
GORENJSKA

Zaključili izjemno 
uspešno leto
Lansko leto je bilo finančno naju-
spešnejše v več kot šestdesetletni 
zgodovini Turističnega društva 
Lesce. Prenova Kampa Šobec se 
nadaljuje. V kampu so lani zabele-
žili desetodstotni porast števila 
gostov, vseh je bilo 52 tisoč.

5

GORENJSKA

Za razvoj potrebujejo 
hitrejše povezave
Upravljavec letališča in šest okoli-
ških občin opozarjajo, da si za ure-
janje prometne problematike in 
nadaljnji razvoj želijo večjega an-
gažmaja države. S prometno reso-
lucijo predlagajo tudi konkretne 
ukrepe.

6

KRONIKA

Ugrabitelj  
v črnem golfu?
Na Gorenjskem naj bi neznanec s 
črnim golfom poskusil ugrabiti 
mlado dekle. Poškodoval je ni, kraj 
je zapustil, ko se mu je izvila iz 
prijema. Policisti so primer začeli 
preiskovati takoj po objavi na 
družbenem omrežju. 

14

ZADNJA

Pogajanja  
o stavki potekajo
Včeraj dopoldne so se delavci Ko-
munale Kranj z že nekdanjim di-
rektorjem Matjažem Berčonom 
pogovarjali o morebitni petkovi 
stavki, potlej pa je skupščina pod-
jetja za novo v. d. direktorice ime-
novala Mojco Košir Štojs.

24

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no s plohami. Jutri bo 
spremenljivo oblačno.  
V četrtek bo sprva sončno, 
popoldne se bo pooblačilo. 

2/9 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Ana Šubic

Zali Log – Na Zalem Logu 
je minuli četrtek poteka-
la predstavitev druge faze 
projekta protipoplavne ure-
ditve porečja Selške Sore, v 
okviru katere načrtujejo iz-
gradnjo zadrževalnika pod 
Sušo, ki pa mu vaščani niso 
naklonjeni. Že leta 2012 ob 
javni razgrnitvi projekta so 
izrazili nestrinjanje in pre-
dlagali drugačne ukrepe ter 
se povezali tudi v civilno ini-
ciativo, ki so jo lansko jesen 
ponovno obudili. V dopisu, 
ki so ga januarja poslali pri-
stojnim državnim službam, 
so zapisali, da zadrževalniku 
še vedno nasprotujejo. 

V skrbeh zaradi zadrževalnika
Eden ključnih ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti Železnikov je izgradnja dvajset metrov visokega 
zadrževalnika vode pod Sušo, čemur pa vaščani Zalega Loga niso naklonjeni.

S predstavitve načrtovanega zadrževalnika pod Sušo v kulturnem domu na Zalem Logu  

Urša Peternel

Žirovnica – V Poslovni coni 
Žirovnica je podjetje NGEN 
iz Most, ki je v lasti Damia-
na Merlaka in Romana Ber-
narda, začelo graditi poslov-
no-trgovski center. Ta bo 
obsegal štiri stavbe s sku-
paj skoraj pet tisoč kvadra-
tnih metrov površin. Osred-
nji objekt bo namenjen po-
slovni dejavnosti, na dva ti-
soč kvadratnih metrih po-
vršin v dveh nadstropjih 
bo poslovne prostore ime-
lo podjetje NGEN, del pa jih 

bodo oddali v najem. Poslov-
ni prostori bodo omogočali 
zaposlitev 180 ljudi. En del 
bo namenjen trgovski dejav-
nosti, tisoč kvadratnih me-
trov velik prostor bodo od-
dali v najem, pogajanja z 
interesenti pa še potekajo. 
Tretji del bo gostinski, na-
jemnik je že izbran, četrti 
del pa bo namenjen storitve-
ni dejavnosti, zanimanja za 
najem pa je že zdaj precej,  
je povedal solastnik in direk-
tor podjetja NGEN Roman 
Bernard. 

Merlak in Bernard gradita v Žirovnici
Podjetje NGEN v lasti Damiana Merlaka in Romana 
Bernarda v Poslovni coni Žirovnica gradi velik 
poslovno-trgovski center. Naložba je vredna več kot 
osem milijonov evrov. V sklopu centra bo podjetje 
Tesla postavilo tudi hitre električne polnilnice.

Investicija je vredna več kot osem milijonov evrov. / Simulacija: Ržišnik Perc Skupina
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Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Na včeraj-
šnji osrednji državni slo-
vesnosti ob mednarodnem 
dnevu Civilne zaščite (1. 
marca) na Brdu pri Kranju 
so že tradicionalno podelili 
priznanja posameznikom in 
organizacijam, ki so pripo-
mogli k utečenemu delova-
nju sistema varstva in zašči-
te pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. Po vsej drža-
vi bodo letos podelili 275 pri-
znanj – 145 bronastih zna-
kov, 66 srebrnih znakov, 34 
zlatih znakov, 29 plaket in 
kipec Civilne zaščite (CZ), 

na včerajšnji prireditvi pa so 
podelili 33 teh priznanj. Na 
Gorenjskem bodo letos po-
delili skupno trideset pri-
znanj, najvišji – plaketi CZ – 
sta že na Brdu prejela kranj-
skogorski gorski reševalec 
Aleš Robič in vodnik reše-
valnega psa Miran Tišler iz 
Tržiča. Regijska prireditev 
ob dnevu CZ bo sicer v četr-
tek potekala v Naklem. 

Najvišje priznanje, kipec 
CZ za posebne zasluge in iz-
jemne dosežke na področju 
varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, je pre-
jel Maks Lešnik.

Izjemna udeležba 
v Civilni zaščiti
Evropski komisar za krizno upravljanje Janez 
Lenarčič poudarja, da je udeležba v slovenski 
Civilni zaščiti izjemno zavidljiva.

43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme VIKI ŽAKELJ iz Žirov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Čudovita otroška predstava Cesarjev slavec  
v Kulturnem domu v Radomljah

V soboto, 7. 
marca 2020, ob 
10. uri si v Kul-
turnem domu v 
Radomljah lah-
ko ogledate pre-
lepo predstavo 
Cesarjev slavec. 
Predstava je na-
menjena vsem 
majhnim in malo 
večjim otrokom, 
staršem, ded-
kom in babicam ... To je zgodba o cesarju, ki ima vse. Ima celo 
slavca, ki poje najlepše pesmi in je njegov najboljši prijatelj. 
Ampak cesar svojega pravega slavčka spodi in si zaželi zlatega 
slavčka … Ena najlepših Andersenovih pravljic o prijateljstvu, 
skozi katero se skupaj naučimo, kaj pomeni pravi prijatelj. Vse 
dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 040 366 
366 in e-naslovu info@otroske-predstave.si.
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za eno od predstav v Cerkljah, Radomljah ali na Kokrici v se-
zoni 2019/2020. Nagradno vprašanje: Katera žival nastopa v 
predstavi? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
9. marca 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 21. februarja, prejme 
rokovnik in priročen potovalni set Zofija Andrejka iz Domžal, 
zgoščenko Luke Basija pa Karin Kokalj iz Selc.
V nagradni igri, ki je bila objavljeni 25. februarja, prejme dve 
vstopnici za eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v sezoni 
2019/2020 Silva Bizjak iz Kranja.
Nagrajenkam čestitamo!

Mateja Rant

Bled – Upad gostov iz držav 
Daljnega vzhoda, ki sodi-
jo med najpomembnejše 
tudi za blejski turizem, se 
zdaj že pozna tudi na Ble-
du, je razložila Romana 
Purkart iz Turizma Bled. O 
konkretnih številkah ta čas 
sicer še ne želijo govoriti, a 
število azijskih gostov se je 
po njenih besedah občutno 
zmanjšalo. Azijski gostje so 
zelo pomembni predvsem 
za Blejski grad, kjer ustvari-
jo skoraj tretjino vsega obi-
ska. »Do začetka februarja 
je grad obiskalo pet odstot-
kov manj obiskovalcev, še 
večji upad pričakujemo v fe-
bruarju,« pojasnjuje Roma-
na Purkart.

Turisti z Daljnega vzhoda 
na Bledu sicer letno ustvari-
jo nekaj manj kot deset od-
stotkov nočitev. »Tudi pri re-
zervacijah se že pozna upad, 
predvsem pri poslovnih in 
kongresnih dogodkih, saj 

velike korporacije svojih za-
poslenih v tem času ne želi-
jo izpostavljati letališčem.« 
Tudi v skladu z usmeritvijo 
Slovenske turistične organi-
zacije so se zato začeli ozirati 
predvsem po bližnjih evrop-
skih turističnih trgih, a jih 
zaradi širjenja koronaviru-
sa v Italiji skrbijo tudi veliko-
nočni prazniki, med kateri-
mi je v prejšnjih letih na Bled 
prihajalo veliko italijanskih 
gostov. Na Občini Bled so 
zaradi pojava koronavirusa v 
neposredni bližini Slovenije 
in zaradi izrazite usmeritve 
blejskega gospodarstva v tu-
rizem sklicali tudi sestanek s 
predstavniki zdravstvenega 
doma, Civilne zaščite, Rde-
čega križa, hotelirjev, plet-
narjev, sobodajalcev, komu-
nalnega podjetja, redarstva 
ter zavoda za kulturo in za-
voda za turizem. Kot so po-
udarili, je bil to le prvi v nizu 
posvetov, ki jih načrtujejo v 
prihodnje s posameznimi 
krajevnimi skupnostmi in 

drugimi deležniki na Bledu. 
»Osrednje sporočilo sestan-
ka je, da je treba virus jema-
ti resno, kar pa ne pomeni, 
da je treba odreagirati panič-
no,« so poudarili na Občini 
Bled in dodali, da je zdravje 
občanov pa tudi gostov Ble-
da na prvem mestu, zato jim 
svetujejo, naj v skladu z na-
vodili Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje in mi-
nistrstva za zdravje upošte-
vajo preventivne ukrepe za 
preprečevanje okužbe z vi-
rusom CoV-2. Vodstvo Zdra-
vstvenega doma Bled je za-
gotovilo, da so pripravlje-
ni na možni pojav virusa na 
Bledu in bodo v tem prime-
ru ravnali v skladu z državni-
mi načrti. Direktor blejske-
ga zdravstvenega doma Le-
opold Zonik ob tem oddajal-
cem turističnih sob in hote-
lom priporoča, naj posveča-
jo več pozornosti higieni in 
razkuževanju ne samo rok, 
ampak naj razkužujejo tudi 
kljuke in toaletne prostore. 

Manj azijskih gostov
Posledice koronavirusa občutijo zlasti v slovenskem turizmu.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Jesenice, Škofja 
Loka – Pred Urgentni cen-
ter Splošne bolnišnice Je-
senice so pred nekaj dne-
vi postavili zabojnik. »Pa-
ciente, ki imajo simptome 
možne okužbe s koronavi-
rusom (povišano tempera-
turo, kašelj in oteženo di-
hanje) in so bili v zadnjih 
dneh v Italiji ali v krajih zu-
naj Evrope, kjer je potrje-
na epidemija koronaviru-
sa, bo najprej pogledal tri-
ažni zdravnik v zabojniku. 
Pred vstopom morajo pok-
licati na številko 051 668 
851 ali pozvoniti in počaka-
ti,« so sporočili iz jeseniške 
bolnišnice.

Odzivajo se tudi v obči-
nah, škofjeloški župan Tine 
Radinja je pred nekaj dne-
vi občanom sporočil, da bi 
v morebitnem pojavu izbru-
ha koronavirusa civilna zaš-
čita ustrezno ukrepala: »Na 
podlagi sestanka z direktor-
jem Zdravstvenega doma 
Škofja Loka dr. Aleksan-
drom Stepanovićem, dr. 
med., in s poveljnikom ob-
činske Civilne zaščite Niko-
lajem Kržišnikom ocenju-
jem, da smo v občini prip-
ravljeni na morebiten pojav 
novega koronavirusa. Služ-
be in procesi so usklajeni, 

opremo smo pregledali in 
je ustrezna.« Občina Škofja 
Loka je po županovih zago-
tovilih že obvestila vse javne 
zavode in institucije ter jav-
nosti o preventivnem ravna-
nju skladno z napotki pri-
stojnih strokovnih služb. 
Glede na trenutno epide-
miološko situacijo v Slove-
niji po besedah pristojnih 
na Nacionalnem inštitu-
tu za javno zdravje (NIJZ) 
in v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka župan Radinja 

meni, da ni vzroka za odpo-
ved javnih prireditev v obči-
ni. Pridružuje se pozivom, 
da moramo biti sicer skrbni 
in pripravljeni, ni pa razlo-
ga za paniko.

Urad vlade za komunici-
ranje in NIJZ sta pripravila 
več koristnih in hkrati pre-
glednih priporočil in napot-
kov v zvezi z novim korona-
virusom. Prebivalce ozave-
ščajo o tem, kaj je korona-
virus, kako preventivno za-
ščititi sebe in otroke, kako 

ravnati, če potujete na ob-
močja, kjer se pojavlja virus 
ali se vračate s teh območij, 
v katerih primerih se zdrav-
niki odločijo za testiranje in 
kako to poteka ... Vlada jav-
nost obvešča o razvoju do-
godkov na osrednjem sple-
tnem mestu o koronavirusu 
(https://www.gov.si/podro-
cja/zdravje/preventiva-in-
-skrb-za-zdravje/obvladova-
nje-nalezljivih-bolezni/ko-
ronavirus/), preko medijev 
in družbenih omrežij. 

Zaščitni ukrepi tudi lokalno
Do vključno prvega marca je bilo v Sloveniji opravljenih 208 testov na novi koronavirus, včeraj do 
zaključka časopisne redakcije še nismo imeli potrjenega primera. 

Zabojnik pred Urgentnim centrom jeseniške bolnišnice / Foto: Urša Peternel

Bled – V Muzejskem dru-
štvu Bled v sodelovanju z 
Zavodom za kulturo Bled 
tudi letos nadaljujejo dob-
ro obiskana predavanja, v 
okviru katerih po besedah 
direktorja zavoda za kulturo 
Matjaža Završnika odstira-
jo tančico z zgodovinskih 
dejstev iz različnih obdobij. 
Tokrat pripravljajo niz preda-
vanj o dinastiji Romanovih, 
o katerih predava poznava-
lec zgodovine Romanovih 
Miloš Klemen Mahorčič. 
Brezplačnim predavanjem 
je mogoče prisluhniti vsak 
torek v prostorih Festivalne 
dvorane na Bledu ob 19. uri. 
Na nocojšnjem predavanju 
se bodo posvetili Elizabeti I., 
prihodnji torek, 10. marca, 
pa bodo govorili o Katarini II. 
Na predavanju 17. marca bo 
osrednja tema Rusija na čelu 
Evrope, ko bodo obravnavali 
čas Pavla I. in Aleksandra I., 
24. marca bo prišlo na vrsto 
obdobje reform v času carja 
Nikolaja I. in Aleksandra II., 
na zadnjem predavanju 31. 
marca pa bodo govorili o 
koncu dinastije ter Aleksan-
dru III. in Nikolaju II. 

Predavanja o dinastiji 
Romanovih

Predstava Shaolin Kung Fu prihaja v Ljubljano

Dolgo časa ena najbolje varovanih in privlačnih skrivnosti 
na svetu, misterioznost znamenitega legendarnega templja 
Shaolin, ki ga je znameniti National Geographic označil kot 
vrhunec mojstrstva obvladovanja svojega telesa, duha, ener-
gije in borilnih veščin kungfuja, v sklopu velike turneje ob 
25-letnici s predstavo Shaolin Kung Fu prihaja v Slovenijo. V 
nedeljo, 22. marca 2020, ob 18. uri si predstavo lahko ogle-
date v ljubljanski Hali Tivoli, kjer se bodo predstavili najboljši 
mojstri in menihi templja Shaolin. Predstava je primerna za 
vse, tako družine z otroki kot tudi tiste, ki se navdušujejo nad 
borilnimi veščinami, taj čijem, či gongom, energijo, samo-
zdravljenjem, duhovnostjo in meditacijo. V njej boste spoznali 
vrhunske, resnično dih jemajoče telesne vaje, ki so videti že 
skoraj nadnaravno, a so popolnoma resnične. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
predstavo v Ljubljani. Nagradno vprašanje: Koliko let šaolinski 
menihi s predstavami Shaolin Kung Fu že navdušujejo občin-
stvo po vsem svetu? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
torka, 10. marca 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Če so katastrofalne popla-
ve leta 2007 neverjetno 
povezale občane Žele-

znikov, ki so tedaj stopili sku-
paj in pozabili tudi na marsi-
katero medsebojno zamero, jih 
več kot ducat let kasneje pro-
jekt za zagotovitev poplavne 
varnosti razdvaja, zaupanje 
nekaterih v predlagane rešitve 
stroke pa je omajano. To se je 
potrdilo tudi minuli četrtek, 
ko so na Zalem Logu pristojni 
predstavljali projekt izgradnje 
zadrževalnika v okviru ureja-
nja porečja Selške Sore. Kraja-
ni, ki nasprotujejo zadrževal-
niku, so znova opozorili, da so 
že pred leti predlagali drugač-
ne rešitve, nakar so iz medijev 
izvedeli, da pristojni še vedno 
vztrajajo pri tem ukrepu.

Direktor Direkcije RS za 
vode je odgovoril, da so sreča-
nje z vaščani organizirali prav 
z namenom, da jim predsta-
vijo predvidene ukrepe in od-
govorijo na vsa vprašanja, da 
v javnosti ne bi krožile dezin-
formacije, ki so pogosto povod 
za nepotreben strah in nezado-
voljstvo. Pa se je oglasil predse-
dnik vaškega odbora, češ da so 
na Zali Log prišli predvsem za-
radi dopisa civilne iniciative po 
januarskem zboru krajanov. 
Drugače si ne morejo razlagati 
tega glede na njihov dosedanji 
odnos, je pristavil. Zadrževal-
nik so vaščanom predstavili že 
leta 2012, ti pa so nato na okolj-
sko ministrstvo vložili peticijo 
z 98 podpisi. Neposrednega 
odziva nanjo ni bilo, pa tudi 
pristojnih služb osem let ni bilo 

več mednje – vse do minulega 
četrtka. Direktor direkcije jim 
je zdaj zagotovil, da se lahko 
nanje obrnejo kadarkoli in da 
bodo organizirali tudi projek-
tno pisarno oz. odprte ure tako 
za prebivalce Zalega Loga kot 
tudi Železnikov …

Škoda je, da so se za tak 
pristop odločili šele sedaj, ko se 
že pripravljajo na izvedbo pro-
jekta, in ne v času, ko so ga še 
usklajevali. Za lansko odpravo 
okoljevarstvenega soglasja za 
prvo fazo projekta so denimo 
na Občini Železniki izvedeli 
šele, ko je informacija mesec 
in pol kasneje zaokrožila po 
omrežju Facebook. Pogostejše 
obveščanje javnosti o aktivnos-
tih, povezanih s projektom, iz-
vajajo šele zadnje mesece, tudi 
po zahtevi civilne iniciative iz 
Železnikov, ki je nastala po 
odpravi omenjenega soglasja 
in se za razliko od Založanov 
zavzema za čimprejšnjo izved-
bo celotnega projekta.

Verjetno bi ob pravočasni 
in ustreznejši komunikaciji z 
domačini tudi pridobivanje 
potrebnih zemljišč in služnos-
ti potekalo hitreje in z manj 
zapleti. Časa za izvedbo ob-
sežnega projekta, ocenjenega 
na 34 milijonov evrov, pa je vse 
manj. Evropska in državna 
sredstva so sicer zagotovljena, 
a mora biti projekt končan v 
letu 2023. Kako nujen projekt 
pravočasno spraviti pod streho 
in obenem zadovoljiti tudi pre-
bivalce Selške doline sta zato 
v bitki s časom postali glavni 
vprašanji.

Bitka s časom

KOMENTAR
Ana Šubic

Vaščani Zalega Loga v do-
pisu med drugim opozarja-
jo, da bodo vsa zemljišča v 
poplavnem območju za ved-
no nezazidljiva, ob aktivaci-
ji zadrževalnika pa bo popla-
vljenih deset hektarov naj-
boljših polj.

Kot je navzočim vašča-
nom in tudi obiskovalcem 
iz okoliških krajev pojas-
nil vodja projekta na Direk-
ciji RS za vode (DRSV) Bo-
jan Drnovšek, so pri drugi 
fazi tik pred izborom izvajal-
ca za pridobivanje zemljišč, 
prihodnje leto načrtujejo 
projektiranje, v letu 2022 pa 
naj bi začeli gradnjo. Za prvo 
fazo protipoplavnih ureditev 
v Železnikih naj bi zemljišča 
pridobili do letošnjega pole-
tja, ko bodo tudi vložili vlogo 
za gradbeno dovoljenje, pri-
čakujejo pa, da naj bi grad-
njo začeli najkasneje v sredi-
ni prihodnjega leta. Župan 
Železnikov Anton Luznar je 
poudaril, da se morajo pot-
ruditi in pravočasno uresni-
čiti projekt, za katerega je že 
zagotovljenih 34 milijonov 
evrov evropskih in državnih 
sredstev, a ga morajo izpelja-
ti do konca leta 2023.

Vodo zadržati nad 
Železniki

Glavni projektant Rok 
Fazarinc in predstavniki 
DRSV na čelu z direktorjem 
Tomažem Prohinarjem so 
predstavili potek gradnje za-
drževalnika, njegov pomen 
za večjo poplavno varnost 
Železnikov, način delovanja 

in prostorsko umestitev. Fa-
zarinc je povedal, da bodo v 
naselju Na Plavžu v Železni-
kih stoletno poplavno var-
nost dosegli že z rušenjem 
Dermotovega jezu, medtem 
ko na Racovniku pa tudi niž-
je na območju Domela in in-
dustrijske cone pri Alple-
su ni možno zagotoviti do-
volj velike pretočnosti stru-
ge. Prav zato je ključno, da 
del visokovodnega vala zadr-
žijo nad Železniki in jih tako 
obvarujejo pred katastrofo. 
Pod Sušo so tako predvideli 
suhi zadrževalnik z 20 me-
trov visoko nasuto pregrado, 
ki bo zadržala milijon kubič-
nih metrov vode. »Pregrada 
bo sestavljena iz talnega iz-
pusta in visokovodnih pre-
livov, zgoraj pa bo poteka-
la cesta. Skozi pregrado bo 
teklo od 120 do 160 kubič-
nih metrov na sekundo, pri 
večjih pretokih pa se bodo 
na pregradi začele zapirati 

zapornice in bo prišlo do za-
drževanja,« je pojasnil Faza-
rinc in poudaril, da zajezena 
voda ne bo dosegla hiš. Zadr-
ževalnik bo deloval zgolj ob 
ekstremnih pojavih, predvi-
devajo, da naj bi se to zgodi-
lo trikrat v stotih letih. V zad-
njih tridesetih letih bi bilo to 
zgolj ob poplavah leta 2007. 
Zadrževalnik naj bi bil akti-
viran okoli 12 ur, voda naj bi 
z območja odtekla v od šes-
tih do osmih urah.

Opozorili na neredno 
čiščenje vodotokov

Krajani so na drugi strani 
spraševali, kako lahko načr-
tujejo zadrževalnik brez nji-
hovega soglasja, in vztrajali, 
da bi poplavno varnost Žele-
znikov lahko zagotovili veli-
ko ceneje. Slišati je bilo, da ob 
ustrezni ureditvi struge Sel-
ške Sore zadrževalnik sploh 
ne bi bil potreben. Opozo-
rili so na neredno čiščenje 

zadrževalnikov proda in ve-
jevja, ki so jih na vodoto-
kih zgradili po poplavah leta 
2007. Prohinar je priznal, da 
je bilo področju vodarstva v 
preteklosti namenjeno pre-
malo denarja, a so, kot pra-
vi, vložki sedaj večji, se pa za-
veda, da bo s čiščenjem vo-
dotokov še veliko dela. Po-
jasnil je tudi, da omenjene 
pregrade niso namenjene 
zadrževanju vode ter da z re-
dnim čiščenjem in razširja-
njem strug ne morejo rešiti 
poplavne ogroženosti Žele-
znikov, pač pa bi s pospeše-
nim odtekanjem vode s tega 
območja zgolj prenesli pro-
blem v Škofjo Loko. Krajane 
je zanimalo tudi, kako bodo 
v času delovanja zadrževalni-
ka dostopali do domov, kako 
bo z odškodninami za lastni-
ke poplavljenih zemljišč in 
odstranjevanjem naplavlje-
nega materiala …

Predsednik vaškega od-
bora Janez Habjan je bil po 
predstavitvi razočaran, ker 
da jim pristojni v ničemer 
ne prisluhnejo. Napovedal 
je, da se bodo vaščani v krat-
kem znova sestali in obliko-
vali zahteve. »Smo solidar-
ni do Železnikarjev, da reši-
mo problematiko vode, v za-
meno pa vseeno nekaj priča-
kujemo,« je dejal. Že med 
razpravo je direktor direkci-
je obljubil, da bodo v okviru 
ločenega projekta preveri-
li hudournik, ki ogroža vas, 
in predvideli ustrezne ukre-
pe. Krajani si sicer želijo tudi 
kolesarsko stezo do njihove 
vasi, saj se po novih načrtih 
konča že na Jesenovcu.

V skrbeh zaradi zadrževalnika
31. stran

Glavni projektant Rok Fazarinc / Foto: Primož Pičulin

Med drugim je bil podpo-
veljnik Gasilske zveze Slo-
venije (GZS) in predsednik 
tekmovalne komisije pri 
GZS. Je mednarodni sodnik 
gasilskih in gasilsko-špor-
tnih disciplin, kot trener, 
sodnik in član tekmovalnih 
odborov pa se je udeležil de-
setih gasilskih olimpijad, na 
katerih so slovenski gasil-
ci dosegli izjemne uspehe. 
Leta 1997 je za uspešno delo 
v gasilski organizaciji prejel 
najvišje državno odlikovanje 
– častni znak svobode Repu-
blike Slovenije, šest let kas-
neje pa tudi najvišje gasilsko 
odlikovanje – priznanje Ma-
tevža Haceta. 

»Slovenija ima dolgo in 
bogato tradicijo na področju 
CZ. Že od sredine 19. stole-
tja naprej so v Sloveniji de-
lovala številna dobrodelna 
društva, med njimi tudi ga-
silska ... Danes slovensko CZ 
sestavljajo tako prostovoljne 

kot tudi poklicne reševalne 
službe. V njih sodeluje ok-
rog pet odstotkov vseh pre-
bivalcev Slovenije, prosto-
voljno znotraj sistema delu-
je več kot 45 tisoč prostovolj-
cev. Kot komisar za krizno 
upravljanje, ki spoznava sis-
teme CZ posameznih držav 
članic, vam lahko povem, 
da je to izjemno zavidljiva 
udeležba. Prav je, da smo 
na te kvalitete slovenske CZ 

– prostovoljnost, množič-
nost, bogata tradicija in zna-
nje – ponosni,« je v svoj go-
vor zapisal predvideni vče-
rajšnji osrednji govornik, 
evropski komisar za huma-
nitarno pomoč in krizno 
upravljanje Janez Lenar-
čič. Govor je namesto nje-
ga prebral Zoran Stančič, 
vodja predstavništva evrop-
ske komisije v Sloveniji, ker 
se je Lenarčič moral vrniti v 

Bruselj na koordinacijo kriz-
nih področij v Evropi in so-
seščini. 

Lenarčič je v govoru še po-
udaril, da se danes vse po-
gosteje soočamo s krizami, 
ki presegajo državne meje, 
zato je nastal evropski sis-
tem CZ, ki spodbuja sode-
lovanje in solidarnost. Tudi 
Slovenija je že aktivno po-
magala pri odpravi posle-
dic mnogih nesreč po sve-
tu, pa tudi sama je bila de-
ležna pomoči v obliki gene-
ratorjev po žledu leta 2014. 
»Solidarnost torej ostaja te-
meljna vrednota naše Uni-
je, ključna je posebej takrat, 
ko se Evropa vse bolj spopri-
jema s hudimi posledicami 
intenzivnih in nepredvidlji-
vih skrajnih vremenskih po-
javov in potresov, ki povzro-
čajo izgubo življenj ter uni-
čujejo lastnino,« razmišlja 
Lenarčič in napoveduje, da 
se bo posvetil učinkovitemu 
zagotavljanju pomoči lju-
dem v stiski. 

