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Žabe na rdečem  
seznamu 
V Sloveniji so žabe uvrščene na 
rdeči seznam in zaščitene z zako
nom. Veliko grožnjo zanje pred
stavljajo spomladanske selitve, ko 
na poti do svojega cilja prečkajo 
cesto. Mnoge končajo pod avto
mobilskimi gumami. 
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ZDRAVJE&LEPOTA

Svit mi je rešil  
življenje 
Samo Podgornik je ambasador 
presejalnega programa Svit, na
menjenega preprečevanju raka 
debelega črevesa in danke. Ude
ležba v programu mu je rešila živ
ljenje. Vse pa se je začelo, ko je 
dopolnil petdeset let. 
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KRONIKA

V Davči sredi noči  
izbruhnil požar 
V Davči je v noči na minuli petek 
zgorelo gospodarsko poslopje z 
delavnico in hlevom, poginilo je 
tudi več prašičev in teliček. Stano
vanjsko hišo je gasilcem v večjem 
delu uspelo obraniti pred ognjem. 

14

ZADNJA

Ozaveščali o redkih 
boleznih 
Pohod z rdečimi baloni, ki je letos 
presegel tudi meje Slovenije, je 
namenjen ozaveščanju javnosti 
glede redkih bolezni. Je tudi prilo
žnost, da se staršem posebnih 
otrok pokaže, da v svojih težavah 
niso sami. 

24

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo deloma sončno, po-
poldne se bo pooblačilo in 
ohladilo. V četrtek popoldne 
so možne snežne plohe.

–2/10 °C
jutri: oblačno
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Loške novice

Spet po kranjski 
zahodni obvoznici
S simboličnim umikom znakov za zaporo se je 
minuli petek po več kot petih mesecih sprostil 
promet na kranjski zahodni obvoznici.

Andraž Sodja

Bohinj – Bohinjskemu turiz-
mu, ki že več let podira rekor-
de, se, kot kaže, obeta tudi re-
šitev največje težave – pro-
padajočih hotelov nekdanje-
ga podjetja Alpinum. Potem 
ko je že lani Ljubljanska nad-
škofija s svojim podjetjem 
odkupila hotela Bellevue in 
Pod Voglom, ki sta bila v lasti 
propadlega Seawaya oziro-
ma Japca Jakopina, je minu-
li konec tedna odjeknila tudi 
vest, da je preostale hotele, 
ki so bili v lasti družine Pač-
nik, odkupil kriptomilijonar, 
nekdanji lastnik kriptoborze 
Bitstamp Damian Merlak. 

Spomnimo: podjetje Alpi-
num je država leta 2002 po-
ceni prodala družini Pačnik, 
ki pa hotelov ni upravljala, 
temveč jih je dala v najem, 
vanje pa ni vlagala, tako se je 
začel propad nekdaj elitnih 
hotelov na čelu s prepoznav-
nim Zlatorogom s 43 soba-
mi, ki je že od leta 2011 opu-
ščen, zrušila se je streha ba-
zena, hotel pa je tudi popol-
noma izropan.

 Skupaj z Zlatorogom je 
Merlak odkupil tudi hotel 
Bohinj v Ribčevem Lazu z 
dvajsetimi sobami in 34 su-
itami, aparthotel Bohinj v 
Stari Fužini s 27 apartma-
ji in Ski hotel Vogel z 28 

sobami in izjemno lokaci-
jo neposredno ob smučišču, 
na pečini z razgledom na je-
zero in Julijske Alpe s Trigla-
vom. 

Merlak naj bi načrtoval 
ureditev in zagon hotelov, 
medtem ko bo tiste z naje-
mniki pustil dosedanjim na-
jemnikom.  Največji zalogaj 
pričakuje v hotelu Zlatorog, 
predvsem zaradi katastrofal-
nega stanja in zastarelosti za 
današnje turistične standar-
de. Kdaj bi lahko hotel znova 
zaživel, pa si ni upal napove-
dati, saj pripravljajo različne 
možnosti rešitev. 

