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AKTUALNO

Podjetjem  
milijardna pomoč 
Vlada pripravlja ukrepe, ki naj bi 
slovenskemu gospodarstvu po-
magali prebroditi negativen vpliv 
koronavirusa. Vrednost vseh ukre-
pov je 998 milijonov evrov, od 
tega je 600 milijonov evrov iz ob-
stoječega vira SID banke.

3

KRONIKA

Nitko nastavljali  
vlomilci iz Gruzije
Gorenjski kriminalisti so za vlome 
v stanovanja na območju Škofje 
Loke z nastavljanjem nitke na vho-
dna vrata ovadili dva Gruzijca. Do-
mnevajo, da sta člana kriminalne 
združbe, ki izvaja vlome po celotni 
Evropski uniji.

12

SVET V GIBANJU

Prihaja čas  
menjave pnevmatik
Zimske pnevmatike niso namenje-
ne le vožnji v snegu, temveč se 
bolje odzivajo tudi na nižje tempe-
rature, tako kot so letne boljše za 
vožnjo v toplem vremenu. Upora-
ba zimskih pnevmatik je obvezna 
še do 15. marca.

13

RAZVEDRILO

Najstarejša Žirovka 
dopolnila sto eno leto
Najstarejša Žirovka Albina Kle-
menčič je dopolnila sto eno leto. 
Od oktobra 2018 živi v Domu sta-
rejših občanov na Novih Fužinah v 
Ljubljani. Za rojstni dan so jo obi-
skali vsi štirje otroci in predstavni-
ki iz Žirov.

17

VREME

Danes bo deloma sončno 
z občasno povečano oblač-
nostjo. Jutri in v četrtek 
bo pretežno jasno in  
razmeroma toplo. 

1/17 °C
jutri: pretežno jasno

Vilma Stanovnik

Kranj – »Stavkovni sporazum 
so podpisali z obema, tako z 
nekdanjim direktorjem Ma-
tjažem Berčonom kot z v. 
d. direktorice Mojco Košir 
Štojs. Berčon nam je podpi-
sani sporazum posredoval 
že prej, v četrtek popoldne pa 
smo čakali, da se dogovorimo 
še s Košir Štojsevo, saj smo 
zahtevali, da ga podpiše tudi 
ona. To pa zato, ker so različ-
na stališča o tem, kdo je v Ko-
munali Kranj zakoniti zasto-
pnik,« je povedala predsedni-
ca Sveta gorenjskih sindika-
tov Nežka Bozovičar.

Dogovor sprejet, stavka zamrznjena
Napovedane petkove stavke delavcev Komunale Kranj ni bilo, saj sta sindikat in stavkovni odbor v 
četrtek podpisala stavkovni sporazum tako z nekdanjim direktorjem Matjažem Berčonom kot v. d. 
direktorice Komunale Kranj Mojco Košir Štojs. Nobena plača naj ne bi bila nižja od minimalne.

V Komunali Kranj naj bi nobena plača ne bila nižja od minimalne. / Foto: Tina Dokl, arhiv GG

Priloga: 

LOČANKA

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovita skakalnica 
na Holmenkollnu je gosti-
la prvo tekmo četrte norve-
ške turneje. Na peti ekipni 
tekmi svetovnega pokala v 
smučarskih skokih v tej se-
zoni so naši tretjič zapored 
skočili na zmagovalni oder. 
To so bili Žiga Jelar, Timi 
Zajc, Anže Lanišek in Pe-
ter Prevc. 

V nedeljo pa se je v nem-
škem Oberwiesenthalu 
končalo mladinsko svetov-
no prvenstvo, kjer so naši 

smučarski skakalci in ska-
kalke skupno osvojili štiri 
medalje: zlato, srebrno in 
dve bronasti. Mladinski eki-
pni svetovni prvaki so posta-
li Žak Mogel, Jan Bombek, 
Jernej Presečnik in brona-
sti s posamične tekme Mark 
Hafnar. Srebrno odličje je 
osvojila ženska ekipa v po-
stavi Katra Komar, Jerneja 
Brecl, Lara Logar in Jerne-
ja Repinc Zupančič, brona-
sta pa je bila mešana ekipa 
v postavi Jerneja Brecl, Jan 
Bombek, Katra Komar in 
Mark Hafnar. 

Odlični tudi naši 
skakalni upi

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Enega od prime-
rov okužbe s koronavirusom 
so potrdili tudi v občini Vo-
dice. Kot so zapisali na sple-
tni strani občine, so bili v ne-
deljo, 8. marca, v popoldan-
skem času obveščeni o po-
trditvi bolezni pri bolniku 
z območja občine, ki je bo-
lezen verjetno prinesel iz tu-
jine preko letališča v Benet-
kah. Oboleli je hospitalizi-
ran na Infekcijski kliniki v 
Ljubljani. Svojci in druge 
osebe, s katerimi je bila obo-
lela oseba v tesnih stikih, 

znakov bolezni ne kažejo, 
so pa preventivno v izolaci-
ji na svojem domu. Vodstvo 
tamkajšnjega vrtca in šole 
je s strani pristojnih orga-
nov prejelo natančna navo-
dila glede izvajanja ukrepov 
za zmanjšanje širjenje viru-
sa. Ob tem na Občini Vodi-
ce opozarjajo, da je preplah 
odveč. Pri preprečevanju 
okužbe velja enaka preven-
tiva kot pri drugih nalezlji-
vih boleznih, ki povzročajo 
okužbe dihal: najbolj učin-
kovita sta redno umivanje 
rok z vodo in milom ter higi-
ena kašlja. Občina Vodice je 

glede sprejetja morebitnih 
nadaljnjih ukrepov v stal-
ni komunikaciji s pristojni-
mi službami, tudi lokalno s 
štabom Civilne zaščite, or-
ganizacijami, društvi. Do 
nadaljnjega so odpovedali 
vse javne prireditve v zapr-
tih prostorih. 

Včeraj, 9. marca, je bila 
tudi seja Sveta za nacional-
no varnost, na kateri so se 
deležniki seznanili s poro-
čilom ministrstva za zdrav-
je in drugih resorjev. Seje se 
je udeležil tudi predsednik 
Borut Pahor. 

Potrjena prva okužba tudi v Vodicah
Včeraj do 14. ure je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri 
triindvajsetih osebah, opravljenih je bilo 1227 testov. Včeraj se je sestal Svet 
za nacionalno varnost, ki je poostril ukrepe. Pokal Vitranc in Planica bosta 
brez gledalcev. Splošno zapiranje vrtcev in šol še ni potrebno.

Vstopna točka je tudi pred Zdravstvenim domom Kranj. Začasno odvzem brisa na 
koronavirus poteka v reševalnem vozilu, danes naj bi le dobili zabojnik. Od 25. februarja do 
8. marca so vzeli 31 brisov, vsi so bili negativni. / Foto: Tina Dokl 42. stran
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Knjigo prejme ALOJZ KUNČIČ iz Begunj.
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Otroška predstava Janko in Metka v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah 

V soboto, 14. marca 2020, ob 10. uri si v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika v Cerkljah lahko ogledate prelepo predstavo 
Janko in Metka. Predstava, ki bo razveselila majhne in velike 
otroke, njihove starše, babice in dedke. Janko in Metka slišita, 
kako se mamica in očka pogovarjata o težavah in o revščini. 
Odločita se, da bosta odšla od doma, da mamica in očka ne 
bosta imela z njima težav. V gozdu naletita na čarobno hišico, 
kjer visijo dobrote s sten in strehe. Čeprav ju gozdni prijatelji 
svarijo, se Janko ne more upreti dobrotam. Zaradi tega ju ug-
rabi čarovnica. Janko in Metka pa se rešita, ker jima pomagajo 
vsi gledalci. Srečna in polna novih izkušenj skleneta, da nikoli 
ne bosta več odšla v gozd brez dovoljenja staršev. Mamica in 
očka sta presrečna, ko skupaj ugotovijo, da so drug drugemu 
največji zaklad. Za vse dodatne informacije smo na voljo na 
številki 040 366 366 ali na info@otroske-predstave.si. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v sezoni 2020/2021. 
Nagradno vprašanje: Kako je ime bratcu in sestrici, ki nasto-
pata v predstavi? Odgovore s svojimi podatki pošljite do po-
nedeljka, 16. marca 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Janez Janša je v 
petek v državni zbor poslal 
spisek kandidatov za mini-
stre v prihodnji vladi. Za 16 
ministrskih mest predlaga 
sedem kandidatov iz SDS, 
štiri iz SMC, tri iz NSi in dva 
iz DeSUS. Minister za not-
ranje zadeve naj bi postal 
Aleš Hojs, za zunanje za-
deve Anže Logar, za finan-
ce Andrej Šircelj, za okolje 
in prostor Andrej Vizjak, za 
kulturo Vasko Simoniti, mi-
nistrica brez listnice, pristoj-
na za Slovence v zamejstvu 
in po svetu, Helena Jaklitsch 
in minister brez listnice, pri-
stojen za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, Zvonko 

Černač. Zdravko Počivalšek 
iz SMC ohranja mesto mini-
stra za gospodarstvo, iz kvo-
te SMC pa so predlagani še: 
Simona Kustec za ministri-
co za izobraževanje, zna-
nost in šport, Lilijana Koz-
lovič za ministrico za pravo-
sodje in Boštjan Koritnik za 
ministra za javno upravo. Iz 
NSi naj bi bili ministri Ma-
tej Tonin za obrambo, Janez 
Cigler Kralj za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti in Jernej Vrtovec 
za infrastrukturo. Aleksan-
dra Pivec, prvakinja stranke 
DeSUS, naj bi obdržala mi-
nistrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, mini-
ster za zdravje bi postal To-
maž Gantar.

Kandidati za ministre

Na seji Sveta za nacional-
no varnost so sklenili, da se 
na letališču Jožeta Pučnika z 
današnjim dnem uvede mer-
jenje telesne temperature pri 
potnikih, ki vstopajo v Slove-
nijo, začeli so tudi priprave 
na kontrolo na kopenski meji 
z Italijo. Sklenili so, da sploš-
no zapiranje vrtcev in šol še 
ni potrebno, ampak po pre-
soji in pojavu okužb na posa-
meznem območju. Pokal Vi-
tranc in skoki v Planici bodo 
brez gledalcev. 

Klicni center: 080 1404

V pomoč prebivalcem pri 
iskanju zanesljivih informa-
cij v zvezi z novim koronavi-
rusom je Urad vlade za ko-
municiranje v sodelovanju 
z ministrstvom za zdravje, 
NIJZ, Infekcijsko kliniko in 
ministrstvom za javno upra-
vo vzpostavil klicni center. 
Na brezplačni telefonski šte-
vilki 080 1404 lahko dobite 
informacije vsak dan med 8. 
in 20. uro.

Ena od nazadnje obolelih 
je pripotovala iz Švice, kjer je 
učila smučanje. »Zbolela je 
že v Švici, brez dodatnih sti-
kov se je pripeljala v Slove-
nijo in ravnala po protokolu. 
Poklicala je svojega izbrane-
ga zdravnika, ki jo je napotil 
na odvzem brisa na vstopno 
točko. Izredno pomembno 
je, da smo pri prepoznava-
nju okužbe pozorni, da opa-
zujemo svoje zdravstveno 
stanje (kašljanje, povišano 
temperaturo, težave pri di-
hanju),« je poudarila direk-
torica NIJZ dr. Nina Pirnat. 
Ključni je upoštevanje higi-
enskih ukrepov. Osebnih 
podatkov sicer ne dajejo za-
radi varstva osebnih podat-
kov in zaradi morebitne sti-
gmatizacije obolelih. 

Poveljnik republiške Ci-
vilne zaščite (CZ) Srečko Še-
stan je pojasnil, da CZ že zdaj 
sodeluje, pomaga, oprem-
lja vstopne točke za jemanje 
brisov, deli zaščitno opremo 
za zdravstvene delavce ...: 
»CZ kot koordinator aktiv-
nosti pa nastopi šele z aktivi-
ranjem državnega načrta, se-
veda s strokovnimi službami 
ob svoji strani.« 

Prepovedane večje javne 
prireditve zaprtega tipa

Minister za zdravje v od-
hajanju Aleš Šabeder je v so-
boto, 7. marca, v večernih 
urah podpisal odredbo, s ka-
tero se prepoveduje zbiranje 
ljudi na javnih prireditvah 
v javnih prostorih zaprtega 
tipa v Sloveniji, kjer se zbi-
ra več kot petsto ljudi, dokler 
ne preneha nevarnost širje-
nja nalezljivega koronaviru-
sa. Odredbo so včeraj na seji 
Sveta za nacionalno varnost 

zaostrili, število ljudi so 
zmanjšali na sto. Minister 
poziva k striktnemu upošte-
vanju odredbe, saj so zaščita, 
varnost in zdravje prebival-
stva na prvem mestu. 

Preložite nenujna 
potovanja

Tistim, ki se odločajo o 
potovanju v tujino, svetujejo 
ponoven razmislek in prelo-
žitev potovanj, ki niso nujna. 
»Ukrepamo sorazmerno, 
na prvem mestu sta varnost 
in zdravje ljudi. Je pa treba 
hkrati misliti tudi na to, da 
s prekomernimi ukrepi (za-
ustavitvami vseh dejavno-
sti) situacije ne poslabšamo 
v smer, da bomo imeli soci-

alne probleme, gospodarski 
izpad ...« je še dejal Marjan 
Šarec in sklenil, da vse teče 
tako, kot to narekuje stroka. 

Prepoved obiskov  
v domovih za starejše

Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti je z dopisom 
že 26. februarja pozvalo vse 
izvajalce institucionalnega 
varstva starejših, da začnejo 
izvajati programe prepreče-
vanja in obvladovanja širje-
nja kapljičnih okužb zaradi 
zaznanih okužb z novim ko-
ronavirusom v sosednjih dr-
žavah. Populacija starejših, 
ki biva v domovih, je zaradi 
pridruženih osnovnih obo-
lenj še toliko bolj življenjsko 

ogrožena v primeru okuž-
be z imenovanim virusom. 
Zaradi naraščajočega števi-
la okuženih in zaradi varo-
vanja zdravja stanovalcev so 
na pristojnem ministrstvu v 
petek, 6. marca, vsem izva-
jalcem predlagali, da nemu-
doma sprejmejo ukrep po-
polne prepovedi obiskov.

Upravičenost do 
bolniškega dopusta

Če je pri zavarovani ose-
bi potrjena okužba s koro-
navirusom in ji je bila odre-
jena izolacija, ima pravico 
do začasne zadržanosti od 
dela s pravico do nadomesti-
la v breme Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-

nije (ZZZS). »Ukrep izola-
cije na podlagi ugotovljene-
ga kliničnega stanja odredi 
lečeči zdravnik (praviloma 
zdravnik v bolnišnici, lahko 
tudi osebni zdravnik, NIJZ 
oziroma njihova območna 
enota). Izolacija se lahko iz-
vaja v bolnišnici ali doma. 
Takšna oseba ima pravico 
do bolniškega dopusta, bol-
niški list izda izbrani oseb-
ni zdravnik, pri čemer se kot 
razlog določi izolacija. Na-
domestilo se izplačuje v bre-
me ZZZS od prvega dne za-
držanosti od dela dalje,« je 
pojasnila direktorica kranj-
ske območne enote ZZZS 
Nataša Čarman Korenjak. 

Zavarovane osebe, pri ka-
terih ni bila potrjena okuž-
ba s koronavirusom, nimajo 

pravice do bolniškega do-
pusta. Direktorica kranjske 
območne enote ZZZS je še 
pojasnila: »Te osebe lahko v 
določenih primerih uveljav-
ljajo nadomestilo v breme 
delodajalca skladno s pred-
pisi s področja delovnoprav-
ne zakonodaje. Pri tem je 
možnih več različnih situa-
cij. Zavarovani osebi, pri ka-
teri ni bil potrjen koronavi-
rus, a gre za osebo, ki je bila 
v tesnem kontaktu z oku-
ženimi in se jo ima za viso-
ko rizično, je lahko odrejen 
ukrep karantene. Karanteno 
z odločbo odredi minister za 
zdravje na predlog NIJZ. V 
teh primerih je delavec upra-
vičen do odsotnosti z dela in 
do nadomestila plače v bre-
me delodajalca. Nekateri de-
lodajalci zaposlenim odre-
jajo delo na domu ali pa jim 
odredijo tudi neke vrste 'ča-
kanje na delo doma'. V zad-
njem primeru je zavarovana 
oseba upravičena do nado-
mestila v breme delodajal-
ca, ker ne dela zaradi razlo-
gov na strani delodajalca.« 
Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti je že pripravilo 
predlog Zakona o interven-
tnem ukrepu delnega povra-
čila nadomestila plače z na-
menom ohranitve delovnih 
mest zaradi ekonomskih 
posledic koronavirusa. 

V Kranju vzeli 
enaintrideset brisov, na 
Jesenicah osemnajst

Vstopna točka za odvzem 
brisov s sumom na okužbo 
s koronavirusom je na Go-
renjskem pred ZD Kranj. 
Začasno odvzem brisa pote-
ka v reševalnem vozilu, da-
nes naj bi le dobili zabojnik. 
Od 25. februarja do 8. marca 
so vzeli 31 brisov, vsi so bili 
negativni. 

V posebnem zabojniku, ki 
stoji pred Urgentno službo 
jeseniške bolnišnice, so od 4. 
do vključno 9. marca do 12. 
ure odvzeli 18 brisov. Kot so 
sporočili iz ZD Jesenice, ki to 
storitev izvaja, je bilo prvih 
osem brisov negativnih, za 
preostalih deset pa včeraj do 
zaključka časopisne redak-
cije še niso imeli rezultatov. 
»Pacienti se navodil držijo in 
kličejo na za to določeno šte-
vilko 051 668 651,« so še spo-
ročili. V bolnišnici prav tako 
opažajo, da pacienti upošte-
vajo navodila glede prena-
ročanja na preglede. Trenu-
tno imajo nekaj težav s pre-
povedjo obiskov, vendar vse 
ponovno obveščajo, da bol-
nišnica za obiskovalce osta-
ja zaprta do preklica. Zara-
di razmer povsem zapirajo 
BGP Kranj. Vstop je dovo-
ljen le zdravim ginekološko-
-porodniškim pacientkam in 
zdravemu spremljevalcu pri 
porodu.

Prva okužba tudi v Vodicah
31. stran

Če sumite na koronavirus, pokličite izbranega osebnega 
zdravnika oz. dežurnega zdravnika, če kličete izven 
delovnega časa svojega zdravnika. Če bo sum upravičen, 
vas bo napotil na najbližjo vstopno točko za odvzem brisa. 
Nikar pa s simptomi ne vstopajte v zdravstvene ustanove. 

Za omejevanje širjenja okužbe so ključni higienski ukrepi. 
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Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljeni 28. februarja, prejme dve 
vstopnici za koncert Dinamitk v Cerkljah Marinka Pečar iz 
Škofje Loke.
V nagradni igri, ki je bila objavljeni 3. marca, prejme dve vsto-
pnici za eno od predstav v Cerkljah, Radomljah ali na Kokrici 
v sezoni 2019/2020 Marija Ahačič iz Kranja.
Nagrajenkama čestitamo!
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ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj
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prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 
EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke 
časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne 
storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Pretekli teden so se po 
državi zvrstile državna 
in regijske prireditve ob 

mednarodnem dnevu Civilne 
zaščite, ki ga 1. marca obele-
žujemo od leta 1990 naprej, v 
Sloveniji pa od leta 1992, ko 
je tako določila tedanja vlada 
z namenom krepitve zavesti 
javnosti o ogroženosti pred 
naravnimi in drugimi nesre-
čami ter o vlogi Civilne zašči-
te pri varstvu pred njimi. Ne 
vem sicer, kako je bilo pred 28 
leti, zagotovo pa danes velja, 
da se Slovenci precej dobro 
zavedamo, kako pomembno 
vlogo ima Civilna zaščita pri 
izvajanju zaščite, reševanja in 
pomoči ter odpravljanju posle-
dic naravnih in drugih nesreč. 

To se ne nazadnje izkazuje 
tudi ob aktualni zaskrbljenos-
ti zaradi širjenja novega ko-
ronavirusa, ko se v slovenski 
javnosti vse pogosteje zastav-
ljajo vprašanja, kdaj se bodo v 
boj proti novemu virusu sars-
-cov-2 vključile tudi Civilna 
zaščita s svojimi enotami in 
službami ter druge sile za zaš-
čito in reševanje. Na tem mes-
tu lahko rečemo le, da je k sre-
či še ni bilo treba aktivirati za 
vodenje koordinacije ukrepov 
za zajezitev novega koronavi-
rusa. V nasprotnem primeru 
bi namreč pomenilo, da so se 
razmere tako poslabšale, da je 
bila razglašena epidemija. A 
Civilna zaščita tudi že zdaj 
na različne načine pomaga 
pri preprečevanju širjenja no-
vega koronavirusa, saj po raz-

lagi njenega poveljnika Srečka 
Šestana med drugim pomaga 
pri opremljanju vstopnih točk 
in razdelitvi zaščitne opreme 
zdravstvenim delavcem. 

Čeprav je po zakonu o 
varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami sodelova-
nje v Civilni zaščiti državljan-
ska dolžnost, kar z drugimi 
besedami pomeni, da je vsak 
državljan potencialni obve-
znik Civilne zaščite, pa za 
zdaj velja, da sistem zaščite 
in reševanja v Sloveniji sloni 
predvsem na prostovoljstvu. 
In to je pri nas še vedno zelo 
razvejano, zato ne čudi poda-
tek, s katerim je ob dnevu Ci-
vilne zaščite postregel evropski 
komisar za krizno upravljanje 
Janez Lenarčič. Namreč, da 
je v slovensko Civilno zaščito 
vključenih približno pet od-
stotkov prebivalcev, pri čemer 
v sistemu deluje kar 45 tisoč 
prostovoljcev. To je po oceni 
komisarja, ki podrobneje poz-
na sisteme civilne zaščite v ce-
lotni Evropski uniji, izjemno 
zavidljiva udeležba. 

Kakšno moč predstavljajo 
pripadniki prostovoljnih re-
ševalnih enot, se je pokazalo 
tudi prejšnji teden ob iskanju 
pogrešanega otroka na Trste-
niku, ko se je v zelo hitrem 
času odzvalo več kot sto pro-
stovoljcev, ki imajo izkušnje z 
iskanjem pogrešanih oseb. Za 
pomoč jih je sicer zaprosila po-
licija, a gre za iste prostovolj-
ce, ki bi jih po potrebi aktivira-
la tudi Civilna zaščita. 

Civilna zaščita

KOMENTAR
Simon Šubic

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Pristojno mini-
strstvo je z namenom ohra-
nitve delovnih mest v podje-
tjih, ki imajo težave v poslo-
vanju zaradi izbruha okužb 
s koronavirusom, pripravi-
lo predlog Zakona o inter-
ventnem ukrepu delnega 
povračila nadomestila pla-
če. Cilj predloga zakona je 
zagotoviti ukrepe, s kate-
rimi bi se obenem zaščitil 
položaj zaposlenih in olaj-
šal položaj gospodarstva. 
Posledice izbruha okužb 

se močno odražajo zlasti v 
panogah turizma, gostin-
stva, trgovine in v predelo-
valnih dejavnostih. Drža-
va bi delodajalcem prisko-
čila na pomoč v primerih, 
ko delodajalec zaradi sla-
bega poslovnega položa-
ja ne bi mogel zagotavljati 
dela hkrati najmanj polovi-
ci zaposlenih delavcev in bi 
jih napotil na začasno čaka-
nje na delo. V tem času bi 
bili delavci upravičeni do 
nadomestila plače v višini 
osemdeset odstotkov osno-
ve za nadomestilo plače, pri 

čemer bi del bremena pri 
tem prevzela država. Delno 
povračilo nadomestila pla-
če se predvideva tudi v pri-
merih, ko delavec zaradi ka-
rantene, odrejene z odloč-
bo ministra za zdravje, ne 
bi mogel opravljati dela. V 
obeh primerih breme izpla-
čila nadomestila plače v vi-
šini šestdeset odstotkov no-
sijo delodajalci, preostalih 
štirideset odstotkov pa dr-
žava. Obdobje delnega pre-
jemanja povračila nado-
mestila za namen začasne-
ga čakanja na delo bo lahko 

trajalo največ tri mesece oz. 
za obdobje odrejene karan-
tene. V predlogu interven-
tnega zakona so predpisa-
ni pogoji za uveljavitev del-
nega povračila nadomestila 
plače. Med drugim tudi, da 
se delodajalec zaveže k oh-
ranitvi delovnih mest delav-
cev na začasnem čakanju na 
delu še vsaj šest mesecev po 
začetku začasnega čakanja 
na delo. Predlog zakona je 
medresorsko usklajen in je 
bil v petek, 6. marca, še pred 
obravnavo na vladi, poslan 
socialnim partnerjem.

Pomoč za ohranitev delovnih mest
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga interventni zakon z 
namenom ohranitve delovnih mest zaradi ekonomskih posledic novega koronavirusa. 

Simon Šubic

Ljubljana – Vlada priprav-
lja kratkoročne in dolgoroč-
ne strateške ukrepe, ki naj 
bi slovenskemu gospodar-
stvu pomagali prebroditi ne-
gativen vpliv koronavirusa, 
je po včerajšnjem sestanku 
s predstavniki slovenskih 
podjetij napovedal minister 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravko Počivalšek 
in poudaril, da vlada skrbno 
spremlja vpliv virusa na glo-
balno in naše gospodarstvo. 
»Vrednost vseh ukrepov je 
998 milijonov evrov. Od 
tega je 600 milijonov evrov 
iz obstoječega vira SID ban-
ke,« je pojasnil. Ukrepi mo-
rajo biti sistematični, načr-
tovani, pripraviti je treba kri-
terije pomoči, da ne bo zlo-
rab, je dodal.

Na ministrstvu so za zdaj 
identificirali osem vrst ukre-
pov, od zagotavljanja likvid-
nosti, pomoči pri ohranjanju 
delovnih mest do zmanjša-
nje škode, zagotoviti pa želi-
jo tudi, da se ne poslabša po-
ložaj podjetij na trgu. Tako 
je že pripravljen interventni 
zakon za sofinanciranje ča-
kanja na domu. Za ukrep je 
predvidenih skupaj 51,5 mi-
lijona evrov. Interventni za-
kon pa bo sprejet po hitrem 
postopku in naj bi veljal do 
konca septembra, je razložil 
minister.