Izjemna udeležba v Civilni zaščiti
31. stran

Včeraj sta na državni slovesnosti plaketi Civilne zaščite 
prejela tudi Gorenjca Miran Tišler in Aleš Robič. 
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Kranj – V Mestni občini 
Kranj so se odločili, da po 
prekinitvi pogodbe z Zaveti-
ščem Perun sklenejo pogod-
bo za oskrbo brezdomnih in 
zapuščenih živali z Zavetiš-
čem Gmajnice, enoto javne-
ga zavoda Zavetišče za živa-
li Ljubljana, ki deluje v okvi-
ru Živalskega vrta Ljubljana. 
Tako od 1. februarja naprej 
javno službo zagotavljanja 
zavetišča za zapuščene živa-
li na območju kranjske obči-
ne izvaja Zavetišče za zapuš-
čene živali Ljubljana, Gmaj-
nice 30. Na Društvu za zaš-
čito živali Kranj pozdravlja-
jo to odločitev, prav tako so 
se z njo na januarski seji 
mestnega sveta strinjali tudi 
svetniki.
 

Kranjska Gora in 
Jesenice: v nov razpis

Občina Kranjska Gora ima 
sklenjeno koncesijsko po-
godbo s Perunom, ki velja do 
konca letošnjega leta. Skla-
dno s to pogodbo razmer-
je lahko preneha s sporazu-
mom koncedenta in konce-
sionarja, s tem da mora do-
sedanji koncesionar izvaja-
ti javno službo do izbora no-
vega koncesionarja. Na ob-
čini še čakajo na uradno od-
poved koncesijske pogodbe, 
zatem bodo objavili nov raz-
pis za izbor koncesionarja. 
So pa nov razpis za podeli-
tev koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe 

zavetišča za zapuščene ži-
vali na območju občine pred 
dnevi že objavili na Jeseni-
cah, rok za prijavo je 3. ma-
rec.

Radovljica in Tržič:  
v Gmajnice

Zavetišče Perun je sto-
ritve za Občino Radovlji-
ca izvajalo do konca febru-
arja, ko se je iztekel odpo-
vedni rok pogodbe o zago-
tavljanju pomoči in oskrbe 
zapuščenih živali, sklenje-
ne z Brankom Pircem, s. 
p., so sporočili z radovljiške 
občinske uprave. »V febru-
arju si je župan s sodelavci 
ogledal Zavetišče Gmajni-
ce. Glede na njihove razpo-
ložljive kapacitete in prip-
ravljenost izvajati dejavnost 
pomoči in oskrbe zapušče-
nih živali za Občino Rado-
vljica je bila v petek podpisa-
na ustrezna pogodba za ob-
dobje dveh let. Gre za krat-
koročno rešitev, dolgoroč-
nejšo pa bomo še naprej po-
skušali poiskati z drugimi 
gorenjskimi občinami,« so 
še pojasnili.

Zapuščene živali iz tržiške 
občine od prvega februarja 
oskrbijo v Zavetišču Gmaj-
nice. »Zadovoljni smo, da je 
za tržiške živali odslej poskr-
bljeno po najbolj modernih 
standardih in dostopnih ce-
nah v zavetišču, ki je z novi-
mi objekti največje in najso-
dobnejše zavetišče v Sloveni-
ji. Želimo si še odgovorne la-
stnike živali, ki se bodo zave-
dali tudi svoje odgovornosti 

in poleg drugega poskrbe-
li tudi za pravočasno sterili-
zacijo in kastracijo ter ozna-
čitev svojih živali. Ljubezen 
do živali se pokaže z deja-
nji,« je povedal župan Borut 
Sajovic.

Iz sedmih občin  
v Zavetišče Horjul

V občini Žirovnica od 13. 
februarja skrbi za zapuščene 
in najdene živali zavetišče 
Horjul. Ob tem pa na Obči-
ni Žirovnica občane poziva-
jo, naj zavetišče pokličejo, če 
najdejo zapuščenega psa ali 
mačko, nikakor pa naj ne kli-
čejo zavetišča v primeru po-
tepuških domačih živali.

Od februarja dalje skrb 
za zapuščene in najdene ži-
vali Zavetišče Horjul izva-
ja tudi za občino Bohinj. »V 
primeru, da kdo v naši ob-
čini najde zapuščeno oziro-
ma prostoživečo žival, lah-
ko obvesti tako občino kot 
zavetišče, ki bo poskrbelo, 
da žival v najkrajšem mož-
nem času dobi pomoč,« so 
pojasnili na občinski upravi 
in sporočili, da bodo še letos 
izvedli tudi dve večji akciji 
sterilizacije oziroma kastra-
cije potepuških mačk.

Za zapuščene živali na 
Bledu bo od marca dalje 
skrbelo Zavetišče Horjul. 
Občina Bled je z njimi skle-
nila pogodbo za določen čas 
do podelitve koncesije, so 
pojasnili.

V občini Šenčur, kjer so 
z odpovedjo pogodbe z za-
vetiščem Perun izgubili 

možnost skrbi za zapuščene 
živali, so podpisali pogod-
bo z Zavetiščem Horjul. S 
to odločitvijo so na februar-
ski seji občinskega sveta sez-
nanili tudi svetnike. V Šen-
čurju, kjer v proračunu za to 
namenjajo 10 tisoč evrov le-
tno, menijo, da dobro skrbi-
jo za živali. Župan Ciril Koz-
jek pa opozarja, da bi več od-
govornosti pričakovali tudi 
od lastnikov psov, zlasti kar 
zadeva pobiranje iztrebkov. 
Ti so zlasti moteči na kmetij-
skih površinah, saj se znaj-
dejo tudi v krmi za živino, ki 
ji močno škoduje. 

V občini Cerklje je skrb za 
zapuščene in najdene živali 

prav tako prevzelo zaveti-
šče v Horjulu. Na občinski 
upravi tako občane prosijo, 
da v primeru, da najdejo ži-
val, najditelj o tem obvesti 
občino ali zavetišče, ki bo 
poskrbelo, da bo žival v naj-
krajšem možnem času do-
bila pomoč. 

Tudi v občini Preddvor so 
se odločili za Zavetišče Hor-
jul. Lani so v proračunu za 
zapuščene živali predvideli 
4700 evrov, vendar sredstev 
po besedah Marca Bohinca s 
preddvorske občinske upra-
ve niso porabili, tako so za 
letos načrtovali 400 evrov. 
»Predvidevamo pa, da bo 
oskrba dražja, kot je bila v 

dosedanjem zavetišču,« do-
daja Bohinec in pove še, da 
sta šla pred odločitvijo z žu-
panom na ogled zavetišča in 
dobila dober vtis o ravnanju 
z živalmi. 

V Zavetišču Gmajnice ni 
bilo več prostora, zato so 
tudi v občini Jezersko za za-
puščene živali izbrali Zave-
tišče Horjul. V majhni ob-
čini, kot je Jezersko, v vsej 
zgodovini dogovora z zave-
tiščem pomnijo primer ali 
dva oddaje živali, vendar so 
dolžni po zakonu plačevati 
en boks, kar jih stane kakih 
petsto evrov letno. V prihod-
nje bo verjetno dražje, meni 
župan Andrej Karničar. 

Kam z brezdomnimi in zapuščenimi živalmi
Kako v gorenjskih občinah skrbijo za brezdomne in zapuščene živali po tem, ko je zavetišče Perun na Lipcah zaprlo svoja vrata.

Občina Naklo je oskrbo zapuščenih živali zaupala Zavetišču Gmajnice. V petek so podpisali 
pogodbo, na sliki je župan Ivan Meglič (na sredini) s predstavnikoma zavetišča Barbaro 
Mihelič in Markom Omanom. »Ogledali smo si več zavetišč, glede na stanje, ponudbo in 
kakovost storitev smo se odločili za Gmajnice,« je povedal župan. Občina Naklo letno za 
zapuščene živali namenja 7000 evrov. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Kranj – Pomembno je samo-
zaščitno ravnanje (npr. upo-
raba repelentov, čim več-
ja pokritost kože) in samo-
pregledovanje. Proti klop-
nemu meningoencefailti-
su (KME) je najučinkovitej-
ša zaščita cepljenje. Kakšnih 
novosti v zvezi s cepljenjem 
letos ne pričakujejo, so spo-
ročili iz Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ). 
Do brezplačnega cepljenja 
so poleg otrok, ki so ali bodo 
letos dopolnili tri leta, upra-
vičeni tudi odrasli, ki so ali 
bodo v tem letu dopolnili 49 
let. Za vse druge je ceplje-
nje samoplačniško. Za zaš-
čito pred KME je potrebno 

osnovno cepljenje, ki se op-
ravi s tremi odmerki cepiva. 
Po osnovnem cepljenju dru-
gi odmerek sledi v enem do 
treh mesecih po prvem in 
tretji odmerek čez približ-
no slabo leto dni (odvisno od 
cepiva) po drugem odmer-
ku. Zaščita se vzpostavi prib-
ližno 14 dni po drugem od-
merku. Za vzdrževanje zaš-
čite pa so potrebni poživit-
veni odmerki; prvo se opravi 
tri leta po osnovnem ceplje-
nju, vsi naslednji pa na tri do 
pet let. Cepijo v ambulantah 
NIJZ in pri izbranih zdravni-
kih. Na spletni strani Zdra-
vstvenega doma (ZD) Tržič 
denimo so že objavljeni ter-
mini cepljenja, prvo ceplje-
nje za samoplačnike stane za 

odraslega (od 15. leta starosti 
dalje) 32 evrov, vsako nadalj-
nje 26 evrov. Cene se sicer 
med ZD lahko nekoliko razli-
kujejo. Cepljenje otrok stane 
kak evro manj, še vedno pa je 
to za družino velik strošek. 

Najpogostejši bolezni, ki 
jih prenašajo klopi, sta KME 
in lajmska borelioza. Po po-
datkih preteklih let so naj-
bolj ogroženi prebivalci na 
Gorenjskem in Koroškem. 
Lani je za KME pri nas zbole-
lo 87 oseb, od tega največ, 23, 
v starostni skupini od 65. do 
74. leta starosti. Med oboleli-
mi so bili tudi mlajši, v staro-
stni skupini od 5. do 14. leta 
so diagnosticirali KME pri 
štirih otrocih, enako število 
v starostni skupini od 15. do 

24. leta. V starostnih skupi-
nah od 25. do 34. leta in in od 
35. do 44. leta je bilo po deset 
obolelih. Še 14 jih je zbolelo 
v skupini od 45. do 54. leta, 
12 v skupini od 55. do 64. leta 
in deset pri starih 75 in več 
let. Še vedno pa je odstotek 
cepljenja nizek, to ne dose-
že niti desetine prebivalstva.

Za lajmsko boreliozo je 
lani zbolelo 3938 oseb, med 
zbolelimi je bilo tudi osem 
otrok, starih do enega leta. 
V starostni skupini od 1. 
do 4. leta so zboleli 203, od 
5. do 14. leta 403, od 15. do 
24. leta 181, od 25. do 34. leta 
259, od 35. do 44. leta 423, 
od 45. do 54. leta 696, od 55. 
do 64. leta 839, od 65. do 74. 
leta 653, med starimi 75 let 

in več pa 273. Cepiva pro-
ti lajmski boreliozi ni, bole-
zen zdravijo z antibiotiki, za 
učinkovitost zdravljenja pa 
je pomembna zgodnja pre-
poznava bolezni.

Kot opozarjajo na NIJZ, 
se pri starejših bolnikih 
pri boleznih, ki jih prena-
šajo klopi, pogosteje poja-
vlja resen potek bolezni, 
ki lahko vodi v paralize in 
večkrat pušča trajne posle-
dice (slabši spomin, motnje 
ravnotežja, glavobol, mo-
tnje govora, slabši sluh, pa-
reze). Pri otrocih in mlado-
stnikih ima bolezen običaj-
no lažji potek kot pri odra-
slih. Kljub temu pa so opi-
sani primeri resnega pote-
ka bolezni tudi pri otrocih.

Pretoplo vreme že »zbudilo« klope
Klopi so bili v večinoma (pre)toplih februarskih dneh že aktivni. Najpogostejši bolezni, ki jih prenašajo, sta klopni 
meningoencefalitis (KME), za katerim je lani pri nas zbolelo 87 oseb, in lajmska borelioza, za katero jih je zbolelo 3938.  
Med najbolj ogroženimi območji je Gorenjska. Zaščita pred KME je cepljenje. 

Jesenice – Irena Lačen Bene-
dičič, dosedanja direktorica 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice, od 1. marca muzej 
vodi kot vršilka dolžnosti 
direktorice. To funkcijo bo 
opravljala do izbire novega 
direktorja oziroma največ 
leto dni. Čeprav se je na prvi 
razpis za mesto direktorja 
prijavila kot edina kandidatka 
in je soglasje k imenovanju 
dobila na Jesenicah, pa so v 
drugi občini ustanoviteljici, 
Kranjski Gori, soglasje zavr-
nili. Tako bodo zdaj razpis 
morali ponoviti.

Vršilka dolžnosti 
direktorice muzeja

Škofja Loka – Kmetijsko goz-
darski zavod (KGZ) Kranj 
pripravlja jutri, v sredo, ob 9. 
uri v gasilskem domu na Trati 
predavanje o davčnih novo-
stih na področju kmetijstva. 
Predavala bo Ana Demšar - 
Benedičič iz KGZ Kranj. 

Davčne novosti v 
kmetijstvu
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Tržič – V tržiški Galeriji Atrij 
bo v četrtek, 5. marca, ob 18. 
uri odprtje razstave V gre-
gorčkih oživljena tržiška de-
diščina, ki je nastala v sode-
lovanju s prof. dr. Živo Deu 
in študenti Višje strokovne 
šole Šolskega centra Ljublja-
na. Študenti so šego spušča-
nja luči po vodi spoznali na 
predavanju v Ljubljani, je-
seni leta 2019 pa so obiska-
li Tržič, kjer so se seznanili 
s tržiško dediščino, prav po-
drobno z dediščino gregor-
jevega, in pripravili osnut-
ke gregorčkov, ki so izdela-
ni prav za to razstavo. Prina-
šajo njihovo videnje šege in 
dogajanja, povezanega z gre-
gorjevim, razmišljali pa so 
predvsem o tem, kako bi na 
bogato in raznovrstno dedi-
ščino Tržiča lahko predstavi-
li prek gregorčkov. »Razsta-
vljen bo gregorček Zmaj iz 
petelinjega jajca, ki na sim-
bolni ravni predstavlja na-
stanek Tržiča. Študentje so 

izdelali gregorčka, imenova-
li so ga Dan in noč, pri kate-
rem iz lesa izdelana krogla 
predstavlja Zemljo, v kom-
binaciji iz lučjo pa ponazar-
ja razmerje med dnevom in 
nočjo. Gregorček Čevljarska 
luč povezuje čevljarsko dedi-
ščino in svetlobo, ki je ključ-
na pri razumevanju gre-
gorjevega. Gregorček Slav-
ni tržiški modrotisk je pov-
zet iz tehnologije izdelova-
nja modrotiska, hkrati spi-
rala predstavlja enega naj-
starejših grafičnih simbo-
lov, ki ga povezujemo z ne-
skončnim prepletanjem živ-
ljenja in smrti. Gregorček 
Škorenj se naslanja na tra-
dicijo tržiškega čevljarske-
ga ceha, Ptice prinesejo po-
mlad simbolizira ptičjo sva-
tbo – izdelana ptiča v svetli 
in temni izvedbi hkrati pri-
našata simboliko svetlobe in 
teme, Kolo se vrti interpreti-
ra tržiško kolarsko dedišči-
no,« vsebino razstave pred-
stavlja višji kustos Tržiškega 
muzeja dr. Bojan Knific. 

Na razstavi tudi gregorček 
Zmaj iz petelinjega jajca

Marjana Ahačič

Lesce – V soboto so se na 
redni letni skupščini zbra-
li člani Turističnega društva 
Lesce. »Če smo prejšnje leto 
poimenovali leto rekordov, 
sprememb in novosti, to po-
meni, da smo na vseh pod-
ročjih dosegli več kot kdajko-
li prej; zdaj smo skočili še ko-
rak više,« je v nagovoru zbra-
nim na redni letni skupšči-
ni poudaril dolgoletni pred-
sednik Turističnega društva 
Lesce Zlatko Kavčič. 

Društvo z 2200 člani je 
imelo v lanskem letu nekaj 
manj kot dva milijona evrov 
prihodkov, od česar veliko 
večino, 1,4 milijona, pred-
stavlja prodaja delnic Go-
renjske banke, je zbranim 
članom povedal Kavčič. Za 
leto 2020 načrtujejo nekaj 
več kot šeststo tisoč evrov 
prihodkov, večino predsta-
vlja najemnina, ki jo društvu 
plačuje podjetje Šobec. Pri-
hodke društva sicer predsta-
vljajo tudi prodaje zemljišč 
na območju Plane in Doli-
ne, kjer imajo še nekaj zazi-
dljivih parcel. Po plačilu dav-
kov jim bo, tako načrtujejo, v 
prihodnjem letu ostalo prib-
ližno tristo tisoč evrov čiste-
ga dobička. 

Društvo ima v lasti Kamp 
Šobec, ki je lani ustvaril ne-
kaj več kot dva milijona 
evrov prihodka, kar je, kot 
je z zadovoljstvom poudaril 

Kavčič, več kot še enkrat to-
liko kot pred tremi leti; 370 
tisoč evrov dobička so ozi-
roma bodo tako kot doslej 
porabili za nova vlaganja v 
kamp, ki je bil v zadnjih ne-
kaj letih deležen temeljite 
posodobitve. 

Potem ko so pred dvema 
letoma zgradili novo resta-
vracijo, so letos v zgornjem 
nadstropju stavbe uredili 

nove upravne prostore, ki 
so dovolj veliki in primerno 
urejeni tudi za zunanje upo-
rabnike. Trenutno v kam-
pu obnavljajo sanitarije pri 
otroškem igrišču, v lani pre-
novljeni nekdanji pralnici je 
zdaj izposojevalnica koles, 
uredili bodo tudi posebno 
kopalnico za male živali. 

Porušili so staro stavbo re-
stavracije, načrtujejo, da bi 

na tem območju nekoč ure-
dili velnes, v pripravi so tudi 
projekti za obnovo recepcije; 
načrtujejo, da bodo nared do 
jeseni. Med bolj dolgoročni-
mi načrti je Kavčič omenil 
gradnjo večnamenske dvo-
rane na območju nad teni-
škimi igrišči. 

V letu 2019 so sicer na 
Šobcu zabeležili desetodsto-
tno povečanje gostov, 52 ti-
soč jih je bilo vseh skupaj, 
ustvarili so 144 tisoč noči-
tev. Več kot 95 odstotkov je 
bilo tujih gostov; načrtujejo, 
da bo število gostov v letoš-
njem letu podobno. »Te šte-
vilke so vrhunec tistega, kar 
je v normalni turistični se-
zoni v Kampu Šobec mogo-
če narediti. Naš temeljni cilj 
in aktivnosti v prihodnje ne 
bodo usmerjeni več v pove-
čanje števila gostov, ampak 
v kakovost storitve, s čimer 
lahko dosežemo višje cene 
in s tem boljši finančni us-
peh,« je poudaril Kavčič. 

Moto letošnjega leta de-
lovanja društva je »Ali bo 
nam dovoljeno biti še bolj-
ši?« Izbrali so si ga zato, ker 
je, kot pravi Kavčič, drugim 
dovoljeno tisto, kar društvu 
ni. Pri tem je poudaril, da si 
že več kot pet let prizadevajo 
za povečanje kampa v smeri 
proti regionalni cesti ob Savi 
Dolinki, v neposredni bliži-
ni območja, kjer prav zdaj 
drugi investitorji lahko ure-
jajo nov kamp.

Zaključili izjemno uspešno leto
Lansko leto je bilo finančno najuspešnejše v več kot šestdesetletni zgodovini Turističnega društva 
Lesce. Prenova Kampa Šobec se nadaljuje.

Člane Turističnega društva Lesce je na letni skupščini 
nagovoril dolgoletni predsednik društva Zlatko Kavčič.

V letu 2019 so sicer na Šobcu zabeležili desetodstotno 
povečanje števila gostov, 52 tisoč jih je bilo vseh 
skupaj, ustvarili so 144 tisoč nočitev. Več kot 95 
odstotkov je bilo tujih gostov; načrtujejo, da bo število 
gostov v letošnjem letu podobno.

V sklopu centra je predvi-
denih dvesto parkirnih mest, 
uredili bodo dvajset polnilnic 
za električna vozila, podjetje 
Tesla pa bo postavilo tudi do 
dvajset hitrih polnilnic. Kot je 
dejal Bernard, bo objekt ener-
getsko samooskrben (ime-
li bodo svoj hranilnik ener-
gije, na strehi pa tudi sonč-
no elektrarno), zgradili bodo 

nov uvoz z regionalne ceste, 
Občina Žirovnica in podje-
tje RP Investicije pa urejata 
tudi manjkajoči del pločnika. 
V okolici in na strehah objek-
tov bodo urejene zelene povr-
šine s poudarkom na medovi-
tih rastlinah.

Bernard je projekt 
predstavil na seji žirovniš-
kega občinskega sveta prej-
šnji teden. Kot je dejal, že-
lijo, da center prinese ko-
rist tudi lokalni skupnosti 
in zlasti ponudi priložnost 
mladim, da bodo na ta na-
čin ostali v domači občini. 
Bernard je tudi napovedal, 

da bodo število zaposlenih 
v podjetju NGEN s sedanjih 
21 v prihodnje še povečali.

Župan Leopold Pogačar 
je izrazil zadovoljstvo, da 
se je podjetje NGEN odloči-
lo za investicijo v žirovniški 
občini. Ob tem se je zahva-
lil tudi za donacijo, podjetje 
je namreč Občini Žirovnica 
doniralo polnilnico za elek-
trična vozila znamke Tesla. 
»Donacija sovpada z začet-

kom projekta Prostofer, 
v sklopu katerega bomo v 
kratkem dobili električno 
vozilo,« je dejal župan.

Podjetje NGEN sta pred 
poldrugim letom ustano-
vila Damian Merlak in Ro-
man Bernard. Osrednja de-
javnost so energetske rešit-
ve, lani so tako na Jeseni-
cah postavili enega največ-
jih baterijskih hranilnikov 
energije v Evropi. Investi-
cija je bila vredna 15 mi-
lijonov evrov. Gradijo pa 
tudi »pametna omrežja«, 
ki bodo energetski sistemi 
prihodnosti.

Merlak in Bernard 
gradita v Žirovnici
31. stran

Komunalno opremljena zemljišča v Poslovni coni 
Žirovnica prodaja podjetje RP Investicije. Ta čas je 
zgrajenih šest objektov, in sicer v njih delujejo Saxonia 
- Franke, Exacta Normalije, Bako, Pivovarna Carniola, 
Zbirni center Žirovnica in TTR. Predvidenih je sicer 
dvajset objektov, celotna cona pa obsega kar 75 tisoč 
kvadratnih metrov površin.
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Svet zavoda
OSNOVNE ŠOLE ŠKOFJA LOKA-MESTO
Šolska ulica 1
4220 Škofja Loka

Razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati 
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja-ZOFVI (Ur. l. RS, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 
25/17– ZVaj).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo izbran za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2020.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (doka-
zila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku) in dosedanjih delovnih izkušnjah pošljite najkasneje v 
10 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, Šolska ulica 1, 
4220 Škofja Loka, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja – Ne 
odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za man-
datno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Vloga bo še veljavna, če bo na zadnji dan roka oddana po pošti 
kot priporočena pošiljka.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v zakonitem roku.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Predstavni-
ki upravljavca brniškega le-
tališča Fraport Slovenija in 
okoliških občin Kranj, Šen-
čur, Cerklje, Komenda, Vo-
dice in Škofja Loka so minu-
li četrtek javnosti predstavili 
resolucijo o razvoju prome-
tne infrastrukture na širšem 
območju letališča, ki so jo si-
cer že pred časom naslovili 
na pristojna ministrstva.

Kot sta povedala poslo-
vodni direktor Zmago Sko-
bir in Gaber Gunde, vodja 
upravljanja z nepremičnina-
mi v Fraportu, prometne po-
vezave od letališča proti Lju-
bljani in Kranju vse od nje-
govega odprtja leta 1963 os-
tajajo domala nespremenje-
ne, z izjemo leta 1985 zgra-
jene avtoceste in prestavitve 
odseka državne ceste mimo 
letališča pred dvema letoma. 

Z rastjo poslovne cone 
tudi več prometa

S prestavitvijo ceste se 
je odprl prostor za nadalj-
nji razvoj letališke poslovne 

cone, v kateri sta že zrasla ve-
lika logistična centra družb 
Cargo-partner in Kuehne + 
Nagel, po Skobirjevih bese-
dah pa prihajajo še drugi, 
s čimer raste tudi promet, 
ne le osebnih avtomobilov, 
temveč tudi tovorni. »Sku-
paj z občinami smo ugotovi-
li, da so dostop in izstop ter 
odvijanje tako lokalnega kot 
poslovnega prometa in tiste-
ga, ki je vezan neposredno 
na letališče, nezadostni in se 
ustvarjajo veliki zamaški,« 
pravi Skobir. 

Fraport Slovenija je tako 
skupaj s šestimi okoliškimi 
občinami na državo naslovil 
resolucijo, v kateri predlaga-
jo gradnjo novih cest in mo-
difikacijo nekatere obstoje-
če prometne infrastrukture. 
Ukrepe so razdelili na krat-
koročne, srednjeročne in 
dolgoročne. 

Med kratkoročne cilje so 
uvrstili novo krožišče na sti-
ku avtocestnega priključka 
Brnik in obstoječe glavne 
ceste med letališčem in Kra-
njem, za katero predlagajo 

tudi rekonstrukcijo. Želijo 
si tudi novega avtocestne-
ga priključka Kranj sever 
na prometnici med Škofjo 
Loko, Kranjem in Jezerskim 
ter nove ceste med Lahovča-
mi in priključkom Torovo 
ter izgradnje južne obvozni-
ce Vodic kot dela nove glav-
ne ceste Želodnik–Vodice.

Med srednjeročne ukrepe 
so uvrstili dokončanje preo-
stalih delov ceste Želodnik–
Vodice z usmeritvijo proti 
Škofji Loki in letališču, novo 
južno obvoznico mimo Spo-
dnjega Brnika do Lahovč in 
vzhodno obvoznico mimo 
Vodic za povezavo komen-
dske poslovne cone z letali-
ščem. 

Kot dolgoročna cilja pa so 
v resolucijo zapisali novo 
cestno povezavo od Škofje 
Loke do spoja z regionalno 
cesto pri Meji z novim mo-
stom čez Savo ter umestitev 
in izgradnjo hitre gorenjske 
železniške proge vzdolž av-
toceste s skupno železniško 
postajo za Kranj, Šenčur in 
letališče.

Železniško progo po Sko-
birjevih besedah nujno 

potrebujemo. Kot je pouda-
ril, je Fraport Slovenija sku-
paj z državo pred desetle-
tjem že pripravil projekt 
umestitve železniškega 
koridorja vreden milijon 
evrov, a ga je država pred 
nekaj leti umaknila, češ da 
je ekonomsko in ekološko 
sporen. »Menimo, da vča-
sih zapravljamo denar in 
čas za projekte, ki nato iz-
ginejo, ker se pojavijo dru-
ge prioritete. Tokrat upamo, 
da bomo s sedmimi glasovi 
uspešnejši,« pravi Skobir, 
ki dodaja, da so cestne in že-
lezniške povezave predpo-
goj vsakega nadaljnjega ra-
zvoja.

Resolucijo podpirajo tudi 
župani

Težave, s katerimi se soo-
čajo, so predstavili tudi pred-
stavniki občin. Cerkljanski 
župan Franc Čebulj je kot 
težavno poudaril predvsem 
dolgotrajno umeščanje pro-
jektov v prostor, saj je deni-
mo država za izgradnjo ob-
voznice mimo letališča pot-
rebovala 18 let. Ciril Kozjek, 

župan Šenčurja, je dodal, da 
je prva prioriteta izgradnja 
krožišča ob izvozu z avto-
ceste na Brniku, saj je seda-
nje križišče smrtno nevar-
no in je že terjalo nekaj ne-
sreč, druga pa izgradnja šti-
ripasovnice od letališča do 
Kranja. Kranjski podžupan 
Robert Nograšek je pouda-
ril nujnost izgradnje sever-
nega izvoza z avtoceste, s ka-
terim bi za okoli trideset od-
stotkov razbremenili kroži-
šče v Šenčurju, vodiški žu-
pan Aco Franc Šuštar pa je 
dodal, da s predlaganimi re-
šitvami ne bi uredili le raz-
mer v širši okolici letališča, 
temveč bi razbremenili ce-
loten ljubljanski obroč. Naj-
pomembneje pa se mu zdi, 
da bi jim uspelo doseči, kdo 
bo ukrepe izvedel in kdo bo 
zanje odgovoren, saj bi se v 
nasprotnem primeru uteg-
nil ponoviti scenarij obvo-
znice v Vodicah: »Tudi v 
primeru obvoznice se je na 
ministrstvih šest let odloča-
lo, kdo je zanjo pristojen, in 
ker ni bil niče, so si to ces-
to podajali med seboj,« je še 
dodal Šuštar.

