
aprila. Letošnjo akcijo, v ka-
teri prvič sodeluje tudi Zve-
za paraplegikov Slovenije, 
bodo podrobneje predstavi-
li na jutrišnji konferenci za 
novinarje.

Post pred veliko nočjo 
pozna tudi Pravoslavna cer-
kev. Njeni verniki jo bodo po 
julijanskem koledarju pra-
znovali v nedeljo, 28. apri-
la. Duhovnik Srbske pravo-
slavne cerkve v Kranju Budi-
mir Galamić je povedal, da 
traja njihov post šest tednov, 
od 11. marca do 28. aprila, v 
teh dneh pa naj bi se verni-
ki vzdržali uživanja mesa, 
mleka, mlečnih izdelkov in 
jajc in uživali sadje, zelenja-
vo in ribe. 

Jutri začetek posta
Jutri se bo začela tudi tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola, tokrat pod 
naslovom Za odgovoren odnos do alkohola.

V brezjanski baziliki bodo jutri obesili postni prt, ki ga je 
izdelala slikarka Maša Bersan Mašuk.

Post bodo s tremi dogodki začeli tudi v Marijinem 
svetišču na Brezjah. Jutri bodo v desnem stranskem 
oltarju bazilike obesili postni prt, ki ga je izdelala 
slikarka Maša Bersan Mašuk. V soboto, 9. marca, 
bodo na Brezje romali alkoholiki in vsi, ki trpijo zaradi 
drugih odvisnosti. Ob deseti uri jim bo maševal pater 
dr. Christian Gostečnik, ki bo po maši tudi predaval o 
tej problematiki. Isti dan pa se bo ob pol devetih začelo 
postno romanje po 12 kilometrov dolgi Roženvenski 
poti.
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V teh dneh delavci Go-
renjske gradbene druž-
be začenjajo gradnjo 

preostanka mengeške obvozni-
ce, ceste, ki bo čez deset mese-
cev, ko bodo dela po predvide-
vanjih zaključena, Mengšane 
odrešila težkega tranzitnega 
prometa, ki se je doslej valil 
skozi središče mesta. Dobrih 
1700 metrov dolg odsek skupaj 
z dvema avtobusnima posta-
jališčema in pešpotjo do Topol 
bo Dars, investitorja projekta, 
skupaj z davkom stal 2,9 mili-
jona evrov.

Mengeška obvoznica pred-
stavlja le manjši del pred-
videne povezovalne ceste 
Želodnik–Mengeš–Vodice, 
ki bo služila kot povezava 
med štajersko in gorenjsko 
avtocesto, hkrati pa bo na lo-
kalni ravni zagotavljala ob-
voz mimo Domžal, Mengša, 
Most pri Komendi in Vodic, 
naselij, ki se vsa po vrsti du-
šijo v kolonah vozil dnevnih 
migrantov in težkega tovor-
nega prometa.

Povezovalna cesta je le 
eden v vrsti slovenskih in-
frastrukturnih projektov, ki 
dolga leta živijo kot mrtva 
črka na papirju nacionalnih 
programov, preden jih država 
prek trnove poti dolgotrajnih 
birokratskih postopkov muko-
ma začne uresničevati. 

Lokacijski načrt za odsek 
Želodnik–Mengeš z obvo-
znico Mengeš je bil sprejet že 
leta 2004, sedem let kasneje, 
leta 2011, so Mengšani doča-

kali 2,7 kilometra dolg odsek 
vzhodne mengeške obvozni-
ce, še osem let pa je trajalo 
čakanje na začetek del za do-
končanje dobrega poldrugega 
kilometra ceste. Po petnajstih 
letih bo tako jeseni dokončan 
prvi pododsek prvega izmed 
treh odsekov 17,4 kilometra 
dolge cestne povezave med 
Želodnikom in Vodicami.

Ob takšni dinamiki uresni-
čevanja projekta je nesmisel-
no ugibati, kdaj bo celotna 
trasa zgrajena, bolj na mestu 
je vprašanje, kdaj bodo zgra-
jeni odseki na najbolj kritič-
nih točkah. Denimo v Vodi-
cah, kjer prebivalci naselja, 
ujeti med avtocestni priklju-
ček in poslovno cono v sose-
dnji občini Komenda, plaču-
jejo tudi davek cone, ki je bila 
odprta brez ustrezne ureditve 
prometne problematike. 

Mengšanom je začetek 
gradnje uspelo doseči tudi za-
radi pritiskov lokalne oblasti 
in večkratnih protestov lokal-
nega prebivalstva. Brez tega 
se država verjetno še nekaj 
časa ne bi zganila. Podobno 
strategijo so nato uporabili 
tudi v Vodicah. Protestnike je 
tam država uspela umiriti z 
obljubo, da bo obvoznico za-
čela graditi leta 2020. Če se je 
leta 2017, ko so potekali prote-
sti v Vodicah, leto 2020 zdelo 
še oddaljena prihodnost, je 
danes že tik pred vrati. Na 
obljubo, ki bi morala biti iz-
polnjena že včeraj, pa Vodi-
čani gotovo ne bodo pozabili.

Od obljub k dejanjem

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Franc Imperl, 
ki je na občinski seji zasto-
pal avstrijskega investitor-
ja v dom starejših, je pojas-
nil, da so lani od pristojne-
ga ministrstva dobili konce-
sijo za dom, šele nato pa iz-
vedeli za pomisleke stano-
valcev, zato so projekt neko-
liko spremenili, češ da ga že-
lijo izvesti v soglasju z lokal-
no skupnostjo. Za dom želi-
jo do oktobra letos pridobi-
ti gradbeno dovoljenje, nato 
pa začeti gradnjo, ki naj bi 
trajala leto dni. Do konca de-
cembra 2020 mora biti po 
koncesiji dom zgrajen. Od-
govorni projektant Domen 
Zupančič je povedal, da sta 
bila po prvotni zasnovi pred-
videna dva objekta, po inter-
venciji občanov so se odloči-
li za eno stavbo v štirih nad-
stropjih, kjer bi bilo pros-
tora za 55 stanovalcev, več-
ji kot prvotno bo tudi odmik 
od stanovanjskih blokov (od 
najbližje stolpnice naj bi bil 
dom oddaljen 28 metrov). 
Zahtevam stanovalcev so se 
skušali približati tudi glede 
parkirnih mest, eno od par-
kirišč naj bi bilo tudi dvoni-
vojsko. Trdi, da projekt ne 
posega na poplavno obmo-
čje, čeprav je objekt s parkov-
nimi površinami tik ob stru-
gi Dašnice, kjer naj bi pote-
kala tudi sprehajalna pot. Na 
spremembo lokacije doma 
pa ne pristanejo, nanjo je 

namreč vezana koncesija, 
primernejše pa niti investi-
tor niti občinska uprava ne 
vidita.

Na seji občinskega sveta 
navzoči predstavniki stano-
valcev blokov Na Kresu od 21 
do 24 so ponovili, da ne na-
sprotujejo gradnji doma sta-
rostnikov, le lokacija se jim 
še vedno zdi neprimerna. 
Sašo Gartnar, Jana Malen-
šek in Bojana Kavčič so opo-
zarjali na to, da je prostor, 
kjer naj bi ob blokih in pla-
valnem bazenu nastal dom 
starostnikov, zelo utesnjen. 
156 družin, ki živi v blokih 
Na Kresu, že doslej ni ime-
lo na razpolago dovolj par-
kirnih mest, z načrtovanimi 
parkirišči za dom pa gredo 
znova na račun stanovalcev. 

Slišati je bilo predlog, naj 
investitor zgradi parkirno 
hišo. Investitor sicer ponu-
ja nekaj več parkirnih mest 
za enim od blokov, ljudje 
pa zahtevajo, da se termin-
sko parkirišča uredijo pred 
začetkom gradnje. Zaradi 
dovozne poti do doma pre-
bivalce skrbi za varnost ot-
rok, ki hodijo plavat v ba-
zen. Treba bi bilo tudi uredi-
ti infrastrukturo, hidrantno 
omrežje, prestaviti trafo po-
stajo. V zvezi z načrtovanim 
domom stanovalci predla-
gajo zbor krajanov, medtem 
ko Gregor Habjan, direktor 
javnega zavoda Ratitovec, ki 
upravlja plavalni bazen, tudi 
pričakuje, da bodo tako on 
kot kdo od stanovalcev pova-
bljeni v gradbeni odbor. 

Predstavitev že prilago-
jenega projekta Doma Že-
lezniki na seji občinskega 
sveta in ob navzočnosti naj-
bližjih stanovalcev je že ko-
rak naprej pri načrtovanju 
tega projekta, saj bodo mo-
rali z njim v prihodnje sobi-
vati. Župan Anton Luznar je 
ob tem dejal, da so nakaza-
li možnosti dodatnih parki-
rišč, in ko bodo videli, kako 
bo dom umeščen, bodo lah-
ko jasneje načrtovali tudi 
parkirišča. Več vprašanj so 
na predstavnika investitorja 
in projektanta naslovili tudi 
občinski svetniki. Nekate-
ri imajo še vedno pomisle-
ke glede lokacije, slišati pa je 
bilo tudi izraze zadovoljstva, 
da sta se srečali obe strani in 
prisluhnili argumentom.   

Sobivali bodo drug z drugim 
Na seji občinskega sveta v Železnikih so predstavili idejno zasnovo Doma Železniki. Udeležili so se je 
tudi člani civilne iniciative, ki nasprotujejo lokaciji doma tik ob blokih naselja Na Kresu. 

Gradnja Doma Železniki je načrtovana na mestu zdajšnjega teniškega igrišča / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Tednu boja proti 
raku je še bolj kot sicer po-
zornost usmerjena na sez-
nanjanje javnosti z vedno 
večjim bremenom raka in z 
možnostmi obvladovanja te 
bolezni. Priporočila Evrop-
skega kodeksa spodbujajo 
nekajenje, vzdrževanje nor-
malne telesne teže, telesno 
dejavnost, zdravo prehra-
njevanje, omejevanje uži-
vanja alkohola, previdnost 
pri sončenju, zaščito pred 
rakotvornimi snovmi na 
delovnem mestu in varova-
nje pred ionizirajočimi se-
vanji. Spodbujajo tudi do-
jenje in cepljenje proti he-
patitisu B ter HPV. Pripo-
ročajo previdnost pri jema-
nju hormonskih sredstev za 

lajšanje menopavzalnih te-
žav in spodbujajo udeležbo 
v presejalnih programih. 
Upoštevanje teh priporočil 
bi po ocenah lahko breme 
raka zmanjšalo za trideset 
do petdeset odstotkov. 

Po zadnjih podatkih iz 
Registra raka RS (iz leta 
2015) so bili na Gorenj-
skem na novo odkriti 1503 
raki, kar je 123 več kot leta 
2014. Več novoodkritih pri-
merov je bilo pri moških 
(835) kot pri ženskah (668), 
pogostost pojavljanja no-
vih primerov raka je bila na 
Gorenjskem pri obeh spo-
lih nekaj višja kot v Sloveni-
ji. Kot so sporočili iz kranj-
ske območne enote Nacio-
nalnega inštituta za javno 
zdravje, so med novoodkri-
timi raki prevladovali kožni 

rak (brez malignega mela-
noma), rak prostate, rak 
pljuč, rak dojke ter rak de-
belega črevesa in danke – 
teh pet vrst je predstavlja-
lo kar šestdeset odstotkov 
vseh novih primerov raka. 
Pri moških je bil na prvem 
mestu rak prostate, pri žen-
skah rak dojke. Obolevnost 
zaradi raka se s starostjo po-
večuje. 

V letu 2015 je bil rak na 
Gorenjskem vzrok smrti 
599 oseb, od tega 337 moš-
kih in 262 žensk. To je 19 
smrti manj kot leto prej. 
Rak s 33 odstotki vseh smrti 
na Gorenjskem ostaja dru-
gi najpogostejši vzrok smrti, 
takoj za boleznimi obtočil; 
pri moških je rak že nekaj 
let celo vodilni vzrok smrti. 
Med rake, zaradi katerih je 

leta 2015 umrlo največ pre-
bivalcev Gorenjske, so se 
uvrščali pljučni rak, rak de-
belega črevesa in danke ter 
rak prostate. 

Preživetje bolnikov se za 
večino rakavih obolenj po-
membno izboljšuje. Petle-
tno preživetje v Sloveniji je 
v obdobju od 2011 do 2015 
znašalo pri moških 55,5 od-
stotka in pri ženskah 59,2 
odstotka. Na preživetje vpli-
va stadij bolezni ob diagno-
zi, ki je odvisen od ozaveš-
čenosti prebivalcev, usposo-
bljenosti zdravnikov prvega 
stika za prepoznavanje teh 
bolezni in dostopnosti dia-
gnostičnih preiskav. Dodat-
no možnost ozdravitve pove-
čujejo presejalni programi, 
na Gorenjskem potekajo vsi 
trije: Zora, Svit in Dora.

Raka ima več moških kot žensk
Od 4. do 8. marca Zveza društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom organizira 
Teden boja proti raku. Med novoodkritimi raki na Gorenjskem prevladuje rak prostate pri moških in rak 
dojke pri ženskah. Največ jih umre zaradi pljučnega raka, raka debelega črevesa in danke ter raka prostate.
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SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4, 
1000 Ljubljana,  objavlja prosto delovno mesto v ambulanti 
splošne medicine na Jesenicah, Titova cesta 15:

ali

ZDRAVNIK SPECIALIST, M/Ž
Pogoji za zaposlitev:
– diploma medicinske fakultete – naziv: doktor medicine,
– opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik,
–  opravljen specialistični izpit s področja splošne ali družinske 

medicine,
–  vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije,
–  veljavna licenca za delo na področju splošne ali družinske me

dicine, izdana od Zdravniške zbornice Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,

ali

ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, M/Ž
Pogoji za zaposlitev:
–  diploma medicinske fakultete – doktor medicine,
–  opravljeno pripravništvo in opravljen strokovni izpit za po

klic zdravnik,
–  vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije,
–  veljavna licenca za delo na področju splošne ali družinske me

dicine, izdana od Zdravniške zbornice Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom/kandidatko 
sklenjena za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur 
na teden.

Kandidati/kandidatke posredujejo pisne vloge z dokazili o iz
polnjevanju pogojev v roku 20 dni od dneva objave delovnih 
mest na naslov: SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Kad
rovska služba, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, s pripisom: »pri
java na razpis delovnega mesta zdravnika«.

K sodelovanju vabimo tudi upokojene zdravnike, ki izpolnjuje
jo navedene pogoje.

Mateja Rant

Bled – »Rikli je bil za neka-
tere sončni doktor, apostol 
svetlobe in čudodelni zdra-
vilec, za druge kralj norcev, 
predstojnik kolonije divja-
kov ob jezeru, heretik in ma-
zač,« je ob predstavitvi mo-
nografije z naslovom Po sle-
deh Arnolda Riklija poudaril 
njen avtor Vojko Zavodnik. 
A po njegovem je povsem 
neizpodbitno, da je bil Rikli 

eden najpomembnejših pio-
nirjev naravnega zdravljenja 
v svetovnem pomenu in za-
četnik blejskega zdraviliške-
ga turizma. Javno predstavi-
tev knjige so pripravili v četr-
tek v Festivalni dvorani.

Zavodnik upa, da si bo 
bralec s knjigo uspel ustvari-
ti objektivno resnico o Rikli-
ju, saj je monografija na 360 
straneh s 650 slikovnimi 
prikazi napisana na podla-
gi primarnih virov, osebnih 

dnevnikov, družinske kroni-
ke, osebnih pisem in ostalih 
originalnih zapisov ter tudi 
pričevanj in ustnega izroči-
la njegovih potomcev. »Knji-
ga odkriva veliko novih, ma-
lodane revolucionarnih spo-
znanj in dognanj, ki bodo 
tudi v svetovnem merilu ko-
renito spremenila doseda-
nje gledanje na Riklijevo 
življenje in delo,« je prepri-
čan Zavodnik. Tako izjave 
o Rikliju, da je čudak, da ni 

imel stika z domačini in da 
niti ni znal slovensko, po Za-
vodnikovem prepričanju iz-
hajajo iz zadnjega obdobja, 
ki je bil čas slovenskega pre-
poroda in ko je bilo obsodbe 
vredno vse, kar je bilo tuje-
ga. Primarni viri pa pripove-
dujejo čisto drugačno zgod-
bo in prav z zgodbo o Rikli-
ju bi po Zavodnikem prepri-
čanju lahko danes na Bled 
znova privedli petične gos-
te. »To bi prineslo boljše 
življenje tudi domačinom, 
tako kot v njegovem času.« 
V knjigi se tako dotakne tudi 
novodobnega »riklijanstva« 
s predlogi možnega trženja 
njegove doktrine v okviru 
koncepta turistične ponud-
be kot »petzvezdičnega do-
živetja«. Kot je ob tem pou-
daril Matjaž Završnik, direk-
tor Zavoda za kulturo Bled, 
ki je podprl izid monografi-
je, so Riklijevo ime v prete-
klosti vse prevečkrat izkori-
ščali v tržne namene na na-
čine, ki z njegovo doktrino 
in njegovim načinom delo-
vanja niso imeli nobene po-
vezave. Upa, da bodo pri-
hodnji turistični produkti 
na Bledu začeli posnemati 

pravo Riklijevo doktrino. 
Na Blejskem gradu so Rik-
liju posvetili dve spomin-
ski sobi, o njem so posneli 
45-minutni film, uredili pa 
so tudi Riklijevo pot na grad. 
Srečo Vernig iz Muzejske-
ga društva Bed je pojasnil, 
da monografija, čeprav gre 
za resno znanstveno delo, 
Riklija prikazuje na polju-
den način. »Riklijev način 
zdravljenja je povezan s ta-
kratnimi okoliščinami, saj 
je vladalo, podobno kot da-
nes, relativno dolgo obdobje 
miru, zato je standard rasel, 
dobro življenje pa s seboj pri-
naša določene tegobe. To je 
znal izkoristiti, da je uvedel 
svoj način zdravljenja, ki je z 
načelom 'nazaj k naravi' na 
prvi pogled sila preprosto, v 
resnici pa gre za pomembno 
spremembo življenjskega 
sloga.« Po besedah direktor-
ja Zdravstvenega doma Bled 
Leopolda Zonika sodobna 

medicina pozitivno gleda na 
Riklijeve metode, predvsem 
v smislu preventive. Ko res-
no zbolimo, pa sončna, zrač-
na in vodna terapija niso do-
volj. »Takrat je treba te meto-
de kombinirati z uradno me-
dicino.« Na Bledu se njego-
vih metod zdravljenja vsako 
leto spomnijo v okviru Rikli-
jevega pohoda, letos ga bodo 
konec junija pripravili 21. 
leto zapored. Po mnenju Le-
opolda Zonika bi morali za-
četi ponovno oživljati tudi 
zdravstveni turizem po Rik-
lijevem vzoru, ki je znal gos-
te na Bledu zadržati tudi po 
mesec dni. Župan Janez Faj-
far pa je spomnil, da danes 
pogosto pozabljamo, da brez 
Riklija Bleda ne bi tako zgo-
daj postavili na zemljevid 
tako priljubljenih destinacij, 
kot je danes. O tem nenavad-
nem zdravilcu so namreč pi-
sali najznamenitejši časopi-
si tistega časa.

Pionir naravnega zdravljenja
V knjigi o švicarskem zdravilcu Arnoldu Rikliju je Vojko Zavodnik predstavil življenje in delo začetnika 
naravnega zdravljenja ter enega prvih ponudnikov organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu.

Monografijo o Rikliju so predstavili (od leve proti desni): Srečo Vernig, Vojko Zavodnik, 
Matjaž Završnik, Janez Fajfar in Leopold Zonik. / Foto: Tina Dokl

Kopija prvega Riklijevega dnevnika / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Po us-
pešni uvedbi mreže defibri-
latorjev, s pomočjo katerih 
so že rešili življenja, so se v 
Bohinju odločili, da bodo v 
nujnih medicinskih prime-
rih, kjer so pomembne se-
kunde, aktivirali prve posre-
dovalce, ki bodo še pred pri-
hodom ekipe nujne medi-
cinske pomoči posredova-
li v najtežjih primerih, kot 
so srčni zastoj, huda krvavi-
tev ali zadušitev. Prvi posre-
dovalci so usposobljeni lai-
ki z licenco, ki se odzovejo 
na poziv dispečerske službe 
zdravstva ali centra za obve-
ščanje 112, se čim prej od-
pravijo na kraj dogodka in 
z ukrepi za ohranitev živ-
ljenja skrbijo za obolele ali 
poškodovane do prihoda 
ekipe nujne medicinske po-
moči (NMP), medtem pa so 
v povezavi z zdravnikom v 
reševalnem vozilu, ki do 
svojega prihoda usmerja 
ukrepe pomoči.

Decembra lani sta pogod-
bo za izvajanje posredova-
nja podpisali prvi dve gasil-
ski društvi, in sicer PGD Sa-
vica Polje in PGD Bohinjska 
Bistrica, ki sta za ta namen 
usposobili predvideno šte-
vilo gasilcev. Opremo zanje 

je zagotovila Občina Bohinj. 
Župan Jože Sodja je 19. fe-
bruarja tako predal v upora-
bo potrebno opremo, ki jo 
je iz PGD Savica Polje prev-
zel poveljnik Jernej Čelik, iz 
PGD Bohinjska Bistrica pa 
predsednik Janez Rozman. 

S tem je sistem gasilcev prvih 
posredovalcev na območju 
obeh društev prešel v izvaja-
nje, aktiviranje pa se bo iz-
vedlo glede na oceno urgen-
tnega zdravnika, predvsem v 
nočnem času, ko Zdravstve-
ni dom Bohinj ne deluje. V 
primerih srčnega zastoja, 
hude krvavitve ali zadušitve 
bodo pred prihodom ekipe 
nujne medicinske pomoči z 
Bleda na kraj napoteni gasil-
ci prvi posredovalci, ki bodo 
pokrivali območja obeh ga-
silskih društev: Ravne v Bo-
hinju, Bohinjska Bistrica, 
Brod, Savica, Kamnje, Žlan, 
Polje, Laški Rovt, Ribčev Laz 
in Ukanc.

Prvi posredovalci bodo 
reševali življenja
V Bohinju bodo v nujnih zdravstvenih primerih pomagali tudi gasilci prvi 
posredovalci.

Župan Jože Sodja je prvim posredovalcem predal opremo, s čimer je mreža gasilcev prvih 
posredovalcev tudi začela delovati. / Foto: Silvo Režek

Škofja Loka – Lions klub Škofja Loka v ponedeljek, 11. marca, 
ob 19. uri vabi v Miheličevo galerijo v Kašči na predavanje dr. 
Zorana Stančiča Pogovor o prihodnosti Evrope.

Pogovor o prihodnosti Evrope
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V hotelu Bellevue**** s štirimi zvezdicami ob 
Milštatskem jezeru / Millstätter See na avstrijskem 

Koroškem od sredine maja naprej zaposlimo

kuharja m/ž 
(Koch)

in

namestnika vodje kuhinje m/ž
(Sous Chef)

Zaželene so delovne izkušnje. Delo poteka v poletni 
in zimski sezoni. Zagotavljamo vam odlično plačo 
(višjo od kolektivne pogodbe), prijetno delovno 

vzdušje ter brezplačno bivanje in oskrbo.  

Svoje prijave v nemščini pošljite na:
Herr Wolfgang Preiml
hotel@bellevue.or.at
0043 4762 813 46 0

Hotel Bellevue GesmbH & Co KG
Am Waldrand 24, 9871 Seeboden, Avstrija

www.bellevue.or.at

Urša Peternel

Jesenice – Stavbe ob regio-
nalni cesti R2 skozi Jeseni-
ce, ki so najbolj obremenje-
ne s hrupom, bodo dobile 
protihrupno zaščito. Moni-
toring obremenitve s hru-
pom je namreč pokazal, da 
je odsek ceste med Hru-
šico in Javornikom eden s 

hrupom bolj obremenje-
nih. Glavni vir hrupa je ce-
stni promet; podatki kažejo, 
da je v letu 2016 po regional-
ni cesti R2 vsak dan peljalo 
več kot 15 tisoč vozil, od tega 
več kot 550 z maso, večjo od 
3,5 tone.

Po naročilu Direkci-
je RS za infrastrukturo je 
bila zato izdelana študija 

obremenitve s hrupom, ki je 
pokazala, da obremenitev s 
hrupom ob regionalni cesti 
presega mejne vrednosti pri 
94 stavbah s 1041 stanova-
nji, v katerih je prijavljenih 
2772 stanovalcev. 

Kot izhaja iz predloga, 
bodo pri omenjenih stav-
bah izdelali elaborat za iz-
vedbo pasivne protihrupne 

zaščite bivalnih prostorov 
preobremenjenih stavb. V 
praksi bo to pomenilo, da 
bodo preverili zvočno izola-
tivnost oken na izpostavlje-
nih fasadah in v varovanih 
prostorih (spalnicah, otro-
ških sobah, dnevnih sobah, 
kuhinjah), poskrbeli za za-
menjavo stekel, tesnil ali ce-
lotnih elementov.