Za podjetja bodo na vo-
ljo kreditne linije SID ban-
ke, za mala in srednja pod-
jetja pa posojila in sredstva 
Slovenskega podjetniškega 
sklada in Slovenskega regi-
onalnega razvojnega sklada. 
Med predvidenimi ukrepi je 
tudi odlog plačila posojil in 
davkov, podjetjem bo država 

pomagala tudi na področju 
internalizacije, kot je ude-
ležba na virtualnih sejmih. 
Podjetja bodo lahko tudi 
zaprosila za delno povračilo 
stroškov že dogovorjenih in 
plačanih stroškov promoci-
je v tujini. Interventni zakon 
bo sprejet po hitrem postop-
ku, veljal pa naj bi do sep-
tembra, je razložil minister. 
Za pomoč podjetjem v te-
žavah ima gospodarsko mi-
nistrstvo na voljo šest mili-
jonov evrov, po dogovoru z 
ministrstvom za finance pa 
lahko aktivira tudi za okoli 

20 milijonov evrov poroštev.
Na težave zaradi širjenja 

koronavirusa sicer opozar-
ja vse več podjetij iz različ-
nih panog, predvsem v tu-
rizmu, gostinstvu, logistiki, 
storitvah, trgovini. Počival-
šek ocenjuje, da je trenutno 
najbolj prizadeta panoga tu-
rizem, še posebej turistične 
agencije in igralniška dejav-
nost. Minister je ob tem vse 
pozval k varovanju zdrav-
ja, ne pa k paniki. »Petino-
semdeset odstotkov gospo-
darstva je izvoznega, zato je 
za nas izrednega pomena, 

da ostanemo v odprtem oko-
lju,« je dejal minister. »Pri-
čakujem, da se bomo v Slo-
veniji vsi odgovorno obna-
šali do te problematike. Ne 
predstavljam si, da nekdo v 
resnem podjetju k ukrepom 
pristojnih pristopi neodgo-
vorno. Samo ena oseba lah-
ko podjetju povzroči veliko 
škodo. Ukrepe NIJZ je tre-
ba dosledno spoštovati,« je 
še poudaril.

K hitremu ukrepanju so 
vlado pozvali tudi v Obrtni-
ško-podjetniški zbornici 
Slovenije (OZS). Njihova 
anketa med člani je namreč 
pokazala, da kar 80 odstot-
kov obrtnikov in podjetni-
kov iz različnih panog že ob-
čuti negativne posledice ko-
ronavirusa na njihovo poslo-
vanje. O upadu prometa in 
naročil poročajo tako gostin-
ci, hotelirji, cestni in avtobu-
sni prevozniki, postavljavci 
šotorov, kovinarji, kozmeti-
ki in drugi. Anketiranci oce-
njujejo, da bodo prihodki v 
prvem polletju upadli za po-
lovico, saj že beležijo upad 
naročil in padec prodaje. 
»Prizadetim naj se začasno 
ustavi plačevanje davkov in 
prispevkov, in sicer za čas 
trajanja izrednih razmer. 
Poleg tega pa naj breme bol-
niških nadomestil za delav-
ce, ki bodo zaradi korona-
virusa odsotni z dela, že od 
prvega dneva odsotnosti da-
lje nosi država, in ne deloda-
jalec,« predlaga predsednik 
OZS Branko Meh. V zborni-
ci predlagajo tudi dodatne fi-
nančne ukrepe, ki bodo pod-
jetjem zagotovili likvidno-
stna sredstva, potrebna za 
njihovo poslovanje v času iz-
pada dohodkov zaradi kriz-
nih razmer.

Podjetjem milijardna pomoč  
Vlada pripravlja za skoraj milijardo evrov ukrepov, ki naj bi gospodarstvu pomagali prebroditi negativen 
vpliv širitve novega koronavirusa. 

Minister Zdravko Počivalšek: »Sem optimist, in če 
bomo realizirali preventivne ukrepe, bomo gospodarstvo 
zavarovali pred večjimi kriznimi vplivi zaradi novega 
koronavirusa.« / Foto: Tina Dokl (arhiv)
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
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Za mišice in srce
Proti utrujenosti
Za živčni sistem

www.magnex.fi/sl 

Samo do 
odprodaje zalog 

180 + 70 tabl.180 + 70 tabl.

GRATIS!GRATIS!

VI
TA

BA
LA

N
S 

D
.O

.O
., 

D
U

N
A

JS
KA

 C
ES

TA
 1

59
, L

JU
BL

JA
N

A

M. A., S. K., V. S., D. Ž.,  
A. Š., A. Se.

Kranj – Jutri, na predvečer 
gregorjevega, bodo tudi v 
Kropi in Kamni Gorici, kjer 
ima običaj večstoletno tra-
dicijo, pripravili prireditev 
spuščanja barčic, kot jim 
pravijo, v vodo. Prireditev 
v zadnjem obdobju prip-
ravita tamkajšnji turistič-
ni društvi. V Kropi otroci 
spuščajo barčice na bajerju 
nekdanje spodnje fužine, v 
Kamni Gorici pa po enem 
od številnih vodnih kanalov 
v središču vasi. »Barčice, ki 
jih vržejo v vodo, so pravza-
prav hišice, cerkvice, fuži-
nice, kozolci in tudi prave 
umetniške stvaritve iz pa-
pirja, kartona, lesa. Vsem je 
skupno, da jih razsvetljuje-
jo sveče. V Kropi in Kamni 
Gorici so poznane kot bar-
čice, v drugih krajih kot gre-
gorčki,« pojasnjuje etnolo-
ginja Kaja Beton s Turizma 
Radovljica, sicer domačin-
ka iz Kamne Gorice. Prire-
ditev se bo jutri, v sredo, 11. 
marca, v obeh krajih začela 
ob mraku oziroma ob 17.30. 
V Kamni Gorici letos hkrati 
vabijo tudi na ogled razsta-
ve umetniškega kovanja, ki 
bo ta dan na ogled med 16. 
do 19. ure.

Predvečer godu sv. Gre-
gorja bodo v Kranju obeleži-
li s tradicionalnim spustom 
gregorčkov po reki Kokri. V 
Kranjski hiši se bo delavnica 
izdelovanja gregorčkov za-
čela ob 16. uri, tradicional-
ni spust gregorčkov po reki 
Kokri pa je v kanjonu Kokre 
predviden ob 18. uri.

Na praznovanje gregorje-
vega vabi tudi Kulturno dru-
štvo Hotimir iz Hotemaž. 
»Gregorčke«, izdelane iz 

naravnih materialov, so že 
včeraj sprejemali v domu va-
ščanov in gasilcev, danes pa 
jih bodo spustili po reki Kok-
ri. Mojstrovine si bo tam mo-
goče ogledati jutri od 15. ure 
do 17.30, ob 17.45 pa bodo 
po starem gorenjskem obi-
čaju že trinajsto leto zapo-
red »vrgli luč v vodo«. 

Tudi tržiško šego Vuč 
u vodo obujajo na predve-
čer sv. Gregorja. Od 16. do 
18. ure bo v Kurnikovi hiši 

delavnica peke ptičkov iz te-
sta in razstava gregorčkov 
otrok tržiških šol in vrtcev, 
razstava gregorčkov bo tudi 
v rovu pod dvorcem Neu-
haus. Od 17. do 20. ure bo 
v Kulturnem centru Tržič 
delavnica izdelovanja gre-
gorčkov, ob 18. uri bodo 
pred Osnovno šolo Tržič 

kulturni program, stojnice 
z rokodelskimi izdelki in ku-
linarično ponudbo, ob 18.30 
bo izpred šole Gregorjev 

sprevod v spremstvu Pihal-
nega orkestra Tržič, ob 18.40 
pa na brežini Tržiške Bistrice 
vihtenje gorečih metel, kres 
in spuščanje gregorčkov. 

Tradicijo spuščanja gre-
gorčkov ohranjajo tudi v Že-
leznikih. Prireditev Luč v 
vodo, ki jo organizira Turi-
stično društvo Železniki, bo 
potekala jutri ob 18. uri pred 
Plnado. Po kratkem kultur-
nem programu, v katerem 
se bodo predstavili otroci iz 
Vrtca Železniki, bo sledilo 
spuščanje barčic po bajerju.

V občini Cerklje bodo bar-
čiče spuščali pri jezercu ob 
gradu Strmol. Dogodek bo 
potekal jutri med 16. in 19. 
uro, ko bodo otroci lahko pod 
toplarjem dokončali ladji-
ce, ki jih bodo prinesli s se-
boj. Spust gregorčkov pa bo 
ob 18.30.

Gregorčki za slovo od zime
Na gregorjevo se po starem ljudskem običaju ženijo ptički in s tem naznanjajo pomlad. V sredo, na 
predvečer gregorjevega, bodo tudi letos v številnih gorenjskih krajih s spuščanjem barčic obudili ta stari 
običaj slovesa od zime. 

Jutri, na predvečer gregorjevega, bodo v številnih gorenjskih krajih v vodo spustili 
»gregorčke« ali barčice, kot jim pravijo v Kropi in Kamni Gorici, kjer so že v soboto 
pripravili delavnico izdelovanja teh slikovitih malih umetnin. / Foto: Božidar Drozg

Marjana Ahačič

Radovljica – Že vse od odpr-
tja nove knjižnice v Radovlji-
ci se tako občina kot knjižni-
čarji ukvarjajo z odpravo na-
pak, ki so nastale ob grad-
nji objekta in zaradi kate-
rih med drugim ob vsakem 
močnejšem deževju v stavbo 
teče voda.

Kot so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi, je iz-
vajalec Javna razsvetljava ob-
čini po končani gradnji izro-
čil dve garanciji za odpravo 
napak, katerih skupna vred-
nost znaša približno 131 ti-
soč evrov. »Izvajalec se, kot 
to določa pogodba, odziva 

na pozive k odpravi napak v 
garancijskem roku, a doslej 
izvedena popravila niso od-
pravila zamakanja v objektu. 
Pripravil je celovit elaborat 

sanacije, ki ga je nadzorni 
inženir potrdil in na podla-
gi katerega je konec febru-
arja pristopil k odpravi vseh 
ključnih tehničnih napak.«

Odpravljajo napake na knjižnici

Konec februarja so začeli odpravljati vse ključne tehnične 
napake na stavbi nove radovljiške knjižnice. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Breznica – S prvim marcem 
so se v žirovniški občini ob-
čutno podražile komunal-
ne storitve. Izračun pokaže, 
da bo štiričlanska družina 
odslej vsak mesec plačevala 
skoraj trinajst evrov več. Pod-
ražitev so na predlog javnega 
komunalnega podjetja Jeko 
potrdili žirovniški občinski 
svetniki na seji konec febru-
arja, v veljavo pa je stopila 1. 
marca. Razlogov za dvig cen 
je več, med drugim so se po-
višali stroški dela; zaradi zah-
teve po uskladitvi plač so za-
posleni v Jeko nedavno celo 
napovedali stavko. Poleg 
tega nekaterih cen niso dvig-
nili zadnjih deset let, nekate-
rih šest let ... Kot je dejal žu-
pan Leopold Pogačar, se ni-
koli, ko je na dnevnem redu 
dvig cen, ne počuti dobro. Žal 
pa cen predolgo niso povišali, 
zato je tokratni dvig kar pre-
cejšen. Ob tem je Pogačar po-
udaril, da se je v zadnjih pe-
tih letih v občini močno po-
večala tudi količina zbranih 
komunalnih odpadkov iz go-
spodinjstev, in sicer kar za 
tretjino oziroma za 600 ton 
letno. Svoje k podražitvi so 

prispevali višji stroški dela, 
saj so v Jeko morali uskladi-
ti plače zaradi novega zakona 
o minimalni plači. Ob tem pa 
je Pogačar dejal, da je direk-
tor Jeko Uroš Bučar že dobil 
tudi konkretne naloge, da po-
skrbi za drugačno organiza-
cijo dela v podjetju in racio-
nalizira poslovanje. Bučar je 
med drugim potrdil, da je v 
javnem komunalnem podje-
tju zaposlenih kar deset raz-
ličnih vodij ...

Poleg cen komunalnih sto-
ritev so žirovniški občinski 
svetniki potrdili tudi nove 
cene 24-urne dežurne pog-
rebne službe, ta se je zniža-
la za dobrih pet odstotkov na 
237 evrov na pokojnika. Na 
drugi strani pa so se dvignile 
cene pokopališke dejavnosti, 
med drugim cene letne grob-
nine za petino, izkopa in zasi-
pa grobne jame za več kot 40 
odstotkov, uporabe mrliške 
vežice s čajno kuhinjo pa kar 
za 66 odstotkov. Dan naje-
ma tako po novem stane 125 
evrov (doslej 75 evrov).

Javno komunalno podje-
tje Jeko pokriva tudi občino 
Jesenice, cene komunalnih 
storitev pa so se nedavno po-
višale tudi v jeseniški občini. 

Dražja komunala 
v Žirovnici
Štiričlanska družina bo za komunalne storitve 
mesečno plačevala skoraj trinajst evrov več.

Brdo pri Lukovici – Na sobotnem občnem zboru Čebelarske 
zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici so za predsednika zveze 
ponovno izvolili Boštjana Noča, čebelarja s Sela pri Žirovnici, 
ki vodi zvezo že od leta 2007. Noč je na občnem zboru predsta-
vil program dela za naslednje štiriletno obdobje pa tudi ekipo, 
s katero bo program poskušal uresničiti. Kot je dejal, je nje-
govo osnovno vodilo skrb za vse slovenske čebelarje ne glede 
na to, koliko ima kdo panjev. V zvezi si bodo prizadevali, da bi 
bili vsi slovenski čebelarji registrirani in včlanjeni v čebelarska 
društva ter v čebelarsko zvezo; nad neregistriranimi čebelarji 
pa bi po Nočevem mnenju morala država povečati nadzor in 
jih strogo kaznovati. Ker letos javni svetovalni službi v čebelar-
stvu poteče koncesija, bo njihov cilj pridobiti novo koncesijo.

Boštjan Noč še naprej predsednik čebelarske zveze
Kaja Beton: »Čeprav drugod velja, da se barčice 
izdelajo vsako leto nove, v Kamni Gorici to ni povsem 
tako. Za razliko od sosednje Krope, kjer barčice na 
koncu skupaj v bajerju spodnje fužine zagorijo, se to v 
Kamni Gorici zgodi le redko. Velika večina se jih vrne 
domov, potem pa je njihova usoda odvisna predvsem 
od lastnika in vloženega truda.«
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Ljubljana – »Pričakova-
ti je bilo, da se zima ne bo 
poslovila, ne da bi pokaza-
la zobe. Če smo se pritože-
vali nad pičlo snežno odejo 
in pravimi jesenskimi tem-
peraturami, nas je v zad-
njih dneh le nagradila z ne-
kaj beline. Snežna odeja se 
je minuli teden v Julijskih 
Alpah nad 1600 metri ode-
belila za približno meter, v 
Kamniško-Savinjskih Alpah 
pa do trideset centimetrov. 
Sneg je rahel in mehak ter 
nad okoli 1700 metrov suh. 
Nižje je sprva padal moker 
sneg, čez dan pa je ob ohla-
ditvi zapadlo nekaj centime-
trov suhega snega. Snežna 
odeja je deloma pomrznila, 
veliko je zametov, nastale so 
nove opasti. Vetru izpostav-
ljeni grebeni so močno spi-
hani, predvsem tam je sneg 
trd in poledenel,« je razmere 
v gorah v petek opisal Matjaž 

Šerkezi, strokovni sodelavec 
Planinske zveze Slovenije 
in inštruktor gorskega reše-
vanja, ter planince in turne 
smučarje pozval, naj se viso-
kogorju minuli konec tedna 
izognejo.

Kot kaže, so bili nasve-
ti uslišani, saj gorski reše-
valci ta konec tedna v go-
rah niso posredovali. A ne-
varnost plazov še ni minila. 
Kot je objavljeno v  plazov-
nem biltenu Agencije RS za 

okolje,  je nevarnost snež-
nih plazov nad nadmorsko 
višino okoli 1700 metrov v 
Julijskih Alpah tudi danes 
in jutri, v torek in v sredo, 
še vedno tretje stopnje, to-
rej znatna, v Kamniško-
Savinjskih Alpah pa le še 
zmerna. Predvsem so ne-
varna mesta z napihanim 
novim snegom, ki so zara-
di močnega jugozahodni-
ka predvsem na severnih in 
vzhodnih straneh grebenov 
in sedel. Na strmejših pobo-
čjih se lahko sprožijo manj-
ši plazovi nesprijetega sne-
ga, že ob manjši obremeni-
tvi snežne odeje pa lahko 
predvsem na mestih z na-
pihanim snegom sproži-
te kložast plaz, opozarjajo 
na Arsu. Posamezni plazo-
vi se lahko s strmejših po-
bočij sprožijo tudi sponta-
no. Na vetru izpostavljenih 
legah, kjer je novi sneg spi-
han do stare podlage, je ne-
varnost zdrsov.

Znatna nevarnost za plazove
Na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo, da je v visokogorju, sploh v Julijskih Alpah, zapadlo veliko 
snega. Nevarnost plazov na petstopenjski evropski lestvici ostaja na tretji stopnji.

V visokogorju še vedno velja znatna nevarnost plazov.  
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Marjana Ahačič

Ljubljana – Mateja Bajt je 
kljunasto flavto študirala na 
Univerzi za glasbo in upo-
dabljajočo umetnost na Du-
naju, kjer je diplomirala in z 
odliko končala tudi magistr-
ski študij (za izjemen uspeh 
je prejela nagrado avstrijske-
ga ministrstva za znanost) 
ter kasneje še specializacijo.

Izdelala je učni načrt za 
kljunasto flavto za program 
umetniške gimnazije in aka-
demske stopnje. Zdaj pou-
čuje na Konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani ter 
na Akademiji za glasbo Uni-
verze v Ljubljani. Vodi tudi 
poletne šole ter seminarje za 
učence in učitelje kljunaste 
flavte. Njeni učenci na tek-
movanjih dosegajo najviš-
ja priznanja. Poleg intenziv-
nega pedagoškega dela re-
dno koncertira kot solistka, 
članica in vodja različnih an-
samblov.

»Z velikim veseljem sem 
prejela novico o imenova-
nju za dobitnico Škerjanče-
ve diplome. Hvaležna sem 
za vse uspehe in možnosti, 
ki so se odpirale na podro-
čju kljunaste flavte: pred-
vsem za ogromen razvoj od 
leta 2005, ko se je končno 
pridružila drugim instru-
mentom na Srednji glas-
beni šoli Ljubljana in leta 
2009 tudi na Akademiji za 

glasbo. Od takrat poučujem 
na obeh ustanovah in z nav-
dušenjem spremljam mla-
de glasbenike, kako zorijo v 
muzikalnem in osebnostem 
vidiku,« je povedala. »Velik 
izziv, odgovornost in tudi 
privilegij je, da lahko vodiš 
mlade talente vse od prvih 
korakov glasbenega šolanja 
preko vseh stopenj do sa-
mega poklica. Z nekateri-
mi bivšimi učenkami, di-
jakinjami in študentkami 
sodelujemo tudi po zaklju-
čenem študiju na koncer-
tnih odrih. Še posebej po-
čaščena sem priznanja ko-
legov, vodstva KGBL ter od-
bora za podelitev Škerjanče-
vih nagrad, da so prepozna-
li sadove trdega dela in ra-
zvoj tega butičnega, po kri-
vici tako zelo zapostavljene-
ga instrumenta.«

Visoko stanovsko 
priznanje Mateji Bajt
Profesorica kljunaste flavte Mateja Bajt iz Zapuž 
je prejela Škerjančevo diplomo, to je priznanje, 
ki ga za izredne dosežke na področju glasbene 
pedagogike podeljuje Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana. 

Mateja Bajt, prejemnica 
Škerjančeve diplome 
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Vilma Stanovnik

Kranj – V bližini Zdravstve-
nega doma Kranj na Gos-
posvetski ulici so začeli ru-
šiti objekt nekdanje reševal-
ne postaje v Kranju. Dela pri 
rušenju objekta in ureditvi 

zemljišča naj bi se po načr-
tu zaključila do konca mar-
ca, ko naj bi tam najprej ure-
dili parkirišče za službena 
vozila, nato pa naj bi se od-
ločili, ali bodo zgradili novo 
stavbo in kakšno, saj je več 
možnosti.

Rušijo nekdanjo 
reševalno postajo

Rušenje dotrajane in neuporabne stavbe se je že začelo. 

ODDELEK KOPALNIC
PRENOVLJEN

OBI Kranj

3D IZRIS
KOPALNIC
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Vodice – V petek je v Vodicah začelo delovati brezplačno brez-
žično internetno omrežje WiFi4EU. Vstopne točke, preko kate-
rih občani lahko dostopajo do svetovnega spleta, so aktivirali 
na osmih območjih, in sicer ob domovih krajanov Skaručna, 
Utik (otroško in športno igrišče) in Vodice (območje pod lipa-
mi in čakalnice v kulturnem domu), pri osnovni šoli v Vodicah 
(igrišče), ob gasilskih domovih v Zapogah, Repnjah in Polju ter 
ob športnem igrišču v Utiku (pri gasilski brunarici). Omrežje 
je v višini 15 tisoč evrov finančno podprla Evropska komisija.

Brezžični internet na osmih točkah v Vodicah

Škofja Loka – V Škofji Loki, kjer je na razpolago 429 plačljivih 
parkirnih mest na šestih plačljivih parkiriščih (Pepetov klanec, 
Tehnik, Zdravstveni dom, Novi svet – plato in Štemarje), bo od 
1. marca dalje mogoče pri parkiranju uporabljati novo mobilno 
aplikacijo EasyPark. Takšno parkiranje ima vrsto prednosti, upo-
rabljajo pa ga v več kot 1500 mestih po Evropi in več kot dvaj-
setih v Sloveniji. Med prednostmi navajajo nižanje obstoječih 
stroškov, denimo stroškov tiska parkirnih listkov in vzdrževanja 
parkomatov, ter skrb za trajnostno mobilnost in okolje.

Parkiranje z aplikacijo
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Naklo – Dan Civilne zašči-
te so letos obeležili na regij-
ski slovesnosti v Dvorani Ja-
neza Filipiča v Naklem, ki 
jo je organizirala Izpostava 
Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje (UR-

SZR) Kranj ob podpori Obči-
ne Naklo. Zbrane, med kate-
rimi so bili tudi vodja kranj-
ske izpostave URSZR Ro-
bert Skrinjar, poveljnik Ci-
vilne zaščite za Gorenjsko 
Klemen Šmid in nakelski 
župan Ivan Meglič, je nago-
voril slavnostni govornik ge-
neralni direktor URSZR in 
član štaba Civilne zaščite RS 
Darko But. »Vsi, ki s svojim 

delom pomembno prispe-
vate k učinkovitemu odzivu 
na nesreče, ste jedro sistema 
Civilne zaščite. S svojo zag-
nanostjo, predanostjo delu 
in profesionalnostjo rešuje-
te takrat, ko je stanje vide-
ti že brezizhodno. Vašo po-
moč velikokrat jemljemo kot 

samoumevno in ne pomisli-
mo, koliko znanja, poguma 
in truda je treba, da ob nesre-
či rešite življenja ali zavaru-
jete premoženje,« je pouda-
ril Darko But, govor pa zak-
ljučil s sloganom: Življenje 
rešujemo skupaj. 

Na Gorenjskem so tokrat 
podelili 14 bronastih zna-
kov, 10 srebrnih znakov, šti-
ri zlate znake in dve plaketi 

Civilne zaščite. Aleš Robič in 
Miran Tišler sta letošnja pre-
jemnika plakete, ki se pode-
ljuje za življenjsko delo, po-
sebne zasluge in izjemne 
uspehe pri zaščiti in reševa-
nju ljudi, živali, premoženja, 
kulturne dediščine ter varo-
vanja okolja ob naravnih in 

drugih nesrečah. Prejemni-
ki zlatega znaka, ki se pode-
ljuje za dolgoletno uspešno 
delo pri razvijanju in krepit-
vi organiziranosti in usposo-
bljenosti sil, hrabra dejanja 
ter raziskovalne dosežke na 
področju varstva pred nesre-
čami, so bili Sašo Govekar, 
Branko Mur, PGD Gorenja 
vas in PGD Stara Loka. Sre-
brni znak kot priznanje za 

posebne zasluge in prispe-
vek pri razvijanju in krepit-
vi varstva pred nesrečami so 
podelili Janezu Ulčarju, Evi 
Pogačar, Franciju Zimi, Ju-
riju Jeršinu, Igorju Langu-
su, Janezu Rozmanu, Darku 
Turku, PGD Hlebce, PGD 
Luže in PGD Naklo. Bro-

nasti znak, ki se podeljuje 
za uspešno opravljanje na-
log zaščite, reševanja in po-
moči ter za enkratna deja-
nja, pa so prejeli Andraž Ši-
frer, Primož Štraus, Jernej 
Eržen, Marija Kokalj, Kristi-
na Zima, Vid Krčmar, Dra-
go Frelih, Marko Nahtigal, 
Drago Pisek, Gabrijel Rožič, 
Vojko Skok, Tomaž Strajnar, 
Igor Šavs in Jože Pogačar. 

Življenje rešujemo skupaj 
Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, so se s priznanji in nagradami zahvalili vsem 
posameznikom in organizacijam, ki pomagajo in sodelujejo pri reševanju, zaščiti in pomoči in s tem 
blažijo posledice naravnih in drugih nesreč. 

Na Gorenjskem je priznanje Civilne zaščite prejelo trideset posameznikov in organizacij. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Projekt so 
poimenovali Naša Loka s 
podnaslovom Predlagaj, gla-
suj, sodeluj, ki naj prebival-
ce občine spodbudi k pre-
dlogom za izboljšanje življe-
nja v njihovih krajih. V od-
ločanje želijo vključiti čim 
več občank in občanov, pri-
čakujejo tudi čim več dob-
rih predlogov, ob tem si želi-
jo vključenosti in dialoga, je 
ob predstavitvi projekta de-
jal župan Tine Radinja. Pre-
dloge bodo za svojo krajevno 
skupnost lahko prispevali in 
o njih tudi glasovali vsi pre-
bivalci, stari nad 16 let. V pri-
hodnjih dneh v vseh 11 kra-
jevnih skupnostih načrtuje-
jo delavnice, kjer bodo kra-
jankam in krajanom pojas-
nili proces. Včeraj so gospo-
dinjstva v občini o tem preje-
la tudi zloženko, navodila z 

glasovnico pa je mogoče do-
biti tudi na spletni strani ob-
čine. Že na delavnicah (prva 
bo 10. marca na Trati) ali pa 
pozneje prek spleta bodo 
lahko krajani prispevali svo-
je predloge, ki jih bodo zbi-
rali do 20. aprila.

Za te projekte občina na-
menja 275 tisoč evrov, kar 
predstavlja dober odsto-
tek sicer 24 milijonov evrov 
vrednega občinskega prora-
čuna. Ta delež ob doseženih 
ciljih prvega postopka lah-
ko še povečajo, je dejal žu-
pan Tine Radinja, ki dodaja, 
da so se osredotočili na kra-
jevne skupnosti, pretežno 
na podeželje, kjer je še veli-
ko možnosti, kako izboljšati 
življenje krajanov, ki pa ima-
jo o tem zagotovo tudi veli-
ko dobrih zamisli. V Slove-
niji je že nekaj občin, ki iz-
vajajo participativni prora-
čun, najbolj znan je primer 

Ajdovščine, kjer so končali 
drugi krog in začenjajo tret-
jega. S strokovno ekipo je ob-
čina Škofja Loka po Radinje-
vih besedah počrpala znanje 
iz primerov dobrih praks in 
se letos tudi sama lotila no-
vosti.