Bohinjski hoteli Damianu Merlaku
Propadajoče Bohinjske hotele, ki so predstavljali dolgoletni nerešljiv gordijski vozel in coklo bohinjskemu turizmu, je od Zmaga Pačnika odkupil 
kriptomilijonar Damian Merlak.

Hotel Zlatorog, ki ga je skupaj s še tremi bohinjskimi hoteli odkupil Damian Merlak 44. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – »Vesela sem, da smo 
v roku most odprli za pro-
met. Dela še niso končana, 
saj se nadaljujejo še pod mo-
stom,« je ob petkovi spro-
stitvi nadvoza nad Savskim 
otokom povedala ministri-
ca za infrastrukturo Alenka 
Bratušek in dodala: »Naj se 

najprej zahvalim izvajalcem, 
ki so poskrbeli, da je most 
odprt, sodelavcem na Direk-
ciji RS za infrastrukturo, da 
je projekt potekal po načrtih, 
in tudi vsem Kranjčanom in 
Kranjčankam za potrpežlji-
vost. Sedaj je most ne le lep-
ši, temveč predvsem varen.«

45. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Po sobotni ekipni 
tekmi, ko so v pravi vetrov-
ni loteriji na Holmenkollnu 
nad Oslom naši smučarski 
skakalci na ekipni tekmi za-
sedli šesto mesto, so minulo 
nedeljo poskrbeli za nov lep 
ekipni uspeh, saj so na prvi 
posamični tekmi tako ime-
novane tretje RAW AIR tur-
neje prikazali odlične sko-
ke. Izstopal je zlasti Peter 
Prevc, ki se je izkazal že s pr-
vim skokom, še bolje pa se 
je odrezal v drugi seriji, ko 
je v slabih razmerah doka-
zal, da ob koncu zime priha-
ja v vrhunsko formo. Petra, 
ki je bil po prvi seriji osmi, 
sta namreč prehitela samo 

domačin Robert Johansson 
in Avstrijec Stefan Kraft. Do-
men Prevc, ki je bil po prvi 
seriji peti, je na koncu osvojil 

šesto mesto, Timi Zajc pa je 
bil 14.

»Danes sta mi res uspe-
la najboljša skoka te sezone 

v serijah, ki štejejo, torej na 
tekmi. Razmere so bile težke, 
vendar mi je to uspelo dati iz 
glave in lahko sem dobro ska-
kal. Ko sem v finalu pristal, 
sem bil zelo zadovoljen. Za-
dovoljen pa sem tudi zato, 
ker sem zmago dosegel po 
psihološki plati,« je povedal 
Peter Prevc, ki je bil na zma-
govalnem odru zadnjič lani 
konec januarja.

Norveška turneja se na-
daljuje z današnjo posamič-
no tekmo v Lillehammerju, 
v četrtek bo sledila tekma v 
Trondheimu, v petek pa se 
bodo skakalci preselili v Vi-
kersund. Tam bodo najprej 
kvalifikacije za nedeljsko po-
samično tekmo, v soboto pa 
bo na sporedu ekipna tekma.

Peter Prevc znova na stopničkah
Smučarski skakalec Peter Prevc je po tekmi na Holmenkollnu skočil na zmagovalni oder, saj je osvojil 
tretje mesto. Že danes nadaljevanje norveške turneje.

Peter Prevc je spet v vrhunski formi. / Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SLAVKO SODJA iz Begunj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Na Visokem bo gostovalo Mestno gledališče Ptuj