Za razvoj potrebujejo hitrejše povezave
Upravljavec letališča in šest okoliških občin opozarjajo, da si za urejanje prometne problematike in nadaljnji gospodarski razvoj območja želijo večjega 
angažmaja države. S prometno resolucijo, ki so jo naslovili na ministrstva, so predlagali tudi konkretne ukrepe.

Zmago Skobir in Gaber Gunde 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – »V Škofji Loki 
je že deveta regijska delav-
nica, ki jih ta čas izvajamo 
po Sloveniji. Danes sodelu-
je 18 udeležencev iz gorenj-
skih občin, ki jih želimo sez-
naniti z možnostmi digita-
lizacije procesov. Delavnice 
so namenjene raziskavi sta-
nja in potreb slovenskih ob-
čin na področju digitaliza-
cije za pripravo ukrepov na 
področju pametnih lokalnih 
skupnosti. Že v tem letu bo 
ministrstvo za javno upra-
vo objavilo razpis za financi-
ranje projektov na področju 
digitalizacije,« je povedala 
Andreja Hlišč, ki je skupaj z 
Juretom Verhovnikom vodi-
la delavnico v Škofji Loki.

Z digitalizacijo v lokal-
nih skupnostih obljubljajo 
manj birokracije in admi-
nistrativnih ovir, boljše sto-
ritve, večjo transparentnost 
procesov, prilagajanje sto-
ritev posameznim skupi-
nam ljudi, hitrost, varnost 
podatkov, boljšo uporabni-
ško izkušnjo ... Med storit-
vami, ki bi jih lahko v večji 

meri digitalizirali, so pred-
vsem prostorsko načrtova-
nje in gradbeništvo, turi-
zem, šport, kultura, vključe-
vanje v upravljanje. Na de-
lavnicah so predstavili tudi 
več primerov dobre prakse 
iz evropskega prostora. Tako 
je denimo prva digitalna ob-
čina na svetu iz nizozem-
skega mesta Molenwaard 
digitalizirala do 90 odstot-
kov vseh storitev, namesto 
da bi gradili novo zelo dra-
go občinsko stavbo. Udele-
ženci so slišali tudi za pri-
mere iz Estonije, Danske, 

Madžarskre, Finske, Latvije, 
Španije in Finske. Več mož-
nosti za sodelovanje v pro-
jektih pa ponujajo tudi v Slo-
veniji. Andreja Hlišč je na-
potila udeležence delavnic 
na tri: Digi Fed (namenjen 
malim in srednjim podje-
tjem), Carpe Digem (ukvar-
jajo se z ekosistemi) in Digi-
tal Regions (slovenski pro-
gram za izboljšanje kohezij-
ske politike).

Tudi v nekaterih sloven-
skih občinah so že uspeš-
no vključeni v procese di-
gitalizacije. Kako je na tem 

področju v občini Škofja 
Loka? »Veliko stvari je, ki 
smo jih v preteklih letih v ob-
čini Škofja Loka že digitali-
zirali. Imamo sisteme, ki se 
zanašajo na internetne stra-
ni in nam v realnem času 
sporočajo kakovost zraka in 
obremenjenost s prometom. 
Delno nam je uspelo digita-
lizirati delo občinske uprave 
in javnih zavodov. Želimo si 
narediti korak naprej, da te 
stvari veliko bolje povežemo 
v enotno platformo, ki bo ob-
čankam in občanom na vo-
ljo ne glede na to, ali gredo 
v knjižnico ali na občino. To 
je moj končni cilj, uporabni-
cam in uporabnikom želimo 
ponuditi prijazno storitev, s 
katero lahko opravijo vse,« 
odgovarja župan Tine Radi-
nja in dodaja, da v občini že 
nestrpno čakajo na obljublje-
ni razpis ministrstva za jav-
no upravo, ki ga je napove-
dal že predprejšnji minister 
za javno upravo. »Nanj smo 
pripravljeni in tudi današnji 
posvet je namenjen temu, 
da še bolje razumemo svoje 
potrebe na tem področju,« je 
sklenil Radinja.  

Občine na poti digitalizacije
V Škofji Loki je potekala ena od regijskih delavnic o digitalizaciji občin. Izvaja jih digitalno inovacijsko 
stičišče 4PDIH, ki je rezultat strateškega partnerstva med Skupnostjo občin Slovenije in Fakulteto za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter s podporo Ministrstva za javno upravo.

Udeleženci gorenjske delavnice o digitalizaciji v Škofji Loki 

Kranjska Gora – Gledališka šola Kulturno-prosvetnega društva 
(KPD) Josip Lavtižar Kranjska Gora vabi na otroško predstavo 
Skrivnost koče pod mrzlim zidom v sredo, 4. marca, ob 19. uri 
v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Otroška dramska skupina 
KPD Josip Lavtižar pa bo v soboto, 7. marca, ob 16.30 na isti 
lokaciji prav tako premierno zaigrala otroško predstavo Boš 
lešnik. V soboto, 7. marca, bodo v dvorani Ljudskega doma ob 
19.30 gostili tudi komedijo Komet prihaja v izvedbi Kulturnega 
društva Jožef Virk Dob. 

Dve otroški premieri in predstava za odrasle
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IZLET // 13. marca 2020

Cena izleta je  
34 evrov
in vključuje: ogled Slatinskih 
vrelcev, ogled Benedikta z lokalnim 
vodnikom, degustacijo vina in 
kruha, ogled cerkve,  
ogled farme polžev, prevoz,  
kosilo, vodenje in DDV.

BENEDIKT IN FARMA POLŽEV
Vabimo vas na izlet v občino Benedikt, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije 
in se razprostira po osrednjem delu Slovenskih goric med Pesnico in Ščavni-
co, vzdolž ceste med Lenartom in Gornjo Radgono. Ogledali si bomo Slatinske 
vrelce z izvirom mineralne vode, cerkev Svetih treh kraljev v Slovenskih go ricah, 
nato bomo v vinski kleti degustirali vino in domači sadni kruh „klecnprot“, po 
kosilu pa si bomo ogledali še farmo polžev, s pomočjo katerih izdelujejo kremo 
Noela. Vabljeni.

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka  7.45.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PONOVITEV  

IZLETA

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dve desetletji je 
predstavništvo zavarovalnice 
poslovalo v prostorih na Kidri-
čevi 1, po daljšem iskanju so 
našli primernejše prostore v 
stavbi na Trati nasproti poli-
cije, kjer imajo zaposleni bolj-
še pogoje za delo, stranke pa 
dober servis na enem mestu 
in tudi več parkirnih mest, je 
ob pridobitvi novih prostorov 
povedala direktorica kranjske 
območne enote Zavarovalni-
ce Triglav Janka Planinc.

»To je že peta posodobitev 
prostorov naše zavarovalnice 
na Gorenjskem v dobrem de-
setletju. Leta 2009 smo jih 
odprli v Tržiču in na Jeseni-
cah, leta 2016 v Radovljici, 
lani smo večje prostore pri-
dobili v Tržiču, na začetku 
tega leta pa še v Škofji Loki,« 
je dejala Planinčeva ob slo-
vesnem odprtju v Škofji Loki, 
kjer je njihova zavarovalnica 
sicer prisotna štirideset let. V 
Škofji Loki delata dva sode-
lavca za sklepanje zavarovanj 
in 14 zastopnikov, občanom 
je enkrat na teden na voljo 

tudi cenilna služba, vsi sku-
paj imajo na voljo več kot še 
enkrat večje prostore kot prej. 
Kot družbeno odgovorno 
podjetje so ob tej priložnosti 
društvu Sožitje iz Škofje Loke 
podarili ček v vrednosti dva ti-
soč evrov za izvedbo društve-
nih programov. Marko Mo-
horič, predsednik društva 
Sožitje, ki združuje 350 čla-
nov iz vseh štirih občin na 

Škofjeloškem in podpira dru-
žine, v katerih živijo otroci s 
posebnimi potrebami, je po-
vedal, da bodo denar name-
nili izvedbi delavnic za psiho-
socialno pomoč družinam. 
Za družbeno odgovornost se 
je zahvalil tudi župan občine 
Škofja Loka Tine Radinja, ki 
je skupaj z direktorico Janko 
Planinc prerezal trak na vra-
tih v novo poslovalnico.

Novi prostori zavarovalnice 
V Škofji Loki so na Trati odprli nove prostore Zavarovalnice Triglav. 

Direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav 
Janka Planinc je v družbi župana Tineta Radinje odprla nove 
poslovne prostore. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Na Upravni eno-
ti Kamnik, ki pokriva obmo-
čje občin Kamnik in Komen-
da ali skupno več kot 38.300 
prebivalcev, se s kadrovski-
mi težavami soočajo že ne-
kaj let, in čeprav v tem med 
slovenskimi upravnimi eno-
tami niso izjema, težave s 
kadrom počasi že vplivajo 
tudi na opravljeno delo. To 
je bilo v lanskem letu sicer še 
v celoti opravljeno tako, kot 
so si zadali, opozarja načel-

nik Upravne enote Kamnik 
Mihael Novak.

»V preteklem letu smo se 
soočali s precejšnjo bolniš-
ko odsotnostjo, saj so bile tri 
javne uslužbenke odsotne 
več kot dva meseca in ena jav-
na uslužbenka celo leto. Tudi 
svetovalke na porodniškem 
dopustu v drugi polovici leta 
nismo nadomeščali. Z dob-
ro organizacijo dela in z veli-
ko mero prilagajanja ter pro-
žnosti nam je, kljub okrnjeni 

kadrovski zasedbi, s sodelova-
njem, razumevanjem in veli-
ko zavzetostjo vseh zaposle-
nih uspelo izvesti vse načrto-
vane in nenačrtovane nalo-
ge, čeprav ob največjih obre-
menitvah že na robu zmoglji-
vosti zaposlenih. Tre nutno 
je v upravni enoti trideset za-
poslenih za nedoločen čas in 
poteka postopek javnega na-
tečaja za zasedbo delovnega 
mesta svetovalec, ki je pos-
talo prosto po odhodu javne 
uslužbenke iz upravne eno-
te v novembru. Zaradi dolgo-

letnega varčevanja v državni 
upravi in omejitev nadome-
ščanj odhodov zaposlenih je 
za zagotavljanje kontinuitete 
dela nujno potrebna pospeši-
tev procesa pomlajevanja kad-
rovske sestave upravne enote. 
Ugotavljamo pa, da je v trenu-
tnih razmerah pomanjkanja 
ponudbe na trgu delovne sile 
in precejšnjih potreb gospo-
darstva ustrezen ter kakovos-
ten kader za delo na upravni 
enoti vedno težje pridobiti,« 

pravi Novak in dodaja, da je 
povprečna starost zaposlenih 
že 48 let.

Kljub omenjenim težavam 
so imeli v lanskem letu zno-
va več dela kot leta poprej. 
Obravnavali so 16.244 uprav-
nih zadev ali 11,4 odstotka več 
kot leta 2018, nerešenih pa 
je ostalo 1,8 odstotka zadev, 
kar je krepko pod slovenskim 
povprečjem. Za dobrih 36 od-
stotkov se je povečalo število 
zadev, povezanih s tujci. Na 
območju UE Kamnik je stal-
no oziroma začasno prijavlje-
nih 3018 tujcev, največ tujcev 
je državljanov Bosne in Her-
cegovine, sledijo pa državlja-
ni Kosova. Največ je bilo izda-
nih enotnih dovoljenj za pre-
bivanje in delo (1076), in si-
cer kar za 62 odstotkov več 
kot v preteklem letu, ter do-
voljenj za začasno prebiva-
nje tujca, kar predstavlja 11,2 
odstotka več kot v preteklem 
letu. V reševanje so prejeli 
tudi 51 vlog za sprejem v dr-
žavljanstvo Republike Slove-
nije; ugodili so 44 prošnjam. 
Izvedli so tudi več postopkov 
preverjanja resničnosti prija-
ve tujcev, saj na območju UE 
Kamnik delujejo zaposlitve-
ne agencije, ki nastopajo kot 
posredniki tuje delovne sile. 
V teh primerih gre večinoma 
za fiktivne prijave prebivališč, 
saj se v mnogih primerih tuj-
ci nadalje zaposlujejo v tujini 
in jim naše ozemlje predsta-
vlja zgolj tranzit do naslednje 
destinacije.

Kadrovske težave so še 
najbolj občutili v oddelku za 
okolje in prostor, saj so leto 
končali z 82 nerešenimi za-
devami.

Kadrovske težave
Na Upravni enoti Kamnik je trenutno zaposlenih osem delavcev manj 
kot pred leti, ti pa ob največjih obremenitvah delujejo že na robu svojih 
zmogljivosti. A dobiti ustrezen kader je vedno težje.

Vodja oddelka za upravne notranje zadeve Jana Grden Rutar 
in načelnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak

V.S., M.B.

Kranj – Na Zavodu RS za 
varstvo narave so ob podpori 
Mestne občine Kranj in Kra-
jevne skupnosti Kokrica za-
radi varstva dvoživk med se-
litvijo začeli zapirati cesto 
severno od bobovških jezerc 
(med Gregorcem in Zabre-
tom) in ob jugozahodnem 
robu Brda. Cesta bo zaprta od 
19. do 23. ure 14 deževnih ve-
čerov do 25. aprila. »Z zapo-
ro ceste žabam omogočamo 
varno prehajanje z zimskih 
bivališč v bobovška jezerca, 
kamor odlagajo mrest. Seli-
tev je s severa mogoča le čez 

cesto in številne žabe nikoli 
ne pridejo na cilj. Zdaj bo nji-
hov prehod čez sicer nevar-
no cesto varen,« pojasnjuje-
jo na krajnski območni eno-
ti Zavoda RS za varstvo na-
rave. So pa na cesti proti Sv. 
Joštu v sodelovanju z Joštar-
ji že v nedeljo in včeraj od 18. 
do 21. ure organizirali prena-
šanje dvoživk čez cesto. Ak-
cija naj bi se nadaljevala tudi 
danes. Dvoživkam čez cesto 
kot vsako leto pomagajo tudi 
v Hrašah, kjer si želijo še več 
prostovoljcev. Kot pravijo, 
je dvoživk veliko, predvsem 
krastač in rosnic. Žal jih og-
romno povozijo avtomobili. 

Žabe se selijo čez cesto

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vsako leto je prvi pe-
tek v mesecu Svetovni mo-
litveni dan (SMD), svetov-
no gibanje kristjank, ko se 
združijo pripadnice različ-
nih krščanskih cerkva in ve-
roizpovedi in molijo za dr-
žavo, ki v določenem letu 
pripravi molitev. Geslo gi-
banja je Seznanjeno moliti 
– molitveno delovati. Vanj 
je vključenih več kot 120 
držav. Letošnje ekumensko 
bogoslužje Svetovnega mo-
litvenega dne so pripravile 
ženske iz Zimbabveja, pote-
kalo bo 6. marca, tudi v Slo-
veniji ga pripravljajo v več 

krajih. Na Gorenjskem bo 
v Hiši kruha pri Sv. Duhu 
pri Škofji Loki ob 19.30, in 
v Kino klubu v Domu kul-
ture v Kamniku ob 18. uri. 
Voditeljice slovenskega od-
bora SMD se že več mese-
cev pripravljajo na bogo-
služje, nas obvešča Marjeta 
Žebovec. Januarja so v Pla-
nini pri Rakeku, kjer so se 
jim pridružile tudi voditelji-
ce hrvaškega odbora SMD, 
po dvajsetih letih delova-
nja tudi formalno ustano-
vile društvo: Društvo za izo-
braževanje in ozaveščanje – 
Svetovni molitveni dan Slo-
venije, na kratko SMD Slo-
venija.

Svetovni molitveni dan

Šenčur – Krajevna organi-
zacija ZB za vrednote NOB 
Šenčur v soboto, 7. marca, 
ob 11. uri prireja spominsko 
slovesnost ob obletnici Pipa-
nove in Sušnikove družine. 
Slavnostni govornik bo Lado 
Nikšič, predsednik komisije 
za partizanska spominska 
obeležja in član izvršnega 
odbora Združenja borcev za 
vrednote NOB Kranj, v kul-
turnem programu bodo na-
stopili učenci OŠ Šenčur in 
Mešani pevski zbor Kokrški 
odred Preddvor.

V spomin na tragedijo
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Nepremičnine & dom

ODDELEK KOPALNIC
PRENOVLJEN

OBI Kranj

3D IZRIS
KOPALNIC

PONUDBA
Na njihovem oddelku kopalnic 
najdete širok izbor kopalni-
ških izdelkov za vsak žep, ven-

dar tudi priznanih blagovnih 
znamk. Poskrbijo za vse tipe 
strank, bodisi tiste, ki bi radi 
kopalnico prenovili, kot tudi 

za vse, ki kopalnico opremljajo 
prvič. Pri njih poleg prijaznega 
svetovanja najdete kerami-
ko za tla in stene, straniščne 

školj ke, podometne kotličke, 
umivalnike, armature, tuš kabi-
ne, kopalne kadi, kopalniško 
pohištvo ter dodatke.

3D-izris kopalnic
V trgovini Obi Kranj so v začetku letošnjega leta prenovili sanitarni oddelek,  
popolnoma na novo pa omogočajo tridimenzionalni izris kopalnic.

Vodja trgovine Obi Kranj Tanja Širovnik zagotavlja, da bodo 
stranke z novo storitvijo 3D-izrisa kopalnic zelo zadovoljne.

TRENDI
Cilj opremljanja kopalnic je 
dobro počutje ter čim lažje 
čiščenje in vzdrževanje. V tren-
du je, da se namesto običajnih 
tuš kabin s kadičkami vgradi 
prostor za tuš brez vrat, z izli-
vom v kanaleto in s pregra-
dno steno iz kaljenega stekla, 
uporabljajo se ploščice večjih 
formatov, ki se lahko polagajo 
na stik, torej brez fug, kar prav 
tako omogoča lažjo nego. Pri-
ljubljene so ploščice v imitaciji 
lesa, ki kopalnici dajo toplino. 
Priporočajo, da so vsi elementi, 
WC-školjka, bide ter kopalniško 
pohištvo, dvignjeni, tako da so 
tla zaradi preprostejšega čišče-
nja v enotni površini. Trenutno 
so moderni nadpultni umivalni-
ki, dvignjene pipe, WC-školjke 
brez roba in s tem brez zadrže-
vanja umazanije, ter WC-deske 
s počasnim spuščanjem.

ZALOGA
Na zalogi imajo večino artiklov, 
zato vam na začetek izved-
be del zaradi dobave blaga ni 
treba čakati, poleg tega vam 

izbrani material dostavijo na 
dom. Pohvalijo se lahko tudi s 
pestro izbiro ogledal vseh oblik 
z osvetlitvijo ali brez, na zalogi 
imajo grelnike vode (bojlerje), 
korita za kuhinje ali pralnice.

3D-IZRIS
Storitev 3D-izrisa kopalnic je 
bila sprva na voljo le v Ljublja-
ni, in ker je bila dobro sprejeta, 
so se v podjetju odločili, da jo 
ponudijo tudi v Kranju, Maribo-
ru in Kopru.
Izris je za zdaj še brezplačen 
in neobvezujoč. S seboj prine-
sete le točne mere kopalnice 
ter pozicijo priključkov, oken in 
vrat. Pri izrisu se bodo prilagajali 
vašim željam, hkrati vam bodo 
pomagali tudi s svojimi idejami 
in uporabnimi predlogi. 

OBI trgovina z materiali 
za gradnjo in dom, d. o. o.

Stara cesta 25, 4000 Kranj
Tel.: 04 281 24 15
E-pošta: marktsi774@obi.si
www.obi.si

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Sodelujoča pod-
jetja na Sejmu Dom predsta-
vljajo storitve in izdelke, sis-
temske rešitve in napredne 
tehnologije za dom, gradbe-
ništvo in energijsko učinko-
vito stavbno pohištvo, ogre-
valno in hladilno tehniko, 
notranjo opremo, ureditev 
okolice in rešitve za varo-
vanje objektov. Dogajan-
je na razstavnih prostorih 
spremljajo vse dni brezpla-
čna svetovanja in predava-
nja neodvisnih strokovnja-
kov Gradbenega inštituta 
ZRMK in Mreže Ensvet – 
Eko sklada.  Sejem je zapol-
nil vse obstoječe dvorane 
Gospodarskega razstaviš-
ča in še tri montažne. Vsa-
ko leto ga obišče približno 55 

tisoč obiskovalcev. Sejem se 
odpre v sredo, 4. marca, ob 
10. uri, slovesnost ob odprt-
ju pa bo istega dne ob 13. uri, 
ko bodo podelili tudi okolj-
ske certifikate Znak kakovo-
sti v graditeljstvu. 

Na Gradbenem inštitu-
tu ZRMK so pripravili pro-
gram, ki obiskovalcem 
ponuja informacije o novo-
stih. Z njim jim pomaga-
jo razrešiti dileme in prob-
leme, s katerimi se srečuje-
jo pri gradnji ali prenovi, na 
voljo so jim tudi informaci-
je in nasveti, na kaj morajo 
biti pozorni pri izbiri arhite-
kta ali izvajalca.

Tradicionalno so vsem 
zainteresiranim na voljo 
brezplačni in neodvisni stro-
kovni nasveti ter predavanja 
arhitektov, geomehanikov, 

statikov, gradbenih fizikov 
in drugih strokovnjakov ter 
prikazi primerov dobre pra-
kse. Na manjših razstavah 
so na ogled sistemi ogreva-
nja in prezračevanja, nači-
ni odprave vlage v konstru-
kcijah, več vrst toplotnih 
izolacij, okna in sodobna 

vgradnja oken, načini gra-
dnje (montažne in zidane 
hiše), dobitniki certifikata 
Znak kakovosti v graditelj-
stvu, pomembnega instru-
menta zagotavljanja kako-
vosti v gradbenem sektorju.

O možnostih nepovratnih 
finančnih spodbud

Energetski svetovalci 
Ensvet – Eko sklad bodo obi-
skovalce na enournih pre-
davanjih seznanili z letoš-
njimi krediti in nepovratni-
mi finančnimi spodbudami 
Eko sklada. Predstavili bodo 
tudi naslednje vsebine: Gra-
dnja hiše od načrtovanja do 
vselitve: zidana ali montaž-
na hiša, Primeri napak pri 
gradnjah in primeri dobre 
prakse, Pametni dom, Gra-
dnja sodobne sNES hiše in 

cenovna primerjava siste-
mov gradnje, Gradnja nove 
masivne hiše, Celovita pre-
nova hiše in subvencije Eko 
sklada, Ustrezno prezra-
čevanje stavb in prezrače-
valne naprave z vračanjem 
toplote, Sončne elektrarne 
in vgradnja toplotne črpalke 
in Sodobno ogrevanje z les-
no biomaso, z obnovljivimi 
viri energije.

Z nakupom spletne vstop-
nice imajo obiskovalci brez-
plačen prevoz z avtobusom 
Ljubljanskega potniškega 
prometa na razstavišče in 
nazaj. Znižana vstopnica 
Happy Hour je na voljo vse 
dni sejma; v sredo, četrtek 
in petek od 13. do 16. ure, v 
soboto in nedeljo pa dve uri 
pred zaprtjem sejma. Sejem 
je odprt od srede do sobote, 

od 10. do 19. ure, v nedeljo do 
18. ure. Ob nakupu vstopni-
ce prejme vsak obiskovalec 
tiskani katalog, ki mu služi 
tudi kot priročnik, hkrati pa 
v njem najde seznam razsta-
vljavcev z njihovimi opisi in 
kontakti.

Pozornost tudi  
na koronavirus

Glede na aktualno doga-
janje s koronavirusom orga-
nizator obiskovalce obveš-
ča, da so se že povezali s pri-
stojnimi službami. Sklad-
no s priporočili Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
bodo na sejmišču namestili 
razkuževalne točke in še bolj 
poskrbeli za redno zračenje 
dvoran. O vseh morebitnih 
spremembah bodo pripravi-
li obvestila.

Jutri odpira vrata Sejem Dom
Od 4. do 8. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka največji mednarodni sejem graditeljstva v regiji – 59. Sejem Dom. Predstavlja se 505 
podjetij iz 29 držav. Na voljo so tudi brezplačna svetovanja neodvisnih strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in Mreže Ensvet – Eko sklada.

Sejem je odprt od srede 
do sobote od 10. do 19. 
ure, v nedeljo do 18. ure. 
Vsak obiskovalec ob 
nakupu vstopnice prejme 
tiskani katalog, ki mu 
služi tudi kot priročnik, 
hkrati pa v njem najde 
seznam razstavljavcev 
z opisi in kontaktnimi 
podatki.
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NOTRANJA VRATA, 
VHODNA VRATA in 

TALNE OBLOGE LIP BLED. 

Na sejmu DOM v Ljubljani

od 4. do 8. 3. 2020!

PRODAJNI SALONI: BLED, INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER, T: 04 579 51 30, 04 579 51 73, LJUBLJANA, PRODAJNI CENTER BTC–DVORANA 2,  
T: 01 366 50 26, LJUBLJANA, PARK CENTER–RUDNIK, T: 01 280 08 20, 01 280 08, KRANJ–ŠENČUR / CUBIS CENTER, T: 04 234 00 90

30 % 
POPUSTA 

Povprašajte za ponudbo v prodajnih salonih AJM, 
na www.ajm.si ali na 080 14 01 ter si zagotovite 
enkratni jubilejni popust. 

Več o prodajni akciji na www.ajm.si. Popusti se ne seštevajo. 

Samo od 3. do 7. marca.

na vsa okna in 
vrata AJM.

Suzana P. Kovačič

Stara Fužina – Center TNP 
Bohinj v petek, 6. marca, ob 
18. uri, vabi na posvet o suho-
zidni gradnji, veščini zidan-
ja brez uporabe veziva, kjer 
se uporabi kamen, pridob-
ljen s čiščenjem neposred-
ne okolice. Suhozidna grad-
nja je bila leta 2016 kot pose-
bno znanje o prostoru ter 
rokodelsko znanje vpisana 
v register nesnovne kultur-
ne dediščine v Sloveniji, leta 
2018 pa je Slovenija skupaj 
s sedmimi drugimi država-
mi to veščino umestila tudi 
na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva.

Starejši prebivalci Bohin-
ja in njihovi predniki so šte-
vilna polja, travnike in dru-
ge površine očistili kamen-
ja in nato s suhozidno teh-
niko spretno gradili razno-
vrstne zidove in druge stru-
kture, ki so služili ograje-
vanju obdelovalnih in paš-
nih površin, razmejevanju, 

zaščiti, podpori ... V struk-
turah, grajenih na suho, pa 
svoje bivališče najdejo števil-
ne živalske in rastlinske vrs-
te. Na posvetu bosta pomen 
biodiverzitete predstavila 
dr. Blanka Ravnjak in doc. 
dr. Jože Bavcon (Botanič-
ni vrt), Saša Roškar (Zavod 
za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije) bo opisala raz-
lične tipe suhozidne grad-
nje v Bohinju, Tina Komac 
(TNP) pa terensko popisova-
nje. Domačinka Marija Cve-
tek bo govorila o škarpah in 
kamnitih ogradah v bohinj-
skem folklornem pripove-
dništvu. V goste so povabi-
li tudi strokovnjake s Kra-
sa, ki so povezani v Partner-
stvu kraške suhozidne grad-
nje. Kot so sporočili iz TNP, 
bodo veseli vsakogar, ki bi 
želel svoje znanje, izkušnje 
in spomine deliti z udele-
ženci posveta in s tem pris-
pevati k vzdrževanju in ohra-
njanju kulturne dediščine, 
biodiverzitete ter značilne-
ga alpskega prostora.

Suhozidna gradnja  
v alpskem prostoru

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Gradbeni inštitut 
ZRMK na Sejmu Dom, ki bo 
potekal od 4. do 8. marca na 
Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani, pripravlja raz-
nolik program. Za splošno 
javnost bo na voljo več brez-
plačnih in neodvisnih sveto-
vanj in predavanj ter prika-
zov primerov dobre prakse 
pri gradnji in prenovi stavb. 
Za strokovno javnost bo v 
sredo, 4. marca, ob 10. uri, 
v dvorani Forum srečanje 
o zagotavljanju kakovosti v 
okviru nacionalne certifikat-
ske sheme Znak kakovosti 
v graditeljstvu pod okriljem 
integralnega projekta LIFE 
IP CARE4CLIMATE v koor-
dinaciji ministrstva za oko-
lje in prostor. Zagotavljan-
je kakovosti namreč postaja 
s prehodom v brezogljično 

družbo vedno pomembnej-
ši instrument v gradbenem 
sektorju. V četrtek, 5. marca, 
ob 16. uri se bo odvil Hap-
pen inkubator o celoviti pre-
novi večstanovanjskih stavb 
in bivanju po prenovi na 
razstavno-svetovalnem pro-
storu Gradbenega inštitu-
ta ZRMK v preddverju dvo-
rane Kupola. Na tem stro-
kovnem dogodku bodo ude-
ležence seznanili s pome-
nom tehničnih, okoljskih 
in drugih vidikov globokih 
oziroma celovitih prenov z 
namenom izboljšanja bival-
nih pogojev v stanovanjih in 
zunanjih skupnih površi-
nah. V petek, 6. marca, med 
10. in 15. uro pa bo nacional-
ni strokovni posvet z med-
narodno udeležbo predava-
teljev pod naslovom Stavbe 
in zeleni dogovor: Izzivi in 
trendi.