Prihodnje leto naj bi izde-
lali projektno dokumentaci-
jo, ukrepi pa naj bi bili izve-
deni po fazah, v skladu s fi-
nančnimi zmožnostmi. 

Na spletni strani Občine 
Jesenice je objavljen pov-
zetek študije in predvide-
ni ukrepi za posamezne 
objekte, skupaj s seznamom 
objektov.

Preobremenjeni s hrupom
Ker so stanovanjski objekti ob glavni cesti skozi Jesenice preobremenjeni s hrupom, država obljublja 
izvedbo protihrupnih ukrepov.

Skoraj sto stavb ob glavni cesti skozi Jesenice je preobremenjenih s hrupom, katerega 
glavni vir je cestni promet. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Poročali smo, da je 
bil lani jeseni na seji mestne-
ga sveta Občine Kranj sprejet 
odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za 
območje Mlake pri Kranju. 
S tem je bila prižgana zelena 
luč za nastanek nove moder-
ne soseske z bloki in hišami. 
Kljub temu da je bilo že tak-
rat jasno, da se vsi prebivalci 
Mlake s predvideno pozidavo 
ne strinjajo, združili so se v 
civilno iniciativo, argumenti 
njihovega odvetnika Mirana 
Hudeta na seji mestnega sve-
ta svetnikov niso prepričali, 
da bi sprejeli amandma, ki 
ga je predlagala svetnica Bar-
bara Gunčar. Amandma naj 

bi pomenil kompromis med 
načrtovano gradnjo in zahte-
vami domačinov.

Že takrat je arhitekt Borut 
Ulčar pojasnil, da so imeli s 
predstavniki civilne inicia-
tive vrsto usklajevanj, prav 
vsem njihovim zahtevam 
pa niso mogli ustreči. Tako 
so mestni svetniki predlaga-
ni odlok potrdili tudi v dru-
gem branju, nekdanji kranj-
ski župan Boštjan Trilar pa 
je tik pred predajo županske 

funkcije Matjažu Rakovcu 
podpisal tudi pogodbo za 
komunalno opremljanje ob-
močja Mlake. Lastnik večine 
zemljišč na tem območju je 
Heta Asset Resolution, sla-
ba banka nekdanje Hypo 
banke, investitor pa podjetje 
Empirika.

Krajani Mlake, ki pravijo, 
da je načrtovana gradnja za 
to območje neprimerna in bo 
imela nedopustne posledice 
tako za kvaliteto bivalnega 

okolja kot za naravno okolje 
Udin boršta, so prejšnji me-
sec proti Mestni občini Kranj 
vložili skupinsko tožbo. Pod-
pisnikov je 111, pridružilo 
pa se jim je tudi Društvo za 
ohranjanje Udin boršta.

Župan kranjske občine 
Matjaž Rakovec je sredi fe-
bruarja pojasnil, da tož-
be na občini še niso preje-
li, ko so jo, pa sta se prej-
šnji teden s podžupanom 
Janezom Černetom sesta-
la s predstavniki civilne ini-
ciative. Ti so jima predsta-
vili vzroke za tožbo, kot je 
pojasnil podžupan Černe, 
pa se sedaj dogovarjajo, da 
bi se sestali tudi s strokov-
nimi službami in bodočimi 
investitorji ter skušali zbli-
žati stališča. »Upam, da bo 
to mogoče, sicer bomo mo-
rali počakati, kaj bo odlo-
čilo sodišče. Dejstvo je, da 
je mestni svet sprejel ob-
činski podrobni prostorski 
načrt za to območje, po dru-
gi strani pa želimo prisluh-
niti domačinom,« je po se-
stanku pojasnil Černe.

Vložili tožbo proti občini
Krajani Mlake, ki nasprotujejo gradnji nove soseske, so prejšnji mesec vložili 
skupinsko tožbo proti Mestni občini Kranj, pred dnevni pa so se sestali z 
županom Matjažem Rakovcem in podžupanom Janezom Černetom. 

V civilni iniciativi Mlaka so odprli Peticijo za ustrezno 
zaščito Udin boršta, s katero pozivajo občane 
Kranja, Naklega in Tržiča, da zavarujejo Udin boršt 
z novim aktom, ena izmed zahtev peticije pa je tudi 
razveljavitev načrtovane pozidave Mlake.

S hrupom je 
preobremenjena tudi 
Splošna bolnišnica 
Jesenice, ob kateri naj bi 
postavili dve protihrupni 
ograji.

Kranj – Člani Planinskega društva Iskra Kranj so se v petek 
sestali na volilnem občnem zboru, na katerem so razrešili 
dosedanje organe in izvolili nove. Dosedanji predsednik Miha 
Mrak je svoje mesto po štirih letih prepustil Rozaliji (Ruži) 
Rajgelj, sam pa bo naslednja štiri leta podpredsednik. Podelili 
so tudi več priznanj, med drugim tudi priznanja Planinske 
zveze Slovenije. Zlato priznanje planinske zveze je prejel Pe-
ter Globočnik, bronasta pa Metod Zaplotnik, Milena Pavlin 
in Miha Mrak. 

Planinci izvolili novo vodstvo

Kranj – Se sprehajate po makadamski poti okoli Brda pri 
Kranju? So tudi vaš pogled v naravo zmotile smeti (papirčki, 
plastenke ...) na njej? V skupnosti Podpis narave se trudijo, 
da bi bilo smeti med sprehodom okoli Brda – ter seveda tudi 
drugje – čim manj, zato vabijo vse, ki želite prispevati k čis-
tejšemu okolju, da se udeležite čistilne akcije, ki bo potekala 
v nedeljo, 10. marca, od 10. ure naprej. Zbor bo pri rekreacij-
skem kotičku, kjer boste prejeli vreče za smeti ter se dogovorili 
o samem čiščenju.

Očistimo pešpot na Brdu

Več kot petdeset priznanj 
gre tudi na Gorenjsko, med 
njimi so najvišja plakete CZ. 
Na Brdu jo je že prejel dol-
goletni gasilec Jože Derlink, 
prejmejo pa jo tudi prosto-
voljna gasilska društva Dov-
je, Kranj Primskovo in Žiri. 
Po osem je prejemnikov zla-
tih in srebrnih znakov, 14 jih 
prejme bronasto priznanje, 
18 pa je prejemnikov brona-
stih znakov za enkratno de-
janje. Na Brdu sta zlata zna-
ka prejela Jože Klinar iz ga-
silskega poveljstva Jeseni-
ce in gorski reševalec Marko 
Kavčič iz Bohinja, srebrni 
znak župan občine Gorje Pe-
ter Torkar, bronasta znaka 
pa Marija Štirn iz gasilskega 
društva Šenčur in v imenu 
štaba CZ Medvode tamkaj-
šnji župan Nejc Smole. 

Osrednji govornik na pri-
reditvi je bil predsednik vla-
de Marjan Šarec, ki je dejal, 
da je slovenski sistem zaščite 
in reševanja zanesljiv sistem 

z dolgo tradicijo in sistem, ki 
deluje takrat, ko je to najbolj 
potrebno. Za učinkovito po-
moč v primeru naravnih in 
drugih nesreč je treba ime-
ti dobro opremo, znanje, iz-
kušnje, predvsem pa srce, da 
lahko številni prostovoljci, 
povezani v sistemu zaščite 
in reševanja, gredo in poma-
gajo, ko je najtežje. Priznava, 
da je v tem sistemu tudi veli-
ko težav, vendar dodaja: »Ne 
bojim se, da bi se ta sistem 
podrl, dokler imamo takšne 
ljudi, ki delujejo za druge 
in za to dobijo samo bese-
do hvala ali še tega ne. Dobi-
tniki priznanj so ljudje, kate-
rih ur in požrtvovalnosti ne 
bomo mogli nikoli dovolj pla-
čati in izmeriti. Priznanja in 
nagrade naj bodo zato skro-
mna zahvala in spodbuda za 
naprej. Če bomo še naprej 
drug drugemu ljudje, z dušo 
in srcem naklonjeni pos-
lanstvu, potem ima Sloveni-
ja prihodnost. S takimi sila-
mi za civilno zaščito in reše-
vanje se ne bojimo nikogar.« 

Pomagajo, ko je 
najtežje
31. stran

Železniki – Po dosedanjem odloku o občinskih priznanjih v 
občini Železniki so lahko vsako leto podelili tudi naziv častni 
občan. Od leta 1998 do 2018 je bilo podeljenih kar 18 ča-
stnih naslovov, že večkrat pa so poudarili, da je vsakoletno 
imenovanje častnega občana prepogosto in se tako izgublja 
njegov pomen. Na predlog komisije za mandatna vprašanja 
je občinski svet v Železnikih na februarski seji po skrajšanem 
postopku sprejel odločitev o spremembi odloka, ki od zdaj 
predvideva, da se podeli največ en naziv častnega občana v 
štirih letih in da se razpis zanj objavi zadnje leto mandata. 

Častni občan vsaka štiri leta



6 Gorenjski glas
torek, 5. marca 2019

Skupinska maska z Aljaževim stolpom z Dovjega je na Smuku za trofejo svinjska glava 
zmagala med skupinskimi maskami. / Foto: Andraž Sodja

Poleg kurentov s štajerskega konca so na pustni povorki nastopili tudi kranjski kurenti.

Na pustni povorki na Bledu je sodelovalo 19 lokalnih društev, ki so svoje skupinske maske pripravili na temo Blejski lokalni 
izbor. / Foto: Tina Dokl

Na Španovem vrhu tudi 
Aljažev stolp

Smuk za trofejo svinjska 
glava na smučišču Španov vrh 
nad Jesenicami je v svoji 53. iz-
vedbi odlično uspel. Tokrat je 
potekal v pomladnih razme-
rah na spodnji postaji sedežni-
ce v organizaciji Športnega 
centra Španov vrh in Društva 
za razvoj turizma Jesenice, or-
ganizatorji pa so se razveselili 
velikega obiska tako otroških 
kot odraslih maškar. Med od-
raslimi je bilo pet skupinskih, 
med njimi pa je najbolj nav-
dušila skupina z Dovjega, ki 
je s seboj pripeljala kar Alja-
žev stolp v naravni velikos-
ti. V skupini parov je zmaga-
la maska Smrt in bodočnost, 
med posamezniki pa Žan Kla-
ud Junkr. Med otroškimi ma-
skami so zmagali gasilci s po-
žarom in prvim mobilnim hi-
drantom, ki so za nagrado pre-
jeli tudi sladko svinjsko glavo. 
Na najbolj svinjski pustni pri-
reditvi pa tudi letos ni manjka-
la prava pečena svinjska glava, 
ki si jo je letos po elitni kate-
goriji srednjega časa priborila 
skupinska maska Šahovske fi-
gure.

Gostili so Marjana Šarca 
in dida Tonija

Člani šenčurskega 
društva Godlarjev so le-
tošnjo nadpovprečno toplo 

zimo ponovno pripravili naj-
večjo, tokrat že 29. gorenj-
sko pustno povorko. V sre-
dišču Šenčurja so se v nede-
ljo popoldan zbrale maška-
re, še vedno najštevilnejše 
princeske, čebelice in klov-
ni, ki so spremljale mimo-
hod 22 tematsko obarvanih 
vozov. »Priprave so potekale 
tri mesece, sodelovalo je kar 
330 ljudi,« je povedal pred-
sednik društva Robert Ve-
hovec. Godlarji so se, tako 
kot je zanje značilno, dotak-
nili najbolj aktualnih in pe-
rečih tematik. »Nekaj stal-
nih vozov, na čelu povorke 
maskota Godlar, sledila je 
Šenčurska godba, klovni, ki 
so delili bombone, beneške 
maske, telebajski, prašički,« 
pripoveduje Vehovec in na-
daljuje: »Celo leto spremlja-
mo politično dogajanje in 
počaščeni smo bili, da nas je 
prišel pozdravit predsednik 
vlade ''ta glavn'' Marjan Ša-
rec, politiki levega in desne-
ga pola so nam ponujali bolj-
še zdravstvo, nas spraševali 
za sendvič in nam dali jas-
no vedeti, da bodo vse zapra-
vili. V gorenjski pustni pre-
stolnici smo ustanovili tudi 
vahto, šenčursko vahto. Iz 
Švedske je pripotovala sku-
pina ABBA, seveda pa nis-
mo pozabili na dida Toni-
ja, ki je širšo javnost pozval 
naj ''vježba'' (vadi).« God-
larji, ki so četrti petek v fe-
bruarju prevzeli ključ in s 

tem šenčurskemu županu 
odvzeli oblast, bodo na čelu 
občine vse do danes, ko se 
bo ob 18. uri v bližini centra 
Šenčurja odvilo sklepno de-
janje – pokop oziroma sežig 
pusta. 

Na Bledu v povorki 
štirinajst skupin

Tudi na Bledu se je na 
pustno nedeljo odvilo pust-
no rajanje s pustno povorko. 
Na lep sončen dan se je ob 
jezeru zbralo veliko število 
obiskovalcev, ki so si ogleda-
li sprevod. Povorko, ki je šla 
po ulicah Bleda, čez Jezer-
sko promenado in se kon-
čala pred Trgovskim cen-
trom Bled, je sestavljalo 14 
skupin. Vsega skupaj je so-
delovalo 19 lokalnih blej-
skih društev, med kateri-
mi so nekateri združili svo-
je moči in se predstavili sku-
paj. »Temi letošnje povorke 
sta Zeleni Bled in Blejski lo-
kalni izbor oziroma Bled lo-
cal selection, saj imamo tu-
kaj kar nekaj stvari z znam-
ko kakovosti Bled local se-
lection. Med njimi so blej-
ski čaj, blejska kava, blejski 
sir, žganje in podobno, zato 
so se tudi skupine pripravi-
le na to tematiko,« je pove-
dala Romana Purkart iz Za-
voda za turizem Bled. »V ce-
lotni paradi je sodelovalo od 
150 do 200 ljudi,« je še po-
vedala Purkartova in dodala, 
da so se predstavili tudi go-
stje iz Turističnega društva 
Podlehnik s Štajerskega, ki 
so prikazali tradicionalno 
poroko, pokače in kurente. 
Ko so zaključili s povorko, je 
sledilo pustno rajanje s sku-
pino Joške v'n.

Pustne prireditve so ob 
koncu tedna potekale še v 
številnih drugih gorenjskih 
krajih.

Godlarji ustanovili 
tudi šenčursko vahto
31. stran

Na kranjskih ulicah je bilo letos veliko najmlajših, ki so popestrili tudi mednarodno pustno 
povorko. / Foto: Primož Pičulin
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SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DAVORINA JENKA CERKLJE 
NA GORENJSKEM na podlagi sklepa, sprejetega na 14. seji dne 
19. 2. 2019, razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnate-
ljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr.,  65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-
-2D, 2/15 Odl. US:U-I-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 - ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delov-
ni čas. Predvideni začetek dela je 20. 6. 2019 oziroma skladno s 
soglasjem ministra k imenovanju. Izbrani kandidat bo imeno-
van za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh 
po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA OŠ DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJ-
SKEM, Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripi-
som “NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi  kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.   

 SVET ZAVODA OŠ DAVORINA JENKA
 CERKLJE NA GORENJSKEM



Urša Peternel

Jesenice – Zavod za varstvo 
pri delu je v projekt brezplač-
nih meritev radioaktivne-
ga radona letos vključil tudi 
osem gorenjskih občin: Je-
senice, Žirovnico, Gorje, 
Bohinj, Radovljico, Tržič, 
Škofjo Loko in Gorenjo vas 
- Poljane. A še preden je in-
formacija o tem, da se lahko 
prijavijo v projekt, prišla do 
gospodinjstev, je denarja za 
izvedbo meritev že – zmanj-
kalo. 

Kot so pojasnili v Zavodu 
za varstvo pri delu, s projek-
tom želijo opredeliti ogrože-
nost na posameznih obmo-
čjih in z ustreznimi preven-
tivnimi dejavnostmi ome-
jiti tveganja, ki jih predsta-
vlja radon. To je naraven ra-
dioaktiven plin brez vonja 
in barve, ki se nabira v za-
prtih prostorih in je lahko 

rakotvoren. Ocenjujejo, da 
je vsak deseti rak na pljučih 
posledica radona.

Največja ogroženost za 
nabiranje radona je v pritlič-
nih in kletnih prostorih, ka-
mor lastniki za dva meseca 
namestijo detektor za mer-
jenje koncentracije radona. 
Po končani meritvi detektor 
pošljejo na zavod in na dom 
prejmejo rezultate analize. 
Če detektorji zaznajo pove-
čane koncentracije plina, 
fiziki zavoda posredujejo 
ogroženim gospodinjstvom 
napotke za ustrezno zaščito 
pred tem nevarnim plinom. 
V veliko primerih je ustre-
zen ukrep že redno zrače-
nje ter zatesnitev razpok in 
špranj v tleh.

Meritev naj bi bila za go-
spodinjstva v omenjenih 
osmih gorenjskih občinah 
brezplačna, saj jo finan-
cira Uprava RS za varstvo 

pred sevanji, ki deluje znot-
raj ministrstva za zdravje. 
A kot so pojasnili na Zavo-
du za varstvo pri delu, se je 
na brezplačne meritve v ob-
činah, ki so vključene v pro-
jekt, prijavilo toliko prebival-
cev, da so že za več kot dvak-
rat presegli kvoto, ki jo fi-
nancira Uprava za varstvo 
pred sevanji. Kljub temu se 
je na meritve še vedno mo-
goče prijaviti, a bodo meritve 
izvedene šele prihodnje leto.

»Če se prijavite pre-
ko spletnega obrazca, vas 
bomo uvrstili na seznam 
in obvestili, ko bodo finanč-
na sredstva v prihodnjih le-
tih spet na voljo,« so pojas-
nili na Zavodu za varstvo pri 
delu. Kot so dodali, meritev 
radona v stanovanjih še ved-
no lahko izvedejo, a je žal 
plačljiva in stane 60 evrov 
za en detektor, 100 evrov za 
dva, 140 evrov za tri ...

Denarja je že zmanjkalo
V projekt brezplačnih meritev radona v gospodinjstvih so letos vključili tudi 
osem gorenjskih občin, a zanimanja za izvedbo meritev je bilo toliko, da je 
denarja v le nekaj dneh zmanjkalo.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Dan pred sejo 
občinskega sveta v Preddvo-
ru je o imenovanju direk-
torja Doma starejših obča-
nov Preddvor odločal svet 
zavoda. Predstavnica lo-
kalne skupnosti v tem or-
ganu Marjana Podpeskar 
je na seji občinskega sveta 
predstavila odločitev, saj ta 
pred odločitvijo pristojne-
ga ministrstva k imenova-
nju prispeva svoje mnenje. 
Podpeskarjeva je pojasnila, 
da so na razpis prispele štiri 
prijave, kandidatki in kan-
didata so se prišli predsta-
vit, dva sta se uvrstila v ožji 
izbor, svet zavoda je med 
njima izbral Mateja Križa-
niča, diplomiranega social-
nega delavca iz Ljubljane, ki 
je v svoji karieri vodil že več 
socialnih zavodov. 

Kaj je odtehtalo, da so se 
odločili zanj, je zanimalo 
svetnika Mirana Perka. Od-
ločilno je bilo zlasti mnenje 
predstavnikov sveta zavoda 
iz vrst zaposlenih v domu, 
ki jih je prepričala kandida-
tova vizija. Ta obeta ureditev 
razmer v domu, za katerega 
so bili značilni skrhani od-
nosi, velika fluktuacija za-
poslenih, anonimke zoper 
direktorico, vrsta inšpekcij-
skih pregledov ... Doseda-
nja direktorica je dala od-
poved, zato je bil tudi ob-
javljen razpis za novega di-
rektorja. Matej Križanič po-
leg izboljšanja delovne kli-
me obljublja ureditev graj-
skega dela doma, ki je zdaj 
za stanovalce neprivlačen, 
večjo integracijo ljudi z de-
menco, krepitev dnevnega 
in začasnega varstva ter po-
moči na domu, prilagajanje 

organizacije v domu sta-
novalcem in ne obratno. 
Vse to svetnikov ni prep-
ričalo. Miran Perko je de-
jal, da poznajo zgolj pro-
gram tega kandidata, ne pa 
tudi ostalih, dvome sproža 
tudi vprašanje, zakaj izbra-
ni kandidat zapušča mesto 
direktorja Centra za social-
no delo Ljubljana Bežigrad, 
kjer je najbrž lažje poslo-
vati kot v domu starostni-
kov. V razmerah, kakršne 
v preddvorskem domu vla-
dajo zdaj, bi bolj potrebovali 
človeka z ekonomskimi kot 
nekoga z znanji s socialne-
ga področja. V tem smislu bi 
se mu zdel primernejši dru-
gi kandidat v ožjem izboru. 
Pritegnili so mu tudi osta-
li svetniki, ki so (z izjemo 
dveh od desetih navzočih) o 
predlaganem kandidatu iz-
rekli odklonilno mnenje. 

Direktorju doma 
odklonilno mnenje
Preddvorski občinski svet je dal negativno mnenje k imenovanju Mateja 
Križaniča za direktorja Doma starejših občanov Preddvor. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Nov je Odlok o kon-
cesiji za izvajanje storitev 
gospodarske javne služ-
be na področju pogrebne 
in pokopališke dejavnosti v 
občini Tržič. Bistvena no-
vost je uvedba 24-urne de-
žurne službe, ki je obvezna 

gospodarska javna služba, 
občinska uprava pa je kot 
najprimernejšega uprav-
ljavca izbrala Komunalo Tr-
žič. Preostale storitve pri 
pogrebni dejavnosti, kot so 
priprava in upepelitev po-
kojnika ter priprava in iz-
vedba pogreba, se izvajajo na 
trgu. Pokopališka dejavnost 

pa obsega upravljanje ter 
urejanje pokopališč in jo za-
gotavlja občina. V odloku so 
določeni tudi osnovni obseg 
pogreba, način in čas poko-
pa, možnost pokopa zunaj 
pokopališča, vzdrževanje 
reda in miru na pokopališču, 
način oddaje grobov v najem  
... Na naslednji seji bodo sve-
tniki dobili v potrditev cenik 
za 24-urno dežurno službo 
in predvidoma spremenje-
ne cene pogrebnin.

Uvedba dežurstva 

8. MARCA JE
DAN ŽENA
Razveselite s cvetjem

Kaktusi

Top cena

1,99  od

Premer lončka: pribl. 5,5 cm.  
(brez okrasnega lončka) 
Št. art.: 5979075

10. MARCA JE DAN MUČENIKOV
Ne pozabite na vaše drage

Akcija velja do 12. 3. 2019 oz. do razprodaje zalog. 
Slike so simbolične.

Vrtnica 

Top cena

2,49  od

Premer lončka: pribl. 9 cm. 
(brez okrasnega lončka) 
Št. art.: 400498

Flamingovec 

Top cena

6,99  od

Premer lončka: pribl. 14 cm.  
(brez okrasnega lončka) 
Št. art.: 2583078

Gerbera

Top cena

1,99  od

Premer lončka: pribl. 12 cm.  
(brez okrasnega lončka) 
Št. art.: 4245734

Afriška vijolica 

Top cena

1,59  od

Premer lončka: pribl. 9 cm. 
(brez okrasnega lončka) 
Št. art.: 4034252

Kalanhoja

Top cena

2,99  od

Premer lončka: pribl. 6 cm. Vključno 
z okrasnim keramičnim lončkom. 
Št. art.: 1397553 in dr.

Orhideja 

Top cena

5,99  od

Premer lončka: pribl. 12 cm.  
(brez okrasnega lončka) 
Št. art.: 1198720

USPEŠNICA
PRODAJNA
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Maša Likosar

Kranj – Pianist Petar Milić, 
ki pravi, da je klavir glasbe-
na skrinjica, ki uresniču-
je želje, beleži številne sa-
mostojne solistične koncer-
te tako v tujini kot domovi-
ni. Koncertiral je v Parizu, 
Berlinu, Hannovru, Bru-
slju, Bratislavi, Ženevi, Mi-
amiju, v Sloveniji pa se je z 
recitali predstavil že v vseh 
pomembnejših dvoranah. 
Med drugim je nastopil tudi 
z Orkestrom Slovenske fil-
harmonije, Simfoniki RTV 
Slovenija, Slovaškim radij-
skim orkestrom in Komor-
nim orkestrom Academia 
Allegro Vivo.

