
AKTUALNO

Železniki  
prehiteli Cerklje
Železniki so letos naj slovenska 
občina, izstopajo predvsem po 
nizki brezposelnosti, življenjski 
moči in zdravju občanov. Lani naj-
boljše Cerklje so druge, še vedno 
pa so na njihovem območju naj-
višje plače.

3

KULTURA

O svobodi od  
tovarištva do jogurta
V soboto so v Prešernovem gleda-
lišču premierno uprizorili avtorski 
projekt Stenica. Po motivih istoi-
menske komedije jo je režiral Jer-
nej Lorenci. Kadar v Kranju režira 
Lorenci, na premiero pridejo vsi – 
kritiki, dramaturgi, igralci ...

8

KRONIKA

Kepic priznal, Plava  
ne razume obtožnice
Na kranjskem okrožnem sodišču 
se je minuli četrtek s predobrav-
navnim narokom začel kazenski 
postopek zoper Metija Plavo in 
Uroša Kepica, obtožena milijon-
skega izsiljevanja šenčurskega 
kmeta Aleša Šterna.

12

ZADNJA

Na glavo v mrzlo vodo
Na Bledu so minulo soboto gostili 
šesti Pokal Bleda v zimskem pla-
vanju, ki se ga je udeležilo sedem-
deset plavalcev iz šestih držav. 
Pred začetkom tekmovanja so 
morali najprej s kavlji razbiti led. 
Letos jezero ni imelo niti štirih 
stopinj Celzija.

24

VREME

Danes bo delno jasno  
z zmerno oblačnostjo.  
Jutri in v četrtek bo  
pretežno oblačno, pihal 
bo jugozahodnik.

0/11 °C
jutri: pretežno oblačno
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Simon Šubic

Kranj – Ministrstvo za go
spodarski razvoj in tehno
logijo oz. Razvojna agencija 
Spirit sta Razvojnemu cen
tru za informacijske in ko
munikacijske tehnologije 
v Kranju (RC IKT) zavrni
la vlogo na zadnji razpis za 
izvedbo podpornih storitev 
subjektov inovativnega oko
lja v letih 2016 in 2017 (SIO 
2016–2017). V razvojnem 
centru pravijo, da so razlo
gi za zavrnitev odprti prav
dni postopki, ki so jih lani 
zaradi unovčenja 2,4 milijo
na evrov bančne garancije za 
nepovratna evropska sred
stva sprožili zoper minis
trstvo, zato zdaj proučujejo 

možnost upravnega spora. 
Z ministrstva in Spirita po 
drugi strani opozarjajo, da 
so vlogo zavrnili tudi zato, 
ker prijavitelj ni poravnal ob
veznosti do države. 

Razlaganje pogoja »obstoj 
pravde« v razpisnih pogo
jih, na način, da se kaznuje 
prijavitelj, ker uveljavlja so
dno varstvo zoper Republi
ko Slovenijo, pomeni poseg 
v ustavno zagotovljeno pra
vico do sodnega varstva, je 
prepričan direktor RC IKT 
Roman Kužnar. Sodni spor 
je nastal, ker je ministrstvo 
po njihovem neupravičeno 
unovčilo bančno garancijo v 
projektu RCSG, so pojasnili 
v RC IKT.

Po zavrnitvi v upravni spor
V kranjskem Razvojnem centru IKT razmišljajo o upravnem sporu, ker jim je gospodarsko ministrstvo 
zavrnilo vlogo za sofinanciranje podpornega podjetniškega okolja.

Na RC IKT Kranj pravijo, da bodo zaradi izpada javnega 
financiranja okrnjeni predvsem mentorski in svetovalni 
programi v tehnološkem parku. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Cerklje – Po besedah cer
kljanskega župana Franca 
Čebulja bodo v občini Cer
klje kmalu dobili manjši 
zdravstveni dom. Na podro
čju nekdanje Permuzarje
ve hiše nameravajo namreč 
prihodnje leto začeti gra
diti objekt, v katerem bodo 
združili zdravstveno dejav
nost. »Želimo si dva splo
šna zdravnika, pediatra, zo
bozdravnika, fizioterapijo, 
en prostor pa bo namenjen 
tudi sestrski sobi,« pravi Če
bulj, ki dodaja, da bi v skupni 

objekt radi preselili tudi le
karno, ki ima zdaj prostore 
v pritličju občinske stavbe, 
saj bi s tem v večji meri rešili 
problem parkiranja v sredi
šču naselja.

O natančni vrednosti in
vesticije je še prezgodaj go
voriti, poudarja cerkljanski 
župan. A petsto kvadratnih 
metrov veliko površino, ko
likor bi po Čebuljevem mne
nju zadoščalo potrebam, 
ocenjuje na okoli osemsto ti
soč evrov. Precej je odvisno 
tudi od spremljajoče infra
strukture. V Cerkljah si de
nimo želijo tudi podkletenih 

parkirnih mest, s katerimi bi 
zagotovili dovolj parkirnih 
površin.

V Cerkljah in Zgornjem 
Brniku sicer že deluje splo
šna ambulanta, prav tako 
v športnem centru Veleso
vo tudi fizioterapija, ki pa 
je premajhna za dva fiziote
rapevta, kolikor si jih želijo 
v Cerkljah, zato se, kot pra
vijo v Zdravstvenem domu 
Kranj, marca seli v Dom 
Taber.  Z zdravstvenim do
mom bi v Cerkljah vse zdrav
stvene službe združili pod 
eno streho.

Zdravstveni dom kmalu tudi v Cerkljah
V Cerkljah nameravajo že prihodnje leto začeti gradnjo manjšega 
zdravstvenega doma, v katerem si želijo dveh splošnih zdravnikov, 
fizioterapevta, pediatra in zobozdravnika. V stavbo naj bi se preselila tudi 
lekarna.

Na tem mestu v Cerkljah nameravajo zgraditi manjši zdravstveni dom.46. stran

44. stran

V nesreči v Zvirčah  
umrl kolesar 412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE RASPET iz Zgornjih Gorij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Jože Košnjek

Ustavni predlog z naved-
bo nemščine kot edinega de-
želnega jezika je med koro-
škimi Slovenci povzročil ve-
liko nejevolje in tudi strahu, 
da morda to ni znak vračanja 
starih, za Slovence in sloven-
ščino na Koroškem sovraž-
nih časov. Zganila se je tudi 
slovenska politika, koroška 
javnost pa je na družbenih 
omrežjih večinoma sporoča-
la, da je sita starih nacional-
nih sporov in da je bila kost, 
ki jo je za koroško predvolil-
no politično glodanje vrgla 
ljudska stranka (OVP), ne-
potrebna. 

Dr. Janko Malle, dolgole-
tni organizator slovenske 
kulture na Koroškem in taj-
nik Slovenske prosvetne 
zveze v Celovcu, je med pr-
vimi javno povedal, da se s 
slovenščino ne gre tako igra-
ti. Svoje poglede na novo de-
želno ustavo in na možnost, 
da bi jo zaradi slovenskih 
protestov spremenili, je po-
jasnil tudi za Gorenjski glas.

Do najnovejšega osnutka 
deželne ustave ste kritični. 
Kaj je narobe z njo? Je mor-
da znak, da uradna koroška 
politika spreminja stališče 
do Slovencev?

»Prepričan sem, da tre-
nutna vladajoča koroška ko-
alicija socialdemokratov in 
Zelenih je naklonjena Slo-
vencem. Težave so, poleg s 

svobodnjaško FPO, s kon-
servativno Ljudsko stran-
ko (OVP), ki si skuša na ra-
čun koroških Slovencev pri-
dobiti večji politični vpliv. 
Ta poceni igra je bila v pre-
teklosti zelo učinkovita, ven-
dar pa tem manevrom veči-
na Korošcev danes ne nase-
da več. Kljub temu je dežel-
ni svetnik Benger sprožil 
nič kaj produktivno diskusi-
jo o vprašanju, ali so Sloven-
ci lahko omenjeni v predlogu 
nove deželne ustave. V naj-
novejšem kompromisnem 
predlogu so, madež pa je 5. 
člen, ki pod pojmom 'deželni 
jezik' (Landessprache) ome-
nja samo nemščino. Čeprav 
pojem 'deželni jezik' v za-
konodajnem pomenu ni bi-
stven, pa gre v tem primeru 

za nespoštljiv odnos do slo-
venščine, saj mu na simbol-
ni ravni ne pripada status 
drugega deželnega jezika. 
Gre torej za politično vpraša-
nje, ki slovenščini sicer priz-
nava javni pomen in v prav-
nem pomeni koroškim Slo-
vencem ne jemlje nobenih 
pravic. Eno je deželni jezik 
brez zakonskih obvezno-
sti, drugo pa je uradni jezik 
(Amtsprache) kot jezik zako-
nodaje. V koroškem dežel-
nem zboru kot zakonodaj-
nem telesu je uradni jezik 
nemščina, čemur tudi ko-
roški Slovenci ne nasprotu-
jejo. To določa doslej veljav-
na ustava, z izjemo pravic, ki 
se nanašajo na Zakon o na-
rodnih skupinah na dvoje-
zičnem ozemlju Koroške 

in so določene z zvezno za-
konodajo. Problem je torej 
v tem, da je sedanja koalici-
ja v nov ustavni predlog vri-
nila nemščino kot edini de-
želni jezik, kar enostavno po-
meni, da je na Koroškem do-
mača, salonska in večvred-
na. To je neokusno in poni-
ževalno! Če pa že govorimo o 
manevru, potem mislim, da 
socialdemokrati in Zeleni ob 
tem vprašanju ne želijo spro-
žiti resne krize koalicije.«

  
Reakcije na Koroškem in 
v Sloveniji so bila različne. 
Nekateri koroški Slovenci so 
novemu ustavnemu predlo-
gu sprva celo zaploskali.

»Reakcije so bile različ-
ne. Za vse pa se mi zdi, da 
so nekoliko površne, poe-
nostavljene, nediferencira-
ne in nepremišljene. Eni go-
vorijo o najhujši katastrofi 
in najhujšem ponižanju ko-
roških Slovencev, kar je pre-
tirano in neodgovorno in je 
samo voda na mlin k novi 
polarizaciji jezikovnega 
konflikta, drugi pa nekoliko 
popustljivo in dobrohotno 
celotno zadevo ocenjujejo v 
pričakovanju, da bi se uvelja-
vil vsaj tak kompromis, ki v 
novi ustavi izrecno upošteva 
koroške Slovence. Bistveno 
pa je, da so vse tri osrednje 
slovenske politične organi-
zacije na Koroškem enotne v 
predlogu, naj se v novi ustavi 
upoštevata oba jezika ali pa 
se ne omenja nobeden.«

Poniževalno do slovenščine
V najnovejšem kompromisnem predlogu nove koroške deželne ustave so sicer Slovenci omenjeni, 
madež pa je 5. člen, ki pod pojmom »deželni jezik« (Landessprache) omenja samo nemščino.

Dr. Janko Malle, dolgoletni tajnik Slovenske prosvetne 
zveze iz Celovca

Matevž Pintar

V tokratni anketi je sode-
lovalo 155 prebivalcev Tr-
zina. Projekt Oskrba s pi-
tno vodo naj bi potekal v pe-
tih občinah (Trzin, Mengeš, 
Kamnik, Moravče, Domža-
le). Anketirane smo vpraša-
li, kako so zadovoljni z oskr-
bo s pitno vodo v njihovi ob-
čini. Nadaljevali smo z vpra-
šanjem, ali sodelujoči me-
nijo, da je v njihovem kraju 

dobro poskrbljeno za var-
nost krajanov in vseh udele-
žencev v prometu. V Občini 
Trzin uspešno deluje veliko 
društev. Zanimalo nas je, ali 
so tudi vprašani včlanjeni v 
katerega izmed omenjenih 
društev. 

Skoraj vsi, ki so sodelo-
vali v anketi, so zelo zado-
voljni z oskrbo s pitno vodo 
v Občini Trzin, pet odstot-
kov pa jih z oskrbo ni zado-
voljnih. 

Več kot polovica vprašanih 
meni, da je za varnost udele-
žencev v prometu v njiho-
vem kraju dobro poskrblje-
no, 36 odstotkov je prepriča-
nih, da bi lahko na tem po-
dročju storili več in sedem 
odstotkov je odgovorilo, da 
za varnost v prometu ni dob-
ro poskrbljeno. 

Članov enega izmed dru-
štev, ki delujejo v občini, je 
43 odstotkov anketiranih, 
57 odstotkov pa je takih, 

ki niso včlanjeni v nobeno 
društvo.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas 
še niste naročeni, smo po-
nudili brezplačno 14-dnev-
no prejemanje časopisa. Če 
bi se želeli pridružiti kro-
gu naročnikov in si ob tem 
izbrati tudi lepo darilo, nas 
pokličite v kontaktni cen-
ter invalidskega podjetja 
v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440.

Zelo zadovoljni z oskrbo s pitno vodo

Anina provizija – slovenska kriminalna drama 
z Vesno Milek v glavni vlogi

V sredo, 22. februarja, ob 20. uri bo v Koloseju premierna 
predstavitev slovenskega filma Anina provizija z Vesno Milek 
v glavni vlogi. Kriminalna drama Igorja Šmida preseneti z zna-
nimi obrazi in napeto zgodbo, v kateri ima glavno vlogo skupaj 
z Dejanom Spasićem Vesna Milek. Publicistka, novinarka in 
pisateljica je tako odigrala svojo prvo glavno vlogo v celove-
černem filmu in nas navdušila s svojo igro ter pokazala še 
enega izmed mnogih talentov. Napeta zgodba, ki se poleg fe-
nomena tajkunov in z njim povezanih škandalov dotakne tudi 
subtilnejših ravni medosebnih odnosov, prevar, prijateljstev 
in ljubezni nam na subtilen način prikaže tematsko paralelo, 
kako se spremeni odnos družbe do žrtev. Nepričakovan obrat 
z močno sporočilno vrednostjo gledalca ne pusti ravnoduš-
nega; z osebno in intimno dramo fotografke in oblikovalke 
Ane Mlejnik, ki je žrtev tajkunskega delovanja svojega moža, 
o katerem ne ve ničesar, pa lahko vlečemo številne paralele z 
vsakdanjim življenjem. V filmu poleg Vesne Milek in Dejana 
Spasiča igrajo še Lado Bizovičar, Robert Prebil, Jana Morelj, 
Boris Cavazza, Janez Škof, Rok Kunaver, Valentina Plaskan, 
Žiga Saksida in Denis Avdić. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
ogled filma. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Naštejte tri igralce, ki nastopajo 
v filmu Anina provizija. Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 27. februarja 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. februarja 2017, prejme-
ta kapo Smučarske zveze Slovenije Angela Pesjak iz Kamne 
Gorice in Štefan Franko iz Kranja. Nagrajencema čestitamo!

Urša Peternel

Jesenice – Prejšnji teden je 
potekala seja sveta Splošne 
bolnišnice Jesenice, na kate-
ri so člani največ pozornos-
ti posvetili oceni poslova-
nja bolnišnice v preteklem 
letu, likvidnostni situaciji 
in strategiji razvoja do leta 
2025. »Po doseženem pro-
gramu v letu 2016 kaže, 
da je za bolnišnico zelo us-
pešno leto. Po oceni poslo-
vanja so realizirani prihod-
ki presegli načrtovane za 
4,65 odstotka in realizira-
ni odhodki načrtovane za 
3,03 odstotka, kar nakazuje 
na pozitiven poslovni izid. 
Podrobneje bodo člani sveta 

lanskoletno poslovanje bol-
nišnice obravnavali na mar-
čevski seji,« so sporočili iz 
bolnišnice. Kot so poudarili, 
pa kljub dobremu obvlado-
vanju stroškov zavod še ved-
no teži težka likvidnostna 
situacija, težava so tudi bre-
mena iz preteklosti. Načrto-
vani program so lani prese-
gli, žal pa obstoječi sistem fi-
nanciranja zdravstva ni na-
ravnan v prid bolnišnicam, 
ki presegajo načrtovani pro-
gram. Direktor bolnišnice 
Janez Poklukar je ob tem 
opozoril, da je izvedba to-
likšnega obsega programa 
v okviru obstoječih prostor-
skih in kadrovskih danosti 
že na meji možnega. 

O poslovanju bolnišnice
Načrtovani program so lani presegli, tudi poslovni 
izid naj bi bil pozitiven.
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V času, ko se precej 
govori o prodaji dr-
žavnih deležev v 

podjetjih in se privatizira 
celo nekatera vitalna in ži-
vljenjsko pomembna področ-
ja, vstopanje v gospodarske 
subjekte ni najbolj zaželeno. 
To se je pokazalo tudi na pri-
meru nakupa podjetja RTC 
Krvavec. Morebitna uspela 
prodaja upravljavca žičnic 
bo sicer nekoliko razbreme-
nila dolg sedanjega lastnika 
zreškega Uniorja. A kot je 
jasno, kupec ne bo javnosti 
edini znani interesent, to je 
Občina Cerklje s konzorcijem 
lokalnih podjetnikov. Govori 
se sicer, da naj bi se za nakup 
Krvavca zanimal še nekdo, a 
Unior in posrednik pri proda-
ji, Skupina Alta, informacij o 
v fazi prodaje ne posredujeta, 
tako da bo na razplet te zgod-
be treba še malo počakati.

V oči bolj bode, na kakšen 
način so združeni cerkljanski 
podjetniki in občina izpadli 
iz potegovanja za lastništvo 
upravitelja žičniških naprav 
na Krvavcu. Iz igre jih ni 
izločila boljša ponudba kon-
kurence, temveč mnenje dr-
žavnega organa. Občina je 
namreč z računskega sodišča 
dobila signal, naj ne vsto-
pa v podjetje RTC Krvavec. 
Načelno odklonilno stališče 
temelji na Mnenju o javno-
finančnem vprašanju iz leta 
2015, v katerem med drugim 
navajajo, da ni dovolj le ugo-
tovitev, ali je dejavnost, ki jo 

izvaja gospodarska družba, 
predmet javnega interesa, 
temveč je treba ugotoviti, da 
je pridobitev same kapitalske 
naložbe predmet javnega in-
teresa. Komu je razvoj števil-
nih potencialov Krvavca bolj 
v interesu kot pa tistim, ki v 
tem okolju delujejo in so od 
njega tudi ekonomsko in soci-
alno odvisni?

Sporočilo računskega so-
dišča je torej, naj občina 
predvsem ustvarja pogoje za 
opravljanje dejavnosti, samo 
izvajanje pa v celoti prepusti 
podjetnikom in lokalnim tu-
rističnim delavcem. 

Res je, država in občine 
so se v preteklosti večkrat iz-
kazale kot slab gospodar, na 
drugi strani pa obstaja precej 
primerov dobre prakse zaseb-
nih lastnikov, tudi nekaterih 
tujih prevzemnikov sloven-
skih podjetij. A tudi obratno 
drži, o čemer pričajo številne 
žalostne zgodbe brezvestnega 
izčrpavanja nekdaj uspešnih 
podjetij, katerih največje 
žrtve so bili delavci. 

Je zato res tako narobe, če 
občina, ki je v preteklih letih 
uspešno izpeljala številne 
zahtevne projekte in se po šte-
vilnih kazalcih uvršča med 
najboljše v Sloveniji, hkrati 
pa ne izkazuje niti centa dol-
ga, pomaga lokalnim turi-
stičnim delavcem, lastnikom 
zemljišč in podjetnikom pri 
nakupu in razvoju enega naj-
boljših smučarskih središč, 
kar jih premore država?

Komu je v interesu Krvavec?

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Ana Šubic

Železniki – Že v petek smo 
poročali, da so v reviji Moje 
finance na podlagi analize 
statističnih podatkov ugoto-
vili, da se med 211 slovenski-
mi občinami najbolje živi v 
Železnikih, pa tudi na nas-
lednjih petih mestih so go-
renjske občine: lani prvouvr-
ščene Cerklje, Žiri, Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka in 
Komenda.

Železniki so bili lani na 
sedmem mestu, da bodo le-
tos povsem na vrhu lestvice, 
pa niso pričakovali, prizna-
va župan Anton Luznar. Za 
Železnike je značilno moč-
no gospodarstvo, največji za-
poslovalci so Domel, Niko in 
Alples. »Ker smo s treh stra-
ni zaprti s hribi, čutimo, da 
smo bolj odvisni od doma-
čega gospodarstva in indu-
strije, zaradi česar je opaziti 
večjo pripadnost podjetjem, 
ki so tudi družbeno odgovor-
na in veliko vlagajo nazaj v 
okolje,« je dejal župan. Kot 
poudarja, občina Železniki 
kljub industriji ni onesna-
žena, ima lepo naravo in ve-
liko možnosti za rekreaci-
jo, v občini sta dve smučiš-
či, plavalni bazen … Večina 

občanov ima na voljo optič-
no omrežje, pomanjkljivost 
pa je, pravi župan, da nimajo 
pločnikov in varnih šolskih 
poti povsod, kjer bi si žele-
li, a se trudijo postopoma iz-
boljševati infrastrukturo. V 
občinske ceste, ki jih imajo 
kar dvesto kilometrov, vla-
gajo veliko sredstev, načrtu-
jejo ureditev kolesarske ste-
ze skozi občino. Še naprej 
si prizadevajo, da bi država 
čim prej poskrbela za njiho-
vo poplavno varnost.  

Železnikom je naziv naj 
občine 2017 prinesel sešte-
vek petih glavnih kazalni-
kov: gospodarska moč obči-
ne in občanov, prebivalstvo, 
zdravje, raven kriminala, in-
frastruktura in stanovanjski 
ter drugi objekti, ki so jih iz-
računali iz 41 podkazalnikov.

V Cerkljah za tretjino 
višje plače kot v 
Železnikih

Po ekonomski gospodar-
ski moči, ki je prinesla kar 
polovico končne ocene, je 
na prvem mestu Idrija, sle-
dijo Cerklje, Komenda in 
Škofja Loka, medtem ko so 
Železniki na osmem mestu. 
Med drugim so upoštevali 

stopnjo brezposelnosti, naj-
nižjo pa so novembra lani 
imele Gorenja vas - Polja-
ne (4,5 odstotka), Žiri in Že-
lezniki (4,7), Cerklje (5,2) in 
Preddvor (5,4), medtem ko 
je državno povprečje zna-
šalo 10,4. Najvišjo povpreč-
no neto plačo imajo še ved-
no zaposleni v podjetjih s 
sedežem v Cerkljah, in si-
cer 1398 evrov, na kar ima-
jo precejšen vpliv letališče 
in nanj vezana podjetja. Za 
primerjavo: v Železnikih je 
znašala 961 evrov, kar je 437 
evrov manj. Upoštevali so 
tudi gospodarsko moč pod-
jetij, delež občanov, zaposle-
nih v občini, vrednosti sta-
novanj in njihovo cenovno 
dostopnost ... V naj občini 
Železniki je povprečna vred-
nost stanovanj 1286 evrov 
na kvadratni meter. 

Petina ocene je bila odvi-
sna od prebivalstva, kjer so 
zajeli starost, izobrazbo, go-
stoto naseljenosti in stopnjo 
ločitev. Pri tem kriteriju so 
bili prvi Železniki, prav tako 
tudi po kazalniku zdravja, ki 
so mu pripisali 15-odstotno 
težo pri končni oceni, upo-
števali pa so dejavnike tve-
ganja, preventivo, zdravstve-
no stanje in umrljivost. Med 

deset najbolj zdravih ob-
čin so se uvrstile še Gorenja 
vas - Poljane, Šenčur, Škofja 
Loka, Žiri, Naklo, Komenda 
in Cerklje.

V Komendi največ novih 
stanovanj

Infrastruktura je pomenila 
desetino ocene, izračunali pa 
so jo na podlagi števila stano-
vanj, vozil in vrtcev glede na 
število prebivalcev, vključe-
nosti v vrtce, dolžine občin-
skih cest na prebivalca … Po 
urejenosti infrastrukture in 
stanovanj sta se med najbolj-
še slovenske občine uvrstili 
Gorenja vas - Poljane na šes-
tem in Preddvor na osmem 
mestu. Po letu 2005 so največ 
novih stanovanj zgradili v Ko-
mendi, po povprečni uporab-
ni površini stanovanja pa iz-
stopajo Naklo, ki je s 110 kva-
dratnimi metri druga občina 
v državi, Vodice in Žirovnica. 
Kriminaliteta je imela 5-od-
stotni vpliv na oceno, na šte-
vilo prebivalcev pa jo je največ 
v Trzinu, a je tam tudi veliko 
poslovnih objektov.

V spodnji anketi smo zbra-
li nekaj mnenj občanov obči-
ne Železniki, zmagovalke le-
tošnjega izbora.

Železniki prehiteli Cerklje
Železniki so letos naj slovenska občina, izstopajo predvsem po nizki brezposelnosti, življenjski moči in 
zdravju občanov. Lani najboljše Cerklje so druge, še vedno pa so na njihovem območju najvišje plače.

Iztok Gartner: 

»Novica, da se najbolje živi 
v Železnikih, me ni presene-
tila, ker imamo dobro zapos-
lenost. V ospredje bi postavil 
Domel, ki dela za dobro zapo-
slenih in tudi občine. Imamo 
športna društva, ki skrbijo za 
zdravo življenje. Pogrešam 
pa kolesarske steze.«

Boris Benedičič:

»Sprva sem bil presenečen, 
a če razmisliš, v Železni-
kih vendarle ni tako slabo. 
Podjetja dobro 'stojijo', tudi 
starejši imajo delo. Pohvalil 
bi smučišče Rudno, kjer že 
deset let prirejajo tečaje za 
otroke. Škoda pa je, da v kra-
ju ni večernega dogajanja.« 

Marko Ržek: 

»Iz Poljanske doline, ki je 
prav tako zelo dobro ocenje-
na, sem se poročil na Rudno. 
V Železnikih je gospodarstvo 
še na višjem nivoju, veliko je 
izobraženega kadra. Domači-
ni večinoma sami vodijo pod-
jetja, ki imajo posluh tudi za 
lokalne potrebe.«

Mateja Bogataj:

»Prvo mesto me je zelo pre-
senetilo. Kvaliteto življenja 
v Železnikih omogočajo tri 
največja podjetja. Zelo peša-
mo v turizmu, kjer bi se dalo 
narediti še več. Podpirati je 
treba uspešne ljudi, njihove 
ideje in inovacije. V tem je 
prihodnost.«
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Kranj – Na jutrišnji seji sveta kranjske občine naj bi svetniki 
v prvi obravnavi govorili tudi o odloku o urejanju prometa v 
občini. Glede odloka je bilo že nekaj polemik, z Mestne obči-
ne Kranj pa so sporočili, da so v zadnjem času na družbenih 
omrežjih zaznali nekaj neresničnih in zavajajočih informacij 
glede novega odloka. Nov odlok je zbir predlogov in mnenj 
meščank in meščanov ter rezultatov anket in pobud iz spletne 
aplikacije Kr.povej. Še pred sejo mestnega sveta so mnenje 
glede novega odloka pripravili pri Krajevni skupnosti Kranj 
Center, kjer pa ugotavljajo, da je predlagani odlok pomanjkljiv, 
škodljiv in neprimeren za nadaljnji postopek. Zato pozivajo, 
naj se obravnava odloka umakne s seje mestnega sveta, dokler 
se gradivo ne dopolni z manjkajočimi podatki in se ne poiščejo 
s prizadetimi krajevnimi skupnostmi usklajene rešitve.