Kako bo vse skupaj pote-
kalo, je pojasnil Rok Primo-
žič, vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti na obči-
ni in koordinator projek-
ta Naša Loka: »Za vsako od 
krajevnih skupnosti je na vo-
ljo po 25 tisoč evrov, v okvi-
ru teh sredstev lahko kraja-
ni predlagajo projekte, vred-
ne od tri do 15 tisoč evrov. 
Na spletni strani so objavlje-
na tudi druga merila: da gre 
za področja, kjer je pristoj-
na občina, da predlogi ne za-
devajo cestne in komunal-
ne infrastrukture, ki ju ob-
čina ureja prek drugih pro-
jektov, da predlogi ustrezajo 

sprejetim prostorskim ak-
tom in strategijam. Vse pris-
pele predloge bo občinska 
uprava pregledala in ovre-
dnotila in uvrstila na se-
znam za glasovanje, ki bo 
potekalo na začetku junija.«

Predlogi, ki bodo dobili 
največ glasov, bodo prepoz-
nani kot prednostni in jih 
bo občinska uprava v enem 
letu tudi uresničila, napove-
duje župan Tine Radinja, ki 
verjame, da ima Škofja Loka 
veliko kreativnega potencia-
la. Po prvem letu participa-
tivnega proračuna bodo oce-
nili cilje prvega obdobja in 
šli v naslednji poziv. Priča-
kujejo, da bo novost prebi-
valcem prinesla novo infra-
strukturo, ureditev vaških 
jeder, pridobitve na podro-
čju turizma, kulture, prire-
ditev, skratka tisto, za kar bo 
večina krajanov ocenila, da 
najbolj potrebujejo.

Predlagali bodo in glasovali
V občini Škofja Loka začenjajo konkretne korake pri uveljavljanju participativnega proračuna:  
z delavnicami v krajevnih skupnostih in s pozivom krajanov, naj oddajo svoje predloge, kaj bi si želeli v 
svojih krajih.

»Nekateri pravijo, da velja 
vpis v sodni register, drugi 
pa, da je veljaven sklep skup-
ščine. Ker smo želeli zašči-
titi zaposlene in biti stood-
stotni, da bo dogovor veljal, 
smo želeli, da ga podpišeta 
oba. To sta tudi storila,« je 
v petek tudi pojasnila Bozo-
vičarjeva in povedala, da so 
na sestanek prišli tudi župa-
ni občin, ki so lastnice Ko-
munale Kranj. »Vsi župa-
ni so povedali, da dogovor 
in naša prizadevanja za dvig 
plač podpirajo. Prav tako je 
direktorica Košir Štojseva 
od županov dobila zagotovi-
la, da lahko popravi poslovni 
načrt, za katerega je dan prej 
ugotovila, da ni popravljen. 
Ko je dobila zagotovila, da je 
stavkovni sporazum tudi fi-
nančno pokrit, smo ga lah-
ko podpisali,« je tudi pove-
dala Bozovičarjeva, ki priča-
kuje, da bodo zahteve stav-
kovnega sporazuma tudi iz-
polnjene. 

»Delavci so zahtevali, 
naj nobena osnovna pla-
ča ne bo nižja od minimal-
ne. Dejstvo je, da so bile v 
Komunali Kranj nekatere 
bruto plače še vedno zelo 
nizke, celo pod sedemsto 
evrov. Sedaj smo se dogo-
vorili, da noben delavec ne 
bo prejel manj kot minimal-
no plačo in da bodo vse mi-
nimalne plače več kot 940 
evrov. To se bo nekaterim 
delavcem kar precej poz-
nalo. Je pa res, da delavci v 
višjih plačnih razredih le-
tos ne bodo imeli popravka, 
smo se pa zavezali, da se ta-
koj z naslednjo uskladitvi-
jo z začetkom novega leta 
plače uskladijo vsem delav-
cem. Prav tako smo se dogo-
vorili za poračun za nazaj in 
tudi, da se bo prevoz na delo 
plačeval v višini dnevne vo-
zovnice javnega prevoza. 

Dogovorili smo se tudi, da 
se bo začela v skladu s kolek-
tivno pogodbo izvajati tudi 
delovna uspešnost. Dogo-
vorjeno je bilo tudi, da bodo 
imenovane delovne skupi-
ne, ki bodo spremljanje iz-
vajanje delovne uspešnos-
ti, prav tako pa smo se do-
govorili glede kontrole nap-
redovanja,« je tudi povedala 
Nežka Bozovičar in dodala, 
da bodo sedaj počakali mar-
čevske plače, ki bodo izpla-
čane sredi aprila. 

»V stavkovnem sporazu-
mu je določeno, da če ugo-
tovimo, da kakšna od točk, 
določenih v stavkovnem do-
ločilu, v kateri od faz ne bo 
realizirana, takoj začnemo 
stavko s stoodstotnim nado-
mestilom plače,« je še poja-
snila Bozovičarjeva in doda-
la, da imajo sicer tudi podla-
go za tožbo in izplačila pre-
ko sodišča.

Berčon ostaja direktor 

S kranjske občine so vče-
raj sporočili, da je okro-
žno sodišče v Kranju zavr-
nilo predlog za vpis spre-
membe zastopnika Komu-
nale Kranj. Po dveh izre-
dnih skupščinah je namreč 
Komunala Kranj predlaga-
la, da se v sodni register vpi-
še sprememba zastopnika 
podjetja, in sicer tako, da se 
izbriše direktor Matjaž Ber-
čon ter vpiše vršilka dolž-
nosti Mojca Košir Štojs. Kot 
sporočajo s kranjske občine, 
je okrožno sodišče v Kranju 
ocenilo, da za vpis predlaga-
ne spremembe niso izpol-
njeni pogoji. Sodišče ugota-
vlja, da skupščine ni sklical 
poslovodja in da na skupšči-
ni niso bili navzoči vsi druž-
beniki. Priložena zapisnika 
izrednih skupščin naj tudi 
ne bi zadoščala določilom 
glede oblike sklica skupšči-
ne in določbam glede skup-
ščine javnega podjetja.

Dogovor sprejet, 
stavka zamrznjena
31. stran

Škofja Loka – V okviru pilotnega projekta Strokovni center za 
podporo inkluziji, ki je bil izbran za območje Zahodne Slove-
nije na javnem razpisu Mreža strokovnih institucij za podporo 
otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, bo ta 
teden v Škofji Loki državna konferenca. Potekala bo v četrtek, 
12. marca, v Sokolskem domu pod naslovom Strokovni center – 
podpora, vključevanje, obravnava otrok in mladih s posebnimi 
potrebami. Vključevanje teh oseb v vzgojo in izobraževanje, na 
trg dela ter v družbo so pomembni izzivi, ki jih preizkušamo 
skozi pilotni projekt strokovnih centrov. Strokovni centri nudijo 
pomoč in podporo otrokom in mladim s posebnimi potrebami, 
njihovim družinam in vrstnikom, strokovnim delavcem, klu-
bom in drugim. Konferenca je sicer namenjena vsem, ki delajo 
ali se srečujejo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami

Moravče – Občina Moravče vabi v petek, 20. marca, ob 18.30 
pred občinsko zgradbo na odkritje spominskega obeležja 
slovenskemu velikanu znanosti in moravškemu rojaku Juriju 
Vegi. Spominsko obeležje predstavlja začetno točko prihodnje 
Vegove poti od Moravč do Zagorice, njegove rojstne vasi.

Odkrili bodo spominsko obeležje Juriju Vegi
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Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
občinski praznik praznu-
je na dan rojstva rojaka Ru-
dolfa Maistra, 29. marca, a 
občina skupaj s krajevnimi 
skupnostmi, javnimi zavo-
di, kulturnimi društvi in šte-
vilnimi drugimi organizaci-
jami in posamezniki pripra-
vi vrsto dogodkov, ki poteka-
jo cel mesec – od 12. marca 
pa do 11. aprila. Pestro doga-
janje se bo v četrtek tako za-
čelo z odprtjem razstave lite-
rarnih in likovnih del kam-
niških in komendskih osnov-
nošolcev na temo Kamnik v 
osamosvojitveni vojni.

»Z raznovrstnimi dogod-
ki in prireditvami se spomi-
njamo predvsem Maistro-
vega rojstnega dne in dediš-
čine, ki nam jo je zapustil 
kamniški rojak. Spominja-
mo se njegovega izjemnega 
prispevka k ohranitvi slo-
venskega ozemlja in sever-
ne meje,« poudarjajo na ob-
čini. Še posebej slovesno bo 
tako v petek, 27. marca, ko 
bodo pred Maistrovim spo-
menikom pripravili slove-
snost, na kateri vsako leto 
sodeluje tudi Častna enota 
Slovenske vojske, v Domu 
kulture Kamnik pa proslavo 
s podelitvijo občinskih pri-
znanj.

Občina Kamnik praznuje

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Po podat-
kih statističnega urada je v 
lanskem letu preko brniš-
kega letališča potovalo 1,72 
milijona potnikov, kar je 
pet odstotkov manj kot leta 
2018, ko so jih zabeležili re-
kordnih 1,81 milijona, tovor-
ni promet pa je v primerja-
vi z lanskim letom upadel za 
8,2 odstotka.

Padec števila prepeljanih 
potnikov gre v glavnem pri-
pisati propadu letalskega 
prevoznika Adria Airways 
konec septembra, ki je sicer 
prispeval k približno polovi-
ci vsega potniškega prome-
ta na Letališču Jožeta Puč-
nika Ljubljana. S propadom 
podjetja je letališče izgubi-
lo devet od skupno 29 le-
talskih povezav. Sorazmer-
no hitro so ključne Adriji-
ne povezave zapolnili dru-
gi prevozniki, kljub temu 
pa je število potnikov, ki so 
potovali preko letališča, ok-
tobra prvič v letu spustilo 
pod sto tisoč, novembra jih 
je bilo 85.800, kar predsta-
vlja 27-odstotni upad glede 
na november 2018, številka 

je bila podobna tudi decem-
bra lani. Najuspešnejša me-
seca sta bila sicer julij in av-
gust, ko je potniški promet 
presegel dvesto tisoč potni-
kov.

Kljub temu upravlja-
vec letališča Fraport Slove-
nija, kjer so se na morebi-
ten stečaj Adrie pripravlja-
li, ocenjuje, da so jo dobro 

odnesli. »S kompenzaci-
jo izpadlega prometa v zad-
njih treh mesecih leta smo 
zadovoljni, saj smo sprva 
pričakovali nekoliko večji 
izpad števila potnikov. Gle-
de na trenutne napovedi 
prometa ocenjujemo, da se 
bo ta razvijal skladno s pri-
čakovanji. V letu 2020 pri-
čakujemo vsaj 1,5 milijona 

potnikov,« je stanje po ste-
čaju Adrie komentiral vodja 
letaliških storitev v Frapor-
tu Janez Krašnja.

Kakšen vpliv bi imelo lah-
ko na rast potniškega pro-
meta nadaljnje širjenje no-
vega koronavirusa, še ni zna-
no, kot pa je prejšnji teden, 
torej še pred prvim potrje-
nim primerom bolezni pri 
nas, pojasnil poslovodni di-
rektor Fraporta Zmago Sko-
bir, pristojne letališke služ-
be tesno sodelujejo s pristoj-
nimi državnimi institucija-
mi: »Ni prvič, da gremo sko-
zi takšno zgodbo. Imamo 
lastna zaščitna sredstva in 
procedure, striktno pa sode-
lujemo tudi z Nacionalnim 
inštitutom za zdravje, s kate-
rim zadeve koordiniramo na 
dnevni ravni.« 

V Fraportu sicer pozivajo 
k upoštevanju priporočil Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje za letalske potnike in 
poudarjajo, naj se v primeru 
vročine in kašlja ali občutka 
težkega dihanja v 14 dneh 
po vrnitvi z območja s pove-
čanim tveganjem po telefo-
nu posvetujejo z zdravstve-
no službo.

Lani manj letalskih potnikov
Lani so na brniškem letališču zabeležili petodstotni upad potnikov, v glavnem na račun propada Adrie 
Airways konec septembra.

Dobrih devetdeset tisoč potnikov manj je lani potovalo 
preko brniškega letališča. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Medvode – Letos mineva sto 
let od rojstva dr. Branislave 
Sušnik, antropologinje, je-
zikoslovke in raziskovalke 
kulture in umetnosti. Rodi-
la se je v Medvodah, velik pe-
čat pa je s svojim delom pus-
tila v Paragvaju. Leta 1992 
je prejela paragvajsko naci-
onalno nagrado za dosež-
ke v znanosti, po njej so po-
imenovali celo ulico in izde-
lali poštno znamko. Življe-
nje dr. Sušnikove ob oble-
tnici njenega rojstva spoz-
navajo z dogodki, ki se bodo 
zvrstili skozi celo leto. Pote-
kali bodo tako v Sloveniji kot 
Paragvaju.

Pred kratkim je Medvo-
de prvič obiskal novoimeno-
vani izredni in pooblaščeni 
veleposlanik Republike Pa-
ragvaj v Republiki Sloveniji 
njegova ekscelenca dr. Juan 
Francisco Facetti. V pogovo-
ru z županom Medvod Nej-
cem Smoletom je predstavil 
svojo deželo in spoznal do-
mači kraj Sušnikove. Njena 

rojstna hiša je povsem v sre-
dišču Medvod, na Cesti ko-
mandanta Staneta. »Obisk 
je bil zelo prijeten. Pogovor 
je tekel o Paragvaju, Medvo-
dah in seveda o dr. Branislavi 
Sušnik. Moja družina je bila 
z njo tudi osebno povezana. 
Spoznal sem jo prek očeta, 
s katerim sta skupaj delala. 
V Paragvaju je zelo cenjena. 
Vesel sem, da tudi v Sloveniji 

potekajo dogodki v počasti-
tev obletnice njenega rojstva, 
preko katerih jo bodo ljudje 
lahko bolje spoznali,« je po-
vedal dr. Juan Francisco Fa-
cetti, ki je organizatorjem po-
nudil tudi pomoč pri obliko-
vanju kulturnega programa 
prireditev. Obiska je bil vesel 
tudi medvoški župan Nejc 
Smole. Poudaril je, da želijo 
z vsemi dogodki Branislavo 

Sušnik pripeljati ne samo v 
medvoško, temveč tudi v slo-
vensko zavest: »Da se tudi 
mi zavemo, da so bili veliki 
ljudje, rojeni v Medvodah, ki 
niso oblikovali samo te naše 
mikro skupnosti, temveč so 
oblikovali dojemanje naroda 
v Južni Ameriki.« Povedal je 
tudi, da sta z veleposlanikom 
hitro ugotovila, da Medvod 
in Paragvaja ne povezuje le 
dr. Branislava Sušnik, tem-
več je povezav še več. Najbolj 
očitno je že samo ime: Pa-
ragvaj pomeni dežela med 
dvema rekama, tako kot so 
tudi Medvode mesto med 
dvema rekama. 

Naslednji dogodek v po-
častitev obletnice rojstva 
znane Medvoščanke bo 
v Medvodah 28. marca z 
odkritjem njene spominske 
plošče in odprtjem razstave 
z naslovom Bivališča Brani-
slave Sušnik. Častni pokro-
vitelj dogodkov ob obeleži-
tvi stote obletnice rojstva dr. 
Branislave Sušnik je pred-
sednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. 

Veleposlanik Paragvaja v Medvodah
V letu praznovanja stote obletnice rojstva dr. Branislave Sušnik je njen rojstni kraj Medvode obiskal 
veleposlanik Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji njegova ekscelenca dr. Juan Francisco Facetti, 
ki je dr. Sušnikovo tudi osebno poznal. V Paragvaju je pustila ogromen pečat. Konec marca bodo v 
Medvodah odkrili njeno spominsko ploščo.

Medvode je prvič obiskal veleposlanik Republike Paragvaj 
v Republiki Sloveniji njegova ekscelenca dr. Juan Francisco 
Facetti (na sliki desno). V pogovoru z županom Medvod 
Nejcem Smoletom je predstavil svojo deželo in spoznal 
domači kraj Sušnikove. 
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Mit allen Sinnen erleben!St. Urban am Urbansee na avstr. Koroškem – v restavraciji našega 
hotela zaposlimo (od pribl. 20. aprila) ambicioznega in kreativnega  

KUHARJA m/ž (Koch/Köchin)
Pogoj je sposobnost vodenja delovne ekipe in dobro znanje 

nemščine. Po potrebi vam nudimo tudi bivališče. 
Mesečna plača najmanj 2.200 EUR bruto. 

V primeru boljše kvalifikacije plačamo tudi več. 
Smo vzbudili vaše zanimanje? Potem se nam, prosimo, javite na:

KOGLERs „Pfeffermühle“  I  Hotel & Restaurant   I  g. Karl Kogler
Steinweg 6  I  A-9554 St. Urban am Urbansee – Simonhöhe

T: +43 4277 8329  I  E: info@kogler.co.at

www.koglers-pfeffermuehle.at

Zdravstvena ustanova OptimaMed Gesundheitsresort 
Weißbriach na avstrijskem Koroškem takoj zaposli

FIZIOTERAPEVTA m/ž
(PHYSIOTHERAPEUT/IN) 

Delo 40 ur na teden.
Od vas pričakujemo: zaključeno poklicno izobrazbo 

fizioterapevta, nostrifikacijo in znanje nemščine.
Nudimo vam: delo za nedoločen čas v mednarodnem pod-
jetju, mesečno plačo na osnovi polnega delovnega časa po 
kolektivni pogodbi najmanj 2.200,72 evra bruto z dodatki.

Če vas omenjeno delo zanima, se veselimo vaše prijave na:
OptimaMed Gesundheitsresort Weißbriach GmbH

Fr. Dir. Monika Truppe, Weißbriach 61, A-9622 Weißbriach
+43 428 621 02 20 • m.truppe@optimamed.at

www.kurhotel-weissbriach.at 

Sveti Florijan nad Škofjo Loko – Na kmetiji Janeza Kožuha pri 
Svetem Florijanu nad Škofjo Loko bo v četrtek, 12. marca, ob 
9. uri predavanje z naslovom Spomladanska opravila v sadov-
njaku, po predavanju pa bo še praktični prikaz obrezovanja 
sadnega drevja. Sadjarska opravila bo teoretično in praktično 
predstavila Alenka Caf, specialistka za sadjarstvo na Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Ljubljana. 

Spomladanska opravila v sadovnjaku

Preddvor – Gosta pogovornega večera v kulturnem domu v 
Preddvoru bosta v četrtek, 12. marca, ob 19. uri Tomo Križ-
nar in njegova žena Bojana. Tomo Križnar, doma iz Naklega, 
je svetovni popotnik, raziskovalec najbolj eksotičnih in od 
civilizacije odmaknjenih krajev, aktivist in borec za človeko-
ve pravice ter humanitarni delavec, ki dela za trpeče ljudi po 
vsem svetu, zlasti v Afriki in Aziji. Svet v resnici ni en sam, 
sta dva, pravita Križnarjeva. Na eni strani je svet civiliziranih 
in premožnih, na drugi strani pa so »divjaki in barbari«, ki 
jih je dovoljeno zasužnjevati, ropati, posiljevati in iztrebljati. 
Tomo Križnar že več desetletij opozarja, da bo izkoriščane 
in preganjane prebivalce manj razvitih predelov sveta minilo 
potrpljenje in bodo prišli po svoj dolg v razvito in bogato 
Evropo. Zato se bo pogovorni večer v Preddvoru, ki ga bo 
vodila Ivka Sodnik, dotaknil tudi kriznih žarišč, beguncev, 
vojne za vodo in pripravljenosti Evrope na vse te izzive.

Pogovorni večer z Bojano in Tomom Križnarjem
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Igor Kavčič

Kranj – Pogled v Malo gale-
rijo nam tokrat ponuja kon-
trast med sliko in skulp-
turo, med trdnim hladom 
prostrane geometrije in krh-
ko toplino malih keramič-
nih skupkov.

Akademska kiparka Mar-
tina Marenčič predstavlja ke-
ramične skulpture, ki jih je 
oblikovala intuitivno, izven 
ustaljenih ustvarjalnih okvi-
rov. Objekti so namreč gra-
jeni postopoma iz odpadnih 
kosov, ki nastajajo pri izdela-
vi uporabne keramike. »Štu-
dirala sem kiparstvo, v zad-
njem času pa v boju za preži-
vetje veliko delam uporabno 
keramiko. Ob tem se sprašu-
jem, v katerem trenutku se 
je kiparstvo sprevrglo v neko 
dejavnost izven mojega cen-
tra interesa in je lončarstvo 
iz prej omenjenega razlo-
ga prevladalo,« zadrego po-
jasnjuje Marenčičeva, ki je 
kot samozaposlena v kultu-
ri primorana dati prednost 

projektom, ki prinesejo zas-
lužek, pred tistimi, ki so iz-
razne, umetniške narave. 
Tokrat predstavljena dela se-
veda izpričujejo umetniško 
srž njenega ustvarjanja. Se-
rija glaziranih in obarvanih 
skulptur deluje premišljeno 
zasnovana in v najboljši ki-
parski maniri. »So kot skice 

večjih kipov, ki sledijo,« pra-
vi Martina.

Osrednje delo Toma-
ža Šebreka je veliko platno 
z naslovom Nad belo halo, 
na katerem od zadaj opazu-
jemo moško figuro, ki se je 
pognala v navidezno brez-
končno morje. »Razstavlje-
ne slike so nastale v zadnjih 

letih. V tej seriji slik me je za-
nimala fraktalna geometri-
ja, s katero vstopa v proble-
matiko prostora. Ta je hkra-
ti možnost raziskovanja ne-
znanega,« razmišlja Šebrek. 
Razstava del obeh umetni-
kov, tudi članov Likovnega 
društva Kranj, bo na ogled 
do aprila.

Med sliko in glino
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj razstavljata Martina Marenčič in Tomaž Šebrek.

Tomaž Šebrek in Martina Marenčič / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Vse od slovenskega 
kulturnega praznika v galerij-
skem delu v pritličju Prešer-
nove hiše gostujejo že davno 
izumrli orjaški sesalci. Veli-
kega mamuta na osrednji 
steni opazimo že z ulice, dru-
gi živalski prasvet pa na ste-
nah galerije spoznavamo v 
ilustracijah umetnice Maše 
P. Žmitek. Ilustratorka je za 
razstavljeni projekt znanstve-
ne ilustracije leta 2018 preje-
la najvišje študentsko prizna-
nje, univerzitetno Prešerno-
vo nagrado.

Gre za podobe prasesal-
cev, ki jih je umetnica ustva-
rila na podlagi znanih upo-
dobitev sesalcev in znan-
stvenih podatkov o njih. 
»Poleg kvalitetne risbe je za-
nimiv koncept njene upora-
be skupaj s predkinemato-
grafsko tehniko prikazova-
nja gibanja, ki se imenuje 
ombro,« spodbudo, da tok-
rat predstavi nekoliko dru-
gačne ilustracije, pojasnjuje 
kustos razstave Gašper Pe-
ternel. »Maša P. Žmitek je 
namreč ustvarila postopek, 

ko risbo, narisano s svinč-
nikom, digitalizira, jo raču-
nalniško prilagodi, natisne 
in na poseben način odti-
sne nazaj na papir. Jo obde-
la in nanjo položi prilagoje-
no črtasto šablono, ki s pre-
mikanjem ustvarja vtis gi-
banja. Na ta način je ponu-
dila novo možnost prikazo-
vanja gibanja. Podobe praži-
vali je združila v knjigo in s 
tem nakazala možnost pri-
kazovanja gibanja v knjižni 
ilustraciji.« Njeno delo je za-
nimivo, ker osvetljuje polo-
žaj znanstvene ilustracije, 
razstava pa poleg tega, da 
prikazuje podobe živalskih 
prednikov, prikazuje tudi 
pozabljen analogen način 
prikaza gibanja, predvsem 
pa spodbuja obiskovalce, da 
se s preizkušanjem sami an-
gažirajo. Kot še dodaja Pe-
ternel, je bil odziv ob kul-
turnem prazniku, ko je bilo 
mesto polno obiskovalcev, 
izredno pozitiven. 

Ilustracija in animacija

Ilustratorka je sicer vklju-
čena v vrsto odmevnih 

projektov. Eden izmed teh 
v tujini je Cities of Peace 
(Mesta miru) fundacije El-
len Frank iz New Yorka, so-
delovala je v pred kratkim 
izdani zbirki otroških pe-
smi Svetlane Makarovič Pe-
smi muce potovke. Vse to 
je predstavljeno na razsta-
vi. »Dela za razstavo sva iz-
brala skupaj s kustosom, pri 
tem pa sem želela, da bi bili 
objavljeni predvsem aktual-
ni projekti, ki so predstavlje-
ni v konsistentno zaokrože-
no celoto. Želela sem didak-
tično zastavljeno razstavo, 
da bi predstavila obe glav-
ni področji ilustracije – do-
mišljijsko in stvarno ter ne-
kaj podpodročij, kot je pale-
ontološka ilustracija,« pove 
umetnica, ki že več let raz-
iskuje analogne interaktiv-
ne tehnike v tiskanih medi-
jih, natančneje pa že ome-
njeno tehniko ombro. Ta je 
na razstavi prikazana skozi 
dva knjižna projekta – tako 
skozi domišljijsko ilustraci-
jo (knjiga Se vam lahko prid-
ružim?) kot tudi znanstve-
no ilustracijo (knjiga Me-
gafavna kenozoika, razred: 

sesalci). »V obeh primerih 
gre za analogno interaktivni 
knjižni publikaciji, z upora-
bo tehnike ombro, ki teme-
lji na optičnih iluzijah, s po-
močjo katerih podobe oživi-
jo,« dodaja avtorica, ki v zad-
njih letih raziskuje pred-
vsem možnosti uporabe te 
tehnike v znanstveni ilustra-
ciji in v didaktične namene.

Učenje in širjenje obzorij

Znanstvena ilustracija 
je Žmitkovo navdušila že 
med magistrskim študijem 
ilustracije na ljubljanski 
akademiji, na vprašanje, za-
kaj se je posvetila prav slika-
nju izumrlih orjaških sesal-
cev, pa odgovarja: »Pritegni-
la me je sama vsebina. Vsi 
smo dodobra seznanjeni s 
podobami dinozavrov, ki so 

vladali svetu pred njimi, o 
orjaških sesalcih pa je lite-
rature in slikovnega gradiva 
bistveno manj. Ko sem za-
čela raziskovati to tematiko 
in obiskovati različne muze-
je po svetu, kjer hranijo nji-
hova okostja, se mi je neneh-
no odpiral nov svet informa-

cij, kar me je gnalo naprej 
v raziskovanju in ustvarja-
nju te tematike.« Rada de-
luje v polju tako domišljij-
ske kot stvarne, znanstve-
ne ilustracije. »Pri ustvarja-
nju tovrstnih ilustracij smo 
seveda zapriseženi določe-
ni vsebini, a ima poseben 
čar prav to, da se v procesu 

ustvarjanja lahko opiraš na 
določene znanstvene ugo-
tovitve in dokaze, kar ima že 
name močan raziskovalni in 
didaktični vpliv, pri tem pa 
seveda uživam, saj se ob tem 
nenehno učim in si tako ši-
rim obzorja,« dodaja Maša 
P. Žmitek, ki tudi v prihod-

nje namerava razvijati tovr-
stne projekte, ki vključuje-
jo tokrat predstavljeno in še 
kakšno zanimivo pozablje-
no tehniko. »Igra in razisko-
vanje se pri ilustraciji niko-
li ne končata, tako da sem 
prepričana, da kmalu sledi 
kaj novega.« Razstava bo na 
ogled še do konca meseca.

Med znanostjo  
in domišljijo
V Galeriji Prešernove hiše v Kranju je na ogled razstava ilustracij umetnice 
mlajše generacije Maše P. Žmitek.