Jutrišnji solistični klavir-
ski večer v Slovenski filhar-
moniji je tretji tovrstni kon-
cert, ki ga Petar Milić prip-
ravlja v sodelovanju z Im.
puls Art. »Izvajal bom svo-
je priljubljene avtorje: 
Brahmsa, Beethovna, Cho-
pina; vedno dodam še novej-
še delo. Tokrat tretji stavek 
Koral in variacije iz Sonate 
za klavir Henrija Dutilleuxa. 
To eksplozivno delo sem ig-
ral že kot študent, od tedaj 
pa nisem zasledil, da bi ga v 
Sloveniji še kdo izvajal, zato 
sem se odločil, da ga ponov-
no predstavim,« pripovedu-
je Milić, ki upa, da bo veli-
ka dela klasične literature 
predstavil sugestivno in ču-
teče. »Umetnikov cilj je na-
stopiti pred občinstvom, ki 
zna prisluhniti. Obenem gre 
za izmenjavo glasbenih idej, 
ki s koncertom zakrožijo iz-
ven samosti človeške duše, 
med ljudmi. Želim si, da bi 
poslušalci recitala v vsakem 
posamičnem delu začutili 
skladateljevo celostno oseb-
nost, ki se zrcali v obliki uni-
verzalnih človeških čustev 
in duševnih stanj.« 

Slovenski koncertni pia-
nist mednarodnega meri-
la Petar Milić, ki prisega na 
klasiko in klasike, meni, da 
Slovenci spoštujemo klasič-
no glasbo in solistične kla-
virske nastope, ki imajo pri 
nas bogato tradicijo. »Naša 
tradicija sicer ni tako močna 

kot v germanskem svetu, v 
Nemčiji in Avstriji, kjer je 
najmočnejša, je pa bolj in-
tenzivna kot v Združenih 
državah Amerike. Za klasič-
no glasbo je treba publiko 
vzgojiti, v kar Glasbena šola 
Kranj, kjer poučujem klavir 
in na mlade učence prena-
šam vse, kar so v glasbi spo-
sobni sprejeti, vlaga veliko 
napora, a je potrebna tudi 
podpora doma,« pove Milić 
in doda: »Pred domačim ob-
činstvom, jutri bo v njem ve-
liko klavirskih pedagogov, 
je zelo zahtevno nastopati 
in ne glede na to, da je Slo-
venija majhna, bo to zame 
eden največjih izzivov.« Mi-
lić pripoveduje, da se je na 
recital pripravljal več mese-
cev. »Pred nastopom je pri-
sotna trema, neko pozitiv-
no breme in obenem prijet-
no vznemirjenje. Tovrsten 
koncert ne zahteva le dode-
lanega znanja igranja klavir-
ja, za tak koncert mora biti 
prisotna močna potreba po 
izpovedi, težnja, da umetni-
ku glasba postane samoure-
sničenje, in želja, da te ob-
čutke z nekom deli,« pove 
Milić in nadaljuje: »Po kva-
litetnem koncertu se zgodijo 
katarza in občutek olajšanja 
ter zadovoljstvo – ko ti uspe 
stvar, v katero si ogromno 
vložil, in ti uspe navdušiti 

vsakega glasbo čutečega člo-
veka. Dejstvo pa je, da je vsak 
umetnik dober le toliko, kot 
je dober njegov zadnji na-
stop.«

Februarja se je Milić z ena-
kim sporedom, kot se bo jut-
ri v Ljubljani, predstavil tudi 
na gostovanju v Miamiju v 
ZDA, kjer je imel mojstr-
ski tečaj. »Amerika je velika 
država, kar se pozna na vsa-
kem koraku. Širina omogo-
ča, da vsak posameznik naj-
de svoje mesto pod soncem. 
Ljudje so odprti in ideolo-
ško neobremenjeni. Je obe-
nem tako raznolika država, 
da so se domačini odpoveda-
li razglabljanju o ozadju člo-
veka. Sprejmejo te na podla-
gi tebe samega in tvojih spo-
sobnosti, kar zelo pozitivno 
vpliva na koncertno izvaja-
nje. Moje poreklo je bilo ak-
tualno le za slovenske roja-
ke, ki živijo v Ameriki. Priš-
li so na moj solistični recital, 
česar sem bi še posebno ve-
sel.«

V letu 2017 je Petar Milić 
za svoje umetniške dosežke 
prejel veliko Prešernovo pla-
keto Mestne občine Kranj. 
»Bil sem zelo počaščen, a 
nagrado sem dobil za kon-
certe, ki jih v Kranju ne mo-
rem izvajati. Moja intimna 
želja je, da bi v Kranju zrasla 
večnamenska dvorana, kjer 

bi se lahko srečevale glasba, 
umetnost, kultura in dru-
žabnost. Vredno bi se bilo 
zgledovati po mestu Ham-
burg, kjer se lahko pohvalijo 
z novo filharmonijo. Krasna 
in veličastna stavba, ki kaže 
na stopnjo ozaveščenosti in 
kaže, kaj tamkajšnjim pre-
bivalcem pomeni hram kul-
ture. Seveda bi si nekoč že-
lel nastopiti v hamburški 
filharmoniji, a se bom pre-
pustil usodi in čakal na pra-
vi čas, ta zagotovo vedno pri-
de.« 

Letos si lahko obetamo še 
več Milićevih koncertov. »Z 
violinistom Žigo Brankom 
pripravljava koncertni večer 
Beethovnove glasbe v Mari-
boru. Zvrstili se bodo tudi 
številni mednarodni koncer-
ti. Poudaril bi nastop v okvi-
ru projekta Glasbeni svet 
Sherlocka Holmesa v Dub-
rovniku, kjer poleg že ome-
njenega violinista sodelu-
jem še z Nuško Drašček in 
Igorjem Velšetom. Koncert, 
na katerem rekonstruiramo 
glasbeni svet slavnega detek-
tiva, smo že večkrat uspešno 
izvedli v Sloveniji,« pove Pe-
tar Milić in doda, da trenu-
tno pripravlja tudi zgoščen-
ko dveh klavirskih koncer-
tov, ki jih je v zadnjem ob-
dobju posnel z radijskim or-
kestrom.

Prisega na klasiko in klasike
Kranjčan Petar Milić, ki je po mnenju strokovne javnosti eden najboljših koncertnih pianistov  
srednje generacije v Sloveniji, se bo jutri, 6. marca, predstavil s solističnim klavirskim večerom  
v Slovenski filharmoniji.

Kranjčan Petar Milić se bo jutri v Slovenski filharmoniji predstavil s solističnim klavirskim 
večerom. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V sredo, 6. marca, bo ob 18. uri v Galeriji Kranjske 
hiše na Glavnem trgu odprtje slikarske razstave prepoznavne 
sodobne likovne ustvarjalke Danile Krpič z naslovom Plastic 
Fantastic. Avtorica je angažirana umetnica s klasičnim sli-
karskim pristopom in je prejemnica številnih nagrad, tokratna 
razstava pa se dotika narave in ekologije. Dela so abstraktni 
zapisi z močnimi asociacijami iz vizualnega sveta, ki v spomin 
prikličejo številna občutenja o naravi, obenem pa so tudi opo-
zorilo nepravilnega odnosa človeka do narave. Odprtje bodo z 
glasbenim programom obogatili učenci Glasbene šole Kranj. 
Razstava bo na ogled do 7. aprila.

Plastic Fantastic

Kranj – V torek, 5. marca, bo ob 18. uri v Mali galeriji odpr-
tje skupinske razstave Grafika, na kateri bodo na ogled dela 
ustvarjalcev Likovnega društva Kranj. Kot pravi umetnostna 
zgodovinarka Melita Ažman, je grafika ena izmed vej likovne 
umetnosti, ki nastaja na podlagi različnih materialov in orodij. 
Če je pri klasični grafiki vsem tehnikam skupna matrica, izde-
lana iz različnih materialov, pa nas ti omejujejo pri končnem 
kvalitetnem številu odtisov, medtem ko nam računalniška 
grafika dopušča dosti več svobode, vendar v končni fazi iz-
gubi tisto prefinjeno noto, ki jo želimo začutiti skozi različne 
tehnike tiska. Razstava bo na ogled do 30. marca.

Razstava Grafika

49. Teden
slovenske 
drame
Prešernovo
gledališče
 27. 3.– 
8. 4. 2019
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Po polfinalni 
tekmi IFL med Insportom 
in Polansko bando, ki so jo 
prejšnji teden zanesljivo do-
bili Škofjeločani, so ljubite-
lji floorballa minulo soboto 
spet prišli na svoj račun. V 
Športni dvorni Poden je bil 
namreč na sporedu tudi fi-
nalni obračun v tej sezoni na 
novo oživljene mednarodne 
floorball lige med najboljši-
mi avstrijskimi in slovenski-
mi ekipami. 

V finalu sta se namreč po-
merila domači Insport in 
VSV Unihockey iz Beljaka, 
Škofjeločani pa so bili do-
mači, saj so bili najbolje uvr-
ščeno moštvo rednega dela 
tekmovanja in so zato ime-
li prednost pred Avstrijci. Ti 
so v Škofjo Loko pripotovali 
skupaj z množico navijačev, 
ki so bili na tribunah skoraj 
tako glasni kot številni pod-
porniki Insporta. 

Za veselje gostov so igralci 
VSV iz Beljaka poskrbeli s hi-
trim vodstvom, domačinom 
pa v prvem delu srečanja ni 
uspelo premagati odlične-
ga gostujočega vratarja. So 
pa zato boljšo in predvsem 
učinkovitejšo igro prikazali 
v nadaljevanju tekme, ko so 

vodili že s 3 : 1. Borbeni Av-
strijci so nato uspeli izid ize-
načiti, na koncu pa so doma-
čini slavili z rezultatom 6 : 4 
(0 : 1, 3 : 0, 3 : 3).

Najprej manjši pokal za le-
tošnjo zmago, nato pa še večji 
prehodni pokal je v imenu In-
sporta prejel kapetan moštva 
Anže Burnik, fantje pa so se 
veselili tudi zlatih odličij. 

»Glede na polfinale sem 
pričakoval, da bo današnja 
tekma malce lažja, vendar 
smo se vsi skupaj zavedali, 
da bosta v finalu pač najboljši 

moštvi. Skušali smo se ma-
ksimalno pripraviti in se na 
koncu zasluženo veselili zma-
ge,« je povedal trener Inspor-
ta Gorazd Tomc, ki je zadovo-
ljen, da so se večinoma mla-
di igralci uspeli izkazati tudi 
v mednarodni konkurenci. 
»Mednarodna liga je bila to 
sezono znova oživljena po 16 
letih. Že prej smo bili Ločani 
vedno med najboljšimi, tako 
je ostalo tudi sedaj,« je še do-
dal trener Gorazd Tomc.

»Tekmo smo dobro začeli, 
vendar pa je bil vratar Beljaka 

res odličen in je branil og-
romno naših strelov. Tako so 
ob prvi priložnosti zadeli Be-
ljačani. Vendar se nismo pre-
dali, še naprej smo napadali 
in streljali. Posledica tega so 
bili zadetki, s katerimi smo 
povedli in na koncu uspeli 
zmagati z dvema goloma raz-
like,« je povedal dvajsetletni 
Gašper Trilar, ki je bil prog-
lašen za najbolj koristnega 
igralca lige IFL. Sedaj ga sku-
paj z ekipo čaka bolj za na-
slov državnih prvakov, ki so 
ga lani izgubili v polfinalu. 

Največji pokal za Insport
V sobotnem finalu mednarodne floorball lige (IFL) je ekipa škofjeloškega Insporta premagala moštvo 
VSV Unihockey iz Beljaka in se v domači dvorani na Podnu veselila največjega pokala.

Insport se je skupaj z navijači veselil naslova prvakov mednarodne floorball lige. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Po uspeš-
ni snežni kontroli, ki sta jo 
prejšnji četrtek opravila vod-
ja tekmovanja Pokala Vi-
tranc Aleš Vidic in predstav-
nik Mednarodne smučarske 
zveze (FIS) Emmanuel Cou-
der, so organizatorji Pokala 
Vitranc dokončno dobili ze-
leno luč za izvedbo novega 
tekmovanja. »Proga je bila 
utrjena že za svetovno pr-
venstvo v paraalpskem smu-
čanju, tudi zadnji topli dnevi 
pa je niso ogrozili,« je pove-
dal generalni sekretar Orga-
nizacijskega komiteja (OK) 
Srečko Medven ter pojasnil, 
da količina snega na tekmo-
valni progi in njena pripra-
va zagotavljata brezhibno 
tekmo, čeprav je organiza-
torje te dni malce strah vi-
sokih temperatur. »Upam, 
da nam bo vreme pomagalo 
pri izvedbi res vrhunske tek-
me,« je dodal Aleš Vidic.

Kot so na petkovi predsta-
vitvi v prostorih Petrola, 
enega izmed sponzorjev, 

pojasnili organizatorji na 
čelu s predsednikom OK 
Gregorjem Benedikom, so 
tudi v zadnjem letu pripra-
vili nekaj novosti na progi in 
ob njej, za obiskovalce pa je 
pomembna pridobitev po-
večan semafor v ciljni areni.  
Tako kot vsa zadnja leta so 

vstopnice za ogled tekme na 
voljo že os sredine  januar-
ja, vsi obiskovalci Pokala Vi-
tranc, ki bodo s seboj prines-
li slovensko zastavo višine 
najmanj šestdeset centime-
trov, pa bodo imeli brezpla-
čen vstop na prizorišče tek-
movanja. Prav tako si bodo 

tekmovanje lahko brezplač-
no ogledali imetniki modre 
kartice SZS in tisti, ki bodo 
imeli veljavno smučarsko 
vozovnico. Parkiranje na 
urejenih parkiriščih bo brez-
plačno.

Čeprav možnost za poi-
menske prijave poteče da nes, 

je že znano, da bodo na so-
botno veleslalomsko in ne-
deljsko slalomsko tekmo 
prišli vsi najboljši na čelu z 
Marcelom Hirscherjem, ki 
bo branil lansko dvojno zma-
go. Seveda ne bosta manjkala 
niti naša najboljša Žan Kra-
njec in Štefan Hadalin. 

Nagradni sklad tekmova-
nja je 120 tisoč švicarskih 
frankov za vsako tekmo, raz-
deljen pa bo med prvih tri-
deset tekmovalcev. Za iz-
vedbo tekmovanja so pred-
videni stroški 1,588 milijona 
evrov, s prodajo televizijskih 
pravic in marketinškim de-
lovanjem pa naj bi organiza-
torji zaslužili okoli 1,618 mi-
lijona evrov.

Poleg obeh tekem za sve-
tovni pokal bo v petek zvečer 
na smučišču Kekec Grubin 
memorial, v soboto zvečer 
pa se pred dvorano Vitranc 
znova obeta Q Max Party. V 
ponedeljek in torek, 11. in 
12. marca, bosta v Podkore-
nu še finalni tekmi evrop-
skega pokala v veleslalomu 
in slalomu. 

Pripravljeni so na vrhunec zime
Kranjska Gora bo ta konec tedna gostila že 58. Pokal Vitranc, na sobotni veleslalomski in nedeljski slalomski tekmi pričakujejo 
najboljše smučarje sveta v tehničnih disciplinah. Bogat spremljevalni program se bo v petek začel z Grubinim memorialom.

Organizatorji 58. Pokala Vitranc so v petek sporočili, da so na letošnji vrhunec zime  
v Kranjski Gori dobro pripravljeni. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Murska Sobota, Nova Gorica 
– Konec tedna so nogometa-
ši v prvi slovenski nogometni 
ligi Telekom odigrali tekme 
21. kroga. Nogometaši Dom-
žal so tokrat gostovali v Mur-
ski Soboti. Navijači golov niso 
videli, saj se je tekma končala 
z rezultatom 0 : 0. »Za nami 
je zanimiva tekma. Resda 
nismo videli zadetkov, a sem 
prepričan, da so gledalci lah-
ko vseeno uživali. Menim, da 
je remi povsem realen, obo-
ji smo imeli podobno število 
strelov proti golu, tudi v po-
sesti žoge ni bilo odstopanj. S 
točko smo zadovoljni, navse-
zadnje smo igrali proti tekme-
cu, ki je naš neposredni kon-
kurent za Evropo,« je po tek-
mi dejal vezist Nermin Hod-
žić, ki je v udarni enajsterici 
tokrat zamenjal kapetana Se-
nijada Ibričića, čigar nastop je 
preprečila bolezen. 

Ekipa Triglava je v nede-
ljo gostovala v Novi Gorici. 

V 16. minuti so Novogoriča-
ni povedli, potem ko je Ve-
likonja izvrstno izvedel naj-
strožjo kazen in žogo pos-
lal v levi zgornji kot. A so 
Primorci tudi z malce sre-
če prišli do strela z bele toč-
ke, saj je Tilen Mlakar prekr-
šek nad Andrijo Filipovićem 
storil zunaj, na desnem robu 
kazenskega prostora. Nogo-
metaši NK Triglav so zade-
li, v 39. minuti je nato iz bli-
žine izenačil Luka Majcen, 
potem ko je po prostem stre-
lu zadel z glavo. V drugem 
delu so bili Kranjčani boljši, 
to pa so kronali v 76. minu-
ti, ko so povedli z 2:1. Lepo je 
po desnem krilu prodrl Da-
vid Tijanič, nato je natančno 
podal Muamerju Svraki, ta 
pa je postavil končni rezul-
tat tekme.

Ekipa Domžal ima na tret-
jem mestu 31 točk, Triglav pa 
na osmem mestu 22 točk. 

V soboto bo Triglav gostil 
Olimpijo, Domžale pa v ne-
deljo Aluminij.

Pomembna zmaga 
nogometašev Triglava

Jesenice, Kranj – Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so v so-
boto odigrali tekmo rednega dela Alpske hokejske lige (AHL). 
Gostili so ekipo Fassa Falcons in jih premagali s kar 10 : 0 (5 : 
0, 1 : 0, 4 : 0). Strelsko se je izkazal Erik Svetina, ki je dosegel 
tri zadetke. Dva je prispeval Erik Pance, po enega pa še Gašper 
Seršen, Jaka Sodja, Luka Bašič, Miha Brus in Tadej Čimžar. 
Naslednja tekma jeseniške hokejiste čaka že jutri, v sredo, ko 
bodo gostovali pri hokejistih Bregenzerwalda.

Zmaga za Jeseničane

Škofja Loka – V dvajsetem 
kolu Lige NLB je ekipa Ur-
banscape Loka v dvorani na 
Podnu gostila Dobovo in 
zmagala s 33 : 29 (19 : 15). 
Za domače moštvo sta bila s 
po osmimi zadetki najboljša 
strelca izkušena Alen Šibanc 
in Gregor Jamnik. »Gostje 
iz Dobove so začeli bolje. S 
hitrimi polprotinapadi smo 
nato uspeli povesti in drža-
ti razliko treh oziroma štirih 
golov,« je po tekmi povedal 
igralec Urbanscapea Loke 
Gašper Mali. Na lestvici 
vodi Celje Pivovarna Laško 
s 34 točkami, Ločani so na 
šestem mestu z 22 točkami. 
V petek gostujejo pri Trimu. 

Zanesljiva zmaga loških 
rokometašev

Kranj – Jutri, v sredo, bodo 
košarkarice Triglava v Špor-
tni dvorani Planina v Kranju 
odigrale tekmo mednarodne 
lige (WABA). Ob 20. uri se 
bodo pomerile z ekipo Treš-
njevke iz Zagreba, in sicer 
na zadnji tekmi lige WABA 
v tej sezoni, ki si jo dekleta 
želijo zaključiti z zmago, pa 
si želijo tudi glasne podpore 
s tribun. Vstop v dvorano je 
brezplačen.

Pomembna tekma 
košarkaric Triglava 
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Jelena Justin

Zadnja tura v lanskem 
letu, ki sem jo predstavila, je 
bil vzpon na Cimadors Alto. 
Ko smo sedeli na vrhu, so se 
nam odprla nedrja Monte 
Sernia in Crete Grauzarie. 
Poleg Sernia nam je pog-
led ušel na goro neznane-
ga imena. Neznanje je raz-
rešil zemljevid. Gora je Cre-
ta di Mezzodi. Glede na svo-
jo lego mora ponuditi fan-
tastičen razgled na severo-
zahodno steno Sernia, kjer 
poteka znamenita alpini-
stična smer po severozaho-
dnem grebenu. Čas je, da lep 
razglednik obiščemo. 

Skozi Trbiž ter mimo Ta-
blje / Pontebbe in Muža-
ca / Moggia Udinese se za-
peljemo proti Tolmeču / 

Tolmezzu, kjer sledimo 
oznakam za Avstrijo oz. pre-
laz Plöckenpass. V vasi Ca-
darchis zavijemo desno proti 
Paularu. Po nekaj kilometrih 
zagledamo smerokaz za vas 
Lovea, zavijemo levo v pod-
voz, ki nas pripelje na drugo 
stran ceste. Sledi ožja cesta, 
ki nas pripelje do vasi Lovea. 
Na začetku vasi, tik pred ve-
likim parkiriščem, zavijemo 
levo na še malce ožjo asfalti-
rano cesto. Na začetku je si-
cer znak, da je nadaljnja vo-
žnja prepovedana, tako da … 
hm … na lastno odgovornost 
(na izhodišču je bilo kar ne-
kaj avtomobilov). Zapeljemo 
se do višje ležeče planine oz. 
naselbine Cjampèes nad Lo-
veo. Peljemo skozi naselbino. 
Tam, kjer je smerokaz poti št. 
416, je tudi večje parkirišče. V 

spodnjem delu je pot širši, tla-
kovan kolovoz, ki daje slutiti, 
da bomo hodili po nekakšni 
mulatjeri. V zmernem vzpo-
nu se vzpenjamo skozi bu-
kov gozd. Pretiranega vzpona 
ni čutiti, saj so okljuki elegan-
tno speljani. Sledi del preč-
ne poti, ki se komaj kaj dviga. 
Hodimo visoko nad globeljo, 
skozi katero pelje pot št. 455. 
Sledi krajši vzpon, ko doseže-
mo križišče oz. stičišče s potjo 
455, ki pripelje iz Prà di Lunge 
oz. Illegia. Nadaljujemo nap-
rej po poti 416, ki nas v nas-
lednjih dvajsetih minutah 
pripelje do koče Monte Ser-
nio, urejenega, a neoskrbo-
vanega zavetišča, ki je odprto. 
Nadaljujemo naprej mimo 
znamenja in pot se zač-
ne v okljukih strmeje vzpe-
njati. Naredimo nekaj lepih 

okljukov, ko pridemo do mal-
ce neugodnega mesta. Preči-
ti moramo grapo, kjer prevla-
dujejo kamnite plošče, spo-
daj pa je prepadno. Prečenje 
je neugodno ne glede na letni 
čas; naj bo sneg ali pa ne. Pre-
vidno prečimo grapo, nato 
pa sledi nadaljnji vzpon sko-
zi ruševje. Nizamo okljuke, 
pogled pa nam ves čas uhaja 
na Monte Sernio, ki je kot na 
dlani. Kakšna gora! Italijani ji 
pravijo »ženska gora«, ker sta 
bili prvopristopnici leta 1879 
dve sesti: Minetta in Annina 
Grassi. Prečimo še eno mal-
ce neugodno mesto, nato pa 

sledi nekaj metrov skoraj po 
ravnem, kar nas pripelje na 
sedlo Creta di Mezzodi. Pot 
se na drugi strani sedla zač-
ne spuščati, a mi se obrne-
mo v smeri prihoda in pred 
seboj zagledamo italijansko 
zastavo, ki vihra na vrhu. Ne-
kaj korakov se vrnemo nazaj 
po smeri prihoda, ko zagle-
damo možica (morda ga prej 
nismo opazili) in rdečo piko, 
ki nas usmeri na ozko stezi-
co skozi gosto ruševje. Sledi 
nekaj pretepanja z ruševjem, 
da dosežemo razgleden vrh. 
Pred nami je čuvaj okolice, 
Monte Sernio, spodaj Monte 

Flop, proti severu vrhovi nad 
prelazom Lonice in Nassfe-
ld, na zahodu se pokaže mo-
gočna Monte Tersadia, vrho-
vi Monte Cogliansa, z nekaj 
sreče vidimo celo Dolomite. 
Pogled na jug je pogled na vr-
hove na severnem delu Fur-
lanske nižine. 

Z vrha sestopimo nazaj v 
dolino po poti vzpona. Opi-
sana tura je primerna tudi za 
zimske dni, s popolno opre-
mo, seveda. 
Nadmorska višina: 1806 m
Višinska razlika: 1005 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Creta di Mezzodi (1806 n. m.)

Zimska pravljica
Gora v neposredni soseščini mogočnega Monte Sernia, ki nam s te 
strani pokaže svojo najbolj divjo podobo, steno, preko katere poteka 
najzahtevnejša pot nanj. Razglednik, ki ga toplo priporočam.

Koča Monte Sernio je sicer neoskrbovana, a notri je možno prespati pa tudi kaj skuhati. 
Lepo urejeno. / Foto: Jelena Justin

Aljaž Rogelj

3D-tiskanje
Kaj je 3D-tiskanje?