Svetovanja in strokovna 
srečanja na Sejmu Dom

Strokovni dogodek o prenovi stavb na Sejmu Dom 2019 
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Glede na vroča poletja klimatske naprave postajajo stalnica 
slovenskih domov. Večina naprav na trgu je inverterskih, kar 
pomeni, da lahko z njimi prostore ne le hladimo, ampak tudi 
(d)ogrevamo. Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so v zad-
njem letu preizkusili 25 modelov stenskih klimatskih naprav. 
Rezultati so obetavni, saj kažejo, da je na trgu več dobrih 
močnejših modelov kot v preteklih letih, zato je izbira lažja. 
Za klimatske naprave na testu so odšteli od 745 do 1300 evrov, 
na vrhu pa sta modela (z močjo 2,5 in 3,5 kW), za katera boste 
odšteli več kot 1000 evrov (z vključeno osnovno montažo). 
Rezultati so objavljeni na spletni strani ZPS.

Testirali so klimatske naprave

Ali veste, da obstaja kup mojstrov, ki še vedno znajo zašiti 
čevlje, popraviti sušilnik za lase, zakrpati potovalko, poravnati 
zvito kolo ...? In da si je mogoče veliko reči tudi izposoditi ali 
pa kupiti iz druge roke? Ekologi brez meja na svoji spletni 
strani objavljajo in dopolnjujejo Karto mojstrov, ponudnikov, 
ki vam priljubljene predmete popravijo, predelajo ali obnovijo, 
ter lokacije, kjer si je mogoče izposoditi ali kupiti rabljene 
predmete. Trenutno je na njihovem seznamu 480 mojstrov 
že skoraj pozabljenih in ugašajočih obrti oziroma lokacij za 
nakup ali izposojo rabljenih predmetov, kar nekaj jih je tudi 
na širšem Gorenjskem.

Objavljajo seznam mojstrov, ki vam kaj popravijo
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Igor Kavčič

Kamnik – Obiskovalec sto-
ji sredi majhne galerije, ne 
prav velikega kvadratnega 
prostora, in se najprej za-
gleda v tri velika pokončna 
platna – triptih, ki so sli-
karki dala naslov razstave 
in bržkone tudi večini raz-
stavljenih del. Množica po-
končnih figur, slokih pos-
tav, ki nerazpoznavne stoji-
jo ena ob drugi, nam v misli 
potiskajo predstave o bitjih 
z nekega drugega sveta. A 
niso od drugod, obstajajo tu 
in zdaj, te groteskne podobe 
današnjega sveta.

»Ko sem se ozrla nazaj 
skozi svoje življenje, sem 
razmišljala o ljudeh, ki so 
mi veliko pomenili in so 
odšli, pa o zgolj naključnih 
srečanjih, ki so zaznamova-
la določene trenutke in mi 
ostala v spominu. Zanimi-
vo je z neke razdalje opazo-
vati, kako ljudje prihajamo 

in odhajamo – smo kot ne-
kakšni nomadi. Hkrati me 
spremlja tudi aktualno do-
gajanje v svetu, ko se recimo 
sprašujem, kako je, če si be-
gunec in moraš, da bi rešil 
golo življenje, oditi nekam 
drugam. Kam pravzaprav 
sploh gremo mi in svet, v ka-
terem živimo?« ob razsta-
vljenih slikah razmišlja sli-
karka Agata Pavlovec in na 
vprašanje, mar slike samo 
opazujemo ali nemara nis-
mo pri tem tudi sami opazo-
vani, dodaja: »Niti sama ne 
vem natančno, ali so figure 
obrnjene proč od mene ali 
me kot neme priče opazu-
jejo na drugih slikah, ki jih 
zaznamujejo moji sebki. Bi-
stveno je prav to prepletanje, 
da se kot opazovalec nečesa 
zavedaš, da ti delajo možga-
ni, ko srečuješ te ljudi, hkra-
ti pa seveda tudi oni gleda-
jo tebe.« Kustosinja razstave 
in vodja galerije Pogled Saša 
Bučan je ob tem povedala: 

»Agata se ozira nazaj, nje-
ni dokumentirani obrazi po-
sameznih oseb, ki so ji kri-
žali poti v preteklosti, so za-
beleženi v mimobežnikih. 
To so temne figure, graje-
ne brez vseh osebnih zna-
čilnosti, silhuete, ki žarčijo 
neko trpkost, ki jo ekspresiv-
no močno obarvano ozračje 
oz. ozadje pošilja v gledalca. 
Mimobežniki niso le znan-
ci, tj. tisti, ki so se pojavlja-
li in izginjali v avtoričinem 
življenju, ampak širša podo-
ba družbe, kjer mimohodni-
ki prihajajo od vsepovsod z 
najrazličnejšimi namerami 
in potrebami.«

Figure čakajo na dotik

V ospredje tokratne raz-
stave je Pavlovčeva postavi-
la figuro, ki je v njenem sli-
karstvu sicer vseskozi vzpo-
rednica abstrakciji. »Pred-
vsem se ukvarjam tudi z ma-
terialom, tako so pri mojem 

delu pogosto koristne odslu-
žene rjuhe, tokrat sem jih 
uporabila za kolaže z moji-
mi portreti. Sicer pa je figu-
ra, tudi če ni na sliki, vsesko-
zi prisotna nekje v ateljeju 
in čaka na nekoliko konkret-
nejše dotike.«

Drugi del razstave, če bi 
sploh lahko govorili o dveh 
delih, saj s središčne pozi-
cije galerije, vrteč se okrog 
svoje osi, 14 razstavljenih 
del lahko vedno znova opa-
zujemo od začetka, so kola-
ži s tako imenovanimi seb-
ki. Povezovalni člen verige 
med temnimi silhuetami je 

namreč prav slikarkin avto-
portret. »Na raztrgane kose 
rjuh sem natisnila svoje seb-
ke, jih premazala z lepilom 
in potem nanašala barvne 
plasti. Sama sicer rada ple-
šem, blizu sta mi gledali-
šče in igra, zato sem posne-
la različne izraze obrata. Ne-
kateri sebki so doslikani do 
te mere, da nimajo več pre-
poznavnosti,« pojasnjuje 
umetnica.

»Kolaž njenih lastnih por-
tretov iz različnih obdo-
bij njenega bivanja se zdi 
kot neka časovnica, ki se 
pojavlja spet in spet, ki je 

prvovrstna izjava o zaveda-
nju sprememb v umetniči-
nih najglobljih svetovih pa 
tudi v tistih zunaj njenega te-
lesa. Kot da bi nam sporočala 
svoje spoznanje, da vendar-
le ne zmoremo v celoti nad-
zirati ne tistega v nas in še 
manj tistega okrog nas, in 
svoje vedenje o razkolu med 
dvema svetovoma: tistim, ki 
je v njej, in tistim, ki obstaja 
zunaj nje,« o tem delu raz-
stave še dodaja Bučanova. 
Po velikosti majhna galeri-
ja tokrat nudi veliko pogle-
dov na mimobežne, kar raz-
stavljena dela zagotovo niso.

Vsi smo mimobežniki 
Galerija Pogled v Kamniku je tokrat v znamenju besede same. Pogled 
usmerjamo na Mimobežnike in oni morda pogledujejo na nas. Svoja 
najnovejša dela predstavlja slikarka Agata Pavlovec.

Agata Pavlovec se v galeriji Pogled predstavlja z Mimobežniki. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Besnica – V prostorih 
Osnovne šole Besnica bo v 
petek, 6., in soboto, 7. mar-
ca, potekala zborovsko-vo-
kalna delavnica, ki jo bos-
ta vodili dirigentka Urška 
Štampe, ki se je med dru-
gim šolala tudi na Univer-
zi Utah v ZDA, in pevka An-
dreja Nika Fabijan z diplo-
mo Akademije za glasbo v 
Ljubljani. Delavnica je na-
menjena vsem ljubitelj-
skim pevcem, ki želijo pri-
dobiti nove zborovske iz-
kušnje in s tem nadgradi-
ti svoje pevsko znanje, lju-
biteljskim pevcem, ki se 
želijo seznaniti z osnov-
no pevsko tehniko pred-
vsem prek praktičnih vaj 
in s tem spoznati optimal-
no uporabo pevskega orga-
na, inštrumenta za petje, ter 

začetnikom zborovodjem, 
ki želijo spoznati nove di-
daktične pristope pri delu z 
zborom, osnove zborovod-
stva in dirigiranja.

Dva pevska dneva bos-
ta združevala pevce iz raz-
ličnih vokalnih sestavov, ki 
delujejo pod okriljem orga-
nizatorja delavnice Kultur-
nega društva Jožeta Papler-
ja Besnica ali izven tega in 
jim omogočila spoznavanje 
osnov dirigiranja in vokalne 
tehnike, nove zborovske lite-
rature in metod dela z zbo-
rom ter predstavila primer 
efektivnega vodenja pevske 
vaje. Delavnica bo obsegala 
tako teoretični kot praktični 
del, potekala bo tako v sku-
pinskem delu kot v manjših 
skupinah ali individualno. 
Prijave za zamudnike spre-
jemajo na KDJozetaPaplerja 
@gmail.com.

Vokalna delavnica

Igor Kavčič

Predoslje – Po premieri sre-
di februarja je igralski an-
sambel KUD Predoslje v ne-
deljo ponovno do zadnjega 
sedeža napolnil dvorano do-
mačega kulturnega doma. 
Z razlogom – na sporedu je 
bila komedija znanih britan-
skih komediografov Raya 
Cooneyja in Johna Chapma-
na z naslovom Spustite me 
pod kovter, gospa Markham.

Gre za odlično situacijsko 
komedijo, tako imenovano 
bulvarko, v kateri ne manjka 

nenavadnih pripetljajev, ki 
povzročijo kopico komičnih 
zapletov, ti pa se vedno zno-
va razpletejo v čast dobri vo-
lji in smehu. Pred 14 leti so 
jo igrali profesionalci v SLG 
Celje, tokrat so »pod kovter« 
ne le pokukali, ampak zlezli 
– Predosljani. 

Približno uro in pol dol-
ga predstava se odvija v sta-
novanju Phillipa in Joanne 
Markham, založnikov otro-
ških knjig, kjer je, kot se iz-
kaže, lahko tudi precej ži-
vahno. Ker se odpravljata na 
založniško večerjo, njuno 

odsotnost in prazno stanova-
nje želijo izkoristiti prijatelji 
in znanci – Phillipov prijatelj 
in partner Henry, ki se je za 
srečanje dogovoril s seksi te-
lefonistko, Joannina prijate-
ljica in Henryjeva žena Lin-
da, ki hoče svojemu možu 
vrniti milo za drago z nekim 
Walterjem, priložnost pa na-
merava izkoristiti tudi njun 
notranji opremljevalec Ali-
stair, ki si je sicer precej bli-
zu z družinsko varuško Syl-
vie. Tako se kar naenkrat vsi 
ti ljudje začnejo zbirati v sta-
novanju, in da bi bila zmeda 
popolna, pozvoni še avtorica 
knjižnih uspešnic, ki bi rada 
zamenjala založnika zaradi 
točno določenega razloga ...

Igra je od prvega trenut-
ka, ki ga s pravo igralsko lah-
kotnostjo odpreta dva izmed 
osrednjih likov, gospa Mark-
ham (Jana Ovsenik) in sve-
tovalec za notranjo opremo 

Alistair Spenlow (Emil Buh), 
napeta in polna humorja, kar 
ponuja odlično besedilo, v ka-
terem ne manjka duhovitih 
dialogov, iskrivih dovtipov 
in situacijske akcije. Režiser 
Aleš Kranjec je besedilo (pre-
vedel ga je Zdravko Duša) us-
pel dodatno nadgraditi z iz-
jemno igralsko ekipo. Ta je 
v mešanici izkušenj in mla-
dosti, na oder stopi kar devet 
ljubiteljskih igralcev, ves čas 
delovala zelo sproščeno, kot 
da ni šlo za obilico besedila, 
medsebojnih dialogov, pre-
imenovanj posameznih li-
kov, prihodov in odhodov ter 
hitrih menjav na odru. Ima-
mo občutek, da protagonisti 
na odru preprosto uživajo. 
Navdušujejo vsi nosilci igre, 
že omenjena vedno iznajdlji-
va Jana Ovsenik in njen pri-
kupno staromoden odrski 
mož Phillip Marko Kavčič, 
prebrisani družabnik Hen-
ry, igra ga vedno prepričlji-
vi Aleksander Gašperlin, in 
prvovrstni Emil Buh v vlo-
gi Alistairja Spenlowa. An-
dreja Zorman je Linda Lod-
ge kot sta si jo najbrž pred-
stavljala avtorja komedije, 
homogeno odrsko ekipo pa 
dopolnjujejo še Nika Logar 
v vlogi Sylvie, Damjan Av-
guštin kot Walter Pangbou-
rne in Ana Križaj v vlogi go-
spodične Smythe. Režiser je 
imel res srečno roko z razde-
ljevanjem vlog. 

Naslednja ponovitev igre 
bo v nedeljo, 8. marca, ob 
18. uri, v Kulturnem centru 
Tržič, 22. marca ob 19. uri 
pa Predosljani gostujejo še 
v Kulturnem domu Podnart.

Tako po gosje
Ogledali smo si komedijo Spustite med pod 
kovter, gospa Markham v režiji Aleša Kranjca in 
izvedbi domače igralske skupine KUD Predoslje. 

Igralski ansambel deluje sproščeno in »pod kovtrom« vidno uživa. / Foto: Klemen Korenjak

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

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
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Kranj – Ekipe v prvi slovenski nogometni ligi so konec tedna 
odigrale tekme 23. kroga. Prav na vseh igriščih so se razšle z 
delitvijo točk. V Kranju je deževno vreme povzročilo veliko dela 
organizatorjem. Domači nogometaši so kljub temu srečanje 
z Muro začeli silovito, plod take igre pa je bil zadetek v osmi 
minuti, ko je po prostem strelu z glavo zadel Milan Milano-
vić in Triglav popeljal v vodstvo z 1 : 0. Po vodstvu so igralci 
Mure bolj pritisnili, na roke jim je šel še sodnik Matej Jug, ki je 
Kranjčanom pokazal tri rumene kartone ter priznal zadetek no-
gometašem Mure, ki so ga dosegli iz prepovedanega položaja. 
»Bili so nenormalni pogoji za dober nogomet. Kljub temu smo 
igrali dobro in fantje so se borili. Z rezultatom moramo biti 
zadovoljni,« je po tekmi povedal pomočnik trenerja Triglava 
Gregor Bergant. Tudi tekma v Domžalah med Domžalami 
in Celjem se je končala brez zmagovalca z rezultatom 1 : 1. 
Povedli so Celjani, ki so izenačili v 75. minuti, ko so poslali 
žogo v lastno mrežo. Že jutri Domžale gostujejo pri Bravu, 
Triglav pa v četrtek pri moštvu CherryBox 24 Tabor Sežana.

Nogometni krog neodločenih rezultatov

Škofja Loka – Rokometaši Rika Ribnica so v dvajsetem kro-
gu lige NLB premagali ekipo Urbanscape Loka s 30 : 28 (17 
: 13). Tako Ločani s 15 točkami ostajajo na devetem mestu 
prvenstvene lestvice. V nedeljo bodo Ločani gostovali pri Krki, 
v zadnjem krogu rednega dela pa se bodo doma 14. marca 
pomerili z ekipo Maribor Branik. 

Loški rokometaši so izgubili v Ribnici

Kranj – Vaterpolisti AVK Triglav so v soboto odigrali tekmo 
15. kroga drugega dela v regionalni vaterpolski ligi. V Budvi se 
je tekma z ekipo Cattara končala z zmago domačinov z 11 : 7 
(4 : 2, 2 : 0, 3 : 1, 2 : 4). Za AVK Triglav je štiri zadetke dosegel 
Jan Justin, dva Jaša Lah in enega Aljaž Troppan.

Vaterpolisti Triglava izgubili v Budvi

Jože Marinček

Jesenice – V Alpski hokejski 
ligi (AHL) je ekipa SIJ Acro-
ni Jesenic v soboto gostila 
moštvo Asiago Hockey in 
slavila 4 : 1. Včeraj zvečer je 
bil v dvorani slovenski obra-
čun, saj je v goste prišla eki-
pa SŽ Olimpije. Tekma se 
do zaključka naše redakci-
je še ni končala. Že jutri Je-
seničane čaka zadnja tekma 
v druge delu tekmovanja, 
ko bodo gostovali pri ekipi 
Pustertal Wölfe. 

Zadnje tekme rednega 
dela pa so v soboto odigrali 
hokejisti v Mednarodni ho-
kejski ligi (IHL). V Dvorani 
Podmežakla so hokejisti Sla-
vije Junior z 1 : 3 premagali 

Hidrio Jesenice. V Dvorani 
Zlato polje pa so bili hokeji-
sti Triglava z 9 : 4 boljši od 
Mladosti. Prvo mesto po re-
dnem delu so tako osvojili 
hokejisti Slavije Junior s 54 
točkami, drugi so hokejisti 
Triglava z 52 točkami, tretja 
je Crvena zvezda z 51 točka-
mi, četrta Mladost z 28 točka-
mi, na petem mestu je Voj-
vodina z 28 točkami, šesti so 
hokejisti Hidrie Jesenice s 25 
točkami, sedmi pa so hokeji-
sti moštva True Celje s 14 toč-
kami. Prve tekme četrtfinala 
bodo odigrali že jutri, pari pa 
so Triglav – True Celje, Crve-
na zvezda – Hidria Jesenice 
in Mladost – HK Vojvodina. 
Hokejisti Slavije Junior so se 
že uvrstili v polfinale.

Jeseničani jutri v Pustertal

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik in 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik sta na slav-
nostni prireditvi v Domu 
kulture Kamnik podelila 45 
priznanj športnikom, ki so s 
svojimi rezultati zaznamo-
vali minulo leto, in to kljub 
temu da verjetno v občini ni 
športnega kluba, ki si ne bi 
želel boljših pogojev.

Naj športnica leta 2018 je 
postala gorska tekačica Moj-
ca Koligar, Dolenjka, ki živi 
v Kranju, a je članica kam-
niškega Kluba gorskih teka-
čev Papež. »Te nagrade sem 
zelo vesela,« je priznala lani 
najboljša slovenska gorska 
tekačica in Kamničane poz-
vala, naj vendarle najdejo or-
ganizatorja za gorski tek na 
Grintovec. »Upam, da bomo 
našli organizatorja, ki bo še 
naprej s srcem organiziral 
tek na Grintovec, saj mi to 

tekmovanje veliko pomeni. 
Glavni izzivi in glavni cilj za 
letošnjo sezono pa sta zame 
evropsko in svetovno prven-
stvo v gorskem teku.« Viso-
ke športne cilje v tem letu 

ima tudi Kamničan Gašper 
Štrajhar, ki se odkrito spog-
leduje z olimpijskimi igra-
mi. »Nastop na olimpijskih 
igrah v Tokiu se zdi povsem 
realen, zato z ekipo za ta cilj 

res trdo treniramo,« je dejal 
Gašper, kategoriziran špor-
tnik mednarodnega razre-
da, ki je bil lani razglašen 
tudi za najboljšega sloven-
skega lokostrelca.

Najboljša kamniška eki-
pa minulega leta je moška 
članska ekipa Odbojkarske-
ga kluba Calcit Volley Ka-
mnik, ki že vrsto let kroji 
sam vrh slovenske odbojke. 
Državni in pokalni podprva-
ki so sezono zaokrožili s tre-
tjim mestom v srednjeevop-
ski ligi Mevza in uvrstitvi-
jo v četrtfinale evropskega 
pokala Challenge, te dni pa 
so z mislimi že pri zaključ-
ku letošnje srednjeevrop-
ske lige Mevza, kjer želi-
jo zaigrati v finalu. Podeli-
li so tudi priznanje za delo 
v športu. Bronasto prizna-
nje Občine Kamnik je pre-
jel Ciril Grkman, ki že dvaj-
set let vodi Kolesarsko dru-
štvo Calcit Kamnik.

Najboljša tekačica in lokostrelec
V Kamniku so podelili priznanja najboljšim športnikom v lanskem letu. Najboljša športnica je gorska 
tekačica Mojca Koligar, najboljši športnik lokostrelec Gašper Štrajhar, najboljša športna ekipa pa 
odbojkarji Calcita Volleya.

Najboljša športnika občine Kamnik v minulem letu sta 
Mojca Koligar in Gašper Štrajhar. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Krvavec – Močan veter je 
na Krvavcu odnesel petko-
vo tekmo evropskega pokala 
v veleslalomu. Vendarle pa 
je smučarski zvezi in Alp-
skemu smučarskemu klubu 
Triglav Kranj, ki je bil glav-
ni terenski izvajalec tekme, 
uspelo izpeljati četrtkov spo-
red tekmovanja. Zmagala je 
Francozinja Doriane Esca-
ne, za uspeh domačih smu-
čark pa je z drugim mestom 
poskrbela Ana Bucik. Med 
Slovenkami je na šestem 
mestu končala Meta Hrovat, 
Maruša Ferk je bila 25., Neja 

Dvornik pa se je uvrstila tik 
za njo. 

»Tekma je bila zelo zahtev-
na, predvsem drugi tek. Vsee-
no sem se poskušala čim bolje 
boriti in iskati najhitrejšo lini-
jo,« je po tekmi povedala dru-
gouvrščena Bucikova, ki tako 
kot številne druge tekmoval-
ke ni skoparila s pohvalami 
na račun organizacije.

»Prvič sem nastopila na tej 
progi in mi je bila kar všeč, s 
samim smučanjem pa nisem 
najbolj zadovoljna. Ni se vse 
izšlo, kot bi si želela, vseeno 
pa iz današnjega dneva lahko 
črpam veliko pozitivnega,« pa 
je povedala Hrovatova.

Drugo tekmo je odnesel 
močan veter

Vilma Stanovnik

Šenčur, Škofja Loka, Kranj – 
Medtem ko je med sloven-
skimi ljubitelji košarke ta 
konec tedna najbolj odmeval 
obračun v ligi NBA med eki-
pama Miami Heat in Dallas 
Mavericks, ko sta se srečala 
naša zvezdnika Goran Dra-
gić in Luka Dončić, na kon-
cu pa je slavila ekipa Miami 
Heat z Dragićem, se je pod 
domačimi koši konec tedna 
s prvim kolom začela Liga 
Nova KBM za prvaka. Ekipa 
Helios Suns je gostovala pri 
Hopsih Polzela in izgubila s 
84 : 75. V ligi za prvaka vodi 
Cedevita Olimpija, Helios 
Suns pa so na četrtem mes-
tu. Domžalčani že danes go-
stujejo pri Kopru Primorski.

V ligi za obstanek je bila 
pred domačimi gledalci Go-
renjska gradbena družba 
Šenčur z 90 : 79 boljša od 
ekipe Term Olimpija Podče-
trtek in vodi na lestvici. V so-
boto bodo v Šenčurju gostili 
ekipo Šentjurja.

V drugi slovenski košar-
karski ligi za moške je vodil-
na ekipa ECE Triglav v sobo-
to gostovala v Celju in zma-
gala z rezultatom 72 : 79. To 
soboto, 7. marca, ob 18. uri 
se bosta v dvorani na Plani-
ni v gorenjskem obračunu 

pomerila ECE Triglav in 
LTH Castings. 

Škofjeločani, ki jih po no-
vem vodi trener Igor Dolenc, 
so v soboto v dvorani na Pod-
nu gostili Hrastnik in po 
trdem obračunu na koncu 
izgubili z 81 : 90. »Za nas je 
bila tekma zelo pomembna, 
pohvaliti pa moram goste, 
ki so odigrali odlično konč-
nico. Mi smo v prvem polča-
su igrali solidno tako v napa-
du kot obrambi, v drugem 

delu pa smo bili v nekate-
rih trenutkih povsem izgub-
ljeni. Sedaj nas čaka res te-
žak boj za uvrstitev v zgor-
nji del,« je po tekmi povedal 
Igor Dolenc, ki je na trener-
skem mestu zamenjal An-
dreja Božiča.

V šestem kolu prve SKL 
za ženske so košarkarice 
moštva Jasmin sport Ledita 
v Konjicah slavile z 59 : 78, 
najbolj razpoložena pa je 
bila Urša Žibert. V derbiju 

kola so v Kranju s 55 : 71 zma-
gale Ježičanke. Na lestvi-
ci lige za prvaka z 32 točka-
mi vodi Cinkarna Celje, tret-
je so 25 točkami košarkarice 
Jasmin sporta Ledite, četrte 
pa z 22 točkami košarkarice 
Triglava. Ekipa Jasmin sport 
Ledita bo v torek, 10. marca, 
v Domžalah gostila Grosu-
plje, v sredo, 11. marca, pa se 
bosta v Športni dvorani Pla-
nina v Kranju pomerila Tri-
glav in Cinkarna Celje.

Vroč konec tedna pod koši
Helios Suns so ligo za prvaka začeli s porazom. V drugi ligi imajo košarkarji ekipe LTH Castings novega 
trenerja Igorja Dolenca. Ženski derbi v Kranju so dobile Ježičanke, ekipa Jasmin Sport Ledita je slavila v 
Konjicah. Konec tedna košarkarice v Domžalah za naslov pokalnih prvakinj.

Košarkarji moštva LTH Castings so v soboto morali priznati premoč gostov iz Hrastnika. 
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Grega Flajnik

Za sprostitev napetosti mišic
Vas bolijo mišice, ker ste 

se pred kratkim poškodova-
li? Ali pa morda zaradi dol-
gotrajnega sedenja? Ali v ra-
menih in hrbtu zaradi stal-
nega stresa čutite zakrče-
nost in bolečine? Ali se po-
čutite utrujene, kljub temu 
da se nadpovprečno rekre-
irate? O teh bolečinah smo 
se že pred novim letom po-
govarjali s Samom Šinikom, 
ki se ukvarja z odpravlja-
njem bolečin v mišicah in 
nam na svojih AEQ-delavni-
cah pomaga zaznati nepra-
vilnosti v našem gibanju in 
načinu življenja ter ukrepati 
preventivno. Samo Šinik ob 
tem razmišlja: »Hitrost in 
stres sta rezultat današnje-
ga načina življenja, ki nas 
vsak dan postavljata pred 
odločitve, kaj storiti prej, kaj 
kasneje in nemalokdaj nam 
zmanjka časa zase in za dru-
žino. Smo pod neprestanimi 

pritiski okolice, ki od nas 
vedno več zahteva in neob-
vladljivo vleče našo pozor-
nost. Naš že tako nemiren 
um postaja vse bolj odmak-
njen od tukaj in zdaj, večino-
ma so naše misli usmerjene 
v prihodnost. Vse to se odra-
ža na našem telesu. Počuti-
mo se vse bolj utrujene, ču-
timo bolečine, ki jim ne naj-
demo razloga«. Ko se odloči-

mo, da je skrajni čas, da sto-
rimo nekaj dobrega zase – in 
se začnemo rekreirati. Šinik 
pri tem poudarja: »Ko se zač-
nemo ukvarjati z rekreacijo, 

nam pozornost ukradejo ti-
soči nasvetov prijateljev, tre-
nerjev, svoje dodajo še pro-
dajalci športne opreme, ki 
nas opremijo z vsemi pot-
rebnimi in nepotrebnimi 
pripomočki. Rekreiramo se 
po programih športnih tre-
nerjev in vse skupaj budno 
spremljamo preko štoparic, 
pulzmetrov, wattmetrov in 
raznih aplikacij, ki zelo dob-

ro zaposlijo naš um in ego. 
Ob vsem tem pa vedno bolj 
zgubljamo občutek, zakaj 
smo se sploh lotili rekreaci-
je, in vedno bolj tekmujemo 

– z drugimi, sami s seboj, 
s štoparico in raznimi dru-
gimi parametri in grafi, ki 
nam jih sodobna tehnologi-
ja omogoča. Nekaj časa ver-
jetno res napredujemo, se 
počutimo bolje, sčasoma pa 
spoznamo, da se počutimo 
še bolj utrujene, da so se bo-
lečine vrnile v še večji meri, 
da smo postali na neki način 
odvisni še od nečesa.«

Kronične bolečine, ki jih 
občutimo, so posledica kro-
nično napetih mišic. Miši-
ce so napete, kolikor jim na-
rekujejo naši možgani. Na-
petost mišic narekuje našo 
držo, mobilnost in giblji-
vost naših sklepov ter s tem 
naše gibanje, gibalne ome-
jitve. Vpliva na hitrost pro-
cesa obrabe sklepov in po-
večuje možnost bolečin in 
poškodb. Zato Šinik pred-
laga, da začnemo izvajati 
vaje za sproščanje kronično 

napetih mišic: »Bolečine, 
katerih vzrok ni udarec ali 
fizična poškodba tkiva, izvi-
rajo namreč iz kronično na-
petih mišic. Z zmanjšanjem 
tonusa mišic se zmanjša 
tudi poraba energije in pri-
dobi večja svoboda gibanja. 
Preko rednega izvajanja vaj 
vse bolje vzpostavljamo po-
vezavo med umom in tele-
som, vračamo in izboljšuje-
mo občutke iz telesa, ki pa 
so nujno potrebni za bolj-
ši nadzor nad njim. Z več 
občutka in kontrole se veča 
naša učinkovitost, dosega-
mo boljše rezultate in se v 
svoji koži počutimo vedno 
udobneje.« Da bi bolečine 
omilili, vas vabimo na triur-
no delavnico AEQ meto-
de®, kjer se bomo učili vaje, 
ki vam bodo že na delavnici 
omogočile boljše občutenje 
in zavedanje lastnega telesa 
in gibanja.