Odlok naj se obravnava po uskladitvi rešitev

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Hotel Jezero, ki 
ga je 5. januarja letos poško-
doval hujši požar, je v nede-
ljo že odprl svoja vrata. Kot 
smo že poročali, so zaposle-
ni v hotelu že v dneh po po-
žaru uspeli očistiti velik del 
umazanije, po najnujnejših 
delih, s katerimi so prepre-
čili nadaljnjo škodo v niz-
kih temperaturah, pa se je 

začela tudi sanacija. Goste, 
ki so jih sprejeli v nedeljo, so 
namestili v zadnji, nepoško-
dovani del hotela. Že 25. fe-
bruarja pričakujejo dve stal-
ni skupini gostov, do takrat 
pa bosta pripravljeni tudi 
pritličje in prvo nadstropje. 
Hotel bo v celoti saniran do 
prvomajskih praznikov, saj 
bodo tretje nadstropje in 
mansardo gradili povsem 
na novo. 

Jezero spet sprejema goste
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Na območju kranjske-
ga Iskratela so tedaj zgradi-
li sodoben tehnološki park 
in podjetniški inkubator, 
na podlagi projekta pa je RC 
IKT leta 2013 izpolnil naci-
onalne kriterije za vpis su-
bjekta v SIO A nacional-
no evidenco, kar je bil tudi 
eden od pogojev za prijavo 
na tokratni razpis, ki ga je 
izvedla agencija Spirit. Kot 
ob tem opozarjajo, so edini v 
gorenjski regiji, ki izpolnju-
jejo tudi vse vsebinske pogo-
je razpisa, zato bo Gorenj-
ska zaradi zavrnitve njiho-
ve vloge ostala brez podpore 
v okviru nacionalnega pro-
grama podpornega podje-
tniškega okolja za leti 2016 
in 2017. S tem se po njiho-
vem gorenjska regija sreču-
je »s skrajno nesmiselno in 
povsem nelogično situacijo, 
da ima v celoti ustrezno pod-
jetniško podporno okolje, ki 
je kvalificirano in registrira-
no po veljavnih nacionalnih 
kriterijih, toda ker revizij-
ski državni organ teh krite-
rijev ne upošteva, so se znaš-
li v situaciji, da neupošteva-
nje nacionalnih standar-
dov s strani enega državne-
ga organa onemogoča ena-
kopravno obravnavo pri za-
gotavljanju dejavnosti v jav-
no dobro, za katero so bili 
ustanovljeni«.

Gospodarsko ministrstvo 
in agencija Spirit sta v sku-
pnem odgovoru zapisala, da 
odprti pravdni postopki niso 
edini razlog za zavrnitev vlo-
ge, saj RC IKT ne izpolnjuje 
niti pogoja neporavnanih za-
padlih obveznosti do države. 
Razpisni pogoj, da »ne teče 
pravda med ministrstvom 
ali agencijo in upravičencem 
(obstoj pravde)«, se ne nana-
ša na kateri koli pravdni po-
stopek, temveč zgolj na po-
stopke v zvezi s prijavo na 
pretekle javne razpise, pri 
katerih so se ugotovile nep-
ravilnosti s strani prijavite-
ljev, s čimer so zaščitili javni 
interes, razlagajo. V naspro-
tnem primeru bi sredstva 
dodelili prijavitelju, ki je dol-
žan v državni proračun vrni-
ti neupravičeno pridobljena 
sredstva po prejšnjih razpi-
sih ministrstva, so poudarili.

Na RC IKT so razložili, da 
bodo zaradi izpada javnega 
financiranja okrnjeni pred-
vsem mentorski in svetoval-
ni programi, ki bi jih izvaja-
li z zunanjimi izvajalci. Z iz-
vajanjem programa podpor-
nega podjetniškega okolja 
so sicer želeli zagotoviti pod-
poro za okoli 30 inovativnih 
zagonskih podjetij. Podpor-
no okolje in storitve bodo še 
naprej zagotavljali zlasti teh-
nološkim zagonskim podje-
tjem skozi Iskratel startup 
program, so napovedali.

Po zavrnitvi v upravni spor
31. stran

Mateja Rant

Šenčur – Prebivalci Šen-
čurja so se v petek razvese-
lili odprtja novih prostorov 
knjižnice. Dosedanji pro-
stori v stavbi AMD so na-
mreč postali pretesni, zara-
di stopnic pa tudi težko do-
stopni gibalno oviranim. Po 
novem imajo na voljo 160 
kvadratnih metrov površin 
v pritličju poslovne stavbe 
neposredno ob regionalni 
cesti. Občina je za projek-
te namenila skoraj pet tisoč 
evrov, skoraj 24 tisoč evrov 
pa so vložili v opremo knji-
žnice, je pojasnil župan Ci-
ril Kozjek. Odprtje novih 
prostorov so polepšali kvar-
tet violončelistov Cellostri-
ke in otroška dramska sku-
pina KUD Valentin Kokalj 
Visoko.

Ta čas so po besedah žu-
pana za knjižnico podpisali 
petletno najemno pogodbo, 
a z možnostjo podaljšanja. 
»Tudi na stari lokaciji je bila 
knjižnica le začasno, a je 
bilo na koncu to kar 22 let,« 
je spomnil ob tem. V nove 
prostore so preselili več kot 
12 ton oziroma okrog 25 ti-
soč enot knjižničnega gra-
diva. Šenčurska knjižnica 
tako od svoje ustanovitve 

deluje že na tretji lokaciji, 
a so sedanji prostori zago-
tovo najlepši, je prepriča-
na Breda Karun, direktori-
ca Mestne knjižnice Kranj, 
pod okrilje katere sodi tudi 
šenčurska knjižnica. Vese-
li jo, da bodo v novih pro-
storih lahko razširili dejav-
nosti, saj je doslej v knji-
žnici potekala zgolj izposo-
ja knjig, enkrat na mesec pa 
so organizirali ure pravljic. 
»Zdaj bo mogoče v knjižni-
ci tudi brati knjige in revije, 

se igrati v otroškem kotič-
ku in uporabljati računal-
nik.« V knjižnico je včlanje-
nih okrog 1600 prebivalcev 
Šenčurja oziroma skoraj 
petina vseh občanov.

V občini delujejo tudi tri-
je bralni krožki, ki jih vodi 
Nataša Škofic Kranjc. Ti so 
zdaj prav tako dobili bolj-
še pogoje za svoje delova-
nje. »Doslej smo se na ma-
lih stolih pogovarjali o ma-
lih in velikih temah. Z novo 
knjižnico smo 'odrasli', 

dobili smo velike stole in 
mize. Misli zato ne bodo 
nič večje, nas bo pa zagoto-
vo manj bolel hrbet,« se je 
novih prostorov razveseli-
la Nataša Škofic Kranjc. Za 
branje je zbrane poskušala 
navdušiti z besedami, da ne 
moremo biti popolni, lah-
ko pa bivamo polno, kar pa 
ne gre brez branja knjig. Z 
novo knjižnico, je še dodala, 
pa bi se lahko zdaj prijavili 
tudi na natečaj Branju pri-
jazna občina.

Knjižnica večja in dostopnejša
V poslovni stavbi na Delavski cesti v Šenčurju so v petek odprli nove prostore knjižnice, ki je doslej 
domovala v pretesnih prostorih stavbe AMD v središču Šenčurja.

V Šenčurju so v petek pripravili slovesnost ob odprtju novih prostorov knjižnice. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je uspešno kandidirala za 
pridobitev več kot 200 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev 
na čezmejnem projektu In-
terreg Slovenija - Avstrija za 
obdobje do 2020. »Gre za 
mednarodni projekt med 
Avstrijo in Slovenijo, ime-
novan Alpe Adria park do-
živetij, v katerem s projek-
tom kolesarskega parka in 

kolesarskih poti sodeluje 
tudi občina Jesenice,« je po-
vedal župan Jesenic Tomaž 
Tom Mencinger. V sklopu 
projekta bodo obnovili Ku-
rirski dom na Pristavi in 
ga preuredili v Gorskoko-
lesarski učni center s kole-
sarskim poligonom. Center 
bodo opremili z gorskimi 
kolesi in ostalo opremo, za-
črtali turnokolesarsko pot 
in jo tudi ustrezno označili 
z usmerjevalnimi tablami. 

Za zimski del sezone pa 
naj bi začeli razvijati turno 
smučanje, tako bodo v Pla-
nini pod Golico postavili in-
formativno tablo s predsta-
vitvijo turnosmučarskih 
poti in izdali tudi zloženko 
za turno smuko. Kot je pou-
daril župan, je projekt eden 
boljših s področja športa in 
rekreacije, vključuje pa tudi 
povezavo s Kranjsko Goro 
in čezmejno povezavo pre-
ko sedla Rožca na avstrijsko 

stran. »Zaključek projek-
ta je predviden v dveh letih. 
Že letos bomo pristopili k 
prvi fazi, torej k obnovi Ku-
rirskega doma, prihodnje 
leto pa bo sledila izgradnja 
kolesarskega parka. Priča-
kujemo, da bi projekt v ce-
loti lahko predali namenu 
v začetku leta 2019, s tem 
pa bo Pristava dobila še do-
datno vsebino ter postala še 
bolj privlačna za obiskoval-
ce,« je dejal župan.

Karavanška kolesarska povezava
Kurirski dom na Pristavi nad Javorniškim Rovtom bodo spremenili v Gorskokolesarski učni center s 
kolesarskim poligonom.

Urša Peternel

Jesenice – Danes, v torek, 
zvečer se na Jesenicah za-
čenja dvodnevni dramski 
festival Gimnazije Jeseni-
ce. Na odru jeseniškega gle-
dališča si bodo obiskovalci 
lahko v dveh večerih ogle-
dali šest dijaških predstav 
in eno, ki jo pripravljajo gi-
mnazijski profesorji. Kot je 
povedala profesorica Mari-
ja Palovšnik, je tematika le-
tošnjega že šestega festivala 
slovenska književnost. »Di-
jaki pripravijo predstavo v 
celoti sami, izberejo besedi-
lo, režiserja, igralce, scenog-
rafa, kostumografa, obliko-
valca gledališkega lista, teh-
nika, skratka, delo je od za-
četka do konca v celoti nji-
hovo,« je povedala Palovšni-
kova. Dve predstavi sta celo 
avtorski, avtorja sta dijaka. 
Od trinajstih razredov, koli-
kor jih imajo na Gimnaziji, 
jih bo na festivalu nastopilo 
kar šest, torej skoraj polovica 

šole, je ponosna ravnatelji-
ca Lidija Dornig. Festival 
je tekmovalnega značaja, 
šestčlanska komisija bo iz-
brala najboljšo predstavo v 
celoti, moško in žensko vlo-
go, stransko vlogo, sceno, 
kostumografijo ... Za piko na 
i festivala vsako leto poskrbi-
jo profesorji s svojo skupino 
Teater, prof., ki bo tokrat na 
oder postavila absurdno dra-
mo Piknik na bojišču. »Pred 
dijaki imamo vsekakor tre-
mo,« je priznal profesor fi-
zike in igralec Matej Erja-
vec. Dijak Marko Trkulja iz 
2. a pa je povedal, da v njiho-
vi predstavi Oh, ta kriza so-
deluje kar 23 od 25 sošolcev. 
»Vadimo po pouku v šoli, pa 
tudi ob koncih tedna. Včasih 
se tudi skregamo, ampak na 
koncu se imamo malo rajši 
in smo še boljši prijatelji,« je 
dejal. Gimnazijski dramski 
festival je nekaj posebnega 
v slovenskem in tudi širšem 
prostoru, je poudarila ravna-
teljica Lidija Dornig.

Dijaki in profesorji 
kot igralci na odru
Danes in jutri si bo na odru jeseniškega gledališča 
mogoče ogledati šest dijaških predstav in eno 
predstavo profesorjev.

Škofja Loka – Tudi na Škofjeloškem so podelili priznanja zves-
tim krvodajalcem. Območno združenje Rdečega križa Škofja 
Loka je na petkovi prireditvi izreklo zahvalo tistim, ki so kri 
darovali od pet do stokrat. Priznanja je prejelo 585 krvodajal-
cev, posebej navdušeno pa so zaploskali rekorderjem: Zuhdiji 
Mušedinoviću, ki je kri daroval stokrat, Danijelu Kokalju za de-
vetdesetkrat darovano kri, Francu Knapiču za osemdesetkrat, 
Davorin Žbogar, Mihael Frlan, Pavla Petrenelj in Janez Šuštar 
so bili sedemdesetkratni krvodajalci. Deseterica se je med krvo-
dajalce vpisala šestdesetkrat, 23 je petdesetkratnih darovalcev 
krvi. Škofjeloško območje po številu krvodajalcev sodi v sam 
slovenski vrh, lani denimo je bilo med krvodajalce vpisanih kar 
9,8 odstotka prebivalcev, 4111 po številu. Po tem, koliko krvi da-
rujejo na tem območju, so uvrščeni na četrto mesto v Sloveniji. 

Priznanje tudi stokratnemu krvodajalcu

Predsednica škofjeloškega združenja Rdečega križa 
Milena Miklavčič čestita stokratnemu krvodajalcu Zuhdiji 
Mušedinoviću. / Foto: Andrej Tarfila 



5Gorenjski glas
torek, 21. februarja 2017 info@g-glas.si

Starosta slovenskih botanikov prof. dr. Vlado Ravnik je 
odšel 9. februarja. Narava se je začela prebujati, zacveteli 
so tudi telohi, ki jih je raziskoval. 

Rodil se je 7. oktobra 1924 v Kranju. Biologijo je začel štu-
dirati leta 1946, leta 1953 je diplomiral in leta 1963 doktori-
ral. Štirideset let je poučeval botaniko na Biotehniški fakul-
teti, najprej kot asistent, nato docent in nazadnje kot uni-
verzitetni profesor. Upokojil se je leta 1994. 

Ukvarjal se je s sistematiko rastlin. Opisal je zanimivega 
križanca med zoisovo in trebušasto zvončico. Našel ga je na 
Vrtači in ga imenoval vrtaška zvončica. Veliko se je ukvar-
jal s kukavičevkami oziroma orhidejami. Ugotovil je, da se 
murke s svetlo rožnatimi cvetovi razlikujejo od ostalih murk 
in je s Krvavca opisal endemično kamniško murko. 

Ni bil samo strokovnjak botanik, ampak umetnik, ki je 
rastlinski svet predstavljal s črno belo risbo, z akvareli in 
s fotografijo. Ilustriral je prvo »rastlinsko serijo« znamk v 
samostojni Sloveniji z naslovom Cvetje Slovenije. Slovenci 
smo prvo izvirno ilustrirano knjigo o alpskih rastlinah dobi-
li zelo pozno. Leta 1999 je izšlo njegovo delo Rastlinstvo na-
ših gora. Akvareli so nastali po živih rastlinah, ki jih je pro-
fesor nabral v naravi, prinesel domov in narisal. Leta 2010 
je izšlo razširjeno in dopolnjeno delo Alpsko cvetje Sloveni-
je in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin. Delo je nastaja-
lo z botaničnim znanjem in izkušnjami, s planinskim nav-
dušenjem in ljubeznijo. Obsežno znanje o naših kukavičev-
kah pa je zbral v delu Orhideje Slovenije, ki prva taka knji-
ga pri nas. Akvarele je razstavljal po vsej Sloveniji in tako je 
našo »ljubeznivo vedo« približal vsem ljubiteljem narave. 

Leta 2011 je postal častni občan Mestne občine Kranj. Is-
tega leta je bil izvoljen za častnega člana društva Nigritel-
la, leta 2015 je postal tudi častni član Botaničnega društva 
Slovenije.

Celotno strokovno delo prof. dr. Vlada Ravnika je po-
memben prispevek botanični znanosti na Slovenskem.

Nada Praprotnik

V spomin

Prof. dr.  
Vlado Ravnik 
(1924–2017)

NOVO NA GORENJSKEM

Jeklenko Plindom  
vam pripeljemo na dom!

Dostava jeklenk na dom
Brezplačna številka:  

080 1228

Gospodinjski vžigalnik Plindom  
za prvih 250 naročnikov  
dostave jeklenke na dom!*

 * Akcijska ponudba velja od 26. januarja 2017 in velja za prvih 250 naročnikov dostave jeklenke na dom, 
na dostavne naslove področja 04 (Gorenjska) - do razdelitve zalog.

www.istrabenzplini.si

Mateja Rant

Kranj – V OŠ Orehek Kranj je 
v soboto potekalo peto sreča-
nje gorenjskih osnovnošol-
cev, ki so posebej nadarje-
ni in ustvarjalni na določe-
nih področjih, ter njihovih 
učiteljev mentorjev, ki jih 

izobražujejo in spodbuja-
jo pri osebnem razvoju. Za-
nimanje za festival je iz leta 
v leto večje, ugotavlja ravna-
teljica OŠ Orehek Ivka Sod-
nik. Letos se je zbralo kar 
tristo učencev, ki so ustvarja-
li in se zabavali v kar 24 raz-
ličnih delavnicah.

V okviru delavnic so se 
učenci prelevili v vodne de-
tektive, kuharje, igralce in 
glasbenike, se učili tujih je-
zikov in računalniškega pro-
gramiranja, spoznavali tradi-
cionalno kitajsko umetnost, 
sodelovali pri verižnem ek-
sperimentu, se preizkusili 

v ročnih spretnostih in po-
čeli še vrsto zanimivih stva-
ri, prek katerih so se marsi-
kaj naučili, a pri rednem šol-
skem pouku za to navadno 
zmanjka časa. »Vse delavni-
ce so bile polno zasedene, za-
nimanje je bilo izredno. Oči-
tno bomo morali prihodnje 
leto festival raztegniti kar na 
dva dni,« je z odzivom zado-
voljna Ivka Sodnik. Kot so 
ugotavljali, so najbolj rado-
vedni učenci drugega trile-
tja, težje pa je navdušiti učen-
ce zadnje triade. »Mlajši so še 
izredno vedoželjni, potem pa 
to malce usiha. Zato smo si 
za izziv zastavili raziskati in-
terese tudi starejših učencev, 
da bi nam jih uspelo motivi-
rati za sodelovanje.« 

Kot gosta so na festival v 
soboto povabili njihovega 
nekdanjega učenca Sama 
Logina, zdaj že nekdanje-
ga lastnika podjetja Outfit7, 
ki je zaslovelo in obogate-
lo z govorečim mačkom To-
mom. Učencem je razkril, 
kako je sam uspel in kaj je 
potrebno za uspeh. 

Radovedni in ustvarjalni
V Osnovni šoli Orehek so v soboto pripravili peti Festival naše prihodnosti, na katerem se srečajo 
nadarjeni učenci z vse Gorenjske. Tristo učencev je ustvarjalo in se zabavalo v kar štiriindvajsetih 
različnih delavnicah.

Učenci so med drugim lahko sodelovali pri verižnem eksperimentu. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Občina Tržič je 
za potrebe razvoja območja 
Zelenice, še zlasti za širitev 
zimske ponudbe Gorniške-
ga učnega centra (GUC) Ze-
lenica, kupila novo nizkovrv-
no vlečnico, ki je namešče-
na na trasi nekdanje vlečni-
ce Ciciban. Dolžina vlečnice 
je 132 metrov, na uro pa lah-
ko prepelje do šeststo oseb. 
Upravljanje vlečnice je ob-
čina prenesla na Planinsko 

društvo Tržič, ki je pred 
kratkim dobilo dovoljenje za 
obratovanje, prvi obratoval-
ni dan je bil v nedeljo. Vleč-
nica bo obratovala ob ustrez-
nih vremenskih pogojih ob 
koncih tedna med 11. in 14. 
uro, ko je odprt tudi planin-
ski dom na Zelenici, med te-
dnom pa ob predhodni na-
javi skupin v GUC Zeleni-
ca. Vlečnica je namenjena 
vsem v brezplačno uporabo. 

To pa ni edina novost na 
Zelenici. Planinsko društvo 

Tržič je s podjetjem Elan na 
Zelenici vzpostavil Elanov 
turnosmučarski demo cen-
ter. Obiskovalci planinske-
ga doma na Zelenici si bodo 
v Elanovem kotičku lah-
ko ogledali aktualno kolek-
cijo turnosmučarske opre-
me, za izposojo bo na voljo 
šest parov turnih smuči in 
en »splitboard«. Z desetimi 
kompleti otroške smučarske 
opreme, ki jih je Elan doni-
ral društvu, bo poskrbljeno 
tudi za otroke, ki bodo prav 

na Zelenici lahko naredi-
li svoje prve smučarske za-
voje z novo opremo na novi 
vlečnici.

Iz tržiške občine so sporo-
čili, da je Zelenica po prene-
hanju obratovanja smučišča 
bolje obiskana kot prej. Tur-
nih smučarjev je vsako leto 
več, za njihovo varnost s po-
močjo Službe za varstvo 
pred snežnimi plazovi Zele-
nica Tržič dodatno skrbijo s 
sistemom obveščanja o ne-
varnosti snežnih plazov.

Nova vlečnica na Zelenici
Na trasi nekdanje vlečnice Ciciban je začela obratovati nizkovrvna vlečnica. Novost je tudi Elanov 
turnosmučarski demo center.

Štore – Na volilnem občnem zboru Društva livarjev Slovenije, ki je 
prejšnji teden potekal v livarni Kovis v Štorah, je bila za naslednja 
štiri leta in že četrti mandat zapored za predsednico izvoljena 
Mirjam Jan Blažić, nekdanja dolgoletna direktorica LTH livarne 
v Škofji Loki. Društvo livarjev Slovenije je eno od največjih in 
najstarejših tehniških društev v Sloveniji. Združuje vsa največja 
in srednja ter delno tudi manjša livarska podjetja v Sloveniji in v 
manjšem obsegu tudi tuja podjetja, ki so dobavitelji za livarsko 
industrijo. Podjetja, člani društva z Gorenjske, so: Almos, Difa, 
Exoterm, Iskra ISD livarna, LTH Castings, Livarna Titan. Dru-
štvo že 56 let vsako jesen organizira osrednji livarski dogodek, 
mednarodno livarsko konferenco z livarsko razstavo v Portorožu. 
Gre za največji strokovni dogodek na področju livarstva v tem 
delu Evrope, ki se ga udeležujejo najbolj  ugledni znanstveniki 
in strokovnjaki s področja livarstva in materialov s celega sveta. 

Livarji spet izvolili Mirjam Jan Blažić

Naklo – Februarska seja občinskega sveta Občine Naklo je 
imela petnajst točk dnevnega reda, vendar se je šest točk na-
našalo na spremembe in dopolnitve šestih občinskih odlokov, 
ki so se morali popraviti v delu, ki navaja pristojnosti Medob-
činskega inšpektorata Kranj, s katerim se je Občina Naklo 
razšla. V odlokih zdaj pravilno piše Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo občin Radovljica in Naklo. Nov skupni inšpektorat 
je začel delovati z začetkom letošnjega leta. 

Popravek v več občinskih odlokih

Radovljica – Nagrado zlato veslo, najvišje priznanje na po-
dročju kajakaštva, je letos prejel Radovljičan Rok Rozman, 
nekdanji olimpijski veslač, ekstremni kajakaš, biolog in vodja 
projekta Balkan Rivers Tour, največje akcije ohranjanja rek v 
Evropi. V projektu je združil ljudi iz osemnajstih držav, ki so 39 
dni veslali na 23 rekah od Save v Sloveniji do Vjose v Albaniji. 
»Naš projekt ruši argumente o zeleni hidroenergiji. Slovenija 
in Balkan ne potrebujeta novih jezov, temveč zavedanje, da 
imamo bogastvo, ki ga ne premore noben drug del Evrope,« 
je na podelitvi nagrade poudaril Rok Rozman. 

Zlato veslo Roku Rozmanu
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Maja Bertoncelj

Zavrh – Jakoba Aljaža naj-
večkrat povežemo z vasjo 
Dovje, kjer je opravljal du-
hovniški poklic. Rodil pa 
se je v Zavrhu pod Šmarno 
goro. Občina Medvode je že 
pred leti pristopila k obnovi 
njegove rojstne hiše, ki je se-
daj dobila še notranjo opre-
mo. Oživili so duh časa, v ka-
terem je živel Jakob Aljaž.

Prostore Aljaževe doma-
čije ima v najemu KUD Ja-
ReM. »Ko smo pred peti-
mi leti prišli v Aljaževo do-
mačijo, je bila prazna. Ime-
li smo vizijo, kako jo napol-
niti z vsebino, da bo živela. 
V tem kratkem času nam jo 
je uspelo obuditi. Prepri-
čan sem, da hiša živi in ni 
muzej,« je povedal Janez 
Meglič iz JUD JaReM, za-
dovoljen, da so uspeli vizi-
jo uresničiti. »Opremljeni 
so vsi prostori. V projektu, 
imenovanem Hiša v kmečki 
hiši, smo revitalizirali hišo, 
kakor so včasih rekli največ-
jemu prostoru, kjer je bila 
krušna peč. V njej so pred-
stavljeni vsi temeljni ele-
menti, ki so določali njeno 
podobo. Veliko pozornost 

obiskovalcu vzbudi razsta-
va v Aljaževi sobi, kjer je po-
leg reprodukcij listin, ki pri-
čajo o njegovem delu in živ-
ljenju, na ogled nekaj izje-
mno zanimivih originalnih 
predmetov. Na ogled so nje-
gov daljnogled, križ iz leta 
1921, ki ga je prejel za zla-
to mašo, Slovenska pesma-
rica Mohorjeve založbe iz 
leta 1896, originalna listina 

Glasbene matice Ljubljana 
iz leta 1909 in različne fo-
tografije. Pomemben pros-
tor v hiši je bila kašča. V njej 
je na novo postavljena raz-
stava z naslovom Aljaže-
va doba – slovenska podo-
ba. Predstavljeno je poseb-
no področje oblačilne dediš-
čine, in sicer narodne noše. 
V zgornjem delu pa je gale-
rija.«

Rojstna hiša Jakoba Aljaža 
je ob sobotah in nedeljah do-
poldan oziroma po predho-
dnem dogovoru odprta tudi 
za obiskovalce, in teh je ved-
no več, predvsem skupin. 
Občina Medvode bo v spo-
mladanskih mesecih zaklju-
čila z rekonstrukcijo ceste do 
Zavrha in hkrati želijo zgra-
diti tudi parkirišče za obi-
skovalce Aljaževe domačije. 

Aljaževa hiša živi, ni muzej
V rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu potekajo številni dogodki. Domačija je opremljena, v njej pa je na 
ogled tudi nekaj originalnih predmetov znanega triglavskega župnika.

Utrinek iz Aljaževe sobe: levo njegov daljnogled, desno križ iz leta 1921, ki ga je prejel od 
duhovnih sobratov, ko je pel zlato mašo.

Jasna Paladin

Šmarca – Občina Kamnik 
si po zgledu sosednje obči-
ne Domžale že več let pri-
zadeva urediti rekreacijsko 
pot za pešce in kolesarje ob 
Kamniški Bistrici, ki bi sre-
dišče mesta oz. severni del 
občine povezala skorajda s 
prestolnico.