Maša P. Žmitek deluje tako na polju domišljijske kot znanstvene ilustracije. / Foto: Jelena Justin

Kranj – V Galeriji Prešernovih nagrajencev bo v četrtek, 12. 
marca, ob 19. uri odprtje razstave del akademskega slikarja 
in nagrajenca Prešernovega sklada Živka Marušiča. Razstava 
z naslovom Carnets odstira vpogled v Marušičeve dnevniške 
zapise v obliki skic in del na papirju. Umetnika bosta predsta-
vila likovna kritika in poznavalca avtorjevega dela Nina Jeza in 
dr. Andrej Medved, razstavo pa bo odprl župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec. Razstava bo na ogled do 9. aprila.

Carnets Živka Marušiča

Kranj – V kranjski enoti Zavarovalnice Triglav bo v sredo, 11. 
marca, ob 13. uri odprtje potujoče razstave Gimnazije Kranj z 
naslovom Slovenski velikani. Pet gimnazijk – Eva Kozjek Šurc, 
Klara Polajnar, Martina Potočnik, Helena Potočnik in Gaja 
Bumbar – je v preteklem letu upodobilo dvanajstih velikih slo-
venskih osebnosti. Potujoča razstava, tokrat že osma po vrsti, 
predstavlja podobe slovenskih velikanov, kot so Jože Plečnik, 
France Prešeren, Lili Novy, Jurij Vega, Ana Mayer-Kansky, Ja-
kob Aljaž, Ivana Kobilca, Janez Puhar, Primož Trubar, Zofka 
Kveder, Ivan Cankar in Rudolf Maister. Na ogled bodo do 
22. aprila. Program na odprtju razstave bodo pripravili dijaki 
Gimnazije Kranj.

Slovenski velikani na Triglavu

Domžale – V sredo, 11. marca, ob 19. uri bo v Knjižnici Dom-
žale predstavitev Likovnega društva Mengeš, ki letos beleži 
24-letnico delovanja. Ob dogodku so članice in člani pripravili 
slikarsko kiparsko razstavo.

Likovno društvo Mengeš se predstavi

»Vsi smo dodobra seznanjeni s podobami dinozavrov, 
ki so vladali svetu pred njimi, o orjaških sesalcih pa je 
literature in slikovnega gradiva bistveno manj.«

Kranj – V Stolpu Škrlovec bo danes, v torek, 10. marca, ob 
19.30 na sporedu avtorska nemogledališka avrikuleska Konflikt 
avtorja in režiserja Domija Vrezca. Vstop je prost.

Ponovitev predstave Konflikt

KRATKE NOVICE
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Domžale – Zaključni turnir 
29. izvedbe pokala članic se 
je začel v soboto, ko so si fi-
nalno vstopnico najprej pri-
igrale košarkarice Jasmin 
sport Ledite, ki so s 73 : 58 
ugnale Ilirijo. Kljub visoki 
zmagi pa domačinke niso 
imele lahkega dela, saj so se 
Ljubljančanke izkazale kot 
zelo bojevita ekipa.

Sledila je druga polfinal-
na tekma, v kateri so bile 
igralke Cinkarne Celje s 97 
: 66 boljše od Triglava. Ce-
ljanke so že v uvodnih mi-
nutah tekme pokazale svo-
jo premoč, hitro povedle in 
razrešile vse dvome o zma-
govalkah. Ob koncu prve 
četrtine so vodile z 28 : 11, 
ob polčasu pa že s 57 : 27. 
»Čestitke Celju za zasluže-
no zmago. Glede naše igre 
si želim, da se bolj kot z 
nasprotnikom obremenju-
jemo sami s sabo. Razmi-
šljati moramo pozitivno in 
iti stopničko po stopničko. 
Celje je trenutno nekaj sto-
pnic previsoko. Zapreti se 
moramo v dvorano, trdo de-
lati in verjamem, da lahko 
še v letošnji sezoni pokaže-
mo nekaj boljših predstav,« 
je po obračunu povedal tre-
ner Triglava Gašper Sluga.

V nedeljo je bil v Domža-
lah še veliki finale, ko sta si 

nasproti stali Jasmin sport 
Ledita, ki je prvič zaigrala v 
finalu pokalnega tekmova-
nja, ter Cinkarna Celje, ki je 
lovila že svoj 14. pokalni na-
slov. Po pričakovanju so bile 
boljše Celjanke, ki so ugnale 
domačo Jasmin sport Ledito 
z 80 : 51. Za najkoristnejšo 
igralko zaključnega turnir-
ja je bila izbrana Aleksan-
dra Krošelj. Poleg nje je bila 
v celjskem dresu najbolj raz-
položena Snežana Bogiče-
vić, ki je dosegla 19 točk, v 
vrstah Jasmin sport Ledite 

pa jih je Urša Žibert doseg-
la 18.

»V sezono smo se poda-
li s pričakovanji, da igramo 
dobro in pri tem uživamo. 
V ekipi sta odlično vzdušje 
in energija. Mislim, da smo 
tri četrtine, ko smo ime-
li dovolj moči, odigrali eno 
boljših tekem v sezoni. Pro-
ti koncu smo fizično pad-
li in končna razlika morda 
celo ni realna. Mi smo do-
segli svoj maksimum in 
na to smo lahko ponosni,« 
je po tekmi povedal trener 

Jasmin sport Ledite Alen 
Ploj, z novim naslovom po-
kalnih prvakinj in največ-
jim pokalom pa so domov 
odpotovale Celjanke.

Pred finalnim obračunom 
pokala članic so zadnji tek-
mi sezone v pokalnem tek-
movanju odigrale tudi ko-
šarkarice do 13 let. Letošnja 
sezona Mini pokala deklet 
je bila sedma po vrsti, v tek-
movanju pa je sodelovalo 28 
ekip. Prvega naslova prva-
kinj so se po zmagi nad Krko 
veselile košarkarice Janine.

Največji pokal za Celjanke
S finalno tekmo se je v nedeljo popoldne v športni dvorani v Domžalah končalo pokalno tekmovanje 
košarkaric, domačinke iz ekipe Jasmin sport Ledita pa so morale priznati premoč favoritinjam iz Celja, 
ki so v sobotnem polfinalu premagale tudi triglavanke.

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Kljub 
grožnji z novim koronavi-
rusom bo letošnji, 59. Po-
kal Vitranc v Kranjski Gori 
konec tedna potekal kot na-
črtovano, le da bo prireditev 
brez gledalcev. Organizator-
ji imajo tako zadnje dni pre-
cej skrbi. 

»Razmere so zahtevne iz 
več vidikov, tako slabe zime 
ne pomnimo, dodatno pa so 
vse zapletle še razmere zara-
di virusa,« je minuli konec 

tedna, ko je Kranjsko Goro 
pobelil tudi nov sneg, pove-
dal generalni sekretar orga-
nizacijskega komiteja Sreč-
ko Medven. 

»Pričakujemo, da se bodo 
tekme udeležili vsi tekmo-
valci. Odločajo se prostovolj-
no, ampak mislim, da bo za-
sedba popolna, ker se bo od-
ločalo o zmagovalcih v posa-
meznih panogah,« je dodal 
Medven.

Upoštevanje navodil

Za zdaj o odpovedi tekmo-
vanja še ne razmišljajo, od 
včeraj pa je jasno, da bosta 
tekmi pod Vitrancem pote-
kali brez navijačev. 

Kot vse kaže bosta Kranj-
ska Gora za moške in Are 
za ženske  tudi zadnji tek-
movalni prizorišči letošnje 
sezone svetovnega pokala v 
alpskem smučanju. 

Medtem ko sta v Kranj-
ski Gori načrtovani moški 
tekmi v veleslalomu (sobo-
ta) in slalomu (nedelja), pa 
bodo v Areju na sporedu še 
tri ženske tekme, paralelni 
slalom ter specialna velesla-
lom in slalom. Najbolj razo-
čarani so seveda organiza-
torji v Cortini d'Ampezzo, 
kjer so se dve leti in pol in-
tenzivno pripravljali na fina-
le od 16. do 22. marca. Kot 
je pojasnila krovna organi-
zacija za zimske športe FIS, 
je bil glavni razlog za odpo-
ved finala dejstvo, da so šte-
vilke nacionalne zveze špor-
tnikom odsvetovale potova-
nje v Italijo.

V Planici o odpovedi  
še ne razmišljajo

Kot so v nedeljo sporočili iz 
Smučarske zveze Slovenije, 
glede na razmere, povezane 

s prvimi primeri koronavi-
rusa v Sloveniji, in ukrepe 
države priprave na svetov-
no prvenstvo v poletih pote-
kajo brez posebnosti. Znano 
je, da je predstavnik Medna-
rodne smučarske zveze Sepp 
Gratzer prejšnji teden opra-
vil snežno kontrolo na letal-
nici Bratov Gorišek ter raz-
mere v Planici ocenil kot zelo 
dobre. Tako je prižgal zele-
no luč za svetovno prven-
stvo, ki bo pod Poncami od 
19. do 22. marca. »V nasled-
njih dneh pričakujemo odlo-
čitev države o morebitnih no-
vih ukrepih v zvezi z dogod-
kom. Smo tudi v stalni koor-
dinaciji z Mednarodno smu-
čarsko zvezo. Za nas kot or-
ganizatorje je to izredna situ-
acija. Naslednjo informaci-
jo v zvezi z dogodkom bomo 
sporočili v četrtek,« so še po-
jasnili organizatorji.

Finalni odločitvi pod Vitrancem
Ker je Mednarodna smučarska zveza dokončno odpovedala finale sezone v Cortini d'Ampezzo, bodo 
zadnje tekme za kristalne globuse v Kranjski Gori in Areju. V Kranjski gori in v Planici brez gledalcev.

Za nas bo najbolj zanimiv 
sobotni veleslalom v 
Kranjski Gori, ko se 
obeta četveroboj za 
mali globus, v katerem 
bo sodeloval tudi Žan 
Kranjec.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi so 
konec tedna odigrali tekme 
25. kroga. Na igrišču ob Kam-
niški Bistrici je gostovala eki-
pa Aluminija, gostje pa so bili 
boljši in z 1 : 3 zasluženo pre-
magali nerazpoložene Dom-
žalčane. Za domačine je v 
sodnikovem podaljšku zadel 
Zeni Husmani. 

V Kranju sta se v nedeljo 
srečali ekipi Triglava in Ce-
lja. Domačini so začeli tek-
mo v dokaj nenavadni posta-
vi, ki jo nismo vajeni. V klu-
bu naj bi se namerno odlo-
čili, da Aleš Mertelj, Milan 
Milanović in še nekateri po-
čivajo, da bodo pripravljeni 
za naslednjo tekmo, ko bo 
Triglav gostoval v Ljublja-
ni pri ekipi Brava. Že takoj 
je bilo moč opaziti, da igral-
ci, ki so stopili na igrišče, ne 
bodo zmogli srečanja s Ce-
ljem. Gostom se namreč ni 
bilo treba truditi za dose-
go zadetkov. Tako je Triglav 
zabeležil visok poraz z 0 : 5 
in v nadaljevanju se bo tre-
ba še kako truditi za obsta-
nek v ligi. 

V vodstvu je Olimpija s 
50 točkami, drugo je Celje 

s 45 točkami, tretji pa z ena-
kim številom točk Alumi-
nij. Triglav je s 27 točkami 
osmi, Domžale pa so s 26 
točkami na devetem mestu. 
Tekme 26. kroga bodo odi-
grali konec tedna, srečali pa 
se bodo: Bravo – Triglav (pe-
tek), CherryBox 24 Tabor 
Sežana – Olimpija, Alumi-
nij – Mura, Domžale – Ma-
ribor (sobota) in Celje – Ru-
dar (nedelja). 

Nogometaši v drugi SNL 
so konec tedna odigrali tek-
me dvajsetega kroga. V so-
boto je Kalcer Radomlje 
tekmo gostil ekipo Fužinar 
Vzajemci, izid pa je bil 1 : 1. 
Zadetek za Kalcer Radomlje 
je v 23. minuti dosegel Žan 
Nikolič, ko je izenačil na 1 
: 1. V nedeljo je tekmo odi-
gral še Roltek Dob, ki je go-
stil Gorico. Z golom Daria 
Kolobarića in avtogolom 
Mattea Tomička so zmagali 
z 2 : 0. Vodi Koper s 44 toč-
kami, Kalcer Radomlje je 
tretji s 40 točkami, Roltek 
Dob pa je z 29 točkami de-
veti. Tekme 21. kroga bodo 
drugoligaši odigrali konec 
tedna. Kalcer Radomlje bo 
gostoval pri Koroški Dra-
vograd, Roltek Dob pa pri 
Nafti 1903.

Domžale in Triglav 
poražena doma

Jesenice – Minuli konec tedna so bile na sporedu prve tekme 
končnice Alpske hokejske lige (AHL). Hokejisti SŽ Olimpije 
bi se morali v soboto v Hali Tivoli pomeriti z italijanskim Ritt-
nom, jeseniški hokejisti pa v dvorani Podmežakla z Asiagom, 
a je vodstvo tekmovanja zaradi koronavirusa do 16. marca 
ustavilo vse tekmovalne aktivnosti. O nadaljevanju prvenstva 
se bo vodstvo odločilo ta petek, 13. marca, ko bo znanega več 
tudi o nadaljnjem sistemu tekmovanja. Liga bi se lahko ob 
izboljšanju razmer predvidoma nadaljevala 17. marca.

Tekmovanje v Alpski hokejski ligi je prekinjeno

Kranj, Jesenice – Hokejisti v Mednarodni hokejski ligi (IHL) so 
odigrali druge tekme četrtfinala končnice. Ekipa Triglava je še 
drugič premagala True Celje. Tokrat so bili v gosteh boljši s 3 : 
6. Na Jesenicah je Hidria Jesenice še drugič izgubila s Crveno 
zvezdo. Rezultat je bil 2 : 8. V polfinalu se bodo pomerili Triglav 
in Crvena zvezda ter Slavija Junior in Mladost. Prvi tekmi bodo 
odigrali v soboto, 14. marca, v Kranju in Ljubljani, drugi pa v 
sredo, 18. marca, v Beogradu in Zagrebu.

Zmaga hokejistov Triglava, poraz Hidrie Jesenic

Kranj – Minulo nedeljo so rokometaši moštva Urbanscape 
Loka gostovali pri Krki. V Novem mestu so v tesnem dvo-
boju na koncu morali priznati premoč domačinov, ki so jih 
premagali z rezultatom 28 : 26 (12 : 13). »Za obe ekipi je bila 
tekma zelo pomembna, žal pa smo mi naredili preveč napak. 
S porazom smo si zaprli vstop med najboljšo šesterico. Če bi 
zmagali, bi imeli še nekaj teoretičnih možnosti,« je po tekmi 
povedal trener Ločanov Robert Beguš. Ločani so s 13 točka-
mi in tekmo manj trenutno na desetem mestu prvenstvene 
lestvice. Že jutri, v sredo, jih ob 20. uri v domači dvorani na 
Podnu čaka zaostala tekma 15. kroga proti Jeruzalemu Ormož, 
v soboto ob 20. uri pa bodo v zadnjem krogu rednega dela 
gostili še Maribor Branik. 

Loški rokometaši izgubili pri Krki

Kranj – V soboto se je za vaterpoliste AVK Triglav končalo na-
stopanje v Regionalni vaterpolski ligi. Gostovali so pri Zadru 
1952 in slavili s 6 : 9. S to zmago in enim neodločenim rezul-
tatom so osvojili zadnje, 12. mesto. V državnem prvenstvu se 
bodo jutri ob 20.45 doma pomerili s Calcitom Kamnik.

Za konec zmaga vaterpolistov Triglava

Domače košarkarice ekipe Jasmin sport Ledita (v oranžnih dresih) so se v velikem finalu 
dobro upirale favoriziranim Celjankam, na koncu pa so si zaslužile srebrne medalje. 
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Strokovnjaki pravijo, da 
že pol ure sprehoda v globo-
kem gozdu znatno prispeva 
h krepitvi odpornosti. Rastli-
ne v gozdu so namreč živa 
bitja, ki se ne morejo pre-
mikati. Zato so za svojo ob-
rambo pred napadalci razvi-
le nekakšne naravne antibio-
tike imenovane fitoncidi. To 
so hlapljive organske spoji-
ne, ki uničujejo glivice, bak-
terije in plesni ter skrbijo za 
zdravo rast rastlin. Med hojo 
po gozdu tudi mi vdihavamo 
te spojine, ki ohranjajo naše 
zdravje in krepijo naš imun-
ski sistem.

Zato svetujem vsaj enkrat 
na dan polurni sprehod v na-
ravi, ko ste popolnoma loče-
ni od družbe, hrupa zunanjih 
motilcev, telefona in ure. Na 
sprehodu se boste sprostili, 
nadihali svežega zraka, pove-
čali svojo odpornost.

Uro in telefon pustite 
doma. V kratkem času, kar 
boste od doma, se vam ne 
sme nikamor muditi in tudi 
nihče vas ne bo tako nuj-
no potreboval, da bi morali 
imeti telefon s seboj. More-
bitni problemi se bodo v pol 
ure, kar ne boste dosegljivi, 
že sami razrešili ali pa bodo 
vsaj manjši. Le brez »motil-
ca« boste lahko zaznali po-
poln mir ter lažje spoznava-
li veličino gozda in svoje ob-
čutke.

Večkrat zaidite s poti, ob-
čudujte drevesa, kako stru-
mno in mogočno stojijo in 
kako nežni so njihovi listi. 
Kot majhni otroci z navdu-
šenjem raziskujte, kakšni 
organizmi živijo v gozdnem 
podrastju ali kako se pretaka 
voda v potočku. 

Če ste žalostni ali v stresu, 
vam bosta hoja po gozdnih 

brezpotjih in poslušanje 
šumenja listja v veliko tolaž-
bo. Poiščite veliko bukev in 
se naslonite nanjo ter poglej-
te navzgor. Zaupajte drevesu 
svoje tegobe, lažje vam bo. 
Na ta način boste spoznali 
mogočnost narave in se vam 
bo vaša težava zdela manjša. 
V naravo pojdite tudi, kadar 
dežuje. Ni lepšega kot pos-
lušati spokojnost in tišino v 
gozdu, kadar slišite samo de-
žne kaplje. Takrat je vse tako 
skrivnostno. 

Pogosto se ustavite, poglej-
te navzgor. Kako mogočna so 
vsa ta drevesa. A skozi kroš-
nje pride ravno prav svetlobe, 
da omogoča rast tudi manj-
šim rastlinam. Vsaj trikrat 
globoko vdihnite sveži zrak. 
Omogočite svojim pljučem, 
da vdihnejo čim več zraka. 

Ste kdaj opazovali otro-
ka, kako se spremeni, ko 

gre z vami v gozd na spre-
hod? Doma je brez ener-
gije, tečnari, rad bi jedel 
sladkarije, gledal televizi-
jo ali uporabljal telefon. 
Če vztrajate in ga spravi-
te na sprehod, lahko po 
nekaj minutah ugotovi-
te veliko spremembo. Ot-
rok nenadoma spregovori 
o povsem novih dogodkih, 

spoznanjih. In če mu pos-
vetite vso svojo pozornost, 
bo še toliko bolj vesel – in 
vi z njim. Podobno se doga-
ja tudi nam. 

In s sprehoda pridete ved-
no bolj spočiti in sprošče-
ni ter z izboljšanim imun-
skim sistemom pripravlje-
ni na nove spopade, ki nam 
jih nudi sodobno življenje.
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Grega Flajnik

Moč sprehoda v gozdu

V gozdu krepite svoj imunski sistem.

Jelena Justin

Letos smo Krške Alpe oz. 
Nockberge že obiskali. Oči-
tno se, ko jih enkrat obiš-
češ, potem tja vedno znova 
rad vračaš. Tudi mi se bomo 
danes vrnili v ta prečudovi-
ti konec, ki je idealen za tur-
no smučanje, krpljanje ali za 
zimsko pohodništvo. Glavni 
cilj nam bo kraljevi stol oz. 
Königstuhl. Da bo pa tudi 
tura kraljevska, bomo pa 
obiskali kar šest več kot dva-
tisoč metrov visokih vrhov. 
Gremo?

Skozi predor Karavanke se 
zapeljemo v Avstrijo in se vo-
zimo v smeri Salzburga. Av-
tocesto zapustimo na izvozu 
Gmünd, kjer sledimo ces-
ti proti Innerkremsu. Pelje-
mo skozi do koče Dr. Josef 
Mehrlhütte, kjer je naše iz-
hodišče. Pot vzpona bo pote-
kala po dolini Rosanien. Do-
lina je čudovita, sončna in 

široka. S parkirišča se vrne-
mo malce nižje do smero-
kazov ali pa do tekaške pro-
ge (če smo s turnimi smuč-
mi), sicer gremo do smero-
kazov in začnemo vzpon po 
poti št. 126. Pot je na začetku 
precej položna, višje se prid-
ruži tekaški stezi. Kot peša-
ki pazimo na to, kje hodimo. 
Če bomo tukaj hodili v kop-
nem delu sezone, bomo po 
uri in pol pri t. i. jezeru Ro-
sanien, ki pa ga zdaj ni bilo 
videti, saj je bil prekrit s sne-
gom. Predvidevam, da niti 
ni pretirano veliko vode. Do-
lina je precej dolga, približ-
no tri kilometre, nato pa se 
strmina vzpona stopnjuje do 
t. i. sedla Königstuhlscharte 
2190 m, kjer zavijemo levo. 
Prestopimo leseno ograjo in 
se dokaj strmo povzpnemo 
do vrha Königstuhl, 2336 
m n. m. Pogled na jugu se 
ustavi na Julijcih, Karavan-
kah in Kamniško-Savinjskih 

Alpah, sicer pa gledamo v 
samo osrčje Nockberga. Joj, 
koliko vrhov! Pogled na za-
hod nam pokaže Visoke 
ture. 

Ko stojimo na vrhu in gle-
damo proti dolini, po kateri 
smo se povzpeli, vidimo na 
levi strani čudovit greben, ki 
kar čaka, da ga obiščemo. Po 
tem grebenu se bomo vrni-
li nazaj na izhodišče. Z vrha 
sestopimo na sedlo Köni-
gstuhlscharte, kjer se na 
drugi strani začnemo precej 
strmo vzpenjati. Prvi vrh, 
ki ga označuje le možic ob 
ograji, je Friesenhalshöhe, 
2246 m n. m. Grebenu sle-
dimo naprej in pred nami je 
vzpon na Seenock, 2260 m 
n. m., na vrhu katerega je ve-
lik kovinski križ. S Seenoc-
ka nas čaka malce strmejši 
sestop, ki terja previdnost, 
predvsem če je pot ledena ali 
pa če sneg ne drži teže pla-
ninca. Naslednji vrh z lahko 
spregledamo, ker ni na vrhu 
nobene oznake, ampak je le 
en od vršičkov v nizu. Gre za 
Vogelsangberg, 2207 m n. 
m., četrti dvatisočak danes. 
Še dva nas čakata. Po grebe-
nu nadaljujemo naprej. Na 
levi strani vidimo smučišče 
Innerkrems. S strani smu-
čišča bomo morda videli ka-
kšnega pohodnika ali pa tur-
nega smučarja. Povzpnemo 
se na predzadnji vrh Sauere-
ggnock, 2240 m n. m. Spust 
s tega vrha je zelo strm. Ko 
začnemo sestopati, nimamo 

občutka, da je toliko strmo, 
nekje na sredi se to občuti, 
sploh pa vidimo, ko z zad-
njega vrha pogledamo na-
zaj. Previdno sestopamo do 
sedla spodaj in se še zadnjič 
danes povzpnemo na dvati-
sočak. Zadnji v nizu je Stu-
bennock, 2092 m n. m. Z 
njegovega vrha se začne-
mo spuščati nazaj na izho-
dišče. Dan po slovenskem 

kulturnem prazniku je bila 
snežena podlaga na celot-
ni turi precej različna: od 
kompaktnega snega, ki je 
držal težo, do pršiča in lede-
nih plošč. Ja, tudi do pasu 
se je predrlo, k sreči pov-
sem na koncu ture, pri ses-
topu s Stubennocka. Sestop 
je potekal po letni poti, ki je 
markirana, a kot pravim, od-
visno od količine snega oz. 

koliko je spihano, da se mar-
kacije vidijo. 

Seveda je možno, da se po 
poti vzpona vrnemo tudi v do-
lino, a predlagam, da prehodi-
mo opisan greben, ker je tura 
naravnost odlična. Srečno!

Nadmorska višina: 2336 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Königstuhl (2336 m n. m.) in Seenock (2260 m n. m.)

Zimska pravljica
Letošnja zima je vse prej kot zima. Komaj kaj snega, visoke temperature itd. 
Pa vendar, kdor išče, ta najde! Tudi sneg, neokrnjene vrhove, mir in tišino.

Na vrhu Königstuhla je velik križ. / Foto: Jelena Justin

Pogled na Königstuhl z vzpona na Seenock / Foto: Jelena Justin

Seenock je tretji dvatisočak v nizu na celotni turi. Še trije so pred nami. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – Pred kratkim se je 
končala letošnja sezona 
Kranjske zimske tekaške 
lige. Potekala je v 13. izvedbi 
in je med udeleženci še ved-
no zelo priljubljena. Večini 
predstavlja druženje in test 
pripravljenosti v zimskem 
obdobju. To je liga, za kate-
ro ni startnine, organizira-
na je na prostovoljni osno-
vi, a kljub temu na visokem 
nivoju.

Začela se je novembra in 
končala februarja. Tekaška 
druženja, kakor bi tudi lah-

ko imenovali ta neformalna 
tekmovanja, so bila vsako 
nedeljo, skupaj 15 nedelj. 
Kališče, Sv. Jošt, Krvavec, 
Sv. Mohor, Brdo. V istem 
vrstnem redu se je program 
ponovil trikrat. »Letošnja 
sezona je minila v zname-
nju pomladnega vremena 
in idealnih pogojev za tek, 
čeprav smo ligaši navajeni 

na sneg, blato ... Zaradi od-
ličnih pogojev predvsem pa 
zaradi izjemne forme Ti-
moteja Bečana in Tine Kli-
nar je bila letošnja liga tudi 
rekordna. Skupaj sta posta-
vila kar osem novih rekor-
dov prog. Timotej je po-
pravil rekord na vseh pe-
tih progah, Tina pa na treh. 
Res sta bila izjemna in mo-
tivacija tudi vsem drugim 
ligašem, da smo premika-
li svoje rekorde. Predvsem 
pa smo se radi družili in za-
bavali med tekom. Velika 
zahvala gre našim časome-
rilkam, ki nas rade pričaka-

jo v cilju in nam pripravijo 
topel napitek za okrepčilo. 
Zahvala velja tudi ŠD Div-
ji zajci, ki za okrepčilo po-
skrbijo na vseh tekih okrog 
Brda,« je misli ob koncu 13. 
sezone strnil Klemen Udo-
vič, eden od organizatorjev. 