Športno društvo Gorenjski glas organizira v soboto,  
7. marca 2020, delavnico AEQ metode®, ki v osnovi uči, 
kako z izvajanjem vaj sprostiti kronično napete mišice 
in s tem spremeniti in zmanjšati z njimi povezane 
bolečine. Informacije in prijave na tel.: 031 38 26 25 ali 
po elektronski pošti: grega.flajnik@g-glas.si. 

Jelena Justin

Krške Alpe so gorstvo v 
Centralnih vzhodnih Alpah 
na avstrijskem Koroškem. 
Na severu jih od Nizkih Tur 
loči reka Mura, na vzhodu 
pa so vezane na Labotniške 
Alpe. Med krškimi Alpami 
in Karavankami je Dravska 
dolina. Na jugozahodu me-
jijo na Ziljske Alpe, na seve-
rozahodu pa so s prelazom 
Katschberg ločene od Viso-
kih Tur. Nockberge so pri-
ljubljene v zimskih mese-
cih, saj so tukaj urejena šte-
vilna smučišča, gore pa so še 

kako primerne za užitke tur-
nega smučanja, krpljanja in 
hoje. No, hoja zna biti tudi 
naporna, odvisno od snež-
nih razmer. 

Za prvi obisk Krških Alp 
se bomo povzpeli na Mall-
nock in Klomnock, dva vrho-
va, ki ležita nad St. Oswal-
dom nad Bad Kleinkirchhei-
mom. Najbližje je, če se za-
peljemo skozi predor Kara-
vanke in po avtocesti nada-
ljujemo do Beljaka. Tu av-
tocesto zapustimo, zapelje-
mo na izvoz Beljak/Osojsko 
jezero. Nadaljujemo pro-
ti Radentheimu in Bad 

Kleinkirchheimu, kjer za-
vijemo desno v St. Oswald, 
kjer je tudi spodnja postaja 
gondole. Do izhodišča je 105 
kilometrov. 

Predlagam, da se z gondo-
lo zapeljemo do zgornje po-
staje, kjer nas smerne table 
usmerijo desno proti naši-
ma obema vrhovoma. Pot 
je zgledno urejena, saj je del 
poti celo steptan s teptalnim 
strojem. Pot gre na začetku 
skoraj po ravnem, nato pa se 
v zmernem vzponu povzpne 
do lične lesene hiške, ki leži 
pod vznožjem Mallnoc-
ka. Tukaj predlagam, da 

naredimo malce ovinka in za-
vijemo levo, da si bomo ogle-
dali še t. i. Rote Burg oz. Rde-
či grad. Prečimo vzhodno po-
bočje Mallnocka in doseže-
mo čudovite rdeče skale. Od 
tod tudi ime. Vrnemo se po 
isti poti nazaj do lesene hiške 
in začnemo vzpon na Mall-
nock. Turni smučarji gredo 
običajno v okljukih direktno 
navzgor, za pešake in krpljar-
je je bistveno bolj prijazno, če 
sledimo leseni ograji, ob ka-
teri dosežemo greben, in po 
njem nadaljujemo do vrha. 
Mallnock s svojimi 2226 m 
nagradi z lepim razgledom. 
Z vrha nadaljujemo naprej 
po grebenu, izgubimo nekaj 
višine, nato pa dosežemo ko-
vinski križ, od katerega tur-
ni smučarji odsmučajo okoli 
400 višinskih metrov, od ko-
der potem nadaljujejo vzpon 
na Klomnock. Zemljevid ta 
del označuje kot Schönfeld, 
Lepo polje. 

Mi od križa pot nadaljuje-
mo. Svet tukaj postane zah-
tevnejši, saj je ponekod iz-
postavljeno in skalnato. Pov-
sem na začetku februarja le-
tos si je bilo tukaj treba nade-
ti zimsko opremo, se pravi 
dereze in cepin. Strmina je 
izredna in zdrs ne bi bil pri-
poročljiv. Greben je bil po-
nekod spihan, tako da je bilo 
vmes tudi nekaj trave. Vršni 
greben do Klomnocka je pri-
jetno strm. Snežna odeja je 

načeloma držala težo, a sem 
pa tja se je tudi grdo udira-
lo, kar je lahko nevarno. Vrh 
Klomnocka, tako kot Mall-
nock, nagradi s čudovitim 
razgledom. Pogled proti 
jugu se ustavi v daljavi, saj je 
pred nami veriga Kamniško-
Savinjskih Alp, Karavank in 
Julijcev, tako vzhodnih kot 
zahodnih, pogled na sever je 
pogled na Visoke Ture, vrho-
vi okoli nas pa kar vabijo, da 
jih obiščemo. Izraziti vrho-
vi so Rossenock, Pfannock, 
Steinnock, Falkert itd. Ideje 
za naslednje ture se bodo kar 
rojevale. 

Z vrha Klomnocka previ-
dno sestopimo, se povzpne-
mo nazaj na Mallnock, nato 
pa po strmini, kjer se vzpe-
njajo turni smučarji, nada-
ljujemo proti leseni hiški, 
kjer smo prej zavili do Rde-
čega gradu. Od hiške dalje 
nas čakata še približno dva 
kilometra hoje do zgornje 
postaje žičnice, s pomočjo 
katere se bomo udobno pre-
peljali v dolino. 

Nadmorska višina: 2331 m
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Mallnock (2226 m n. m.) in Klomnock (2331 m n. m.)

Osrčje v gorovju Nockberge
Krške Alpe. Eno od njihovih gorovij je Nockberge. Običajno se jim reče kar nokiji. Gorovje, ki kar vabi, 
da ga obiščemo v zimskem obdobju, saj obljublja nepopisne užitke tako turnim smučarjem, krpljarjem 
kot pešakom.

Vrhova spredaj sta naša današnja cilja, Mallnock in 
Klomnock. / Foto: Jelena Justin

Grebenska pot je ponekod strma in izpostavljena. / Foto: Jelena Justin

Vrh Klomnocka, pobočje, levo zadaj je Rosennock. 
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Maja Bertoncelj

Žiri – Razglasili so rezulta-
te 39. Športno-rekreacijskih 
iger, ki so potekale v organi-
zacije Športne zveze Škofja 
Loka. Zaključno prireditev 
je gostila Občina Žiri, pote-
kala pa je v četrtek.

Igre so v prvi vrsti name-
njene občanom in občan-
kam upravne enote Ško-
fja Loka, na njih pa sodelu-
jejo tudi rekreativke in re-
kreativci od drugje. Na 39. 
igrah je sodelovalo 264 ekip 
iz 113 različnih društev, pod-
jetij in organizacij. Tekmo-
vanja so se začela 10. febru-
arja lani z veleslalomom na 
smučišču Rudno in konča-
la 26. decembra v novi dvo-
rani v Gorenji vasi s tekmo-
vanjem v dvoranskem nogo-
metu. Izvedenih je bilo 19 
športnih panog in 29 tekmo-
vanj. Udeleženih je bilo 87 
žensk in 777 moških, skupaj 
864 rekreativcev in rekrea-
tivk. Za naj športnika je tek-
movalo sto moških, pri špor-

tnicah pa 37 žensk. V katego-
riji naj rekreativec so darila 
prejeli Anže Žakelj (Poclain 
Hydraulics), Janez Marguč 
(Domel), Lado Žakelj (Za-
vod šole) in Janez Rihtaršič 
(DU Selške doline), pri naj 

rekreativkah pa Jožica Dem-
šar (Domel) in Tina Ušenič-
nik (DU Škofja Loka). Pode-
lili so tudi priznanja ekipam, 
ki so jih prejeli Društvo upo-
kojencev Škofja Loka, Do-
mel, Poclain Hydraulics, 
ŠD Rudno, LTH Castings, 
Visati in KNT Škofja Loka. 
Zbrane so nagovorili Janez 

Žakelj, župan Občine Žiri, 
Blaž Pipp, predsednik Špor-
tne zveze Škofja Loka, Sreč-
ko Gaber, predsednik Odbo-
ra iger, pa je povedal nekaj 
več tudi o jubilejnih, štiride-
setih Športno-rekreacijskih 

igrah. »Letošnje igre so ju-
bilejne. Nekoč sindikalne, 
delavske, medobčinske in 
danes športno-rekreacijske 
igre praznujejo štirideset 
let neprekinjenega dela. Od-
bor iger je nekoliko popra-
vil pravila. Za končno uvrsti-
tev ekip oziroma interesnih 
skupin se z jubilejnimi igra-
mi točkovanje ukinja. Upo-
števa se zgolj množičnost 
udeležbe, kar pomeni števi-
lo prijavljenih ekip in udele-
žencev, kjer so enotno upo-
števane moške (mešane) 
in ženske ekipe. To določi-
lo igram ukinja tekmovalni 
značaj in jim daje pečat re-
kreacije ter poudarja pomen 
množičnosti udeležbe,« je 
povedal Srečko Gaber in na-
daljeval, da so novost tudi 
nagrade pri individualnih 
panogah, kjer se nagrajuje-
jo tudi posamezniki, ki niso 

dosegli enega od prvih treh 
mest. Po zaključku tekmo-
vanj naj rekreativci prejme-
jo priznanje in praktične na-
grade za večkratno udeležbo 
na tekmovanjih, kjer ni več 
pomemben rezultat.

Jubilejne, štiridesete igre 
so se že začele z dvoransko 
odbojko na Trati v Škofji 
Loki in nadaljevale z velesla-
lomom na Rudnem. »Poleg 
športnih srečanj skozi celo 
leto smo si v odboru zasta-
vili nalogo, da jubilejne igre 
obeležimo z rekreacijskim 
dnevom in piknikom, ki je 
načrtovan za 19. septembra 
v Žireh. Želimo si, da bi ju-
bilejne igre potekale nemo-
teno brez poškodb in z veli-
ko mero gibanja in zabave,« 
je še dejal Gaber. Za konec 
je sledil še ogled nove več-
namenske Športne dvora-
ne Žiri.

Športno-rekreacijske igre,  
ki potekajo že štirideseto leto 
Z zaključno prireditvijo so se končale 39. Športno-rekreacijske igre, ki so potekale v organizaciji 
Športne zveze Škofja Loka. Izvedenih je bilo 19 športnih panog in 29 tekmovanj. Udeležilo se jih je 864 
rekreativk in rekreativcev. Začele so se tudi že igre v štirideseti izvedbi.

Devetintridesete Športno-rekreacijske igre so se končale z razglasitvijo rezultatov – tudi 
najboljšim ekipam. / Foto: arhiv Občine Žiri

Odbor iger je za jubilejne, štiridesete igre nekoliko 
spremenil pravila. Za končno uvrstitev ekip oziroma 
interesnih skupin se ukinja točkovanje, kar pomeni, 
da se ukinja tekmovalni značaj in se igram daje pečat 
rekreacije ter poudarja pomen množičnosti udeležbe.

Maja Bertoncelj

Bled – Številni tekači ter dru-
gi ljubitelji športa in rekrea-
cije so se minuli konec te-
dna na Bledu zbrali na Rut-
hinem teku, 48-urnem ne-
prekinjenem humanitar-
nem teku in pohodu okoli 
Blejskega jezera.

Ruthin tek je letos pote-
kal v osmi izvedbi, in sicer v 
spomin na Ruth Podgornik 
Reš, preminulo ultramara-
tonko in vrtnarko. Organi-
zira ga Športno-humanitar-
no društvo Vztrajaj – Never 

give up, vsa zbrana sredstva 
pa namenijo potrebnim po-
sameznikom in družinam 
v stiski. Njihov moto je Ni-
koli ne odnehaj, pa čeprav je 
še tako težko. Temu so sle-

dili tudi vsi, ki so se v času 
trajanja dogodka podali ok-
rog Blejskega jezera. Ne-
kateri so zaokrožili enkrat, 
drugi večkrat. Start je bil v 
petek ob 17. uri pred Olim-
pijskim veslaškim centrom 

Mala Zaka, cilj pa v nedeljo 
ob 17. uri. Na Ruthinem teku 
je bilo letos 915 udeležencev. 
Največ kilometrov sta pre-
tekla Leon Rojc in Andrej 
Težak - Tešky, oba več kot 
dvesto. Drugo leto zapored 
je potekal tudi tekmovalni 
drugi Ruthin nočni tek. Na 
12-urnem teku je pri moških 
največ pretekel Boris Ivano-
vič (20 krogov), pri ženskah 
pa Urška Malovrh (15 kro-
gov), na 6-urnem teku pa 
Andrej Umnik (10 krogov) 
in Andreja Ozebek (6 kro-
gov). Ekipno so prvo mesto 

osvojili Povoženi ježi (Urška 
Malovrh, Meta Prosen, De-
nis Kokelj, Primož Prosen). 
Letošnji tek sicer po udelež-
bi ni bil rekorden. Na prvih 
sedmih Ruthinih tekih je 

bilo skupaj več kot 6100 te-
kačev, največ leta 2017, ko se 
ga je udeležilo 1231 tekačev.

Glavni namen dogodka 
sta spomin na Ruth in do-
brodelnost. Letos so zbrali 
9745 evrov. 

Ruthin tek osmič
V dveh dneh sta okrog Blejskega jezera največkrat 
tekla Leon Rojc in Andrej Težak - Tešky. 

Udeleženci Ruthinega teka so vztrajali tudi v dežju. Andrej 
Težak - Tešky (v ospredju) je v 48 urah okrog Blejskega 
jezera pretekel več kot dvesto kilometrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Trbovlje – Zavod Savus bo 
8. marca, na dan žena, prip-
ravil tek, na katerega vabijo 
samo »nežnejši« spol; pri-
reditev je dobila ime Punce 
v jami. Udeleženke (s čela-
dami in naglavnimi svetil-
kami) bodo tekle ali hodile 
po rudniku po okrog 5,5 ki-
lometra dolgi progi, ki pote-
ka v rovih med Trbovljami 
in Hrastnikom. Spustile se 
bodo štirideset metrov glo-
boko v rudnik in se na koncu 
povzpele prav toliko na povr-
šino. Vmes je proga ravna, 
ponekod bodo tekle ali ho-
dile tudi več kot 250 metrov 

pod zemeljskim površjem. 
Proga je varna, a je zaradi ti-
rov, vlage, teme in neravne 
površine zahtevna za hitrej-
ši tek. Prireditev so podprle 
ambasadorke Tadeja Bran-
kovič, druga najuspešnejša 
slovenska biatlonka vseh ča-
sov, Nina Jelen, večkrat na-
grajena učiteljica, Mojca Ko-
ligar, gorska tekačica in ve-
teranska svetovna prvakinja, 
Fanči Moljk, ambasadorka 
Zasavja, prababica na skiro-
ju, in Darja Reichman, gle-
dališka, televizijska in film-
ska igralka. Častna pokro-
viteljica pa je predsednica 
Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije Lidija Jerkič. Med 

udeleženkami bo tudi mu-
zealka, filozofinja, zgodovi-
narka in gornica Kranjčan-
ka Jelena Justin: »Dan bi si-
cer preživela nekje na zraku, 
v hribih, tokrat ga bom pod 
zemljo in se tega že prav ve-
selim. Prireditev tudi ponu-
ja možnost, da vidiš rudar-
ske rove in vsaj malce ob-
čutiš, kaj pomeni delati pod 
zemeljskim površjem. Ta 
tek se mi zdi tudi spomin 
na ženske, ki so v preteklo-
sti orale ledino, spreminjale 
svet, hkrati pa tudi opomin 
za prihodnost, da svet potre-
buje močne ženske. In prav 
je, da nas bo na teku čim več, 
da smo zraven.« 

Tek za ženske po rudniških rovih

Glavni namen dogodka sta spomin na Ruth in 
dobrodelnost. Zbrali so skoraj deset tisoč evrov.
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Simon Šubic

Kranj – Konec februarja je 
po družbenem omrežju Fa-
cebook zaokrožil zapis, da 
naj bi v Škofji Loki in Kranju 
prišlo do dveh poskusov ug-
rabitve. Ko smo o tem poiz-
vedovali na kranjski policij-
ski upravi, so nam pojasnili, 
da niso prejeli nobene prija-
ve, so pa po objavi na druž-
benem omrežju začeli zbira-
ti obvestila in stopili v stik z 
eno od domnevnih žrtev. 

Vsebina zapisa na Face-
booku, ki je bil v enem dne-
vu že izbrisan, je bila zloveš-
ča. Zapis objavljamo v av-
tentični obliki, nelektorira-
nega: »Delite ker to se doga-
ja skofja loka ter kranj in ni 
edini primer nej se ne zgo-
di se keri. POZOR!!! Včeraj 
zvečer okoli pol desetih je 
neznanec v črnem golfu ho-
tel ugrabiti mojo hčerko na 
avtobusni postaji pri Petro-
lu...Na srečo se mu je uspe-
la iztrgati iz rok in pobegni-
ti na Petrol...Prosim, da de-
lite objavo, ker s tem lahko 

pomagate še kakšni dru-
gi punci...Upam, da se tega 
perverzneža hitro ulovi, ker 
to ni edini primer v zadnjem 
času...Isto se je zgodilo tudi 
njeni prijateljici v Stražišču 
na avtobusni postaji...«

Opisanega dogodka do 
minulega petka policiji ni 
nihče prijavil, zato so poli-
cisti na podlagi zaznane ob-
jave na družbenem omrež-
ju sami vzpostavili kontakt z 
domnevno žrtvijo in v enem 

primeru že zbrali prva ob-
vestila, so nam pojasnili na 
kranjski policijski upravi. 
»Postopek na podlagi vzete 
prijave vodijo v smeri suma 
storitve kaznivega dejanja 
grožnje, ker okoliščine kaže-
jo, da je za zdaj neznani sto-
rilec žensko na javnem kraju 
z grožnjo, naj gre z njim, in s 
hkratnim prijemom za roko 
vznemiril. Poškodoval je ni, 
kraj pa je zapustil, ko se mu 
je ženska izvila iz prijema. 

Dogodek glede na do sedaj 
zbrana obvestila nima zna-
kov kaznivega dejanja ugra-
bitve,« je razložil predstav-
nik za odnose z javnostmi 
PU Kranj Bojan Kos.

Kazenski zakonik kot 
grožnjo obravnava dejanje, 
ko nekdo komu, zato da bi 
ga ustrahoval ali vznemiril, 
resno zagrozi, da bo napa-
del njegovo življenje ali telo 
ali prostost ali uničil njegovo 
premoženje velike vrednos-
ti ali da bo ta dejanja storil 
zoper njegovo bližnjo osebo. 
Storilcu, ki se preganja na 
predlog oškodovanca, za ka-
znivo dejanje grožnje grozi 
denarna kazen ali zapor do 
šestih mesecev. 

»Žrtev naj v nevarnosti ta-
koj glasno opozori nase in 
na to, da se nekaj dogaja, in 
se hkrati, če je seveda var-
no, poskuša braniti. Nihče 
naj ne odhaja z osebami, ki 
jih ne pozna. Taki primeri 
naj bodo takoj tudi prijavlje-
ni policiji,« Kos še svetuje 
vsem, ki bi se morebiti znaš-
li v podobni situaciji. 

Ugrabitelj v črnem golfu?
Na Gorenjskem naj bi neznanec s črnim golfom poskusil ugrabiti mlado dekle. Policisti prijave niso 
prejeli, so pa primer po objavi na družbenem omrežju začeli takoj preiskovati.

Policisti primer domnevnega poskusa ugrabitve že 
preiskujejo, trenutno v smeri kaznivega dejanja grožnje.  
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Simon Šubic

Kranj – V petek je močan se-
vernik, ki je v sunkih dose-
gal hitrost do 70 kilometrov 
na uro, na Gorenjskem po-
novno povzročil nekaj težav, 
predvsem na območju ob-
čin Kranj, Radovljica in Ži-
rovnica. Med drugim je tako 
kot v začetku februarja spet 

odkril del strehe na Gim-
naziji Franceta Prešerna v 
Kranju, zato je ravnateljica 
tudi tokrat odredila evakua-
cijo 350 učencev in zaposle-
nih. Kot smo že poročali, je 
močan severni veter s sun-
ki tudi do sto kilometrov na 
uro 5. februarja na istem šol-
skem poslopju odkril oko-
li petnajst odstotkov strehe. 

Na šoli spet odkrilo streho

Simon Šubic

Vogel – Gorenjski policisti 
preiskujejo okoliščine smu-
čarske nesreče, ki se je mi-
nuli četrtek dopoldan zgodi-
la na Voglu. Na tako imeno-
vani obvoznici oziroma pro-
gi štirisedežnice Orlove gla-
ve je okoli 11.40 prišlo do 
trka med neznanim smu-
čarjem in otrokom s star-
šem. Neznani smučar naj bi 
ju prehiteval, po nesreči pa 
je odsmučal naprej. Otrok 
se je pri padcu lažje poško-
doval. 

Policija zaradi razjasnitev 
okoliščin nesreče prosi za in-
formacije na številko 113 ali na 

anonimni telefon 080 1200. 
Iščejo tudi neznanega smu-
čarja, ki naj bi bil oblečen v 
temna smučarska oblačila. 
Otrok je bil oblečen v rdečo 
bundo in modre smučarske 
hlače, njegov oče pa v smu-
čarsko bundo rumeno-zele-
ne barve.

Na Voglu se je smučarska 
nesreča zgodila tudi v petek 
dopoldan. Poškodovala se je 
smučarka, ki so jo reševalci 
prepeljali v dolino, od tam pa 
v jeseniško bolnišnico. V pe-
tek popoldan pa se je smu-
čarka poškodovala v Kranj-
ski Gori. Reševalci so jo os-
krbeli na smučišču in prepe-
ljali v dolino. 

Policisti iščejo smučarja

Medvode – V soboto malo pred polnočjo so policisti prejeli 
obvestilo občana o nezanesljivi vožnji voznika renaulta clia 
na območju Medvod. Policisti so voznika izsledili in ustavili, 
v postopku pa so ugotovili, da je bil voznik močno okajen. Al-
kotest je namreč pri njem pokazal rezultat 0,80 mg/l alkohola 
v izdihanem zraku. Zoper kršitelja bodo na pristojno sodišče 
podali obdolžilni predlog.

Pijan za volanom

Simon Šubic

Kranj – Včeraj je pod koordi-
nacijo Javne agencije RS za 
varnost prometa (AVP) vno-
vič stekla dvotedenska nacio-
nalna preventivna akcija Var-
nostni pas, ki se ji je poleg 76 
lokalnih svetov za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome-
tu pridružila tudi policija, ki 
bo izvajala poostren nadzor. 
Akcija je namenjena opo-
zarjanju na pomembnost 
pripetosti z varnostnim pa-
som vseh potnikov v vozilu 
ter povečanju deleža pripeto-
sti z varnostnim pasom. Do-
sledna uporaba varnostnega 
pasu namreč lahko v povpre-
čju vsako leto reši kar deset 
življenj, poudarjajo na AVP.

V letu 2019 sta na sloven-
skih cestah umrli 102 osebi, 
od tega 29 voznikov osebnih 
avtomobilov, deset (34 od-
stotkov) med njimi pa ni upo-
rabljalo varnostnega pasu. 
Med osemnajstimi umrli-
mi sopotniki v osebnih vozi-
lih pa jih je pas uporabljalo le 
osem (44 odstotkov). Na AVP 
opozarjajo, da je med umrli-
mi v osebnih avtomobilih v 
letu 2019 (voznik in potniki) 
le dobra polovica (57 odstot-
kov) uporabljala varnostni 

pas, najbolj negativno pa je 
izstopala starostna skupina 
med 25. in 34. letom, saj je 
med šestimi umrlimi vozni-
ki in potniki samo eden upo-
rabljal varnostni pas. 

Delež pripetosti smrtnih 
žrtev med potniki (44 odstot-
kov) je bil za tretjino slabši 
kot pri voznikih (66 odstot-
kov). Med telesno poškodo-
vanimi vozniki je bil delež 
pripetosti boljši, saj je 82 od-
stotkov hudo poškodovanih 
in 94 odstotkov lažje poško-
dovanih uporabljalo varno-
stni pas. 

Dosledna uporaba varno-
stnega pasu zmanjša tvega-
nje za smrt kar za polovico, 
skoraj za toliko se zmanj-
ša tveganje hudih poškodb 
in skoraj za četrtino tvega-
nje nastanka lažjih poškodb 
tako pri voznikih kot pri so-
potnikih na sprednjih sede-
žih, poudarjajo na AVP. Var-
nostni pas tudi blaži posle-
dice zaradi naletne teže po-
sameznika, ki pri osebi z 
80 kilogrami pri hitrosti 50 
km/h znaša skoraj dve toni, 
pri hitrosti 90 km/h pa več 
kot šest ton. »Sile pri trku so 
enake ne glede na to, kje se-
dimo v vozilu, zato je nujna 
uporaba varnostnih pasov 

tudi na zadnjih sedežih, v 
vseh vozilih in na vseh vo-
žnjah, tudi na najkrajših. Ob 
tem pa ne pozabimo na do-
sledno in pravilno pripetost 
tudi otrok v otroških varno-
stnih sedežih,« opozarja Ve-
sna Marinko, v. d. direkto-
rice na Agenciji za varnost 
prometa. Večletna opazova-
nja na terenu so sicer poka-
zala, da se je stopnja pripe-
tosti otrok iz 54 odstotkov v 
letu 2005 zvišala na 94 od-
stotkov v letu 2018. Poziti-
ven trend so zaznali tudi pri 
drugih potnikih na zadnjih 
sedežih, saj se je pri njih de-
lež pripetosti zvišal z 68 

odstotkov v letu 2016 na 78 
odstotkov v letu 2018. 

V tokratni preventivni ak-
ciji bo AVP po vsej drža-
vi razdelil več kot deset ti-
soč informativnih gradiv, že 
petnajsto leto pa bo pod slo-
ganov Red je pas pripet! po-
tekal tudi projekt Pasavček, 
s katerim otroke in starše 
spodbujajo k pravilni in do-
sledni uporabi varnostnih 
pasov in otroških varnostnih 
sedežev pri otrocih, manjših 
od 150 centimetrov. Letos 
v njem sodeluje rekordnih 
1241 skupin in oddelkov, 
skupno pa več kot 22.500 ot-
rok.  

Le polovica umrlih uporabljala pas
Med lani umrlimi vozniki in potniki v osebnih avtomobilih jih je le dobra polovica uporabljala varnostni 
pas. V starostni skupini med 25. in 34. letom je bil med šestimi umrlimi pripet samo eden. 

Dosledna uporaba varnostnega pasu lahko v povprečju 
vsako leto reši deset življenj. 
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Škofja Loka – Gorenjski po-
licisti so zadnji konec tedna 
obravnavali štiri vlome v 
objekte, v dveh primerih na 
škofjeloškem območju pa 
so naleteli na novo taktiko 
pri vlamljanju v stanovanja 
v stanovanjskih blokih, poja-
snjujejo na Policijski upravi 
Kranj. 

»Storilci vrata in podboj 
vrat povežejo z zelo tanko 
in povsem neopazno nitko, 
ki se hitro pretrga, če lastnik 
odpre vrata. Če je nitka pre-
trgana, so lastniki doma. Če 
pa vrat ne odpre nihče, nit-
ka ostane cela. To je za vlo-
milce podatek, da nikogar 
ni doma, kar lahko izkori-
stijo za vlom v stanovanje. 
»Gre za taktiko spremlja-
nja odpiranja vrat. Prva pri-
mera vlomov na ta način 
sta bila obravnavana v ne-
deljo v Škofji Loki, taka me-
toda vlamljanja pa je bila za 
zdaj ugotovljena samo v sta-
novanjskih blokih. Obsta-
ja možnost, da se tak na-
čin pojavi tudi v drugih kra-
jih in na drugih objektih,« 

opozarja Bojan Kos s PU 
Kranj. 