Lani so se z ureditvijo no-
vega nekajstometrskega od-
seka še bolj približali meji 
z občino Domžale, a ved-
no znova se zatika v Šmar-
ci, kjer je zemljišče, po kate-
rem nameravajo urediti pot, 
v lasti treh lastnikov. »Na od-
seku med Radomeljsko ces-
to in nekdanjo tovarno KIK 
Plastika je  zemljišče v lasti 

treh lastnikov.  Eden izmed 
lastnikov čaka na menjavo 
svojega zemljišča z vodnim 
zemljiščem, ki je v lasti Re-
publike Slovenije, že od leta 
2011.  Rešitev predhodne-
ga vprašanja pogojuje s pri-
dobitvijo zemljišča za pot-
rebe gradnje rekreacijske 
poti. Občina Kamnik je v lan-
skem letu dosegla dogovor z 

Direkcijo Republike Sloveni-
je za vode o začetku postop-
ka za menjavo zemljišča. Iz-
vedena je bila ureditev meje, 
ki pa zaradi nestrinjanja la-
stnikov sosednjih zemljišč 
čaka na ustno obravnavo na 
Geodetski upravi Republi-
ke Slovenije. V konkretnem 
primeru Občina Kamnik do 
rešitve predhodnega vpraša-
nja – ureditve meje, parcela-
cije in zamenjave zemljišč – 
ne more izvesti niti ureditve 
meje s sosednjimi zemljiš-
či, parcelacije in odkupa so-
sednjih zemljišč,« pravijo na 
Občini Kamnik in dodajajo, 
da so kljub vsemu zaprosi-
li za potrebno vodno soglas-
je, ki so ga minuli teden tudi 
prejeli. Z deli do pridobitve 
lastništva sicer ne smejo za-
četi, a upajo, da bodo rešitev 
z lastniki našli še v tem letu.

Gre za odsek po desnem 
bregu Kamniške Bistrice 
mimo športnega centra Vir-
tus do območja nekdanje to-
varne KIK Plastika, za izved-
bo poti pa občina že ima za-
gotovljen denar v letošnjem 
proračunu.

Pot čaka na soglasje lastnikov
Občina Kamnik je te dni prejela vodno soglasje za gradnjo rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici v 
severnem delu Šmarce, a z deli še ne more začeti, saj se zatika pri pridobitvi zemljišč.

Občina je rekreacijsko pot že uredila do športnega centra Virtus, letos upajo na 
nadaljevanje projekta tudi v Šmarci.    

»V novem zdravstvenem 
domu si želimo, da pripravi-
jo prostore za dve ambulan-
ti družinske medicine (am-
bulanta na letališču ostaja 
na tamkajšnji lokaciji), dve 
referenčni ambulanti in fi-
zioterapija za dva tima,« so 
sporočili iz Zdravstvenega 
doma Kranj.

Bo dovolj zdravnikov?

Idejo podpira udi Jože Ve-
ternik, direktor Osnovnega 
zdravstva Gorenjske. »Gle-
de na to, da zdravstvena re-
forma predvideva postopno 
zmanjševanje števila paci-
entov na zdravnika, in gle-
de na populacijo občine 
Cerklje, bi na tem območju 
gotovo lahko imeli tri ambu-
lante družinske medicine, 
torej poleg tiste, ki že delu-
je na Brniku, tudi dve doda-
tni v novem zdravstvenem 
domu,« meni Veternik, di-
rektor Osnovnega zdravstva 
Gorenjske.

Težavo trenutno predsta-
vlja pomanjkanje zdravni-
kov. Kot pravi pomočnik 

direktorice kranjskega 
zdravstvenega doma Ma-
tjaž Žura, jim trenutno 
primanjkuje šest zdravni-
kov družinske medicine, 
a meni, da bi v prihodnje 
lahko zadostili tako potre-
bam zdravstvenega doma v 
Cerkljah kot v Kranju. Po-
dobno razmišlja tudi Ve-
ternik, ki ga z optimiz-
mom navdaja veliko števi-
lo specializantov družin-
ske medicine, s katerimi bi 
lahko v prihodnje zapolni-
li povečane potrebe tudi v 
Cerkljah.

Po podatkih nedavne razi-
skave Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje številni 
kazalniki sicer kažejo, da je 
zdravstveno stanje občanov 
boljše od povprečja. Cerklje 
celo med vsemi slovenski-
mi občinami izstopajo kot 
občina, kjer je največ obča-
nov svoje zdravje ocenilo kot 
dobro ali zelo dobro. 

Zdravstveni dom kmalu 
tudi v Cerkljah
31. stran

Suzana P. Kovačič

Kranj – S selitvijo Zdravstve-
ne postaje Stražišče na zača-
sne lokacije bodo začeli v pe-
tek, 24. februarja, in nadalje-
vali v tednu do tretjega mar-
ca. Zdravstvena postaja bo 
zaradi popolne prenove za-
prta predvidoma od tretjega 
marca do konca junija. Splo-
šna ambulanta dr. Jeraja se 
bo začasno preselila v prit-
ličje Zdravstvenega doma 
(ZD) Kranj, splošna ambu-
lanta dr. Terčona se bo pre-
selila v prvo nadstropje ZD 
Kranj, referenčna ambulan-
ta dr. Jeraja se bo preselila v 
prvo nadstropje ZD Kranj, 
zobna ambulanta dr. Be-
nedika se bo preselila v šol-
sko zobno ambulanto v šolo 
Stražišče, zobna ambulanta 
dr. Jošta pa na Zobno polik-
liniko v ambulanto dr. Vidi-
ca. Vse ambulante bodo do-
segljive na dosedanje tele-
fonske številke, je sporočil 
pomočnik direktorice ZD 
Kranj Matjaž Žura, informa-
cije o spremembi lokacij am-
bulant bodo objavljene tudi 

na spletni strani ZD Kranj 
in na obvestilni tabli v Zdra-
vstveni postaji Stražišče. Le-
karna do nadaljnjega ostaja 
na lokaciji zdravstvene po-
staje Stražišče.

»Zdravstveno postajo 
Stražišče bomo popolnoma 
prenovili. Na novo bomo na-
redili štiri družinske ambu-
lante, od tega dve doseda-
nji, dve pa bomo sem pre-
selili iz prostorov tovarne 
Sava. Nove bodo štiri pripa-
dajoče referenčne ambulan-
te, dve zobni ambulanti za 
odrasle in dva tima fiziotera-
pije, ki bosta locirana v kleti. 
Istočasno bo izvedena tudi 
energetska sanacija stav-
be (zamenjava strehe, to-
plotna izolacija, fasada, me-
njava stavbnega pohištva) in 
dograditev dvigala. Zame-
njali bomo tudi vso notranjo 
pohištveno in medicinsko 
opremo. Vrednost preno-
ve brez pohištvene in medi-
cinske opreme je petsto tisoč 
evrov z DDV. Vsa sredstva 
za obnovo bo zagotovil OZG 
Zdravstveni dom Kranj,« je 
pojasnil Žura. 

Začasna selitev 
ambulant
Zdravstvena postaja Stražišče bo zaradi prenove 
zaprta predvidoma od tretjega marca do konca 
junija. Ambulante bodo obratovale na začasnih 
lokacijah, s selitvijo bodo začeli ta petek.

Trenutno v Kranju 
primanjkuje šest 
zdravnikov družinske 
medicine.
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POČITNICE / OHRID / OD 18. DO 25. JUNIJA 2017

Informacije in prijave:  
Intelekta PE Kranj 
Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 

Tel.: 04 236 85 55
(od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure)

Pohitite s prijavami, 
posebna cena velja,  
      če se prijavite 
do 1. marca!

since
1989Organizator

Vabimo vas, da se nam pridružite na počitnicah ob Ohridskem jezeru. Jezero nudi v 
poletnih mesecih pravo osvežitev, plaža pa se lahko primerja z najlepšimi na svetu. 
Lega hotela je odlično izhodišče za izlete in oglede naravnih znamenitosti v okolici. 
Nastanjeni boste v novejšem Hotelu Aqualina (štiri zvezdice), ki je zgrajen v moder-
nem slogu in stoji v zaselku Sveti Štefan, tik ob lepi plaži, posuti z drobnim prodom. 
Hotel ima tudi lasten pomol oziroma postajališče za ladijske izlete po Ohridskem jeze-
ru. Na hotelski plaži so brezplačni senčniki in ležalniki. Ponudba vključuje tudi hrano, 
in sicer zajtrk (ameriški bife) in večerjo (bife).

TERMIN: od 18.  do 25. junija 2017 
CENA: 418  €/osebo/soba s pogledom na jezero 

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Ohrid–Ljubljana, letališke takse in turistične 
takse, prigrizek na letalu ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 23 kg prtljage, 
asistenco na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika oziroma 
vodnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do hotela in nazaj, nastanitev 
(polpenzion) v hotelu Aqualina, nezgodno zavarovanje Zavarovalnice Triglav.

Na počitnice v dobri družbi

Rezultati 15. krog – 19. februar 2017

2, 3, 13, 16, 25, 35, 36 in 30
Loto PLUS: 3, 6, 11, 15, 23, 24, 39 in 37

Lotko: 7 5 7 3 1 3
Sklad 16. krog za Sedmico: 820.000 EUR

Sklad 16. krog za PLUS: 610.000 EUR
Sklad 16. krog za Lotka: 735.000 EUR

LOTO

Mateja Rant

Šenčur – Godlarjem je šen
čurski župan letos zaupal 
ključ, ki odpira kar vsa vra
ta, ne samo vrat občinske 
blagajne. »Njihova poobla
stila so se tako še povečala. 
Upam, da bo čez štirinajst 
dni v občinski blagajni kaj 
več denarja, lahko tudi iz 
državnega proračuna ali pa 
evropskega,« si je ob preda
ji oblasti zaželel župan Ciril 
Kozjek in Godlarje pozval, 
da lahko prevzamejo tudi že 
prvo dolžnost – odprtje no
vih prostorov knjižnice, ki je 
sledilo takoj po predaji klju
ča v petek.

V Belo hišo s teranom

Ključ sta tudi letos prev
zela godlarska princesa Ka
tja Širca Ahčin in princ Pri
mož Štremfelj. »Kot prva mi 
je po telefonu čestitala Me
lania Trump. Rekla je, da mi 
zavida mojega princa, ki je 
že na pogled bolj krotek,« se 
je najprej pohvalila princesa 
Katja Širca Ahčin in dodala, 
da ju je Melania že povabila 
na kavo v Belo hišo. »Seveda 
bom s seboj prinesla stekle
nico slovenskega terana,« je 
še poudarila, preden je zau
kazala, da je odslej treba ži
veti po godlarskih zakonih. 
Ti med drugim določajo, da 
se Šenčur v pustnem času 
spremeni v upravno središ
če in prestolnico Gorenjske. 

Vse župane in občinske sve
te na tem območju so poz
vali, naj jim dovolijo prire
jati zabave, kar tudi sami si
cer počnejo vse leto. V gostil
nah mora biti strežno ose
bje pomanjkljivo oblečeno, 
žene pa Godlarjev ne sme
jo spraševati, kje so hodili, 
kaj so delali in kdaj pride
jo domov. Za red in mir bo 
v tem času skrbela godlar
ska policija, vsem, ki bodo 
sodelovali v pustni povorki, 
pa pripada dodatek za stal
no pripravljenost. Princ Pri
mož Štremfelj je zbrane še 
spomnil, da letos volimo 
tudi novega predsednika dr
žave, zato je vse kmetovalce 
pozval, naj sedanjega pred
sednika Boruta Pahorja po
vabijo, da jim v predvolil
nem času pospravlja hleve 
in okopava krompir. »Pri
meren je tudi za košnjo tra
ve in odnašanje smeti.« Si
cer pa v njihove kraje v pri
hodnjih dneh med drugim 
prihaja tudi ameriški pred
sednik Donald Trump, je še 
napovedal.

Tri pustne povorke

Godlarji bodo letos prip
ravili tri pustne povorke; 
najprej v soboto, 25. febru
arja, ob 10. uri pred Merca
torjevim centrom na Prim
skovem in ob 13. uri pred OŠ 
Davorina Jenka v Cerkljah, 
v nedeljo, 26. februarja, ob 
13.30 pa še v Šenčurju. 

Godlarji dobili še 
več pooblastil
Šenčurski župan Ciril Kozjek je minuli petek ključ, 
ki odpira vsa vrata v občini, izročil častnemu 
odboru Godlarjev in jim tako do konca pustnega 
časa prepustil oblast.

Šenčurski župan Ciril Kozjek je ključ, ki odpira vsa vrata v 
občini, začasno predal Godlarjem. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Gora pri Komendi – Tradi
cionalni Skoki na Gori bi se 
morali odviti že 5. februar
ja, a so neugodne vremen
ske razmere prireditev za
maknile za dva tedna. Po be
sedah predsednika Društva 
skakalni komite Gora Žiga 
Pavliniča je prestavitev ne
koliko okrnila število prijav
ljenih tekmovalcev, a kljub 
temu se je z zaletišča v štirih 
kategorijah pognalo 41 tek
movalcev.

Če je bila udeležba v tek
movalnem smislu nekoli
ko manjša, pa to nikakor ne 
velja za obiskovalce, saj se 
jih je ob vznožju skakalni
ce v toplem in sončnem ne
deljskem popoldnevu zbralo 
več sto, s čimer so bili orga
nizatorji nadvse zadovoljni.

Skoki na Gori so se odvili 
že enaindvajsetič, v tem času 
pa se je dodobra uveljavil tudi 
merilni sistem, ki tekmoval
cem omogoča, da skočijo 
tudi več kot dvesto metrov. 

Organizatorji, ki vedno po
skrbijo tudi za hudomušno 
komentiranje, namreč dalja
ve merijo v decimetrih, v re
zultatih pa nekoliko »pozabi
jo« na predpono deci. 

Ena izmed redkih tekmo
valk in tudi zmagovalka v 
ženski konkurenci je bila 
Damjana Klopčič iz Žič pri 
Radomljah, ki dvestotice 

sicer ni preskočila, a jo pri
jetno tekmovalno vzdušje 
zadnja leta redno privabi na 
Goro. »Sprva je bilo nekaj 
več treme, a tu sem že tret
je leto zapored, tako da sem 
se s skakalnico že dobro spo
znala,« je povedala Klopčiče
va, ki jo na Goro privabi tudi 
prijetno vzdušje, ki vselej 
vlada na Skokih na Gori.

Tako kot lani so tudi letos 
obiskovalci lahko uživali v vra
golijah, ki jih je s svojim mode
lom letala izvajal Andrej Mla
kar, ki je navduševal tudi gle
dalce oddaje Slovenija ima ta
lent. Pogumnejši pa so se lah
ko preizkusili tudi v plesnih 
spretnostih, s katerimi so si 
najboljši pari prislužili oddih 
na obali ob koncu tedna.

Organizatorska ekipa, ki 
se vselej potrudi in pripra
vi prijeten in zabaven spre
mljevalni program, pa ima 
še precej načrtov tudi za pri
hodnja leta. Po besedah Žige 

Pavliniča bodo že spomladi 
uredili dovoz do skakalnic, 
kar bo obiskovalcem prire
ditve v prihodnjih letih pre
cej olajšalo dostop na prizo
rišče tekem, saj se jim ne bo 
več treba prebijati skozi blat
ne kolovoze.

Glavno investicijo pa načr
tujejo v prihodnjih nekaj le
tih. V skrbi za še večjo var
nost tekmovalcev namera
vajo skakalnico posodobi
ti. »Dolgoročno planiramo 
adaptacijo skakalnice, za ka
tero nam je načrt že zrisal 
vnuk gospoda Goriška, tako 
da računamo, da bo v roku 
kakšnih petih let tukaj stala 
sodobnejša in varnejša dvaj
setmetrska skakalnica,« pra
vi predsednik Društva ska
kalni komite Gora. Člani se, 
kot kaže, v dveh desetletjih 
še niso izpeli, tako da si v va
sici pri Komendi tudi v pri
hodnje lahko obetamo zani
mivo skakalno prireditev.

Na Gori čez dvesto metrov
V sončnem in toplem vremenu so minili 21. Skoki na Gori pri Komendi, ki so s športnim, a tudi 
zabavnim programom pod skakalnico pritegnili več sto obiskovalcev.

Tudi letos so na Gori skakali dlje od dvesto metrov.

Izdelovalcu smuči Petru Slatnarju se očitno obeta 
konkurenca.
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Igor Kavčič

Kranj – Kadar v Kranju reži-
ra Jernej Lorenci, na premie-
ro pridejo vsi: gledališki kri-
tiki, dramaturgi, igralci ... 
Sam se ne pojavi, vsaj v vi-
dnem spektru obiskovalcev 
ne. In kadar režira Lorenci, 
publika ob koncu predsta-
ve aplavdira. Avtorski pro-
jekt Stenica, tokrat v kopro-
dukciji Prešernovega gleda-
lišča in Mestnega gledališča 
Ptuj, je njegova tretja reži-
ja v Kranju. Domači igralski 
ekipi (Aljoša Trnovšek, Dar-
ja Reichman, Vesna Slapar, 
Vesna Jevnikar, Blaž Setni-
kar in Borut Veselko) so se 
kot gostujoči igralci na odru 
pridružili še Maruša Majer, 
Nataša Keser, Gregor Zorc 
in Iztok Drabik Jug.

Kaj je od Stenice Majako-
vskega ostalo v tokratni av-
torski izvedbi? Osnovna 
zgodba, ki je ansamblu nu-
dila izhodišče pri ustvarja-
nju predstave, z njo še ne-
kaj likov, predvsem pa so 
ohranili dvodelni časovni 
okvir. Če Majakovski v svo-
jem besedilu zajema čas, 
ko je to nastajalo, torej de-
set let po oktobrski revoluci-
ji, in se na neki točki doga-
janje premakne petdeset let 
naprej od takrat, se kranjska 

zgodba začne po drugi sve-
tovni vojni, se razširi na dalj-
ši čas nekdanje socialistične 
Jugoslavije in konča v sodob-
nosti oziroma nekje v daljni 
prihodnosti.

V uvodni sceni se igralci 
pojavijo v komornem vzduš-
ju obeleževanja konca voj-
ne z recitali, pesmijo in po-
udarjanjem upravičenosti 
revolucije v boju za svobo-
do naroda in posameznika. 
Sledi lahkotnejši del, v kate-
rem v izjavah, anekdotah in 

zgodbicah igralci pripove-
dujejo svoje ali od starejših 
slišane vtise iz časov grad-
nje Titove socialistične Ju-
goslavije. V zborovski ma-
niri Carmine Slovenice po-
tujemo od Popove Šapke 
preko Kalemegdana, Jaho-
rine do Slovenije in bese-
dne igre »bled kot Bohinj«, 
očara nas pevska razgledni-
ca narodov nekdanje države 
v znameniti reklami za Ra-
densko, spomini na vožnjo 
petčlanske družine s fičkom 

na morje in nadomeščanje 
tistega, kar nimamo (ba-
nan na primer), s tistim, 
kar imamo (Zastava, Elan, 
Tomos ...) na glasbeno pod-
lago Vsi so venci vejli težke 
čase nove države prikazuje-
jo v pozitivni, največkrat hu-
morni luči. A vendarle zre-
lega gledalca vse te referen-
ce ne bodo zapeljale v jugo-
nostalgijo niti koga drugega 
ne bodo ujezili spomini na 
čas, ki bi ga nekateri najra-
je pozabili. 

Osebno in kolektivno  

Ne, ni črno-belo, kar 
spoznavamo že v nadaljeva-
nju, ko naj bi prišlo do re-
žirane poroke med mladi-
ma iz dveh različnih razre-
dov, delavskega in obrtni-
škega. Ženin Iztok se mora 
odreči pravi ljubezni Zoji, 
zatreti osebni interes po-
sameznika in se podredi-
ti zahtevam kolektivnega. 
In se pusti voditi, sprejme 
svojo vlogo. Kot da človek, 
ki hkrati želi čutiti svojo in-
dividualnost, neponovlji-
vost, po drugi strani hlepi 
tudi po stopitvi z množico. 
Če smo v socializmu oseb-
no svobodo polagali na oltar 
svobode kolektiva, v kapita-
lizmu živimo v prividu po-
trošniške družbe, misleč, da 
nas to osvobaja. A svobodni 
smo le toliko, kot nam eko-
nomija prostega trga, ki jo 
dirigirajo multinacionalke, 
omogoča. Je svoboda tova-
rištvo in solidarnost v ena-
kosti pomanjkanja ali nas 
osvobaja možnost izbire 
med petdesetimi vrstami jo-
gurtov? Lorenci se v aktual-
ni Stenici zoperstavi loboto-
miji, poskusu kolektivnega 
izbrisa nekega časa, ki smo 
ga, ne glede na to, kakšen je 
bil, vendarle živeli, in s tem 

opozarja na aktualne napa-
de na človekovo individual-
nost s tehnikami prepriče-
vanja skozi poenostavljanje 
in populizem. Bržkone sta 
zato tudi simbolno vsesko-
zi prisotna tako heroj po-
sameznik kot kasneje tudi 
monumentalni kip rdeče-
ga konja.  

Potem ko se poroka »sfi-
ži« in se resnična ljubezen 
konča v samomoru, se v po-
žaru, ko vsi zoglenijo, neka-
ko pozabi vse, kar je dotlej 
bilo. Ampak kranjska Steni-
ca ponuja upanje. V zaključ-
nem delu, ko se avtorski pro-
jekt prevesi v prihodnost, iz 
ledu izstopi ženin Iztok in k 
njemu iz doma starostnikov 
pripeljejo njegovo Zojo. Sa-
momor ni uspel. In Zoja se 
spet spominja revolucije.

Tako kot naša zgodovina 
je tudi predstava zelo pisa-
na, veliko je različnih odr-
skih postavitev, ki prinaša-
jo različne gledališke žanre, 
od komedije do melodrame. 
Ti pri gledalcu vzbujajo raz-
lična duševna stanja, od ve-
selja in nostalgije do žalosti 
in tesnobe. Včasih se mora-
mo nasmehniti, včasih nas 
zaboli.

In če se na koncu vrnem 
na začetek: sledil je dolg, 
dolg aplavz.

O svobodi od tovarištva do jogurta
V soboto so v Prešernovem gledališču premierno uprizorili avtorski projekt Stenica. Po motivih istoimenske pravljične komedije Vladimirja Vladimiroviča 
Majakovskega jo je režiral Jernej Lorenci.

Veseli trenutki socializma in nekdanje skupne države: od Popove Šapke do Bohinja
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Igor Kavčič

Ljubljana – A najprej k roma-
nu Poslednja ameriške pisa-
teljice Alexandre Olive, pre-
vedla ga je Ana Barič Moder. 
Dvanajst popolnih tujcev 
nastopa v resničnostnem 
šovu in se bori za preživet-
je sredi ameriške divjine. Se-
veda se zgodi marsikaj, vsa-
ka napaka je lahko usodna. 
Vsem na koncu spodleti, ra-
zen poslednji tekmovalki. 
Zgodba poteka na dveh rav-
neh, ena je pogled od zunaj, 
drugo je zakulisje šova. Pi-
sateljica nas v psihološkem 
trilerju opozarja na po-
membno vlogo, ki jo danes 
igrajo mediji. Kaj je resnica 
in kaj je laž?

Zbirka Kapučino, v kate-
ro v založbi uvrščajo kako-
vostno lahkotnejše branje 
in je že izhajala med leto-
ma 2002 in 2007, je v zad-
njem času ponovno vzbrste-
la. Pred nami so štirje sveži 
naslovi. Nenavadno roma-
nje Harolda Frya, prvenec 

avtorice Rachel Joyce, v pre-
vodu Neže Božič je zgodba o 
upokojencu Haroldu, ki ne-
kega jutra dobi rožnato pis-
mo ženske, nekdanje sode-
lavke, ki je ni videl ali slišal 
že dvajset let. Queenie leži v 
hospicu in bi se rada poslovi-
la od njega. Harold se odlo-
či prekiniti dolgočasno upo-
kojensko življenje in se peš 
poda na pot do nje. Prepri-
čan je, da ne bo umrla, dok-
ler ne pride do nje. Na tem 
»romanju« pa se zgodi mar-
sikaj, poanta pa bi lahko bila, 
da je vedno čas, da se človek 
spremeni.

Isabel Allende je znana čil-
ska pisateljica, ki živi v ZDA. 
V prevodu Veronike Rot je 
pred nami roman Japonski 
ljubimec. Še ena zgodba, ki 
se začne med upokojenci, v 
hipijevskem domu za osta-
rele v San Franciscu, kjer so 
še hišni ljubljenčki po ma-
lem zadeti. Roman nas vra-
ča v čas druge svetovne voj-
ne in glavni junakinji Almi, 
ki jo starši pošljejo iz Poljske 

k sorodnikom v San Fran-
cisco, kjer spozna Ičimei-
ja, sina japonskega vrtnar-
ja družine, pri kateri živi. Po 
japonskem napadu na Pe-
arl Harbor japonsko druži-
no strpajo v internacijsko ta-
borišče in prijatelja se mo-
rata ločiti. Vseskozi mora-
ta tajiti svoja čustva, a nju-
na vztrajnost v ljubezni pre-
maga vse predsodke in nji-
ma nenaklonjene družbene 
spremembe. Je zgodba o ži-
vljenjski moči.

Tu je še en roman z upo-
kojenci v glavnih vlogah. 

Skrivni dnevnik Hendrika 
Groena, starega 83 in 1/4 av-
torja Hendrika Groena (gre 
za psevdonim) v prevodu 
Stane Anželj je neke vrste 
Jadran Krt za tretje življenj-
sko obdobje. Hendrik, ki živi 
v domu starostnikov na se-
veru Amsterdama, je prepri-
čan, da je na stara leta še ved-
no mogoče uživati. Ustano-
vi klub Starine in z varovan-
ci doma odhaja na izlete. Do-
godivščin ne manjka, čeprav 
so te nekoliko pogojene s 
starostjo in boleznimi, ki to 
spremljajo. Obvezno branje 

za vse, ki imajo v svoji okoli-
ci upokojence.

Roman Jonasa Jonassona 
Morilec, ki je hotel v nebe-
sa, prevedla ga je Tina Štran-
car, je nova uspešnica avtor-
ja romanov Stoletnik, ki je 
zlezel skozi okno in izginil 
ter Analfabetka, ki je obvla-
dala računstvo. Tokrat nas 
navdušuje s satiro o vredno-
tah sodobnega sveta. V zgod-
bi se pojavljajo trije osrednji 
liki, podjetni hotelski recep-
tor Per, njegova prijatelji-
ca brezbožna duhovnica Jo-
hanna in morilec Anders, 
ki je večino svojega življenja 
preživel v zaporu. Odloči se, 
da bo zato presedlal na lažja 
kriminalna dejanja, namesto 
umorov bo po naročilu priza-
dejal le še telesne poškodbe. 
Trojica se po naključju spaj-
daši, in ko posli najbolj cve-
tijo, Anders nepričakovano 
odkrije Jezusa. V goreči veri 
se odloči, da bo ljudem odslej 
pomagal. A Johanna ugotovi, 
da se tudi z gorečo vero mo-
rilca da zaslužiti.