Statistika je pokaza-
la, da je imela liga v sezo-
ni 2019/2020 skupaj 261 

udeležencev, povprečno 77, 
najmanj 57 in največ 107. 
Njihova povprečna starost 
je bila 40,5 leta, najmlajša 
je bila desetletna Ana Jerala, 
najstarejši pa 72-letni Dra-
go Krofl, ki je za zmagoval-
ca in zmagovalko kot vsako 
leto na podelitvi prispeval 
tudi avtorski sliki. Na lestvi-
co skupnih zmagovalcev lige 
se je letos prvič vpisal Ivan 
Novak, pri ženskah pa Petra 
Miklavčič, ki je prvič zmaga-
la z novim priimkom, prej pa 
že petkrat kot Petra Mikloša. 
Novak je bil na vseh 15 tekih 
tako kot tudi drugo- in tret-
jeuvrščena Sebastjan Kosec 
in Anže Rozman. Miklavči-
čeva je manjkala le enkrat. 
Druga je bila Tina Klinar 
(12 udeležb), tretja pa Anja 
Zima (13 udeležb). Pri moš-
kih so bili po kategorijah naj-
boljši Ivan Novak, Sebastjan 

Kosec in Janez Štefe. V pred-
nosti so tisti, ki se lige udele-
žujejo redno.

Kranjska zimska teka-
ška liga bo potekala tudi v 
14. sezoni. Dobijo se znova 
novembra. »Kranjska zim-
ska tekaška liga je in bo tudi 
ostala neformalno tekaško 
druženje, ki ni uradno orga-
nizirano, ampak se ob nede-
ljah zbiramo ljubitelji teka, 
ki radi tečemo v družbi po-
dobno mislečih. Veseli smo, 
da se nam pridružuje tudi 
vedno več deklet. Se vidimo 
znova novembra, še prej pa 
na prireditvah, ki jih orga-
niziramo v poletnem delu 
sezone,« še pravi Klemen 
Udovič. Potekajo priprave 
na peti Jošt trail, ki bo na veli-
konočni ponedeljek, to je 13. 
aprila. Prijave potekajo, šte-
vilo tekmovalcev pa je ome-
jeno na sto.

Ivan prvič, Petra šestič
Skupna zmagovalca trinajste sezone Kranjske zimske tekaške lige sta Ivan Novak in Petra Miklavčič. 
Novak je zmagal sploh prvič, Miklavčičeva pa že šestič. Sezona je bila tudi v znamenju rekordov tras. 
Vseh pet jih je izboljšal Timotej Bečan, tri pa Tina Klinar. 

Zaključek lige z druženjem in razglasitvijo je bil znova na 
Sv. Joštu. Najstarejši udeleženec 72-letni Drago Krofl je za 
zmagovalca in zmagovalko kot vsako leto prispeval avtorski 
sliki. Dobila sta ju Ivan Novak in Petra Miklavčič. Foto: arhiv lige

Statistika je pokazala, da je imela liga v sezoni 
2019/2020 skupaj 261 udeležencev, povprečno 77, 
najmanj 57 in največ 107. Njihova povprečna starost je 
bila 40,5 leta, najmlajša je bila desetletna Ana Jerala, 
najstarejši pa 72-letni Drago Krofl.

Maja Bertoncelj

Tržič – Serija Gorenjska, moj 
planet se bo tudi letos začela 
s Tekom po ulicah Tržiča, ki 
bo 28. marca. 

Tek je vsako leto dobro obi-
skan, poteka v organizaci-
ji Športne zveze Tržič v so-
delovanju z Vrtcem Tržič, 
Krajevno skupnostjo Tržič 
in Mestno kavarno Brodar. 
Stalnica teka je tržni dan, ki 
bo tudi letos. Prireditev je na-
menjena vsem generacijam 
tekačev. Začela se bo s tekom 
družin s predšolskimi otro-
ki na štiristo metrov (10.15), 
nadaljevala s teki osnovno-
šolskih otrok (10.30) in vrhu-
nec dosegla z osrednjima te-
koma na pet in deset kilo-
metrov (11.30). Prijavnine 
za osnovnošolsko mladino 
ni. Za družinsko tekmova-
nje prijavnino plačajo le te-
kači starši, zanje je plačilo ve-
ljavno tudi za tek na pet in 

deset kilometrov. Tekmoval-
ci tekmujejo v različnih sta-
rostnih kategorijah. Za točk-
ovanje serije Gorenjska, moj 
planet 2020 štejeta teka od-
raslih na pet in deset kilome-
trov, za udeležbo v seriji pa 
štejejo tudi teki osnovnošol-
ske mladine.

V sezoni 2020 bo deset te-
kov, v koledarju je tudi nekaj 
sprememb, največja pa, da 
bo serija šla prvič čez meje 
širše Gorenjske. Tržiču bodo 
sledili Trzin (Tek Petra Lev-
ca, 18. april), Brezje (Brez-
janski tek, 6. junij), Radovlji-
ca (Radol'ška 10ka, 24. junij), 
Kranjska Gora (Kranjskogor-
ska 10ka, 15. avgust), Vrhni-
ka (Športni svet, Dobrodelna 
Vrhnika, 22. avgust), Cerklje 
(Cerkljanska 10ka, 19. sep-
tember), Kamnik (Veronikin 
tek, 10. oktober), Žirovni-
ca (Tek pod svobodnim son-
cem, 17. oktober) in Snovik 
(Miklavžev tek, 5. december).

Prvi tek bo znova v Tržiču
Konec marca se bo začela nova sezona tekaške 
serije Gorenjska, moj planet.

Skupinska fotografija po enem izmed krogov na Krvavcu /Foto: arhiv lige

Janez Kuhar

Krvavec – Društvo obrtnikov 
in podjetnikov Cerklje je ko-
nec februarja na Krvavcu orga-
niziralo 18. prvenstvo v velesla-
lomu za podjetnike in njihove 
družinske člane ter pri podje-
tnikih zaposlene delavce. V 

šestih kategorijah je nastopilo 
54 tekmovalk in tekmovalcev, 
ekipe pa so bile tričlanske. 

Po besedah predsednika 
Društva obrtnikov Cerklje 
Vlada Ahčina se obrtniki še 
vedno radi udeležujejo tek-
movanja, katerega namen je 
sprostitev, druženje in nabi-
ranje novih moči. »Pred nekaj 
leti smo uvedli novo kategori-
jo vaških skupnosti. Lepo se je 
prijela, saj je letos tekmovalo 
sedem vaških skupnosti,« je 

še povedal Ahčin. Ekipno je 
bilo najuspešnejše podjetje 
Meteor iz Cerkelj, drugo mes-
to je osvojila ekipa podjetja 
Gorenc s Spodnjega Brnika, 
tretja pa je bila ekipa Vargro 
iz Poženika. V skupini do 15. 
leta starosti je bila med dekli-
cami najboljša Amalija Stare, 

med dečki do 15. leta pa Aljaž 
Remic, med ženskami do šti-
ridesetega leta starosti je zma-
gala Izabela Stare in med mo-
škimi do štiridesetega leta sta-
rosti Matej Remic, med sta-
rejšimi od štirideset let pa sta 
bila najboljša Maja Hudobiv-
nik in Damjan Žvelc. 

Četrtič so tekmovale tudi 
ekipe vaške skupnosti, med 
osmimi je zmagala vaška 
skupnost iz Poženika pred 
Šmartnim in Dvorjami.

Prehodni pokal Meteorju
Tekmovanje obrtnikov in vaških skupnosti

Med vaškimi skupnostmi je zmagala ekipa Poženika.

Timotej Bečan je izboljšal rekorde vseh petih tras. 
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Simon Šubic

Škofja Loka – Gorenjski kri-
minalisti so pred dnevi k pre-
iskovalni sodnici kranjskega 
sodišča privedli dva državlja-
na Gruzije, ki ju skupaj s še 
neznanim sostorilcem su-
mijo, da sta na območju Ško-
fje Loke izvedla več vlomov v 
stanovanja z nastavljanjem 
neopaznih nitk na vhodna 
vrata. Ob tem domnevajo, 
da sta osumljena člana šir-
še kriminalne združbe, ki 
organizirano izvaja premo-
ženjska kazniva dejanja na 
območju celotne Evropske 
unije. Preiskovalna sodnica 
je sicer za osumljena Gruzij-
ca odredila sodni pripor.

Nitke nastavljali na vrata

Osumljenca, stara 33 in 
45 let, so že prejšnji pone-
deljek, ko je policija v javno-
sti objavila fotografije tedaj 
še neznanih vlomilcev z nit-
ko, prijeli na območju Poli-
cijske uprave Maribor, pre-
poznali pa so ju štajerski 
policisti. Obema so odvzeli 
prostost in ju v nadaljnji po-
stopek izročili gorenjskim 
policistom. Ti so v prvi fazi 
Gruzijca povezali s štirimi 
vlomi v stanovanja blokov 
na območju Škofje Loke, ki 
so bili izvedeni med 28. fe-
bruarjem in 2. marcem. Kot 
smo že poročali, so vlomilci 
pred vhodna vrata nastavlja-
li neopazne nitke, s katerimi 
so preverjali, če so lastniki 
doma. »Glede na zbrana ob-
vestila so storilci nitke nas-
tavljali ponoči, ko so lahko 
neopazno delovali. S tako ta-
ktiko so potem več dni pre-
verjali prisotnost lastnikov 
na domu. Če je bila nitka 
pretrgana, je to pomenilo, 
da je vrata nekdo odprl. Če 
pa sta podboj in vrata ostala 

povezana z nitko, je bil to za 
storilce podatek, da doma 
ni nikogar, in so to okolišči-
no lahko izkoristili za vlom 
v stanovanje. Gre za takti-
ko storilcev, s katero so spre-
mljali odpiranje vrat,« je nji-
hov način delovanja opisal 
komandir Policijske posta-
je Škofja Loka Sašo Eniko in 
dodal, da so nastavljanje nit-
ke ugotovili v petih večstano-
vanjskih objektih z več kot 
250 stanovanji. 

Kriminalisti so na vseh 
krajih vlomov našli sledi nitk 
in nasilnega vstopanja v sta-
novanja. Vanja je bilo vlom-
ljeno z odklepanjem vrat s 
specialnim orodjem ter vrta-
njem in lomljenjem ključav-
nic. Iz stanovanj so vlomil-
ci odtujevali denar, zlatnino, 
nakit, kar precej teh predme-
tov so policisti tudi zasegli 
ob prijetju osumljencev. Fo-
tografije zaseženih predme-
tov je policija že javno obja-
vila na svoji spletni strani in 
družbenih omrežjih. Če jih 
lastniki prepoznajo kot svo-
je, naj pokličejo na Policijsko 
postajo Škofja Loka (telefon-
ska številka 04/ 502 37 00) 
in se dogovorijo za ogled. S 
sabo naj prinesejo dokazila o 

lastništvu, kot je račun ali fo-
tografija predmeta. Ogled bo 
možen samo osebno z obi-
skom na škofjeloški policij-
ski postaji in po predhodni 
najavi, opozarja Eniko. 

Gruzijca del kriminalne 
združbe

Najdene sledi na kraju so 
kriminalisti v drugi fazi pre-
iskave, v kateri so najdene in 
zavarovane sledi primerja-
li s sledmi v drugih podob-
nih primerih, že povezali z 
večjim številom vlomov v 
drugih krajih po Sloveniji in 
z nekaterimi v tujini, je po-
jasnil Primož Donoša, vod-
ja Sektorja kriminalistične 
policije PU Kranj. Nadaljnjo 
preiskavo zato kriminalisti 
usmerjajo  predvsem v pove-
zovanje prijetih osumljen-
cev še z ostalimi kaznivimi 
dejanji na območju Slove-
nije in v iskanje morebitnih 
povezav z izvrševanjem ka-
znivih dejanj na območjih 
drugih držav članic EU. »To-
vrstne preiskave zahtevajo 
veliko truda in aktivnosti po-
licije, rezultat pa je običajno 
odvisen od zbranih obvestil 
in zavarovanih sledi na kra-
ju. Zato je pomembno, da 
lastniki v primeru vloma ne 
prijemajo, čistijo ter premi-
kajo ničesar in da čim prej 
pokličejo na interventno šte-
vilko 113 ali na območno po-
licijsko postajo in prijavijo 
kaznivo dejanje. Več kot bo 
sledi na kraju, večja je mož-
nost, da bodo storilci odkri-
ti,« poudarja Donoša. 

Prijeta državljana Gruzi-
je sta po besedah Benjami-
na France iz Uprave krimi-
nalistične policije najverje-
tneje člana širše organizira-
ne združbe, ki izvaja premo-
ženjska kazniva dejanja na 
območju celotnega EU-ja. 

»Lahko rečemo, da gre naj-
verjetneje za manjšo lov-
ko v celotni strukturi združ-
be,« ugotavlja Franca. Nje-
gove besede potrjuje tudi 
dejstvo, da so slovenski poli-
cisti v zadnjem mesecu pri-
jeli že dve vlomilski skupini 
Gruzijcev. Konec februarja 
so namreč celjski krimina-
listi pridržali že tri Gruzij-
ce, prav tako osumljene vlo-
mov, ista skupina pa naj bi 
po njihovih ugotovitvah na 
območju Policijske uprave 
Celje dva vloma izvedla že 
avgusta 2019. 

Mobilne kriminalne 
skupine

Policija sicer konstantno 
zaznava prisotnost t. i. mo-
bilnih kriminalnih skupin, 
ki izvršujejo premoženj-
ska kazniva dejanja, dobr-
šen del vlomov pa pripisuje-
jo skupinam iz tujine, ki so 
zelo dobro organizirane, je 
razložil Franca. »Člani kri-
minalnih skupin, ki priha-
jajo predvsem iz vzhodno-
evropskih držav in srednje-
ga Balkana, na območju Slo-
venije izvršujejo predvsem 
tatvine, vlome, drzne tatvi-
ne na avtocestah in napa-
de na bankomate,« je dodal. 
Ciljne države njihovega de-
lovanja so predvsem zahod-
ne in severne države Evrope, 
med katere spada tudi Slove-
nija, kjer je življenjski stan-
dard višji. »Kriminalne sku-
pine na določenem območju 
v čim krajšem času izvršijo 
večje število kaznivih dejanj 
in takoj zatem zapustijo dr-
žavo. Tujci pogosto upora-
bljajo v tujini najeta vozila, 
predvsem z namenom zak-
ritja države izvora in tudi za-
radi težje izsledljivosti. Prav 
tako vozila pogosto menju-
jejo,« še dodaja Franca. 

Nitko na vrata skrivoma 
nastavljali vlomilci iz Gruzije
Gorenjski kriminalisti so za vlome v stanovanja na območju Škofje Loke z nastavljanjem nitke na 
vhodna vrata ovadili dva Gruzijca. Domnevajo, da sta člana kriminalne združbe, ki izvaja vlome po 
celotni Evropski uniji.  

Podrobnosti o kriminalistični preiskavi vlomov in prijetju osumljenih Gruzijcev so 
predstavili (z leve) Benjamin Franca, Sašo Eniko in Primož Donoša. / Foto: Simon Šubic

Fotografije vseh zaseženih predmetov, katerih lastniki 
niso znani, je policija objavila na svoji spletni strani in 
družbenih omrežjih. Če prepoznate kak predmet, pokličite 
na Policijsko postajo Škofja Loka. / Foto: Simon Šubic

Kamnik – Kamniška policijska patrulja je pred dnevi pri kon-
troli prometa opazila voznika, ki je z avtomobilom vijugal po 
cesti in tudi sicer kazal znake nezanesljive vožnje. Policista 
sta se ga namenila ustaviti z uporabo modrih luči in kratkih 
zvočnih signalov, česar pa ni upošteval in je odpeljal naprej. 
Nazadnje je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad 
vozilom in zapeljal v obcestni jarek, kjer je tudi obstal. V po-
stopku je voznik kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato sta 
mu policista odredila preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, 
da ima voznik 0,92 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. 
Zaradi naštetih kršitev sledi obdolžilni predlog na Okrajno 
sodišče v Kamniku. 

Znakov policistov ni upošteval

Simon Šubic

Radovljica – Gorenjski kri-
minalisti so v petek v Rado-
vljici obravnavali dve premo-
ženjski kaznivi dejanji, so 
sporočili s Policijske upra-
ve Kranj. 

Ob 17.20 je neznani stori-
lec na Ljubljanski cesti v Ra-
dovljici izvedel rop v trgovi-
ni. Zagrozil je z orožjem in 
odtujil blagajno z denarjem. 
Poškodoval ni nikogar. Sto-
rilec je visok okoli 180 cen-
timetrov, je suhe postave, 

oblečen je bil v hlače iz džin-
sa. Na glavi je imel kapuco, 
čez obraz pa masko.

Ob 21.20 pa sta neznana 
storilca z naviranjem vrat 
vlomila še v prodajalno Con-
dor Plus na Kranjski cesti in 
odnesla vso zalogo mobilnih 
telefonov. Na Facebook stra-
ni prodajalne ponujajo nag-
rado za kakršnokoli uporab-
no informacijo. Storilca sta 
pobegnila od poslovalnice 
Zavarovalnice Triglav mino 
gostinske šole proti domu 
TVD Partizan, so še zapisali. 

Vlomilca odnesla vso 
zalogo mobilnih telefonov

Enega od vlomilcev v prodajalno Condor Plus je ujela 
varnostna kamera. / Foto: Condor Plus (posnetek zaslona)

Simon Šubic

Ljubljana – Poslovneža Zla-
tana Kudića, enega največjih 
davčnih dolžnikov v Sloveni-
ji, so prejšnji teden po pri-
znanju krivde na ljubljan-
skem okrožnem sodišču ob-
sodili na šest let in pol zapo-
ra zaradi davčne utaje, pra-
nja denarja ter ponareditve 
oziroma uničevanja poslov-
nih listin. 

Tožilstvo je Kudiću oči-
talo, da je kot ustanovitelj 
družbe Maxicom izdajal fik-
tivne račune, nato pa zahte-
val preplačan davek na do-
dano vrednost. Na ta način 
naj bi pridelal kar 25 milijo-
nov evrov davčnega dolga, ki 
pa ga finančna uprava naj-
brž nikdar ne bo mogla iz-
terjati, saj je podjetje izbri-
sano iz sodnega registra in 

ni več na seznamu davčnih 
dolžnikov. 

Kudić je znan tudi gorenj-
ski javnosti, saj je pred leti 
načrtoval nakup propadajo-
čega gradu Podvin, ki ga je 
želel preurediti v hotel s sed-
mimi zvezdicami, a za grad 
ni poravnal kupnine.

O Kudiću smo v Gorenj-
skem glasu pisali januar-
ja, ko so bile na kranjskem 
okrožnem sodišču razpisa-
ne obravnave treh odško-
dninskih zahtevkov v skup-
ni višini skoraj 52,5 milijo-
na evrov, ki jih je vložil zo-
per državo. Dve tožbi je vlo-
žil zaradi domnevnega pro-
tipravnega ravnanja sodišč, 
eno pa zaradi protipravne-
ga ravnanja tožilstva. Tožni-
ka na sodišče ni bilo, zato so 
bile obravnave hitro konča-
ne. 

V zapor zaradi davčne 
utaje in pranja denarja
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Svet v gibanju
avtomobili in oprema                             marec 2020

NAGRADNA IGRA  
za kupce kompleta 4 novih letnih 
pnevmatik, nagrade:
1. bon za 250 € za servisne storitve
2. bon za 150 € za servisne storitve
3. 8 x bon za 50 € za servisne storitve

Nagradna igra poteka do 25. 4. 2020.
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Vabimo vas, da nas obiščete v novem prodajno-servisnem centru na Primskovem.
ZA REDNI SERVIS ZAGOTAVLJAMO 
ČAKALNI ROK DO 3 DELOVNE DNI!

VELIKA IZBIRA ORIGINALNIH ALU PLATIŠČ
Original VW Sebring 18 col
7,0J x 18 5x112  ET43

Original VW Brescia 18 col
7,5J x 18 5X100 ET51

Original škoda Crystal 17 col
6,0J x 17«, ET 48

Original Audi A4   
10-Speichen-V-Design 18 col
5x112, 8,0Jx18 ET 40

319 EUR 249 EUR 137 EUR
358 EUR

Nudimo servis, popravila, kleparske storitve, vgradnjo multimedijskih naprav, pranje

tovarniške akcije, do naslednjega servisnega intervala vam pomagamo pri kritju

VABLJENI!

  

Posebne ugodnosti za popravila za redne stranke. 
(Redna stranka postanete že po prvem opravljenem rednem servisu pri nas.)

 

PO UGODNIH CENAH!

servisu po potrebi na avtu brezplačno opravimo tovarniške akcije, do naslednjega servisnega inter-

VABLJENI!

BON za 

30% 
popust na menjavo  

pnevmatik.

(velja do 7. 11. 2015)
Velja ob nakupu pnevmatik v AH Vrtač

BON za 

30% 
popust na optično  

nastavitev podvozja.

(velja do 31. 12. 2015)

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

Posebne ugodnosti za popravila za redne stranke. 
(Redna stranka postanete že po prvem opravljenem rednem servisu pri nas.)

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

BON za 

BREZPLAČNI 
PREGLED  

VOZILA PO 12  
KONTROLNIH TOČKAH

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

(velja do 7. 11. 2015)

BON za 

10% 
popust na VW,  

Audi kolekcijo oblačil 

(velja do 31. 12. 2015)

- Škoda Octavia, 1.9 TDI, 2004-2010,  
servis z menjavo olja samo 103,64 ¤
+ VW Passat 2.0 TDI, 2006 - 2009, 
menjava zobatega jermena že od 375,58 ¤

PREDNAROČILA ZA ZIMSKE 
PNEVMATIKE IN KOMPLETE KOLES 

PESTRA IZBIRA VW 
in Audi kolekcije oblačil 
(kape, jakne, majice, otr. oblačila,...).

DODATEN POPUST ZA 
NAROČILA DO 30.9.2015.

Na zalogi še nekaj 
kompletov iz lanske 

sezone po  
izjemnih cenah. 

PAKETI VEDNO VREDNO 
ZA VOZILA STAREJŠA OD 4 LET

AvtohisaVrtac_AB102_210x297.indd   1 28.1.2016   16:20:33

LETNE PNEVMATIKE IZ ZALOGE 
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Conti Premium Contact 6

Semperit Speed-Life 3

Barum Bravuris 5 

69 EUR
za kos

49 EUR
za kos

46 EUR
za kos

ODLIČNE CENE 205/55 R 16

Aleš Senožetnik

Oddajajoča zima ni bila ra-
dodarna s snegom in le malo 
kilometrov so vozniki prevo-
zili po cestah v pravih zim-
skih razmerah. Ob vse bolj 
milih zimah, ki smo jim vsaj 
v dolinah priča v zadnjih le-
tih, se morda komu postavlja 
celo vprašanje, čemu sploh 
še obvezna menjava pnev-
matik ob vsakem 15. novem-
bru. A velja poudariti, da 
zimske pnevmatike niso po-
membne zgolj za dober opri-
jem na snegu, temveč zaradi 
drugačne sestave zagotavlja-
jo bistveno varnejšo vožnjo 
ob nizkih temperaturah, pa 
čeprav na suhih cestah. 

Prav zaradi tega je, tako kot 
je menjava pnevmatik obve-
zna jeseni, spomladi, ko vre-
me to omogoča, vsekakor pa 
ne pred 15. marcem, pripo-
ročljivo na jeklene konjičke 
znova nadeti letne pnevma-
tike, ki pri višjih temperatu-
rah zagotavljajo boljše voz-
ne lastnosti. 
V pomoč pri izbiri pnevma-
tik so nam številni testi, na 
podlagi katerih lažje izbere-
mo prave. Čeprav cena in 
čim manjša obraba igrata 
pomembno vlogo za marsi-
katerega voznika, pa ob tem 
ne gre zanemariti kakovosti 
oziroma voznih lastnosti v 
suhem in mokrem. Pri tem 
velja poudariti, da je nemo-

goče zasnovati pnevmatiko 
z zelo majhno obrabo in 
hkrati dobrimi voznimi la-
stnostmi predvsem na mo-
krem vozišču. 
V vsakoletnem AMZS-je-
vem testu so tokrat poleg 
18-palčnih (225/40) pod 
drobnogled vzeli tudi 17 
palčne (235/55), s katerimi 
so poleg dostavnikov opre-
mljeni tudi pri nas vse bolj 
razširjeni cestni terenci, in 
rezultat ocenili kot precej 
bolj spodbuden kot lani. Iz-
med skupno 28 testiranih 
je le ena dobila oceno »ni 
priporočljivo«, ena pa »pri-
poročljivo z omejitvami«. 
Če se ne odločamo za na-
kup novih, pa vsekakor pre-

verimo oziroma se posve-
tujmo z vulkanizerjem, ali 
so naše letne pnevmatike 
primerne za še eno sezono. 
Zimske pa v poletnih me-
secih (če jih ne hranimo pri 
vulkanizerju) shranimo v 
primernem suhem prosto-
ru in jih ne odložimo na 
tekalno površino, saj tako 
lahko izgubijo obliko.
Po obdobju nižjih tempera-
tur velja poleg menjave 
pnevmatik preveriti tudi si-
ceršnje delovanje avtomobi-
la, s podvozja sprati sol, ki 
se utegne nabrati zaradi po-
sipavanja cest, in preveriti 
delovanje klimatske napra-
ve, ki bo prav prišla v toplej-
ših mesecih.

Prihaja čas menjave pnevmatik
Zimske pnevmatike niso namenjene le vožnji v snegu, temveč se bolje odzivajo tudi na nižje temperature, prav tako kot velja, da so letne boljše za vožnjo 
v toplem vremenu. Uporaba zimskih pnevmatik na naših cestah je sicer obvezna še do nedelje, 15. marca.

Pred menjavo se prepričajmo, ali so pnevmatike še 
primerne za uporabo. Tudi ob zadostnem profilu namreč 
pnevmatike po petih ali šestih letih zaradi starosti velja 
nadomestiti z novimi. Fotografija je simbolična. 
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AUTO M, Lesce, d.o.o.
Finžgarjeva 5a, 4248 Lesce

Ident. št. SI22065385
PE Bled, Za potokom 7a
Tel.:+386 (0)4/ 576 76 80

     SERVIS, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO,
OPTIKA, AVTOKLEPARSTVO

GSM: +386 (0)41 620 143

www.autom.si

pogodbenik:

pooblaščeni servis:

S E R V I S

si
nc
e

19
9
3

fb.me/AutoMBled

AUTO M, Lesce, d.o.o., Finžgarjeva 5a, 4248 Lesce
PE Bled, Za Potokom 7a, tel.: 04 576 76 80, www.autom.si

KAROSERIJSKE 
STORITVE

AVTOSERVIS  
ZA VSE ZNAMKE

AVTOVLEKA

VULKANIZERSTVO – 
LETNI AVTOPLAŠČI 
NA ZALOGI 
(prodaja, menjava, 
centriranje)

-10% -15% -20% -25%

-35%

2+ let
3+ let

4+ let
5+ let

-30%

6+ let
7+ let

PRI N
AS POPUSTI N

ARAŠČAJO
 Z LETI.

KONCESIONAR

Citroën serviser leta 2019
Malo družinsko podjetje Avtohiša Jenko s Praprotne Police pri Cerkljah se že več kot 40 let  
trudi slediti trendom, ki jih narekuje francoski Citroën. Da to počnejo zelo predano in uspešno, 
potrjuje nagrada serviser leta 2019, ki jo letno podeljuje distributer za vozila Citroën  
v Sloveniji in so jo v zadnjih treh letih prejeli že drugič.