3D-tiskanje je postopek, s 
katerim želimo ustvariti fi-
zični izdelek, običajno pro-
totip, brez dragih izdelo-
valnih postopkov. Cenov-
no ugodni tiskalniki tiskajo 
predvsem materiale iz raz-
ličnih vrst plastike. Najpogo-
steje zasledimo dve vrsti pla-
stike, in sicer PLA ter ABS. 
Postopek tiskanja poteka 
tako, da plastiko iz koluta 
dovajamo v tako imenovani 
ekstrudor. Ta plastiko segre-
je na približno 230 °C, tako 
da je na izhodu iz ekstrudor-
ja plastika v tekočem stanju. 
V trenutku izstopa plastike 
iz ekstrudorja se le-ta ohladi 
in strdi nazaj v trdno stanje. 
Gradnja izdelka oz. modela 

poteka v različnih ravninah 
toliko časa, dokler se ne nati-
sne celoten izdelek. Tiskani 
izdelki iz omenjenih plastik 
bodo ustvarili najrazličnej-
še oblike, katerih slaba stran 
pa je predvsem ta, da natis-
njeni izdelki nimajo dobrih 
mehanskih lastnosti. To po-
meni, da niso primerni za 
mehansko obremenjene iz-
delke.

Prihodnost 3D-tiska

3D-tiskanje se je danes 
preselilo v najrazličnejše pa-
noge. Vsekakor velja omeni-
ti 3D-tiskanje v biomedici-
ni. Na področju biomedici-
ne je najbolj neverjetno to, 
da so natisnjeni kosi, največ-
krat implatanti oz. proteze, 

natisnjeni iz človeških ce-
lic. Pacientu torej odvzame-
jo njegove matične celice, ki 
se jih namnoži, kasneje pa 
iz njih s pomočjo 3D-tiska-
nja izdelajo protezo ali im-
platant. Največja vrednost 
postopka je predvsem ta, da 

telo takih protez ne zavrne, 
saj so narejene iz lastnih ce-
lic pacienta. 

3D-tiskanje velja ome-
niti tudi na področju grad-
beništva in predelave hra-
ne. V gradbeništvu je mo-
goče zaslediti prvo prodajo 

tipskih hiš oz. bivalnih enot, 
ki so narejene s pomočjo 
3D-tiska. Privlačna vrednost 
omenjenih gradbenih izdel-
kov pa je predvsem cena.

Ste vedeli?

Nekateri ameriški stro-
kovnjaki napovedujejo tudi 
velik napredek na področju 
predelave hrane. Njihove 
napovedi veljajo predvsem 
za velike korporacije, ki ob-
vladujejo področje hitre pre-
hrane. Strokovnjaki trdijo, 
da boste v naslednjih treh 
do petih letih svoj hambur-
ger pojedli prav z enakim 
užitkom, čeprav ta ne bo več 
delo človeških rok, ampak 
bo v celoti narejen s postop-
kom 3D-tiska.

Divja, čudovita, nezadržno privlačna stena Monte Sernia nas spremlja večino poti. 
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Na vrhu Crete di Mezzodi plapola zastava. Še nekaj minut skozi gosto ruševje. 
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Maja Bertoncelj

Kranj – Z zaključno pri-
reditvijo na Sv. Joštu nad 
Kranjem se je 26. februar-
ja uradno končala 12. sezo-
na Kranjske zimske tekaške 
lige, ki je 15 zaporednih ne-
delj družila tekače iz Gorenj-
ske in tudi od drugje.

Osem kar petnajst nedelj 

Vsako nedeljo so imeli nov 
izziv: Kališče, Sv. Jošt, Krva-
vec, Sv. Mohor, Brdo. V is-
tem vrstnem redu se je pro-
gram ponovil še dvakrat. Na 
ligi, ki je brez startnine, za 
organizacijo pa skrbi ekipa 
prostovoljcev iz družin Udo-
vič in Božič, Ivo Pirnar in Ve-
sna Kristanc, je bilo 236 ude-
ležencev. Povprečna udelež-
ba je bila osemdeset teka-
čev, osem je bilo takšnih, 
ki so prišli prav vseh 15 za-
porednih nedelj, povprečna 
starost udeležencev je 39,6 
let (najmlajši jih šteje 17, 
najstarejši 71).

Največ točk zbrala Janez 
Uršič in Tina Klinar

V absolutni konkurenci 
so bili prvi trije Janez Uršič, 
ki je bil najboljši prvič, Kle-
men Polajnar (oba sta bila 
na vseh 15 tekih), in Timotej 
Bečan (13 udeležb). V ženski 

konkurenci je tretjič zmago-
valka Tina Klinar, druga je 
Tina Kozjek, tretja pa Nataša 
Kosec. V kategoriji 1 so bili 
prvi trije Timotej Bečan, Kle-
men Polajnar in Urban Žit-
nik, v kategoriji 2 Janez Ur-
šič, Metod Bregar in Klemen 
Udovič, v kategoriji 3 pa Aleš 
Rozman, Vlado Prpar in 
Stane Lotrič. »Udeležba na 
Kranjski zimski tekaški ligi 
mi pomeni predvsem druže-
nje z dobro ekipo in zimske 
nedelje preživeti v nabiranju 
baze za poleti. Bil sem vseh 
15 nedelj. Zjutraj prideš, od-
tečeš in si potem kmalu na-
zaj doma. Najbolj všeč mi 
je Mohor, ker je razgibana 
trasa, zame ravno prav dol-
ga. Slika in lesen pokalček, 
ki sem ju dobil za nagrado, 
bosta dobila prostor v dnev-
ni sobi med ostalimi poka-
li,« je povedal Janez Uršič iz 
Zminca, ki je imel pred leti 
operacijo hrbtenice, kar je 
tudi eden izmed razlogov, 
da je redno športno aktiven. 
Tina Klinar iz Gorij je kralji-
ca Kranjske zimske tekaške 
lige že tretjič. »To mi pome-
ni poseben dosežek. Na ligi 
moraš biti predvsem vztra-
jen, ker je konkurenca tudi 
pri ženskah vsako leto moč-
nejša. Zagotovo je to kazal-
nik dobre pripravljenosti 

med zimo. Vesela sem, da 
mi je uspelo še tretjič. Naj-
ljubši vzpon je zame Krva-
vec. Rada tečem v hrib, da je 
čim bolj strmo. Slika in po-
kal bosta na vidnem mestu,« 
je povedala Klinarjeva, ki je 
manjkala le eno nedeljo.

Med ligaši tudi najboljši 
slovenski gorski tekač

Prvo ime lige po časih je 
bil trenutno najboljši slo-
venski gorski tekač Timo-
tej Bečan, ki je izboljšal čase 
na štirih trasah, povsod ra-
zen Kališča. »Čar lige je v 
druženju. Podelitev je zgolj 
formalnost, da se še zadnjič 
zberemo, kar je tudi lepo. Če 
bi bil minister za zdravje, bi 
za takšne stvari namenil ne-
kaj denarja. Ljudje pridejo, 
se imajo lepo, tečejo, nare-
dijo nekaj zase. Vsakič sem 
se veselil nedelje ob deve-
tih in komaj že čakam nasle-
dnjo sezono. Ni bistvo v po-
diranju rekordov, vesel sem 
predvsem napredka,« pra-
vi Medvoščan, za katerega 
se je leto začelo zelo dobro. 
Ni le izboljševal časov, prvič 
je postal tudi očka in dobil v 
roke diplomo iz kineziologi-
je. V sezoni ima glavne cilje v 
gorskem teku: evropsko pr-
venstvo julija in tekme sve-
tovnega pokala. 

Trinajsta sezona bo

Organizatorji so z 12. se-
zono zadovoljni. Liga osta-
ja nekaj posebnega. »Lahko 
rečem, da iz leta v leto samo 
še pospešujemo. Vse skupaj 
se je razvilo v pravo druženje 
rekreativcev. Vsak si najde 
koga, s katerim se lahko pri-
merja. Na koncu pa se dru-
žimo. Veliko udeležencev se 
vsako leto vrača, pridejo tudi 
novi. Potrebna sta čas in vo-
lja. To je dober trening. Tudi 
13. sezona bo,« je v sprošče-
nem vzdušju na Sv. Joštu po-
vedal Klemen Udovič.

Janez prvič, Tina tretjič
Končana je dvanajsta sezona Kranjske zimske tekaške lige. Na večno lestvico 
zmagovalcev sta se vpisala prvič Janez Uršič in tretjič Tina Klinar.

Najboljši po posameznih kategorijah in skupno

Skupni zmagi sta ostali na Gorenjskem. Osvojila sta ju 
Janez Uršič in Tina Klinar.

Maša Likosar

Pokljuka – Smučarskoteka-
škega maratona v Športnem 
centru Triglav Pokljuka na 
Rudnem polju se je letos 
udeležilo 121 rekreativnih 
smučarjev tekačev iz Slove-
nije, Avstrije, Italije, držav 
nekdanje Jugoslavije in Ru-
sije. Razvrščeni so bili v 
enajst moških in enajst žen-
skih starostnih kategorij. 
Start je bil skupinski, poda-
li pa so se na krajšo, 10,5 ki-
lometra dolgo progo in pol-
maratonsko, 21-kilometrsko 
progo. Tekmovali so v pros-
ti tehniki, pripravljena je 
bila tudi smučina za klasič-
no tehniko. »Pokljuški ma-
raton AS in memorial Goja 
Bogataja je rekreativna pri-
reditev, ki spodbuja zdrav in 
aktiven način življenja. Obe-
nem gre tudi popularizaci-
jo teka na smučeh in Pok-
ljuke kot osrednje sloven-
ske smučarskotekaške de-
stinacije,« je pojasnil orga-
nizator Tomaž Šušteršič in 
dodal, da tekmovanje na 21 
kilometrov šteje za uvrstitev 
v Pokalu SLOvenSKI mara-
ton 2019, zato so veljala tudi 

pravila in točkovanje v tem 
pokalu.

Vsak udeleženec tekmo-
vanja je prejel startno šte-
vilko in praktično spomin-
sko darilo, v cilju pa topel 
obrok. Prvi trije v vsaki ka-
tegoriji so dobili tudi me-
dalje, najhitrejša v moški in 
ženski absolutni kategoriji 
na 21-kilometrski progi pa 
še pokal. Absolutna zmago-
valca na 21-kilometrski pre-
izkušnji sta bila Domen Po-
točnik (Zupan Sport) s ča-
som 54 minut in 28 sekund 
pri moških in Petra Tratnik 

(TSK Nanos) s časom ena 
ura, 9 minut in 20 sekund 
pri ženskah. Na 10,5-kilo-
metrski preizkušnji pa sta 
bila v absolutni konkuren-
ci najboljša Matic Hladnik 
(NSK Tržič) in Lana Šuli-
goj (TSK Idrija). Kategori-
je moških nad sedemdeset 
let in žensk nad šestdeset let 
na 21 kilometrov so se pote-
govale še za memorialni po-
kal Goja Bogataja. Letos sta 
si ga prislužila Konrad Mer-
lak med moškimi in Nadia 
Pradal (Alpini Udine) med 
ženskami.

Za aktiven način življenja
V soboto je na Pokljuki potekal 29. Pokljuški maraton AS in memorial Goja 
Bogataja, na katerem so se pomerili rekreativni tekači na smučeh. 

Devetindvajseti Pokljuški maraton AS in memorial Goja 
Bogataja je na Pokljuko privabil 121 smučarskih tekačev. 

Maja Bertoncelj

Medvode – Eurofit fest 
bo znova v Športni dvora-
ni Medvode. Potekal bo 9. 
in 10. marca. To je največja 
fitnes konvencija v tem delu 
Evrope z več kot tisoč udele-
ženci, več kot trideset pre-
zenterji iz 19 držav z vsega 
sveta in z več kot šestdeset 
vadbami, predavanji in de-
lavnicami. 

Vsako leto Eurofit fest za-
znamuje tudi dobrodelnost. 
Pod sloganom Ustvarimo 
trenutek gibanja se organi-
zatorji povezujejo z lokalno 
skupnostjo in s finančnimi 
sredstvi, ki jih v okviru do-
godka zberejo, pomagajo gi-
balno oviranim osebam, da 
imajo ti lažji in lepši vsak-
dan. Letos bodo sredstva 
zbirali za Brino Slivniker iz 
Vaš, ki jo je predlagala POŠ 

Topol. Brina lepo napredu-
je, marca pa jo znova čaka 
pregled v Združenih drža-
vah Amerike. »Z zbrani-
mi dobrodelnimi prispev-
ki bomo Brini pomagali, da 
bo deležna terapij, ki jih pot-
rebuje, in da bo lahko šla na 
kontrolni pregled k zdrav-
nikoma, ki sta ji omogočila, 
da stoji na nogah, piše, riše, 
barva,« pravijo organizator-
ji dogodka.

Največja fitnes konvencija
V Medvodah bo ta konec tedna Eurofit fest.
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Simon Šubic

Zgoša – Zadnji požari skla-
dišč Mercatorja v Ljubljani 
in Kemisa na Vrhniki, v ga-
raži trgovskega centra Qlan-
dia v Kranju in v Splošni bol-
nišnici Jesenice dokazuje-
jo potrebo po boljši tehno-
logiji požarne zaščite, ki bi 
omogočala lažjo evakuacijo, 
zmanjšala dimno, vodno in 
požarno škodo ter omogoči-
la varno delo gasilcem, pravi 
strokovnjak za požarno var-
nost Andrej Čufer z Zgoše, 
ki predlaga nov sistem zrač-
nega gašenja. Zračno gaše-
nje bi bilo, je prepričan Ču-
fer, kot nalašč predvsem za 
predore, podzemne železni-
ce, večstanovanjske stavbe, 
hotele, bolnišnice, skladi-
šča, industrijo … Z njim po-
žar omejimo, omogočimo 
varnejšo evakuacijo, zmanj-
šamo onesnaženje okolja in 
zelo izboljšamo pogoje za 
delo gasilcev.

Zrak, ki ga vdihujemo, 
vsebuje približno 78 odstot-
kov dušika in 21 odstotkov ki-
sika. Sistem za zračno gaše-
nje pa uporablja zrak z niž-
jim odstotkom kisika (16 od-
stotkov), ki človeku še ved-
no omogoča dihanje (takšen 
odstotek ga namreč izdihne-
mo), a zaduši plamene, po-
jasnjuje Čufer. Sistem je bil 
prvotno razvit za prilagodi-
tev predorov in podzemnih 

garaž novim požarnim iz-
zivom, ki jih prinašajo elek-
trična vozila. Ko bo namreč 
na trg prišla nova generacija 
kondenzatorjev ter natrije-
vih in kalijevih baterij, bomo 
zaradi njih prisiljeni opustiti 
gašenje z vodo, napoveduje.

»Novi sistem zračnega ga-
šenja je izboljšanje obsto-
ječega vodnega hidrantne-
ga omrežja. V bistvu upo-
rablja enake cevi kot hidran-
tno in vodovodno omrež-
je, a drugačen medij za ga-
šenje. Zrak z zmanjšanim 
odstotkom kisika je idealno 
sredstvo za gašenje, saj ga 
za razliko od vode, ki ni pri-
merna za gašenje olja, ben-
cina, lahkih kovin, električ-
nih kablov, kemikalij, raču-
nalnikov in druge elektroni-
ke, lahko uporabljamo za ga-
šenje vseh vrst materialov,« 
razlaga Čufer in dodaja, da 
so metodo gašenja z niž-
jim odstotkom kisika tradi-
cionalno uporabljali v pre-
mogovnikih, podmornicah, 
prostorih za računalniške 
strežnike in v letalstvu. 

Čufer je prepričan, da je 
sistem zračnega gašenja 
zelo primeren tudi za oba 
karavanška predora – cestni 
in železniški, ki ga tudi na-
meravajo v naslednjih le-
tih obnoviti. »V železniških 
predorih danes ne poznamo 
nobenega gašenja, ob poža-
rih ste odvisni le od gasilcev, 

ki pa po tirih ne morejo niti 
približno zapeljati svojih vo-
zil, kaj šele da bi vstopali v 
dim. Podobno je pri cestnih 
predorih nad 500 metrov 
dolžine, ki sicer imajo hi-
drante, a so zopet namenje-
ni gasilcem. Sistem zračne-
ga gašenja je tako neke vrste 
preddelo, da se delo gasilcev 
sploh lahko začne. Z njim 
namreč razredčimo zrak do 
te mere, da plamen ugasne 
in ne prihaja do nenadzo-
rovanega širjenja požara. 
Šestnajst odstotkov kisika v 

zraku pa še vedno zadošča, 
da ljudje normalno zapusti-
jo požarno cono v predoru, 
ki je dolga 75 ali sto metrov. 
Zdaj se dogaja, da se ob po-
žarih predor hitro zadimi, 
kar vpliva na izgubo orien-
tacije v predoru, ob vdihava-
nju dima pa človek lahko hit-
ro izgubi zavest ali pa ga vsaj 
sili k nenehnemu kašlju,« še 
pove Čufer, ki poudarja, da 
gašenje z zrakom ne povzro-
ča škode zaradi gasilne vode, 
zmanjšuje pa tudi škodo za-
radi dima in vročine.  

Nad požar z zračnim gašenjem
Arhitekt inovator Andrej Čufer je prepričan, da je nov sistem zračnega gašenja, ki uporablja zrak z 
nižjim odstotkom kisika, za predore primernejši od obstoječih sistemov gašenja z uporabo vode.

»Zrak z zmanjšanim odstotkom kisika je idealno sredstvo 
za gašenje, saj ga za razliko od vode lahko uporabljamo za 
gašenje vseh vrst materialov,« poudarja Andrej Čufer. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Javna agencija RS za 
varnost prometa (agencija) 
je včeraj začela nacionalno 
preventivno akcijo, ki bo po-
tekala do 17. marca. Namen 
akcije je povečati delež pri-
petosti z varnostnim pasom 

med vožnjo, podučiti, kako 
se pravilno namesti varno-
stni pas, dvigniti kulturo za-
vedanja pomembnosti upo-
rabe varnostnega pasu ter 
posledično zmanjšati naj-
hujše posledice prometnih 
nesreč. 

Nacionalni preventivni 
akciji se bo pridružila poli-
cija, ki bo v tem času izvajala 
poostren nadzor, ter 88 Sve-
tov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ki delu-
jejo v okviru lokalnih skup-
nosti po vsej Sloveniji. 

Uporaba varnostnega 
pasu je obvezna – ne glede 
na izgovore. Namesto teh 
naj voznik in potniki pred 
vožnjo pomislijo na varno-
stni pas in se pripnejo na 
vsaki, tudi najkrajši vožnji. 
Pripeti se pomeni prežive-
ti, poudarja agencija, kjer so 
pripravili tudi novo kreativ-
no kampanjo z geslom Ne 
razbijaj si glave z izgovori – 
uporabi varnostni pas.

V prometnih nesrečah je 
v osebnih vozilih na sloven-
skih cestah lani umrlo 15 lju-
di (devet voznikov in šest po-
tnikov), ker niso bili pripeti, 

kar 28 pa se jih je hudo poš-
kodovalo. Tretjina smrtnih 
žrtev med vozniki in potni-
ki v osebnih vozilih ni upo-
rabljala varnostnega pasu. 
Skrb vzbujajoče je, da je bilo 
od 15 umrlih, ki v času pro-
metne nesreče niso bili pri-
peti, sedem mladih v staros-
ti od 15 do 29 let.

Delež pripetosti smrtnih 
žrtev med potniki je bil za 
več kot trideset odstotkov 
slabši kot pri voznikih. Med 
telesno poškodovanimi vo-
zniki je bil delež pripeto-
sti boljši, saj je 79 odstotkov 
hudo telesno poškodovanih 
uporabljalo varnostni pas v 
času prometnih nesreč, de-
lež lažje telesno poškodova-
nih z uporabo varnostnega 
pasu pa je 94 odstotkov.

Varnostni pas in zračna 
blazina namreč pri trku upo-
časnita in preprečita gibanje 

telesa proti trdim delom v 
vozilu in tako prevzameta 
velik del sile, ki se sprosti 
ob trku. Posledice za potni-
ke so blažje, kot bi bile brez 
uporabe teh varnostnih pri-
pomočkov. Dosledna upo-
raba varnostnega pasu zato 
zmanjša tveganje za smrtno 
žrtev kar za polovico. Skoraj 
toliko zmanjša tudi tvega-
nje za hude poškodbe ter za 
skoraj četrtino zmanjša tve-
ganje za nastanek lažjih po-
škodb, in sicer tako pri voz-
nikih kot pri sopotnikih na 
sprednjih sedežih. 

Agencija že 14 let uspeš-
no izvaja projekt Pasavček, s 
katerim spodbuja k uporabi 
varnostnih pasov ter pravil-
ni in dosledni uporabi otro-
ških varnostnih sedežev 
med najmlajšimi udeležen-
ci v prometu, torej pri otro-
cih, nižjih od 150 centime-
trov. Opazovanja na terenu 
so pokazala pozitiven trend, 
saj se je stopnja pripetosti 
otrok s 54 odstotkov v letu 
2005 zvišala na 94 odstot-
kov v letu 2018. Pozitiven 
trend agencija beleži tudi 
pri drugih potnikih na zad-
njih sedežih.

Uporabi varnostni pas 
Včeraj se je začela nacionalna preventivna akcija za večji delež uporabe 
varnostnega pasu med vožnjo, ki poteka pod geslom Ne razbijaj si glave z 
izgovori – uporabi varnostni pas.

Študija je pokazala, da bi 
lahko dosledna uporaba 
varnostnega pasu v 
povprečju vsako leto 
rešila kar deset življenj.

Kočna – V petek popoldan je voznik na Kočni z osebnim av-
tomobilom zaradi nepravilne strani vožnje in alkohola (0,44 
mg/l) zapeljal s ceste in povzročil prometno nesrečo z materi-
alno škodo. Ko je bil voznik že zunaj vozila, saj mu je pomagal 
naključni mimoidoči, je vozilo zagorelo. Gasilci GARS Jesenice 
in PGD Bled so kraj nesreče prometno in požarno zavarovali, 
odklopili akumulator, goreče vozilo pogasili, vozilo odstranili 
s cestišča, posuli razlite tekočine, očistili cestišče ter nudili 
pomoč policistom pri razsvetljavi kraja ter reševalcem NMP 
Bled pri oskrbi poškodovanega voznika.

Vozilo se je vžgalo

Voznik je zapeljal s cestišča in trčili v ograjo, nato pa je 
vozilo zagorelo.

Kranj – Minuli konec tedna so gorenjski prometni policisti 
obravnavali dva voznika in voznico, ki so bili pozitivni na hi-
trih testih za prepovedane droge. V vseh treh primerih gre za 
konopljo, v enem v kombinaciji s kokainom. V nedeljo popol-
dan so na območju Jesenic na podlagi prijave obravnavali še 
voznika, ki je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod 
vplivom alkohola (0,67 mg/l) vozil nevarno. Ena voznica je 
zaradi preprečitve trčenja morala zapeljati celo z vozišča. V 
dejanju voznika so elementi kaznivega dejanja zoper varnost 
javnega prometa, zato prometni policisti proti njemu vodijo 
predkazenski postopek. Avtomobil so mu zasegli. »Alkohol 
in droge s svojim vplivom na voznika povzročajo nezanesljiva 
in nevarna dejanja. Vpliv se kaže kot odpoved motorike, vida, 
reakcij in samodojemanja. Posledica so hude: nesreče in ogro-
žanje nedolžnih udeležencev,« pravijo policisti.

Za volanom pijani in pod vplivom drog

Vilma Stanovnik

Mojstrana – Policisti gorske 
policijske enote in gorski re-
ševalci GRS Mojstrana so 
minuli petek v Koritih Zad-
njice pod potjo čez Plemeni-
ce obravnavali smrt planin-
ca.

Gre za nemškega drža-
vljana, ki ga je v gorah po-
licijski helikopter iskal že 
dan prej, dolino Vrata pa so 
peš prehodili gorski reše-
valci. Okoliščine kažejo, da 
je planinec zdrsnil na str-
mi in spolzki poti ter umrl 
po padcu čez visoko pre-
padno steno. S kraja nes-
reče ga je danes odpeljal 

helikopter. Očitno je šlo za 
gorsko nesrečo, planinec 
pa je bil v gorah sam.

»Dogodek je tragičen opo-
min vsem, ki se boste odp-
ravljali v gore. Razmere so 
še vedno zelo nevarne in 
varljive, drugačne, kot jih 
kaže pogled iz doline,« pra-
vijo policisti in opozarjajo, 
da je bilo v minulih dneh v 
hribih in planinah kar nekaj 
različnih nesreč. »Svetuje-
mo, da z izleti v visokogorje 
počakate na ugodnejše raz-
mere in jih ne podcenjujete. 
Če od domačinov slišite, da 
je nevarno, ima tisti, ki vam 
je to povedal, prav,« še do-
dajajo.

Smrt nemškega planinca  
v Koritih Zadnjice

Jesenice – Jeseniški policisti so prejšnji teden obravnavali dr-
žavljana Romunije, ki je krajanu prodajal posodo. Z dogodkom 
so seznanili pristojno službo finančne uprave, ki je prevzela 
postopek. »Odsvetujemo kupovanje stvari od nepreverjenih 
in naključnih prodajalcev, ker gre lahko za stvari, ki niso priča-
kovane kvalitete, v ozadju pa so lahko tudi morebitne priprave 
na kazniva dejanja, na primer tatvine,« ob tem opozarjajo 
policisti.