Kapučino z radoživimi upokojenci 
Trije novi naslovi v prenovljeni zbirki Kapučino pri Mladinski knjigi. Od resničnostnega šova do poslovnega modela za kriminalce.
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Škofja Loka – V četrtek, 23. 
februarja, ob 19. uri bo v 
Gostilni Pr' Starman v Stari 
Loki predavanje restavrator-
ke Blanke Avguštin Florjano-
vič z naslovom Stara šara ali 
kulturna dediščina? Sledil bo 
zbor članov Društva Lonka 
Stara Loka, na katerem bodo 
dr. Francetu Štuklu podelili 
naziv častnega člana društva 
za njegov doprinos k védenju 
o zgodovini Stare Loke, nje-
nih hišah in ljudeh. Predsta-
vili bodo tri nove razglednice 
Stare Loke in nedavno dona-
cijo društvu, skodelico iz za-
puščine staroloških grašča-
kov Strahlov. Gre za drobec 
starološke kulturne dedišči-
ne, ki simbolno predstavlja 
nov začetek Strahlove zbirke 
v Stari Loki.

Stara šara ali kulturna 
dediščina?

Žiri – V četrtek, 23. februarja, 
ob 18. uri bo v galeriji DPD 
Svoboda pogovor z Boštja-
nom Gorencem - Pižamo o 
njegovi knjigi sLOLvenski 
klasiki 1, sodobnih oblikah 
sporazumevanja, prevaja-
nju, jeziku, literaturi. Sledil 
bo njegov nastop.

Boštjan Gorenc - 
Pižama v Svobodi
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Andraž Sodja

Jesenice – Na četrtkovo tek-
mo Alpske hokejske lige 
med HDD SIJ Acroni Jese-
nice in klubom Asiago hoc-
key je bil izjemen odziv. Na 
tribunah je bilo okrog tri ti-
soč navijačev. 

Z vodilom Nova energi-
ja za šampijone rdeče je klu-
bu s promocijsko akcijo in 
neposrednim pristopom na 
tekmo uspelo pripeljati tudi 
vrsto gospodarskih pred-
stavnikov, tako iz Sloveni-
je kot tudi Rusije in celo Ki-
tajske, kar odpira nova vrata 
pri iskanju novih sponzor-
jev za ponovni vzpon jeseni-
ške hokejske zgodbe, ki bo v 
prihodnjem letu praznovala 
70-letnico. Pripravili so tudi 
pester spremljevalni pro-
gram. Kot ocenjujejo v klubu, 

trud ni bil zaman: »Ekipa na 
ledu je uspela in osvojila po-
membno zmago, ekipa, ki se 
je v zadnjih tednih trudila s 
projektom, kako v Podme-
žaklo privabiti čim več lju-
di, pa je tudi dosegla svoj cilj. 
Dve zmagi v enem večeru.«

Svoje so z zmago seveda 
dodali tudi jeseniški hoke-
jisti, ki so prikazali izjemno 
borbenost. Tekma je bila od-
ločena v podaljšku. Konč-
ni rezultat je bil 3 : 2. Za do-
mače so zadeli Eric Pance, 
Sašo Rajsar in Martin Ora-
že. V soboto jih je nato čaka-
la že nova tekma. Gostovali 
so pri vodilni ekipi lige Ri-
ttner Buam in zmagali z 1 : 
2. Danes znova igrajo doma. 
Tekma s HC Pustertal se bo 
začela ob 18.30. Na lestvici v 
skupini za razvrstitev so na 
četrtem mestu.

Nova energija  
za šampione rdeče
Jeseniški hokejisti napolnili Podmežaklo.

Hokejisti Jesenic so dosegli dve pomembni zmagi: najprej 
doma proti Asiagu (na sliki), nato pa še v gosteh pri Rittner 
Buamu. / Foto: Luka Rener

Maja Bertoncelj

Kranj – V nedeljo se je v Hoch-
filznu končalo svetovno pr-
venstvo v biatlonu. Zadnji 
dan je na tekmi s skupinskim 
startom s petim mestom nav-
dušila Teja Gregorin.

Biatlonka, ki bo junija do-
polnila 37 let, je bila popla-
čana za vztrajnost, saj v zad-
njih dveh sezonah ni doseg-
la rezultatov, kakršnih si je 
želela. »Nora tekma, dob-
ra predstava in končno peto 
mesto, s katerim sem zelo 
zadovoljna. Bil je skoraj po-
poln nastop z enim zgreše-
nim strelom v leže. Stood-
stotni strelski nastop v sto-
je pa sem čakala celo prven-
stvo. Vesela sem tudi tretje-
ga tekaškega časa, ki mi daje 

dodatno motivacijo, da se še 
vedno lahko kosam z naj-
boljšimi. Tekaško sem po-
novno pokazala, da letos so-
dim med najboljše tekačice 
v biatlonski karavani. Mož-
nosti za medaljo pa nisem 
imela, ker so bile okoli mene 
samo najboljše tekmoval-
ke.« Na prvenstvu je doseg-
la še eno uvrstitev med pet-
najsterico: 12. je bila na po-
samični tekmi. Na tekmi s 
skupinskim startom, kjer 
nastopi le najboljših tride-
set, je bil tudi Klemen Bauer 
in bil 17., mesto višje pa je bil 
na zasledovalni tekmi. 

Naslednja postaja svetov-
nega biatlonskega pokala bo 
Pjongčang (27. februarja–5. 
marca), še prej pa bo na vrsti 
svetovno vojaško prvenstvo.

Teja blizu medalji

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Lahti na Fin-
skem bo od 22. februarja do 
5. marca gostil svetovno pr-
venstvo v nordijskem smu-
čanju. S tekmovanji jutri 
kot prvi začenjajo tekači na 
smučeh. Že v četrtek pa je na 
programu posamični sprint 
v prosti tehniki, od katerega 
v slovenskem taboru priča-
kujejo največ.

Najvišje, na šestem mes-
tu, je bila v tej disciplini v 
letošnji zimi Vesna Fab-
jan, medtem ko je Anamari-
ja Lampič zmago dosegla v 
sprintu v njej močnejši kla-
sični tehniki. Zadnje pripra-
ve pred prvenstvom so teka-
či opravili v Planici, konec te-
dna pa so s sprintom v pros-
ti tehniki imeli še zadnji 
tekmovalni preizkus v Ote-
pääju v Estoniji. Med tride-
seterico so bile štiri Sloven-
ke: Anamarija Lampič (15.), 
Katja Višnar (21.), Alenka 
Čebašek (23.) in Vesna Fab-
jan (26.). Vse štiri bodo tudi 
v Lahtiju, poleg njih pa še 
Lea Einfalt in Eva Urevc ter 
moški del ekipe: Janez Lam-
pič, Miha Šimenc in Miha 
Dolar.

Vesna prebolela bronhitis

Fabjanova v pripravah na 
prvenstvo tudi tokrat ni ime-
la sreče z zdravjem. »Od Fa-
luna sem se bolj ali manj 
ukvarjala z zdravjem. Ime-
la sem hud bronhitis, jema-
la sem tudi antibiotike. Zelo 
sem kašljala in v tistih dneh, 
ko sem pomislila, da imam 

čez dva tedna svetovno pr-
venstvo, sem si rekla, da 
to ne bo mogoče. Ni pa vse 
samo fizični trening, je tudi 
še kaj drugega. Nisem izgu-
bljala časa in delala tudi na 
drugih področjih, predvsem 
na psihološki pripravi, ki je 
na velikih tekmah zelo po-
membna. Bolezen pusti po-
sledice, a treba je pozitivno 
gledati naprej. Beseda meda-
lja ni prepovedana, a so samo 
tri, vemo pa, kakšna so sve-
tovna prvenstva. Tudi druga 
naša dekleta so dokazala, da 
so močna, tako da eni bo že 
uspelo,« je Besničanka pove-
dala pred odhodom v Estoni-
jo. Da bi zaradi okrevanja po 

bolezni, ko počutje še ni bilo 
stoodstotno, ostala doma in 
šla direktno na Finsko, se ni 
odločila: »Želela sem imeti 
eno tekmo pred svetovnim 
prvenstvom. Rezultat ni bil 
v prvem planu. Zanimalo 
me je vse drugo, tudi servis, 
saj sem letos imela veliko te-
žav s smučmi. Upam, da bo 
končno prišla tekma, na ka-
teri bom imela res vrhun-
ske smuči, tekma, na kate-
ri se bodo sestavile vse stva-
ri, saj le to prinese vrhunski 
rezultat,« je pojasnila in do-
dala nekaj besed o dosedanji 
sezoni, »z določenimi tek-
mami sem zadovoljna, na 
primer z Dobbiacom, kjer 

sem bila z zelo slabimi smu-
čmi šesta. To je dober rezul-
tat, a z grenkim priokusom.« 
Ob vseh težavah ji je energijo 
dajal tudi pogled na olimpij-
sko bronasto medaljo. »Spo-
min je lep. Pred kratkim so 
od te tekme v Sočiju mini-
la tri leta. Veliko ljudi me je 
spomnilo na to. Je prijeten 
občutek in dodatna motiva-
cija.« Lahti je njen prvi veli-
ki cilj vse od Sočija. In ne raz-
mišlja, da bi bilo to prvenstvo 
njene zadnje. »Bomo videli. 
Čez dve leti bo na svetovnem 
prvenstvu znova sprint v 
prosti tehniki. Ne delam na-
črtov za naprej,« je še pove-
dala ena izmed treh Slovenk, 
ki ji je uspelo zmagati na tek-
mi svetovnega pokala v teku 
na smučeh.

Anamarija se veseli 
ekipnega sprinta

Pred kratkim se ji je v tem 
»klubu« pridružila Anama-
rija Lampič, ki kljub uspe-
hu ostaja na realnih tleh: »V 
sprintu si želim uvrstitve 
med petnajsterico. Komaj 
pa čakam na ekipni sprint, 
kjer mislim, da imava s Ka-
tjo Višnar kar velike mož-
nosti. Tudi sicer sva se dob-
ro ujeli. Imava podoben ka-
rakter, obe sva pozitivni ose-
bi. Sva se povezali. Je veliko 
smeha, veliko pa se vrti tudi 
okrog njenega sina Ludvika. 
Tudi na deset kilometrov v 
klasiki računam na dober re-
zultat. Na koncu me čaka še 
nastop v štafeti,« je povedala 
tekačica iz Valburge, še nap-
rej vodilna v seštevku svetov-
nega pokala do 23 let. V Lah-
tiju bo imela tudi družbo bra-
ta Janeza, ki je bil v Estoniji 
v sprintu blizu trideseterice.

V petek bo na prvenstvu 
prva tekma za skakalke in 
nordijske kombinatorce, v 
soboto pa še za skakalce.

Nordijski vrhunec v Lahtiju
Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lahtiju na Finskem bodo kot prvi nastopili tekači  
na smučeh, tudi močna slovenska reprezentanca, ki največ stavi na sprint, ki bo v četrtek. 

Slovenke so najmočnejše v sprintu, kjer bo nastopila  
tudi Vesna Fabjan. Pri pripravah na prvenstvo jo je  
oviral bronhitis. Pred njo je tekma, na katero je čakala  
vse od Sočija. 

Škofja Loka – Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v 20. 
krogu državnega prvenstva doma igrali s Trimom Trebnje in 
izgubili z 18 : 20 (10 : 11). Kljub porazu na lestvici ostajajo na 
tretjem mestu.

Poraz Ločanov, na lestvici še naprej tretji

Glavni trener Stefano 
Saracco: »Računam 
na eno izmed medalj v 
sprintu, kjer so dekleta 
najmočnejša.«

Uspešni nastopi za HKMK Bled  
se nadaljujejo

Mladi igralci HKMK Bled še 
naprej uspešno nastopajo 
v hokejskem državnem 
prvenstvu Slovenije. Poudariti 
velja obe ekipi fantov v 
selekciji U14, ki v letošnjem 
letu zastopata klub HKMK Bled, 
ekipo U14A in ekipo U14B. 
Obe ekipi sta premagali svoje 
nasprotnike v četrtfinalnih 
dvobojih in se uvrstili v 
polfinale. HKMK Bled ima 
tako kar dve ekipi U14 med 
najboljšimi štirimi ekipami v 
Sloveniji. Ekipa U14A se bo 
za finale pomerila z ekipo 
Olimpije, ekipa U14B pa z ekipo 
Jesenic. Čestitke za izjemen 
dosežek.

Naši najmlajši v selekcijah U8 in 
U10 so prav tako navdušili svoje 
navijače z izjemnimi hokejskimi 
predstavami v zadnjih dveh 
koncih tedna. Najprej so 
se predstavili na domačem 
turnirju na Bledu, nato pa še 
ta konec tedna v gosteh, na 
Jesenicah.
Za konec pa še vabilo vsem 
otrokom od četrtega leta 
starost dalje, ki bi si želeli naučiti 
drsanja in osnov hokeja, da 
se prijavijo na tečaj drsanja v 
organizaciji HKMK Bled. Tečaj 
bo potekal od  6. do 10. marca 
2017. Prijavnico in več informacij 
o tečaju drsanja boste našli na 
www.hkmkbled.com. Uspeh selekcije U8 in U10 na turnirju v Zagrebu / Foto: Urša Rener 
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Jelena Justin

Pred nekaj tedni, ko v vi-
sokogorju ni bilo tempera-
turne inverzije, sem si za-
želela sonca. Tistega prave-
ga, kljub burji še vedno do-
volj toplega. Kam? Divja do-
lina reke Glinščice je ideal-
na za sprehajalce, pohodni-
ke, gornike, plezalce, ljubite-
lje ferat. V tej prvinski, div-
ji lepoti vsak najde nekaj za 
svojo nemirno dušo. 

Primorsko avtocesto za-
pustimo na izvozu za Kozi-
no in v križišču nadaljuje-
mo v smeri Krvavega Potoka, 
kjer kmalu prečimo državno 
mejo. Nadaljujemo skozi vas 
Pesek/Pese. Kmalu na levi 
strani zagledamo smerokaz 

za Glinščico/Val Rosandro, 
zavijemo ostro levo in nada-
ljujemo do vasi Jezero /San 
Lorenzo. Peljemo skozi vas 
in po nadaljnjih dveh kilo-
metrih smo tik pred glavno 
cesto v Borštu/San Antonio 
in Bosco, kjer zavijemo ostro 
levo in nadaljujemo po klan-
cu navzdol do vasi Boljunec. 
Parkiramo na urejenem par-
kirišču pred Sprejemnim 
centrom na koncu vasi. S 
parkirišča nadaljujemo des-
no po ozkih uličicah Boljun-
ca do približno 800 metrov 
oddaljenega Zgornjega Kon-
ca/Bagnoli Superiore, kjer 
je Planinska koča Premu-
da. Začetek poti proti doli-
ni Glinščica poteka po široki 
poti št. 1, ki vodi ob odlično 

ohranjenem rimskem akva-
duktu. Vodovod je bil zgra-
jen leta 100 pr. n. št. in je dolg 
med 12 in 16 kilometrov. Ja, 
Rimljani so bili odlični gradi-
telji. Zložen vzpon sčasoma 
postane strmejši, ko doseže-
mo razcep, kjer izberemo Tr-
žaško vertikalo proti Comici-
jevemu spomeniku. Strm 
vzpon poteka pod steno, kjer 
so različno težke plezalne 
smeri. Vmes nas presenetijo 
tudi lesene stopnice. Bodimo 
pozorni, kajti naša pot bo že 
precej visoko zavila levo, kar 
nas bo pripeljalo na skalnati 
greben, po katerem se bomo 
sprehodili do spomenika. 

Od spomenika je čudovit 
razgled na drugo stran doli-
ne, kjer so prepadne stene, 

s kompaktno skalo in pre-
mnogimi plezalnimi smer-
mi. Z vrha sestopimo na 
drugo stran, ponekod rahlo 
izpostavljeno, proti cerkvi 
Sv. Marije v Pečeh, ki leži 
pod grebenom Počivenca. 
Cerkev datira v 13. stoletje in 
je bila pred leti tudi lično ob-
novljena. Od cerkve sesto-
pimo do znane markirane 
poti, ki vodi proti vasi Botač, 
mimo slapa Sapot, ki meri 
v višino 23 metrov in pada v 
modro zelen tolmun. Kma-
lu pridemo v vas Botač z go-
stilno, kjer se lahko okrep-
čamo z njihovo specialite-
to: njoki. Iz Botača se bomo 
nazaj v vas Jezero vrnili po 
kolesarsko-sprehajalni poti, 
ki poteka po trasi nekdanje 

železniške proge Trst–
Herpelje. Proga je na raz-
dalji 20 kilometrov prema-
gala 490 metrov nadmor-
ske višine. Po dolini Glinšči-
ce je vlak zadnjič peljal leta 
1966. Pot nas vodi skozi dva 
predora. Ko bomo direktno 
pod zgornjim razglediščem, 
se levo odcepi steza št. 15, ki 
pripelje z razgledišča. Pot 
št. 15 se zmerno spušča do 
oljčnega nasada, kjer dose-
žemo cesto, jo prečimo in 
nadaljujemo s sestopom do 
Boljunca oz. planinske koče. 

Predlagam, da prej stopimo 
še po skalnem pomolu na 
spodnje razgledišče pri Zab-
režcu in še zadnjič poma-
hamo Glinščici. Do nasled-
njič …

Skozi Boljunec se vrnemo 
nazaj do izhodišča, kjer nas 
čaka jekleni konjiček. 

Nadmorska višina: 
maks. 450 m
Višinska razlika: 
skupna 500 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Glinščica/Val Rosandra

Divja dolina skoraj ob morju
Obljudena in prijazna dolina nad Trstom, ki nudi različne možnosti za aktivnosti v naravi; za 
pohodnike, športne plezalce in ljubitelje ferat. Dolina z divjim kanjonom, ki se zajeda v kraški svet.

Ostanki rimskega vodovoda, ki datira v 1. stoletje pred 
našim štetjem. / Foto: Jelena Justin

Stara železniška proga, ki je povezovala Trst in Herpelje. / Foto: Jelena Justin Pogled s spodnjega razgledišča proti Glinščici z lepo vidnim Comiccijevim grebenom 

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 8 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Ljubezen gre skozi želodec
Danes bomo spozna-

li akupresurno točko (AP) 
ST-36, ki leži na meridija-
nu (energijski poti) želod-
ca. Z masažo/stimulacijo te 
točke:
•  uravnavamo energijske 

pretoke v zgornjem delu 
trebuha,

•  odpravljamo bolečine in 
napetosti v trebuhu,

•  uravnavamo prebavo (za-
prtje, driska),

•  si pomagamo pri sprošča-
nju psihičnih napetosti,

•  se lažje umirimo, 
•  si povrnemo moč, ko smo 

utrujeni.

Kako najdemo točko (glej 
skico): 
•  Z dlanjo leve roke pokrije-

mo desno koleno (z dlanjo 
desne roke pa levo koleno).

•  Točka leži na mestu, kjer 
četrti prst (prstanec) »zdr-
sne« v vdolbinico ob kosti. 

•  Točko masiramo na vsaki 

nogi od 2 do 3 minute, trik-
rat ponovimo. 

•  Lahko masiramo večkrat 
dnevno.
Akupresurna točka ST-36 

je ena od »močnejših« ener-
gijskih točk na energijski 

poti, ki z energijo primar-
no oskrbuje želodec. Želo-
dec, ki v tradicionalni kitaj-
ski medicini pripada ele-
mentu zemlje, je odgovo-
ren za sprejemanje in pre-
delavo hrane, ki jo krčenje 

mišic potiska naprej proti 
tankemu črevesju. V TKM 
(tradicionalni kitajski medi-
cini) pa ima širšo funkcijo, 
saj hranilno energijo, ki se 
sprošča ob presnovi hrane, 
pošilja naprej v vranico, kjer 
se pretvori v kri in čisto ži-
vljenjsko energijo či. Če že-
lodec ne deluje optimalno, 
se tudi hranila, ki jih potre-
bujemo za krepitev telesa, 
duha in svojih misli, ne pre-
bavljajo optimalno in naša 
energija oslabi. Znaki šibke 
energije želodca pa so: bole-
čine v želodcu in črevesju, 
napihnjenost, slabost, nag-
lo pridobivanje telesne teže, 
vetrovi.

Opazujmo se in sami zase 
bomo lahko ugotovili, ali je 
naša energija želodca v rav-
novesju ali ne. 

Kako to prepoznamo?
Kadar z lahkoto spreje-

mamo druge ljudi, njihove 

zamisli, nove okoliščine, 
smo stabilni (z obema no-
gama trdno na tleh, prize-
mljeni), uporabljamo »zdra-
vo kmečko pamet«, takrat je 
energija našega želodca sta-
bilna in v ravnovesju. Kadar 
nimamo apetita ali pa nam 
zaužita hrana »obtiči« v že-
lodcu in nam dela težo – pod 
pogojem, da smo pojedli pri-
merno kombinacijo in koli-
čino hrane, seveda – je ener-
gija želodca nizka. Počuti-
mo se brez energije, pogosto 
smo utrujeni. Prebava je lah-
ko motena ali otežena, lahko 
se pojavljajo črevesni krči. 

Kadar je energija želodca 
zmanjšana, smo pogosteje 
slabe volje in utrujeni, pre-
več razmišljamo, najpogo-
steje kar o sebi. Primanjku-
je nam zaupanja vase. Ljud-
je z neravnovesjem v energi-
ji želodca pogosteje dobijo 
vnetja sinusov, pogostejši so 
glavoboli. Sk
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Miroslav Cvjetičanin

Rudno polje – Športno društvo 
Strelica iz Tržiča je že 25. prip-
ravilo eno najzanimivejših 
športno-rekreativnih priredi-
tev v Sloveniji.

Pokljuka je bila zopet prizo-
rišče športno-rekreativnega, 
politično-gospodarskega sre-
čanja. Diplomati, politiki in 
gospodarstveniki so se pome-
rili na petkilometrski tekmi v 
smučarskem teku. 

Prireditev je vsakoletno sre-
čanje, ki dokazuje, da je z dobro 

voljo in športnim duhom mož-
no premagati vsa nasprotja in 
ovire. V 25 letih se je v teka-
ški smučini in ob njej stkalo 
marsikatero prijateljstvo, od-
vil marsikateri zanimiv pogo-
vor na temo domačih in med-
narodnih gospodarskih in po-
litičnih razmer ter se je poro-
dila marsikatera zamisel in po-
buda. Vendar to ni bistvo prire-
ditve. Gre predvsem za odlič-
no dobrodelno prireditev, kajti 
tudi letos so vsi skupaj poma-
gali pomoči potrebnim. Diplo-
mati in gospodarstveniki so 

vsako leto bolj zastopani, poli-
tiki pa vsako leto manj, čeprav 
je svojo prisotnost napovedal 
tudi predsednik države Borut 
Pahor. Ni ga bilo videti na Pok-
ljuki, tako kot še marsikatere-
ga drugega politika, ki je oblju-
bi, da pride, zato velja dopisati 
izjavo tržiškega župana Sajovi-
ca, ki je zbadljivo rekel, da po-
litikom veliko bolje teče jezik 
kot pa smuči.

Kljub temu so tudi letos 
zbrali dovolj sredstev, da so 
pomagali kar dvema družina-
ma. Pralni stroj in hladilnik 

ter pralni detergent za celo 
leto so šli v roke družinama, 
ki to še kako potrebujeta. In da 
je bilo vzdušje še boljše, so po-
darili še kolo, ki se mu je odpo-
vedal srečni izžrebanec med 
tekmovalci in ga podaril eni 
od družin. 

V kategoriji moških diplo-
matov in politikov do petde-
setega leta je bil najhitrejši 
Janez Slabe iz Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. V isti kategoriji, ven-
dar med tistimi, ki so starejši 
od petdeset let, pa je bil najhi-
trejši Tone Jagodic iz Olimpij-
skega komiteja. Med starejši-
mi diplomatkami in političar-
kami je bila najboljša držav-
na sekretarka Eva Štravs Pod-
logar z Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. 
V kategoriji gospodarstveni-
kov do petdeset let je bil naj-
hitrejši Andrej Zupan, vodja 
prodaje v Proloco trade, ki je 
postavil tudi absolutno najhi-
trejši čas. Med starejšimi go-
spodarstveniki je zmagal Ma-
tic Romšak, direktor poslov-
ne cone Komenda. Med mlaj-
šimi gospodarstvenicami je 
bila najboljša Tadeja Branko-
vič iz Decathlona, med starej-
šimi gospodarstvenicami pa 
Breda Vovko iz Prosvete.

Smučarski tek spet združil diplomate, 
politike in gospodarstvenike
Skupni imenovalec prireditve nista krepitev poslovnih vezi ali tekmovanje, ampak dobrodelnost in humanitarnost.

Letos so razveselili kar dve družini. Janez Slabe je zmagal med diplomati in politiki.

Anamarija Kejžar je bila četrta med gospodarstvenicami.

Maja Bertoncelj

Predoslje – Petnajst zapore-
dnih nedelj, pet različnih tras 
(Kališče, Jošt, Krvavec, Mo-
hor, Brdo): končana je letošnja 
Kranjska zimska tekaška liga, 
ki je bila v marsičem rekordna. 

Dvanajst jih je bilo vseh 
petnajst nedelj

Udeležilo se jo je skupno 
252 tekačev, najstarejši šteje 
69 let, najmlajši 13 let, pov-
prečna starost je 39,4 leta. 
Največ udeležencev na posa-
mični tekmi je bilo 120, naj-
manj 54, povprečno pa je bilo 
na tekmi 78 tekačev. Dva-
najst jih je prišlo vseh pet-
najst zaporednih nedelj. Sis-
tem točkovanja je takšen, da 
nagrajuje vztrajnost in redno 
udeležbo. Petnajstkrat je pri-
šel tudi skupni zmagovalec 

lige Jure Ribnikar, ki je zbral 
2828 točk. Z enakim števi-
lom nastopov in 2777 točka-
mi je bil drugi Janez Uršič, 
tretji pa Primož Porenta (2753 
točk, 14 nastopov). Na skup-
no 13. mestu je prva ženska: 
Tina Klinar (1813 točk, 13 ude-
ležb). Sledita ji sestri Kozjek: 

Tina 1191 točk, 12 udeležb) in 
Katja (1130, 9 udeležb). Te so 
bile na vrhu v skupni ženski 
kategoriji, medtem ko je ka-
tegorij pri moških več. V M1 
so največ točk zbrali Primož 
Porenta, Jure Ribnikar in Ur-
ban Žitnik, v M2 Janez Ur-
šič, Metod Bregar in Aljoša 

Budna, v najstarejši M3 pa 
Aleš Rozman, Janez Pirnar 
in Stojan Orehek. 

V tek z gorskega kolesa

Jure Ribnikar in Tina Kli-
nar sta prvič skupna zmago-
valca Kranjske zimske teka-
ške lige. »S tekom se ukvar-
jam manj kot eno leto. Prej 
sem se deset let bolj zase 
ukvarjal z gorskim kolesar-
stvom, predvsem s spustom. 
Zaradi poškodb sem se odlo-
čil, da bom začel samo teči. Za 
enkrat mi gre dobro in upam, 
da bo tako tudi naprej. V teku 
uživam, predstavlja mi spro-
stitev. Nadejam se nasled-
njih uspehov. Kranjska zim-
ska tekaška liga je zame prvo 
tekmovanje, v katerega sem 
vključen. Lani sem se ude-
leževal le nekaterih tekem v 
gorskem teku. Skupna zmaga 

v zimski ligi je velika motiva-
cija za naprej. Sicer pa bi, tudi 
če ne bi tekmoval, še vedno 
hodil v hribe, bil športno akti-
ven. Lige sem se udeležil vsa-
ko nedeljo. Organizacija je 
več kot odlična in vse pohva-
le organizatorjem. Kam bom 
sedaj hodil ob nedeljah, še ne 
vem. Zagotovo bom vsak dan 
užival nekje v hribih svoj mir 
in treniral naprej. Glede tek-
movanj bomo še videli. Za-
gotovo bom tekmoval tržiški 
pokal, se udeležil tekme na 
kakšno skakalnico v tujini in 
morda tudi slovenskega poka-
la v gorskih tekih,« je bil zado-
voljen 31-letni Jure Ribnikar iz 
Seničnega pri Tržiču. 