V podjetju, ki ga je ustanovil 
Matevž Jenko in ga danes 
vodita sin Tadej in hči Roma
na, je med zadnjimi pridobi
tvami polnilnica za električ
na vozila, ki je prva v  tem 
delu cerkljanske občine. 
Skupina PSA, katere del je 
Citroën, bo namreč v prihod
njih letih trgu ponudila več 

električnih modelov vozil. 
Prvi je pred dnevi predstav
ljen Ami. V duhu mobilnosti 
vam tako pri Jenkovih  poleg 
nadomestnega vozila brez
plačno nudijo tudi kolo ali 
prevoz do želene lokacije. 
Prodajajo in dobavljajo ori
ginalne rezervne dele ter do
datno opremo za vozila Ci

troën, z veseljem vam doba
vijo in namestijo gume vseh 
priznanih blagovnih znamk 
tudi za ostala vozila. Skupaj s 
kooperanti poskrbijo za kle
parska in ličarska popravila, 
okvare električnih sklopov, 
montažo dodatne opreme ...
Takole je g. Tomaž Kukovec 
iz podjetja C Automobil Im

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

port nagovoril zbrane ob 
podelitvi priznanj konec lan
skega leta: »Status najboljše
ga serviserja znamke Citroën 
lahko doseže utečena ter 
nadarjena ekipa, ki vsako
dnevno usklajuje, uravnove
ša in upravlja mnoga zahtev
na področja. Skozi odlične 
servisne storitve izkazuje 
vrednote znamke. Hkrati pa 
jo predstavlja tudi kot amba
sador, ki se zaveda, da je po
zornost do strank ključ do 
uspeha. Zagotovo lahko vse 
te superlative pripišemo 
podjetju Avtohiša Jenko, ki 
je tudi prejemnik priznanja 
najboljši serviser vozil Ci
troën za leto 2019.« 
Trenutno je ob Romani in Ta
deju zaposlen še mehanik z 
dolgoletnim stažem Jože 
Gosar. Morda je prav majh
nost prednost Citroën Avto
hiše Jenko, saj se hitro odzo
vejo na razmere na trgu, a 
potrebovali bi še en par pri
dnih rok. Če ste avtomeha
nik z veseljem do dela, ste 
redoljubni, jih le kontaktiraj
te, z veseljem vas bodo spre
jeli v svojo uspešno ekipo.

Ta čas vzbuja precej pozor-
nosti novi zakon o davku na 
motorna vozila. Mnogi se 
sprašujejo, ali bo to spet en 
dodaten vir polnjenja držav-
nega proračuna ali gre re-
snično za okoljske rešitve. 
Davčna osnova ne bo več 
vrednost avtomobila, pač pa 
predvsem njegov vpliv na 
obremenitev okolja. Na mi-
nistrstvu za finance poja-
snjujejo, da bodo s tem 
usmerjali kupce k nakupu 
prijaznejših in čistejših vo-
zil.
Da bomo pravzaprav vedeli, 
za kaj gre, je v osnovi treba 
pojasniti, da je sprememba 
potrebna zaradi novih okolj-
skih predpisov in posledič-
no novih merjenj okoljskih 
obremenitev avtomobila 
(novi normativ WLTP). Ti 
novi testi sicer zagotavljajo 
realnejšo sliko o vplivih vo-
zila na okolje, so pa vredno-
sti od 20 do 25 odstotkov 

višje od vrednosti starih 
merjenj (NEDC), kar pome-
ni, da bi se isti avtomobili 
uvrstili v višje davčne razre-
de. Letos se za obračun dav-
ka, poleg novega merilnega 
standarda, še uporablja sta-
ri, zato se pri plačilu davka 
na motorna vozila to še ni 
odrazilo. Do konca leta 
2020 naj bi vse evropske dr-
žave prešle na nov način cer-
tificiranja, zato tudi predlog 
slovenske vlade, da naj bi 
novi zakon začel veljati s 1. 
januarjem 2021. Uvozniki 
avtomobilov sicer poudarja-
jo, da bi zakon moral biti 
sprejet do jeseni, ker bo to 
zahtevalo precej operativne-
ga dela in uskajevanja, da 
bodo vsa navodila prenesli v 
prakso. Cilj novega zakona 
je, da s spremembami drži-
mo davek približno na seda-
nji ravni, kar je tudi prav, saj 
se izpusti ne bodo ne pove-
čali in ne zmanjšali, spre-

meni se le način merjenja.
Novi zakon predvideva 
manjšo obdavčitev vozil z 
manjšimi izpusti CO2, prav 
tako pa tudi odpravlja davek 
na luksuz oz. obdavčitev 
motorjev s prostornino nad 
2,5 litra. Tega so se razvese-
lili kupci dražjih vozil, saj je 
v nekaterih primerih davek 
znašal tudi petdeset odstot-
kov vrednosti vozila. Obe-
nem z novim zakonom želi-
jo poenostaviti postopke, te 
bodo digitalizirali in avto-
matizirali. Predvidena je 
zgolj elektronska in samo-
dejna izmenjava podatkov 
med Fursom, homologacijo 
in službo za registracijo. 
Sprememba se obeta tudi za 
velike družine in invalide, ki 
so oproščeni davka, podatke 
zanje bodo pridobivali iz 
uradnih evidenc.
Lani je država pobrala 42 
milijonov evrov davka na 
motorna vozila, letos priča-

kujejo 15 milijonov evrov 
več. Čeprav se bo davek za 
luksuzna vozila ukinil, iz 
tega naslova pričakujejo več 
denarja, saj naj bi s tem pre-
kinili sporno prakso nakupa 
in registracije vozil v tujini. 
Furs je namreč zaznal, da so 
številni Slovenci zgolj zaradi 
nakupa luksuznega vozila 
ustanavljali podjetja v tujini, 
predvsem na Slovaškem in v 
Nemčiji, ter se tako izognili 
plačilu davka v naši državi. 
Prvi izračuni davka po spre-

membi vseeno kažejo, da se 
bo davek zvišal za vozila niž-
jega in predvsem srednjega 
razreda. Povsem nerazu-
mljiva pa se zdi predvidena 
obdavčitev električnih bate-
rijskih avtomobilov (glede 
na moč motorja od 5 do 100 
KW), pa tudi ločevanje med 
bencinskimi in dizelskimi 
vozili glede na izpuste CO2, 
seveda v škodo dizelskih, če-
prav je znano, da so ti v tem 
pogledu manj problematič-
ni od bencinskih. 

Davek na motorna vozila ni 
slovenska iznajdba, pozna-
jo ga tudi v nekaterih dru-
gih evropskih državah, kar 
velja tudi za davek na 
luksuz, čeprav ga v različ-
nih evropskih državah raz-
lično imenujejo. Najpogo-
steje se pri izračunu upo-
števa prostornina motorja, 
moč motorja, vrsta motor-
ja, izpusti CO2, teža vozila 
... V splošnem pa velja, da 
bolj kot je vozilo "zeleno", 
manj davka se plača. 

Prenovljen davek  
na motorna vozila
Ta naj bi v državno blagajno prinesel dodatnih 15 milijonov evrov.

Davčna osnova ne bo več vrednost vozila, ampak njegov vpliv na okolje.
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Novi Golf

Mobilna ikona postaja 
digitalna ikona 

Novi Golf se predstavlja. In postavlja nova merila na področju digitalizacije 
na cesti. Inteligentni asistenčni sistemi vsako vožnjo spremenijo v udobno 

in sproščeno izkušnjo. 
Novi Golf – eno generacijo bolj udoben, inteligentnejši in bolj povezan. 

Naj vsakdan nikdar ne bo vsakdanji
Novi Golf se zaradi svoje markantne zunanjosti vedno in povsod znajde v 
središču pozornosti. Njegova podoba je odslej še bolj samozavestna, 
športna in dinamična. A kljub temu ostaja pravi Golf. In ker lahko izbirate 
med različnimi izvedbami s poudarkom na dizajnu, funkcionalnosti ali 

udobju, vam bo vaš novi Golf zagotovo pisan na kožo.

Doma v digitalnem svetu
Notranjost novega Golfa v ničemer ne zaostaja za zunanjostjo in tudi zanjo 
velja, da kot magnet pritegne vsak pogled. Razlog za to so predvsem 
popolnoma digitalni kombinirani instrument z intuitivnim upravljanjem na 
dotik, ambientna osvetlitev ter opcijski projicirni sistem, ki ključne podatke 

prikazuje na vetrobranskem steklu.

Infotainment in povezljivost
Morate med vožnjo večkrat telefonirati, radi spremljate aktualne prometne 
informacije ali pa želite tudi v avtomobilu uživati v poslušanju svoje 
najljubše glasbe? V novem Golfu je vse zelo preprosto. Z novim glasovnim 
upravljanjem le poveste, kaj bi radi, in novi Golf se takoj odzove. Poleg tega 
lahko infotainment sistem enostavno povežete s svojimi prenosnimi 

napravami, kot sta pametni telefon ali tablični računalnik.

Nastavitev po meri
Ambientna osvetlitev ni edini sistem, ki ga v novem Golfu lahko prilagajate 
svojemu trenutnemu razpoloženju – enako velja tudi za zaslona na 
armaturni plošči, ki sta prav tako individualno prilagodljiva in omogočata 
intuitivno upravljanje. Poleg tega si novi Golf lahko zapomni do 14 vozniških 

profilov in vzpostavi ustrezne nastavitve, takoj ko voznik sede za volan.

IQ.DRIVE
Z dobrimi pomočniki marsikaj v življenju postane lažje. Celo vožnja. Pri 
Volkswagnu smo vse inteligentne asistenčne sisteme združili pod imenom 
IQ.DRIVE. Gre za sisteme, ki so v ponudbi že danes, ki jih razvijamo za jutri 
in ki jih še raziskujemo za prihodnost. IQ.DRIVE je obenem tudi sinonim za 

inovativne ideje, ki so jasno naravnane na vaše udobje in vašo varnost.

 NOVI GOLF VIII  
ŽE V NAŠEM SALONU.

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o.
Spodnje Pirniče 52 c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

Vlečna kljuka predstavlja 
ključno povezavo med vozi-
lom in prikolico, zato je zelo 
pomembno, da je varna.  
Z izborom vlečne kljuke Her-
nec boste varni. To vam zago-

tavlja 25-letna tradicija in la-
sten razvoj izdelkov.
Poleg kvalitetnih lastnih kljuk 
za vsa osebna, dostavna in 
tovorna vozila v podjetju  
Hernec nudijo tudi vlečne 

kljuke priznanih proizvajal-
cev Brink in pa Thule.
Vlečna kljuka mora ustrezati 
zmogljivostim avta, naj večji 
dovoljeni teži prikolice in ver-
tikalni obremenitvi kljuke. V 
podjetju Hernec vam bodo 
prijazno svetovali, kakšna 
kljuka je za vaše vozilo in vr-
sto uporabe najprimernejša.
V zadnjih nekaj letih so v pod-
jetju Hernec  tržišču ponudili 
specifične električne module 
za priklop vlečne kljuke, ki so 
narejeni specifično za vsako 
vozilo. Pri vozilih (VAG group, 
Mercedes-Benz, BMW, Ford, 
PSA, Renault ...), ki omogoča-
jo naprednejše funkcije, se 
moduli priklopijo direktno na 
računalnik vozila (CAN-vodi-
la) in komunicirajo izključno 
preko njega in priklop na zad-
nje luči ni več potreben (kot 
varnost se v večini primerov 
priklopi zgolj zavorna luč v 
primeru, da CAN-vodilo od-
pove). S priklopom na raču-
nalnik pridobimo vse možno-
sti, ki jih vozilo omogoča (te 
možnosti se od znamke do 
znamke rahlo razlikujejo).
V podjetju Hernec, d. o. o, 
boste dobili tudi različne no-
silce za kolesa,  z letošnjo se-
zono pa so odprli še oddelek 
menjave gum. 

Trenutno nudijo akcijo  
nakupa in montaže  
s popustom do 14 %.

Ni vsaka kljuka kljuka

Evropske države imajo zelo 
različno zakonodajo glede 
uporabe zimskih pnevma-
tik, zato je dobro, da se o 
tem pred obiskom pozani-
mate. V Nemčiji, Avstriji in 
na Madžarskem uporaba da-
tumsko ni omejena, po-
membne so le vremenske 
razmere. V Italiji pogoje do-
ločajo posamezne regije. V 
Furlaniji - Julijski krajini je 
treba imeti zimske pnevma-
tike od 15. novembra do 15. 
aprila, v Benečiji (od Benetk 
do Brescie) pa le do 31. mar-
ca. Tudi na Hrvaškem je na 
določenih avtocestnih odse-
kih zahtevana zimska opre-
ma od 15. novembra do 15. 
aprila, drugje pa le v prime-
ru zimskih vremenskih raz-
mer.
V Avstriji je zimska opre-
ma obvezna med 1. novem-
brom in 15. aprilom. Zim-
ske pnevmatike morajo 
imeti vsaj štiri milimetre 
profila, prav tako tudi letne 
pnevmatike, če jih upora-

bljate v kombinaciji z veri-
gami. Te lahko namestite 
le, ko je na vozišču led ali 
strnjen sneg. V snežni bro-
zgi ali na delno zasneže-
nem cestišču uporaba verig 
ni dovoljena. V visokogorju 
so verige obvezne tudi na 
zimskih pnevmatikah (gle-
de na signalizacijo).
V Italiji velja podobno. 
Zimsko opremo morate 
imeti med 1. novembrom 
in 15. aprilom, v dolini Ao-
ste pa že od 15. oktobra. Po-
nekod je obdobje krajše. 
Nameščene morate imeti 
vse štiri zimske pnevmati-
ke ali letne v kombinaciji z 
verigami. Na višje ležečih 
cestah morate v primeru 
večjega sneženja imeti ve-
rige tudi na zimskih pnev-
matikah.
Na Hrvaškem je zimska 
oprema obvezna takrat kot 
pri nas: od 15. novembra do 
15. aprila ne glede na vozne 
razmere in vedno v primeru 
sneženja. Vozilo mora biti 

opremljeno s štirimi zimski-
mi pnevmatikami ali celole-
tnimi z oznako M+S in pro-
filom najmanj štiri milime-
tre. Velja pa to le na določe-
nih cestah, v primeru sneže-
nja pa je zimska oprema 
nujna za vse ceste.
Na Madžarskem uporaba 
zimske opreme datumsko 
ni določena. V primeru sne-
ženja ali večje količine sne-
ga lahko uporabijo znake za 
obvezno uporabo verig. V 
teh primerih se uporaba ve-
rig zahteva že ob vstopu v 
državo.
Tudi v Franciji, Švici in 
Nemčiji obvezna uporaba 
zimska datumsko ni določe-
na. V primeru sneženja mo-
rate imeti vozilo opremljeno 
z zimskimi pnevmatikami. 
Verige na zimskih pnevma-
tikah morate imeti, če vas 
na to opozarja signalizacija. 
V Švici lahko v primeru ne-
sreče prisodijo odgovornost 
tistemu, ki vozi brez zimske 
opreme. 

Kako je z zimsko opremo 
v sosednjih državah
Predvsem ne hitite z menjavo zimskih pnevmatik.



Alenka Brun

Z
adnja leta se 
dogaja, da ljud-
je praznike, kot 
sta valentinovo 
in dan žena – pa 

še kakšnega – praznujejo že 
kak dan ali teden prej ali pa 
celo kasneje. In podobno je 
s koncerti, predstavami in 
posebnimi dogodki, name-
njenimi prazniku. In ker 
so se organizatorji koncerta 
pevca Luke Basija, ki so ga v 
Cerkljah posvetili ženskam, 
odločili zanj že pred praz-
nikom, jim ga je še uspe-
lo izpeljati. Pravzaprav tudi 
njegovo ponovitev – in tako 
je bil Kulturni hram Ignaci-
ja Borštnika zaradi velikega 
zanimanja poln kar dva dni 
zapored. Nekaj dni kasne-

je so se okoliščine glede pri-
reditev v zaprtih prostorih 
zaradi pojava novega koro-
navirusa zaostrile.

Izkazalo se je, da Gore-
njci Luko radi poslušamo, 
saj je že med prvo pesmi-
jo publika aktivno ploskala 
... In Luka še ni zapel tretje 
pesmi, ko je že pela refrene 
namesto njega.

Luka je svojo glasbeno 
pot začel kot mlad slovenski 
pevec, doma z Raven na Koro-
škem. Danes ima 27 let. Ven-
dar je Luka Basi njegovo ume-
tniško ime. Slovenska pub-
lika ga je spoznala leta 2016 
v oddaji Slovenija ima talent. 
Takrat je nastopal še kot Matej 
Prikeržnik, danes ga vsi poz-
namo le še kot Luko Basija. 
Po Talentih se mu je življenje 
spremenilo. Opazila ga je pro-
dukcijska hiša Raay Music in 
to je bil resnični začetek nje-
gove glasbene poti. 

Luka se je sicer z glasbo 
srečal že zelo zgodaj. Njego-
va mama je prepevala v naro-
dno-zabavnem ansamblu, v 
osnovni šoli se je učil tudi 
igranja na trobento. 

Danes večino pesmi, s kate-
rimi navdušuje publiko, poje 
v hrvaščini. Sicer so mu všeč 

različni avtorji in tuje pevske 
legende, zelo pa tudi pokojna 
hrvaška pevska ikona Oliver 
Dragojević. In prav Dragoje-
vićeva glasba je bila povod, da 
avtorske pesmi ustvarja v hrva-
škem jeziku. Lahko pa reče-
mo, da je Luki publika naklo-
njena od prvega nastopa. Gre 
za različne generacije, prevla-
duje pa seveda nežnejši spol.

NA KRILIH LJUBEZNI
V znamenju praznika žena jim je v Cerkljah na 
Gorenjskem še uspelo izpeljati koncert Luke 
Basija. Gostil ga je Kulturni hram Ignacija 
Borštnika. Naslovili so ga Na krilih ljubezni.

Luka Basi

Alenka Brun

Z
aradi starosti in 
oslabelosti so 
se otroci skupaj 
z Albino odlo-
čili, da bo zan-

jo najboljša oskrba v domu. 
Ker hčerki Danica in Brigi-
ta živita v Ljubljani, so izbra-
li omenjeni dom. »Po letu 
in pol bivanja v domu se je 
gospa Albina že kar priva-
dila in je zadovoljna,« nam 
je povedala Anica Kumer, ki 
Albino pozna preko projekta 
Starejši za starejše pri Druš-
tvu upokojencev Žiri, saj je 
že nekaj let njegova koordi-
natorka. Organizirala je tudi 
simpatičen rojstnodnevni 
obisk pri najstarejši Žirovki 
v domu na Novih Fužinah.

Za stoprvi rojstni dan so 
Albino obiskali vsi štirje otro-
ci in predstavniki iz Žirov. 
Albina se je na to še prav 
posebej pripravila in poskr-
bela, da je obiskovalce priča-
kala tudi z urejeno pričesko. 
Zelo se je razveselila obiska 
župana Janeza Žaklja, saj ga 
kot svojega žirovskega sose-
da dobro pozna. Župan ji je 
čestital v svojem imenu in 
v imenu občine ter ji zaže-
lel veliko zdravja in dobrega 
počutja. Med gosti iz Žirov 
so bile tudi njena soseda 
Malči Vegelj ter predstavni-
ci domačega društva upoko-
jencev in Rdečega križa Sne-
žana Seljak in Staša Levec. 
V domu so vse skupaj lepo 
sprejeli. Domači so pripravili 
tudi pogostitev za vse obisko-
valce, popoldne pa še za oskr-
bovance doma, in tako je pra-
znovanje rojstnega dne pote-
kalo ob prijetnem druženju. 
Albinina dobra volja pozitiv-
no vpliva na vse okoli nje.

Slavljenka se je rodila 19. 
februarja 1919 v Poljanski 
dolini, v Žirovskem Vrhu 
Sv. Urbana v Karlovškem 
mlinu, kot se pri hiši reče po 
domače. Rodila se je v druži-
ni z 12 otroki, od tega je bilo 
sedem hčerk in pet sinov. 
Albina je bila peta po vrsti. 
Danes sta živi še samo slav-
ljenka in sestra Malka, ki je 
stara 95 let.

»Življenje na majhni, zelo 
hriboviti kmetiji je bilo tež-
ko. Poleg osnovnih kmeč-
kih del so se ukvarjali tudi 
z mlinarstvom, kot pove že 
hišno ime. Albina je že zelo 

mlada šla za varuško oziro-
ma pestrno k večjim kme-
tom. Nekaj let po vojni se 
je poročila z Jako Klemen-
čičem, Anžkovim iz Kla-
dja, in se preselila na nje-
gov dom. Ker je bilo zemlje 
za preživetje premalo, se je 
mož s kolesom vozil v služ-
bo v Žiri, Albina pa je skrbela 
za dom in otroke: Franci leta 
1948, Danica leto dni kasne-
je in Jože leta 1951. Potem sta 
z možem kupila staro hišo v 
Žireh, pri Paradižarju, kjer 
je bila še črna kuhinja, in se 
preselila v Žiri. Družina se 
je leta 1957 povečala še za 

enega člana: rodila se je še 
hčerka Brigita. Zaradi otrok, 
doma in vrta se Albina spr-
va ni zaposlila, pri 47 letih 
pa je dobila službo v Alpini. 
Hišo so obnavljali postopo-
ma, zato dela ni zmanjkalo,« 
pripoveduje Kumrova.

Ko so otroci odrasli, so se 
poročili in si ustvarili svoje 
družine. Franci je šel v Kam-
nik, hčerki živita v Ljubljani, 
Jože pa se je po končanem 
šolanju in vojaščini vrnil v 
Žiri in tam tudi ostal.

Ko je na kulturni praznik 
leta 2000 Albini umrl mož, 
je ostala v hiši sama in je skr-
bela zase. Tri leta po može-
vi smrti jo je zadela kap, a 
si je kmalu opomogla. Še je 
živela sama v hiši, le da jo je 
sin z družino redno obisko-
val. Iz šole so ji gospe nosi-
le kosilo. Potem pa je padla 
in so jo odpeljali v bolnišnico 
v Ljubljano. Bila je tako sla-
botna, da so zdravniki meni-
li, da sama ne more več skr-
beti zase, in je šla v dom. Na 
začetku je imela domotožje, 
počasi pa se je vživela in dob-
ro okrevala. Velika sreča je, 
da hčerki živita tako blizu 
doma. Danica jo obišče vsak 
dan v času kosila, da ji poma-
ga pri hranjenju, pa tudi Bri-
gita jo obišče pogosto. Sin 
Franci tudi večkrat, oglasi 
pa se tudi Jože, a on manj-
krat, ker živi v Žireh.

»Če se družina lepo razu-
me, je to veliko bogastvo in je 
tudi starost lahko lepa. Gos-
pa Albina se razveseli vsake-
ga obiska, se rada pogovarja, 
čeprav slabše sliši. Na župa-
novo vprašanje, kakšen je 
recept za tako visoko starost, 
je samo skomignila z rame-
ni. Mogoče ni dobro slišala 
vprašanja,« zaključi Anica 
Kumer.

NAJSTAREJŠA ŽIROVKA
Albina Klemenčič je 19. februarja 2020 dopolnila sto eno leto. Tako je Albina najstarejša Žirovka,  
ki pa od oktobra 2018 živi v Domu starejših občanov na Novih Fužinah v Ljubljani.

Albina Klemenčič je februarja praznovala stoprvi  
rojstni dan. Zadaj stojijo (z leve): Jože, Danica, Brigita in 
Franci. / Foto: osebni arhiv

V Kranju sta se 15. februarja 2020 poročila Anže Burjek in 
Saša Lešnjak, 22. februarja 2020 pa Dalibor Iliev in Katalin 
Adamecz.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Jesenicah rodilo 13 novorojenčkov, 
med njimi 8 deklic in 5 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je 
tehtal 4700 gramov, najlažji deklici pa je tehtnica pokaza-
la 2420. V Kranju se je rodilo 47 otrok, od tega 28 deklic 
in 19 dečkov. Najlažja je bila deklica, težka 2430 gramov, 
najtežji pa deček, ki je tehtal 4250 gramov.

Novorojenčki
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Skrivnostni svet mikroorganizmov
Obstajata najmanj dva sve-

tova, ki sta medsebojno odvi-
sna. Naš vidni svet je namreč 
usodno povezan s skrivnos-
tnim svetom mikroorganiz-
mov, ki ga je praktično odprl 
očem oče mikroskopije itali-
janski fiziolog Marcello Mal-
pighi, ki se je rodil 10. mar-
ca leta 1628.

Vstop v svet mikroorgani-
zmov mu je omogočil mikro-
skop, ki ga je okoli leta 1500 
(očitno po precej podobnem 
naključju, kakršno je učin-
kovalo tudi pri teleskopu) 
izumil očalar Zaharija Jan-
sen. Šlo je za preprosto nap-
ravo, ki je, prav tako kot prvi 
teleskop, uporabljala konka-
vno in konveksno lečo. Gali-
leo Galilei je napravo izbo-
ljšal in jo prvi uporabil kot 
znanstveni inštrument. Prvi 
je popisal, kako je sestavlje-
no oko žuželke.

V zgodovini mikroskopi-
je je sicer najpomembnej-
ši Nizozemec Antonie van 
Leeuwenhoek. Bil je suk-
nar, peti otrok v družini 
izdelovalca košar, ki je v pro-
stem času s posebno tehni-
ko izdeloval drobne in izre-
dno kvalitetne leče. Z nji-
mi je naredil mikrosko-
pe, ki so bili bistveno bolj-
ši od prejšnjih. Tako se je 
proslavil z odkritjem popol-
noma neznanega mikros-
kopskega življenja. Poroči-
la o odkritjih je redno poši-
ljal londonski Kraljevi dru-
žbi. Kot prvi človek je ugle-
dal enocelične mikroorga-
nizme ter celično strukturo 
tkiv, kot so mišice in kapila-
re. Bil je prvi, ki je opazil bak-
terije v kapljici vode. Pome-
na tega odkritja ni mogoče 
preceniti. Ko je odkril dot-
lej neopaženi in neznani 

svet mikroorganizmom, je 
napravil konec stoletnemu 
vraževernemu ugibanju in 
postavil temelje za človeko-
vo zmago nad nalezljivimi 
boleznimi.

Sredi 17. stoletja je postala 
mikroskopija velika moda. 
Z njo se je začelo ukvarja-
ti veliko odličnih razisko-
valcev. Prvi med njimi je bil 
italijanski fiziolog Marcello 
Malpighi, ki je bil po izobra-
zbi zdravnik. Leta 1653 je pri-
dobil medicinsko diplomo 
na univerzi v Bologni. Pou-
čeval je na raznih italijan-
skih univerzah, predvsem 
v Bologni, leta 1691 pa se je 
končno preselil v Rim, kjer 
je bil osebni zdravnik pape-
ža Inocenca XII.

Malpighi se je začel ukvar-
jati z mikroskopijo v petde-
setih letih 16. stoletja. Pre-
učeval je žabja pljuča. Leta 

1660 je dokazal, da se kri pre-
taka po zapletenem omrežju 
žil skozi pljuča. To je bilo 

izredno pomembno odkrit-
je za nadaljnje spoznavanje 
delovanja človeškega telesa.

Iskrice in izreki
   Tega, kar ste zamudili v življenju, ne morete nado-

mestiti s hitro, noro vožnjo. (Dušan Radović)
   Stari ljudje potrebujejo ljubezen tako kot sonce. 