Prodajal je posodo



ZVEZDANA MLAKAR 
v komediji

Avtor WILLY RUSSELL Režiser PETER SRPČIČ Producent MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ

KULTURNI DOM VISOKO  pri Kranju

Četrtek, 14. 3., ob 1930

NIŽJA CENA VSTOPNICE 
LE DO DNEVA ŽENA!

Info: www.smejmo.se / 051 606 220

Štefka ne sodi, Štefka ne moralizira.  
Štefka izbere sebe in spremeni svet.  
Zvezdana Mlakar je Štefka Valentin.  
In je pri tem zabavna, kot malokdo.

Petrol, Logo, OMV, kioski Delo, trafike 3DVA …

S
M

E
JM

O
 S

E
, Z

AV
O

D
 Z

A 
K

U
LT

U
R

N
E

 D
E

JA
VN

O
S

TI
, T

R
G

 D
AV

O
R

IN
A 

JE
N

K
A 

13
, C

E
R

K
LJ

E
 N

A 
G

O
R

E
N

JS
K

E
M

Alenka Brun

O
beta se torej 
živahen kon-
cert ob dne-
vu žena, poln 
energije in več-

nih uspešnic, legendarnih 
hitov. O koncertu, nastopajo-
čih in vrnitvi na gorenjske odre 
smo nekaj besed spregovorili 
kar s samim Wernerjem Bro-
zovićem, priljubljenim pev-
cem ljudskih src, kot ga Slo-
venci tudi radi imenujemo.

Tokrat se po kar dolgem 
času vračate na Gorenjsko. 
Pravite, da se veselite nasto-
pa in da Gorenjsko pogreša-
te. Kaj je tisto, kar pogreša-
te, in česa se veselite? Vas na 
Gorenjsko veže kakšen prav 
poseben spomin?

»Gorenjska mi je zelo pri 
srcu. Spominjam se enega 
prvih nastopov v Kranju. To 
je bil festival Hit poletja, ki se 
je odvijal na bazenu v Kranju 
in sem se takrat pošalil, da če 
zmagam, bom skočil v bazen. 
Ravno sem predstavljal svo-
jo novo uspešnico Nisi mi. In 
res sem zmagal. Ker obljube 
nikoli ne požrem, sem sko-
čil v bazen – v obleki, s suk-
njičem vred. Niti rezervne 
obleke nisem imel s seboj. Za 
menoj so potem skočili v vodo 
še nekateri izvajalci in tudi lju-
dje iz občinstva. To so bili nori 
časi ... Veliko bolj neobreme-
njeni. Skratka: Gorenjci so 
zakon.«

Na koncertu bo nastopilo 
kar nekaj glasbenih gostov, 

tako da bo to tudi večer sode-
lovanj. Pripravljate še kak-
šno prav posebno presene-
čenje?

»Z vsakim izvajalcem bom 
zapel v duetu, tako kot s hčer-
ko, s katero najino pesem v 
živo predstavljava samo na 
mojih koncertih. Sem nam-
reč ambasador prometne 
varnosti Republike Sloveni-
je in sva v tej akciji posnela 
duet Ati, vozi počasi. In vsi, ki 
bodo obiskali koncert v Kran-
ju, bodo imeli priložnost, da 
v živo slišijo mojo Kanenas v 
duetu z menoj. Nastopili pa 
bodo še klapa Lavanda, sim-
patična Rebeka in legendar-
ni Džo Maračić - Maki, ki nas 

bo popeljal v tiste najboljše 
čase zabavne glasbe ter zapel 
pesmi Doviđenja, Srce ti je 
kamen, Zlato moje ... Skratka, 
uživali bomo in ne bo manj-
kalo pozitivne energije.«

Prihaja nova sezona šova 
Zvezde plešejo. Del lanske 
ste bili tudi vi. Vas kaj zasr-
bijo pete ob misli na šov? 
Imate kakšen nasvet za nove 
sodelujoče?

»No, jaz se res vsega lotim. 
V bistvu sem želel popestri-
ti pevsko kariero. Ljudje me 
namreč spremljajo že 29 let, 
recimo na televiziji v vlogi 
pevca, in sem si rekel, da naj 
bo pa tokrat malce drugače. 

Moja vloga v šovu je bila, da 
predstavim enega veselega in 
srčnega ''velikana'', ki v viši-
no meri 202 centimetra in 
s to višino na plesišču seve-
da težko naredi kaj posebne-
ga. (smeh) Želel sem dokaza-
ti, da se vsi ljudje na tem sve-
tu lahko lotimo vsega. Da ni 
ovir, samo če si nekaj želimo 
in nas to veseli. Osebno sem 
v šovu neskončno užival in 
se zabaval. Priznam pa, da 
so zaradi šesturnih treningov 
trpela kolena in križ. Ampak 
to je povezano tudi s samim 
pritiskom, ki ga šov prina-
ša, in vsakodnevnimi trenin-
gi, brez prostih dni. Drugače 
pa je ples nekaj fantastičnega. 
Neverjeten šport, ki je zdru-
žen z zabavo. Priporočam ga 
vsem – tako mladim kot manj 
mladim.«

Kaj počnete v dneh, ko ne 
nastopate? Ustvarjate nove 
melodije, se posvečate dru-
žini?

»Trenutno imam pred 
seboj koncertno turnejo. Kon-
certi po športnih dvoranah so 
nekako krona kariere vsake-
ga izvajalca na svetu. Vsi izda-
jamo plošče, pojemo po klu-
bih, na veselicah, v kulturnih 
domovih, centrih. Redkejši 
so tisti, ki gredo lahko na tur-
nejo po športnih dvoranah in 
jih razprodajo. In jaz imam 
to srečo, da moja koncertna 
turneja po športnih dvora-
nah Slovenije traja že 19 let. 
Tokrat se bom ponovno usta-
vil v Kranju in komaj čakam, 
da stopim na oder ter začu-
tim svojo gorenjsko publiko. 
V bližnji prihodnosti me čaka 

VESELI SE SREČANJA  
Z GORENJSKIM OBČINSTVOM
Po dolgem času, dobrih šestih letih, se na gorenjske odre vrača Werner z glasbenimi gosti. Pravi,  
da Gorenjsko zelo pogreša in se veseli ponovnega srečanja s svojim gorenjskim občinstvom. Koncert 
bo konec tedna, 9. marca, gostila kranjska Športna dvorana Zlato polje.

Werner za dan žena pripravlja veliki koncert v Kranju. 

še delo v studiu. Napisal sem 
namreč dve novi pesmi. Mor-
da bomo posneli tudi videos-
pot za pesem Ati, vozi počasi. 
Skratka, vedno se nekaj doga-
ja, se na nekaj pripravljam. 
Pa tudi organizacija koncer-
tov s seboj prinese veliko dela 
– dobesedno garanja. Seve-
da govorim o tem, da turnejo 
organiziraš sam, kar midva s 
soprogo Andrejo tudi počne-
va – organizirava in poskrbi-
va za vse od začetka do kon-
čne izvedbe na koncertnem 
odru.«

V vsem tem času vam je 
uspelo ohraniti ravno pravš-
njo mero zasebnosti. Obsta-
ja za to kakšen recept, pose-
bno pravilo, ki se ga držite?

»Osnovno pravilo je, da si 
neobremenjen s tem, kaj si 
drugi mislijo. Nikoli – ampak 
res nikoli – tudi nisem bil 
obremenjen z drugimi izva-
jalci. Priden sem v svojem 
poslu, ki me zelo veseli, in 
istočasno uživam v življenju. 
Imam čudovito družino, ki 
mi ogromno pomeni: mojo 
deklico Kanenas in sanjsko 
ženo Andrejo, ki me podpira 
in je velika opora v moji kari-
eri. Okoli sebe sem zbral tis-
te pristne in dobrosrčne pri-
jatelje, ki so z mano ne zato, 
ker sem Werner, ampak ker 
sem razposajeni, nasmejani 
in dobrosrčni velikan z otro-
ško dušo, ki se celo življen-
je bori za pravico – ne glede 

na to, za koga gre. Ljudje to 
čutijo. Občinstvo to čuti; ve, 
da ne blefiram. Takšen, kakr-
šen sem, sem že trideset let. 
In mislim, da to dejansko 
šteje: bodi to, kar si, in se ne 
obremenjuj z drugimi.«

Ste na začetku kariere kdaj 
pomislili, da boste postali 
tako prepoznavni, da bo pet-
je vaš način življenja ... Ali je 
bila to sploh edina izbira že 
od začetka? 

»Kot otrok sem veliko san-
jal. To moji starši vedo. Želel 
sem biti pilot, vrtnar, pomor-
ščak in seveda pevec. Sanjal 
sem, ko sem prepeval zraven 
starega gramofona, da bom 
enkrat s svojimi idoli stal na 
istem odru, z njimi prepeval 
in osrečeval ljudi. In sanje so 
se mi – bi lahko rekli – ure-
sničile. Torej: sanjajte. In to 
vsak dan. Sanje so dovolje-
ne, če si dovolj želiš in san-
jaš neprestano, pa se ti te lah-
ko tudi uresničijo.«

Imate kakšno sporočilo za 
gorenjsko občinstvo?

»Dragi moji Gorenjci, 
dragi prijatelji, prihajam z 
glasbenimi gosti in komaj 
čakam, da združimo ener-
gije in v en glas prepevamo 
uspešnice, ki ste jih spreje-
li za svoje in mi na ta način 
dali veliko čast, da sem tudi 
jaz en majhen delček vašega 
življenja. Hvala in se vidimo 
na koncertu!«
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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  

Ko ne moreš več naprej,
ko ostal si na točki tej,
ko duša ne čuti nič,
ko srce je hladno bolj kot prej. 
Ko boriš se še sam s seboj,
ko bi rad šel naprej, 
pa ne gre. 

Ko začutiš svoj poraz,
ko začutiš tisti jaz. 
Ko svoboda srca nekje daleč je,
ko bi le počutil se živ. 
Vsak objem tako hladen je,
vsak poljub še bolj. 
Ko rad bi se le predal in odšel –
tja, kjer nič ne boli, kjer nihče ne trpi.

Lea Lukanec

Pot je vedno samo naprej. Vodi nas cesta, za katero kljub 
smerokazom ne vemo vedno, kam nas vodi. Vsak dan 
nam je presenečenje, naj bo vsak novi jutri najlepši. 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.

Naprej

PESMI MLADIH

Alenka Brun

K
o je Vila Podvin 
odprla svoja vra-
ta, sem ga srečala 
prvič. Dušan Božič 
je delal družbo 

znanim gorenjskim kuhar-
jem, ki so tisti dan kuhali na 
zabavi: domačemu Urošu 
Štefelinu, Igorju Jagodicu, 
Binetu Volčiču. Prihaja sicer 
z Vrhnike, tokrat pa smo ga 
srečali v Kranjski Gori. Mor-
da bi ga v množici turistov 
in kulinarične ponudbe na 

smučišču celo spregledali, 
ko bi ne bil prisoten v sicer 
ponovno kuharski, vendar 
modernejši vlogi: do aprila 
ga namreč najdemo v sim-
patičnem retro mobilnem 
gostinskem lokalu na kole-
sih – v prikolici, kjer prodaja 
palačinke.

Kot kuhar je do danes nab-
ral veliko izkušenj. Delal je 
v restavracijah, kuhal jedi 
a la carte in tudi v menzah. 
V tujini in doma. Njego-
va zadnja zanimiva izkuš-
nja je bilo kuhanje v enem 
izmed španskih surferskih 

kampov. Tam so šle najbolj 
v promet testenine – seve-
da na tisoč in en način, pove. 
»Ker surferji na valovih pot-
rebujejo energijo.«

Kako pa se je zgodila pri-
kolica ob vznožju smučiš-
ča v Kranjski Gori? Prija-
telj Rok Omerzel ga je tri 
leta prepričeval, da bi se loti-
la kakšen podobne zgodbe. 
Spominja se, da je takrat kar 
precej razmišljal v tej sme-
ri, a včasih se težko odločiš, 
da zamenjaš neko varnost 
za drugačen način življenja. 
Njegov avanturistični duh je 
na koncu pretehtal in sedaj v 
»sanjski Kranjski«, kot ji lju-
dje radi rečejo, peče palačin-
ke, »šmorn«, ponuja peče-
na jabolka z orehi in cime-
tovo peno, v kateri je mand-
ljev liker, vse skupaj pa zao-
kroži še karamelni preliv. Za 
najmlajše pa se v prikolici 76 
Surf food najde še posebna 
ponudba: kdor želi, si lahko 
privošči tudi pokovko.

»Otroci imajo najraje pala-
činke,« pravi Dušan. »Sta-
rejši posegajo po ''šmor-
nu'' oziroma cesarskem 

pražencu.« Na meniju naj-
demo kar nekaj prelivov in 
posipov, tudi klasiko, čeprav 
Dušan največ naročil dobi za 
palačinke z Nutello. 

»Palačinke so mehkejše in 
delujejo na otip bolj ''puhas-
to'', so drugačne od tankih, ki 
smo jih večinoma vajeni od 
doma, zato so verjetno tudi 
priljubljene.« Otroci največ-
krat izberejo krožnik s pala-
činkami Cookie, ki ga lepo 
dopolnijo sestavine: piško-
tek, zdrobljena bela čokola-
da, Nutella, lešniki in smeta-
na. Razloži nam še, da meh-
kobo palačink doseže tako, 
da v zmes ne vmeša rumen-
jakov in beljakov, temveč iz 
beljakov naredi sneg, ki ga 
nato vmeša v zmes. 

Recepte za sladko ponud-
bo prikolice sta »pogrunta-
la« skupaj z Rokom in ver-
jetno bi se lahko odločila za 
navadno hiško, vendar sta 
stopila iz okvirjev in bila kre-
ativnejša pri izbiri gostinske-
ga objekta. Dušan nadaljuje: 
»Prikolica je letnik 1977, pri-
haja iz Umaga, kupila sva jo 
lani aprila. Bila je zelo dobro 

ohranjena, vseeno pa je pot-
rebovala osvežitev in za veči-
no sva lahko poskrbela sama. 
Je tudi registrirana, tako da 
je mobilna. Izkazalo se je, da 
je super za kakšno fantovšči-
no, dekliščino, rojstni dan.« 
Smeje še doda: »Ponudbo pa 
prilagodimo željam bodočih 
nevest ali ženinov.«

Dušan izjemno rad dela 
z ljudmi. V prikolici je vse 
v enem: peče palačinke, jih 
postreže, sprejema stranke, 
ki imajo dober ali slab dan, 
brezplačno deli nasmehe, 
se pogovarja z njimi, s tujci 
reče kakšno v angleščini. In 
da v svojem delu uživa, tega 
ne skriva. 

SLADKE IN MEHKE PALAČINKE

Dušan Božič

Najmlajši posegajo predvsem po palačinkah. 

Mateja Rant

B
rezplačne delav-
nice s prikazom 
poklicnih spretno-
sti so v šoli v zače-
tku februarja prip-

ravili pod okriljem Centra RS 
za poklicno izobraževanje. 
Na ta način želijo pri mladih 
vzbuditi zanimanje za pokli-
cno in strokovno izobraže-
vanje, je pojasnila koordina-
torka delavnic v šoli Katari-
na Gornik. Na delavnicah je 
sodelovalo 37 učencev sed-
mega in osmega razreda.

V okviru delavnic so učenci 
spoznali dve panogi, pri kate-
rih se uporablja slovenski 
naravni material, to je lesar-
stvo in kamnoseštvo, ki sta 
tudi panogi, v katerih Slove-
nija tekmuje na evropskem 
tekmovanju v poklicnih 
spretnostih za mlade Euro-
skills, je razložila Katarina 
Gornik. Delavnico z lesom 
so izvajali arhitekti iz Centra 
arhitekture Slovenije, dela-
vnico s kamnom pa je vodil 
slovenski kamnosek Jernej 
Bortolato. Med udeleženci 

je bil tudi osmošolec Tilen 
Pokorn, ki je preskusil svoje 
spretnosti s področja lesar-
stva. Delavnica ga je navdu-
šila: »Najprej smo imeli pre-
davanje o lesu in kamnu, na 
katerem smo izvedeli veliko 
novega. Po predavanju smo 
odšli v tehniško učilnico, kjer 
so nam učitelji predstavili 
varnostna pravila v delavnici 

in nam pokazali material, ki 
smo ga imeli na voljo. Izde-
lali smo lahko poljuben izde-
lek iz lesa.« Priznal je, da na 
začetku nihče ni imel ideje, 
kaj bi izdelali, a po razmisle-
ku so začeli ustvarjati. »Vrta-
li, rezali, brusili in lepili smo 
štiri šolske ure. Nastali so 
zelo lepi izdelki,« je pojasnil 
in dodal, da so izdelali stol, 

fotoaparat, nož, dinozavra, 
hišice in še mnogo drugih 
zanimivih izdelkov.

Cilj delavnic je po besedah 
Katarine Gornik mlade spo-
dbujati k razmišljanju o svo-
ji nadaljnji izobraževalni in 
poklicni poti ter jih navduši-
ti za poklice, za katere je pot-
rebna poklicna in strokovna 
izobrazba.

O LESU IN KAMNU
V Osnovni šoli Škofja Loka – Mesto so za učence pripravili brezplačne delavnice, na katerih so se lahko 
preskusili v poklicnih spretnostih.

Učenci so na delavnicah ustvarjali z lesom. / Foto: Jana Jocif

Tudi iz kamna so nastali zanimivi izdelki. / Foto: Jana Jocif
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TZa železno zaveso
Petega marca 1946 je bri-

tanski ministrski predsed-
nik Winston Churchill v pre-
davanju na univerzi Fulton 
prvič uporabil oznako želez-
na zavesa, in sicer z beseda-
mi: »Hudo zaskrbljen opa-
žam, da se je železna zavesa 
spustila od Ščečina na Balti-
ku do Trsta na Jadranskem 
morju.« Gre za besedno zve-
zo, ki so jo pozneje uporab-
ljali za poimenovanje meje 
med vzhodno- in zahodno-
evropskimi oziroma neko-
munističnimi državami.

Sovjetska zveza, ZDA in 
Velika Britanija so bile med 
vojno zaveznice in nasprotni-
ce nacistične Nemčije, vendar 
so se začela njihova mnenja o 
tem, kakšna naj bi bila priho-
dnost Nemčije in Vzhodne 
Evrope, že pred koncem voj-
ne razlikovati. Ko so oblast v 
vsej Vzhodni Evropi prevzeli 
komunisti in je takšna usoda 
grozila tudi Grčiji in Turčiji, 

je začelo naraščati ogorčen-
je zahodnih sil. Odnos med 
stranema se od leta 1946 
označuje kot hladna vojna. 

Zahodne zaveznice so z 
različnimi ukrepi, kot sta bila 
Trumanova doktrina in Mar-
shallov načrt, zavarovale svoj 
položaj in okrepile zahodnoe-
vropsko gospodarstvo. V nas-
lednjih desetih letih se je hla-
dna vojna razširila po vsem 
svetu. ZDA so poskušale 
zajeziti napredovanje sov-
jetskega vpliva s sklepanjem 
zvez z državami ob Tihem 
oceanu in jugovzhodni Azi-
ji. Vrstile so se krize, kot so 
korejska vojna, vojna v Indo-
kini, sovjetska zasedba Mad-
žarske, kubanska kriza in vie-
tnamska vojna. Šele decem-
bra leta 1990 sta predsedni-
ka Bush starejši in Gorbačov 
na sestanku na Malti progla-
sila konec hladne vojne.

Močan vpliv na oblikova-
nje železne zavese je imel 

Leninov naslednik boljševi-
stični diktator Josip Visario-
novič Džugašvili Stalin, ki je 
umrl 5. marca 1953. V času 
čistk v letih od 1936 do 1939 
je Stalin na najbrutalnejši 
način odstranil vse, ki bi ga 
lahko kakorkoli ovirali, od 
starih boljševističnih borcev 
do oficirjev Rdeče armade, 
od najbolj sposobnih intele-
ktualcev do popularnih ljud-
skih tribunov.

O Stalinu je krožila ane-
kdota, ki je pričala o njego-
vi vsemogočnosti. Nekoč je 
grajal Leninovo vdovo zara-
di napačnih nazorov. Ko je 
videl, da je ne bo mogel pre-
pričati, ji je zagrozil: »Pazite, 
tovarišica! Če boste še nap-
rej tako trdovratni, bom pri-
siljen imenovati drugo žen-
sko za Leninovo vdovo!«

Po Stalinovi smrti so na 
20. partijskem kongresu 
leta 1956 napadli Stalina 
in njegov kult, ga obtožili 

tiranstva in terorja. Ko je 
Hruščov govoril o Stalino-
vih napakah, je po svojem 
govoru odgovarjal na pis-
na vprašanja. Med njimi je 
bil tudi nepodpisan listek 
z vprašanjem: »Kaj pa ste 
med tem delali vi, tovariš 
Hruščov?«

Hruščov je večkrat pozval, 
naj se javi človek, ki je to napi-
sal. Ko se kljub javnemu zago-
tavljanju, da se mu ne bo nič 
zgodilo, ni javil, je odgovoril: 
»Ker se ne javi, bom odgo-
voril brez njega: Ravnal sem 
popolnoma enako kot on. Bal 
sem se in se skril!«

Iskrice in izreki
   Ljubezen je goreča pozaba vsega drugega. (Victor 

Hugo)
   Sanjal sem stvarnost. Kakšno olajšanje, ko sem se 

zbudil! (Stanislaw Jerzy Lec)
   Človeška zloba vedno prihaja od nemoči. (Lev Niko-

lajevič Tolstoj)

Smeh ni greh
   »Kako to, da imaš kar štirinajst otrok?«
  »To je zato, ker moja žena slabo sliši. Zvečer jo vpra-

šam: Bi šla spat ali kaj? Vedno odgovori: Kaj?«
   »Kako dolgo traja zaroka?«
  »Običajno do prvih večjih sporov, če ne pride že 

prej do poroke.«

Samo Lesjak

G
ledališče sle-
pih in slabo-
vidnih Nas-
meh kot sekci-
ja Kulturnega 

društva dr. France Prešeren 
Žirovnica - Breznica deluje 
že več kot dvajset let. V nji-
hovih predstavah nastopa-
jo slepi in slabovidni igral-
ci, saj je temeljno poslans-
tvo gledališča rušenje stere-
otipov o slepoti in slabovid-
nosti. Občinstvu so se doslej 
predstavili s šestimi dram-
skimi igrami, ki so jih vedno 
prikazali tudi na svetovnem 
festivalu gledališč slepih in 
slabovidnih v Zagrebu, ime-
novanem Blind in theater. 
V preteklih letih je predsta-
ve gledališča režirala Mate-
ja Mlačnik, dandanes pa gle-
dališče uspešno sodeluje z 
različnimi režiserji in dru-
gimi gledališkimi ustvarjal-
ci. Kot mentorica in režiser-
ka je dolga leta z gledališčem 
zelo uspešno sodelovala tudi 
dramska igralka in prevajal-
ka Alenka Bole Vrabec. 

Aleš Berger je Zmenke 
napisal po trenutkih vzne-
senosti in malodušja, ko 
se v glavi plete marsikate-
ra zanimiva ideja. Do ure-
sničitve pa je dolga pot in 

po sprožilnem momentu je 
nastalo nekaj kratkih skic na 
papirju, potem pa dolga leta 
nič. Vse do majhne stave s 
samim seboj: zmorem napi-
sati igro ali ne? In uspelo mu 
je. Komedija Zmenki je bila 
napisana. Prvič so jo v sezo-
ni 2006/2007 uprizorili na 
odru SNG Drama Ljubljana 
v režiji Vinka Möderndorfer-
ja. Bergerjev dramski prve-
nec črpa iz prostora navide-
zno vsakdanjih, nepomem-
bnih srečevanj navadnih, z 
usodo in življenjem sprijaz-
njenih ljudi. Med njimi se 
plete zgodba, ki skozi raz-
poke vsakdanjosti razkriva 

naravo sveta. Odrski prostor 
postane izpraševalnica vesti 
in čakalnica na srečo.

Predstava vsebuje štiri pri-
zore, v katerih so se v igral-
skih vlogah izkazali Luka Pav-
lin, Irena Temlin ter Miha in 
Simona Jakopin. Predsta-
vo je režirala Mojca Lavrič, 
ki se je s slepimi in slabovi-
dnimi igralci srečala prvič, 
igralce pa je na odru usmer-
jala in jim po potrebi priše-
pnila Dada Strle. Za osvetli-
tev na odru in ton je poskrbel 
Miha Šest. Predstava je pos-
premljena s posebnim napo-
vednikom o odrski postavitvi 
ter o sodelujočih v predstavi. 

Namenjen je vsem tistim, 
ki zaradi težav z vidom ne 
morejo brati gledališkega lis-
ta, zaradi česar so prikrajšani 
za informacije, ki ob obisku 
predstave zanimajo sleher-
nega izmed nas. Gledalce je 
predstava navdušila, ob kon-
cu pa so se nastopajoči zahva-
lili vsem, ki so kakorkoli pri-
pomogli k nastanku in izved-
bi uprizorjene komedije. Pri-
sotne so povabili, da z njimi 
preživijo preostanek večera, 
prav vse pa vljudno vabijo na 
ponovitev predstave Zmen-
ki, ki to bo v soboto, 9. mar-
ca, ob 19.30 v kulturni dvora-
ni na Breznici.