V športu že vse življenje

Tudi 22-letna Tina Klinar 
je Gorenjka. Prihaja iz Pod-
homa pri Gorjah. »Liga je od-
lično organizirana, udeleži-
jo se je krasni tekači, ki ti dajo 
spodbudo. Prav gotovo bom 
pogrešala te nedelje, prihod-
njo zimo pa zagotovo spet 
pridem. Letos sem v Kranj-
ski zimski tekaški ligi nasto-
pala prvič, zanjo pa sem iz-
vedela od drugih tekačev. To 
so kvalitetni treningi tudi čez 

zimo. Vesela sem, da sem 
skupna zmagovalka, se je pa 
videlo, ko je bila hujša konku-
renca, da so še precej boljše. 
Tukaj šteje predvsem vztraj-
nost, več udeležb. Zadovoljna 
sem, da sem se vsako nedeljo 
zjutraj spravila ven v naravo, 
kar pri desetih stopinjah pod 
ničlo, kot je bilo včasih, ni sa-
moumevno. S športom se si-
cer ukvarjam že celo življenje, 
nikoli pa v kakšnem klubu. V 
ospredju so tek, kolo, rada ho-
dim tudi v hribe. Letos se bom 
morda preizkusila v sloven-
skem pokalu v gorskih tekih, 
da vidim, kam spadam. Te-
čem štirikrat do petkrat na te-
den,« je povedala.

Kranjska zimska tekaška 
liga se je v nedeljo zaključila 
s tekom okrog Brda, na kate-
rem sta bila razred zase zma-
govalec Miro Nikolič (33:39) 
in Primož Porenta (33:42). To 
je bil tekmovalni zaključek, 
tisti z druženjem in podelit-
vijo pa bo jutri z začetkom ob 
18. uri v Domu na Joštu. Or-
ganizatorji, sami prostovolj-
ci, pa pravijo, da bodo tekaška 
druženja brez startnine zno-
va potekala naslednjo zimo, 
ko se bo začela enajsta sezona 
Kranjske zimske tekaške lige.

Tekli so petnajst nedelj 
Jure Ribnikar je skupni zmagovalec letošnje Kranjske zimske tekaške lige, pri ženskah je največ točk 
zbrala Tina Klinar. Oba sta najboljša prvič. Jutri zaključno srečanje na Sv. Joštu.

Jure Ribnikar in Tina Klinar sta najboljša v jubilejni, deseti 
sezoni Kranjske zimske tekaške lige.
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Kranj – Dosedanji vodja Služ-
be direktorja Policijske upra-
ve Kranj Boštjan Glavič je 
prejšnji teden za pol leta za-
časno prevzel naloge direk-
torja Policijske uprave Kranj, 
so sporočili iz generalne poli-
cijske uprave. Glavič je sicer 
po pooblastilu generalnega 
direktorja policije Marjana 

Fanka vodenje gorenjske po-
licije prevzel že 1. decembra 
lani, ko je dotedanji direktor 
PU Kranj Simon Velički pos-
tal namestnik generalnega 
direktorja policije. Službo di-
rektorja PU Kranj prav tako 
od prejšnjega tedna po po-
oblastilu začasno vodi Bojan 
Kos, ki bo še naprej opravljal 
tudi naloge predstavnika za 
odnose z javnostmi.

Glavič na čelu gorenjske 
policije še pol leta

Simon Šubic

Zvirče – V soboto zvečer se je 
v krožišču na cesti Podbrezje–
Zvirče smrtno ponesrečil ko-
lesar, v katerega je trčil voznik 
osebnega vozila. Kot so sporo-
čili s Policijske uprave Kranj, 
sta se tako kolesar kot voznik 
osebnega vozila peljala v sme-
ri iz Podbrezij proti Zvirčam. 
Pred Zvirčami je voznik na 
desni strani vozišča okoli 18.30 
trčil v kolesarja, ki je zaradi hu-
dih poškodb na kraju nesreče 
umrl. Cesta je bila zaradi ogle-
da kraja nesreče in odpravlja-
nje njenih posledic zaprta do 
23. ure.

»Okoliščine kažejo na kriv-
do voznika avtomobila za ne-
srečo, postopek pa prome-
tni policisti še vodijo in išče-
jo priče, ki so se pred nesrečo 
na tej cesti srečale s tem kole-
sarjem,« je pojasnil Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj, kjer 
vse, ki bi znali kaj povedati o 
nesreči, pozivajo, naj pokliče-
jo na interventno številko po-
licije 113 ali anonimni telefon 
080 1200. Gre sicer za dru-
go smrtno nesrečo na Gorenj-
skem letos.

S Policijske uprave Kranj 
ob drugi letošnji smrtni pro-
metni nesreči na gorenjskih 
cestah vse udeležence v pro-
metu opozarjajo na upošte-
vanje prometnih pravil. »Za 

voznike to pomeni, da naj vo-
zijo s prilagojeno hitrostjo 
glede na razmere na cestah, 
na ustrezni varnostni razda-
lji, kolesarjem naj se pribli-
žujejo z zmanjšano hitrostjo, 
prehitevajo pa naj jih previ-
dno in na zadostni bočni raz-
dalji, vendar nikoli v trenutku, 
ko iz nasprotne smeri prihaja 
vozilo, ter v ovinkih, na ozkih 
in poškodovanih delih cest. 
Zelo naj pazijo predvsem v 
zmanjšani vidljivosti in pono-
či, ko so kolesarji manj vidni,« 
svetuje Bojan Kos, ki poudar-
ja, da so kolesarji sicer največ-
krat žrtve prehitrih ali vinje-
nih voznikov. Kolesarjem do-
datno svetuje, naj vozijo v pra-
vi smeri vožnje čim bližje des-
nemu robu vozišča, če seveda 
ni kolesarske steze, upora-
bljajo pa naj svetla oblačila in 
zaščitno čelado. Ponoči in ob 
zmanjšani vidljivosti morajo 
uporabljati spredaj belo sve-
tilko, zadaj pa rdečo in rdeč 
odsevnik, na pedalih rumene 
ali oranžne odsevnike, na ko-
lesih pa rumene ali oranžne 
bočne odsevnike. V skupini je 
treba voziti eden za drugim in 
na ustrezni varnostni razdalji, 
če je skupina večja, naj se raz-
deli na več manjših, med nji-
mi pa naj bo dovolj prostora, 
da jih bodo lahko z drugimi 
vozili prehitevali. Kolesarje-
nje vštric je prepovedano. 

V nesreči v Zvirčah 
umrl kolesar

Hrušica – Jeseniški policisti so v soboto pozno popoldne na 
Hrušici pridržali hrvaškega državljana, ki je na avtobusu kršil 
javni red in mir. Hrvat je pijan vpil in razgrajal, med vožnjo 
pa je zelo oviral tudi voznika avtobusa, med drugim ga je celo 
grabil za roke in volan. Kasneje se je nedostojno vedel tudi do 
jeseniških policistov. Da bi zagotovili mir, so možje v modrem 
razgrajača pridržali.

Vinjen potnik motil tudi voznika

Naklo – V soboto okoli enih ponoči je v centru za predelavo 
Dinos v Naklem zagorel odpadni material, pripravljen za pre-
voz v sežigalnico. Požar so hitro lokalizirali in pogasili kranjski 
poklicni gasilci, ki so jim na pomoč priskočili še prostovoljni 
gasilci iz Naklega, Dupelj in Podbrezij. Zaposleni so z delov-
nimi stroji preložili material, gasilci pa so še opravili pregled 
s termovizijsko kamero. »Gre za nenevarne odpadke, ki so po 
mletju čakali na odvoz. Pri gorenju se v ozračje niso sproščali 
zdravju nevarni plini,« so pojasnili v Dinosu. 

Manjši požar v Dinosu

Andraž Sodja,  
Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so minuli če-
trtek opravili predobravnav-
ni narok zoper Metija Pla-
vo in Uroša Kepica, ki jima 
kranjsko tožilstvo očita izsi-
ljevanje podjetnika in kmeta 
Aleša Šterna iz Srednje vasi 
pri Šenčurju. Gre za odmev-
ni primer, ki so ga gorenjski 
kriminalisti razkrili junija 
lani, obtožena pa naj bi v ne-
kaj letih z grožnjami izsilila, 
da jima je Štern plačal skup-
no 1,6 milijona evrov. Med-
tem ko prvoobtoženi Plava 
krivde ni priznal, se je Kep-
ic odločil drugače. Sodnica 
Marjeta Dvornik ga je zato 
na predlog tožilstva včeraj 
že obsodila na pogojno za-
porno kazen enega leta in 
štirih mesecev zapora s pre-
izkusno dobo štirih let, po-
leg tega mora oškodovancu 
solidarno povrniti 400 ti-
soč evrov protipravno prido-
bljene premoženjske škode. 
Glavna obravnava zoper Pla-
vo se bo začela, potem ko bo 
sodnica odločila o predlogih 
za izločitev dokazov.

Kepic: če se kaj zgodi,  
je zadaj družina Plava

Drugoobtoženi Uroš Ke-
pic se je s kranjskim tožil-
stvom sporazumel o pri-
znanju krivde, zato je tožil-
ka zanj na včerajšnjem naro-
ku za izrek kazenske sankci-
je predlagala pogojno zapor-
no kazen enega leta in šti-
rih mesecev zapora s preiz-
kusno dobo štirih let, ki jo je 
sodnica tudi potrdila. V ob-
tožnici so Kepicu očitali, da 
je marca 2011 Šternu pred-
lagal, naj za neka zemljišča 
uredi zazidljivost, na kasnej-
ših srečanjih, ki so večino-
ma potekala na Kepičevem 
domu, pa sta s Plavo od oško-
dovanca zahtevala plačilo 
denarja. Ker se je Štern zbal 
za svojo varnost, jima je na-
zadnje izročil 64 tisoč evrov. 
Oktobra 2011 je po navedbah 
tožilstva Kepic s Plavo peljal 
Šterna v gozd v Velesovem, 
kjer sta z grožnjami zahte-
vala, da mora plačati 150 ti-
soč evrov. Ker je Plava kasne-
je še poviševal svoje zahteve, 
jima je Štern pod pritiskom 
groženj do konca leta 2013 
v več zneskih izročil 400 ti-
soč evrov. V drugem delu ob-
tožbe je tožilstvo Kepicu še 
očitalo, da je od Šterna sam 

zahteval od osem do 25 tisoč 
evrov, ki pa jih oškodovanec 
ni nikdar izročil. 

»Če se meni ali družini 
karkoli zgodi, naj že zdaj 
povem, da za tem stoji Meti 
Plava in njegova družina,« 
je včeraj na kranjskem sodi-
šču poudaril Kepic, ki svoja 
dejanja obžaluje. Kot je raz-
ložil, je Šternu le svetoval, 
naj Plavi denar raje vrne, bil 
je tudi nekajkrat zraven, ko 
je Štern prinesel denar, ni 
pa vedel, da je šla zadeva v 
tako razsežnost. »Odkrito 
povem, da bi se rad tega re-
šil, a se nisem mogel reši-
ti družine Plava. Lahko po-
vem, da sem vesel, da sem 
danes tukaj in da sem se 
zdaj te družine rešil,« je po-
vedal sodnici. Kot je še po-
jasnil, ima dveletno hčer-
ko in bi rad mirno živel in 
skrbel za svojo družino, a se 
od družine Plava ni bilo eno-
stavno oddaljiti, saj je pre-
jemal nenehne grožnje in 
doživljal psihične pritiske. 
»Tudi od mene je Meti Plava 
zahteval 250 tisoč evrov, ker 
sem mu jaz predstavil Šter-
na, ki mu ni vrnil denarja.« 
Zatrdil je, da je prav on Šter-
nu, ko mu je ta predstavil ce-
lotno zgodbo s Plavo, sveto-
val, naj zadevo prijavi, če je 
ne more obvladati. Sodnici 
je še zatrdil, da od 400 tisoč 
evrov, kolikor jih je Štern 
izročil Plavi v njegovi pri-
sotnosti, ni prejel niti evra: 
»Vedno je Štern denar izro-
čil Metiju Plavi in on ga je 
odnesel.« 

Kazen primerna  
in pravična

Tožilka Polona Košnjek je 
dejala, da je pogojna zapor-
na kazen za Kepica primer-
na in pravična, saj ne gre 
zanemariti njegovega kon-
struktivnega priznanja kriv-
de, odnosa do očitanega ka-
znivega dejanja, obžalova-
nja, načina življenja po sto-
ritvi kaznivega dejanja in 
vloge, ki je bila pri izvršitvi 
kaznivega dejanja manjša 
od Plavine. Njegov zagovor-
nik Jaka Šarabon je ob tem 
dodal, da je pri Kepicu šlo le 
za verbalne grožnje, in še to 
bolj v obliki opozorila Šter-
nu, s kaznivim dejanjem pa 
se tudi ni okoristil. 

Oškodovanec Aleš Štern 
je preko svoje pooblaščen-
ke na sodišče vložil tudi pro-
tipravni premoženjski zah-
tevek v višini 500 tisoč evrov. 
Sodnica ga je v višini 400 ti-
soč evrov, kot navaja obtožni-
ca, tudi priznala, za preosta-
li znesek pa je Šterna napoti-
la na civilno pravdo. »Kljub za-
trjevanju, da niste ničesar pre-
jeli, je obligacijski zakonik ja-
sen, da vsi storilci kaznive-
ga dejanja solidarno sodelu-
jejo pri povrnitvi škode. Prav-
nomočna sodba bo tako pred-
stavljala za oškodovanca izvr-
šilni naslov, medtem ko sama 
izterjava ni stvar kazenskega 
postopka. Oškodovanec se bo 
sam odločil, kako bo ta znesek 
izterjal,« je razložila. Šternova 
pooblaščenka je sodišču tudi 
pisno sporočila, da se ji zdi 

pogojna obsodba premila ka-
zen za Kepica, vendar sodni-
ca njene »končne besede« ni 
upoštevala, saj pooblaščenka 
oškodovanca po zakonu o ka-
zenskem postopku nima po-
oblastil za predlaganje kazen-
ske sankcije.  

Plava obtožnice  
ne razume

»Ta obtožnica je dokaz, da 
papir prenese vse,« pa je na če-
trtkovem predobravnavnem 
naroku dejal Plava in razložil, 
da obtožnice ne razume, saj 
iz nje ni mogoče razbrati, kdaj 
naj bi prejel denarne zneske 
od oškodovanca in za kakšne 
zneske naj bi šlo. Njegov za-
govornik Mitja Sever je še po-
jasnil, da obtožnica ni krajev-
no in časovno konkretizirana, 
kar je tožilka Polona Košnjek 
zavrnila kot neutemeljeno. Po-
udarila je, da je zagovornik to 
trdil že v ugovoru zoper obto-
žnico, a je obtožnica po odlo-
čitvi izvensodnega senata vse-
eno pravnomočna. 

Odvetnik Sever je pred za-
četkom obravnavnega sojenja 
podal tudi vrsto predlogov za 
izločitev dokazov, ki naj bi bili 
pridobljeni nezakonito, pred-
vsem gre za posnetke, ki so 
bili pridobljeni brez odredbe 
sodišča. Tožilka pa je poudari-
la, da gre za posnetke, ki jih je 
oškodovanec posnel za lastno 
varnost in niso takšne narav-
ne, da bi razkrili zasebnost so-
govornikov, zato ocenjuje, da 
so ti dokazi zakoniti in njiho-
va izločitev ni utemeljena.

Kepic krivdo priznal,  
Plava ne razume obtožnice
Na kranjskem okrožnem sodišču se je s predobravnavnim narokom začel kazenski postopek zoper 
Metija Plavo in Uroša Kepica, obtožena milijonskega izsiljevanja šenčurskega kmeta Aleša Šterna.

Uroš Kepic (levo) je bil po priznanju, da je sodeloval pri izsiljevanju šenčurskega kmeta 
Aleša Šterna, obsojen na pogojno zaporno kazen, medtem ko prvoobtoženi Meti Plava vse 
očitke zavrača. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

S
eveda je bilo v so
boto takšnega in 
drugačnega spre
mljevalnega pro
grama na pretek. 

Kogar ni zanimalo smučan
je, je lahko kaj dobrega poje
del ali popil, se samo sončil, 
užival v otroškem živžavu 
na snegu ali prisluhnil nas
topajočim mladim glasbe
nim talentom.

Lions Ski Open, ki ga orga
nizira Lions klub Bled Golf 
je dobrodelna zimska prire
ditev, veleslalomska tekma, 
ki je odprta za vse smučarje, 
zbirajo pa sredstva za pomoč 
bolnim ali socialno ogrože
nim otrokom s področja 
Gorenjske. Tokrat je bil že 
petnajstič, zbrani denar pa 
bodo letos namenili nepro
fitnemu Centru slepih špor
tnikov Vidim cilj, katerega 
ustanovitelj in ambasador 
je Alen Kobilica, pa zavodu 
Pod strehco, Centru Korak 
in projektoma za zgodnje 
odkrivanje slabovidnosti ter 

ambulante pro bono v Kranju. 
Tekmo vsako leto spremlja 
tudi zanimiv glasbeno zaba
vni program, vožnje in dru
ženje slepih smučarjev ter 
bogat srečelov, kjer so vse 
srečke dobitne. Za glavno 

glasbeno kuliso so tokrat 
poskrbeli DJ Pero oziroma 
Peter Plesec, ki sta mu dru
žbo pod odrom delala tudi 
njegova Anja Kontrec ter 
triinpolletni Nik, ter zani
miv trio, fantje, ki prihaja
jo iz Kranja ter so si nade
li ime The Star Time Play
boys. Ponovno smo lahko 
srečali Alena Kobilico, nekaj 
besed pa spregovorili tudi 
s predsednico Lions Kluba 
Bled Golf, Karmen Vidmar. 
Ni manjkalo pestrega doga
janja za najmlajše, animacij 
in delavnic. 

Je pa Kranjsko Goro konec 
tedna ponovno obiskala 
de  žela »bavarskih lepotc
ev«, kjer poskrbijo za razgi
ban program ter za izdatno 
mero adrenalina in ravno 
tako zabave. Ne manjka tudi 
kulinaričnega razvajanja, za 
kar je v treh koncih tedna 

v februarju zadolžena ena 
izbranih gostiln. Med kuhar
skimi mojstri na snežni pla
ži smo tako to soboto uži
vali v domačih okusih oba
re, polente, kruha in krom
pirjeve pene izpod rok Uro
ša Štefelina in njegove ekipe 
iz Vile Podvin, nedelja je pri
padla gostilni Čuber. Nasle
dnjo soboto in nedeljo bodo 
kuhali Bizjakovi in Mihov
čevi. Deželo pa sta kulina
rično odprla prvi kuhalnici 
gostilne Krištof in Pr’ Mati
čku. Organizatorji »bavar
skih« koncev tedna na šti
rih kolesih vsakič pripravijo 
tudi pogovorni šov, kjer je v 
soboto gostoval Marko Grilc. 
Po Kranjski Gori se pa tako 
zadnje vikende prevaža kup 
bavarskih lepotcev na šti
rih kolesih, saj dežela BMW 
xDrive nudi in skriva še kak
šno dodatno presenečenje.

VESELJE NA SNEGU
Kranjska Gora je v soboto dopoldne kar »žuborela« od vsega vrveža. Pa še dopoldansko sonce  
je naredilo svoje. Je pa kraj istočasno gostil tri dogodke: dan nasmejanih obrazov in zabave, 15. Lions 
Ski Open ter deželo posebnih avtomobilističnih užitkov.

Alena Kobilico smo ujeli v pogovoru z Matjažem Zarnikom 
iz Komende.

Lionisti, ki so skrbeli za oder, nasmehe, organizacijo in srečke na mestu dogodka:  
Urban Centa, Gorazd Copek, Karmen Vidmar, Sindi Vladiković in gostujoči član iz  
Beograda Raša Vladiković

Peter Plesec, njegova Anja in sin Nik

Elanovci so skrbeli za test smuči iz kolekcije 2017/18. V 
družbi najmlajših, Matica in Luka, so: Darko Arh, Miha 
Truden in Rok Glinšek. 

Ekipa Vile Podvin z Marcelo Klofutar in kuharskim 
mojstrom Urošem Štefelinom je za obiskovalce 
adrenalinskega avtomobilističnega dogajanja ali le 
dogajanja na snegu pripravila izbor domačih okusov.

Na glasbenem odru so v soboto nastopili številni mladi 
talenti, med njimi tudi Tina Vinter iz Oplotnice. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Se je Triglava obličje pomračilo,
ko se v sive oblake je zavilo –
pomislilo ni
na ljudi,
ki so takrat v njegovih stenah bili.

Mu odeja ledena ovija srce,
še sonce ogreti ga zdaj ne sme –
miru si želi,
ne vseh teh ljudi,
ki hočejo, naj se z njimi mudi.

Si počitka želi v objemu snega,
da bi odeja ta čim bolj debela bila –
pokrila vse ostre čeri,
stezice in strme poti,
da človek našel več jih ne bi.

Potem bi se obličje mu smehljalo,
ko brezskrbno z gamsi bi kramljalo
in dežne kapljice bi mu umile lica,
nanje bi sedla utrujena ptica,
izpila kapljico, ki izpod skal pronica.

Ljubica Jančar

Čudovita pesem prav tako čudovite pesnice. Kot bi ta tre-
nutek, ko beremo pesem, bili na vrhu Triglava in uživali v 
vseh njegovih lepotah. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Triglav sanja

PESMI MLADIH

Mateja Rant

T
ridnevnega izob-
raževanja v Zapo-
toku nad Igom, 
ki ga je pripravi-
la Zveza taborni-

kov Slovenije, se je udeležilo 
tudi 16 tabornikov z Gorenj-
ske. Vsak si je sam zastavil 
izzive in cilje, ki jih je želel 
doseči. »Nekateri so se urili 
v dokazovanju svoje kuhar-
ske žilice, drugi so se trudi-
li zlivati svojo oblikovalsko 
kreativnost na papir, tretji 
pa so s polno odgovornostjo 
zažgali posodo goriva in se 
nato naučili ukrepati v kriz-
nih požarnih situacijah,« so 
le del dejavnosti, s katerimi 
so se spopadli mladi taborni-
ki, našteli v taborniški sekci-
ji za odnose z javnostmi.

»Na letošnji Megamodul 
sem izredno ponosen, že 
zato, ker se je večina nastani-
tvenih zmogljivosti zapolnila 

že v prvih štirih urah, kar potr-
juje dejstvo, da je zaniman-
ja za neformalno izobraževa-
nje med mladimi taborniki 
veliko,« je zadovoljen vodja 
Megamodula Mark Baltič, ki 
ga veseli, da so mladim dne-
ve zapolnili s kakovostnimi 
vsebinami, ki jih zagotavlja-
jo vrhunski mentorji. »Ver-
jamem, da se bo zanimanje 

za tovrstno izobraževanje v 
prihodnosti še stopnjevalo,« 
je zato prepričan Baltič. Ver-
jamejo namreč, da so tabor-
niki, ker sledijo svojim san-
jam, prihodnji super heroji, 
ki bodo uveljavili pozitivne 
vrednote naše družbe.

Taborniki so tako konec 
tedna namesto ob knji-
gah ali na zabavah preživeli 

povsem drugače. »Kot da bi 
tri dni prespal pri prijatelju 
in delal nekaj, kar oba vese-
li,« je svojo izkušnjo opisal 
Blaž Bergant, ki je bil s 14 leti 
najmlajši udeleženec Mega-
modula. Sam se je posve-
til ustvarjanju video vsebin 
pod mentorstvom režiserja 
in tudi kranjskega tabornika 
Mihe Knifica. 

PRIHODNJI SUPERHEROJI
Šestdeset mladih tabornikov iz vse Slovenije se je v začetku februarja udeležilo neformalnega 
izobraževanja Megamodul, na katerem so pridobivali kompetence za opravljanje različnih življenjskih, 
taborniških in poslovnih funkcij.

Udeleženci letošnjega Megamodula / Foto: foto sekcija Megamodula 2017

Alenka Brun

S
lab mesec pred 
četrtim Salonom 
penečih vin, ki ga 
je v petek po sta-
ri navadi gostila 

Velika dvorana ljubljanske-
ga Grand Hotela Union, so 
njegovi organizatorji prip-
ravili tiskovno konferenco. 
Letos RadoStne prireditve 
praznujejo dvajseti rojstni 
dan, prvič pa so pred ljub-
ljanskim salonom, organi-
zirali še salon penečih vin 
pri naših hrvaških sosedih, 
v Zagrebu. Najvišje ocen-
jena vina letošnjega Salona 

penečih vin pa smo spoznali 
in lahko tudi okušali ob obi-
sku dogodka. 

Z ljubljanskim salonom 
penečih vin se pravzaprav 
odpre sezona vinsko-kulina-
ričnih dogodkov v Sloveniji. 
Tako kot v preteklih letih so 
tudi tokrat na salonu združi-
li najboljše peničarje in nji-
hova vrhunska peneča vina, 
izbrano kulinariko in privabi-
li na obisk številne ljubitelje 
penečih vin. Organizatorji so 
ostali zvesti poslanstvu: širje-
nju in dvigovanju nivoja kul-
ture vina skozi izobraževan-
je. In če primerjamo obisk z 
lanskoletnim ali še prej, opa-
žamo, da je vse več ljudi, ki jih 

zanima kultura pitja vina ozi-
roma želijo izvedeti kaj več 
tudi o »mehurčkih«. 

Tokrat so se v Ljubljani s 
svojimi penečimi vini ogla-
sili tudi Hrvatje, tako kot so 
Slovenci gostovali na salo-
nu v Zagrebu, kjer med naj-
višje ocenjenimi vini najde-
mo tudi Isteničevo Prestige 
2011 ter Čarga/Since 1767, 
Donna Regina Rose 2013 iz 
Brd, ki pa sta dobili lepo šte-
vilo zmagovalnih točk tudi 
na domačem »terenu«. Tu 
so bila najvišje ocenjena vina 
naslednja: pri belih penečih 
vinih je prvo mesto osvoji-
la že omenjena Isteničeva 
Prestige 2011, z res rahlim 

minusom točk pa sta si dru-
go mesto delili Štajerki: Dop-
plerjeva Penina Diona 2010 
in Konjiška penina bela, let-
nik 2009, Zlati grič. Pri rose 
penečih vinih so bile vodilne 

Primorke: na ocenjevanju je 
zmagala Bjana Brut Rose, 
NV; druga je bila (ravno tako 
že omenjena) Donna Regina 
Rose 2013 in tretja Silverijeva 
Silveri Cuvee brut Rose, NV.

Z MEHURČKI V KOZARCIH

Martina Rebula je gostom 
znala odgovoriti na prav vsa 
vprašanja. 

Helena Gjerkeš je predstavila domačo penino, ki je med 
njihovimi vini novost.

Taras in Tadej Gašparin sta imela kar obiskano stojnico. 
Gašparinovi so znani po peninah kot tudi kot dobri gostinci. 