Policija je pridobila tudi 
posnetke domnevnih storil-
cev opisanih vlomov (več jih 
je objavljenih na FB-profilu 
PU Kranj) in vse, ki jih pre-
poznajo, poziva, naj čim prej 
pokličejo na interventno šte-
vilko 113 ali na anonimni 
telefon policije 080 1200. 
Prav tako naj stanovalci poli-
ciste obvestijo, če so na svo-
jih vratih ali objektu zaznali 
tak način označevanja.

Nova taktika vlomilcev

Eden od domnevnih 
vlomilcev z nitko / Foto: PU Kranj



Od 19. marca bodo četrtkovi in petkovi večeri na Pop TV 
rezervirani za oddajo MasterChef Slovenija. Prihaja šesta 
sezona, žirija ostaja ista (Luka Jezeršek, Karim Merdjadi 
in Bine Volčič), v oddajo pa vstopa 16 tekmovalcev, med 
njimi tudi Gorenjci: 28-letna Žirovničanka Kristina Jako-
pič, sicer cvetličarka in organizatorka porok, Kamničanka 
Tanja Pirc, ki si je nastop v MasterChefu podarila za abra-
hama, 21-letna Eva Kastelic iz Medvod, ki trenutno študira 
v Veliki Britaniji, ter 57-letni Domžalčan Sandi Komlanc. 
Njegovi prvi kuharski spomini sežejo v obdobje služenja 
vojaškega roka, danes pa najraje kuha morske jedi.

Marca prihaja še MasterChef

Vilma Stanovnik

Škofjeločanka Mika 
Čemažar se je v 
glasbo zaljubila 
že v rosnih letih. 
»Nastopila sem na 

prireditvi Pokaži, kaj znaš, 
prav tako pa sem bila v osno-
vni šoli ob vsaki prireditvi 
na odru in pela najrazličnej-
še pesmi: od otroških do par-
tizanskih. Enostavno sem 
ob vsaki priložnosti pela, ob 
tem pa sem seveda posluša-
la različno glasbo ter kasne-
je spremljala glasbeno sce-
no. Tako je bilo tudi v najst-
niških letih, ko sem nekoč 
na odru zagledala bobnarja 
Sandija, ki je igral pri Alba-
trosu. Zaljubila sem se vanj 
in ga kasneje spremljala na 
njegovih vajah, koncertih 
ter uživala v glasbi,« se spo-
minja Mika, ki je nato dolgo 
nastopala na različnih odrih. 
Posnela je tudi dve kaseti, 
družina in služba pa sta jo 
za nekaj let oddaljili od glas-
benih odrov in studiev. Ob 
podpori najbližjih in prija-
teljev se je vrnila na glasbe-
no sceno. 

Darilo za rojstni dan

»Vsi, ki me poznajo, vedo, 
da je glasba moje življen-
je, moja energija. Imam res 
čudovite prijatelje in moža, 
ki so mi ob jubileju za roj-
stni dan pripravili veliko pre-
senečenje. Po številnih letih, 
ko nisem nič snemala, so mi 
zakupili studio in me pos-
tavili pred nov izziv. Žele-
li so, da posnamem pesem. 
Ker pač sama pri tem veliko 
ne morem, se mi je pridru-
ži sin Matej, ki igra kitaro. 
Tako sem napisala besedi-
lo za pesem Vsak dan. Matej 

je napisal glasbo, on in pri-
jatelji pa so se poimenova-
li Strojevodje. Na bobnih 
je bil Pavel Čebašek, Thier-
no Diallo je igral kontrabas, 
Rok Kranjc harmoniko in 
Matej kitaro. Snemali smo v 
studiu RSL v Novem mestu. 
Ta pesem se je pred petimi 
leti vrtela na radijskih posta-
jah in na YouTubu. Dala mi 
je veselje za pisanje novih 
besedil in nastajati so zače-
le nove pesmi,« pravi Mika.

»Ob njunem ustvarjanju 
sem postajal kar malce ljubo-
sumen, saj sem videl, s kak-
šnim veseljem delata. Tako 
sem po 25 letih znova sedel 
za bobne in začel vaditi. Po 
nekaj mesecih trdega dela 
sem sam sebe znova lahko 
poslušal. Dobil sem nekaj 
potrebne samozavesti in 
začelo se je družinsko ustvar-
janje,« pravi Sandi Čemažar, 
ki je bil pred leti član več glas-
benih skupin – od Albatrosa 
do Tajga in Maja.

»Primoža Grašiča smo 
vprašali, ali lahko pesmi 
posnamemo v njegovem 
studiu v Škofji Loki in ali bi 
nam lahko pomagal. Naša 
glasba mu je bila všeč, dal 
je končno podobo našim 
aranžmajem in pesmi smo 
tudi posneli. Dve sta že na 
YouTubu. Posneli smo šti-
ri in začeli smo jih predsta-
vljati tudi na različnih radij-
skih postajah,« pravi Mika, 
ki uživa ob ustvarjanju s svo-
jimi fanti. 

»Učil sem se klavir, a igra-
nje klasike mi nekako ni 
šlo. Ko se je ponudila prilo-
žnost, da začnem igrati kita-
ro, pa sem hitro ugotovil, da 
je to prava stvar. Na začetku 
sem igral v različnih rokov-
skih zasedbah. Nato sem 
zašel bolj v džez, klasični in 
etno stil. S skupino PostArt 
Ensemble smo igrali po Slo-
veniji, šli smo na dve turne-
ji v Nemčijo in igrali na veli-
kem etno festivalu. Posneli 

smo album, trenutno pa 
spremljam pevko Rino K.,« 
pravi Matej, ki je z veseljem 
sprejel izziv družinskega 
sodelovanja. 

Družinski projekt

»To je res poseben obču-
tek, sploh ne čutimo kak-
šne prelomnice med gene-
racijama. Z Matejem sva se 
zelo ujela, nastajati so zače-
le pesmi. Sedaj, ko je svojo 
vrednost dodal še Sandi na 
bobnih, sem ponosna na 
naše izdelke, na naš družin-
ski projekt. Vanj je bil nekaj 
časa vključen tudi mlajši sin 
Nejc, ki ima prav tako glas-
beno izobrazbo, toda njega 
bolj veseli igranje nogome-
ta, kar vsi spoštujemo. Mi 
trije pa imamo v načrtu sku-
paj narediti še nekaj skladb,« 
še pravi Mika Čemažar in 
dodaja: »Danes je življen-
je polno stresa in prav glas-
ba nas povezuje. Na to sem 
ponosna.«

GLASBA JE MOJA ENERGIJA
Tako pravi pevka Mika, ki je pred leti navduševala po različnih glasbenih odrih, pred mikrofon pa se je 
vrnila ob spodbudi družine in prijateljev.

Družina Čemažar z Miko na čelu uživa v glasbi. / Foto: Tina Dokl

V zadnjem tednu se je na Gorenjskem rodilo 47 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 20 dečkov in 11 deklic. 
Najtežja je bila deklica, ki je tehtala kar 5420 gramov, naj-
lažja pa je bila prav tako deklica, tehtala je 2145 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 6 dečkov in 10 deklic. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4100 gramov, najlažja pa deklica, ki se ji 
je kazalec na tehtnici ustavil pri 2390 gramih.

Novorojenčki

Smučišče Kekec in prireditveni prostor pri Dvorani Vit-
ranc v Kranjski Gori bosta 13. marca gostila 5. dobrodelni 
Grubin memorial v spomin na preminulega člana zlate 
smučarske generacije Draga Grubelnika - Grubo. V Kranj-
sko Goro tako kot živahen uvod v Pokal Vitranc ponovno 
prihajajo svetovno znana imena belega cirkusa ter znani 
slovenski obrazi in prijatelji Draga Grubelnika - Grube, 
ki se bodo tudi tokrat pomerili v dobrodelnem veleslalo-
mu. Memorial se bo odvijal na smučišču Kekec, in sicer 
z začetkom ob 18.30, ko je predviden start veleslaloma. 
Ta bo imel še dobrodelno noto, minil pa bo tudi v luči 
spomina na Dragovo sestrično Tanjo Ajtnik Miškovič, ki 
je pred dnevi izgubila bitko z zahrbtno boleznijo. Ravno 
Tanja je bila tista, ki je s svojo neizmerno energijo ustva-
rila otroško slikanico z naslovom POT – Srčni smučar 
Gruba. Šovu na smučišču bo sledil še rokersko obarvani 
koncertni spektakel v središču Kranjske Gore, na priredi-
tvenem prostoru ob Dvorani Vitranc. Nastopili bodo Plavi 
orkestar ter DY Ney. Glasbeni del se bo začel ob 21. uri.

Grubin memorial že petič

V znamenje solidarnosti 
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.
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Verjeti

Zakaj tako boli,
tako skeli,
zakaj spet solza po licu polzi? 
Zakaj verjeti,
v kaj verjeti,
le po sreči hrepeneti?  
Vsi veseli,
vsi popolni, vsi. 
A jaz?
Kje sem jaz? 
Vse za druge, vse.
Je kje vsaj kanček upanja,
da tudi meni uspe? 
Je kdo, ki sliši,
je kdo, ki ve, kako mi je? 
Če besede zabolijo,
naj bolijo, le resnico mi povej. 
Ne oziraj se.
Le povej, da vem, v kaj verjeti.

Lea Lukanec

»... je kdo, ki ve, kako mi je? Če besede zabolijo, naj boli-
jo, le resnico mi povej. Ne oziraj se. Le povej, da vem, v 
kaj verjeti.« Želim vam samo tistih lepih besed. Besed, 
ki čutijo in povejo vse. Beseda ima večji pomen, kot si 
mislimo. Meta

PESMI MLADIH

Alenka Brun

N
adaljevali so iz 
nizkega gozdi-
čka proti viso-
kogorskemu 
puščavskemu 

delu, proti Horombo Hut oz. 
koči Horombo (3720 m n. 
m.). »Med potjo smo obču-
dovali razgled na Mawenzi 
(5149 m n. m.), enega šte-
vilnih ugaslih ognjenikov, 
na prav posebno vegetaci-
jo, ki jo je bilo tudi vedno 
manj, ter se že spogledova-
li z ''našim'' vrhom, najvišjo 
točko Kilimandažara Uhuru 
Peak (5895 m n. m.). Tako 
smo prispeli do zadnje-
ga kampa, točke pred vzpo-
nom, na Kibo Hut (4720 m 
n. m.), ki je ob vznožju Kili-
mandžara. Temperature so 
bile že nižje, popoldne nas 
je celo zajel manjši snežni 
metež, mi pa smo se pripra-
vljali na nočni vzpon na Kili-
mandžaro. Okrog pol polno-
či smo se v soju polne lune 
odpravili proti zastavljene-
mu cilju,« pravi Elizabeta, 
ki je odpravo ob polni luni 
načrtovala, ker si jo je želela 

doživeti. »Svetilk skorajda 
nismo uporabljali, saj je bila 
lunina svetloba dovolj moč-
na, smo se pa po poti spopa-
dali z drugimi težavami. Pot 
sama sicer tehnično ni zah-
tevna, podpora vodnikov in 
nosačev je bila super, a vsee-
no je zahtevala veliko moči, 
vztrajnosti – ''taprave'' slo-
venske trme, bi lahko rekli. 
In ko se je začelo daniti, smo 
bili za trud  poplačani. Na 
vrhu kraterja ognjenika Kibo 

smo videli z drugih strani 
trume ljudi, ki so se vzpen-
jale na isti cilj in kar poneslo 
nas je proti s soncem obsija-
nemu vrhu. Takrat se nepo-
pisnega veselja in sreče niti 
nismo prav zavedali, oboje 
se nekako vrača s spomini 
na vzpon.«

Brez fotografiranja na 
vrhu strehe Afrike seveda ni 
šlo. Bohinjci so celo naredili 
fotografijo, na kateri so raz-
vili svojo zastavo. 

Naužili so se veličastnih 
razgledov na krater in ledeni-
ške vrhove ter čudovito afriš-
ko pokrajino pod njimi, ki je 
bila večinoma zastrta s tanči-
cami meglic. »Vsekakor nih-
če od nas ne bo kmalu pozabil 
tistega neizmernega veselja 
in solza sreče, ko smo si čes-
titali in se veselili osvojene-
ga vrha. Tudi tam so se med 
nami stkale vezi, ki nas bodo 
družile in povezovale vse živ-
ljenje,« meni Elizabeta.

Sledil je spust. Najprej do 
koče Kibo, kjer so si odpočili, 
a prav veliko počitka niso pot-
rebovali, ker so bili še opiti 
od adrenalina in pozitivnih 
občutkov z vrha. Nadaljeva-
li so se še do koče Horombo. 
»Ta dan smo v bistvu nare-
dili vsega skupaj 1400 met-
rov vzpona in 2400 metrov 
spusta v približno dvanajst-
ih urah hoje,« razmišlja Eli-
zabeta. V koči Horombo so 
prenočili, naslednji dan pa 
se mimo t. i. Zebra Rocks 
podali nazaj v dolino, pono-
vno skozi deževni pragozd, 
kjer pa jim tokrat dež ni pri-
zanesel. To pa ni pokvari-
lo dobre volje in nepopisnih 
občutkov. 

»Ob prihodu v dolino smo 
si vsi skupaj privoščili težko 
prisluženo pivo in se zakadi-
li v trgovino s spominki, kjer 
je ''vladala'' prijetna temno-
polta domačinka. Od tu nap-
rej smo se prelevili v klasič-
ne turiste in si privoščili še 
obvezni safari ter potepanje 
po Arushi.« 

Prvi safari so si privošči-
li po naravnem parku Ngo-
rongoro, v ogromnem vul-
kanskem kraterju, širokem 

okrog dvajset kilometrov. 
Vodnik jim je razložil, da 
so izračunali, da je bila to 
najverjetneje pred izbru-
hom vulkana višja gora, kot 
je Kilimandžaro. Prekri-
va območje 260 kvadratnih 
kilometrov in je stalen dom 
več kot trideset tisoč živalim. 
Na dnu kraterja najdemo 
leve, slone, nosoroge, bivo-
le, gnuje, gazele in zebre ter 
na tisoče flamingov, ki oble-
gajo alkalno jezero Magadi, 
našteva Elizabeta. »Dobe-
sedno ujeti so v tem nara-
vnem kraterju. Le Masa-
ji imajo pravico, da na tem 
območju pasejo živino, zato 
ni nič nenavadnega, če vidite 
masajsko živino na paši sku-
paj z gnuji in zebrami ter lev-
jim plenom nekaj sto met-
rov proč,« nadaljuje Elizabe-
ta. »V kraterju živi okoli sto 
levov in dvajset črnih noso-
rogov. Gozd Lerai ob robu 
kraterja je priljubljeno skri-
vališče leoparda – to je naj-
brž edina eksotična žival, ki 
je nismo srečali, druge pa 
so se dobesedno nastavlja-
le kameram in fotografskim 
objektivom.«

(Se nadaljuje)

BOHINJCI NA STREHI AFRIKE (2)

Bohinjci so na osvojenem cilju razvili svojo zastavo. / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

S
lovenski planin-
ski muzej v Mojs-
trani v sklopu leto-
šnje desetletnice 
pripravlja deset 

pravljičnih uric za najmlaj-
še obiskovalce muzeja, kate-
rih posebnost je mini liko-
vni pravljični tečaj, različni 
načini predstavitve pravljic z 
aktivnejšim vključevanjem 

otrok v samo pripovedova-
nje in povezovanje pravljič-
nih vsebin s splošnimi pla-
ninskimi vsebinami. Prav-
ljični šepet gora, kot imenu-
jejo srečanja, je vsak zadnji 
petek v mesecu ob 17. uri v 
muzeju, namenjen je otro-
kom od četrtega do osmega 
leta starosti. Sodeluje tudi 
akademska slikarka Špela 
Oblak, pod njenim mentor-
stvom glavni junaki zaživijo 
v slikah in oblikah. Na zad-
nji februarski petek je kus-
tosinja pedagoginja Natalija 

Štular otroke spoznala s pra-
vljico o velikanu Ledencu in 
nastanku gore Špik. Pri ani-
maciji uporablja pravljično 
preprogo, za vsako pravljico 
malce drugačno. Januarja je 
imela preproga po pravljici 
o Srebrnokrilcu prav poseb-
na krilca in kepe zlata, feb-
ruarska o velikanu Leden-
cu kamne z mogočnega Špi-
ka ... V vsako pravljično uro 
Štularjeva vključi tudi eno 
izmed otroških ljudskih pes-
mic ali plesov ali izštevanko, 
prstno animacijo. Otroci so 

bili tokrat zelo ustvarjalni 
in so naslikali vsak svojega 
Ledenca. Obiskal jih je tudi 
Planinko in se prvič pred-
stavil mladim obiskovalcem 
v novi podobi. Lik Planinka 
ima v Slovenskem planin-
skem muzeju pomembno 
vlogo, saj obiskovalca vodi 
skozi igrice, mu daje navodi-
la in ga včasih pouči o kakšni 
planinski zanimivosti. Nas-
lednji Pravljični šepet gora 
bo 27. marca, ko bodo mla-
di obiskovalci stopili v svet 
prav ljice Najdražji zaklad.

PRAVLJIČNE URICE
Na Pravljičnem šepetu gora v Slovenskem planinskem muzeju so otroci tokrat spoznali velikana 
Ledenca in nastanek gore Špik, zatem pa je vsak svojega Ledenca še naslikal.

Natalija Štular je Planinka predstavila v novi podobi. / Foto: arhiv SPM

Vsak je narisal velikana 
Ledenca, kot si ga sam 
predstavlja. / Foto: arhiv SPM

V Kulturnem domu Predoslje pri Kranju bodo v četrtek, 
12. marca, ob 17. uri pripravili območno srečanje otroških 
in mladinskih folklornih skupin Ringaraja. Namen sreča-
nja je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne in repre-
zentativne koreografije otroških in mladinskih folklornih 
skupin, so pojasnili na kranjski območni izpostavi Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti.

Območno srečanje folklornih skupin Ringaraja
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Mož, ki je ljubil udobje
Tretjega marca leta 1831 se 

je rodil mož, za katerega pra-
vijo, da je ljubil udobje. To 
je bil George Mortimer Pul-
lman, človek, ki je uveljavil 
železniške spalne vagone.

Pullman je veliko potoval, 
kar v njegovem času ni bilo 
niti najmanj udobno. Zdru-
žene države Amerike so bile 
prepredene s slabimi ces-
tami, vlaki pa so bili mrzli, 
neudobni in so strahovito 
tresli. Pullman je bil jezen, 
jeza pa je znana gonilna sila, 
ki je pripomogla k mnogim 
izumom.

Ko je bil Georg Pullman 
star 22 let, je za sedemde-
set kilometrov poti na vlaku 
preživel celo noč. Proti jutru 
je napovedal vojno neudob-
nemu potovanju po železni-
ci. Prvi spalnik, ki ga je čez 
nekaj časa postavil na tirnice, 
je bil iz dveh vagonov. Sedeži 

so bili predelani tako, da jih 
je bilo mogoče spustiti, da je 
potnik lahko legel.

Po ameriški državljanski 
vojni je Pullman izdelal udo-
ben spalnik po svoji zamisli 
in ga imenoval Pioneer. Bil 
je preširok za tedanje predo-
re, zato ga niso mogli vklju-
čiti v promet – do srečno-tra-
gičnega naključja.

Ko je bil leta 1865 umorjen 
predsednik Abraham Lin-
coln in so premišljevali, kako 
bi prepeljali njegovo truplo iz 
Chicaga v Springfield, je Pul-
lmanov direktor, po naključ-
ju je bil organizator predse-
dnikovega pogreba, predla-
gal, da za prevoz uporabijo 
Pullmanov vagon. Železni-
ca ga je hočeš nočeš morala 
prevzeti in v najkrajšem času 
odstraniti vse ovire na progi.

Pogrebni sprevod je 
bil enkratna reklama za 

podjetnega izumitelja. Naro-
čila za spalnike so začela pri-
hajati z vseh koncev sveta. V 
Evropi so prednjačili Angle-
ži, celino pa so obvladovali 
Belgijci, ki so prvi ustanovi-
li mednarodno združenje za 
spalnike. Belgijec Nagelma-
ckers je predelal Pullmanov 
spalnik, uvedel manjše kupe-
je in se nesramno posmeho-
val Američanu, »ki je uvedel 
''koje'', v katerih so razvpite-
ži in pijanci lahko nadlegova-
li ženske«.

Pullmanovo podjetje je 
cvetelo. Zaposlovalo je ved-
no več ljudi in končno je bilo 
leta 1880 pri Chicagu zgra-
jeno mesto, ki je dobilo ime 
po izumitelju. Zanj so trdili, 
da je »sestavljen« iz devetih 
odstotkov poslovneža, ene-
ga odstotka genija in devet-
desetih odstotkov reklamne-
ga agenta.

Iskrice in izreki
  Švicarjem je uspelo narediti lepo deželo okoli svojih 

hotelov. (George Mikes)
  Piti, čeprav nismo žejni, in ljubiti se vse leto je edi-

no, kar nas loči od živali. (Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais)

  Ljubezen je v resnici potovanje v smer, ki jo nismo 
izbrali in ki se največkrat imenuje – pekel. (Brina 
Švigelj Merat)

  Nisem bil na Divjem zahodu, toda – ali je bil Dante 
v peklu? (Karl May)

Smeh ni greh
  Janezek vpraša očka: »Kaj je to kondom?« Očka: 

»To je plašček za miško. Od kod pa ti takšno 
neumno vprašanje?« Janezek: »Od kod pa tebi tako 
neumen odgovor?«

  Berač potoži kolegu: »Tako me je začel boleti hrbet, 
da sem bil prisiljen prenehati kaditi. Nisem in nisem 
se mogel več pripogibati, da bi pobiral čike.«

  Kako spoznate novozaposleno trgovko? Po tem, da 
zardi, ko pove ceno. 

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo 
vsako prvo sredo  
v mesecu ob 16. uri na  
Nazorjevo ulico 1 v Kranju.

Do snidenja lep pozdrav!
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Samo Lesjak

B
ordo ostaja zvest 
tankočutni melo-
diki in slovenski 
liriki. Prve kora-
ke – po ustvarjalni 

dekadi z zasedbo The Tide – 
je Tomaž prehodil v sprems-
tvu Janeza Štera, pesmi Zve-
zde v mlaju in Lai Lai svet 
pa sta prinesli sodelovanje z 
vizualno umetnico Marušo 
Štibelj. Skladbe so se pove-
zale v album Medzvezdje, 
sledilo pa je nekaj odmev-
nih koncertov, med katerimi 
sta bila odskočna deska dva 
razprodana koncerta Izšte-
kanih 25 z gosti v Kinu Šiš-
ka. Lani je izšel novi album, 
posnet v živo v radijski odda-
ji Izštekani. Ob novi skladbi 
Telstar je Tomaž ponovno 
združil moči s producentom 

Petrom Penkom, s katerim 
sta vesoljnemu potovan-
ju našla primerno zvočno 
obleko, ki še dodatno podpi-
ra osebno izpovedno zgodbo 
– klic po bližini.

Informacijski satelit Tel-
star 1 je še vedno simbol za 
skok v dobo naprednejših 

komunikacijskih orodij – 
televizijskih prenosov, tele-
fonskih povezav. Kot spo-
minsko mesto vesoljske 
dobe – opredelitev snovnih, 
funkcionalnih in simbol-
nih entitet, iz katerih sesto-
ji zavest o skupni preteklo-
sti, ga je opisal francoski 

zgodovinar Pierre Nora. 
Čeprav nedelujoč, Telstar 1 
še danes kroži po Zemljini 
orbiti. Kroži in nas opomin-
ja na nekaj, kar nas je nekoč 
povezalo s celotnim svetom 
in nas je zdaj, v času hitre-
ga tehnološkega napredka, 
tudi odrezalo od njega in 
nas samih. Telstar je prispo-
doba za medsebojne odno-
se, iskanje duhovnih sateli-
tov med nami, ki nas pove-
zujejo. Vsak ima svoj Telstar 
nad seboj, a vprašanje je, ali 
smo v današnjem času sploh 
še kaj povezani z njim, raz-
mišlja Tomaž.

Videospot je potovanje v 
makro svetove, kot ga je pod 
prsti Davida Almajerja iz 
Flamma Stoneware, kranj-
skega umetniškega ustvar-
jalnega studia in svojevrs-
tnega sveta keramike, kjer 
je bila tudi predpremierna 
predstavitev videospota ob 
prijetnem druženju, videl 
Jani Ugrin. Namesto da bi 
šli v nebo, so z videospotom 
želeli pokazati, da med nami 
biva mnogo več svetov, le ne 
vidimo jih. S starim ruskim 
mikroskopom so tako iska-
li in potovali po planetih in 
osnovnih življenjskih ele-
mentih – morda moramo 
včasih pogledati v globine 
strukture snovi, da doseže-
mo višine svojega bivanja. 
Premiera skladbe Telstar bo 
jutri, 4. marca, na družabnih 
omrežjih ter Valu 202.

SATELIT LJUBEZNI
Pevec Tomaž Štular predstavlja svojo novo skladbo Telstar, ki jo upravičeno označuje kot eno bolj 
čutnih in minimalističnih skladb v obdobju, odkar ustvarja pod imenom Bordo. 

Potovanje po glasbenem univerzumu: David Almajer, 
Tomaž Štular in Jani Ugrin / Foto: Gorazd Kavčič

Me čutiš, kako diham tvoj zrak ...: Bordo / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V četrtek, 5. marca, bo ob 18. uri v Galeriji Mestne 
hiše odprtje fotografske razstave avtorja Boštjana Gunčarja. 

Fotografski ciklus Boštjana Gunčarja
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TANJIN KOTIČEK

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 4. 3.
16.00 NE POZABI DIHATI
20.40 NEVIDNI ČLOVEK
18.00 PARAZIT

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 4. 3.
18.30 NE POZABI DIHATI
17.50, 20.00 NEVIDNI ČLOVEK
16.30, 20.30 21 MOSTOV
17.00, 19.00 KLIC DIVJINE
21.00 PARAZIT
16.00, 18.00 JEŽEK SONIC, sinhro.
15.40, 20.50 FANTAZIJSKI OTOK
18.40 PTICE ROPARICE

16.15, 20.20 PODLI FANTJE ZA VEDNO
15.30 TAČKE NA PATRULJI 2: PRIPRAVLJE-
NI, DIRKA, REŠEVANJE!, sinhro.

LINHARTOVA DVORNA , RADOVLJICA

Četrtek, 5. 3.
19.00 PREKLA

Petek, 6. 3.
18.00 NEVIDNI ČLOVEK
20.00 IZVEN IGRIŠČA

Sobota, 7. 3.
16.00 NAPREJ, sinhro.
18.00 21 MOSTOV
20.00 PREKLA

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 3. marca
16.30 Razstava Grumovi nagrajenci na mestu ob 50-letnici Tedna slovenske drame 
(v Mestni knjižnici Kranj)
16.50 Razstava Prešernovo gledališče Kranj ob 50-letnici Tedna slovenske drame  
(v Mestni knjižnici Kranj)

Sreda, 4. marca
18.00 Ivan Cankar: POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

Četrtek, 5. marca
14.00 Ivan Cankar: POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 3. marca
19.30 Mestno gledališče Ptuj: AMATERJI

GLEDALIŠKI SPORED

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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»Marjetica«
Veliko dobrega sem slišala o 
vas, po nasvetu prijateljice, 
ki se je v težki situaciji obrnila 
na vas. Zanima me, kako bo s 
sinom. Je dovolj star, ne poišče 
si službe. Včasih sem na kon-
cu z živci. Kako bo z zdravjem 
moje mame? Hvala vam za 
iskren odgovor.
Popolnoma vas razumem, 
ampak morali boste veliko 
trdneje stati za svojimi bese-
dami. Kot že dobro veste, 
mož noče biti za nič kriv. Ko 
sta sama, pove vse, kar mu 
leži na duši, ko je poleg sin, 
pa čaka, da imate vi glavno 
besedo, on pa kot da ne sodi 
v družino. Sinu morate čim 
prej dopovedati, da tako ne 
gre več naprej. Ali naj nada-
ljuje šolanje ali pa naj si poi-
šče zaposlitev. Kot je videti 
v kartah, bo najprej začel 
službo, kmalu pa ugotovil, 

da to ni zanj, in kasneje, če 
ne prej v naslednjem letu, 
nadaljuje šolanje. Da se 
zaradi tega spuščate v dra-
me z možem, nima smisla, 
ker ne boste nič dosegli. Nič 
ni narobe, če ste dopust pre-
živeli sami, še manj narobe 
pa bo, če to še kdaj ponovi-
te. Tudi vi potrebujete svoj 
mir. Vaša mama potrebuje 
pozornost. Ni pomembno, 
koliko vsega ji nudita s ses-
tro, saj si ona te pozornosti 
želi od sina oziroma vašega 
brata. Ampak tukaj žal ne 
vidim posebnih sprememb. 
On se je že zdavnaj umaknil 
od tega dogajanja, zaposlen 
je s svojimi tegobami in 
svojega časa nima namena 
tratiti tam, kjer nima pose-
bne koristi. Sčasoma se bo 
mama postavila nazaj na 
noge, do takrat pa se vi ne 
smete do konca prilagajati 

njej, saj ne smete pozabiti 
nase. Pri njej ne gre toliko za 
zdravstvene težave kot pa za 
osamljenost in občutka nad-
zora in kontrole, pa s tem 
ne mislim ničesar slabega. 
Hvala za lepe besede, želim 
vam vse dobro.