ZMENKI V PARKU
Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh je v soboto v kulturni dvorani na Breznici uprizorilo svojo že 
sedmo premiero, komedijo Zmenki, prvenec Aleša Bergerja.

Igralski ansambel Gledališča slepih in slabovidnih Nasmeh je s predstavo Zmenki navdušil 
občinstvo na Breznici. / Foto: arhiv predstave (Planet spominov)

Kranj – V nedeljo je v Gimnaziji Kranj potekal koncertni 
večer Vrtiljak popevk KPZ Mysterium pod taktirko diri-
genta Lovra Freliha ob spremljavi banda D Smiles ter s 
solisti Evo Čeh, Nadjo Arhar in Matejem Mozetičem. Za 
pevkami in pevci zbora je že lepo število nastopov, s kate-
rimi občinstvo popeljejo v zlate čase slovenske popevke, 
ob tem pa jim na obraze narišejo nasmeh. Tokratni večer 
pa je imel tudi pomembno dobrodelno noto, saj je KPZ 
Mysterium združil moči z Lions Klubom Kranj in skupaj 
so zbrali več kot dva tisoč evrov, ki jih bodo podarili druš-
tvu za avtizem En moj svet – zbrana sredstva bodo v celoti 
namenjena nakupu terapevtskih pripomočkov.

Dobrodelni Vrtiljak popevk

Vrtiljak popevk, tokrat v Gimnaziji Kranj 
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Kranj – Pretekli konec tedna je bilo tudi koncertno dogaja-
nje v znamenju pustnih vragolij. Tako so pustne maske v 
soboto zasedle tudi kranjski Klubar, kjer je nastopil 101-ka 
band z znanim pevcem Mitjo Šinkovcem. Veselemu pust-
nemu rajanju ni bilo konca, sicer pa v Klubar v petek, 8. 
marca, pride zasedba Pop Design, dan kasneje, v soboto, 
9. marca, pa se vrača legendarni Vlado Kreslin.

Pustno obarvani koncerti

Mitja Šinkovec na odru sredi pustnega vrveža v Klubaru 

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in



16

PRAZNOVANJA

TOREK_05. 03. 2019

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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Danica Zavrl Žlebir

L
onca Šavs je v začet-
ku februarja prazno-
vala okroglih osem-
deset let. Ljudske 
pevke z Jezerskega, 

pri katerih poje od samega 
začetka, že 22 let, so jo pre-
senetile za praznik. Prija-
telj, ki jo je skupaj s še dve-
ma pevkama običajno vozil 
na vaje, je sredi popoldne-
va prišel ponjo, češ da ima-
jo vaje. Pa se je Lonci zazde-
lo sumljivo, zakaj že kar ob 
treh popoldne, če so vaje obi-
čajno zvečer. In potem nis-
ta zavila v Korotan, temveč 
že malo prej v lokal Kočna. 
»Ko sva vstopila, so bile tam 
vse pevke. Na začetku sem 
jih kar malo okregala, češ 

zakaj vaje že ob treh popol-
dne in ali bodo naslednjič 
že ob enih! Ko so me obda-
rile z rožico, pa mi je postalo 
toplo pri srcu. Na Facebooku 
sem jim napisala, kako sem 
jim hvaležna za lepo prese-
nečenje,« je v družbi Anice 
Jakopič obudila spomin na 
nedavni praznik. Tudi njeni 
družinski člani so ji pripra-
vili prijetno praznovanje in 
ji podarili prenosni računal-
nik. Pred nekaj leti se je ude-
ležila tečaja in je računalni-
ško pismena, z novim dari-
lom pa bodo njene številne 
pesmi, ki jih doslej ni siste-
matično hranila, lepo »spra-
vljene«.

Lonca živi z možem Ciri-
lom, s katerim bosta letos 
praznovala že 60. obletnico 
poroke. Ima dve hčeri, dva 

vnuka in dveletnega pravnu-
ka. Tudi njemu je napisala 
pesem, ki jo je kot še števil-
ne druge objavila v lokalnem 
glasilu Pr' Jezer. Pesnjenje 
ji gre dobro od rok, z bese-
dami je bila vedno spretna. 
V četrtem razredu osnovne 
šole je učiteljica štirim naj-
boljšim učenkam podarila 
nalivna peresa in prijatelji-
ca Anica ob tem pravi, da je 
ravno zato tako dobra pesni-
ca. Poleg tega je vse življen-
je recitirala in igrala v igrah. 
S soigralci je hodila nasto-
pat tudi v sosednjo Avstrijo h 
koroškim Slovencem. Spo-
minja se vlog v Vdovi Rošlin-
ki, Žalujočih ostalih, Pohuj-
šanju v dolini šentflorjanski, 
Mišolovki. Nastopala je na 
Ovčarskem balu, še danes 
jo je mogoče videti v različ-
nih skečih, bere tudi berilo 

v domači cerkvi, je skratka 
zelo »ponucljiva«.

Pravi, da je najraje prav 
igrala in da ji je v tistem 
času mama pazila otroke 
ali pa takrat še šolarka Bet-
ka (pozneje sodnica Elizabe-
ta Šajn Dolenc). Rada pa je 
tudi pela. V cerkveni zbor, 
kamor jo je želela vključiti 
mama, a je imel zborovodja 
Vencij Krč že vse zasedeno, 
je ni najbolj vleklo. Od usta-
novitve naprej poje pri jezer-
skih ljudskih pevkah. Lonca 
je pri ljudeh priljubljena, saj 
vse rada obrne na šalo in je 
polna živahne življenjske 
energije. Lonca je sicer dela-
la v gostinstvu: sprva v Kazi-
ni, nato je bila osem let doma 
pri otrocih, ko so zrasli, se je 
vrnila v Kazino, zatem pa je 
delala v šoli, kjer je tudi doča-
kala upokojitev.    

LONCA ZNA Z BESEDAMI
V četrtem razredu osnovne šole je učiteljica Lonci Šavs kot eni od štirih najboljših učenk podarila 
nalivno pero. Zato je danes tako dobra pesnica, pravi njena prijateljica Anica Jakopič.

Lonca je z možem Cirilom v zakonu šestdeset let. / Foto: Tina Dokl

Lonca in Anica sta prijateljici že vse življenje, bili sta tudi 
sodelavki v šoli, kjer je bila Anica učiteljica, Lonca pa 
kuharica. / Foto: Tina Dokl

TANJIN KOTIČEK

Imamo pismo bralke, ki je 
sicer pozabila pripisati geslo, 
a se bo zanesljivo prepoznala 
po izbranih kartah. »Pozdra-
vljeni, zelo rada berem vaše 
objave in se učim. Prosim 
vas, če mi lahko pomagate 
razložiti kombinacijo kart, 
ki sem jih dobila: Vdovec, 
Božje oko, Darilo, Lopov, 
Nenadna sreča. Vprašanje je 
bilo, kako se bo dolgoročno 
izšlo glede službe. Trenutno 
sem sicer brez službe. Kar-
ta Lopov me bega. Hvala in 
lep pozdrav.« Karta Vdovec 
nam da vedeti, da je bralka že 
daljše obdobje brez službe in 
da vsekakor prihaja do spre-
memb. To potrdi naslednja 
karta Božje oko. Karta Darilo 
bi lahko nekako pokazala sam 
čas, kdaj se to zgodi – in sicer 
okoli datuma, povezanega 
z rojstnim dnem ali kakšno 
drugo pomembno obletnico. 
Med drugim pomeni tudi, da 
bo bralka delala na področju, 
ki si ga želi in je zanj uspo-
sobljena. Nenadna sreča je 
sicer zelo pozitivna karta, a 
moramo biti previdni. Nima 

dolgega roka trajanja, pride 
in gre, zato moramo pozorni 
na njen prihod in takrat izko-
ristiti vse možnosti za srečo. 
To v tem primeru pomeni 
karta Tat (Lopov). Tat prina-
ša in odnaša, lahko istoča-
sno, in če človek ni pozoren, 
gre mimo, ne da bi vedeli. 
Zato bralki karte svetujejo 
in napovedujejo, da prihaja 
dobra priložnost za službo, 
le naj je ne spregleda. Božje 
oko pove, da služba bo, lah-
ko se vse skupaj že dogaja, 
le da sama informacija še ni 
prišla do bralke. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Roža 61«
Spoštovani! Vašo rubriko 
redno prebiram, sedaj sem pa 
zbrala pogum in vam tudi jaz 
pišem. Zanima me, kako se bo 
uredilo glede dediščine. Ali se 
bova z bratom lepo zmenila 
ali bo potrebna tožba? Ali se 
bo moje finančno stanje kaj 
popravilo? Ali s partnerjem 
ostaneva skupaj ali se bo odse-
lil? Še eno vprašanje glede 
mojega vnuka: vnuk ima zelo 
veliko žalosti v srcu. Ali se bo to 
kaj spremenilo? Iz srca hvala 
in upam na odgovor.
Glede dediščine ne vidim 
sodišča, z bratom se bosta 
sporazumno dogovorila. 
Posledično seveda ne boste 
več imeli krize pri finan-
cah. Bodite le preudarni in 
pametni pri razpolaganju z 
denarjem. Najprej morate 
poskrbeti zase in šele potem 

za vse ostale okoli sebe. S 
partnerjem sta se odtujila 
bolj, kot se zavedate. Že dalj 
časa ne čutite več oziroma 
vam predstavlja breme, kar 
se vam pozna tudi že pri 
zdravju. Sam od sebe ne bo 
naredil nič, tako da je njegov 
odhod povezan samo z vašo 
odločitvijo, kdaj in kako. Moj 
nasvet je, da se imejte radi 
in naredite vse v to smer, da 
zadihate in začnete živeti. 
Njegova bolezen naj ne bo 
izgovor za vašo srečo. On 
sam se je odločil, da v vseh 
stvareh vidi slabo, ne vi. Naj 
vam povem, da vas ima vnuk 
zelo rad in njegova žalost 
zaradi nesprejemanja je res 
velika. Vaš sin ima postavlje-
ne določene okvirje, mimo 
katerih ne zna in za zdaj še 
noče iti. Čas bo prinesel svo-
je in prišel bo dan, ko ga bo 

sprejel takšnega, kot je, saj 
ga ima v resnici rad, čeprav 
tega ne pokaže. Na koncu bo 
še vse dobro. Želim vam vse 
lepo in srečno.

»Dvojček 40« 
Pozdravljeni, draga Tanja. 
Sem se odločil, da vam pišem 
v upanju na dober odgovor. 
Po horoskopu sem dvojček. 
Nimam dekleta, z denarjem je 
slabo in tudi zdravje ni ravno 
najboljše. Zato me zanima, 
kako mi kaže glede vsega tega. 
Lep sončni pozdrav.
Dvojčki smo čudoviti, veseli, 
nasmejani, kot nihče drug ne 
zna biti. A kadar smo žalostni, 
nihče od nas ne premore več-
jih solz kot ravno mi, dvojčki. 
Ampak, verjamemo v sonce 
in da pridejo dnevi, ko sveti 
samo za nas. Pogled v karte 
za vašo usodo je pokazal veli-

ko sonca tako v ljubezni kot 
na finančnem področju, in ko 
bo to vse na svojem mestu, 
se bo seveda poznalo tudi pri 
zdravju. Okoli rojstnega dne-
va se vam obeta neka družba, 
v kateri bo tudi oseba, ki vam 
ogreje srce. Absolutno ne 
boste ostali sami, prav kma-
lu boste v paru. Zaradi slabe 
izkušnje ne smete zatirati 
svojih čustev, takšni, kot ste, 
ste najlepši, pokažite vse to. Z 
manj ne boste nikoli zadovo-
ljni – in prav je tako. Saj veste, 
vse se zgodi ob pravem času 
in vaš vlak še zdaleč ni odpe-
ljal, šele prihaja. Zaradi zveze 
v preteklosti se ne obreme-
njujte več, odločitve so bile 
prave, kajti nasprotno nikoli 
ne bi spoznali prihodnosti, 
ki vas še čaka. Brez skrbi, 
vse gre v pravo smer. Sončen 
pozdrav!

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 51 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 19 deklic in 16 dečkov. 
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 4470, drugemu pa 2740 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 7 dečkov in 9 deklic. Najlažji je bil deček, ki 
je tehtal 2220 gramov, najtežja pa je bila deklica, ki ji je 
tehtnica pokazala 4250 gramov.

Novorojenčki

V Kranju so se v soboto, 23. februarja 2019, poročili Matej 
Jelovčan in Marina Dinčić ter Radovan Marić in Jasna Stajić.

Mladoporočenci

Najstarejše kulturno društvo v občini Tržič, KUD Lom 
pod Storžičem praznuje stoto obletnico delovanja. Prvo 
soboto v marcu so v domačem domu krajanov odprli 
razstavo fotografij delovanja društva, ogledali pa ste si 
lahko tudi dokumentarni film Janeza Slaparja - Temša-
ka. V nedeljo, 10. marca, ob 18. uri pripravljajo Slavnostni 
koncert MePZ KUD LOM in Lomskih fantov; 24. marca ob 
18. uri ponovitev uspešne komedije Zadrega nad zadrego; 
6. aprila ob 19. uri pa slavnostno akademijo ob častitljivi 
obletnici društva.

Kulturniki v Lomu praznujejo častitljivi jubilej

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

www.gorenjskiglas.si
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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
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Nagrade: 3-krat potica (1 kg). Nagrajenec 
nagrado s potrdilom Gorenjskega glasa pre-
vzame v katerikoli trgovini Pekarstva Orehek.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte-
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po-
š lji te do srede, 20. 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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Mamie Gummer (35), najst-
arejša hčerka igralke Meryl 
Streep (69), je postala mami-
ca, igralka pa prvič babica. Po 
poročanju US Weekly se je 
družini pridružil deček. Novi-

ca, da se bo družina povečala, je izbruhnila decembra lani, 
le nekaj mesecev po tem, ko jo je partner Mehar Sethi 
med počitnicami na hrvaški obali zaprosil za roko. Novo-
pečena babica, ki ima poleg Mamie še tri otroke – Henryja 
(39), Grace (32) in Louisa (27) –, novice še ni komentirala.

Meryl Streep postala babica

Pionir rokenrola Jerry Lee Lewis (83) po 
možganski kapi okreva v bolnišnici. Šlo 
je za blažjo obliko kapi, zato zdravniki 
pričakujejo popolno okrevanje. Lewis, 
znan po posebni energiji ter spretnostih 
za klavirjem ter pesmi Great Balls of Fire, 

bo aprila nastopil na festivalu v New Orleansu. Po bese-
dah njegovega predstavnika Lewis v kratkem namerava 
izdati album gospelov.

Jerry Lee Lewis doživel infarkt

V devetdesetem letu starosti je umrla 
igralka Katherine Helmond. Najbolj je 
bila prepoznavna po vlogi Mone Robin-
son v seriji Kdo je šef?, za katero si je 
prislužila tudi dve nominaciji za nagrado 
emmy. V pet desetletij trajajoči karieri je 

med drugimi zaigrala še v seriji Soap ter filmih Čez krov 
in Družinska zarota. Za njo žaluje mož David Christian, 
ki pravi, da je bila Katherine ljubezen njegovega življenja.

Poslovila se je Katherine Helmond

Bratje, ki so združeni pod ime-
nom The Jonas Brothers, so po 
šestih letih izdali novo pesem 
z naslovom Sucker. Za pesem 
so posneli tudi videospot, 
ki vključuje njihove izbranke 

Danielle Jonas, Priyanko Chopra in Sophie Turner. »Vrnili 
smo se,« je v oglasu za Late Late šov oznanila skupina, 
ki je do sedaj izdala štiri albume: It’s About Time, Jonas 
Brothers, A Little Bit Longer in Lines, Vines and Trying 
Times. Se obeta še peti album?

The Jonas Brothers izdali novo pesem

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Jaka Hafner je mlaj
ši brat Gašperja Haf
nerja, s katerim sku
paj živita na kmeti
ji v manjšem naselju 

Papirnica v Škofji Loki. Obe
ma sta blizu delo in življen
je na kmetiji. Starejši Gašper 
bo letos septembra dopolnil 
trideset let, Jaka je od njega 
tri leta mlajši. Doma je prav
zaprav namenjen za gospo
darja, torej da bo peljal kme
tijo naprej, starejši Gašper; 
Jaka pa pomaga očetovemu 
bratrancu na njegovi kmetiji.

Hafnerjeva kmetija spada 
med manjše kmetije, in ko 
sta se brata prijavila v odda
jo, njunima staršema na 

začetku to ni bilo ravno všeč, 
mama Karmen pa nam je tik 
pred začetkom prve oddaje v 
Franconu zaupala, da v bis
tvu do konca nista verjela, da 
bosta fanta res šla v to. Sestra 
Katarina pa ju je pri odločitvi 
podpirala od začetka. Podo
bno tudi prijatelji, čeprav so 
se kar precej nasmejali ob 
misli, da bi ju gledali v Lju
bezni po domače. A v petek 
zvečer smo prav vsi komaj 
čakali, da vidimo, kako se je 
za brata začela ljubezenska 
dogodivščina na televiziji. 

Za zdaj jima kaže dob
ro. Oba sta prejela pisma in 
oba gresta dalje. Spoznali 
smo tudi že njune snubke, 
med katerimi je tudi nekaj 
Gorenjk. Svetlolasa Ana 
Podobnik iz Naklega šteje 

26 let. V šov se je prijavila, 
ker se ji je Gašper zdel zani
miv. Pomembna sta ji zau
panje in iskrenost. Zaveda 
se, da je življenje na kmeti
ji težko, saj je vedno veliko 
dela, a pozitivno plat vidi v 
živalih, ki jih ima zelo rada. 
Predvsem konje in pse. 

Teja Košir prihaja z Jese
nic. Ima 22 let, pritegnil pa 
jo je Jaka. Pravi, da pri par
tnerju išče ljubezen, iskre
nost, sproščenost, nasmeja
nost in pristen odnos. Zase 
pa pove, da je živahno, raz
posajeno, pozitivno in ener
gično dekle.

Brata Hafner torej nadal
jujeta svojo pot v šovu, med 
zmagovalno sedmerico pa 
je tudi ženska predstavnica 
Darja Tomažin. Je marljiva 

ženska vesele narave, ki kdaj 
pa kdaj z veseljem tudi 
zapleše. Prihaja iz Šentru
perta na Dolenjskem in šte
je petdeset pomladi. Obožu
je konje, kar je videti tudi na 
njeni kmetiji, za katero skr
bi sama. In tudi Darja ima 
kar dva snubca, ki prihaja
ta iz Gorenjske: Metod Faj
far je star 57 let in je iz Cer
kelj, Nejc Šimic pa je Škofje
ločan in s svojimi 31 leti njen 
najmlajši snubec. 

S podobnim izzivom pa 
se bo, kot kaže, ukvarjal 
tudi mlajši Hafner, saj ima 
med kandidatkami simpati
čno 42letnico s Ptuja Saško 
Omeragić. 

Kako se bo stvar razplet
la, bomo videli v oddajah, ki 
sledijo.

LJUBEZEN PO DOMAČE
V petek smo si lahko na Pop TV ogledali prvi del za nekatere že kar težko pričakovane romantične 
resničnostne oddaje Ljubezen po domače. Gorenjska tekmovalca, brata Gašper in Jaka Hafner, sta si 
oddajo ogledala v družbi najbližjih in prijateljev v baru Francon v domači Škofji Loki.

Teja Košir / Foto: arhiv oddaje (Pop TV)Ana Podobnik / Foto: arhiv oddaje (Pop TV)

Nejc Šimic / Foto: arhiv oddaje (Pop TV) Metod Fajfar / Foto: arhiv oddaje (Pop TV)

V baru Francon je bilo v petek zvečer živahno. / Foto: Tina Dokl Hafnerjevi: sestra Katarina, Gašper, mama Karmen in Jaka 

Na večeru, namenjenem tradicionalni irski glasbi, so v 
pivnici Lunca v Škofji Loki za glasbo skrbeli člani skupine 
Beer Belly, v strežbi pa sta se dobro znašli domačinki 
Nina Bertoncelj in Tržičanka Tadeja Pernuš. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Pa smo vendarle pričakali letošnji pust! Tako skrit je bil na 
drugi strani koledarja, da se je zdelo, kot da ga letos sploh ne 
bo. Koranti so že prej oblegali smučarje in opozarjali nase, 
otroci so z maskami naredili kolesarski sprevod po domačih 
ulicah, šenčurski Godlarji so tudi že pred časom kuhali svoje 
svinjske dobrote. Tako hitro bo mimo vse skupaj, da bodo na 
pepelnico spet ostali krofi, ki se po krščanskih zapovedih tako 
mastni ne bodo smeli pojesti. No, mislim, da to ne velja za 
miške in krhke flancate, temveč le za krofe in vzhajane flancate, 
ki se dodobra napijejo maščobe. Posušili se bodo, to je res, a 
za k čaju ali beli kavi bodo tudi še konec tedna dobri, bi rekla 
naša mama, kajti takih dobrot pa res ne smeš zavreči. 

Kristinini pustni krofi
Potrebujemo: 1 kg moke, 15 dag masla, 5 rumenjakov, 1 celo 
jajce, 1 žlico sladkorja, 4 žlice ruma, 5 dag kvasa, 2 dl mlačnega 
mleka, sok ter lupina 1 bio pomaranče, sol, sladkor v prahu za 
posipanje, maščoba za cvrtje.
Za krofe vedno vzamemo najboljšo, uležano moko. Presejemo 
jo v skledo in postavimo na toplo. Zdrobljen kvas premešamo 
z žličko sladkorja, 3 žlicami mlačne vode in 2 žlicama moke 
ter postavimo na toplo, da vzhaja. Vzhajan kvas zlijemo k 
presejani moki. Nato zmešamo maslo, sladkor in jajca, da vse 
skupaj naraste. Mešanico dodamo k moki in kvasu, prilijemo 
še mleko in rum, vse skupaj premešamo, solimo in stepamo 
testo 15 minut. Pri tem pazimo, da testa preveč ne dvigamo. 
Stepeno testo pokrijemo in postavimo na toplo, da vzhaja. 
Vzhajano testo razvaljamo za prst na debelo in iz njega z obo-
dom izrežemo krofe. Postavimo jih na toplo, da vzhajajo še 
15–20 minut. Segrejemo maščobo in vanjo polagamo vzhajane 
krofe tako, da je zgornji del v maščobi. Posodo pokrijemo, 
da se krofi dvignejo. Ko spodnja stran svetlo porumeni, jih 
obrnemo in posode ne pokrijemo več. 
Ocvrte krofe polagamo na rešetko, da se z njih odcedi maščo-
ba. Še tople posujemo s sladkorjem v prahu.

Krhki flancati sosede Albine
Potrebujemo: 25 dag moke, 3 dag masla, 2 žlici kisle smetane, 
1 žlico limoninega soka, 3 žlice belega vina, 3 jajca, malo ruma 
in mleti sladkor za posipanje. 
Iz vseh sestavin skupaj naredimo testo kot za rezance. Razva-
ljamo ga za nožev rob na debelo, razrežemo na pravokotnike 
ali kvadrate, v katere napravimo po dve ali tri vzporedne zare-
ze, in jih prepletemo. Nato flancate ocvremo v vroči maščobi 
in še tople potresemo s sladkorjem.

Rožine miške na hitro
Dve jajci in dve žlici sladkorja penasto vmešamo, dodamo na-
vaden jogurt, zmešamo, dodamo 2 jogurtova lončka moke, sol 
in pol pecilnega praška. Dobro premešamo, z žličko zajema-
mo testo in ga polagamo v vrelo olje. Ko se miške napihnejo, 
jih obrnemo, ko se obarvajo do konca, jih s penovko pobere-
mo, odcedimo na papirnati brisači in posujemo s sladkorjem.

Jabolčna torta
Za pripravo jabolčne tor-

te potrebujemo: za hrustlja-
vi pokrov: 150 g moke, 70 g 
mletega sladkorja, 75 g mas-
la; za biskvitno testo: 2 jajci, 3 
žlice moke, 2 žlici sladkorja, 1 
žličko pecilnega praška; za ja-
bolčni nadev: 0,5 kg oluplje-
nih jabolk, 1 pest rozin, na-
močenih v rumu, 2 vanilje-
va sladkorja, 3 liste želatine, 
1 zavitek za vaniljev puding, 
1,5 dl sladke smetane, 250 g 
skute; za skutin nadev: 0,5 kg 
skute, 0,5 l sladke smetane, 1 
žličko cimeta, 4 žlice sladkor-
ja, lupinico 1 bio limone; za 
navlažitev biskivita: 1 dl mle-
ka, 3 žlice ruma.