Vinska kultura zanima vse več ljudi, privlačno je tudi 
okušanje penečih vin. 

Na salonu lahko vidimo bolj ali manj sicer klasične, a tudi 
izvirne, drugačne ideje steklenic nežnega napoja. 
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v naši 
avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih daril 
(na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju  
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne avtobusne 
postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. 
Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za 

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

kava Barcaffe 250 g

Samo Lesjak

N
a tradicional-
nem letnem 
pevskem sreča-
nju se je pred-
stavilo devet 

pevskih zasedb: mešani pev-
ski zbor in fantovski kvintet 
Lomski fantje KUD Lom pod 
Storžičem, mešani pevski 
zbor Kres, ki deluje pri KD 
sv. Janeza Krstnika v Kovor-
ju, Gorščaki Združenja voja-
ških gornikov Slovenije – vse 
naštete vodi zborovodja Jože 
Tišler, mešani pevski zbor in 
vokalna skupina Carniolica 
KD Ignacij Hladnik Tržič, ki 
ju vodi Tomaž Meglič, žen-
ski pevski zbor in moški pev-
ski zbor Društva upokojen-
cev Tržič, oba pod taktirko 
Staneta Bitežnika, ter vokal-
na skupina Pueri cantorum, 
ki deluje pod okriljem KD 
Zupani in jo vodi Vili Bitenc.

Ponovno je zadonelo 
ubrano petje iz več kot sto 
petdeset grl tržiških pevk in 
pevcev. Skupine so se pred-
stavile z ljudskimi pesmi-
mi, deli slovenskih avtorjev 

ter s pesmimi po lastnem 
izboru, strokovna spremlje-
valka Andreja Martinjak pa 
bo organizatorju, OI JSKD 
Tržič, priporočila skupino 
za sodelovanje na letošnjem 

regijskem pevskem srečan-
ju. Tržiški pevski praznik je 
tudi tokrat popestril mode-
rator Janez Kikel, navzoče 
pa je nagovoril tudi župan 
Borut Sajovic.

KO PRIŠLA BO POMLAD
V prostorih Osnovne šole Bistrica v Tržiču je potekalo že 36. območno srečanje odraslih tržiških 
pevskih zborov in malih vokalnih skupin, imenovano Tržič poje.

Tam, kjer teče bistra Zila: Mešani pevski zbor KUD Lom pod Storžičem / Foto: Primož Pičulin

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 42 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 16 dečkov in 15 deklic. Naj-
lažji je bil deček, ki je tehtal 2440 gramov, najtežji deklici 
pa je tehtnica pokazala 4170 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 8 dečkov in 3 deklice. Najtežja je bila deklica, ki je 
tehtala 4030 gramov, najlažja pa je bila prav tako deklica, 
tehtala je 2920 gramov.

Novorojenčki

Kranj – Center Korak iz Kranja je gostil prvo damo slo-
venske zabavne glasbe Heleno Blagne. Uporabnike in 
zaposlene je navdušila s svojo preprostostjo in iskrenos-
tjo ter na njihovo prošnjo skupaj z njimi zapela del pesmi 
Srebrna reka, ki jo sicer prepeva z bratom Hajnijem. V 
pogovoru z Jeleno Jukič Wilfan je spregovorila o svojih 
začetkih, nastopih, uspehih, ki so sledili, trdem delu in 
vztrajnosti, pa tudi o družini, sinu Kristjanu, na katerega 
je zelo ponosna, ter lepih in prijetnih občutkih, ki jo pre-
vzamejo, ko ji po tolikih letih prepevanja še vedno uspe 
napolniti koncertne dvorane.

Helena Blagne zapela v Centru Korak

Helena Blagne z moderatorko in članico kluba En korak 
več Jeleno Jukič Wilfan ter direktorico Matejo Korošec ob 
obisku Centra Korak v Kranju / Foto: arhiv dogodka

Naklo – Dom Janeza Filipiča je v soboto gostil koncert 
harmonikarjev – nastopil je domačin Primož Gnidovec 
s prijatelji. Poleg petnajstletnega Primoža, ki je nedavno 
za svoje harmonikarsko znanje prejel zlato Avsenikovo 
plaketo, so nastopili tudi perspektivni Luka Mlakar, Matic 
Jeraj, Anže Pajič, Gašper Komac, Gašper Štajner in Mihael 
Štajner. Poskrbeli so za pester glasbeno-zabavni večer, ki 
je pritegnil mnoge obiskovalce, ki so lahko uživali v nasto-
pih mladih glasbenikov. Na odru so se harmonikarjem 
pridružili tudi baritonist Bojan Batič, kitarist Jože Teran 
in pevka Urška Kužet. Ideja za koncert se je sicer poro-
dila Primoževemu očetu Robiju Gnidovcu, ki je skupaj z 
domačim Prostovoljnim gasilskim društvom koncertni 
večer tudi uspešno organiziral.

Mladi harmonikarji navdušili

Obetavna glasbena perspektiva: mladi harmonikar 
Primož Gnidovec, pevka Urška Kužet in glasbenik Aljaž 
Oberkrainer, ki je tudi povezoval program. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V soboto, 25. februarja, bo ob 20. uri v dvorani v 
Stražišču pri Kranju koncert skupine Mali oglasi, ki bo 
predstavila svoj prvi album. Po koncertnem delu se v 
sodelovanju s plesalkami Country Line Dance obeta pust-
no obarvan glasbeno-plesni večer.

Koncert Malih oglasov ob prvi plošči



16

PRAZNOVANJA

TOREK_21. 02. 2017

TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Ana Šubic

Z
a dober zakon 
sta poleg ljubez
ni potrebna med
sebojno spošto
v anje in veli

ko potrpljenja. »Vedno sva 
tudi pomagala drug druge
mu, in to pri vsaki stvari. Z 
roko v roki se daleč pride,« 
sta 68letna Jerca in 75letni 
Miro Fende s Primskovega v 
Kranju pojasnila, kaj je ključ 
do trdnega zakona, ki pri nji
ma traja že pol stoletja.

Zlato poroko sta prazno
vala 28. januarja. Poroč
ne zaobljube sta obnovila 
v domači cerkvi pred žup
nikom Francijem Godcem 
ter sorodniki in prijatelji. 
Sledilo je slavje v enem od 
kranjskih gostišč, kjer so se 
zabavali ob zvokih žive glas
be. Za piko na i sta si zakon
ca Fende po zlati poroki pri
voščila še oddih v toplicah, 
s katerim ju je presenetila 
hčerka Helena, medtem ko 
je sin Mirko poskrbel, da sta 
si po petdesetih letih lahko 
nadela nova poročna prsta
na, v katerih sta tudi pretop
ljena prvotna prstana.  

»Čudovito je bilo,« se zla
te poroke spominjata Fen
detova. Njuna poroka 28. 
januarja 1967 je bila pre
cej drugačna, izjemno skro
mna. Civilno sta se poroči
la v Kranju, cerkveno pa na 

Mirovem domačem Prim
skovem. »Jaz sem imela 
19 let, Miro pa 26. Ničesar 
nisva imela, zato slavja ni 
bilo. Njegova mama je sku
hala malo goveje juhe, pra
žen krompir in kislo zelje,« 
se spominja Jerca. Njuni 
poročni priči sta bila Mirov 
zdaj že pokojni brat Peter in 
Jerčina sestra Slavka, ki sta 
se poročila tri mesece pred 
njima in sta bila glavna »kri
vca«, da sta se Miro in Jerca 
sploh spoznala. Najprej sta 
se namreč zaljubila Slavka 
in Peter. Bilo je na zabavi po 
zaključku šmarnic na Bre
gu, teden dni kasneje pa je 

Peter starejšega brata Mira, 
ki je že vozil avto, prosil, naj 
ga pelje k Slavki v Žlebe pri 
Medvodah. Tako sta se spoz
nala še Miro in Jerca, kmalu 
za tem je iskrica preskočila 
tudi med njima, dve leti kas
neje pa sta si obljubila večno 
ljubezen in zvestobo.

Jerca, rojena Virant, sicer 
izvira iz delavske druži
ne, njen mož pa je iz kme
čke družine, po domače pr’ 
Potrat na Primskovem. Na 
domači parceli sta Fendeto
va, ki sta sicer delala v Iskri, 
zgradila hišo, v katero sta se 
preselila leta 1978. »Veliko 
odrekanja je bilo potrebno, 

vse sva vtaknila v hišo. Naji
no življenje so zaznamovali 
skromnost, delo in pošten
je,« je dejala Jerca.

Danes jima dneve zapol
njuje skrb za dom, rože in 
vrt. Zdravje jima dobro slu
ži, vsak dan se odpravita na 
enourni sprehod čez prim
skovško polje. Veliko veselje 
jima predstavlja 16mesečna 
pravnukinja Neža, pohvalita 
pa se lahko tudi s štirimi že 
odraslimi vnuki: Martinom, 
Petro, Domnom in Alešem. 
In česa si želita v prihodnje? 
»Samo zdravja in medseboj
nega razumevanja, pa miru 
tudi,« sta odvrnila.

ZLATA ZAKONCA FENDE
Zlato poroko sta praznovala Jerca in Miro Fende s Primskovega v Kranju. Pred petdesetimi leti sta  
se poročila zelo skromno, je bila pa zato nedavna obnova poročnih zaobljub toliko bolj slovesna.

Zlatoporočenca Jerca in Miro Fende s pravnukinjo Nežo,  
v ozadju sta sin Mirko in hči Helena.

Obnovi poročnih zaobljub je sledilo slavje v krogu svojcev in prijateljev.

Jerca in Miro Fende na poročni dan 28. januarja 1967

»Vodnarka«
Vedno z zanimanjem berem 
vašo rubriko, zato sem se tudi 
jaz odločila, da vas prosim, ali 
mi lahko pogledate. Zanima 
me, kaj me čaka v tem letu, 
zdravje in počutje. Zdravje 
moža in kakšna bo sinova pri-
hodnost.
Obremenjeni ste s težavami, 
na katere ne morete vplivati. 
Skrbi vas za moža in sina, 
nase pa vedno pozabite in 
ste čisto na koncu vrste. Tež-
ko se boste spremenili, saj je 
vse to globoko zakoreninjeno 
v vas. Pred vami je lepše leto, 
kot ste sicer navajeni. Dobro 
je in to vas rešuje v težjih tre-
nutkih, da vedno in povsod 
najprej vidite pozitivno plat 
in ne obratno. Na splošno 
se boste počutili veliko bolje, 
kar seveda dobro naredi tudi 
pri zdravju. V drugi polovici 

leta je na vidiku daljša pot, 
pojdite in ne iščite izgovo-
rov. Tudi pri denarju se obr-
ne na bolje. Mož ima videti 
obiske pri zdravnikih, a lahko 
so le kot kontrolni pregledi. 
Težave, ki jih ima že dlje časa, 
se umirijo. V sebi ima neki 
strah, ki pa ni potreben. Pri 
sinu vidim večje spremem-
be v času poletja. Posijalo 
bo sonce v njegovem življe-
nju in kar naenkrat mu bodo 
nedosegljive stvari postale 
mogoče in rešljive. Do sedaj 
se je večkrat ustavil, ker se ni 
znal odločati, tokrat bo dru-
gače, saj bo točno vedel, kaj 
si želi. Želim vam vse dobro.

»Bela marjetka«
Z velikim veseljem vam pišem 
in se vam zahvaljujem za vaše 
dragocene besede in mnenja. 
Zanima me za zdravje v dru-

žini. Kako bo s sinovo službo, 
si bo ustvaril dom, imel otro-
ke? Kaj pa hči, se bo poročila? 
Zanimajo me tudi denarne 
zadeve, se bodo kaj izboljša-
le. Hvala vam za odgovore, s 
katerimi nas osrečujete.
Najlepše hvala za prijazne 
in iskrene besede. Pri možu 
vidim zdravstvene težave, 
ampak vse to je tisto, kar je 
že navajen in je postalo del 
njega. Čim več naj bo zunaj, 
na svežem zraku, na toplih 
žarkih. Vaše zdravje bo še 
kar v redu in za vnaprej vam 
ne vidim več poškodb. Pride-
jo trenutki, ko ste utrujeni, 
preutrujeni od življenja in 
vsega, kar prinaša. Skrbi vas 
za oba otroka in njuno pri-
hodnost, a naj vam povem, 
da tako sina kot hčerko čaka 
še veliko lepega. V roku ene-
ga leta se bo sinu končno 

sestavil mozaik, ki si ga želi, 
čeprav je že nehal verjeti. 
Prav kmalu se mu obeta pri-
ložnost za boljšo službo in 
ne bo okleval. Ustvaril si bo 
družino, vidim dva otroka. 
V njem je neka stara žalost, 
ki ga zadržuje pri načrtih, te 
blokade kmalu ne bo več. Hči 
živi v svojem svetu, verjame 
v dobro in to se ji tudi zgo-
di. Pri zdravju ji na splošno 
vidim lepe spremembe. Ne 
bo ostala sama, poročila se 
bo in v dvoje ji bo vsekakor 
lažje in lepše. Glede denarja 
imate kar težke misli, a v sre-
dini leta prihaja do pozitivnih 
sprememb, ki jih boste zelo 
veseli. Lažje boste zadihali in 
ne bo vam treba več prešte-
vati vsakega kovanca. Življe-
nje se bo postavilo na prave 
tirnice. Toplo vas pozdrav-
ljam in vam želim vse lepo.

Pod geslom Časopis si je bral-
ka izbrala poljubne karte in 
zanima jo, kako se bo razple-
tla družinska zadeva in kaj ji 
prinaša letošnje leto. Imamo 
sedem kart Hiša, Potovanje, 
Sreča, Sodnik, Nekaj denarja, 
Ljubosumje in Ljubimec. Kot 
že vemo, se najprej pogle-
da vsaka posamična karta, 
nato jih povezujemo. Seveda 
najprej prvo in potem vsako 
naslednjo, kar pa ni pravilo, 
in tudi ni tako v tem prime-
ru. Najprej nam v oči pade 
karta Sreča in nam pove, 
da bo na koncu vse dobro. 
Hiša in Potovanje nakažeta 
odhod nekoga iz domačega 
okolja in v zadnji karti vidi-
mo, da gre za moško osebo, 
lahko je mož ali sin. V karti 
Ljubosumje se pokaže še 
neka tretja oseba, ki močno 
vpliva na zadevo oziroma 
težavo, ki je v domu. Bralki 
svetujem, naj bo previdna in 
pazljiva, saj moška oseba, ki 
ji veliko pomeni, nekaj skri-
va in ni tako iskrena, kot se 
kaže na ven. Vse to se vidi v 
povezavi treh kart Sodnik, 
Nekaj denarja in Ljubosum-

je. Nekaj je prikrito in nevid-
no očem. On bi sicer prišel z 
besedo na dan, vendar se boji 
posledic in izgube vsega tis-
tega udobja, ki ga je deležen. 
Hiša bralki da vso potrebno 
zaščito, varnost in stabilnost, 
saj je po naravi odločnega 
značaja in nikoli ni zadovolj-
na z manj. Karta Sreča prina-
ša tudi pomlad in v tem času 
se bodo razkrile skrivnosti, 
Sodnik prinese modre odloči-
tve in vse se postavi na svoje 
mesto. Leto bo burno, pestro, 
a dobro.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas s 
pripisom 'šola vedeževanja' 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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                        + poštnina

EUR

Knjiga je popoln 
vodnik zdravega 
prehranjevanja. 
Primerna je tako za 
skrbne gospodinje, 
kakor tudi za 
novopečene kuharske 
mojstre. Priporočamo 
jo tudi kot koristen 
učbenik za mlade 
kuharje. Vodilo, ki 
je bilo rdeča nit pri 
nastajanju knjige 
je, prikazati kako 
sestaviti enostavne, 
denarnici prijazne 
uravnotežene obroke 
za vso družino. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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

142 strani; 200x 230 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

9   90

                        + poštnina

16  00
EUR

Cena knjige je 

Priročnik  prinaša 
najsodobnejša 
dognanja in nazorno 
slikovno gradivo vsem, 
ki si želijo postaviti 
visoke grede ali urediti 
vrtiček v posodah na 
balkonih in terasah. 
Bralca seznani  s 
posebnostmi gojenja 
vrtnin na gomilah 
ter vzpodbuja, da 
si z njimi poveča 
površino pridelave 
na vrtu.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Cena: 17 €

Visoke grede·in
vrtički v posodah

Miša Pušenjak

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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

146 strani; 170 x 230 mm; mehka vezava

Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 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.

1. nagrada:  bon v vrednosti 15 EUR v Monokel Optiki
2. nagrada:  bon v vrednosti 15 EUR v Monokel Optiki
3. nagrada: bon v vrednosti 10 EUR  za BvF vadbo 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 8. marca 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.

w
w
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Pevec Marc Anthony (48) je našel 
ljubezen v sedemindvajset let mlaj-
ši manekenki Mariani Downing 
(21). Videvati naj bi se začela pred 
nekaj meseci, ko se je Anthony raz-
šel s soprogo Shannon De Limo. 

Zelo sta zaljubljena in neločljiva, je potrdil vir za TMZ. 
Par naj bi se spoznal na neki večerji, pevec pa je svoje 
novo dekle že predstavil oboževalcem, ko je na koncertu 
v Madison Square Gardnu pesem posvetil prav njej.

Marc Anthony zaljubljen v mlajšo

Bivšega moža ameriške igralke Hilary 
Duff, nekdanjega hokejskega igralca 
Mikeja Comrieja (36), preiskujejo zaradi 
večkratnega posilstva, ki naj bi se zgodi-
lo v njegovem domu v Los Angelesu. On 
obtožbe zanika in trdi, da je bilo dejanje 

sporazumno. Po poročanju TMZ je vpletena še ena žen-
ska, prijatelj hokejista pa pravi, da Comrie žensko pozna 
že dlje časa, ter dvomi, da je prijava pristna. Hilary in Mike 
sta bila poročena šest let, skupaj imata sina Luca.

Bivši mož Hilary Duff obtožen

Zvezdnica filma Avatar Zoe Saldana (38) 
je tretjič postala mamica. Tudi tokrat sta 
se z možem, italijanskim umetnikom 
Marcom Perego razveselila sinčka in ga 
poimenovala Zen. Presrečni in blagoslo-
vljeni smo, ker se je naša družina pove-

čala za novega člana. Že trije fantki, je sporočila igralka, ki 
ima že dvoletna dvojčka.

Še en fant za Zoe Saldano

Osemletni dvojčici Lise Marie Presley 
(49) Finley in Harper sta začasno predani 
v skrb socialne službe. Dekličinega oče-
ta, glasbenika Michaela Lockwooda (55) 
namreč preiskujejo zaradi otroške por-
nografije. Lisa Marie, hčerka pokojnega 

Elvisa Presleyja, namreč trdi, da ji je bilo slabo, ko je na nje-
govem računalniku videla več sto neprimernih fotografij.

Elvisovi vnukinji odvzela socialna služba

VRTIMO GLOBUS

U. Gluščič, A. Brun

Številni znani slo
venski obrazi so se 
tokrat zbrali v dvo
rani Stare elektrar
ne v Ljubljani, kjer 

so prisluhnili Urški Vučak in 
Žigu Gombaču, ki sta s kan
čkom humorja predstavila 
pomladne novosti in osve
ženo podobo Planeta TV. 
Urban Lutman je ob sprem
ljavi benda Josip Brass zapel 
pesem Vrnem se, nosilno 
pesem pomladne kampan
je Planeta TV, kasneje pa so 
oder zasedli člani glasbene 
zasedbe Dan D.

Na Planetu TV to po
mlad prihajata novi igrani 

slovenski seriji: v humori
stično obarvani seriji Dra
gi sosedje bodo v ospred
je postavljeni razburkani 
sosedski odnosi, na male 
ekrane pa prihaja tudi prav 
posebna družina – Česno
vi. S pomladjo se na Planet 
TV vračajo tudi priljublje
na serija Ena žlahtna štori
ja, Ta teden z Juretom God
lerjem in Galileo, informati
vna oddaja Planet Danes pa 
bo v novo sezono vstopila v 
prenovljeni podobi. Pomla
dna novost Planeta je tudi 
serija oglasov, v katerih svo
jo življenjsko zgodbo pred
stavljajo znane osebnosti iz 
sveta športa in zabave: Hele
na Blagne, Tim Gajser, Jure 
Godler,  Janja Garnbret, 

Domen Škofic  in glasbena 
zasedba Dan D. 

V novem kvizu 2 na 2 bos
ta Boštjan Klun in Žiga Gom
bač iskala najpametnejši slo
venski par. Žiga Gombač ve
lja za novi obraz Planeta TV, 
kot pravi, pa v vlogi voditel
ja novega kviza zelo uživa. 
»Lahko rečem, da je ta vloga 
zelo zanimiva izkušnja, saj 
se vsak dan česa novega nau
čim. Imam krasno ekipo, ki 
me podpira. Res je, da je tem
po kar napet in včasih kakšno 
uro manj spim, ampak sam 
pravim, da se vedno najde 
čas za nekaj, kar rad počneš,« 
je še dodal Gombač.

V petek in soboto pa smo 
na Gospodarskem razstavi
šču v Ljubljani dobili izbor 

pevcev, ki se bodo v petek 
pomerili v finalnem delu 
letošnje EME in se tako bori
li za vstopnico za nastop za 
Evrosongu 2017. Na prvem 
predizboru EMA 2017 so se 
tako v finale uvrstili KiNG 
FOO s pesmijo Wild Ride, 
Nika Zorjan s Fse, Sell out 
z Ni panike in Omar Naber 
s pesmijo On My Way; v 
drugem pa Raiven s pesmi
jo Zažarim, BQL s Heart 
of Gold, Tim Kores z Open 
Fire in Nuška Drašček s Flo
wer in the Snow. Bo preboj 
uspel lanskoletni drugouvr
ščeni Raiven ali pa mladima 
fantom s pesmijo Heart of 
Gold ali pa morda pa komu 
od drugih, bomo izvedeli 24. 
februarja zvečer. 

POMLAD NA PLANETU
V ljubljanski Stari elektrarni je minuli četrtek že zadišalo po pomladi in novostih, ki jih pripravljajo na 
Planetu TV. Za glasbeno popestritev večera je poskrbela zasedba Dan D. Konec tedna pa smo dobili 
osem finalistov, ki se bodo v petek potegovali za glavno vstopnico za letošnji Evrosong v Ukrajini.

Pomladne novosti na Planetu TV sta zbranim v Stari 
elektrarni s kančkom humorja predstavila Urška Vučak in 
Žiga Gombač. / Foto: Tina Dokl

Režiser Igor Stoimenov, Petra Šušteršič, Ines Grobler, Tina 
Česen in Vladan Andjelković, ki je oktobra lani prevzel 
vodenje Planet TV. / Foto: Tina Dokl

Voditelj informativne oddaje Planet Danes Mirko Mayer in 
vremenoslovec Bojan Ilijanič / Foto: Tina Dokl

S pomladjo se na Planet TV vrača tudi Ta teden z Juretom 
Godlerjem. / Foto: Tina Dokl

Igralci nove humoristično obarvane serije Dragi sosedje, 
kjer brez razburkanih sosedskih odnosov pač ne gre. 

Igralec Matjaž Javšnik v družbi novinarke in voditeljice 
osrednjih novic na Planetu TV Jerce Zajc Šušteršič 

V Stari elektrarni smo srečali tudi slovensko pevko 
in igralko Katarino Malo, ki je leta 2011 zaslovela z 
uspešnico Ciao ciao. Februarja 2016 pa je na Planetu 
TV začela voditi tudi otroško kuharsko oddajo Glej, kdo 
kuha. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Zopet sem našla knjigo, ki 
me je popolnoma prevzela. 
Danes pravijo, da te mora 
katerakoli umetnost šokirati. 
Robert Seethaler se je odlo-
čil napisati zgodbo povsem 
navadnega človeka nekje vi-
soko v Alpah. Ne uporablja 
vulgarizmov, ni umorov, nič 
seksizma, nič preklinjanja, 
ne zlobe in sovraštva. Knjiga 
ima najvišje ocene strokov-
njakov in bralcev. 

Glavni junak Egger je bil 
nezakonski otrok. Mati je 
kmalu umrla in mladost je 
preživel pri stricu. K hiši je 
prišel z usnjenim mošnjičkom 
okrog vratu in le njegovi vse-
bini se je imel zahvaliti, da je 
lahko tam bival. Pravzaprav 
so mu namenili dve vlogi. Ne-
prestano je delal in kadar se 
je gospodarju zaljubilo, ga je 
tepel. Ko se mu je pri osemnaj-
stih uprl in zaradi zbite skle-
de ni hotel več nastaviti gole 
zadnjice, je šel od hiše. Zaradi 
poškodbe noge je moral šepa-
joč hoditi po svoji življenjski 
poti. Bil je močan, toda po-
časen. Počasi je mislil, počasi 
govoril, počasi hodil, vendar je 
vsaka njegova misel in vsaka 
njegova beseda, vsak njegov 
korak puščal jasno sled, in to 
natanko tja, kamor je sodila. 
Srečal je Mario, sorodno dušo. 
Vzel jo je plaz. Le za kratek 
čas je okusil imeti nekoga rad. 
Delal je v podjetju za gradnjo 
žičnic. Plava Liza, kot so rekli 
vzpenjači, je bila nekaj veliča-
stnega in bil je del tega. Kljub 
temu, da je šepal, so ga kasne-
je vpoklicali v vojsko. Dodeljen 
je bil na Kavkaz in osem let 
preživel v ruskem ujetništvu. 

Pa vojna ni bila najhujša reč 
v njegovem življenju. Njegova 
kriva noga mu je oteževala 
hojo po ravnem, na gori je bil 
edini, ki je hodil naravnost. Po 
vrnitvi iz ujetništva je njegovo 
podjetje za gradnjo žičnic pro-
padlo. Druga so postala tako 
moderna, da temu ni več sle-
dil. Postal je gorski vodnik. Na 
planinskih poteh je večinoma 
molčal. Kdor odpira gobec, 
temu se zapirajo ušesa, je sli-
šal in s tem se je popolnoma 
strinjal. Če ni bilo treba, ni go-
voril. Občudoval je tehnološko 
pridobitev televizijo. Ni pre-
mogel tiste neizmerne vztraj-
nosti, s katero so lahko ljudje 
ure in ure strmeli v migetajo-
če slike, ki jih je mimogrede 
imel na sumu, da na dolgi rok 
lahko človeku omračijo vid in 
zmehčajo pamet. Videl je naj-
lepšo žensko Grace Kelly in 
dva mlada Američana, ki sta 
stopila na Luno. 

Egger je bil zadovoljen s svo-
jim življenjem, kljub temu, da 
bi z današnjimi očmi ne videli 
nič posebnega. Bedo in revšči-
no, garanje in životarjenje. 
Pa ni niti enkrat obupal. Ni 
potreboval zdravnika. Živel je 
z naravo. Tam je našel tolaž-
bo, upanje, zdravje, preživet-
je, srečo in ne nazadnje tudi 
Mrzlo Gospo. Doma imam 
veliko knjig. Dobro knjigo 
rada kupim in jo preprosto 
postavim na knjižno polico. 
Vse pogosteje kdo od domačih 
vpraša, kaj imamo dobrega za 
brati. Ko sem prišla v knjigar-
no, sem kupila kar dve. Eno 
zame, drugo za darilo.