»Razočarana«
Sem naročnica časopisa in 
redno prebiram vaše odgovo-
re. Pred leti mi je umrla mami 
in s sestrama imam težave 
glede denarja. Včasih se poču-
tim čisto brez volje. Zanima 
me, kako se bo rešila težava z 
mojo roko, rada bi se odločila 
za novo operacijo. Ali mi bo to 
uspelo?
Sama sem bila v zelo podo-
bni situaciji. Sama sem skr-
bela za vse in na koncu vse 
sama uredila brez pomoči. 
Ko pa se začne deliti denar 
ali zapuščina, takrat pa je 

žal zgodba drugačna. Moja 
mami je imela navado reči: 
»Nimam samo tebe, čeprav 
vem, da si edina, ki si mi ob 
strani, imam vas tri in vsi 
ste moji.« Ne vem, ali vam 
s tem kaj pomagam, ampak 
vas razumem. Moj nasvet je, 
da ne glede na to, kaj je odlo-
čilo sodišče, delite denar s 
sestrama, nato pa se na lep 
način umaknite, ker take 
energije res ne potrebujete. 
Obe sta prepričani, da jima 
ta znesek pripada. Nobeni 
nič ne manjka, ampak vam 
pa ne privoščita in imata 
drugačno sliko pred očmi 
kot vi. Roko pojdite čim prej 
popravit, sledi operacija 
in na koncu boste nadvse 
zadovoljni. Pred leti je bilo 
to vse drugače. Zdaj so nove 
izkušnje in novo znanje. Ne 
čakajte. Storite to zase. Lep 
pozdrav.

Pogledali bomo karte bralke 
pod šifro Pinokio. Piše tako-
le: »Že nekaj časa se vrtim 
v krogu. Niti pod razno ne 
vem, kaj me čaka. Kaj pa mi 
napovedujejo karte, ki pa so: 
Sovražnik, Potovanje, Tat, 
Otrok, Neiskrenost, Sreča, 
Hrepenenje? Želim si zgolj 
notranjega miru, osebne 
sreče in da končno kdaj sebe 
postavim na prvo mesto.« 
Že takoj v prvih treh kartah, 
ki so Sovražnik, Potovanje 
in Tat, vidimo, da zelo kma-
lu pride do selitve oziroma 
se zamenja okolica. Same 
odločitve in splet okoliščin, 
ki se zgodijo, pripeljejo do 
tega rezultata. Otrok je v 
vsakem primeru nov zače-
tek; ali pa drobnarije, s kate-
rimi se bralka ukvarja in so 
v resnici nepomembne. 
Lahko je tudi tista prava 
zaljubljenost, ko se sliši tra-
va rasti. Karta Neiskrenost 
po navadi pomeni laži in 
spletke, vendar v tem pri-
meru ponazarja vse možne 
izhode in rešitve in možno 
je, da se ta trenutek ne vidijo, 
kar pa ne pomeni, da jih ni. 
Karto Sreča dobro poznamo, 

nikoli ne prinaša nič slabega, 
ampak nasprotno. Sreča je 
vedno sreča, ne glede na to, 
katere karte so poleg. Prina-
ša tudi čas pomladi ali pa 
obdobje pred poletjem, se 
pravi mesec maj ali začetek 
junija. V karti Hrepenenje 
se lahko skriva več stvari. 
So seveda hrepenenja, so 
pa tudi omejitve in pogoji, 
ki si jih sami postavljamo. 
V večini brezpredmetni. 
Poznamo Ostržka in njegov 
dolgi nos, kadar ne govori 
resnice. Zato prosim, bodi-
te iskreni do sebe, kajti to je 
edino, kar šteje. 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 doslej že spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Janez Kuhar

R
odil se je 23. februar-
ja 1940 na Ambro-
žu pod Krvavcem, 
po domače pri Mež-
narju, na Ambru-

žarjevi kmetiji, ki leži na 1084 
metrih nadmorske višine, kot 
najstarejši od šestih otrok. V 
osnovno šolo je hodil v Cer-
klje. Pozimi, ko je bilo veliko 
snega, se je v dolino spustil s 
smučmi skozi Stiško vas. Kot 
otrok je rad tekmoval. Udele-
žil se je šolskih tekmovanj, na 
katerih je vedno zmagal. Za 
pot iz šole v Cerkljah do doma 
na Ambrožu je potreboval dve 
do tri ure, hkrati pa je nosil tudi 
pošto za Krvavec. Spominja 
se, ko je leta 1952 na Ambrožu 
padlo štiri metre snega ...

Petrova družina je oskrbo-
vala s hrano in pijačo Dom na 
Krvavcu od leta 1925 dalje. Že 
z osmimi leti je kosil travo na 
Ambrožu ter spravljal seno na 
gospodarsko poslopje. Njego-
va življenjska pot je mozaik 
lepih in tudi manj lepih tre-
nutkov. Bil je prvi in danes še 
edini živeči žičničar Žičnice 
Krvavec, ki je začela obratova-
ti 2. avgusta 1958. 

Peter Slatnar je obrtnik 
že petdeset let, član izvršne-
ga odbora Društva obrtni-
kov pa od leta 1972. Je tudi 

član Območnega združen-
ja Veteranov vojne za Slove-
nijo. Obrt so za njim spreje-
li njegovi otroci in vnukinje – 
v zakonu s soprogo Marijo so 
se jima rodili trije otroci, ima-
ta pa tudi tri vnuke in tri vnu-
kinje. Sin – ravno tako Peter 
– izdeluje okovje za skakalne 
smuči Slatnar. 

Marija in Peter Slatnar sta 
poročena 56 let. Z ženo sta 
vesela, da so njuni otroci zdra-
vi in pridni. Žena Marija je bila 
zaradi Petrovih hobijev veliko-
krat sama in je skrbela, da delo 
v delavnici ni trpelo. Pri hiši je 
podpirala tri vogale, pravi Pet-
er.

Slavljenca so ob rojstnem 
dnevu obiskali in mu voščili 
lovski prijatelji, sosedje, čla-
ni Društva upokojencev Cer-
klje in številni prijatelji. Voš-
čit so mu prišli tudi smučar-
ski učitelji. 

Izpita za gorskega reševal-
ca in učitelja smučanja je Pet-
er naredil leta 1958. V letih od 
1964 do 1968 je celo tekmo-
val v alpskih disciplinah. Bil je 
med ustanovitelji Lovske dru-
žine Cerklje ter štirideset let 
pomočnik lovstva v državnem 
lovišču Kozorog Kamnik, 
Fazanerija Cerklje. V lovske 
vrste je vstopil leta 1957. Lovca 
sta bila tudi njegov oče Anton 
in stari oče Nace. Član Lovske 
družine Udin boršt je od leta 

1981. Je tudi član Lovsko-ki-
nološkega društva Gorenj-
ske. Prvega psa je od takratne-
ga Izvršnega sveta RS, ki mu 
ga je podaril lovec Janez iz Str-
mola, dobil v last leta 1946. 
Danes mu še vedno največ-
ji hobi predstavlja lov s psom. 
Njegova največja lovska trofe-
ja je medved iz leta 1973, ki ga 
je uplenil v kočevskih gozdo-
vih. Od leta 1968 se udeležuje 
tudi lovskih tekmovanj v strel-
janju na glinaste golobe, tarčo 

srnjaka in bežečega merjasca. 
V streljanju na glinaste golo-
be in tarčo srnjaka je bil več-
krat državni prvak. Medalj s 
tekmovanj ima Peter v vitrini 
12 kilogramov, pokalov pa več 
kot sto. Sedaj kolajn ne šteje 
več, za evidenco pa uporablja 
kar tehtnico. 

Zdravje Petru dobro slu-
ži, le za branje uporablja oča-
la. Rad prebira časopise, med 
njimi tudi Gorenjski glas, še 
zlasti pa rad rešuje križanke.

POZIMI SE JE V DOLINO 
SPUSTIL S SMUČMI
V nedeljo, 23. februarja 2020, je v Cerkljah osemdeseti rojstni dan praznoval Peter Slatnar.

Peter Slatnar / Foto: Janez Kuhar
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Nagrade: 3-krat po 2 vstopnici za koncert  
An flet'n večer  

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedelj
ka, 16. marca 2020, 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.

Medijski pokrovitelj:
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Frankie Muniz (34), znan po vlogi iz serije 
Malcolm v sredini, se je poročil. Večno 
zvestobo je obljubil Paige Price, s katero 
sta skupaj štiri leta. »Poročni dan je bil 
najlepši dan mojega življenja,« je pove-
dal igralec, ki pravi, da je vedno mislil, da 

ljudje to rečejo klišejsko, vendar se je motil. »Drug druge-
ga sva zbudila, se sprehodila do oltarja in bila obdana z 
družino in bližnjimi,« je razkril Frankie je za soprogo vzel 
najboljšo prijateljico, s katero sta nerazdružljiva.

Malcolm je oddan

Triindvajsetletna posvojena hčerka reži-
serja Stevena Spielberga Mikaela Spiel-
berg, ki je pred kratkim šokirala javnost, 
da snema filme za odrasle, je bila areti-
rana zaradi nasilja. Ob plačilu varščine 
v višini tisoč dolarjev je bila kmalu izpu-

ščena na prostost. Incident se je zgodil, ko sta se z zaro-
čencem vračala iz bara in se tako hudo sporekla, da mu je 
Mikaela poškodovala roko in zapestje. Ta je sporočil, da je 
vse v redu, in pojasnil, da je šlo za nesporazum.

Mikaela Spielberg aretirana

Režiser Roman Polanski (86) se ni ude-
ležil podelitve nagrad cezar, ki v Franciji 
veljajo za enakovredne oskarjem. Reži-
serja, ki je na podelitvi prejel cezarja za 
najboljšo režijo ter za prirejen scenarij, 
so protestniki čakali že pred dvorano. Ob 

razglasitvi njegovih nagrad pa je kar nekaj ljudi zapustilo 
prireditev. Nagrajeni je namreč leta 1977 priznal spolni 
odnos s takrat komaj 13-letno Samantho Geimer. Nedav-
no ga je posilstva obtožila tudi igralka Valentine Monnier.

Roman Polanski izpustil podelitev nagrad

Pevka in igralka Mandy Moore (35) bo po 
desetih letih premora izdala nov album 
z naslovom Silver Landings. Njen zadnji 
album Amanda Leigh je izšel leta 2009, 
ko se je tudi poročila z danes že nekda-
njim možem Ryanom Adamsom, ki naj 

bi ji jemal samozavest in samozaupanje glede pevske 
kariere. Zdajšnji soprog Taylor Goldsmith je sodeloval pri 
albumu, ki bo izšel 6. marca.

Mandy Moore bo izdala nov album

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
er se je večer odvi-
jal ravno na 29. 
februarja, so ga 
zasnovali tako, da 
so se vse točke tako 

ali drugače dotikale prestop-
nega dne oziroma leta. Tako 
so v večer vpletli Rimljane 
in Julija Cezarja, ki je uve-
del prestopno leto, spomni-
li so se smolčkov in olimpi-
jade. Nekaj povezave s pre-
stopnim dnevom so odkrili 
tudi pri Celjskih grofih, Šve-
dih in Ircih, nam je razlo-
žil predsednik KUD Triglav 
Srednja vas v Bohinju Mati-
ja Markič, ki je bil obenem 

tudi avtor večera. V KUD pa 
opravlja tudi vlogo mentorja 
oziroma umetniškega vod-
je. Večer je bil pester, ples-
no in kostumografsko prava 
paša za oči.

Predstavilo se je šest gene-
racijsko različnih folklornih 
skupin KUD: odrasla, otro-
ška, mladinska, Žgančki, 
Re-Aktivci, kjer plešejo tisti, 
ki so se vrnili k folklornemu 
plesu, in veteranska. Povezo-
vanje večera so zaupali Gre-
gorju Budalu, ki ga sicer sliši-
te na Valu 202. Z žametnim 
glasom je napovedoval točke 
in obiskovalcem razlagal zgo-
dbe o prestopnem letu, Gaju 
Juliju Cezarju, v katerega vlo-
gi se je tokrat na odru dobro 

znašel kar sam Matija Mar-
kič; o smolčkih in 29. febru-
arju, ki nastopi na vsake šti-
ri leta; o tem, kako so 29. feb-
ruarja 1420 dediščino po izu-
mrli koroški plemiški rodbi-
ni Ortenburžanov prevzeli 
Celjski grofje; pa o olimpij-
skih igrah, ki se odvijajo vsa-
ka štiri leta. In o tem, kako je 
31. februar fiktivni datum, ki 
se je ponekod uporabljal na 
zapisih na nagrobnikih, ker 
se bodisi ni vedelo datuma 
smrti ali pa zaradi vraževerja. 
Na Švedskem pa so leta 1712 
dejansko imeli 30. februar, 
in sicer v sklopu postopne-
ga prehoda z julijanskega na 
gregorijanski koledar. Izve-
deli smo tudi nekaj o tem, 

kako lahko ženska na pre-
stopni dan zaprosi za roko 
moškega, ter o polnoletnos-
ti smolčkov. Nekje jim priz-
najo polnoletnost že 28. feb-
ruarja v letu, drugje z začet-
kom marca – tudi pri nas. In 
Polnoletnost je bil naslov toč-
ke FS Veterani omenjenega 
kulturno-umetniškega druš-
tva. FS Re-Aktivci so zaple-
sali v švedskem folklornem 
kostumu, Odrasla FS pa kot 
Rimljani, ob srednjeveških 
zvokih in v točki, ki so jo nas-
lovili Irska. Otroška FS in FS 
Žgančki so se predstavili s 
simpatičnimi Smolčki, Mla-
dinski FS KUD Triglav Sre-
dnja vas v Bohinju pa so zau-
pali predstavitev olimpijade.

PRESTOPNO LETO
Kulturno-umetniško društvo (KUD) Triglav Srednja vas v Bohinju je pripravilo že enajsti folklorni večer, 
ki ga je naslovilo Prestopno leto. Folklorni dogodek so najprej pripravili v soboto, ponovili pa v nedeljo. 
Gostil ga je Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. 

Člani FS Re-Aktivci KUD Triglav Srednja vas v Bohinju: 
Vanja Mikelj, Urška Urbanc, Monika in Aleš Polanc 
pripravljeni na točko Švedi 

Marjana Zupanc, Olga Arh, Jože Gumzej, Nada Rijavec in 
Majda Gumzej so člani FS Veterani KUD Triglav Srednja vas 
v Bohinju.

Rimljanke iz Srednje vasi v Bohinju: Liza Marcela Kunstelj, 
Ana Mikelj in Ana Pekovec

Za vezni tekst med posameznimi točkami je na 11. 
folklornem večeru skrbel radijec Gregor Budal.

V zmagovalni in voditeljski vlogi – s pravo rimsko držo – se 
je dobro znašel tudi Matija Markič.

Otroška FS in FS Žgančki so se predstavili v drugi točki, ki 
so jo naslovili Smolčki.

Manca Cvetek je članica Odrasle FS KUD Triglav 
Srednja vas v Bohinju. Šteje 25 let, pri folklori pa 
pleše že enajst let. V opravi s fotografije smo jo lahko 
spremljali v točki Celjski grofje. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Najboljši piškoti
Na mojem seznamu naj-

bolj pogoste peke so na vrhu 
ovseni in arašidovi piško-
ti. Oboji so hitri in enostav-
ni za pripravo, izvrstnega 
okusa in za nobene ni treba 
skrbeti, da ne bi šli v promet.

Za pripravo ovsenih piško-
tov potrebujemo: 1 skodeli-
co pšenične moke, 1 skodeli-
co polnozrnate moke, 1 sko-
delico zmletih ovsenih kos-
mičev, pol skodelice celih ov-
senih kosmičev, 200 g mas-
la, 100 g kokosove maščobe,  
100 g rjavega sladkorja,  1 va-
niljev sladkor, 2 jajci, 1 pecil-
ni prašek, 1 žlico medu, 1 ščep 
soli, 150 g temne čokolade.

Kokosovo maščobo stopi-
mo in ohladimo do mlačne-
ga. V skodelici zmešamo obe 

vrsti moke, zdrobljene in cele 
ovsene kosmiče, pecilni pra-
šek ter sol. Temno čokolado 
narežemo na manjše koščke. 
Skupaj penasto umešamo 
maslo, rjavi sladkor in vani-
ljev sladkor. Dodamo stoplje-
no kokosovo maščobo, jajci, 
med ter premešamo. Nazad-
nje vmešamo še mešanico 
moke in nasekljano temno 
čokolado. Maso postavimo 
za pol ure v hladilnik, da se 
nekoliko ohladi. Nato z roka-
mi oblikujemo manjše kro-
glice in jih polagamo na pe-
kač, prekrit s peki papirjem. 
Pečemo v pečici, segreti na 
170 °C, od 10 do 15 minut oz. 
do zlato rjave barve. 

Za pripravo arašidovih 
piškotov potrebujemo: 150 

g arašidovega masla, 100 g 
slanih arašidov, 100 g mas-
la, 200 g mletega sladkor-
ja, 2 žlici medu, 1 vaniljev 
sladkor, pol pecilnega pra-
ška, 2 jajci, 300 g pšenične 
moke, 200 g temne čokola-
de, ščep soli.

Arašide večkrat prereže-
mo, čokolado narežemo 

na majhne koščke. V skle-
di zmešamo moko, sladkor, 
vaniljev sladkor, pecilni pra-
šek in sol. Dodamo arašido-
vo maslo in na kocke nare-
zano zmehčano maslo. Na 
grobo premešamo ter do-
damo jajci in med. Vse sku-
paj zgnetemo v testo. Na-
zadnje v testo vgnetemo še 

pripravljene arašide in čo-
kolado. Testo oblikujemo v 
dva dolga ploščata svaljka, 
zavijemo v folijo in postavi-
mo v hladilnik za 1 uro. Oh-
lajeno testo narežemo na 1 
centimeter debele ploščice. 
Polagamo na pekač, prekrit 
s peki papirjem, in pečemo 
na 180 °C 15 minut.

Smo že v postnem času in našim želodčkom zopet prija raz-
bremenitev. Ravno prav, saj smo ob številnih virusih izpostav-
ljeni še enemu povsem novemu. Zato je zelo pomembno, da 
poskrbimo za čim krepkejši imunski sistem. To je verjetno 
naša edina zaščita in obenem najmočnejše orodje v boju proti 
morebitni okužbi. Za svoje zdravje lahko sami storimo največ. 
Svež kivi z veliko vitamina C je v ta namen odličen.

Kivijev smuti z borovnicami

Potrebujemo 3 kivije, 2 banani, borovnice, kozji jogurt, lonček 
tople vode in žlico mletih mandljev.

Kivi in banane narežemo na koščke in damo v mešalnik. Do-
damo skodelico svežih ali odmrznjenih borovnic, kozji jogurt, 
toplo vodo in mlete mandlje. Lahko dodamo žlico kokosovega 
sladkorja. Dobro zmešamo in prelijemo v kozarce.
 
Zimska sadna kefirjeva solata

Za 4 porcije potrebujemo 0,5 l kefirja, liste mete, 2 limeti, sko-
delico (2 dl) navadne in skodelico medene melone, skodelico 
kakija vanilija, granatno jabolko, 3 kivije, mango, četrt skodelice 
in 2 jedilni žlici olja praženega sezama in ščepec solnega cveta.

V skledi zmešamo kefir, narezano meto in limetin sok. Meša-
nico vlijemo v globoke krožnike. Olupimo in na manjše koščke 
narežemo meloni, mango in kaki (tega čim bolj na drobno). 
Olupimo kivije in jih narežemo na tanke kolobarje, garantne-
mu jabolku pa izdolbemo in očistimo semena, da ne bodo 
zagrenila. V isti skledi zmešamo vse sadje, četrt skodelice olja 
praženega sezama in kefir, ki je še ostal v skledi od prej. Sadje 
aranžiramo po krožnikih na vrhu kefirjeve polivke. Na koncu ga 
pokapljamo z dvema žlicama sezamovega olja in enakomerno 
potresemo s celimi listi mete ter s solnim cvetom.

Piščančje prsi s kivijem

Za 4 osebe potrebujemo: 8 dl kokošje juhe, 4 fileje piščančjih prsi 
(brez kosti in kože), steblo zelene, beli del 1 debelejšega pora, 4 
kivije, pomarančo, limono, žlico masla, žlico trsnega sladkorja, 
2 ščepca soli in 2 ščepca kajenskega popra.

V večji posodi zavremo kokošjo juho in dodamo fileje piščančjih 
prsi. Rahlo vremo 10 minut in odstranimo vso peno, ki priplava 
na vrh. Dodamo narezana zeleno in por ter na rahlo vremo še 
10 minut. Fileje odstranimo iz juhe in jih ohranimo na toplem. 
Juho precedimo in shranimo za kakšno drugo uporabo. Kivi 
olupimo, narežemo na 5 mm debele kolobarje, oblikujemo v 
pahljače in ga aranžiramo po servirnem krožniku. Ožamemo 
pol pomaranče in polijemo sok po rezinah kivija. Preostalo po-
lovico ožamemo skupaj z limono. Posebej segrejemo maslo, 
dodamo sladkor in mešamo 5 minut, da se sladkor stopi in 
potemni. Dodamo sok pomaranče in limone ter mešamo, da 
se vse poveže. Zavremo in pustimo vreti, da ostane za dobri 
2 jedilni žlici omake. Vmešamo še sol in kajenski poper. Fileje 
narežemo na tanke rezine in jih razporedimo po rezinah kivija. 
Polijemo s sadno omako in postrežemo.

Mojca Logar

V tem obdobju je že čas, ko 
lahko obrežemo sadno in ok-
rasno drevje, tudi grmičevje, 
sicer se nam razbohoti in pos-
tane težko obvladljivo. Glede 
pridelka pa ni vedno odvisno 
vse le od naše nege in skrbi. 
Muhasto vreme eno leto da 
obilen pridelek, naslednje leto 
je letina lahko zelo slaba. 

Pred leti smo z dvema od-
raslima Estonkama v sklopu 
terenskega dela med drugim 
precej prepešačili po naših va-
seh. Spomnim se, kako sta z 
navdušenjem opazovali vrto-
ve okrog hiš, kako so urejeni, 
kaj sadijo, kdo skrbi zanje. 
Spraševali sta, kako se mladi 
naučijo obrezovati in negova-
ti sadno drevje. Jih tega nau-
čijo starši ali imate strokovne 
revije, knjige, televizijske in 
radijske oddaje? Vse to obsta-
ja, tudi tečajev se lahko ude-
ležijo, ko imajo za to interes. 

V svoji mladosti nisem po-
magala očetu pri obrezovanju 
sadnega drevja. Ni me zani-
malo. Ko sva posadila svojih 
pet jablan, me je začelo za-
nimati, kako se neguje sadno 
drevje. Tedaj sem želela opa-
zovati, strokovnjake, listala 
po revijah. Ljudje pravijo, le 
začni, še vsak, ki je začel z 
nekim opravilom, ga je tudi 
končal. Več ko boš naredil na-
pak, hitreje boš spoznal, kako 
je prav. Torej, izkušnja je naj-
bolj dragocena šola, v kateri se 
ljudje najraje učimo, terja pa 
največ napora in napak. 

Letos sem se odločila obi-
skati tečaj obrezovanja sadne-
ga drevja. Trideset tečajnikov 
nas je bilo v razredu, bila sem 
med mlajšimi obiskovalci in 
vsi so že vrsto let obrezovali 

sadno in drugo drevje. Torej 
je pogosto, da želiš vendarle 
spoznati kaj novega, popra-
viti kakšno napako in videti, 
kako naj bi bilo prav, kako 
to naredijo strokovnjaki. K 
obrezovanju vedno povabim 
Janeza, poglej še ti, morda 
bova manj zgrešila. Tako sva 
obrezala štiri jablane pred te-
čajem in eno po tečaju. Ugo-
tovitev je bila, da sva oba na-
gnjena k močnemu rezanju, 
raje malo bolj kot premalo. Pa 
ni najbolje, nekaj vej moraš 
pustiti tudi za drugo leto. Ko 
tako ponosno opazujem obre-
zano drevje, čakam na besedo 
soseda, ki se pripelje mimo in 
reče, v redu je, čisto prav sta 
naredila. 

Lani ni bilo nobenega jabol-
ka, upam, da ne zato, ker sva 
drevje preveč porezala, ampak 
je bila letina slaba. Pred leti je 
že bilo nekaj jabolk, upam, da 
bo letos kaj bolje. Odvisno tudi 
od vremena. Vendar bi tudi v 
primeru manj strokovno obre-
zanega sadja kakšno jabolko 
vendarle moralo dozoreti in 
upam, da bo letošnje leto sad-
ju bolj naklonjeno. Nobeden 
od otrok naju ni opazoval pri 
obrezovanju drevja niti ni ka-
zal kakšnega koli zanimanja 
za to opravilo. Pri pospravlja-
nju vej sva jih morala večkrat 
opomniti, naj dokončajo delo 
in odpeljejo veje tja, kjer je nji-
hovo mesto. 

Tako je pri nas. Kaj bo s to 
mladino, se je jezil že Sokrat. 
Pa so še vsi mladinci postali 
odrasli, in ko bodo posadili 
svoja drevesa, se bodo zače-
li zanimati tudi za njihovo 
nego. Morda bo res tako.

Obrezovanje drevja
Janez Logar

Kako ravnati ob takšnem 
bolniku? 

Najprej je pomembno, da 
njemu samemu prepustimo 
odločitev o načinu zdravljenja. 
Beremo lahko različne uspešne 
in neuspešne zgodbe zdravljenj. 
Bolnik se bo odločil za tisti na-
čin zdravljenja, ki mu najbolj 
zaupa. Medicina je močno 
napredovala in danes lahko 
pomaga veliko večjemu deležu 
rakavih bolnikov kot pred de-
setletji. Pri rakavem bolniku 
je zelo močno, intenzivno in 
globoko doživljanje čustvenega 
sveta. Predvsem strahu. Kdor 
nima te izkušnje, težko to razu-
me. Naša naloga ob rakavem 
bolniku je pa ravno to, da se mi 
potrudimo razumeti ga v tej 
razbolelosti. Da ga razumemo 
v njegovem strahu. On doživlja 
prave groze – soočanje s smrtjo, 
močni strahovi, obup, nemoč, 
tudi jezo. Ti ljudje si nadvse že-
lijo, da bo nekdo z njimi v teh 
težkih trenutkih. Da bi nekdo 
iskreno spregovoril o strahovih 
in da bi zdržal z njim. Zato je 
zelo nesmiselno in popolnoma 
nekoristno, če mu začnemo 
moralizirati ali mu celo nala-
gati krivdo za nastalo bolezen 
(veš, moral bi bolj paziti na svo-
je zdravje, bolj zdravo bi moral 
jesti, premalo si bil oblečen …). 
Nesmiselno mu je vsiljevati svoje 
mnenje in svetovati (nehati boš 
moral biti samovoljen in boš 
moral poslušati zdravnike …) 
niti ni koristno govoriti o lastnih 
bolečih izkušnjah (tudi jaz sem 
imel hude trenutke, nisem vedel, 
ali me bodo pozdravili …). Zelo 
moramo biti previdni s podaja-
njem takšnih mnenj. 

Ko naš sorodnik, znanec, 
sodelavec zboli za rakom, je 

najbolje, da spoštljivo obmol-
knemo, se ustavimo in ne zač-
nemo razlagati, kako poznamo 
to bolezen. Nekaj molka nas bo 
v začetku povezalo, saj bo bol-
nik videl, čutil, opazil, da smo 
se mu posvetili, da se trudimo 
ga razumeti, začutiti v nje-
govi stiski. Nato ga preprosto 
vprašajmo: »Kako si? Kako 
zelo te je prizadela diagnoza? 
Ali si pomislil na smrt?« Nato 
skupaj z njim raziskujmo vire 
moči, ki jih bo potreboval v času 
zdravljenja – kdo ti stoji ob stra-
ni, komu lahko potarnaš, kdo te 
razume, koga imaš rad, kdo te 
ima najraje, mnogim ogromno 
pomeni vera, nekaterim razne 
skupine, poiščite lepe spomine 
na preteklost, morda na lepe 
dopuste, otroke, kjer mu je bilo 
lepo. Z njim se je smiselno spre-
hajati med dvema skrajnostma: 
potencialna smrt (tako in tako 
o tem premišljuje) in lepota, 
upanje bivanja. Takšni bolniki 
nas potrebujejo kot sopotnika, 
v katerem vidijo sočutje, soli-
darnost, sodelovanje. Žal nas v 
tako hudih trenutkih bolj prep-
lavijo hudi strahovi kot upanje 
za prihodnost. 