Priprava hrustljavega po-
krova: Zmešamo moko, slad-
kor in maslo ter vgnetemo 

testo. Testo razvaljamo na 
1 cm debelo in iz njega izre-
žemo krog s pomočjo oboda 
pekača. Krog razrežemo na 
8 enako velikih trikotnikov 
in jih položimo na pekač, 
prekrit s peki papirjem. Pe-
čemo v pečici, ogreti na 180 
°C, od 10 do 15 minut. 

Priprava bislvitnega testa: 
Moko presejemo in ji prime-
šamo pecilni prašek. Beljake 
in rumenjake ločimo. Iz be-
ljakov stepemo trd sneg in 
dodamo sladkor. Mešamo, 
dokler se sladkor ne razto-
pi. Nato k beljakom doda-
mo rumenjaka in na rahlo 
pomešamo. Nato ročno (ne 
uporabljamo mešalnika) 
vmešamo še moko in pecil-
ni prašek. Maso nadevamo v 

model za peko torte in peče-
mo v pečici, ogreti na 170 °C, 
približno 30 minut oz. dok-
ler zobotrebec, ki ga zapiči-
mo v testo, ne ostane suh.

Priprava jabolčne kreme: 
Želatino namočimo v hladni 
vodi. Jabolka narežemo na 
drobne kocke, jim dodamo 

3 žlice vode in vaniljev slad-
kor. Iz tega skuhamo ja-
bolčno čežano, ki jo nato 
spasiramo s paličnim mešal-
nikom. Prašek za vanilin pu-
ding pomešamo s 3 žlicami 
hladne vode in ga zakuha-
mo v jabolčno čežano. Doda-
mo ožeto želatino in rozine. 

Premešamo, da se želatina 
raztopi in vse skupaj neko-
liko ohladimo ter vmešamo 
skuto. Nazadnje dodamo še 
stepeno smetano. 

Priprava skutinega na-
deva: Skuti dodamo cimet, 
sladkor in limonino lupi-
nico. Dobro premešamo in 
nato ročno vmešamo še ste-
peno sladko smetano.

Sestavljanje torte: Okrog 
biskvita namestimo tortni 
obod. Biskvit namočimo z 
mešanico toplega mleka in 
ruma. Nadevamo jabolčni 
nadev in nato še skutin. Tor-
to postavimo za nekaj ur v 
hladilnik. Odstranimo tor-
tni obod in na vrh v krog po-
ložimo piškotne trikotnike 
za hrustljavi pokrov.

Janez Logar

Teden dni smo preživeli v 
Bosni in Hercegovini. Pozna-
mo njene prebivalce, ki delajo 
v Sloveniji. Starejša genera-
cija se spomni nekdanje re-
publike, olimpijskih iger leta 
1984, danes pa predstavlja 
Bosna sinonim za Sarajevo z 
Baščaršijo, za odlično okusno 
balkansko hrano in za dokaj 
nizke cene, še posebno izven 
glavnega mesta in izven turi-
stičnih središč. Ljudje so zelo 
prijazni. V zadnjih dveh letih 
smo Slovenci okupirali Jaho-
rino, ki je postala moderno 
smučarsko središče.

Če hodimo z odprtimi očmi 
po deželi, bomo hitro opazili, 
kako zelo se je ustavil čas v tej 
deželi. Ko pa se pogovarjamo 
z ljudmi, nam brez vedenja o 
vojni takoj postane jasno, da je 
šlo nekaj zelo narobe. Včasih je 
bilo v Bosni kar nekaj odlične 
industrije, danes je večina te 
propadle. Nekaj je je propadlo 
zaradi nekonkurenčnosti, ne-
kaj zaradi vojne. Posledice voj-
ne se vidijo na vsakem koraku 
– tudi na Jahorini je še vedno 
uničen najlepši hotel. V Bosni 
ni veliko tujih investicij, ni do-
volj tovarn, ki bi zagotavljale 
delovna mesta. Ljudje izven 
glavnega mesta živijo zelo skro-
mno. Infrastruktura je uničena 
oziroma se ne razvija, ker dr-
žava, občine preprosto nimajo 
denarja. Trgovine so manj ure-
jene, pločniki pogosto poškodo-
vani, nevzdrževani, zdi se, da 
jih nesnaga moti precej manj 
kot nas … ali pa lahko preprosto 
zapišemo, da je kultura bivanja 
in vsakdanjika pač drugačna 
kot v Sloveniji. No, saj tudi zato 
je čar obiskati drugo deželo. 
Morda lahko na kratko zapi-

šemo, da kar jim je socializem 
zgradil, jim je vojna podrla. Zdi 
pa se mi, da so še mnogo hujši 
problem mednacionalne na-
petosti v Bosni in Hercegovini. 
Dežela ima tri entitete, tri dele, 
ki se strogo ločijo po narodu in 
veri. Nesodelovanje jim bo ver-
jetno onemogočilo skok v bolj 
svetlo prihodnost. Nacionaliz-
mi in različne ideologije poskr-
bijo zase in za ozek krog ljudi, 
večina ljudi želi le normalno 
živeti. To nelogično zmešnjavo 
v Bosni je težko ocenjevati iz 
tuje dežele. 

Vedno navežem stik z doma-
čini. Tudi tokrat sem ga. Pogo-
varjal sem se z nekaj starejšimi 
moškimi. Vsi brez izjeme so 
rekli, kako velika bedarija je 
bila vojna. Da jih je pahnila za 
trideset let nazaj, da je veliko 
ljudi popolnoma brez pomena 
izgubilo svoja življenja, druži-
ne so ostale brez očetov, sinov, 
prijateljev, da so jim porinili v 
roke puške in niso imeli izbire. 
Ali puška ali on. Da so se borili 
za cilje, ki so jih postavili tisti, 
ki so se nato z vojsko okoristili. 
Starejši gospod mi pove, da si 
ni mogel predstavljati, na kaj 
vse se je moral privaditi. Ko 
govorijo o vojski, upočasnijo go-
vor, postanejo otožni, žalostni, 
zakaj se jim je to moralo zgodi-
ti, radi govorijo, povedo, kje so 
še mine … Sedaj pa je nov čas 
in morajo preživeti. 

Bodimo veseli, da živimo v 
Sloveniji, kjer imamo veliko 
dobrih podjetij, kjer nam drža-
va in občine skrbijo za skupne 
dobrine. Ne tarnajmo. Sode-
lujmo in ustvarjajmo.

Bosna danes

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

Mojca Logar

Letos smo torej smučali na 
Jahorini. Presenečena sem bila 
nad urejenostjo smučišča, ki je 
povsem primerljivo s podobno 
velikimi smučišči v Dolomi-
tih ali v Avstriji. Ima sodobne 
šestsedežnice, proge so dolge in 
urejene, olimpijski slalom pa je 
bil le na eni progi. Samo ta ima 
črno oznako zahtevnosti. Vsaj 
polovica gostov je bila Sloven-
cev, ostali so Srbi. Na sedežnici 
sem govorila z Nizozemci in 
slišala se je tudi ruska govorica, 
v resnici pa prevladujemo Slo-
venci. Imeli smo idealne pogo-
je, cel teden sončnega vremena. 
Na smučišču je bila kljub veli-
kim razsežnostim precejšnja 
gneča. Rana ura je zlata ura 
in proga olimpijskega slaloma 
je bila zjutraj povsem prazna. 
Ker pa je vedenje ljudi dokaj 
predvidljivo, je bilo ob dvanajsti 
uri smučišče zopet prazno, saj 
je večina že počivala in uživa-
la v dobri hrani. Tako mirno 
lahko rečem, da je smučišče 
mnogo boljše in večje od našega 
majhnega smučišča v Avstriji. 

Kaj pa namestitev? V Av-
striji bivamo v samostojni svetli 
hišici, ki ima teraso, savno, dve 
stranišči, kopalnico, veliko in 
udobno kuhinjo. Tudi cena je 
temu primerna. Naš apartma 
na olimpijski planini je imel tri 
zvezdice. Ni bil tako udoben 
niti nov in moderen. Veliko lju-
di me sprašuje, koliko to stane. 
Teden smučanja (kar pomeni 
bivanje v apartmaju na smu-
čišču, smučarske vozovnice in 
prevoz) za šest družinskih čla-
nov v Avstriji na manjšem smu-
čišču z luksuznim bivanjem 
stane četrtino več kot smučanje 
na Jahorini. Zapravili pa nis-
mo nič manj. V Bosni si lahko 

omisliš obisk gostilne vsak dan, 
hrana nam je poznana in je 
dobra. V Avstriji je hrana v go-
stilnah zelo draga in po mojem 
mnenju nič kaj okusna. 

Zadnji dan nismo smučali, 
obiskali smo Sarajevo. Vsi ga 
poznate. Bil je ravno 1. marec, 
dan neodvisnosti BiH, torej dr-
žavni praznik. Na trgu sredi 
mesta je bila proslava. Nastopali 
so otroci in mladi. Pripovedovali 
in peli so, Bosna lepa si s soncem 
obsijana, v sreči nihče ni večji, 
vrnite se, naši fantje, matere, 
folklora. Sliši se lepo, dejansko 
pa je vse razdeljeno in razdvoje-
no. Točno se ve, kaj je Republika 
Srbska in kaj Federacija BiH. 
Razobešene zastave nakazuje-
jo, kje si, imajo celo dve univerzi, 
Univerza vzhodno Sarajevo in 
Univerza federacije BiH. Sku-
pina mladih je pripravila veliko 
torto, na kateri je pisalo »Anti 
Dayton pokret«, lahko bi rekli 
protidaytonsko gibanje. Deželo 
so etnično očistili, jo razdelili 
in mednarodna skupnost je to 
potrdila. Mladi pa bi radi eno 
deželo, kjer ne bi bilo deljenja 
po narodnih pripadnostih, kjer 
bi imeli prihodnost in bi bili del 
razvoja in sodelovanja. Vztraja-
li smo, da si ogledamo en muzej 
o zadnji vojni, in kustosinja pra-
vi, tukaj ni dela. Veliko mladih 
in celih družin odhaja v tujino, 
mnogi v Slovenijo. Mešanica 
svetišč in stik kultur je zelo za-
nimiv, v praksi pa zelo težaven. 

Ko smo prišli nazaj v apart-
ma, vprašam Niko, kaj je 
začutila v Sarajevu. »Vse je 
zelo zapleteno, bolj, kot sem 
si predstavljala,« pravi Nika. 
Bilo je zapleteno v preteklosti, 
sedaj je še bolj.

Jahorina

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Vljudno vabljeni na 

koncert stare glasbe
v torek, 9. aprila 2019, ob 19. uri  

v grad Khislstein. 

Ansambel viol da gamba musica cubicularis:
Domen Marinčič, Christoph Prendl,  
Tore Eketorp, Christoph Urbanetz,  

Cristiano Contadin  
nam bo predstavil glasbo 16. stoletja, ki je bila 

ustvarjena za člane rodbine Khisl.

predavanje
KAKO OČISTITI UM IN 
PREBUDITI ZAVEST?
Holozofsko društvo Slovenije
torek, 5. 3., ob 19.00, 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.

pravljična urica
PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE
Robert Kereži, Barbara Kaiser, 
Tone Obadič, Mojca Plaznik Plavec,
Jure Bohinec
četrtek, 7. 3., ob 19.00, dvorana 

literarni večer
VEČER POEZIJE NEŽE MAURER IN 
BRANKICE ČIGOJA
KUD Valentin Kokalj Visoko
sreda, 6. 3., ob 18.00, dvorana
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          IZLETI // od 28. do 31. marca 2019

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, tu-
ristično 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.

Jasna Paladin

Andrej Rezar, alpinist in 
gorski reševalec, doma iz 
Preske pri Medvodah, ki je 
deset let živel tudi v Kamni-
ku, zdaj pa domuje v Lju-
bljani in kot farmacevt dela v 
domžalski lekarni, je bil jav-
nosti najbolj znan po svojih 
plezalskih podvigih in de-
lovanju med gorskimi reše-
valci, lani pa je uresničil svo-
jo otroško željo in napisal 
knjigo. Prvencu je dal naslov 
Vonj zatona – Boj proti Kozo-
rogovi bratovščini in ga pred 
dnevi predstavil bralcem v 
Knjižnici Franceta Balantiča 
Kamnik.

»Res nikdar prej nisem pi-
sal, čeprav od nekdaj rad be-
rem, niti se nisem kaj dos-
ti ukvarjal z umetnostjo ali 
zgodovino, a želja po pisa-
nju je nekako v meni tlela 
dolgo časa, domišljija mi ne-
nehno polni misli in zgod-
ba se mi je kar hitro splet-
la v glavi. Ker se mi je zde-
la res dobra in izvirna, sem 
se lotil pisanja, vse to pa mi 
je vzelo več let, saj sem tudi 
sam spoznal, da je pisanje 
garaško delo,« je povedal 
Andrej Rezar in priznal, da 
je zelo aktivno pisal zadnje 
leto in pol in pri tem branje 
knjig odmaknil nekoliko na 
stran, saj je želel razviti svoj 

slog pisanja. Prav tako se je 
v tem času oddaljil od pleza-
nja, saj ob službi časa za vse 
preprosto ni bilo. Sam pra-
vi, da je knjiga nekaj res po-
sebnega in da se žanra ne da 
opisati z eno oznako. Gre za 
zgodovinsko-futuristično 
kriminalko oz. triler, v kate-
rem je združil svoje pozna-
vanje gora, izkušnje s so-
dišči in znanje farmacije ter 
številna druga zanimanja, ki 
mu polnijo domišljijo. »Te 
mi res ne manjka. Pravza-
prav sem prepričan, da do-
mišljijski svet vsak od nas 
nosi v sebi, ne glede na izo-
brazbo in poklic, razlikuje-
mo se le v tem, koliko smo 

tej domišljiji pripravljeni 
dati prosto pot,« pravi in po-
udarja, da je knjiga tudi pre-
cej duhovna, a vseeno ne fi-
lozofska, čeprav nosi močno 
sporočilo. »Želel sem si, da 
bi knjiga bralcu dala misliti. 
Preko zanimive zgodbe sem 
želel opozoriti na to, da pot-
rebujemo nov družbeni red 
in nov sistem vrednot, ne-
kaj, kar bo temeljilo na skup-
nosti, ne posamezniku in 
kovanju dobička,« namigne 
pri predstavitvi knjige, ki jo 
je večinoma pisal doma, pa 
tudi v domžalski knjižnici.

Dogajanje romana je v pr-
vem delu pomaknjeno daleč 
v preteklost, v čas, ko je živel 

Ötzi (mumija, stara pet tisoč 
let, ki so jo v gorah na meji 
med Italijo in Avstrijo odkri-
li leta 1991), v drugem delu 
pa nas popelje v sedanjost, v 
Slovenijo in italijanske Alpe. 
Avtor skozi celo knjigo vle-
če rdečo nit in išče vzroke, ki 
so današnji svet pripeljali do 
vrhunca zgrešenih vrednot. 
Zgodba se začne v idealnem 
svetu, v katerem se pojavi 
temna sila. To temno silo, 
ki je rdeča nit obeh zgodb, 
avtor poimenuje Kozorogo-
va bratovščina in jo uporab-
lja kot prispodobo za kapi-
tal. Nasprotna sila Kozoro-
govi bratovščini je sinergi-
ja, obe skupaj pa ustvarja-
ta konflikt, ki je osrednji del 
zgodbe.

»Ko sem končal s pisa-
njem, sem bil zelo zadovo-
ljen s svojim izdelkom. Zdaj 
vem, da bi izgubil del življe-
nja, če knjige ne bi napisal, 
ne glede na to, kako bo ali ne 
bo sprejeta med bralci,« pra-
vi o knjigi, ki jo je izdal v sa-
mozaložbi, in čeprav je pisa-
nje zastavil kot trilogijo, ki jo 
bo nadaljeval in dokončal še 
z dvema deloma, ostaja zvest 
tudi goram. Te mu predsta-
vljajo tako sprostitev kot 
adrenalin, zato bo še naprej 
ne le farmacevt in po novem 
pisatelj, ampak tudi alpinist 
in gorski reševalec.

Bujno domišljijo strnil v knjigo
Andrej Rezar je druščino kamniških alpinistov in gorskih reševalcev, v kateri je aktiven, nedavno 
presenetil z izdajo knjige. Čeprav ni nikdar prej pisal, se je lotil romana – zgodovinsko-fantazijske 
zgodbe, ki je med bralci naletela na lep odziv.

Andrej Rezar s svojim knjižnim prvencem, s katerim je 
dokazal, da ima bogato domišljijo, pa tudi prepričanja,  
ki bralcu dajo misliti. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Cerklje – Društvo upoko-
jencev Cerklje ima novo 
vodstvo. Na sobotnem obč-
nem zboru je namreč doz-
dajšnjega predsednika Lo-
vra Plevela, ki je društvo 
vodil zadnjih osem let, na-
domestila Marta Hočevar. 
Društvo, ki sicer šteje dob-
rih 850 članov, svojim čla-
nom omogoča številne ak-
tivnosti za kvalitetno pre-
življanje starosti. Organi-
zirajo pohodniške, kole-
sarske in planinske izle-
te, vsako leto se odpravijo 

tudi na letovanja. Lani so 
teden dni preživeli v Izo-
li, pet dni pa v Dolenjskih 
Toplicah. Udejstvujejo se 
tudi v športnih aktivnostih, 
kot so pikado, balinanje in 
prstomet, ter organizirajo 
telovadbo, julija se družijo 
ob pikniku. Vključeni so v 
vseslovenski program Sta-
rejši za starejše, ki je name-
njen pomoči upokojencem 
pri nekaterih vsakdanjih 
opravilih in krajšanju časa 
ter druženju. Lani je v okvi-
ru projekta osemnajst pro-
stovoljcev z društva tako op-
ravilo okoli 760 obiskov.

Novo vodstvo upokojencev

Alenka Brun

Brezje – Sedmega marca bo 
minilo sto let, odkar se je na 
Brezjah rodil prof. Janez Bole, 
zborovodja in glasbeni peda-
gog. Od leta 1946 je živel v Lju-
bljani, umrl pa je 21. februar-
ja 2007. Ob obletnici njegove-
ga rojstva bo tako ravno na da-
tum rojstva ob 18. uri v Bazili-
ki Marije Pomagaj spominska 
maša, ki jo bo vodil upokoje-
ni nadškof Alojz Uran, sodelo-
vali bodo APZ sv. Cecilije pod 
vodstvom zborovodkinje Ja-
nje Dragan Gombač, nekda-
nje Boletove študentke in pev-
ke, nekdanji pevci komornega 
zbora Slovenski madrigalisti – 
Gallus Singers in organist Du-
šan Ješelnik. 

Janez Bole je v času svo-
jega bogatega umetniške-
ga delovanja ustanovil ali na 

novo oblikoval in vodil števil-
ne zbore, snemal za sloven-
ske in tuje radijske postaje in 
Televizijo Slovenija, kot diri-
gent oz. umetniški vodja je 
gostoval z vokalnimi skupi-
nami tudi v tujini. Poučeval 
je na Srednji glasbeni in ba-
letni šoli v Ljubljani, na lju-
bljanski Akademiji za glas-
bo, predaval na seminarjih 
za zborovodje, bil član oce-
njevalnih žirij in mentor bli-
zu sto zborom. Za svoje ume-
tniško ustvarjanje je leta 1957 
prejel Prešernovo nagrado 
skupaj s Slovenskim okte-
tom, Župančičevo nagrado 
za življenjsko delo leta 2000, 
dve leti kasneje pa še srebrni 
častni znak svobode. V bro-
šuri Boletovi zbori pa je za-
pisano tudi več o njegovem 
umetniškem delu in uspe-
hih. 

Obletnica rojstva 
Janeza Boleta
V četrtek, 7. marca, bo na Brezjah spominska 
maša ob stoti obletnici rojstva dirigenta in nestorja 
slovenskega zborovskega petja Janeza Boleta.

Orehek – Društvo Sorško polje bo 13. marca ob 18. uri pripravi-
lo v osnovni šoli na Orehku predavanje z naslovom Biodinami-
ka kot pot v prihodnost. Predavala bo dr. Maja Kolar, strokovna 
sodelavka Združenja Demeter Slovenija, Biotehniškega centra 
Naklo in Sekcije za biodinamično kmetovanje Dornach.

Biodinamika kot pot v prihodnost
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sudoku_LAZJI_19_18
NALOGA

5 4 2 3
8 9 1 6

1 2 4 5
1 8 3 4

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

9 6 5 7
4 5 2 9

sudoku_LAZJI_19_18

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_18
NALOGA

7 2 1
7 2 6

6 4 3
5 4 9

8 7 1
5 8 6

3 8 6
2 6 7

5 9

sudoku_TEZJI_19_18

REŠITEV

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

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_18
NALOGA

721
726

643
549

871
586

386
267

59

sudoku_TEZJI_19_18

REŠITEV

729631485
413859726
586427931
154986273
698273154
372145869
935718642
267394518
841562397

sudoku_LAZJI_19_18
NALOGA

5423
8916

1245
1834

7698
8527
3271

9657
4529

sudoku_LAZJI_19_18

REŠITEV

561847923
248953176
793162458
629518347
174639285
385274691
832791564
916485732
457326819

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 6. 3.
21.55 POPOLNA KOPIJA
20.20 IZBRISANA
16.45 MIA IN BELI LEV
18.30 BOG, LE KAJ SMO SPET 
ZAGREŠILI?
18.20 ZELENA KNJIGA
15.10 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA 
Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
16.20 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
20.40 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 6. 3.
20.00 STOTNICA MARVEL, 3D
17.30, 20.40 POPOLNA KOPIJA
18.30 IZBRISANA
15.40, 17.40 MIA IN BELI LEV
19.40 ALITA: BOJNI ANGEL
18.10 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D
20.20 INSTANT DRUŽINA
15.30 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA 
Z VELIKIM SRCEM, sinhro.

16.30 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, 
sinhro.
19.10 SREČEN SMRTNI DAN 2
21.15 SOBA POBEGA
17.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
16.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 8. 3.
20.00 BUNKICA

Sobota, 9. 3.
16.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
18.00 BUNKICA
20.00 COLETTE

Nedelja, 10. 3.
16.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
18.00 ŠEPET NEŽNE ULICE
20.15 COLETTE

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 7. marca
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Četrtek, 7. marca
20.00 Špas Teater: MOŠKA COPATA (monokomedija)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
5. 3.

2/11 °C

Nedelja 
10. 3.

–1/15 °C

Sreda 
6. 3.

Četrtek
7. 3. 

Petek
8. 3. 

Sobota
9. 3.

0/14 °C 4/15 °C 2/13 °C 0/12 °C

Ponedeljek 
11. 3.

Torek
12. 3.

Sreda
13. 3.

Četrtek
14. 3.

–2/15 °C –1/13 °C –1/10 °C 0/10 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

5. 3. tor. Janez, pust 6.34 17.53

6. 3. sre. Nika 6.33 17.55 

7. 3. čet. Tomaž 6.31 17.56           

8. 3. pet. Janez, dan žena 6.29 17.57

9. 3. sob. Frančiška 6.27 17.59

10. 3. ned. 40 mučenikov 6.25 18.00

11. 3. pon. Krištof 6.23 18.02

Copatki za novorojenčke Drage pletilje, na srečanje 
vas vabimo jutri, v sredo, 
6. marca, ob 16. uri na Na-
zorjevo ulico 1 v Kranju.

Do snidenja lep pozdrav!

w
w

w
.g

or
en

Js
ki

gl
as

.s
i

Janez Kuhar

Železniki – V Osnovni šoli 
v Železnikih je bila ob kon-
cu februarja 24. skupščina 
Kluba tajnic Gorenjske in 
hkrati prva, odkar je delo 
predsednice prevzela Bo-
jana Kavčič, ki je v poroči-
lu o lanskem delu kluba po-
udarila skrb za izobraževal-
no, delovno in družabno 

povezovanje članic, izme-
njavo izkušenj ter sodelo-
vanje pri humanitarnih de-
javnostih. Spomnila je tudi 
na redne »čveke«, ki jih obi-
čajno združijo z zanimivim 
predavanjem ali delavnico. 
Tako so se sprehodile po ka-
njonu reke Kokre in po Žit-
nih poljih, prisluhnile poto-
pisnemu predavanju o Mo-
skvi in Sankt Peterburgu, 

si ogledale balet Hrestač ... 
Pred klubom so letos nove 
naloge, velik poudarek 
bodo dale izobraževanju in 
pridobivanju novih članic. 
Trenutno jih je v klubu 42, 
je povedala Kavčičeva, ki je 
dobila novo »desno roko«. 
Za podpredsednico so na-
mreč na petkovi skupščini 
izvolile Bojano Košnik Čuk. 
Udeleženke skupščine je 

pozdravil ravnatelj Osnov-
ne šole Železniki Franc 
Rant, večer pa so popestrile 
plesalke in plesalci Osnov-
ne šole Železniki pod vod-
stvom Tine Pintar. Skupšči-
ne so se udeležile tudi Suzi 
Asfour, predsednica Zveze 
klubov tajnic in poslovnih 
sekretarjev Slovenije, ter 
predstavnici Kluba tajnic 
Ljubljane in okolice. 