(Victor Hugo)
   Za uho se da marsikaj dvakrat povedati, za srce pa 

nikoli. (Chamford)
   Najprej se oborožite z dejstvi, potem pa jih izkori-

ščajte, kakor vas je volja. (Mark Twain)

Smeh ni greh
   »Nesramnež, požrl si dano obljubo!« »Nič hudega, 

ti bom pa dal novo.«
   Peter opazi moškega, ki je padel z motorja in si 

popolnoma strgal obleko. »Gospod, ali ste se hudo 
potolkli?« »Brez skrbi, samo brez skrbi. Nisem 
padel. Vedno tako stopam z motorja.

   »Mi lahko, prosim, poveste, kje je pošta?« »To pa ja 
ve vsak osel.« »Saj zato sem vas pa vprašal.«

»Prihodnost 2020«
Večkrat prebiram vaše napo-
vedi in vidim, da so ljudje zelo 
zadovoljni. Zato vas tudi jaz 
prosim za pomoč. Kaj me čaka 
v odnosu z možem in kakšno 
bo najino zdravje? Zanima 
me tudi za sinovo ljubezen in 
kaj ga čaka na splošno v priho-
dnosti. Bo spoznal pravo ose-
bo? V upanju vašega odgovora 
vas lepo pozdravljam.

Niso pomembna leta, ki jih 
štejemo. Stari smo ravno toli-
ko, kot se sami počutimo. Res 
pa je, da vsi trenutki niso ena-
ki in tako velja tudi za naše 
počutje. Zato nikoli ni pre-
pozno. A spremembe le red-
kokdaj pridejo same po sebi 
in čakati na to ni smiselno. Ne 
boste se več toliko prilagajali. 
Čeprav na zunaj ni videti, se 
zdravstveno bolje držite od 

moža. Ob njem se že dolgo 
ne počutite več dobro in so 
trenutki, ko vam je docela 
nevzdržno. Ostale trenutke 
pa morate preživeti tako, da 
bo za vas najbolje. Seveda ste 
velikokrat pomislili na ločitev, 
a v tem ne vidite smisla niti 
nimate poguma za ta korak. 
Včasih pač življenje ali pa 
usoda poskrbita za nas tako, 
da je prav. Pozabili ste se 
imeti radi, in kot je videti, ne 
manjka več veliko, da boste 
sebe postavili na prvo mesto. 
Potem je samo še pot naprej, 
pot do vaše osebne sreče. Pri-
hodnost vašega sina je ravno 
sedaj na prelomnici in obe-
tajo se mu same dobre spre-
membe, tudi glede ljubezni. 
Ob koncu leta se mu odpira 
dobra priložnost za zame-
njavo službe. Zaradi njega se 
vam ni treba obremenjevati, 

naučili ste ga, kaj je najvaž-
nejše, in mu dali prave živ-
ljenjske vrednote. Ima željo, 
da se odseli iz gnezda, dajte 
mu vso možno podporo. Vse 
bo v redu. Želim vse lepo.

»Pisana orhideja«
Redno prebiram vaše odgovo-
re. Zelo so zanimivi. Tudi meni 
ste že odgovorili, da prihajajo 
zame boljši časi. Trenutno me 
zanima moj zakon, zelo me 
obremenjuje. Kaj naj? Tolaž-
bo sem iskala drugje. Kako se 
bo vse razpletlo? Kaj me čaka? 
Morda kaj lepega …
 
Vaš partner niti ne čuti, da je v 
razmerju karkoli narobe. On je 
zadovoljen z obstoječim stan-
jem in tudi v pogovoru ne vidi 
nobenega smisla. Vi pa si želite 
veliko več, saj ste se v zadnjem 
času zelo spremenili. Tako kot 

znate, ste svoje življenje zači-
nili. Nekaj časa boste tako 
nadaljevali, vendar se ob tem 
ne boste več dobro počutili. 
Razmišljali boste o tem, da bi 
partnerja soočili z resnico. Naj 
vas ne preseneti njegov odziv, 
ki bo sprva hladen. Kasneje pa 
bo naredil vse, da vajin zakon 
ne razpade. Na koncu bo vse 
odvisno od vas. In, prosim, ne 
obsojajte se. Normalno je, da 
kadar tam, kjer bi morali dobiti 
vse, tega ne dobite, to poišče-
te drugod. In zaradi tega se 
niti najmanj ne smete obre-
menjevati. Vsak od nas si želi 
biti ljubljen in nič nikoli ne sme 
biti samoumevno. Vam pa se 
je vse to zgodilo – in zdaj, ko 
ste spoznali in občutili, da je 
lahko tudi drugače, bo težko 
stopiti korak nazaj, saj je pot 
vedno in samo naprej. Lepo 
vas pozdravljam.

Rada bi vas ponovno spo-
mnila, da kart ne smemo 
polagati takrat, kadar smo 
slabe volje ali pa negativno 
nastrojeni. Kaj se zgodi v 
tem primeru? Podzavestno 
vplivamo na karte in vidimo 
samo slabe stvari. Čeprav 
karte niso nujno slabe, si 
jih bomo lahko tako raz-
lagali. Kot primer je lahko 
karta Ljubica. Videli bomo 
samo čustvenost, in ne vse-
ga drugega, kar karta lahko 
tudi pomeni: osebo samo, 
poteze, ki so odvisne samo 
od nas. Ali pač samo žensko 
osebo, ki je v našem življe-
nju. Morda karta Sovražnik, 
ki pomeni tuje okolje, opa-
zovanje nekoga, splošno 
previdnost, videli bomo pa 
samo sovraštvo in negativne 
vplive. Zato poudarjam, da 
bodite previdni in ne delaj-
te vpogledov, kadar niste 
pripravljeni, raje počakajte 
kakšen dan. Bralka pod šifro 
Težave ima izbrane tri karte 
in jo zanima potek dogodka 
v bližnji prihodnosti. Njene 
karte so Ljubica, Sovražnik 
in Neiskrenost. In ravno o 
tem sem govorila. Te tri kar-

te se lahko razložijo zelo sla-
bo – ali pa tudi ne. Bralka se 
v svojem domačem okolju 
počuti zelo slabo, je utesnje-
na, zagrenjena in zato tudi 
ne vidi rešitev, ki jih ima v 
resnici pred nosom. Karta 
Neiskrenost ji svetuje, naj 
ne bo popolnoma iskrena, 
naj ne pove vsega po resni-
ci. Okolica samo čaka, kdaj 
bo naredila kakšno napako. 
Karta Sovražnik ji svetuje, 
naj bo previdna pri besedah 
in naj raje posluša in opazu-
je, kot pa govori. Vsekakor 
so rešitve in jih tudi najde 
ter izkoristi sebi v korist. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževan-
ja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Tržič – Agencija Media butik je v sodelovanju z Občino 
Tržič povabila na letos že kar deseti koncert ob dnevu 
žena in materinskem dnevu, ki ga naslavlja  An flet'n 
večer. Vendar organizatorji sporočajo, da je koncert, kjer 
naj bi za dobro glasbo skrbeli  ansambli Nemir, Zarja, 
Javor, Klapa Skala in kot osrednji gostje z zabavnim pro-
gramom Okrogli muzikanti, vodil pa naj bi ga Tilen Artač, 
prestavljen. Vsi, ki pa ste že kupili vstopnice zanj, jih shra-
nite, saj imate z njimi zagotovljen vstop na koncert ob 
novem terminu. O novem datumu vas bomo obvestili v 
prihodnjih dneh.

Deseti An flet'n večer prestavljen

Kranj – V soboto, 14. marca, bo v Trainstation Subartu 
potekal tradicionalni koncertni večer Distoržn, ki bo tokrat 
postregel s tremi izvrstnimi domačimi skupinami. Rdeča 
nit večera bo hitra in agresivna glasba. Ob 21. uri bo na 
oder stopila zasedba Black Reaper, nadaljevali bodo Big 
Bad Wolf, za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Lintver.

Za ljubitelje udarne glasbe Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci  

in vaše predloge sporočite  

Alenki Brun po e-pošti:  

alenka.brun@g-glas.si  

ali po telefonu:  

041/699 005.  

Presenetite, razveselite, 

dodajte piko na i dogodkom z 

objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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Sem več, kot pričakuješ!
Novi Volkswagen T-Cross že za 16.206 EUR. 
Obiščite naš salon z vozili Volkswagen in ga 
zapeljite na testno vožnjo.

Emisije CO2: 118−107 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1−4,1 
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0355−0,0253 
g/km. Število delcev: 0,00042−0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi T-Cross

VW_Dilerski_TCross_2017_98x204.indd   1 07/02/2020   11:38

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

Mobilna ikona postaja digitalna ikona 

Novi Golf se predstavlja. In postavlja nova 

merila na področju digitalizacije na cesti. 

Inteligentni asistenčni sistemi vsako vožnjo 

spremenijo v udobno in sproščeno izkušnjo. 

Novi Golf – eno generacijo bolj udoben, 

inteligentnejši in bolj povezan. 

Novi Golf

 NOVI GOLF VIII  
ŽE V NAŠEM SALONU.

Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite  
do petka, 20. marca 2020, na Gorenjski glas, Nazorje va ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi 
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila 
GOLF VIII
2. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila 
VW T-CROSS 
3. nagrada: poklanja 
Gorenjski glas
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Ameriška pevka Katy Perry (35) priča-
kuje prvega otroka skupaj z igralcem 
Orlandom Bloomom. Novico je oznani-
la z videospotom za svojo novo pesem 
Never Worn White. Nosečost je potrdila 
tudi na Instagramu, kjer je svoje obože-
valce razveselila tudi z napovedjo šeste-

ga albuma, ki bo izšel poleti. Orlando za zdaj še ni komen-
tiral vesele novice.

Katy Perry v pričakovanju otroka in albuma

Zaradi posledic raka je umrl zvezdnik 
Nicholas Tucci. Star je bil osemintride-
set let. Žalostno vest je potrdil njegov 
oče, ki pravi, da je sin molčal o bolezni, 
saj je želel biti čim dlje aktiven in delati 
do zadnjega. Z zapisom na igralčevem 
Instagram profilu se je zahvalil vsem, ki 

so ga podpirali in mu pomagali, ter vsem njegovim obo-
ževalcem. Tucci je zaigral v filmu Najlepši otok, dejaven 
pa je bil tudi na televiziji, zaigral je v seriji Črni seznam.

Poslovil se je igralec Nicholas Tucci

Keira Knightley (34) se je odpovedala 
golim prizorom, odkar je postala mami-
ca. V mladosti se je vedno počutila samo-
zavestno med snemanjem vročih prizo-
rov in meni, da so bili prav vsi posneti na 
okusen način, toda materinstvo je spre-
menilo njen pogled. »Zelo sem zadovo-

ljna s svojim telesom, toda nočem pozirati pred celotno 
ekipo,« je priznala igralka, ki ima z možem Jamesom Rig-
htonom štiriletno Edie in pol leta staro Delilah.

Odkar je mama, ne snema golih prizorov

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Sandi Novak je bil včasih 
običajen fant, mizar, ki se 
je rad zabaval, pa tudi šport 
mu je bil blizu. Potem pa je 
Sandiju splet nesrečnih oko-
liščin pred 15 leti spremenil 
življenje. Ko se je zbudil iz 
kome, pravi, je bilo vse dru-
gače. Kasneje se je srečal 
tudi z dejstvom, da je oslepel 
in da bo slepota sedaj njego-
va stalna spremljevalka. Naj-
prej se je odločil za hojo, a 
je ta prerasla v aktiven tek. 
Oktobra 2008 se je že pri-
javil na Ljubljanski mara-
ton. Tako se je njegova teka-
ška pot začela in z ekipo si je 

zadal visok cilj: udeležba na 
paraolimpijskih igrah v Riu 
leta 2016. To mu je uspelo, 
dosegel pa je osmi čas v kate-
goriji slepih in slabovidnih. 
Od samega začetka ga spre-
mljajo Primož Černilec in 
sotekači. Sedaj se Sandi želi 
udeležiti letošnjih paraolim-
pijskih iger v Tokiu, vendar 
pa je to velik finančni zalo-
gaj zanj in njegovo ekipo, v 
kateri je poleg Černilca tudi 
znani slovenski maratonec 
Roman Kejžar. 

Tako so se v Lions klubu 
Kranj odločili, da fantu pris-
kočijo na pomoč. Povabili so 
v Predoslje na ogled dobro-
delne predstave, v kateri se 
lahko od srca nasmejemo 

glavnemu liku, prostitutki 
Vivi, ki jo igra izjemna Lara 
Janković. Režiral jo je Matej 
Mijatović, ki je spisal tudi 
besedilo zanjo.

Predstava Poredna Vivi 
pripoveduje o Vivian, ki se 
je za svoj poklic odločila iz 
praktičnih razlogov. Lahko 
bi postala karkoli drugega, 
vendar delo najrajši opravlja 
leže in od doma. Za dobro 
plačilo je vedno pripravlje-
na sodelovati, ima pa svoja 
načela, od katerih ne odsto-
pa, tudi če se svet poruši. 
Življenje jemlje z nenasi-
tnim apetitom in mu ved-
no znova nazdravlja z vis-
kijem. Preganja jo misel 
na neuslišano ljubezen do 

homoseksualnega moške-
ga, spoznamo tudi terapev-
ta, h kateremu se zateče po 
odgovore, pa še kašen zani-
miv lik iz njenega življenja, 
ki ga Lara odigra sama, in z 
izvrstno igro nasmeji gledal-
ce v občinstvu.

Pred začetkom predstave v 
Predosljah je publiko v dvo-
rani nagovorila še predsed-
nica Lions kluba Kranj Brigi-
ta Eling B, se vsem zahvalila 
za prostovoljni prispevek za 
vstopnice, saj so tako prispe-
vali k znesku 3500 evrov, ki 
jih je v obliki čeka potem pre-
dala Sandiju. Iz rok lionist-
ke Darje Delavec pa je Novak 
prejel še sladko čokolado, že 
kar velikanko.

DOBRODELNA VIVI 
Kulturni dom Predoslje je nedavno gostil dobrodelno predstavo, monokomedijo Poredna Vivi, v kateri 
se je na odru predstavila Lara Janković. Pobudniki za dobrodelno predstavo so bili kranjski Lionsi, 
zbrana sredstva pa so namenili slepemu maratoncu iz Zgornjih Dupelj Sandiju Novaku.

Brigita Eling B in Sandi Novak, ki se je še posebno 
razveselil čokolade

V prvi vrsti pod odrom: trener Primož Černilec, Sandi 
Novak in Darja Delavec

Monokomedija Poredna Vivi gledalce nasmeji do solz. V vlogi Vivi spremljamo izvrstno Laro Janković. Glavna junakinja 
stoji za svojimi načeli, zna biti brutalno realna in vulgarno elegantna, a v sebi še vedno skriva nežno žensko plat.

Vivi gledalcem predstavi tudi nekatere ljudi, s katerimi je 
imela opravka v svojem življenju.

Rada spije kakšen viski. Je poredna, zabavna, hudomušna, 
razigrana – in tudi zapoje.

Jelka Verk je sicer lastnica licence za izbor Miss 
Slovenije, jo je pa od nekdaj privlačila tudi moda. 
Tako kot se je odločila, da izbor za najlepšo Slovenko 
ne bo več le lepotni izbor, temveč nekaj več, je tudi k 
modnemu oblikovanju pristopila na podoben način. 
Kompleksna zgodba dobiva krila, Jelka pa pravi, naj kroj 
služi ženski. Prisega na kakovost, nosljivost in trajnost 
oblačil. / Foto: A. B.

Nekdanja otroška zvezdnica, igralka 
Amanda Bynes (33), ki je pred kratkim 
oznanila zaroko, je spet samska. »Rad 
jo imam, je moja najboljša prijateljica,« 
je dejal bivši zaročenec Paul Michael, s 
katerim ostajata v dobrih prijateljskih 
odnosih. Razlog prekinitve zaroke zaen-

krat še ni znan. To bi bil za Amando, ki je končala igralsko 
kariero leta 2010 in se vse od tedaj bori z odvisnostjo in 
mentalnimi težavami, prvi zakon.

Amanda Bynes razdrla zaroko
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mandarine v kuhinji? Ožamemo jih že in popijemo sok ali 
pa pojemo kot sadež, toda z lososom in v juhi ... A tudi to 
je možno, če imamo primerne sestavine. Sveže mandarine 
imajo tudi veliko vitamina C, ki ga v teh dneh naše telo še kako 
potrebuje, zato je vredno poskusiti.

Juha z mandarinami in avokadom
Potrebujemo 0,5 l goveje juhe, pol žličke mletega ingverja in/ali 
tabaska, 1 avokado, 0,5 l paradižnikovega soka, 6 mandarin, 
sol in poper.
Najprej pripravimo mandarine. V večjem loncu zavremo vodo, 
jo odstavimo z ognja in vanjo za 5 minut potopimo neolupljene 
mandarine. Nato jih prestavimo v posodo z zelo hladno vodo, 
ki smo ji dodali tudi kocke ledu. Pustimo, da se ohladijo, nato 
jih olupimo na krhlje. Na ta način se bodo lepo olupile, saj bo 
ostalo malo belih vlaken, ki pogrenijo, krhlji bodo slajši, kislost 
pa bo skoraj izginila. Krhlje uporabimo enako kot tiste iz plo-
čevinke. Zavremo govejo juho, ji dodamo ingver (lahko tudi 
tabasko), malo pokuhamo in odstavimo. Avokado olupimo, 
odstranimo kožico, drobno narežemo in v mešalniku zmešamo 
s paradižnikovim sokom. Mešanico dodamo juhi, začinimo s 
soljo in poprom. Na vsak krožnik damo za mandarino in pol 
krhljev, jih prelijemo z vročo juho in po potrebi še začinimo.

Pečen losos z mandarinino in ingverjevo omako
Potrebujemo 4 fileje lososa s kožo (okrog 2,5 cm debele in težke 
do 140 g), 3 žličke olivnega olja, 4 mandarine, 1 mlado čebulo, 
2 čajni žlički limoninega soka, 1,5 žličke svežega naribanega 
ingverja, sol in poper.
Za omako olupimo mandarine, jih čim bolj očistimo belih vlaken, 
narežemo na dober centimeter in damo na cedilo za 15 minut, da 
se dobro osušijo, spodaj pa damo široko posodo, ki bo prestregla 
sok. Nato iz sklede odlijemo skoraj ves sok, pustimo ga le za 
eno jedilno žlico. V ta sok vmešamo na tanko narezano mlado 
čebulo, limonin sok, 2 žlički olivnega olja in nariban ingver. Nato 
vmešamo še odcejene mandarine in začinimo s soljo in poprom. 
Za peko lososa damo mrežo v pečici na najnižjo pozicijo, pekač 
z robom obložimo z aluminijasto folijo, damo v pečico in jo se-
grejemo na 260 °C. Lososa osušimo s papirnatimi brisačami, ga 
natremo z olivnim oljem ter začinimo s soljo in poprom. Ko se 
pečica segreje na 260 °C, znižamo temperaturo na 135 °C. Pekač 
vzamemo iz pečice in nanj previdno položimo fileje lososa s 
kožo navzdol. Pečemo toliko časa, da ostane sredina še vedno 
prozorna, ko preverimo s konico noža, nato pa pustimo še do 6 
minut na 50 °C. Z lopatko za ribe damo fileje na krožnike, kožo 
pa pustimo na pekaču. Prelijemo z omako in postrežemo.

Skuta z mandarinami
Potrebujemo 500 g skute, med, sok 1 limone, 6 mandarin in 1,5 
dl sladke smetane.
V skuto vmešamo 3 žlice medu, limonin sok in sok 1 manda-
rine. 4 skodelice do polovice napolnimo s skuto, nato naloži-
mo plast mandarin (1 mandarina na skodelico) in zopet plast 
skute. Na koncu okrasimo s stepeno sladko smetano in nekaj 
koščki mandarin.

Sirovi rjavčki z borovnicami
Rjavčki (brownies) veljajo 

za zelo priljubljeno, vendar 
ne za najbolj lahko sladico. 
Z dodatkom sirove kreme 
in nekaj sadja jih naredimo 
malce bolj uravnotežene, a 
nič manj okusne. 

Za pripravo sirovih 
brownijev potrebujemo: za 
čokoladni del: 180 g moke, 
200 g masla, 5 jajc, 200 g 
sladkorja, 70 g kakava v pra-
hu, 1 pecilni prašek, 2 žlici 
ruma, 1 ščep soli. Za siro-
vo kremo: 200 g kremnega 
sira, 200 g pasirane skute, 1 
žlico ostre moke, 100 g jo-
gurta, 100 g sladkorja, lupi-
nico 1 bio limone, 1 jajce, 1 
vaniljev sladkor, 1 skodelico 

svežih ali zmrznjenih bo-
rovnic.

Najprej se lotimo pripra-
ve čokoladnega dela tako, 
da skupaj zmešamo moko, 
kakav in pecilni prašek. Jaj-
ca zmešamo s sladkorjem in 
penasto stepamo, da masa 
postane svetla in naraste na 
dvojno količino. Prilijemo 
rum, posolimo ter med stal-
nim mešanjem dodajamo 
mešanico suhih snovi. 

Za skutino kremo skupaj 
zmešamo kremni sir, sku-
to, jogurt, sladkor, vaniljev 
sladkor, limonino lupinico, 
moko in jajce (vse sestavine 
za skutin nadev, razen bo-
rovnic). 

Pekač namastimo ali 
obložimo s peki papirjem. 
Vanj najprej vlijemo čoko-
ladno kremo ter jo poravna-
mo. Na čokoladni del nade-
vamo skutino kremo. S po-
močjo noža z nekaj pote-
gi skutino kremo razpore-
dimo v čokoladni del. Na-
zadnje po vrhu potresemo 
še z borovnicami. Vse sku-
paj pečemo v pečici, segreti 
na 180 °C, 45 minut. Peče-
no pecivo vzamemo iz peči-
ce in ga pustimo stati v pe-
kaču, da se ohladi.

Nasvet: Uporabimo lahko 
katerokoli jagodičevje – ro-
bidnice, maline, jagode, ri-
bez ...

Mojca Logar

Ko se teden začne, pravijo, 
da je ponedeljek dolg, sreda je 
mali petek, četrtek je ponekod 
priložnost za obisk lokalov, 
in ko pride petek, smo vsi bla-
ženi, končno konec tedna. 

Kaj pomeni konec tedna? 
Meni pogosto vstajanje brez 
budilke. Kadar je, pač je, in 
običajno je le malo kasneje 
kot med tednom, kot da ne 
bi mogla spati dlje. Mnogim 
je sobota čas za pospravlja-
nje hiše, stanovanja. Pri nas 
ni vedno tako. Otroci imajo 
tekme in druge obveznosti, 
tudi sama imam nemalo 
ljubih in manj ljubih opra-
vil, ki se skoncentrirajo za 
konec tedna. Tako sem prav-
zaprav zelo vesela, če nam 
uspe kakšno soboto dopoldan 
pospraviti, tako kot naj bi 
bilo. Če je vsaj kakšen od otrok 
doma, se delo razdeli in hitro 
opravi. Okna so umazana, 
pa bom počakala kakšen te-
den ali dva, da se bo navada 
čiščenja oken pred veliko noč-
jo obdržala tudi pri nas. Ker 
je bilo več pomagačev, sem se 
malo bolj posvetila garderobi, 
čevljem, jaknam in plaščem. 
Stran sem vrgla pet parov 
čevljev, štiri jakne in tri bun-
de. Stena, kamor obešamo 
jakne, je kot kamelina grba, 
vse se kopiči in kopiči. Zlepa 
nihče ničesar ne vrže stran. 
Ko se lotiš temeljitega pregle-
dovanja, je ključno vpraša-
nje, koliko si vrgel stran. Če 
pomislimo na količine hrane, 
obutve, oblačil in vsega dru-
gega, kar prinesemo v hišo ali 
stanovanje, in koliko gre ven, 
nam je situacija jasna. Pov-
sod se kopičijo stare stvari, ki 
jih hranimo. Police so polne, 
obešalnikov zmanjkuje. Ko 
narediš pregled, ugotoviš, da 

je precej čevljev strganih, iz-
rabljenih, oblek premajhnih. 
In ko opraviš selekcijo, ugoto-
viš, da je prostora na policah 
za čevlje pravzaprav dovolj, le 
skrbeti moraš za odvoz. Tako 
je pri nas. Ko v duhu čišče-
nja mine sobota dopoldne, se 
prav dobro počutim – sedaj 
smo naredili nekaj za svoj 
dom, kaj pa zase? 

Da bi ostala kakšen konec 
tedna brez malo večje fizične 
aktivnosti, se mi zdi pregreš-
no. Dan je že daljši, v hribih 
je sneg, luna je skoraj polna, 
pojdiva v Tamar, reče Janez. 
V mraku sva prispela v kočo. 
V koči je bilo veliko ljudi s 
podobnimi užitki in nameni, 
kot sva bila midva. Luna je 
obsvetila vse hribe, ki so se v 
soju svetlobe lesketali v snež-
nih kristalih. Kar vriskala 
sem in si dala obljubo, da je 
polno luno treba izkoristi 
vsak mesec. Kako smo veseli 
nekaj snega, ki je vsaj v hribih 
pobelil strmine in smučine. 
Nedelja je bila sončna. Letos 
še nismo nič tekli na smu-
čeh. Torej gremo na Pokljuko. 
Rana ura je zlata ura, in ob 
9. uri zjutraj sva bila že na 
Pokljuki. Zopet idila. Tekaška 
proga proti dolini Konjščici je 
zame ravno prava. Prijatelji-
ca me sprašuje, kakšne smuči 
imam, za klasiko ali skate. 
Vedno ji odgovarjam, da z 
dvajset let starimi smučmi te-
čem oba stila. In ona se čudi 
in smeji, da to pač ni možno. 
Torej vam je jasno, kakšne 
vrste tekač sem. Uživač. 

Pojdite na sneg v kakšno 
od alpskih dolin, tudi višje, če 
imate ustrezno opremo in ste 
tega vajeni. Čudovito je.

Konec tedna
Janez Logar

Izvor vseh treh ljubezni je 
eden in edini, udejanjamo 
pa jo vsak po svoje. Na prvem 
mestu je ljubezen do sebe. 
Najprej moramo imeti radi 
sebe. Če se ne bomo imeli, nas 
tudi drugi ne bodo mogli ime-
ti. Zato se le podvizajmo in si 
priznajmo, da nam pripada 
ljubezen do sebe. Jaz sem zase 
najbolj pomembna oseba na 
tem svetu. Ti pa zase. To se-
veda ni egoizem. To pomeni, 
da se imam rad in da nisem 
prestrog do sebe. To pomeni, 
da sam sebe ne bom krivil 
za vse mogoče dogodke oko-
li sebe, da ne bom sam sebe 
zmerjal, da sem neumen, 
da sam sebi ne bom dopustil 
občutkov manjvrednosti. To 
pomeni, da bom prizanesljiv 
do sebe, ker nihče ni popoln. 
Če bom imel rad sebe, tudi ne 
bom dopustil, da se mi bodo 
dogajale krivice. Jih bom znal 
ustaviti. Nihče nima pravice 
poniževati me. Res pa je, da 
se moram najprej sam spošto-
vati, da me bodo drugi hoteli 
spoštovati. Ljubezen do sebe 
pomeni biti v stiku z biserom, 
ki ga imam v sebi. To ima 
vsak, čisto vsak človek v sebi 
skrito nekje blizu srca. Zakaj 
izgubimo ljubezen do sebe? 
Zato, ker nismo v celoti pri-
padali in nismo imeli stika z 
ljudmi, ki so nas obdajali. Ker 
smo izgubili občutek varnos-
ti. Izguba varnosti in izguba 
(čustvenega) stika z najbližji-
mi je ogrožajoča. In namesto 
da bi rekli: »Hej, tukaj sem. 
Poskrbite zame!«, se začne-
mo samoobtoževati, da je z 
nami nekaj hudo narobe, da 
nismo dobri.