Hudo bolni ljudje imajo 
pravico, da jih je strah. Tu nas 
potrebujejo. Kaj bo z njimi, 
ko se pozdravijo? Kaj če se ne 
pozdravijo? Kako težko je to 
slišati? Dopustimo, naslavljaj-
mo predvsem strah, ki se pora-
ja ob takšnih vprašanjih. Ta 
strah se razleze po celem telesu 
– včasih ohromijo noge, včasih 
drgeta vsak del telesa. 

Bodimo z njimi in ne pame-
tujmo.

Rakavi bolniki

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

desetdnevna vremenska napoved

Torek
3. 3.

6/8 °C

Nedelja 
8. 3.

–2/11 °C

Sreda 
4. 3.

Četrtek
5. 3. 

Petek
6. 3. 

Sobota
7. 3.

3/10 °C –1/9 °C –2/9 °C –3/10 °C

Ponedeljek 
9. 3.

Torek
10. 3.

Sreda
11. 3.

Četrtek
12. 3.

–1/11 °C –2/11 °C –1/11 °C 0/12°C

Rezultati 18. kroga  
– 1. marca 2020

10, 11, 14, 28, 35, 36, 39 in 25

Loto PLUS: 
16, 23, 28, 31, 33, 34, 38 in 26

Lotko: 0 3 2 6 2 4

Sklad 19. kroga za 
Sedmico: 840.000 EUR

Sklad 19. kroga za PLUS: 
470.000 EUR

Sklad 19. kroga za Lotka: 
100.000 EUR
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Vljudno vabljeni na odprtje pregledne razstave

BOŠTJAN GUNČAR
Fotografije iz ciklusov  

Dolžanova soteska, Detajl, Drog, Vrv
v četrtek, 5. marca 2020, ob 18. uri  
v Galeriji Mestne hiše v Kranju.

Razstava bo na ogled v  
Galeriji in Stebriščni dvorani Mestne hiše. 

VLJUDNO VABLJENI

3. 3.  tor. Martin 6.37 17.52

4. 3. sre. Kazimir 6.35 17.53 

5. 3. čet. Janez 6.33 17.54      

6. 3. pet. Nika 6.31 17.56

7. 3. sob. Tomaž 6.29 17.57

8. 3. ned. Janez, dan žena 6.27 17.59

9. 3. pon. Frančiška 6.26 18.00

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. 

predstavitev knjige
SHALOM
Dr. Julij Bertoncelj
torek, 3. 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: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

pripovedovalski večer
KDO SE BOJI BELE KAČE?
Bajate
sreda, 4. 3., ob 19.00, dvorana

pogovor
O POLNOVREDNOSTI SLEHERNIKA
Pater Karel Geržan 
četrtek, 5. 3., ob 19.00, dvorana
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citrarka  
TANJA  
ZAJC ZUPAN

MEDITERANSKIH PESMIKoncert

Prodajna mesta vstopnic: 041 749 060, mojekarte.si , PETROL, TA ALPETOUR, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TPIC TRŽIČ, TIC ŠKOFJA LOKA.

Klapa HISTRI s Hrvaške
pevca TEJA SAKSIDA in KLEMEN TORKAR 

klaviaturist TADEJ VASLE
voditeljica ANA ZUPAN

Klapa HISTRI s Hrvaške
pevca TEJA SAKSIDA in KLEMEN TORKAR 

klaviaturist TADEJ VASLE
voditeljica ANA ZUPAN

TZ
Z 

D
.O

.O
., 

G
O

ST
IČ

EV
A

 C
ES

TA
 4

8 
A

, R
A

D
O

M
LJ

E

SOBOTA, 7. marec 2020, ob 19.30, KULTURNI CENTER TRŽIČ
NEDELJA, 8. marec 2020, ob 18.00, GLEDALIŠČE T. ČUFARJA, JESENICE
PETEK, 13. marec 2020, ob 20.00, KULTURNI DOM SV. DUH, ŠKOFJA LOKA

Medijski pokrovitelj:

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

PRIREDITVE

Ob mednarodnem dnevu žensk
Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Osnovna šola Jela Ja-
nežiča vabita na osrednjo občinsko prireditev ob mednaro-
dnem dnevu žensk. Prireditev se bo v petek, 6. marca, ob 18. 
uri začela v Sokolskem domu Škofja Loka. Slavnostna govor-
nica bo prof. dr. Mirjana Nastran Ule, kulturni program pa 

bodo oblikovali učenci in učenke Osnovne šole Jela Janežiča 
ter njihovi mentorji.

Tržni dan
Tržič – V soboto, 7. marca, bodo v Tržiču na marčevskem 
Tržnem dnevu od 8. ure dalje obiskovalci na stojnicah lahko 
kupovali domače dobrote. 

Polka je ukazana 2020
Tržič – V soboto, 7. marca, se bo ob 10.30 v Kulturnem cen-
tru Tržič začelo srečanje otroških in odraslih folklornih sku-
pin Polka je ukazana 2020. 

Za konec tedna zabavno na Zelenici
Zelenica – V soboto in nedeljo, 7. in 8. marca, bo potekal 
dogodek Ski raid & vikend zabave na Zelenici. Začel se bo v 
soboto ob 9. uri. V nedeljo si na Zelenici lahko ogledate dr-
žavno prvenstvo v turnem smučanju, preizkusite Hillstrike 
poligon, se odžejate in okrepite v ledenem baru, testirate 
turnosmučarsko opremo, si brezplačno izposodite snežne 
krplje ali pa uživate in se zabavate na snegu.

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 6. marca, boste ob 18. uri v Hiši čez cesto, 
Milje 11, spet lahko prepevali. Gosta bosta priznani citrar To-
maž Pahutnik in pevec Simon Eržen. 

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
3. marca, nemške igralne urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 4. 
marca, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 5. 
marca, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 6. marca, bo Brih-
tina pravljična dežela ob 10. uri, angleške igralne urice pa 
tokrat izjemoma tudi v petek, in sicer ob 16.30.

Hrušica – V četrtek, 5. marca, bodo ustvarjalne delavnice 
ob 16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
v torek, 3. marca, družabne igre ob 15. uri.

IZLETI

Štiridnevni izlet v Bosno
Kranj – Planinsko društvo (PD) Iskra Kranj vabi 25. junija na 
štiridnevni izlet v Bosno. Ture na izletu bodo nezahtevne in 
bodo trajale od šest do osem ur, od tega bo hoje od dve do 

štiri ure. Prijave z obveznim vplačilom akontacije sprejema-
jo do vključno torka, 31. maja, ali do zasedbe razpoložljivih 
mest na avtobusu. Prijavite se lahko na: Turistična agencija 
(TA) Experience, telefon: 041 723 832, e-naslov: info@expe-
rience-slovenia.com, PD Iskra Kranj, Ljubljanska c. 24a, v 
društveni pisarni v času uradnih ur (ob sredah od 17. do 18. 
ure). Ob prijavi obvezno sporočite svoj kontaktni podatek. 
Za dodatne informacije se obrnite na: TA Experience Slove-
nia, tel. 041 723 832, Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, 
tel. 041 757 009.

P R EPREDAVANJA

Lahkih nog v Južno Ameriko
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 3. 
marca, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Rok in Katarina Ho-
čevar bosta v potopisnem predavanju s pomočjo fotografij 
predstavila drugi del devetmesečnega potovanja po državah 
Južne Amerike. 

Kako do več energije
Gozd - Martuljek – V petek, 6. marca, se bo ob 18. uri v dvo-
rani gasilskega doma v Gozdu - Martuljku začelo predavanje 
Sanje Lončar z naslovom »Kako do več energije?«.

Nevidni grajski park 
Škofja Loka – V Loškem muzeju Škofja Loka se bo jutri, v 
sredo, 4. marca, ob 18. uri začelo predavanje z naslovom 
Nevidni grajski park. Na predavanju doc. dr. Branka Mušiča 
in Barbare Horn boste izvedeli, kaj se skriva pod vidnim po-
vršjem parka Loškega gradu. 

Španska Jakobova pot
Žiri – V petek, 6. marca, se bo ob 18. uri v Krajevni knji-
žnici Žiri začelo potopisno predavanje z naslovom Španska 
Jakobova pot. Svoja doživetja bo v besedi in sliki predstavila 
popotnica Petra Nastran.

OBVESTILA

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja v krvi
Kranj – Rdeči križ Kranj obvešča, da bodo meritve tlaka, ho-
lesterola in krvnega sladkorja potekale po naslednjem raz-
poredu: v prostorih Krajevne skupnosti Vodovodni stolp na 
Begunjski 10 jutri, v sredo, 4. marca, od 7. do 9. ure, v domu 
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Orodjar v vzdrževalni orodjarni, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo (III., IV. ali V. stopnje tehnične smeri), pripravlje-
nost za delo v izmenah, vestnost in zanesljivost, natančnost, motiviranost za delo. 
LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 12. 3. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje, m/ž (Sovodenj)
Opis delovnega mesta: načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontrola dela v 
proizvodnji, zagotavljanje nemotenega dela v proizvodnji, koordiniranje strojnih 
in človeških virov, koordiniranje toka materiala znotraj proizvodnje ... Termopol, d. 
o. o., Koprivnik 50, 4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 27. 3. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Rezalec – operater na CNC-stroju za razrez žic, m/ž (Tržič) 
Od kandidata pričakujemo: osnovno usposobljenost za delo z računalnikom, pozi-
tivno naravnanost do dela in sodelavcev ... Cablex-T, d. o. o. , Cesta Ste Marie Aux Mi-
nes 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 29. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist v prodaji, m/ž (Železniki) 
Zaposlimo: komercialista (v prodaji) za nadomeščanje delavke na porodniškem do-
pustu in z možnostjo podaljšanja. Niko, d. o. o., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki. 
Prijave zbiramo do 29. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Poslovna cona Šenčur) 
Ambicioznega in profesionalnega sodelavca, ki bo odgovoren predvsem za prev-
zem in skladiščenje izdelkov, samostojno izvajanje vhodne in izhodne kontrole 
kvantitete, pripravo in pakiranje izdelkov za odpremo, pripravo odpremne doku-
mentacije in urejenost skladišča. HEDBOX, Poslovna cona A 10, Vhod jug, 4208 Šen-
čur. Prijave zbiramo do 15. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Direktor ladijskega transporta v Adriatik regiji, m/ž (Brnik) 
Kot direktor pomorskega transporta v Adriatik regiji (Slovenija, Hrvaška ter Bosna 
in Hercegovina) boste vodili v prihodnost ter ustvarjali strategijo ene izmed naj-
bolj uspešnih ekip na področju ladijskega transporta. Odgovorni boste za razvoj in 
vzdrževanje dobičkonosnega poslovanja, iskanje poslovnih priložnosti, vodili boste 
okoli 60 zaposlenih v treh državah ... Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 
Brnik. Prijave zbiramo do 20. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Servisni svetovalec za stroje in opremo za brizganje plastike, m/ž (Šenčur) 
Od vas pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri, 
vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju servisne dejavnosti strojev in opreme v pre-
delovalni industriji ali drugih podobnih organizacijah, komunikativnost, odlične or-
ganizacijske in nabavno prodajne sposobnosti ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 26. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalka-lepotna svetovalka, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo, ljubezen do kozmetike in narave, smi-
sel za delo z ljudmi, prijaznost in komunikativnost, smisel za timsko delo, samoinicia-
tivnost in odlične prodajne veščine, pripravljenost na učenje, znanje angleškega jezika, 
obvladanje osnovnega dela z računalnikom in blagajno. Stillmark, d. o. o., Cigaletova 
11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

IT in uporabniška podpora strankam, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: podpora uporabnikom po telefonu ali prek oddaljene povezave, pro-
daja, uvajanje in reševanje zahtev na terenu pri novih in obstoječih strankah, delo z 
bazami podatkov (SQL), delo v Vasco Windows poslovnih aplikacijah, spletnih apli-
kacijah in lastnih mobilnih Android rešitvah, sodelovanje pri razvoju novih in razši-
ritvi obstoječih projektov ... Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 8. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec blagovne znamke Champion, m/ž (Kranj) 
Opis dela, ki ga boste torej pri nas opravljali: predstavitev oblačil Champion poten-
cialnim kupcem, prevzem blaga in njegovo razstavljanje po segmentih v trgovini, 
ob zaključku dela enostavno naročanje blaga, ki ste ga tega dne prodali, skladišču 
... Trgovski center Tivoli – Moto Shop, d. o. o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 8. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec v trgovini, m/ž (Kranj) 
Zahtevane so izkušnje iz prodaje in veselje do dela s strankami. Sklenitev delovnega 
razmerja nudimo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas v pod-
jetju Sensilab, d. o. o., s sedežem v Ljubljani. Sensilab, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projekta, m/ž (Kranj )
Pričakujemo: VII. ali VIII. stopnjo izobrazbe po SOK-u oz. VI./2. gradbene, elektro in stroj-
ne smeri. Delovne izkušnje in poznavanje področja: gradbeno – visoke ali nizke gradnje, 
strojno – strojne inštalacije, elektro – elektroinštalacije. DOMPLAN, d. d. , Bleiweisova ces-
ta 14, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 13. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist, m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: samostojno išče in optimira podizvajalske pogodbe, sa-
mostojno pripravlja in pregleduje podizvajalske pogodbe, samostojno vrši poga-
janja s podizvajalci, sodeluje pri pripravi ponudb in razpisni dokumentaciji z vodjo 
priprave del in kalkulacij, pripravlja tudi ostale pogodbe po navodilu vodje komer-
cialnega sektorja. Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 20. 3. 2020. 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

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

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

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

V 85. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče, stari oče, brat 
in stric

Stanislav Gabrovšek
z Brezij pri Tržiču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za vsa izrečena sožalja in vsak vaš dar. Hvala doktorju 
Kresetu, patronažnima sestrama Cvetki in Radmili, osebju Bolni-
šnice Golnik za prijaznost in sočutnost. Posebna zahvala župniku 
Ivanu Potrebuješu za duhovno tolažbo in lepo opravljen pogrebni 
obred. Hvala pogrebni službi, pevcem za ubrano petje, trobentaču 
za poslednjo melodijo, gasilcem iz GZ Tržič in PGD Vrh Svetih 
Treh Kraljev ter vsem, ki vas morda v zahvali nismo omenili, pa 
ste nam kakorkoli pomagali. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in 
ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Ohranimo ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

Ko se utrudi dan,
soncu roko podamo
in cvet odtrgamo zanj,
ki ga radi imamo. 
(T. Pavček)

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, bel in rdeč, ter ajdo, 
tel.: 040/355-865 20000542

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred nesnostjo, 
in KG piščanci za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20000534

TELICO limuzin pred telitvijo in 250 
kg težke telice ter jedilni krompir, tel.: 
031/585-345 20000540

OSTALO
PRODAM

ŽAGOVINO za nastil, z dostavo, tel.: 
041/695-021 20000498

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO pastirja za pašo goveje živine 
na območju Bohinja. AS Nemški Rovt, 
Nemški Rovt 18, Boh. Bistrica, tel.: 
040/787-194 20000519

PASTIRJA išče AS Draga-Kisovec. Pi-
sne prijave pošljite do 20. marca 2020 
na Agrarna skupnost Draga-Kisovec, 
Begunje 62, 4275 Begunje na Gorenj-
skem 20000520

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč v gospodinj-
stvu, čiščenje, nega – v Kranju z okoli-
co, tel.: 040/215-044  
 20000527

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, hit-
ro in poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 
7, Kranj, tel.: 041/561-838 20000538

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000539

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in 
opleski, antiglivični premazi. Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 20000500

BELJENJE – Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem – samo 1,70 
EUR, dvakrat pobeljeno, z materialom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 
 20000292

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu zapustil mož, oče, 
dedi, brat

Valentin Klemenčič
iz Bistrice pri Tržiču

Od njega se bomo poslovili v sredo, 4. marca 2020, ob 16. uri 
izpred mrliške vežice v Tržiču. Vežica bo odprta od 12. ure dalje.

Žalujoči: žena Majda, sinova Matjaž in Dejan z družinama in brat 
Bojan

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  
 20000535

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 20000529

ZASEBNI STIKI
VDOVEC, 56 let, z Golnika, s stano-
vanjem, želim spoznati prijateljico za 
družbo in pomoč v gospodinjstvu, tel.: 
064/280-480  
 20000503

RAZNO
PRODAM

LESTVE, 4- in 5-klinske, tel.: 
031/812-210 
 20000524

SEKALNIK vej, manjši, 2 soda za ok-
ras in manjši komat za osla ali ponija, 
tel.: 041/758-972 
 20000543

www.gorenjskiglas.si

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

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN Berlingo 1.6 HDi, letnik 
2007, sive barve, 232.000 km, ohra-
njen, cena 2.200 EUR, tel.: 031/506-
673  
 20000528

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 20000537

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 20000438

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000541

www.gorenjskiglas.si

Krajevne skupnosti Primskovo 5. marca od 8. do 9. ure, v 
prostorih Društva upokojencev Kranj na Tomšičevi 4 6. mar-
ca ob 7. uri, v Piceriji Karantanija na Drulovki 7. marca ob 8. 
uri, na Občini Cerklje pa 21. marca od 7. do 11. ure.

KONCERTI
Koncert mediteranskih pesmi
Tržič – V soboto, 7. marca, se bo ob 19.30 v Kulturnem cen-
tru Tržič začel koncert mediteranskih pesmi s Tanjo Zajc 
Zupan in Klapo Histri. 

RAZSTAVE
Gozdovi Kranjske industrijske družbe
Kranjska Gora – V Liznjekovi domačiji bo od 6. marca do 11. 
aprila na ogled razstava Gozdovi Kranjske industrijske družbe.

Čarobni svet
Naklo – KUD LIK Naklo vabi jutri, v sredo, 4. marca, ob 18. 
uri v Pavlinovo galerijo Doma J. Filipiča Naklo na odprtje 
razstave Čarobni svet. Predstavili se bodo trije v Sloveniji 
živeči ruski umetniki – Natasha Villone in Dmitrij Trusov s 
slikami in Marina Trusova z razkošnimi lutkami. Razstava bo 
na ogled do 16. marca, in sicer ob nedeljah od 10. do 12. ure 
in ob sredah od 17. do 19. ure.

PREDSTAVE

Vaja zbora
Tržič, Lom pod Storžičem – V petek, 6. marca, bo ob 19. 
uri v Kulturnem centru Tržič na sporedu komedija Kulturno-
-umetniškega društva Lom pod Storžičem z naslovom Vaja 
zbora. Ponovitev predstave bo v nedeljo, 8. marca, ob 18. uri 
v Domu krajanov Lom pod Storžičem. 
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Anketa

Tone Oblak, Britof:

Če bo nova vlada zdržala 
pritiske, potem bo uspešna. 
Verjamem v Janšo in vem, 
da bo zmogel. Slišal sem, da 
med ključne naloge uvrščajo 
ponovno služenje vojaškega 
roka, s čimer se strinjam.

Stanislav Kočnik, Orehovlje:

Upam, da bo z novo vlado 
bolje, kot je bilo do sedaj. 
Koalicijske stranke naj delu-
jejo gospodarno in bolj nak-
lonjeno ljudem. Politiko sicer 
raje opazujem od strani in se 
ne vmešavam v njihovo delo.  

Gabrijela Šipec, Suha:

Sem proti vladi Janeza Janše. 
Bolje bi bilo, da bi pomagali 
prejšnji vladi, tako pa delajo 
same zdrahe. Program nove 
vlade mi ni všeč in mislim, da 
ne bo naredila nič dobrega za 
ljudi. Razočarana sem. 

Mira Flisar, Predoslje:

Novi vladi želim vso srečo, 
čeprav zaupanja vanjo ni-
mam. Novi predsednik bo 
moral biti prijaznejši do lju-
di. Poglavitne naloge, ki jih 
čakajo, so urejanje področja 
zdravstva in upokojencev. 

Maša Likosar

Predvidoma danes bodo po-
slanci glasovali o kandidatu 
za novega predsednika vlade 
Janezu Janši – prvaku stranke 
SDS, ki je s strankami SMC, 
NSi in DeSUS podpisala koa-
licijsko pogodbo. Anketiranci 
so nam zaupali, ali so zado-
voljni z novo vlado in kaj od 
nje pričakujejo. / Foto: Tina Dokl

Tretja vlada 
Janeza Janše  

Andrej Kerč, Predoslje:

Zadovoljen sem bil s prejšnjo 
vlado in menim, da je bila 
najbolj poštena do sedaj. Za 
novo vlado pa težko rečem, 
da bo taka. Njihov program 
se mi zdi v redu, a vprašanje 
je, ali ga bodo uresničili.

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

4/7 oC

0/2 oC

10/13 oC

11/14 oC

7/11 oC

6/10 oC

6/9 oC

11/14 oC

9/14 oC

7/13 oC

7/11 oC

6/8 oC

9/10 oC

6/10 oC

2/9 °C –2/10 °C7/11 °C

info@g-glas.si

Danes bo pretežno oblačno s pogostimi plohami. Meja sne-
ženja se bo zvečer spustila pod tisoč metrov, a bodo padavine 
oslabele. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne se bo zjasni-
lo. V četrtek bo sprva sončno, popoldne pa se bo pooblačilo. 
Pihal bo jugozahodnik.

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

Dina Kavčič

Kranj – Franc Kosel z Mi-
šač pri Radovljici se je ro-
dil leta 1943, med drugo sve-
tovno vojno, in ni bilo sluti-
ti, da se bo iz sicer nadobu-
dnega dečka, odraščajočega 
v skromnih življenjskih raz-
merah, razvil strokovnjak 
svetovnega formata. Čeprav 
je bil vedno nadarjen za ma-
tematiko, je na njegovo šola-
nje odločilno vplivalo vajeni-
štvo v tkalski tovarni in Kovi-
narju Kranj. Tam se je nav-
dušil nad stroji in mehani-
ko ter svoje izobraževanje v 
Iskri Kranj kljub nasproto-
vanju staršev izredno uspeš-
no nadaljeval na Fakulteti za 
strojništvo. 

Najbrž ni veliko Gorenj-
cev, ki se lahko pohvalijo 
s kar štirimi diplomami – 
višješolsko, univerzitetno, 
znanstvenim magisterijem 
in doktoratom – v zelo krat-
kem času. Magisterij je za-
govarjal leta 1973, doktorat 
pa leto kasneje. Poleg ome-
njenih dosežkov je dr. Franc 
Kosel dosegel v svoji karieri 

še vrsto drugih nazivov, kot 
so redni profesor in predstoj-
nik Katedre za mehaniko in 
Oddelka za letalstvo, vodja 
Laboratorija za nelinearno 
mehaniko in dekan Fakul-
tete za strojništvo. Vrsto let 
je tudi predsedoval Komisiji 

za doktorski študij in bil sod-
ni izvedenec za promet. In 
še mnogo več. Je avtor šte-
vilnih znanstvenih člankov, 
objavljenih doma in v tujini, 
predaval je na znanstvenih 
konferencah in simpozijih 
na Japonskem, Kitajskem, 

v Avstraliji, Severni Ameri-
ki, Kanadi in Južni Ameri-
ki. Pri njem je do leta 2015, 
ko se je upokojil, diplomira-
lo več kot dvesto študentov, 
bil je mentor skoraj tridese-
tim doktorandom.

O svojem zanimivem živ-
ljenju in delu je pred slabi-
ma dvema letoma napisal 
knjigo, sestavljeno iz dveh 
delov. Prvi del je preplet nje-
gove življenjske in poklic-
ne poti, v drugem delu pa 
so zbrani strokovni članki s 
področja strojništva. V knji-
gi je opisana njegova pe-
stra življenjska zgodba od 
rojstva na Mišačah do življe-
nja v Ljubljani, piše o preno-
vi stare hiše in gradnji nove, 
o ločitvi, rojstvu, odrašča-
nju in šolanju otrok, o vrnit-
vi na Mišače, opisano je tudi 
njegovo bogato znanstveno 
delo. Veliko zanimivih po-
drobnosti o življenju in stro-
kovnem delu profesorja Ko-
sela lahko preberete v knjigi 
z 290 stranmi in trdimi plat-
nicami, ki je na Gorenjskem 
glasu naprodaj po zelo ugo-
dni ceni 15 evrov.

V petih letih od diplome  
do doktorata
Na Gorenjskem glasu od danes naprej lahko kupite knjigo dr. Franca Kosela z naslovom  
Moja življenjska pot: delo v stroki in znanosti. 

Dr. Franc Kosel je o svojem življenju in delu napisal knjigo.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Državni zbor je 
včeraj začel redno zaseda-
nje. Danes bodo poslanke 
in poslanci glasovali o man-
datarju za sestavo nove vla-
de Janezu Janši, ki za potrdi-
tev potrebuje 46 poslanskih 
glasov. S partnerji, ki bodo s 
stranko SDS sodelovali v pri-
hodnji koaliciji, NSi, SMC in 
DeSUS, jih ima 48.  

Predsednik državnega 
zbora Dejan Židan je napo-
vedal, da bo po izvolitvi man-
datarja odstopil s svojega po-
ložaja, češ da je to korekten 
korak o nastanku nove po-
litične sestave. Mesto pred-
sednika državnega zbora si-
cer pripada stranki SMC, ni 

pa še jasno, kdo bo nastopil 
to funkcijo. Je pa včeraj iz 
stranke SMC izstopil njen 
ustanovitelj Miro Cerar, ki se 
ne strinja, da stranka sklepa 
partnerstvo s SDS in Janšo.

 Kakšni pa so ob predvide-
ni izvolitvi Janeza Janše na-
daljnji koraki pri nastajanju 
nove vlade? Izvoljeni predse-
dnik ima 15 dni časa, da dr-
žavnemu zboru predlaga mi-
nistre. Od tri do sedem dni 
za tem, ko so vloženi predlo-
gi za ministre, se začnejo za-
slišanja pred pristojnimi od-
bori. Poslanci glasujejo o ce-
lotni ministrski listi. Dve 
tretjini ministrov mora biti 
imenovanih, da vlada nasto-
pi mandat, pri tem niso upo-
števani ministri brez resorja.

Danes o mandatarju

Kamnik – V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik bosta danes, 
3. marca, ob 18. uri pogovor in predstavitev knjige z naslovom 
Pogovarjajmo se o evtanaziji avtorja dr. Matjaža Zwitterja, 
specialista onkologije in predavatelja medicinske etike. Z av-
torjem se bo pogovarjala dr. Zdenka Čebašek Travnik.

Pogovarjali se bodo o evtanaziji

Vilma Stanovnik

Kranj – Včeraj dopoldne je 
bilo živahno na Komuna-
li Kranj, kjer so se delavci z 
že nekdanjim direktorjem 
Matjažem Berčonom zjut-
raj znova pogovarjali o mo-
rebitni petkovi stavki. »Veli-
ko smo se dogovorili in mis-
lim, da stavke v petek vendar-
le ne bo. Seveda pa vzroki za-
njo še vedno ostajajo, saj do-
sedanja vodstva niso spošto-
vala kolektivne pogodbe. Tre-
ba pa bo izračunati finančne 
posledice zahtev delavcev,« 
je po sestanku s predstavniki 
sindikata in delavci povedal 
Berčon. Včeraj je nato v pro-
storih Komunale Kranj po-
tekala nova izredna skupšči-
na, na njej pa so za novo v. d. 

direktorice imenovali Mojco 
Košir Štojs, ki je bila v. d. že 
pred direktorjem Berčonom. 
»Kljub temu da sem poslal 
vabila vsem predstavnikom 
občin v Komunali Kranj, sta 
se poleg mene seje udeležila 
le predstavnika Preddvora in 
Medvod. Predstavnik Med-
vod se je glasovanja vzdržal, 
midva s predstavnikom 
Preddvora Florjanom Bulov-
cem pa sva glasovala, da nova 
v. d. direktorice postane Moj-
ca Košir Štojs, ki ima res ve-
liko izkušenj. Najini glasovi 
so zadoščali za izvolitev,« je 
pojasnil Zoran Stevanović in 
dodal, da je stavkovni odbor 
in sindikat včeraj že obvestil, 
da se bo o stavkovnih zahte-
vah delavcev sedaj pogovarjal 
z Mojco Košir Štojs.

Pogajanja o stavki potekajo
Skupščina Komunale Kranj je včeraj za novo  
v. d. direktorice imenovala Mojco Košir Štojs.