Srečanje gorenjskih tajnic
Članice Kluba tajnic Gorenjske so se ob koncu februarja zbrale v Osnovni šoli v Železnikih na skupščini 
kluba. Velik poudarek dajejo izobraževanju in druženju.

Gorenjske tajnice so se letos zbrale na skupščini v Železnikih. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer si 
bomo ogledali postne prte, ki so posebnost na Koroškem. S prti, ki so večinoma 
poslikani s slikami iz Kristusovega življenja in trpljenja, v postnem času prekri-
jejo oltarje. Najprej bomo obiskali cerkev pri Gospe sveti. Nato se bomo čez 
Gosposvetsko polje peljali do romarske cerkve v Krki, ki se po nemško imenuje 
Gurk. Obiskali bomo veličastno stolnico, kjer je obešen največji postni prt. Za-
tem bomo obiskali še Vovbre / Haimburg, kjer imajo najstarejši, več sto let star 
postni prt. Sledilo bo kosilo v Globasnici v gostilni Pri Hudlnu. Z nami bo tudi 
novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 32 evrov
in vključuje: oglede po programu, ogled cerkva s postnimi prti, kosilo, prevoz in DDV.

 GG izlet // 18. marec 2019

Postni prti na Koroškem
Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
z AP Mercator Primskovo . . . . . . . .  7.15
z AP Globus Kranj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.25
z AP Radovljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
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. 
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva  
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo 
potne stroške.

www.gorenjskiglas.si  
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Skrbnik informacijske varnosti /Security officer, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: razvoj in upravljanje celostnega sistema za nadzor in-
formacijske varnosti v podjetju, vpeljava izboljšav ter preventivnih ukrepov na po-
dročju informacijske varnosti, obvladovanje varnostnih incidentov in dogodkov, 
uresničevanje zahtev za varovanje informacij v skladu s standardom ISO 27001 ... 
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 24. 3. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Delavec v montaži-varilec, m/ž (Komenda)
Iščemo varilca za delo v montaži. Pričakujemo ročno spretnost ter voljo do učenja. 
Nudimo delo v pozitivno naravnanem kolektivu, možnost napredovanja, redno 
plačilo, urejeno delovno okolje. Mapi pipe, d. o. o., Gorenjska cesta 9, 1234 Mengeš. 
Prijave zbiramo do 24. 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-ameriškim 
konceptom. Od solat, burgerjev in različnih prigrizkov do sveže stiskanih sadnih so-
kov, 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.

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.

Vodja prodaje, m/ž (Kranj) 
Iščemo samostojnega, samoiniciativnega in kreativnega vodjo prodaje. Če ste 
odličen vodja, sposobni samostojno voditi izvedbo prodajne strategije in pripelja-
ti podjetje do želenih prodajnih ciljev, vas vabimo, da se prijavite na prosto delovno 
mesto in postanete del zgodbe o uspehu v mednarodno priznanem podjetju. Iskra 

ISD Strugarstvo, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 3. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec mehatronik, m/ž (Ljubljana ali Škofja Loka) 
Pričakujemo: primerno izobrazbo (V. stopnja, tehnik mehatronik), vestnost ter za-
nesljivost pri delu, prednost imajo kandidati z izkušnjami, poznavanje aktualnih 
tehnologij in strojev, po uvajanju bo delo potekalo v dveh ali treh izmenah. LTH Ca-
stings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 3. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Gorenjska)
Za naše poslovalnice na Gorenjskem iščemo prodajalce za krajši delovni čas. Delov-
ne naloge: delo pri blagajni, zlaganje blaga na police, skrb za prezentacijo sadja in 
zelenjave ... Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo 
do 31. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodaje, m/ž (Slovenija) 
Razumete, kaj v poslovanju pomeni koncept performance? Ste pripravljeni predla-
gati strategijo prodaje in jo s podporo uprave tudi uresničiti? Vam je v veselje delo 
tako s korporacijami kot majhnimi podjetji in tudi z zvezdniki iz sveta športa in za-
bave? Imate željo razvijati svoj prodajni tim? In predvsem – je že čas, da nekje pus-
tite svoj pečat? Alcom, d. o. o., Partizanska c. 26, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 
3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Pogoji: končana srednja šola trgovske ali ekonomske smeri, zaželene delovne izku-
šnje v prodaji, komunikativnost, prijaznost, marljivost in delo v timu, dobre orga-
nizacijske in prodajne veščine. CCC Obutev, d. o. o., Loška 10, 2000 Maribor. Prijave 
zbiramo do 11. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja servisa, m/ž (Kranj) 
Organiziranje, vodenje, razporejanje delovnih ekip na področju prezračevanja in 
hlajenja, ogled objektov in priprava ponudb, dogovarjanje s strankami, izdelava 
normativov in kalkulacij, spremljanje predpisov in novosti s področja dela. Klima 
Belehar prezračevanje in klimatizacija, d. o. o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 3. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni tehnolog za brizganje plastike, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: spremljanje tehnoloških parametrov in kakovosti izdel-
kov med proizvodnim procesom, optimizacija obstoječih tehnoloških procesov,  
menjava orodij in zagon strojev za brizganje plastike. Sibo G., d. o. o., Kidričeva  
cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 3. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Komercialisti za delo v poslovalnici, m/ž (Kranj, Ljubljana) 
Vsebina dela bo povezana predvsem z naslednjimi nalogami: prodaja bančnih sto-
ritev pravnim in fizičnim osebam, opravljanje komercialnih in podpornih del, veza-
nih na bančno poslovanje v poslovalnici, navezovanje poslovnih stikov in promo-
cija storitev banke. Abanka, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 13. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Medijski pokrovitelj:
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KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Spominska slovesnost
Šenčur – Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Šenčur 
vabi na spominsko slovesnost ob obletnici tragedije Pipa-
nove in Sušnikove družine, ki bo v soboto, 9. marca, ob 11. 
uri v Šenčurju, na Stružnikovi poti 2. Slavnostni govornik bo 
Evstahij Drmota.

Čebela na cvetu in v svetu
Žiri – V četrtek, 7. marca, Krajevna knjižnica Žiri in Čebelar-
sko društvo Žiri vabita na predstavitev knjige ddr. Marije Sta-
nonik z naslovom Čebela na cvetu in v svetu. Na prireditvi, 
ki se bo ob 19. uri začela v prostorih Stare šole v Kulturnem 
središču Stare Žiri, bodo člani Čebelarskega društva Žiri v 
čebelam posvečenem večeru predstavili tudi svojo aktivnost 
ter seveda čebelje izdelke.

Belo se pere na devetdeset
Tržič – Danes, v torek, 5. marca, se bo ob 19. uri v Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja začela predstavitev romana Bronje 
Žakelj Belo se pere na devetdeset. Roman nosi pomembno 
sporočilo: ko človek težko zboli, naj mu bližnji in prijatelji ne 
obrnejo hrbta, pač pa naj se pogovarjajo z njim, govorijo o 
bolezni in ga bodrijo. 

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo v torek, 5. mar-
ca, ob 16.30 angleške igralne urice; v sredo, 6. marca, bodo 
ob 16. uri nemške igralne urice, ob 17. uri pa ustvarjalne de-
lavnice; v četrtek, 7. marca, bo ob 17. uri ura pravljic. Pravlji-
co bo povedala Grofica.

Dan ščitnice
Ljubljana – Humanitarno društvo Metuljčica vabi na Dan 
ščitnice, kjer se zberejo ščitnični bolniki iz cele Slovenije. 
Prireditev bo v soboto, 9. marca, v dvorani Četrtne skupnos-
ti Trnovo, Devinska 1b, z začetkom ob 8.30. Predavala bosta 
prof. dr. Borut Štrukelj in tirologinja Nataša Bedernjak Bajuk, 
ki bosta tudi odgovarjala na vprašanja.

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo jutri, v sredo, 
6. marca, ob 9. uri delavnica Zdravo jem. V četrtek, 7. marca, 
bo ob 17. uri predavanje Kako poslušati svoje srce, v petek, 8. 
marca, pa ob 18. uri plesno-ustvarjalna delavnica za otroke, 

stare od pet do osem let. Obvezne prijave sprejemajo na te-
lefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Hrušica – V četrtek, 7. marca, bodo v Knjižnici Hrušica ob 
16. uri ustvarjalne delavnice.

Slovenski Javornik – V torek, 5. marca, bodo v Knjižnici Javor-
nik - Koroška Bela ob 15. uri družabne igre.

Tržič – Na uri pravljic, ki bo v četrtek, 7. marca, se bodo ob 
17. uri na otroškem oddelku tržiške knjižnice predstavili člani 
dramskega krožka OŠ Križe z igrico Prijatelji.

Zakaj valentinovo, če imamo gregorjevo?
Tržič – Praznovanje gregorjevega v Tržiču začenjajo v četr-
tek, 7. marca, ob 18. uri, ko bo v Galeriji Atrij odprtje raz-
stave z naslovom »Zakaj valentinovo, če imamo gregorje-
vo?«. Razstavljeni bodo gregorčki oz. barčice iz več desetih 
slovenskih krajev, ki kažejo, kako razširjeno je praznovanje 
spuščanja luči po vodi v sodobnosti. Osrednji dogodek ob 
gregorjevem, Vuč u vodo, ki jo pripravlja Občina Tržič, ob 
njej pa sta glavna nosilca dogodka Osnovna šola Bistrica in 
Tržiški muzej, pa bo v ponedeljek, 11. marca, popoldne. 

OBVESTILA
Občni zbor
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 5. mar-
ca, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik na redni letni občni zbor. 

PREDAVANJA

O negi in vzgoji gorenjskih nageljnov
Bled, Poljane – Gorenjska turistična zveza v sodelovanju s Tu-
rističnim društvom Bled organizira predavanje o negi in vzgo-
ji gorenjskih nageljnov v četrtek, 7. marca, ob 18. uri na Višji 
strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled. Drugo predava-
nje bo v soboto, 9. marca, ob 10. uri v Šubičevi hiši v Poljanah.

S kombijem do Dakarja in naprej do Burkina Fasa
Škofja Loka – Danes, v torek, 5. marca, bo ob 19. uri v Knji-
žnici Ivana Tavčarja Škofja Loka potopisno predavanje Zo-
rana Furmana z naslovom S kombijem do Dakarja in naprej 
do Burkina Fasa.

Prikaz točenja brezove vode in spomladansko 
čiščenje telesa
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 12. marca, ob 19.30 
priznani vodiški zeliščar Miran Čebašek razkril zdravilne 
skrivnosti, ki jih v sebi skriva breza.

O rezi sadnih rastlin
Tržič – Jutri, v sredo, 6. marca, se bo ob 19. uri v tržiški knji-
žnici začelo strokovno predavanje O rezi sadnih rastlin z Ja-
nom Bizjakom, doktorjem agronomije. Poznani predavatelj 
bo ljubiteljske vrtičkarje in strokovno javnost nagovoril v ak-
tualnem času, ki je namenjen skrbi za vrt in rastline.

KONCERTI
Slavnostni koncert
Lom – Slavnostni koncert MePZ KUD Lom in Lomskih fan-
tov ob 100-letnici društva bo v nedeljo, 10. marca, ob 18. uri 
v Domu krajanov Lom pod Storžičem.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

23Gorenjski glas
torek, 5. marca 2019 MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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. 

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
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NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo v industrijski coni v 
Šenčurju, na parceli 1.200 m2, tel.: 
041/642-416 19000596

MOTORNA VOZILA

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

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

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

KURIVO
PRODAM

ROČNO narejene butare za krušno 
peč, bukev - leska, tel.: 040/491-714 
 19000593

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000558

PRIDELKI
PRODAM

KVALITETNO domače žganje iz ne-
škropljenih jabolk, hrušk, sliv, tel.: 
040/389-518 
 19000598

VINO – belo in rdeče – cviček, le-
tnik 2018, ter domače žganje, tel.: 
07/304-73-27 19000599

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 18. kroga – 3. marca 2019
2, 6, 7, 19, 24, 26, 27 in 8

Loto PLUS: 8, 9, 15, 17, 27, 28, 38 in 26
Lotko: 2 8 5 0 2 3

Sklad 19. kroga za Sedmico: 1.070.000 EUR
Sklad 19. kroga za PLUS: 260.000 EUR
Sklad 19. kroga za Lotka: 220.000 EUR

LOTO

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, tel.: 041/356-292 19000595

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo in KG piščanci. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 19000552

KUPIM

BIKCA simentalca, starega od 5 do 21 
dni, tel.: 04/255-19-28  
 19000592

OSTALO
PRODAM

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO kuharja, delo je do-
poldansko. Več informacij na tel.: 
040/130-877. Gostilna Logar, Igor Lo-
gar, s.p., Hotemaže 3a, Preddvor  
 19000597

V PODJETJU Iroplast iščemo na-
tančnega in doslednega sodelavca 
(m/ž) s takojšnjim začetkom dela v 
tiskarni z možnostjo priučitve. Delo je 
zanimivo in razgibano. Prošnjo za delo 
pošljite na info@iroplast.si. Iroplast,  
d. o. o., Glavna c. 42, Naklo.  
 19000591

STORITVE
NUDIM

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

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

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete in 
opleske vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19000587

FLORIJANI, 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  
 19000553

REZ in zaščita sadnega drevja. Bran-
ko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 19000570

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 19000555

RAZSTAVE

Razstava Nine Pečar

Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje samostojne slikarske 
razstave Nine Pečar. Umetnica, ki končuje ALUO v Ljubljani, 
bo nastopila tudi kot violinistka. Prireditev bo danes, v torek, 
5. marca, ob 19. uri v Pavlinovi galeriji Doma J. Filipiča v 
Naklem (za Hotelom Marinšek).

Nedokončane zgodbe

Kranj – V četrtek, 7. marca, bo ob 19. uri v Stebriščni dvorani 
Mestne hiše odprtje razstave Nedokončane zgodbe ustvar-
jalca Domna Dimovskega, člana Likovnega društva Kranj.

Zbirka predmetov s podobo Tita
Kranj – V četrtek, 7. marca, bo ob 18. uri v Galeriji Mestne 
hiše odprtje razstave Zbirka predmetov s podobo Josipa 
Broza - Tita avtorjev Slavka Hočevarja in Janeza Šublja.

Likalnik in druge zgodbe
Škofja Loka – V petek, 8. marca, bo ob 19.30 v Galeriji So-
kolskega doma odprtje razstave članic Združenja umetnikov 
Škofja Loka Likalnik in druge zgodbe.

Jeseničani, ali poznate svoje mesto?
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice ob 90-letnici mes-
ta Jesenice in občinskem prazniku Občine Jesenice vabi na 
predstavitev zgodovine mesta, ki jo bosta v Galeriji Kosova 
graščina v četrtek, 7. marca, ob 14. uri pripravila kustosa mu-
zeja dr. Marko Mugerli in Aljaž Pogačnik.

PREDSTAVE

Govorice
Bohinjska Bela – Kulturno društvo Bohinjska Bela »Gledali-
šče Belansko« bo premierno uprizorilo komedijo Govorice v 
petek, 8. marca, ob 19.30 v Domu krajanov Bohinjska Bela. 
Ponovitev predstave bo v soboto, 9. marca, ob 19.30.

Žiri – Društvo kmečkih žena Žiri bo v sodelovanju s škofjelo-
ško enoto Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj pripravilo v 
četrtek, 7. marca, z začetkom ob pol štirih popoldne v zadruž-
nem domu v Žireh predavanje o pridelavi zelenjave v zaprtem 
prostoru in o vzgoji sadik. Predavala bo kmetijska svetovalka 
Majda Luznar, ki se tudi sama ukvarja s pridelavo zelenjave v 
rastlinjaku in ima sicer s tem veliko izkušenj. Po predavanju 
bo odgovarjala na vprašanja udeležencev.

O pridelavi zelenjave in vzgoji sadik
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Anketa

Grega Orel, Bohinjska Bela:

»Našemil sem se v klovna, 
predvsem zaradi druženja in 
otrok. Našemljeni smo prav 
vsi. Pust je za nas lep običaj 
in ga spoštujemo in posku-
simo biti v tem času čim bolj 
aktivni, sploh zaradi otrok.«

Breda Ložar, Koroška Bela:

»Danes sem se našemila 
predvsem zaradi vnuka in 
smo vsi skupaj prišli na Bled. 
Se pa iz otroštva spominjam 
povork, na katerih so bile v 
ospredju predvsem zanimi-
vosti iz domačega kraja.«

Tim Zupančič, Kranj:

»Jaz sem doktor klovn. Za 
pusta se sicer našemim vsa-
ko leto, vendar ga ne bi imel 
vse leto, tudi krofov nisem 
veliko pojedel. V soboto smo 
bili v na povorki v Kopru, kjer 
je bilo veliko maškar.«

Uroš Kralj, Bled:

»Na pustno povorko na Bled 
smo prišli predvsem zaradi 
otrok. Hčerka je labod, sin 
slikar, jaz pa sem se našemil 
bolj na hitro. Sicer pa nam 
šele zadnji dve leti uspe, da 
se sploh našemimo.«

Manca Perdan

Pust je čas, ko se našemimo, 
pojemo veliko krofov, se ve-
selimo, velik pomen pa ima-
jo tudi pustne povorke. Zato 
smo naključne mimoidoče 
na pustnem rajanju na Bledu 
vprašali, zakaj so se našemili 
in kaj menijo o pustu.

Foto: Tina Dokl

Za pusta se radi 
našemijo

Uroš Zupan, Tržič:

»Na Bledu sem zaradi otrok. 
Našemimo se vsako leto, 
danes sem s seboj pripeljal 
gasilca, policista, čebelico in 
luciferja. Skupaj gremo tudi 
po hišah. Je pa pust super. 
Škoda, da ne traja vse leto.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bo 
nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Jutri bo dokaj sončno. Jutro 
bo hladno, popoldne pa se bo okrepil jugozahodni veter. V 
četrtek bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo okrepljen 
jugozahodnik.

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

Maja Bertoncelj

Bled – Ob zvokih pihalne 
godbe iz Gorij sta v soboto 
zvečer na sprejem na Bled 
prišli domačinka Katja Viš-
nar in Anamarija Lampič iz 
Valburge pri Smledniku. Na 
svetovnem prvenstvu v nor-
dijskem smučanju v Seefel-
du sta osvojili srebrni meda-
lji v ekipnem sprintu v kla-
sični tehniki. 

»Tisti, ki spremljamo tek 
na smučeh, smo začutili, da 
ekipa deluje kot eno. V tem 
loncu je začelo nekaj brbota-
ti, vse skupaj se je stopnje-
valo in čakali smo, kdaj ga 
bo razneslo. Kaj je lahko le-
pšega, kot da se je to zgodi-
lo na svetovnem prvenstvu. 
Ta dan in ta medalja bosta, 
upam in verjamem, imela 
dolgoročne posledice prav 
pri vseh, ki delamo v teku 

na smučeh, da se bosta do-
taknila najmanjšega ciciba-
na, tekača, entuziasta, vsa-
kega, ki ima rad šport in še 
posebno tek na smučeh,« je 
dejal Simon Jan, predsednik 

panoge tek na smučeh na 
Smučarski zvezi Slovenije. 

Prvi sprejem je bil na Ble-
du, kjer je svoje prve teka-
ške korake pri trenerju Vin-
ku Poklukarju v TSK Bled že 
dolgo tega začela Katja Viš-
nar. »Bilo je naporno. Pre-
senečena sem, da sem tako 
dolgo vztrajala, ker je tek na 
smučeh zares garaški šport. 
Trdo delo mi je ustrezalo in 
se mi obrestovalo,« je deja-
la Višnarjeva. Na drugi stra-
ni je mlajša v dvojici Anama-
rija Lampič pravzaprav šele 
na začetku poti. Medalja ji je 

dodatna motivacija. »Po po-
samičnem sprintu smo bili 
žalostni, razočarani. Že tak-
rat sem rekla, da se bova s 
Katjo maščevali, in mislim, 
da nama je to dobro uspelo,« 
je dejala članica TSK Triglav 
Kranj. Njuno iskreno veselje 
v cilju je bilo nekaj nepozab-
nega, tudi za Petro Majdič, ki 
je prav tako prišla pozdravit 
svoji nekdanji sotekmoval-
ki. »Uživala sem med gleda-
njem tekme. Medaljo sta si 
pritekli skupaj, zmagala je ce-
lotna ekipa. Tega v mojih ča-
sih ni bilo. Toliko iskrenega 

veselja, kot sta ga pokaza-
li v cilju, sem v zadnjih letih 
pogrešala kjerkoli v sloven-
skem športu,« je dejala.

V cilju je jokala praktič-
no celotna ekipa, ki jo letos 
vodi glavni trener Nejc Bro-
dar. »Točno na ta dan se je 
vse poklopilo, od deklet do 
vseh spremljevalcev, ki smo 
bili zraven. V čast in ponos 
mi je bilo delati s to ekipo na 
ta dan,« je povedal Škofjelo-
čan. »To je nekaj najlepše-
ga, kar smo letos doživeli,« 
pa je dodal Janez Fajfar, blej-
ski župan. 

Sprejeli srebrni tekačici
Srebrni smučarski tekačici Anamarija Lampič in Katja Višnar, slovenski junakinji svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju, sta se vrnili domov. Prvi sprejem je bil na Bledu.

Svetovni podprvakinji Anamarija Lampič in Katja Višnar /Foto: Peter Košenina

Včeraj popoldan je bil v 
Smledniku sprejem še za 
Anamarijo Lampič. 

Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice so včeraj znova odprli 
oddelek za zdravstveno nego in oskrbo, ki je bil zaprt zaradi 
odpravljanja posledic požara. »Po dobrem mesecu dni, ko 
je v eni od bolniških sob na oddelku za zdravstveno nego 
in oskrbo izbruhnil požar, na oddelek zopet sprejemamo 
paciente, ki potrebujejo podaljšano bolnišnično zdravljenje 
in rehabilitacijo, ter paciente, katerih odpust iz bolnišnice ni 
mogoč. Oddelek je, razen bolniške sobe, kjer je izbruhnil po-
žar, prenovljen in pripravljen za oskrbo pacientov. Glede na 
prostorsko stisko v bolnišnici nam vsaka prosta postelja in 
s tem možnost namestitve pacientov zelo veliko pomeni,« 
je povedala Maja Valjavec iz službe za odnose z javnostmi 
Splošne bolnišnice Jesenice.

Oddelek za zdravstveno nego po požaru odprt

Naklo – Čebelarsko društvo (ČD) Naklo je na nedavnem 
občnem zboru izvolilo novega predsednika Janeza Markiča. 
Dosedanji zaslužni predsednik Janez Pivk, ki je društvo vodil 
dobrih trideset let, je sam izrazil željo po zamenjavi na tej 
funkciji, bo pa Pivk še naprej aktivno sodeloval pri dejavnostih 
društva. Na občnem zboru so podelili tudi priznanja. Prizna-
nja Antona Janše tretje stopnje so prejeli čebelarji, ki so tudi 
člani ČD Naklo več kot deset let: Metka Čuk iz Zgornjih Du-
pelj, Simon Debeljak iz Srednje vasi pri Šenčurju, Jože Gričar 
iz Gobovc, Francka Košnjek iz Cegelnice in Martin Umek iz 
Bistrice pri Tržiču. Priznanja Antona Janše druge stopnje so 
prejeli čebelarji, ki so tudi člani ČD Naklo več kot dvajset let: 
Tone Kuhar s Police pri Naklem, Rajko Čuk iz Zgornjih Dupelj 
in Alojz Bečan iz Strahinja.

Čebelarsko društvo Naklo z novim predsednikom

Vilma Stanovnik

Kranj, Škofja Loka – Včeraj 
dopoldne so policisti obrav-
navali več prometnih ne-
sreč. Prva se je zgodila že 
zgodaj zjutraj v Škofji Loki, 
ko je voznica, domnevno za-
radi utrujenosti, zapeljala 
na nasprotno smerno vozi-
šče, po katerem se je pripe-
ljal voznik pod vplivom al-
kohola. Udeleženca sta tr-
čila. Voznica bo obravnava-
na zaradi povzročitve pro-
metne nesreče, drugi udele-
ženec pa zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola. 

Zaradi prevrnitve tovor-
nega vozila je bil včeraj 
dlje časa oviran promet na 

brniški cesti pri krožišču za 
letališče. V času zapore ces-
te je bil urejen obvoz.

Istočasno je bil, zara-
di prometne nesreče, ovi-
ran tudi promet na Planini 
pri trgovskem centru Qlan-
dia. Policisti, ki so obravna-
vali prometno nesrečo med 
voznikom tovornega vozila 
in kolesarjem, so pojasnili, 
da okoliščine kažejo na kriv-
do kolesarja. Kolesar naj bil 
namreč na križišču prevo-
zil prometni znak STOP in 
trčil z voznikom tovornega 
vozila, ki je vozil po predno-
stni cesti. Po neuradnih po-
datkih gre za starejšega kole-
sarja, ki je zaradi poškodb na 
kraju nesreče umrl.

V trčenju s tovornjakom 
je kolesar umrl
Med včerajšnjimi prometnimi nesrečami je bila 
najhujša na Planini, kjer je umrl kolesar.