Druga vrsta ljubezni je 
ljubezen do drugega. Do 
sočloveka, partnerja, otrok, 

sodelavca, soseda. Prav je, da 
namenjamo čas in energijo 
ljudem, ki jih imamo radi. 
Da smo z njimi v lepih in tež-
kih trenutkih. To vsi potrebu-
jemo. Priznavanje in deljenje 
ljubezni, bližine, sočutja bliž-
njemu dela svet lepši. 

Življenje brez ljubezni do 
sebe in do drugega postane 
pekel na tej zemlji – dnevi 
postanejo gonja za preživetje 
in denar, vzpenjanje v služ-
bi, postajamo roboti, tehnič-
no obvladujemo vsakdanjik, 
vemo pa, da nam nekaj stra-
hovito manjka. O tem niti 
nočemo razmišljati. Sami na-
redimo blokade v sebi in noče-
mo čutiti ljubezni do sebe in 
do bližnjega. Zato moramo 
najprej pri sebi odpraviti blo-
kade, ki nam preprečujejo, da 
bi namenili Dobroto najprej 
sebi in jo nato delili tudi bliž-
njemu. Te blokade lahko ime-
nujemo še bolj konkretno – ni-
sem dovolj dober, da bi se imel 
rad in da bi me drugi sprejeli. 
Odkar pomnim, me preganja 
občutek nesprejetosti, prepros-
to mi ne pripada ljubezen … 
Te moje notranje blokade so 
tako zelo močne, da niti tret-
ji, božji Ljubezni ne dovolim 
vstopa v svoje življenje. Glo-
boko v sebi sem prepričan, 
da mi ne pripada. In s tem si 
delam nepopisno škodo. Pri-
pada mi samo zato, ker sem 
se rodil. 

Zato prebudimo Biser večne 
Ljubezni v sebi in si jo dopusti-
mo. Sprejmimo že enkrat, da 
smo dobri ljudje in začnimo 
že enkrat deliti okoli sebe to 
svoje notranje zadovoljstvo.

Tri vrste ljubezni

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Razvojni tehnolog, m/ž (Zgornji Brnik) 
Pogoji za zasedbo: najmanj (prejšnja) višješolska ali visokošolska izobrazba elek-
trotehnične ali računalniško-informacijske smeri, znanje uporabe računalnika, zna-
nje angleškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B. Kontrola zračnega prome-
ta Slovenije, d. o. o., Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 
20. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: pakiranje izdelkov, izvajanje avtokontrole, 4-izmensko delo, 
delo je v proizvodnji za brizganje plastike. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov v razvoju, m/ž (Lipnica in Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: najmanj VI. stopnja izobrazbe, zaželeno teh-
nične smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 
4245 Kropa. Prijave zbiramo do 15. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Medvode) 
Iščemo ambicioznega in profesionalnega sodelavca, ki bo odgovoren predvsem 
za: skladiščenje v skladiščih in drugih proizvodnih prostorih delodajalca, sprejem 
opreme in materiala, skladiščenje in vodenje materialnega poslovanja, izdajo blaga 
ter ustreznih spremljajočih dokumentov, samostojno izvajanje vhodne in izhodne 
kontrole ... Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 5. 4. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za avtomatizacijo procesov, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo: visoko strokovno izobrazba na področju inženiringa 
avtomatizacije procesov, vsaj 5 let izkušenj na podobnem delovnem mestu, tekoče 
pisno in ustno sporazumevanje v angleščini s poudarkom na pisnem znanju. Zna-
nje drugega evropskega jezika (nemščina, francoščina) pomeni dodatno prednost 
... Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 20. 3. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v oddelku pakirnice, m/ž (Kranj) 
V naše ekipe vabimo kreativne, ustvarjalne, dinamične, ciljno naravnane sodelav-
ce, ki si želijo novih kariernih izzivov in priložnosti v globalnem okolju, ki ponuja na-
predno znanje in delo z naprednimi tehnologijami in napravami, izmenjavo znanja 

med generacijami in karierno napredovanje. Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljublja-
na. Prijave zbiramo do 31. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

GLS-kurir, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi odpiranja nove poslovne enote v Škofji Loki pogodbeni partner išče več ku-
rirjev za lokacijo Škofja Loka z okolico. General logistics systems, d. o. o., – GLS po-
godbeni partner, Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 4. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, krajši delovni čas, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo, poznavanje skladiščnega 
dela, samostojnost pri delu, zanesljivost, natančnost, urejenost, poznavanje dela 
z računalnikom, opravljen izpit za viličarja predstavlja prednost. Mömax LES-MMS 
trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 
4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: transport materialov, polizdelkov in izdelkov, 
dostava osnovnega in pomožnega materiala iz skladišča na delovna mesta v pro-
izvodnji, prevzem, raztovarjanje in ustrezno skladiščenje blaga, pripravo blaga za 
prevzem ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 31. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Škofja Loka) 
Tipične naloge: upravljanje viličarja, pomoč pri pripravi surovin skladno z delov-
nim nalogom, pomoč pri pripravi blaga za odpremo, oskrba linij s pomožnim ma-
terialom, urejanje delovnega okolja in delovnih sredstev, delo s čitalnikom črtnih 
kod. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 4. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Operater vlačilnega stroja, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: hladno vlečenje palic po predpisanih teh-
noloških postopkih in danih navodilih za pravilno delo, nadzor in kontrola dimen-
zij vlečenja, kvalitete ravnanja in rezanja, izvajanje nastavitev vlečne linije v skladu 
z delovnim nalogom, nalaganje materiala z viličarjem na odvijalec, vezanje, etiketi-
ranje in skladiščenje materiala po obdelavi ... SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 
4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 20. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-programer tehnolog, m/ž (Otoki, Železniki) 
Zahteve: VI. ali VII. stopnja izobrazbe strojne smeri, 3 leta ustreznih delovnih izku-
šenj, poznavanje tehnologije CNC-frezanja ... Domel, Elektromotorji in gospodinj-
ski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 22. 3. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Referent v marketingu, m/ž (Lesce in Ljubljana) 
Admiral Slovenija, ki v Sloveniji na devetih lokacijah ponuja vrhunske storitve na 
področju igralništva, hotelirstva, gostinstva in zabave, morda potrebuje ravno vas! 
P&P Marketing, d. o. o., Hraška cesta 21, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 3. 4. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
10. 3.

2/13 °C

Nedelja 
15. 3.

–1/11 °C

Sreda 
11. 3.

Četrtek
12. 3. 

Petek
13. 3. 

Sobota
14. 3.

2/17 °C 3/18 °C 5/15 °C 0/12 °C

Ponedeljek 
16. 3.

Torek
17. 3.

Sreda
18. 3.

Četrtek
19. 3.

–1/12 °C 0/12 °C 1/13 °C 2/14°C

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

Rešitev:

10. 3. tor. 40 mučenikov 6.24 18.01

11. 3. sre. Krištof 6.22 18.03 

12. 3. čet. Gregor, gregorjevo        6.20 18.04           

13. 3. pet. Kristina 6.18 18.05

14. 3. sob. Matilda 6.16 18.07

15. 3. ned. Klemen 6.14 18.08

16. 3. pon. Hilarij  6.12 18.09

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 12. marca
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 11. marca
18.30 Športna zveza Jesenice: NAJ ŠPORTNIK 2019 (vstop prost)

Četrtek, 12. marca
18.00 Lutkovna gledališka šola: O VOLKU, KI JE ISKAL PRAVLJICO
20.00 Špas Teater: AVDICIJA

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 11. 3.
14.15 NE POZABI DIHATI
18.20 NAVADNA LJUBEZEN
16.15 NAPREJ, sinhro.
20.15 PARAZIT

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 11. 3.
18.10, 20.00 IZVEN IGRIŠČA 
20.40 NAVADNA LJUBEZEN
16.20, 18.30 NAPREJ, sinhro.
15.45, 17.50 NAPREJ, 3D, sinhro.
20.20 NEVIDNI ČLOVEK
21.00 21 MOSTOV
16.10, 19.00 KLIC DIVJINE
15.30, 17.30 JEŽEK SONIC, sinhro.
16.50 PTICE ROPARICE
19.30 PODLI FANTJE ZA VEDNO
15.25 TAČKE NA PATRULJI 2:  
PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

Torek, 10. 3.
19.00 IZVEN IGRIŠČA

Četrtek, 12. 3.
11.00 ČAS DEKLIŠTVA
19.00 21 MOSTOV

Petek, 13. 3.
18.00 NAVADNA LJUBEZEN
20.00 POSEBNI

Sobota, 14. 3.
16.00 NAPREJ, sinhro.
18.00 NE POZABI DIHATI

Nedelja, 15. 3.
16.00 NAPREJ, sinhro.
18.00 NE POZABI DIHATI
20.00 NAVADNA LJUBEZEN

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

KINOSPORED

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem glasu 
21. februarja 2020, je bil JAVNI ZAVOD RATITOVEC iz Železnikov, ki  
nagrajencem za rešitev križanke poklanja naslednje nagrade: 1. nagra-
do, družinsko vstopnico za bazen in svet savn za starše, prejme Cvet-
ka Bergant iz Tržiča; 2. nagrado, vstopnico za bazen in svet savn (vstop 
za dva), prejme Marjan Benedik iz Selc, 3. nagrado, vstopnico za svet 
savn (za eno osebo), prejme Simona Kuhar iz Dupelj; 4. nagrado, vsto-
pnico za savno in bazen za eno osebo, prejme Zdenka Ažbe iz Kranja. 
Nagrajence prosimo, da nagrade prevzamejo v roku enega meseca na 
Bazenu v Železnikih, Na Kresu 25, Železniki. Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-

plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Recitatorski večer s pridihom harmonike
Naklo – MPZ Dobrava Naklo vabi na pevski in recitatorski 
večer s pridihom harmonike. Prireditev se bo začela v četr-
tek, 12. marca, ob 17.30 v gostilni Kresnik v Naklem.

Dvanajst tisoč kilometrov greha
Škofja Loka – Danes, v torek, 10. marca, se bo ob 19. uri na 
mladinskem oddelku škofjeloške knjižnice začela predstavi-
tev knjige Bernarde Jurič 12.000 kilometrov greha. V knjigi 
avtorica opisuje kolesarjenje po Avstraliji ter udeležbo na 
tamkajšnji kolesarski dirki.

Pripovedke ob peči: Slečene zgodbe 
Škofja Loka – V Škoparjevi hiši se bo jutri, v sredo, 11. mar-
ca, ob 19. uri začel pripovedni večer za odrasle z naslovom 
Pripovedke ob peči: Slečene zgodbe. Člani skupine Tris-
ome bodo z žgečkljivimi zgodbami razvneli domišljijo in 
napletli nekaj romantično sanjavih, vročih in divjih, pa tudi 
šaljivih zgodb. Zaradi omejenosti prostora v Škoparjevi hiši 
se na dogodek, ki ga organizira Loški muzej v sodelovanju 
s Kulturnim društvom Grable, prijavite na drustvograble@
gmail.com.

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 10. marca, bodo nemške igralne 
urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 11. marca, bodo ustvarjalne de-
lavnice ob 17. uri, v četrtek, 12. marca, bo ura pravljic ob 17. 
uri, pravljico bo tokrat povedala grofica, v petek, 13. marca, 
pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

PREDAVANJA

Predavanje o okolju in film Smeti
Železniki – Razvojna agencija Sora v sodelovanju z Dru-
štvom Ekologi brez meja vabi v sredo, 18. marca, ob 17. uri v 
Kulturni dom Železniki, Trnje 39, na predavanje Ali se teme 
okolja tičejo vseh nas? in projekcijo večkrat nagrajenega do-
kumentarnega filma Smeti. 

O visoki gredi
Begunje – Društvo upokojencev Begunje vabi na predavanje o 
visoki gredi v četrtek, 19. marca, ob 17. uri v DUB Begunje, Be-
gunje 23. Na predavanju bo govora o pripravi zemljišča, izdela-
vi, polnitvi, zasaditvi in vzdrževanju visoke grede. Vstopnine ne 
bo. Dodatne informacije lahko dobite po tel. 041 614 731.

Zdravstveno predavanje
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v sre-
do, 11. marca, ob 18.30 v Dom krajanov Primskovo na stro-
kovno predavanje Toma Mlinarja, dr. med., prejemnika na-
grade natečaja Viva za naj zdravnika pediatra 2015. Naslov 
predavanja bo Čelni reženj – središče osebnosti.

OBVESTILA

Kdo in kako bomo poskrbeli za starejše občane
Bled – V Festivalni dvorani se bo v četrtek, 12. marca, ob 18. 
uri začela okrogla miza z naslovom Kako se na demograf-
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ZAHVALA

V 78. letu starosti je od nas odšel dragi mož, oče, dedi, brat, stric 
in prijatelj

Valentin Klemenčič
Iskreno se zahvaljujemo OZSČ Tržič, OZVVS Tržič, govorniko
ma za poslovilne besede, pevskemu zboru ZVGS Gorščaki, tro
bentaču za zaigrano Tišino, Paliativni enoti SB Jesenice ter vsem, 
ki ste se poslovili od njega in nam v teh težkih trenutkih kakorkoli 
pomagali. Hvaležni smo za vsak objem, vse tolažilne besede, top
le stiske rok, za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini bo za vedno z nami.

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

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman ...
Zakaj te več ni?

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

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

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

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelo v Desterniku pri 
Ptuju, 1.600 m2, ob glavni cesti, cena 
12.000 EUR, tel.: 031/308-540  
 20000592

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

RENAULT Clio 1.2, letnik 2006, lepo 
ohranjen, tel.: 041/406-966 
 20000585

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED Tomos APN 6, letnik 2006, 
malo vozen, tehnično izpraven in regis-
triran, tel.: 031/308-540  
 20000593

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

POŠKODOVAN ali avto v okvari, tel.: 
041/350-348 20000578

STROJI IN ORODJA
PRODAM

OHRANJEN delovni stroj buldožer, 
tel.: 04/53-18-340 20000595

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata, tridelna, viš. 288 x 
šir. 255, cena 100 EUR, tel.: 041/214-
500 20000588

KURIVO
PRODAM

SUHA lepa, bukova drva, tel.: 
041/841-632 20000581

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 20000561

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000601

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC drv na sveder ter poda-
jalni trak dolžine 3 m, ugodno, tel.: 
040/800-278 20000594

Rezultati 20. kroga  
– 8. marca 2020

3, 6, 7, 14, 15, 18, 37 in 
31

Loto PLUS:
9, 11, 12, 17, 19, 20, 34 

in 7
Lotko: 0 1 7 1 2 9

Sklad 21. kroga za 
Sedmico: 940.000 EUR

Sklad 21. kroga za PLUS: 
50.000 EUR

Sklad 21. kroga za Lotka: 
100.000 EUR

LOTO

ske spremembe, največji izziv 21. stoletja, pripravlja Občina 
Bled – Kdo in kako bomo poskrbeli za naše starejše občane.

Zbor članov
Kranj – Medobčinsko društvo Sožitje Kranj obvešča člane, 
da bo zbor članov društva v četrtek, 12. marca, ob 17. uri v 
prostorih Varstveno delovnega centra v Kranju.

Občni zbor in pohod
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane na 
redni letni občni zbor, ki bo v petek, 13. marca, ob 16. uri v 
dvorani kulturnega doma Franca Mraka na Kokrici. Nasled-
nji dan, v soboto, 14. marca, pa društvo vabi na pohod na 
Križno goro. Zbor pohodnikov bo ob 8. uri na običajnem 
mestu. V primeru slabega vremena pohod odpade.

IZLETI

V severozahodni del slovenske Istre
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 28. mar-
ca, na izlet v severozahodni del slovenske Istre na skrajni rob 
Šavrinskega gričevja. Odhod iz Kranja bo s posebnim avto-
busom ob 6. uri izpred Mercator centra Primskovo v Kranju. 
Pohodniki z loškega konca se lahko dogovorijo s prevozni-
kom Pečelin (tel. 041 646 132) za vstop na avtobus v Škofji 
Loki. Nezahtevne hoje bo do pet ur. Prijave sprejemajo do 
srede, 25. marca, ali do zapolnitve razpoložljivih mest: Sašo 
Košnik, e-pošta: saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009, ali 
PD Iskra Kranj, Ljubljanska c. 24a, v društveni pisarni v času 
uradnih ur (ob sredah od 17. do 18. ure).

Pohod Predoslje–Suha
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane in 
prijatelje na pohod Predoslje–Suha, in sicer v soboto, 14. 
marca. Zaustavili se boste na kmetiji Odems, kjer bo sledil 
ogled in okušanje njihovih pridelkov. Pot ni zahtevna, hoje 
je za dve uri, pohod bo zaključen v Brunarici Štern. Zbirno 
mesto bo ob 9. uri na parkirnem prostoru pred cerkvijo v 
Predosljah. Prijave sprejema Ivan na telefon 031 485 490 do 
četrtka, 12. marca. Pohod bo ob vsakem vremenu.

KONCERTI
Naj zadoni
Radovljica – Kulturno-umetniško društvo Zasip vabi v so-
boto, 14. marca, ob 19. uri v radovljiško grajsko dvorano na 
koncert Naj zadoni. Poleg zbora gostitelja Canticum Novum 
bodo nastopili tudi APZ France Prešeren iz Kranja, Trio Mi-
helčič in Pevska skupina Korona. 

RAZSTAVE

Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic
Jesenice – V Muzeju Kosova graščina bo v četrtek, 12. marca, 
ob 17. uri odprtje in javno vodstvo po novi muzejski razstavi 

Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic. Predstavitev knji-
ge Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic bo v soboto, 21. 
marca, ob 10.30 na Stari Savi (ob prazniku občine Jesenice). 
Razstava bo na ogled do 17. aprila od torka do petka od 10. 
do 12. in od 16. do 18. ure.

Fotografije Jerneja Bidermana
Jesenice – V četrtek, 12. marca, bo ob 18. uri v avli Gledali-
šča Toneta Čufarja odprtje fotografske razstave, za katero je 
fotografije na ogled postavil Jernej Biderman iz Hrastnika.

PREDSTAVE
Upravna enota
Brezje – Kulturno društvo Brezje vabi v soboto, 14. marca, ob 
19.30 v Dom krajanov na Brezjah, kjer bo gostovalo kulturno 
umetniško društvo Kamot Zasip z veseloigro Upravna enota.

PAJEK Vicon fanex 523 in trosilec Sip 
4 T, tel.: 031/871-659  
 20000591

PRIKOLICO s poviški in kultivator z 
ježki Gorenc, ugodno, tel.: 031/698-
909 20000587

KUPIM

3-BRAZDNI plug obračalnik, tel.: 
031/764-799 
 20000596

STAREJŠI traktor Stajer, lahko ožje 
gume, in bikca, težkega do 200 kg, 
tel.: 031/604-918 
 
 20000589

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933 
 20000557

TRAKTORSKE priključke in traktor, 
tel.: 031/525-793 20000600

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, bel in rdeč, ter ajdo, 
tel.: 040/355-865  
 20000599

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČEBELJE družine z nakladnimi ali AŽ 
panji ali brez, na 5, 6, 7 in 10 satih. 
Ob nakupu 10-ih je 11. gratis, tel.: 
031/483-409 
 20000590

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

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 20000597

OSTALO
PRODAM

SENO, zelo kvalitetno, v balah, cca 25 
kg, in slabše seno za krmo ali steljo. 
Možnost dostave, tel.: 041/533-526 
 20000598

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 20000535

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

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Milenka Logar
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Gorenjske lekarne

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP: 
MIŠA MOLK 
Miša Molk, Darja Groznik
sreda, 11. 3., ob 19.00, dvorana

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

dogodek odpade
PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE 2020
četrtek, 12. 3., ob 19.00, dvorana

O morebitnih spremembah programa prireditev vas 
bomo obveščali na spletni strani knjižnice 
https://www.mkk.si/.

predavanje
MIŠICE MEDENIČNEGA DNA 
Mag. Mateja Kržin
četrtek, 12. 3., ob 17.00, dvorana
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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
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Maša Likosar

Radovljica – Tekmovanje s 
terenskimi vozili so letos 
prvič razširili z enega dneva 
na dva in že v soboto popol-
dan izvedli tekmovanje v ka-
tegoriji hard oziroma težav-
nostni preizkušnji, enourno 
krožno vožnjo po progah za 
hitrostno in hard preizkuš-
njo skupaj. Udeležilo se ga 
je šest tekmovalcev. »Hard 
je bolj zanimiv za gledalce, 
saj so avtomobili običajno 
zelo predelani, uporablja se 
vitel, proga pa je zahtevnej-
ša,« je pojasnil vodja organi-
zacijskega odbora prireditve 
Iztok Boltez in še pojasnil 
osnovne pogoje avtomobila: 
»Gre za avtomobile s štiri-
kolesnim pogonom, ki ima-
jo dovolj grobe pnevmatike 
in so dvignjeni od tal. Obi-
čajno so starejšega letnika, 
stari okoli dvajset let.«

V nedeljo je bil program 
ponovno sestavljen iz še 
dveh težavnostnih preizku-
šen, kjer se je preizkusilo se-
dem tekmovalcev in voženj 
za hitrostne preizkušnje, ki 
so štele za točke državnega 
prvenstva, a s pomembno 

spremembo pri hitrostni 
preizkušnji. Namesto dveh 
posameznih dvominutnih 
voženj je hitrostna preiz-
kušnja s skupinskim star-
tom letos potekala na krožni 
progi dolžine približno tisoč 
metrov in je trajala 45 minut 
brez postanka. Udeležilo se 
ga je okoli štirideset tekmo-
valcev iz Slovenije, Avstrije 

ter Bosne in Hercegovine. 
Organizator tekmovanja za 
državno prvenstvo, tokrat je 
bilo prvo od skupno treh, in 
zaslužen za postavitev proge 
je bilo Društvo ljubiteljev te-
renskih vozil Off Road Club 
White Tiger iz Velenja. Tek-
movalci so bili razdeljeni v 
več kategorij, in sicer: ben-
cinski motorji pod in nad 

dva tisoč kubičnih centime-
trov, dizel, kategorija UTV 
in še kategorija »turist« za 
voznike, ki niso tekmova-
li za točke državnega prven-
stva in jim je bilo v prvi vrsti 
pomembno, da avtomobil ni 
poškodovan. 

Ob koncu je sledila pode-
litev priznanj za najhitrejše 
tekmovalce vseh kategorij, ki 
jih je med drugim prvič po-
deljeval tudi radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik. »Gle-
dalcev je bilo mnogo več, kot 
smo jih pričakovali. Že v so-
boto nas je obisk presenetil, 
v nedeljo pa je za tekmovalce 
navijalo okoli šest tisoč gle-
dalcev. Tudi vreme nam je 
bilo več kot naklonjeno,« je 
ob koncu dejal Iztok Boltez.

Navijala množica obiskovalcev
Minuli konec tedna je v gramoznici Graben v Radovljici potekalo tekmovanje s terenskimi vozili 
Slovenija Offroad 2020.

V soboto se je na težavnostni preizkušnji pomerilo šest tekmovalcev, v nedeljo pa eden več. 

V nedeljo je prireditev na prostem obiskalo okoli šest tisoč obiskovalcev. / Foto: Tina Dokl 
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Urša Peternel

Jesenice – V družinskem 
transportnem in logistič-
nem podjetju SIGR, ki ima 
sedež na Jesenicah, so se ob 
letošnjem prazniku žensk 
odločili, da v lokalnem oko-
lju pripravijo prav posebno 
presenečenje. S cvetjem so 
razveselili delavke in stano-
valke Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice.

»Od nekaj si prizade-
vamo, da smo del lokalne 
skupnosti. Ravno zato smo 
ob dnevu žena izbrali jese-
niški dom upokojencev. V 
podjetju verjamemo, da so 
zaposleni naše največje bo-
gastvo, zato je bila odločitev, 
da se ob dnevu žena na ta 
način zahvalimo ženskam, 
ki vsakodnevno naredijo to-
liko za sočloveka, prepro-
sta. Obenem smo veseli, da 
smo lahko s cvetjem obdarili 

tudi stanovalke doma. Upa-
mo, da smo jim resnično po-
lepšali dan,« je povedal Gre-
ga Bizjak, direktor podjetja 
SIGR, v katerem vsak dan 
v številne države Evropske 
unije in Balkana prepelje-
jo različne vrste cvetja, šop-
kov, sadik, čebulic, okrasnih 
rastlin in drevja.

Mojca Pavšič, direktori-
ca Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice, 
se je zahvalila za pozornost 
in dejala: »Cvetje je resnično 
čudovita pozornost za naše 
delavke in socialne oskrbo-
valke, ki vsak dan in vse dni 
v letu nudijo pomoč in pre-
dano skrbijo za naše stano-
valke in stanovalce ter tiste, 
ki živijo v domačem okolju. 
Z barvitim cvetjem so prav 
tako razveselili stanoval-
ke našega doma in pri njih 
nedvomno vzbudili prijetne 
spomine.«

Cvetje za dame v 
domu upokojencev
Podjetje SIGR Bizjak je ob osmem marcu s 
cvetjem razveselilo zaposlene in stanovalke v 
jeseniškem domu upokojencev.

Direktor podjetja SIGR Bizjak Gregor Bizjak je razveselil 
zaposlene in stanovalke doma. / Foto: Boris Praprotnik

Kranj – Socialni demokrati so skupaj z Ženskim forumom 
SD in Mladim forumom ob letošnjem mednarodnem dnevu 
žensk po Sloveniji organizirali več kot 65 dogodkov. V soboto 
so vidni člani stranke delili nageljne z napisom Vsak dan je 
osmi marec. Evropska poslanka Tanja Fajon je delila nageljne 
v Domžalah in Kamniku, Jernej Pikalo pa v Radovljici in Kra-
nju. Nageljne so prejele tudi udeleženke slovesnosti, ki jo je 
v Šenčurju pripravila Krajevna organizacija Zveze borcev za 
vrednote NOB Šenčur.   

Nageljni za mednarodni dan žena

Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. 
Jutri in v četrtek bo pretežno jasno in razmeroma toplo. Pihal 
bo jugozahodni veter.

»Že v soboto nas je obisk 
presenetil, v nedeljo pa 
je za tekmovalce navijalo 
okoli šest tisoč gledalcev. 
Tudi vreme nam je bilo 
več kot naklonjeno.«

Tržič – V torek, 10. marca, ob 17. uri bo v dvorani kavarne Platz 
v Tržiču delavnica Kje so problemi parkiranja v Tržiču, ki jo 
organizirajo Občina Tržič in IPoP – Inštitut za politike prostora 
s partnerji iPLAN in Kombinat arhitekti. Občina je pridobila 
denar projekta SaMBA, da bi stanje na parkiriščih v kratkem 
temeljito izboljšali. Na delavnici bi radi izvedeli, kje in kdaj 
so težave pri parkiranju v Tržiču. Vsakdo bo lahko predstavil 
svoj pogled, najbolj problematična parkirišča pa bodo vnesli 
na karto. Več kot bo mnenj in predlogov, boljše bodo rešitve, 
poudarjajo na občini.

Kje so problemi parkiranja v Tržiču