Vse življenje
Janez Logar

… da boš dolgo živel in ti 
bo dobro na zemlji. Tako je 
zapisano v sveti knjigi in tako 
drži. Otroci se ne moremo up-
reti želji in nuji, da bi spošto-
vali svoje starše. Oni so nam 
dali življenje, nas vzgajali in 
pripravili za odraslo dobo. V 
začetnem obdobju življenja je 
spoštovanje staršev s strani ot-
rok še pogojeno s preživetjem. 
Vendar ne glede na to si vsak 
otrok globoko želi spoštovati 
svojega očeta in svojo mamo. 
To mu povečuje njegovo srečo. 
Vse to so naravne zakonito-
sti, ki si jih človek ni izmislil. 
Dala nam jih je narava in v 
naše dobro je, če se jih držimo.

Nato odrastemo. Začnemo 
skrbeti zase in za svoje pre-
živetje, trudimo se za svoje 
družine in vsak na svoj način 
iščemo zadovoljstvo na tem 
svetu. Nikoli pa se ne moremo 
odpovedati želji, da bi spošto-
vali svoje starše, ker so oni za 
nas največje možne svetinje. 
Pogosto pridemo do čudnega 
nasprotovanja v samem sebi. 
Želimo spoštovati svoje rodi-
telje, oni pa se obnašajo, da 
tega ne moremo delati. Žal 
se to dogaja že pred odraslo 
dobo. Kako naj otok spoštuje 
očeta, ki ga pretepa? Ne more 
ga. Kako naj otrok izsili lastno 
spoštovanje do mame, ko pa 
mama naj vpije in nori, ker je 
(spet) polil juho po mizi? Ne 
more tega storiti, ker ne do-
jame, zakaj najlepše žensko 
bitje na svetu kriči nanj. 
Kako naj odrasel človek spoš-
tuje očeta, ki popiva in vedno 
sproti pozabi na njegov rojstni 
dan? Ne more se prisiliti, da bi 
ga spoštoval – pa če se še bolj 

trudi. Kako naj najstnik spoš-
tuje očeta, ki mu zaradi slabe 
ocene pogosto zabrusi: »Saj 
iz tebe nikoli ne bo nič.« Ne 
samo da ga ne more spoštova-
ti, to ga zelo prizadene. Kako 
naj odrasla hči spoštuje svojo 
mamo, ko pa jo po vasi opra-
vlja, ker ji je razpadel zakon. 
Če bi jo še rajši, je ne more, ker 
ji samo še povečuje bolečino 
ločitve. Kako naj odrasel sin, 
ki je izgubil službo, spoštuje 
mamo, ko mu je spet poveda-
la, da je on sam kriv. Names-
to da bi ga vprašala, kako se 
počuti in da mu zaupa. Tako 
se bo sin obrnil in odšel – brez 
spoštovanja do nje.

Otroci nas bodo lahko spoš-
tovali, ko se bomo mi obnašali 
tako, da jim bomo to omo-
gočili. Mi moramo s svojim 
vedenjem dopustiti, da nas 
oni spoštujejo, saj je to njiho-
va velika naravna potreba in 
naša sreča. Starši, kot ljudje z 
več izkušnjami in več življenj-
skega znanja, smo bolj odgo-
vorni kot naši otroci. Enako 
je pomembno, da mi njih 
najprej spoštujemo in da se 
najprej mi sami obvladujemo. 
Včasih se moramo zavestno 
odločiti za poteze, dejanja, 
vedenje, način komunikacije, 
ki bodo nam v čast in našim 
otrokom v spodbudo, da nas 
bodo lahko spoštovali in nas 
posnemali. Saj pogosto želi-
mo, da so takšni, kot smo jih 
učili, kajneda. Bolj kot besede 
so pomembni zgledi – besede 
mičejo, zgledi vlečejo.

Spoštuj očeta in mater …

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, kuhana govedina, 
pražen krompir, zeljna solata s fižolom, miške s skuto; večerja: 
koruzna ocvirkovka, mošt ali bela kava
Ponedeljek – kosilo: goveji golaž, polenta s parmezanom, radič 
s fižolom v solati; večerja: široki rezanci z maslom in orehi, 
sadna kupa s smetano, kakav
Torek – kosilo: gurmanska fižolova juha z mletim mesom, za-
pečene skutne palačinke, kompot; večerja: krompirjeva solata 
z lečo, hrenovke, bela kava
Sreda – kosilo: piščančji srčki v omaki, kruhovi cmoki, zeljna 
solata s krompirjem; večerja: jajčna ponev s špinačo, kruh, 
jabolka s kokosom
Četrtek – kosilo: korenjeva juha, pečena piščančja bedra, gra-
hov riž, rdeča pesa s hrenom v solati; večerja: dušena jabolka 
z borovnicami in cimetom, drobno pecivo, sadni čaj
Petek – kosilo: fižolova juha z riževimi rezanci, skutni štruklji z 
maslenimi drobtinicami in medeno polivko, kompot; večerja: 
ocvrte sardele, okisan krompir, čebulni kruh
Sobota – kosilo: enolončnica iz ledvičk iz ekonom lonca, krofi, 
sadni sok; večerja: dušena kisla repa, krvavice ali pečenice, 
kruh, krofi, čaj

Koruzna ocvirkovka

V skledi poparimo četrt litra koruzne moke s pol litra slanega 
vrelega kropa in s kuhalnico dobro premešamo. Ko se nekoliko 
ohladi, dodamo 4 dag kvasa, ki ga prej razmešamo s tremi 
žlicami toplega mleka ter tri četrt litra pšenične moke. Testo 
dobro stepemo in na toplem vzhajamo. Vzhajano testo zelo 
tanko razvaljamo ter na gosto potresemo z razgretimi in neko-
liko ohlajenimi ocvirki, ki jim lahko dodamo nekaj prepraženih 
kruhovih drobtin in po okusu tudi cimet. Ocvirkovko zvijemo, 
pustimo še malo vzhajati, jo premažemo s stopljeno mastjo, 
spečemo pri 180 stopinjah C, še toplo razrežemo in ponudimo.

Preprosti krofi

Potrebujemo: 50 dag moke, četrt litra mleka, 5 dag sladkorja, 2 
žlici kisle smetane, 4 dag kvasa, 2 rumenjaka, 2 žlici ruma, sol.
Kvas vzhajamo v enem dl mlačnega mleka, ki smo ga odvzeli 
od četrt litra in zmešamo z ostalimi sestavinami v testo, ga 
stepamo ter vzhajamo na toplem 1 uro. Nato testo na debelo 
razvaljamo, s kozarcem izrežemo kroge, jih v vročem olju z 
obeh strani ocvremo – če imamo srečo, bomo dobili tudi bele 
paščke – jih odcedimo na kuhinjskem papirju, posujemo z 
mletim sladkorjem in ponudimo.

Goveji polpeti in kremna blitva
Ni pravega nedeljske

ga kosila brez prave gove
je juhe. Meso iz nje je zelo 
mehko in se kar ''trga''. Tako 
meso je odlično za pripravo 
polpetov. H govedini se od 
zelenjave še posebej prile
žeta blitva ali špinača. To
rej, s kombinacijo govejih 
polpetov, kremne blitve in 
pire krompirja zagotovo ne 
bomo zgrešili. 

Za pripravo polpetov po
trebujemo: 250 g kuhanega 
govejega mesa iz juhe, 50 g 
pora, 4 žlice krušnih drob
tin, 1 jajce, sol in poper, če
trt žličke mlete paprike, 2 žli
ci olja.

Por narežemo na kolobar
je ter ga na hitro prepražimo 
na žlici olja. Meso iz juhe 
narežemo na zelo majhne 

koščke ali ga zmeljemo. V 
skledi zmešamo pripravlje
no goveje meso in por. Po
solimo in popopramo po 
okusu, potresemo z mleto 
papriko, dodamo razžvrklja
no jajce in krušne drobtine. 
Vse skupaj dobro zmešamo. 
Iz pripravljene mase obliku
jemo polpete. Polpeti naj po
čivajo v hladilniku 10 minut 
ali več, da se nekoliko utrdi
jo in postanejo bolj kompak
tni. V ponvi segrejemo olje 
in na njem polpete popeče
mo z obeh strani. 

Nasvet: Maso za polpete 
solimo po okusu. Verjetno 
je nam sploh ni treba soliti, 
saj je lahko meso iz juhe že 
dovolj slano. Pred koncem 
peke polpete z obeh stra
ni na tanko premažemo z 

oljem in jih pečemo še mi
nuto na vsaki strani. Tako 
bodo polpeti dobili hrustlja
vo skorjico. 

Za pripravo kremne blitve 
potrebujemo: 300–400 g 

blitve, 0,5–1 dl polnomastne
ga mleka, 1 košček masla, 2 
stroka česna, sol in poper, 
muškatni orešček.

Blitvo zalijemo z vrelo 
vodo ter jo v pokriti posodi 

pustimo stati 5 minut. Pre
cedimo in jo narežemo na 
manjše kose. V kozici raz
topimo maslo ter na njem 
prepražimo nasekljan če
sen. Dodamo narezano 
blitvo. Posolimo, na ra
hlo popramo in začinimo s 
ščepcem muškatnega orešč
ka. Pražimo oz. kuhamo še 
5 minut. Vse skupaj zmelje
mo s paličnim mešalnikom 
v kremno zmes. Prilijemo 
mleko, premešamo in na 
nizki temperaturi kuhamo 
še nekaj minut.

Nasvet: Za isti recept lah
ko uporabimo namesto bli
tve tudi špinačo. Za še bolj 
poln okus na koncu v oma
ko vmešamo še malo sme
tane za kuhanje ali kisle 
smetane.
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sudoku_LAZJI_17_15
NALOGA

5 8 9
9 3 6 8

7 5 2 4
8 1 6 5

5 9 7
7 6 3 4

5 7 3 2
4 8 5 3

1 8

sudoku_LAZJI_17_15

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_15
NALOGA

9 3 6 2 7
2 5
4 9 3

4 5 2
4 5 7 9

1 3 9
1 9 6

3 8
6 8 1 7

sudoku_TEZJI_17_15

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 
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196

38
6817

sudoku_TEZJI_17_15

REŠITEV

936215487
172684935
854973261
769341528
428567319
513892746
287139654
341756892
695428173

sudoku_LAZJI_17_15
NALOGA

589
9368

7524
8165

597
7634

5732
4853
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sudoku_LAZJI_17_15

REŠITEV

514869237
932417568
678532941
821374695
345691782
796285314
159743826
487926153
263158479

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 22. 2.
18.20 MANCHESTER BY THE SEA
20.45 T2 TRAINSPOTTING
16.30 UDARI KOT DEDEC
18.00, 20.10 PETDESET ODTENKOV TEME
16.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
18.10 JACKIE
20.00 DEŽELA LA LA
15.10, 16.45 VRABČEK RICHARD, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 22. 2.
18.30 MANCHESTER BY THE SEA
18.20, 21.10 T2 TRAINSPOTTING
16.40, 20.40 UDARI KOT DEDEC
15.40, 16.50 VRABČEK RICHARD, sinhro.
17.30, 18.40, 20.00, 21.00  
PETDESET ODTENKOV TEME
17.50 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
15.45 LEGO BATMAN FILM, 3D, sinhro.

20.15 KROGI 
16.10 ZAPOJ, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 24. 2.
18.00 NEVIDNO ZLO: ZADNJE POGLAVJE
20.00 JAZ, DANIEL BLAKE

Sobota, 25. 2.
16.00 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, 
sinhro.
18.00 JAZ, DANIEL BLAKE
20.00 DEŽELA LA LA

Nedelja, 26. 2.
16.00 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, 
sinhro.
18.00 MAGIČNE ŽIVALI
20.30 NEVIDNO ZLO: ZADNJE POGLAVJE

Ponedeljek, 27. 2.
17.00 TROLI, 3D, sinhro.
19.00 PR’ HOSTAR

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 21. februarja
18.00 Spiro Scimone: DOL (v dvorani PGK)

Sreda, 22. februarja
19.30 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)

Četrtek, 23. februarja
19.00 Pogovor ob izidu knjige Mihe Blažiča - Ntoka: Samoumevni svet (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 21. februarja, in sreda, 22. februarja
18.00 6. dramski festival Gimnazije Jesenice

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 2. 

3/11 °C

Nedelja 
26. 2.

–1/8 °C

Sreda 
22. 2. 

Četrtek
23. 2. 

Petek
24. 2. 

Sobota
25. 2.

2/10 °C 6/10 °C 2/9 °C 0/8 °C

Ponedeljek 
27. 2.

Torek
28. 2.

Sreda
1. 3.

Četrtek
2. 3.

0/9 °C 1/8 °C –2/9 °C 0/10 °C

tedenski koledar
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Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim  
500 naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico.  
Vabljeni  na pustni torek, 28. februarja, med 10. in 14. uro  
v avlo Gorenjskega glasa na Bleiweisovo cesto 4, Kranj.

PUSTNI TOREK  
NA GORENJSKEM GLASU

 

21. 2. tor. Irena 6.55 17.37

22. 2. sre. Marjeta 6.53 17.38

23. 2. čet. Marta 6.51 17.40

24. 2. pet. Modest 6.50 17.41

25. 2. sob. Matija 6.48 17.43

26. 2. ned. Sergij 6.46 17.44

27. 2. pon. Andrej 6.44 17.46

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Spoštovani gospod Simon 
Šubic, oglašam se na vaše 
pisanje, ki ste ga napisali 
30. 12. 2016 v Gorenjskem 
glasu, torej pred enim me-
secem in pol, midva pa sva 
se pogovarjala 27. 1. 2017. 
Pričakoval sem, da boste kaj 
omenili v tej zadevi, pa ni-
sem zasledil nič. Spoštujem 
vašo sposobnost pisanja na 
več področjih: pri nesrečah, 
kaznivih dejanjih, to se pravi 
v raznih rubrikah, kjer zelo 
profesionalno pišete! Saj vas 
razumem, to je vaš kruh, ker 
novinarski poklic je težak! 
Ko sem vas vprašal, kdo je 
bil tudi boter evru, pa ste 
mi dejali, da je že mrtev, v 
tem primeru Andrej Bajuk, 
da vam je urednik rekel, kaj 
naj napišete. Pregovor pravi 
o mrtvih vse dobro – ali pa 
tudi ne? Bajuk je bil takrat 
finančni minister v Janševi 
vladi, se spomnim, da je šel 
Bajuk na bankomat po pol-
noči in dvignil 20 evrov, to je 
bilo pokazano na televiziji! 
Če ne bi bilo danes evra, bi 
bila velika inf lacija, ker bi se 
denar verjetno kar lepo nap-
rej tiskal.
Prosim, da mi preveč ne za-
merite zaradi tega mojega 
slabega pisanja, ker se težko 
pripravim k pisanju, berem 
pa rad že iz otroških let, od 
pesnikov, pisateljev, zgodovi-
narjev, novinarjev, Gorenjski 
glas pa od začetka do kon-
ca, odkar izhaja vaš cenjeni 
časopis, čeprav se z vsem ne 
strinjam. Da ne bo pomote, 
nimam nobenega strica iz 
ozadja ali kakšne sugestije, 
zato sem odgovoren osebno 
samo jaz, upam, da to ni sov-
ražni govor.
Pripomba: Pri nas se marsi-
kaj piše, govori in gleda po te-
leviziji, o milijardnih luknjah 
pa o tisočih bogatih Sloven-
cih, pa se nič ne spremeni, ni 
nobenega krivca?
Vas lepo pozdravljam in vam 
želim vse dobro

Ivan iz Mavčič

Ob desetletnici 
evra!

PREJELI SMO

Medvode – V Medvodah bo v četrtek, 23. februarja, ob 14. uri 
odprtje petega Zlatega kotička. Svoje prostore bo imel v prvem 
nadstropju Mercator centra. Zlati kotički, katerih delovanje 
omogoča Mercator, so del širšega vseslovenskega projekta 
Zlata mreža. 

V Medvodah bodo odprli Zlati kotiček

Škofja Loka – V škofjeloškem kinu Sora se v petek, 24. fe-
bruarja, začenja pomladni cikel filmskega gledališča. Vsak 
petek ob osmih zvečer bodo prikazovali različne filme, do-
bitnike prestižnih filmskih nagrad. Do 21. aprila se  bo tako 
zvrstilo devet filmov, prvi bo britanska tragikomična drama 
Jaz, Daniel Blake. 

Devet nagrajenih filmov
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V prejšnjem prispevku 
smo predstavili presunlji-
vo zgodbo zavetnikov kranj-
ske župnijske cerkve, danes 
pa se bomo posvetili zanimi-
vi zgodovini treh cerkvenih 
stavb, ki so si na mestu da-
našnje župnijske cerkve sle-
dile od 6. do 15. stoletja, kot 
se kažejo v rezultatih arheo-
loških izkopavanj in kasnej-
ših primerjalnih študij.

Do arheoloških izkopa-
vanj leta 1972 (Jože Kaste-
lic, Vinko Šlibar, Andrej Va-
lič) ob cerkvi sv. Kancijana 
in 1984 v notranjosti (Mi-
lan Sagadin) ni bilo zna-
no, da se pod tlaki dana-
šnje cerkve in ob njej skri-
va eno najobsežnejših gro-
bišč v srednji Evropi (več 
kot 1500 grobov iz časa od 
7. do 18. stoletja, ko so po-
kopališče preselili na mes-
to današnjega Prešernovega 
gaja). Pod tlaki in ob cerkvi 
pa so bili odkopani tudi os-
tanki dveh, morda celo treh 

zgodnejših cerkvenih stavb. 
Morda treh pravimo zato, 
ker notranjost cerkve ni bila 

v celoti raziskana, precej ne-
verjetno pa se zdi, da bi dru-
ga, predromanska cerkev 

vztrajala v mestu do gradnje 
sedanje triladijske, dvoran-
ske gotske cerkve. Vendar za 
tako trditev za zdaj primanj-
kuje materialnih dokazov.

Ostanke zgodnjekrščanske 
cerkve, najverjetneje iz sredi-
ne 6. stoletja (ok. leta 550) in 
osmerokotne krstilnice (bap-
tisterija) si je danes moč ogle-
dati v zastekljenem prostoru 
pod tlakom med župnijsko 
cerkvijo in tržnico, kjer je ure-
jena tudi kostnica. Za ogled 
povprašajte v Gorenjskem 
muzeju v Mestni hiši (Glav-
ni trg 4). Ostanki predroman-
ske cerkve iz zgodnjega sre-
dnjega veka (točnejša dataci-
ja zaradi pomanjkanja podat-
kov še vedno ni mogoča) niso 
vidni, saj so ostali pod cerkve-
nimi tlaki.

Mnogo podatkov o burni 
zgodovini Kranja in njego-
vih raznolikih prebivalcih 
po padcu rimskega imperija 
– od romaniziranih starosel-
cev, Gotov, Langobardov do 

Slovanov – so dala tudi ar-
heološke raziskave omenje-
nega grobišča ob župnijski 
cerkvi ter številnih okoliških 
grobišč, o čemer pa tu zara-
di pomanjkanja prostora ne 
moremo izčrpneje poroča-
ti. Vsekakor pa je treba pou-
dariti, da so raziskave dovolj 
jasno pokazale, da se je po-
selitev v starem mestnem je-
dru Kranja kljub burnim ča-
som ohranjala ves čas od an-
tike do zgodnjega srednje-
ga veka in dalje – oziroma 
kot pravi dr. Milan Sagadin: 
»Pojav grobov 7. in 8. stoletja 
ob najstarejši cerkveni stav-
bi v Kranju, ki očitno ohra-
njajo elemente staroselske 
materialne in duhovne kul-
ture in obenem dokazujejo 
obstoj cerkve, je pomemben 
tudi za reševanje osrednjega 
vprašanja zgodnjesrednje-
veške arheologije pri nas, in 
sicer vprašanja kontinuitete 
med pozno antiko in zgod-
njim srednjim vekom.«

Tri cerkve in obsežno grobišče

Najdbe iz grobov ob cerkvi sv. Kancijana v Kranju hrani 
Gorenjski muzej. / Foto: Tomaž Lauko

Cerkev sv. Kancijana v Kranju (3)

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

PRIREDITVE

Pustne prireditve
Medvode – Društvo za ohranjanje vaških običajev iz Zbilj 
prireja v soboto, 25. februarja, pustno vožnjo po občini Med-
vode. Vožnja se bo začela ob 8. uri v Zbiljah, potekala prek Se-
nice, Preske, Medvod, Pirnič, Smlednika in nazaj v Zbilje, trajala 
bo do 16. ure.

Žiri – Rajanje s pustno povorko bo letos v Žireh v soboto, 
25. februarja, začelo se bo ob 15. uri na stadionu pri Osnovni 
šoli Žiri.

Tržič – V Kulturnem centru Tržič se bo v petek, 24. februar-
ja, ob 17. uri z izborom kraljice karnevala in prevzemom ob-
lasti začela Gala pustna predstava za otroke in odrasle, ob 
19. uri se bo začel plesni spektakel Grof Drakula v izvedbi 
Kulturno umetniškega društva Leyli. Splošno športno dru-
štvo Tržič pa vabi najmlajše v Sokolnico na Maškarado za 
najmlajše, ki se bo v soboto, 25. februarja, začela ob 15. uri.

Jesenice – Mladinski center Jesenice vabi v soboto, 25. fe-
bruarja, ob 16. uri v dvorano Osnovne šole Toneta Čufarja 
na veselo pustno rajanje za otroke in starše. Za obilo dobre 
glasbe in pustno zabavno animacijo bo poskrbel animator 
Marjan Uljan – mali BU.

Dovje, Mojstrana – V soboto, 25. februarja, bodo na Dovjem in 
v Mojstrani potekali pustovanje, pustni sprehod in hokej v ma-
skah. Na Dovjem bo na trgu pred Hišo Pr' Katr' ob 9.30 zbor 
vozov in pustnih mask, ob 10. uri bo start pustne povorke. Ob 
11.30 bo prihod pustne povorke na drsališče v Mojstrani, prijave 
za hokej v maskah in otroška animacija. Ob 12. uri bo hokej v 
maskah na drsališču. Na Dovjem se bo v Gostilni Rožca ob 17. 
uri začelo pustovanje za otroke, v Mojstrani pa v Baru ob 21. uri 
zabava za odrasle z izborom naj maske in naj skupinske maske. 

Kranjska Gora – V soboto, 25. februarja, bo na Snežni plaži 
na terasi za hotelom Ramada Resort (bivši Larix) od 11. ure 
dalje potekal tradicionalni Družinski dan in pustovanje. Obi-
skovalcem bodo na voljo delavnice in animacija za najmlaj-
še, izbrali bodo najboljše maske, pripravili pa bodo tudi 

številne pustne dobrote. Program bodo popestrile glasbene 
točke mladih glasbenih izvajalcev.

Šenčur – Društvo prijateljev mladine Šenčur in Turistično 
društvo Šenčur vabita na pustno rajanje za otroke s čarovni-
kom Tonijem Mežanom, ki bo na pustni torek, 28. februarja, 
ob 17. uri v Domu krajanov v Šenčurju. Najizvirnejše maske 
bodo nagrajene.

Predstavitev avtorjev in njihovih del:  
Melita Osojnik
Tržič – V torek, 21. februarja, se bo ob 19. uri v večnamenskem 
prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja začel večer z Melito 
Osojnik. Predstavila bo svoj CD z naslovom Zlata lina.

Predstavitev knjige Festival
Trzin – V četrtek, 23. februarja, bo ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trzin predstavitev knjižnega prvenca Festival avtorja 
Mateja Mijatovića, ki je pred kratkim izšel pri založbi Lepa 
beseda. Vstop bo prost.

Moj kraj skozi čas 2
Sovodenj – Krajevna skupnost Sovodenj vabi v nedeljo, 26. 
februarja, ob 15. uri v Kulturno dvorano na predstavitev nove 
knjige Moj kraj skozi čas 2, življenje pod Ermanovcem, Bevko-
vim vrhom in Sivko. V raznolikem kulturnem programu bodo 
številni sodelujoči krajani odkrivali vsebino 12 poglavij knjige.

Ob dnevu turističnih vodnikov
Jesenice – Ob 21. februarju, dnevu turističnih vodnikov, bo da-
nes, v torek, 21. februarja, na Stari Savi srečanje z naslednjim 
programom: ob 10. uri bo predavanje Aljoše Žnidarja Poklic 
turističnega vodnika, vodenje kolesarskih izletov, ob 11. uri 
predavanje Skrite Jesenice, lokalno vodenje muzejskega ob-
močja Stara Sava z avtorjem Andražem Sodjo, ob 12. uri pa 
bo vodenje Marka Mugerlija po muzejski razstavi Jesenice – 
mesto železarjev. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 21. fe-
bruarja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 22. februarja, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 23. februarja, 
bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 24. februarja, bo Brihtina 
pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 23. februarja, ura pravljic 
z grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
bo ob 17.45.

Tržič – Na otroškem oddelku tržiške knjižnice bo v četrtek, 
23. februarja, ob 17. uri igrica Miškin dežnik, ki jo bodo zai-
grali otroci POŠ Lom pod Storžičem.

Preddvor – TIC Preddvor v soboto, 25. februarja, ob 10. uri 
vabi vse pustne šeme, maškare, indijance, metuljčice, zdrav-

nike, opice, klovne ... v svoje prostore na sobotno bralno uri-
co, kjer boste prebrali zgodbico z naslovom Brez panike, Ani-
ka!. Sledilo bo ustvarjanje v prešernem »afnastem« vzdušju. 

PREDAVANJA
Odnosi med ljudmi so lahko vir moči ali stresa
Kranj – Gorenjska podružnica za zdravje srca in ožilja vabi 
v četrtek, 23. februarja, ob 18. uri na predavanje Danijele 
Janša, dr. med., spec. psihiatrije, z naslovom Odnosi med 
ljudmi so lahko vir moči ali stresa. Predavanje bo v gostišču 
Arvaj v Kranju.

Predavanje o demenci
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur, Turistično društvo 
Šenčur in Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur v sodelova-
nju z medgeneracijskim društvom Z roko v roki vabijo na 
predavanje o demenci – izzivu sodobne družbe, ki bo v to-
rek, 7. marca, ob 17. uri v sejni sobi PGD Šenčur (nad garaža-
mi). Predavala bo Štefanija L. Zlobec, predsednica društva 
Spominčice.

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 Bleiweisovi cesti 4 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. 



ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKE Roces drsalke, št. 38, tel.: 
040/626-035 17000616

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17000603

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

IZKOPNO kiblo, š. 40 cm, trak vi-
lic za obračalnik in CB postajo, tel.: 
041/364-504 
 17000627

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17000373

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, TV ali 
podobno, s priključki ali brez, tel.: 
041/680-684 
 17000632

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, beli in rdeči, tel.: 
040/355-865 
 17000623

KROMPIR za sajenje in jedilni, beli in 
rdeči, tel.: 041/229-857 
 17000607

VEČ vrst krompirja za saditev, tel.: 
051/637-899 17000509

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3-LETNEGA burskega kozla s papirji, 
tel.: 031/652-451 17000613

3 TEDNE, starega bikca, ČB, tel.: 
041/589-884 17000630

BIKCA simentalca, starega 5 mesecev, 
tel.: 031/292-142  
 17000609

BIKCA, ČB, starega 10 dni, in brejo te-
lico, ČB, v 9. mesecu, tel.: 041/393-
955 17000629

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo in kg piščanci, pri-
peljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 17000372

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
in kravo v 9. mesecu brejosti, tel.: 
041/655-969 17000606

TELIČKO limuzin, 190 kg, kozla in dve 
kozi, tel.: 040/222-436  
 17000622

ZA nadaljnjo rejo prodam bikca, stare-
ga 1 mesec, ČB, 80 kg, cena po do-
govoru, tel.: 031/641-399  
 17000605

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 17000624

22 Gorenjski glas
torek, 21. februarja 2017KAŽIPOT, MALI OGLASI kazipot@g-glas.si

Kuhar m/ž (Lesce) 
Gostišče Tulipan Lesce je gostišče z dolgoletno družinsko tradicijo. V svoj izredno 
dober in v povprečju dokaj mlad kolektiv vabi nove sodelavce za delovno mesto 
kuhar. Pogoj je vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Nudimo: razgiban delavnik, razpo-
red vnaprej, možnost dopusta tudi v sezoni. Gostišče Tulipan Franc Ažman, s. p., 
Tržaška ulica 1, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 28. 2. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Komercialist v transportu m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, prednost bodo imeli kandi-
dati z izkušnjami v komerciali kamionskih prevozov blaga, aktivno znanje nemške-
ga in italijanskega jezika, zaželeno znanje angleškega jezika, vozniški izpit B-kate-
gorije ... Ažman, d. o. o., Lesce, Tržaška 1, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 5. 3. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja/operater linije m/ž (Škofja Loka) 
Naloge delovnega mesta bodo zajemale: nadzorovanje delovanja proizvodne li-
nije in naprav z instrumenti, signali, pisalniki in nivojskimi stikali, vključevanje li-
nije in naprav v obratovanje oz. izključevanje iz obratovanja, operativno upravlja-
nje tehnološkega procesa z razpoložljivimi viri... Knauf Insulation, d. o. o., Tra-
ta 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 1. 3. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Specialist v operativi ladijskega oddelka m/ž (Brnik) 
Opis del in nalog: organiziranje ladijskih pošiljk (izvoz), spremljanje pošiljk, pripra-
va, preverjanje in posredovanje partnerjem (prevozniku, prejemniku, dobavite-
lju itd.) vseh zahtevanih dokumentov skladno s predpisi in internimi postopki, 
komuniciranje s strankami in našimi pisarnami po svetu ... DHL Logistika, d. o. o.,  
Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 24. 2. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Razvojni inženir C, C++ m/ž (Šenčur pri Kranju) 
V svoj tim vabimo razvojne inženirje C, C++. Vaše delo bo obsegalo načrtovanje,  
razvoj in implementacijo programskih rešitev na področju igralniške opreme. 

Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 3. 2017. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Proizvodni tehnolog m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: najmanj visoko izobrazbo živilske ali druge ustrezne smeri, vsaj 2 leti 
delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih v razvoju, orientiranost na kvali-
teto in strokovnost, visoko sposobnost delovanja v stresnih situacijah in iznajdlji-
vost, sposobnost javnega nastopanja in preferenca po vodenju (sodelovanje s pro-
izvodnjo). Mlinotest, d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 
5. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist za prodajo stavbnega pohištva m/ž (Žiri) 
Naloge bodočega sodelavca bodo zlasti prodaja stavbnega pohištva na doma-
čem in tujem trgu, iskanje novih kupcev, vzdrževanje kontaktov s kupci z iskanjem  
možnosti za povečanje obsega sodelovanja in spremljanje plačil. M Sora, d. d.,  
Trg Svobode 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 28. 2. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Kontrolor kakovosti m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu, po-
znavanje področja obdelave kovin, samostojnost pri delu ... Weber, d. o. o., Stara 
Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 3. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Programer m/ž (Škofja Loka) 
Opal, d. o. o., vabi v svojo ekipo izkušenega programerja za sodelovanje pri razvoju 
poslovno informacijskega sistema. Opal. d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 26. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe trgovske oz. druge tehnič-
ne smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj s področja prodaje, poznavanje ma-
loprodajnih procesov, občutek za delo z ljudmi, urejenost, komunikativnost. Mer-
kur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 28. 2. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec v kontrolingu m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: končano univerzitetno izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne sme-
ri, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kontrolinga, računovodstva ali po-
dobnih delovnih mestih, aktivno znanje angleškega jezika, napredno znanje Exce-
la, zaželeno poznavanje SAP,... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 15. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: zaključeno srednjo šolo, izpit za viličarja, 12 mesecev izkušenj na opi-
sanem delovnem mestu, sposobnost za delo v timu, natančnost, zanesljivost in fle-
ksibilnost. SVP Avio, d. o. o., Sv. Peter 2, 6333 Sečovlje. Prijave zbiramo do 14. 3. 2017. 
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

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, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

                        + poštnina
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Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku, tel.: 
040/204-184 17000611

ZAZIDLJIVO parcelo na Ajševici, 2447 
m2, cena 70 EUR/m2, možna parcela-
cija, tel.: 041/263-929 17000614

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

R Modus 1.2, srebrne barve, letnik 
2009, 1. lastnik, 86.000 km, tel.: 
04/25-26-860, 041/816-528 
 17000610

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUH hrast debeline 5 cm, tel.: 
031/846-674 
 17000608

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 17000601

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNIK z zamrzovalnikom, rabljen, 
cena 50 EUR, tel.: 041/347-944  
 17000593

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

RABLJEN gorilec za peč na olje, bru-
sni stroj, dva kamna, električen, tel.: 
031/272-632 17000604

Nagrajenci nagradne križanke sponzorja podjetja Postelja  
d. o. o., objavljene v Gorenjskem glasu: 1. nagrada, prilagodljiv 
vzglavnik, Katarina Zarnik, Komenda; 2. nagrada, prilagodljiv 
vzglavnik, Petra Gerdej, Blejska Dobrava; 3. nagrada, prila-
godljiv vzglavnik, Cvetka Bergant, Tržič. Čestitamo.

Treking po Južni Ameriki
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 21. 
februarja, v Gostilnico Kresnik. Nakljanec Uroš Štilec bo ob 
18. uri predstavil treking v Peruju.

Oman
Trzin – Danes, v torek, 21. februarja, bo od 20. ure dalje v 
KD Trzin z zbranimi izkušnje iz Omana, kamor se je podal z 
družino, delil Matjaž Corel.

Ozelenimo balkone in terase
Preddvor – Klub Gaia v sodelovanju z Zavodom za turizem 
Preddvor organizira predavanje Ozelenimo balkone in tera-
se, ki bo v četrtek, 2. marca, ob 17. uri v prostorih Zavoda 
za turizem Preddvor, Dvorski trg 3. Predavateljica bo Loreta 
Vlahović, strok. agronomka.

Zasaditev in vzdrževanje visokih gred
Tržič – Jutri, v sredo, 22. februarja, se bo ob 19. uri v več-
namenskem prostoru tržiške knjižnice začelo predavanje z 
naslovom Zasaditev in vzdrževanje visokih gred. Predaval 
bo Peter Ribič.

Srce in možgani
Križe – V torek, 21. februarja, se bo ob 18. uri na Osnovni šoli 
Križe začelo predavanje v okviru projekta Tržič mesto dob-
rih misli in želja. Predavanje z naslovom Srce in možgani bo 
imela dr. Andreja Krt Lah in je namenjeno staršem in vsem 
občanom Občine Tržič.

Težave z alkoholom – razvada ali bolezen?
Kranj – Zakonski in družinski center Toplina vabi jutri, v sredo, 
22. februarja, ob 19. uri v svoje prostore na Cankarjevi 3 na pre-
davanje z naslovom Težave z alkoholom – razvada ali bolezen? 
Predavatelja Dragica Erpič in Andreja Tasič bosta odgovorila 
na vprašanja Kako prepoznati zasvojenost z alkoholom? Kaj to 
sploh je? Kako nastane? Gre za bolezen? Razvado? Kako (si) 
lahko pomagamo, ko pride do nje? Kako preživeti prve dneve 
treznega življenja? Prijave na: janez.logar@toplina.net.

Kolesarsko vandranje po Daljnem vzhodu
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu se bo danes, v to-
rek, 21. februarja, ob 19. uri začelo potopisno predavanje 
Aleša Juvanca o Južni Koreji in Japonski z naslovom Kolesar-
sko vandranje po Daljnem vzhodu.

OBVESTILA
Začetni oz. osvežitveni tečaj angleščine
Žiri – V začetku marca se bo v prostorih knjižnice v Žireh 
začel tečaj angleščine, ki je primeren tako za začetnike kot 

za tiste, ki ste že malo pozabili osnove jezika in bi jih radi 
osvežili. Potekal enkrat tedensko po dve šolski uri v popol-
danskih urah. K prijavi do 26. februarja 2017 na ucneurice@
gmail.com napišite, kateri dan bi vam najbolj ustrezal (po-
nedeljek/torek). Na tem naslovu lahko dobite tudi dodatne 
informacije.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 21. 
februarja, ob 17.30 pogovor na temo Starševstvo – ni panike! 
Moj otrok hodi v šolo, ki ga bo vodila Nataša Štupar Jarović, 
uni. dipl. pedagoginja, spec. na področju predšolske vzgoje. V 
četrtek, 23. februarja, bo ob 18. uri predavanje Marka Ogrisa z 
naslovom Bolezen za smrt. V petek, 24. februarja, se bo ob 18. 
uri začelo predavanje Zorana Železnikarja Ego – naš navidezni 
prijatelj, 4. del. Za prijavo na dogodke pokličite po tel. 041 724 
134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Občni zbor
Naklo – Jutri, v sredo, 22. februarja, ob 19. uri upravni odbor 
Turističnega društva Naklo vabi v Gostilnico Kresnik na re-
dni letni občni zbor. Članarina se plača na občnem zboru ali 
vsak delovni dan v Gostilnici Kresnik.

Počitniške delavnice
Žiri – V soposlovnem centru Žiri (prostori stare mizarnice) 
bodo med počitnicami potekale Počitniške delavnice za ot-
roke, in sicer bo 28. februarja (torek) od 10. do 12. ure delav-
nica Moj svet, 1. marca (sreda) od 10. do 12. ure delavnica 
Lego svet, 2. marca (četrtek) pa od 10. do 12. ure delavnica 
Izdelovanje nakita. Prijave sprejemamo na: 041 556 514.

Preddvor – Med počitnicami pa se otroci v TIC-u lahko ude-
ležijo naslednjih delavnic: jutri, v sredo, se bo ob 10. uri za-
čela delavnica Snežene lutke, v petek, 3. marca, pa ob 16. uri 
delavnica Prikupni pingvini.

PREDSTAVE
Moj kino
Kranjska Gora – V Ljudskem domu bodo v četrtek, 23. febru-
arja, naslednje filmske predstave: ob 15. uri animirani film 
Zapoj, ob 17. uri animirani film Lego Batman Film, ob 19. uri 
50 odtenkov teme in ob 21. uri komedija Pr' Hostar.



23Gorenjski glas
torek, 21. februarja 2017 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

 ZAHVALA

V 92. letu starosti se je poslovil

Anton Pečnik - Kunčič
31. 5. 1925–11. 2. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala 
gre zaposlenim v Bolnišnici Golnik in Domu starejših občanov Pe-
tra Uzarja Tržič, župniku Romanu Kusarju za lep pogrebni obred, 
pogrebni službi Novak, Zvezi borcev in Društvu upokojencev Bo-
hinjska Bela, trobentaču in pevcem iz Tržiča za ganljivo odigrano 
Tišino ter odpete pesmi. Vsi, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, nam boste ostali v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

 ZAHVALA

V 76. letu se je tiho poslovila  naša draga mama

Pavla Šmid
p. d. Lojarska Pavla

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za vsa izrečena sožalja, za darovano cvetje in sveče. Hvala 
g. kaplanu Borisu Rozmanu za lepo opravljen pogrebni obred. Hva-
la pogrebni službi Akris in pevcem za ganljivo petje. Iskrena hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, in vsem, ki jo boste 
še naprej ohranjali v lepem spominu. 

Žalujoči: sin Boris in hči Tatjana z družinama
Železniki, 10. februarja 2017

Živel sem in živel, a ne zaman,
kri, ogenj in duh moč lahko izgubi,
telo dočaka smrtni dan,
a nekaj v meni vendar preživi. 
(Byron)

ZAHVALA

V 98. letu življenja se je od nas poslovila draga mama, stara  
ma ma, prababica, teta in tašča

Marija Berčič
roj. Juvan, iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
zna n cem za izraze sožalja, sveče, darove za svete maše in Župnij-
ski karitas. Zahvaljujemo se zdravnici dr. Jerajevi, negovalkam 
Doma upokojencev Kranj za pomoč na domu, pevcem iz Predoselj 
ter Komunali Kranj. Posebna zahvala g. župniku Bojanu Likarju 
za lepo opravljen obred slovesa in za njegove obiske na domu ter 
ministrantom Janezu, Sandiju in Jožku. Vsem, ki ste našo mamo 
poznali, imeli radi, jo spoštovali ter pospremili na zadnjo pot, še 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA 

Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenil naš dragi

Vinko Pivk
s Hotavelj

Od njega se bomo poslovili v sredo, 22. februarja 2017, ob 15.30 
na pokopališču v Gorenji vasi. Žara bo od torka od 15. ure dalje v 
tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

Prijateljem in znancem sporočamo, da nas je v 66. letu zapustil 
naš mož, oče, deda

Franc Čebašek
iz Zgornjih Bitenj

Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 22. februarja 2017, ob 
15. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure 
dalje v tamkajšnji mrliški vežici.
Svojci cvetje hvaležno odklanjamo.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mami, stara mama, sestra

Marija Pajer
iz Gorenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, pomoč, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gospodu župniku Gregorju 
Luštreku in cerkvenemu pevskemu zboru ter pogrebnima zavodoma Akris in Hipnos.

Žalujoči vsi njeni
Gorenja vas, februar 2017

Danes ob 15. uri se bomo na pokopališču v Cerkljah poslovili od 
naše drage mame, stare mame in sestre

Tilke Kne
z Zgornjega Brnika

Draga mama, tistega dne v januarju, ko si padla, smo upali, da 
boš, kot že velikokrat prej, pogumno in odločno premagala vse 
težave. „Ko pridem domov,“ si rekla v bolnišnici, „bo vse dobro.“ 
Čutili smo tvojo neomajno voljo, tvojo gorečo željo biti spet doma, 
a smo lahko le nemočno opazovali trud zdravnikov za tvoje zdrav-
je. V tvojih očeh je bilo slutiti neizmerno bolečino, trpljenje, a 
tudi upanje. Bila si borka! Stisnila si nam roko – tako smo vedeli, 
da si z nami, da nas čutiš in slišiš. Žal je bil tudi stisk iz dneva 
v dan slabotnejši. Tvoje plemenito srce, ki je znalo samo ljubiti, 
spoštovati in odpuščati, si je zaželelo počitka. 
Rada si imela polje, vrt, živali, nesebično si skrbela za nas, s ka-
terimi si delila svoj dom. Žalostni smo, ker si odšla, naša draga 
mama. A tudi hvaležni, ker si bila. 

Molimo zate, vsak na svoj način: sin Andrej, snaha Mira, vnuk 
Tadej, vnukinja Tajda z Aldinom in sestra Angelca

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

OSTALO
KUPIM

3 BETONSKE stebre za kozolec, tel.: 
041/544-164  
 17000615

KVALITETNO seno, zaželena dostava, 
tel.: 04/25-51-928  
 17000617

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MANPOWER, d.o.o., Vodovodna 101, 
Lj. – iščemo proizvodne delavce m/ž 
za delo v Kranju. Zaželena pripravlje-
nost tudi za nočno in turnusno delo. 
Info in prijave na 01 24 29 100 ali  
zaposlitev@manpower.si  
 17000600

IŠČEMO natakarja/-ico – obvezno 
znanje nemščine, urejena oseba, mož-
nost bivanja. Pizzerija Pinocchio, Halec 
gastronomie kg, Klagenfurt str. 5, Fer-
lach/Borovlje, Avstrija, tel.: 0681/20-
40-60-85, po 17. uri, 0699/1131-
7795 
 17000529

NIKAMED, d.o.o., Kidričeva c. 31, 
Kranj zaposlimo terenskega komer-
cialista. Nudimo dobre pogoje dela, 
stimulativno nagrajevanje in organizi-
ran prevoz. Kontakt: Aleš Rogelj, tel.: 
041/604-413 
 17000198

ZAPOSLIMO ličarja za barvanje ko-
vinskih delov. MKL Systems, d.o.o., 
Poslovna cona A 28, Šenčur, tel.: 
041/642-552 
 17000620

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17000317

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17000625

Podjetje Jurčič & Co., d. o. o.,  
ZAPOSLI AVTOKLEPARJA  
IN AVTOMEHANIKA za  
delo na tovornih ter 
priklopnih vozilih. Pisne 
prijave pošljite po pošti 
na naslov Jurčič&Co.,  
d. o. o., Poslovna cona 
A 45, 4208 Šenčur ali na 
info@jurcic.com. 

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

IŠČEM

IŠČEM DELO – hišna opravila, ure-
janje okolice in vrtov, obrezovanje, 
čiščenje večnamenskih prostorov, Šk. 
Loka, Kranj in Ljubljana z okolico, tel.: 
051/436-739 17000621

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17000211

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17000388

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17000374

REZ sadnega drevja in zaščita. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ul. 19, Kranj, 
tel.: 040/993-406  
 17000626

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17000391

RAZNO
PRODAM

3 VRATA s podbojem dim. 80 cm, 4–5 
m3 desk, 2 cm, 40 betonskih zidakov, 
železo; 20 kom po 0,20 in 40 kom po 
0,40, 60 m2 laminata – svetli jesen, 
tel.: 064/747-784  
 17000631

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701  
 17000612

MOŠKO mestno kolo, 28 col, daljno-
gled 16 x 50 in mini stolp Sony, tel.: 
041/364-504 
 17000628
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Anketa

Branko Rezman, Kokra:

»To se mi zdi odlična ideja, 
saj bi s tem mladino malo v 
red spravili in jo naučili disci-
pline. Nekaj mesecev vojašči-
ne nikomur ne bi škodilo, pa 
še marsikatero koristno izku-
šnjo za življenje bi pridobili.«

Sašo Bedenk, Kranj:

»Mnogi fantje ne poznajo 
reda in mislim, da bi bila to 
dobra šola in bi se s tem nau-
čili discipline. Poleg tega sem 
mnenja, da mora Slovenija 
svojo vojsko ohraniti. Kdo pa 
nas bo branil, če ne sami?«

Rok Ferlan, Hotemaže:

»Ne vem, verjetno v tem ne 
bi bilo nič slabega. Morda 
bi služenje vojaščine mlade 
spodbudilo tudi k večjemu 
občutku domoljubja in pri-
padnosti državi.«

Olga Štancar, Kranj:

»Mislim, da bi bilo kar pa-
metno, saj bi s tem mladim 
vcepili nekaj odgovornosti 
in jih naučili reda. Seveda pa 
ne podpiram izživljanja nad 
vojaki kot v času nekdanje 
Jugoslavije.«

Aleš Senožetnik

Nekatere evropske države 
ponovno razmišljajo o uved-
bi služenja vojaškega roka. 
Poleg držav Severne Evrope 
to možnost tehtajo tudi v so-
sednji Hrvaški. Pri nas je po-
novno uvedbo naborniškega 
sistema nedavno predlagal 
Karl Erjavec. Kaj pa o tem 
mislijo ljudje na ulici?

Znova k 
vojakom? 

Luka Maček, Tržič:

»S predlogom se strinjam, 
saj današnja mladina preveč 
časa preživi za računalniki in 
ni več vajena fizičnih napo-
rov. Če bi služenje vojaščine 
uvedli, bi tudi sam šel služit 
vojaški rok.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Mateja Rant

Bled – Na zunanjem kopali
šču Grand hotela Toplice se 
je v soboto zbralo sedemde
set tekmovalcev, ki so se po
merili v plavanju v štirih di
sciplinah, in sicer na 25 in 50 
metrov prsno ter 25 in 50 me
trov prosto. Prvič po letu 2012 
je Blejsko jezero spet pokriva
la tanka ledena skorja, tako da 
je bilo treba pred začetkom 
tekmovanja najprej s kavlji 
razbiti led, ves čas pa so mo
rali odstranjevati tudi lede
no membrano, ki se je delala 
sproti. Letos namreč jezero ni 

imelo niti štirih stopinj Celzi
ja, povsem zimske pa so bile 
tudi temperature zraka, in si
cer prav tako okrog štiri stopi
nje Celzija.

Med tekmovalci je bilo le
tos največ Slovencev pa tudi 
17 tujcev, saj so se plavanju v 
jezeru pridružili še Švicarji, 
Avstrijci, Britanci, Hrvat in 
Američan, je pojasnil direk
tor Turizma Bled Jaka Až
man, ki ga veseli, da so tudi 
Slovenci ta dogodek vzeli za 
svojega. Pokal Bleda v zim
skem plavanju so prvič prip
ravili leta 2011, in sicer jih je 
k temu spodbudilo svetovno 

prvenstvo v zimskem pla
vanju, ki so ga organizira
li leto prej in je naletelo na 
zelo dober odziv. V Turizmu 
Bled so v sodelovanju s Strel 
Swimmingom poskrbeli, da 
je tekmovanje postalo tradi
cionalno.

Tisti, ki jim je plavanje v le
deno mrzli vodi prevelik iz
ziv, se lahko preizkusijo tudi v 
posebni kategoriji, ki so jo po
imenovali pingvinčki. V tem 
primeru zadostuje že skok v 
vodo. Letos jih je bilo 18, med 
drugimi sta se opogumili tudi 
Brigita Marinč in Mateja No
vak z Vrhnike. Priznali sta, da 

v tako mrzli vodi še nikoli nis
ta plavali, zato sta želeli vide
ti, ali si sploh upata. Dragana 
Kutnarja iz Ljubljane pa je pri
jatelj nagovarjal, da bi se pre
izkusil v plavanju na petdeset 
metrov, a je želel najprej pre
veriti, kako sploh zgleda skok 
v tako mrzlo vodo. Po priho
du iz vode je dejal, da se bo 
mogoče drugo leto res pridru
žil tekmovalcem, a za začetek 
na 25 metrov. Za »pingvinč
ke« se je že četrto leto zapored 
odločil tudi Bojan Mežnarič, 
saj pravi, da je v plavanju pre
huda konkurenca. S prijatelji 
so za trenutek v vodi zaigra
li celo vaterpolo, v vodo pa se 
je pognal kar dvakrat. »Dru
gič sem priletel 'na ploh' in 
zdaj iz lastnih izkušenj lahko 
povem, da to priporočam tudi 
drugim, saj prav lepo pogre
je,« se je pošalil na svoj račun. 
Družbo mu je pri skokih v 
vodo delala Nataša Debeljak, 
ki pa je ob tem priznala, da 
je bila v vodi njena edina mi
sel, da gre čim prej ven. Mrzla 
voda pa ne pride do živega čla
nom plavalnega kluba iz Vrbe 
na avstrijskem Koroškem, ki 
vsako nedeljo plavajo v Vrb
skem jezeru. Na Bledu so se 
po končanem tekmovalnem 
delu v jezeru namakali kar s 
steklenico šampanjca v roki.

Na glavo v mrzlo vodo
Na Bledu so minulo soboto gostili šesti Pokal Bleda v zimskem plavanju, ki se ga je udeležilo 
sedemdeset plavalcev iz šestih držav.

Na Bledu so minulo soboto pripravili šesti Pokal Bleda v zimskem plavanju. / Foto: Tina Dokl

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Jutri in v četrtek 
bo pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik.

S. K., U. P.

Ljubljana, Jesenice – V Uni
verzitetnem kliničnem cen
tru (UKC) Ljubljana so uki
nili popolno prepoved obi
skov. Seveda obiskovalce še 
naprej prosijo, naj prihaja
jo k svojim sorodnikom in 
prijateljem zdravi. K bolni
ku lahko pride naenkrat na 
obisk le ena zdrava odrasla 
oseba za največ 30 minut, in 
sicer v času, ki je predviden 
za obiske (od 15. do 17. ure). 
Na vseh otroških oddelkih je 
ob otroku do 6. leta staros
ti dovoljena prisotnost ene
ga zdravega starša oz. skrb
nika ves čas. Drugi – prav 
tako zdrav – pa lahko priha
ja v bolnišnico v času pred
videnih ur za obiske. V Po
rodnišnici Ljubljana (KO 
za perinatologijo Ginekolo
ške klinike) je dovoljena le 

prisotnost zdravega partner
ja. V vseh Enotah intenzivne 
terapije pa se morajo obisko
valci držati internih navo
dil. Individualne informaci
je lahko sorodniki dobijo po 
ustaljenem urniku od pone
deljka do petka, in sicer pri 
lečečem zdravniku. Urniki 
so objavljeni na spletni stra
ni UKC Ljubljana. 

V Splošni bolnišnici Jese
nice so prejšnji četrtek pre
klicali popolno prepoved 
obiskov, ki so jo uvedli za
radi gripe in velikega števi
la drugih virusnih obolenj. 
Obolevnost za gripo je manj
ša, še vedno pa je veliko dru
gih virusnih obolenj, zato so 
odslej na vseh kliničnih od
delkih dovoljeni obiski dveh 
zdravih oseb pri vsakem 
hospitaliziranem bolniku, 
je povedala strokovna direk
torica Karmen Janša.

V bolnišnicah ukinjajo 
popolno prepoved obiskov 

Škofja Loka – Sklepna javna razprava z občani in zainteresi-
rano javnostjo glede izdelave celostne prometne strategije 
občine Škofja Loka bo v sredo, 22. februarja, ob 18. uri v So-
kolskem domu v Škofji Loki. Doslej je bilo že več srečanj z 
občani, tokrat pa bodo o prometni viziji občine in prometnih 
ciljih predstavili že konkretne ukrepe za njihovo doseganje.

Razprava o celostni prometni strategiji

Suzana P. Kovačič

Kranj – V tednu od 6. do 12. 
februarja so imeli v kranj
skem Oddelku za medi
cinsko mikrobiologijo Na
cionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano v te
stiranju deset vzorcev, devet 
je bilo pozitivnih na gripo, 
od tega sedem na virus infu
ence B in dva na virus influ
ence A. En pacient pa je imel 
virus influence B in respira
torni sincicijski virus sku
paj. Prejšnji teden so preje
li 16 vzorcev na diagnosti
ko respiratornih virusov, od 
teh je bilo 11 pozitivnih. Med 
njimi so bili trije pacienti 

pozitivni na influenco B, dva 
na influenco A, dva pacienta 
sta bila pozitivna na korona
viruse, dva na humani me
tapnevmovirus, en otrok je 
bil pozitiven na respiratorni 
sincicijski virus in en paci
ent na rinoviruse. »Skratka, 
gre za številne povzročitelje 
okužb dihal, kar kaže na to, 
da gripa že postopoma upa
da, da pa ljudje lahko zbolijo 
večkrat z različnimi povzro
čitelji okužb dihal,« je sporo
čila vodja delovnega področ
ja za nalezljive bolezni pri 
kranjski območni enoti Na
cionalnega inštituta za javno 
zdravje doc. dr. Irena Grmek 
Košnik, dr. med. 

Gripa na Gorenjskem 