Na Visoko pri Kra-
nju prihaja svetov-
no znana gledališka 
uspešnica Shirley 
Valentine. Komedija 
pri nas nosi naslov 
Štefka Valentin, v 
vlogi (pri)srčne go-
spe, ki išče svojo 
srečo, pa se je odlič-
no (z)našla znana in 
priznana dramska 
igralka Zvezdana 
Mlakar.  Če (si) za 
materinski dan že-
lite podariti trajno 
darilo, je vstopnica 
za Štefko Valentin 

vsekakor dobra ideja!  Ljudje redko obžalujemo, da smo nekaj 
naredili, ponavadi obžalujemo, da marsičesa nismo naredili. 
Koliko sanj in želja smo pustili vnemar zaradi bojazni pred 
neuspehom ali neodobravanjem okolice? Tudi Štefka se spo-
pada s podobnimi strahovi, vse dokler ne zbere poguma in se 
odločno poda na pot iskanja svoje sreče. Predstava bo na spo-
redu v Kulturnem domu Visoko pri Kranju v četrtek, 14. marca 
2019, ob 19.30. Vstopnice so na voljo v spletni prodajalni in 
na prodajnih mestih Mojekarte.si (Petrol, kioski Dela, trafike 
3DVA …). Več informacij: 051 606 220 in www.smejmo.se.
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
ogled predstave. Nagradno vprašanje: Kako je ime dramski 
igralki in televizijski voditeljici, ki v predstavi ptujskega gleda-
lišča upodablja Štefko Valentin? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 13. marca 2019, na elektronski naslov: ko-
ticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 1. marca 2019, prejme 
dve vstopnici za otroško predstavo Peter Pan Martina Šter iz 
Mavčič. Nagrajenki čestitamo!

KALU & The Gradient se podajajo na slovenske 
odre: prva postaja Kranj

Zakaj sta revija Mladina in radijska postaja Val 202 album Get 
Well Soon uvrstila med najboljše slovenske izdaje leta 2018, 
lahko končno preverite v živo Trainstation SubArtu v Kranju 
v soboto, 23. marca, ob 21. uri. Luka Uršič je postal znan kot 
slikar, zadnje čase pa se posveča predvsem glasbi. Sodeloval je 
tudi s Polono Kasal, Katjo Šulc, pianistom Bowrainom in dru-
gimi. Get Well Soon se spretno giblje med popularno glasbo 
in alternativo ter s tem dopušča širok krog poslušalstva. Gre 
za multižanrski izdelek, ki združuje različne elektronske žanre 
ter pop, džez in neo-soul. Pred kratkim se mu je pridružila 
šestčlanska zasedba The Gradient, s katero je album pridobil 
nove, bolj organske, »bendovske« dimenzije. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po 
eno vstopnico. Nagradno vprašanje: Kakšen je naslov prvenca 
glasbenika KALU-ja? Odgovore s svojimi podatki pošljite do po-
nedeljka, 18. marca 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
1 ulica, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Bled – Pozitivne spremem-
be se ne zgodijo same po sebi, 
zahtevajo aktivacijo dobrih 
ljudi in krščanski demokra-
ti sodijo med tiste, ki so se 
pred tremi desetletji aktivi-
rali, je v slavnostnem govoru 
dejal Matej Tonin, četrti pred-
sednik NSi. Prvi je bil Lojze 
Peterle, ki je zaradi najbolj-
šega rezultata, ki ga je dobila 
SKD na prvih demokratičnih 
volitvah, postal tudi predse-
dnik vlade. Prepoznal je zgo-
dovinsko okno priložnosti in 
ima zato zasluge, da je izpol-
njen tisočletni sen Sloven-
cev o samostojni državi. Dru-
gi predsednik Andrej Bajuk 
je pripomogel, da je Slove-
nija lahko leta 2004 vstopila 
v Evropsko unijo in nekaj let 
zatem prevzela evro. Ljudmi-
la Novak je stranko ohranila 
pri življenju in jo vrnila v slo-
venski politični prostor. To-
nin je še dejal, da stranka ne 
gradi na kultu osebnosti, pač 
pa vrednotah, kot so svobo-
da, pravičnost in varnost. »Te 
nam omogočajo, da ostajamo 
trdni, tudi ko bučijo viharji,« 
je dejal Tonin.

Stranka pa je ob spomi-
nih na preteklost usmerje-
na v prihodnost: graditi želi-
jo državo, kjer bo delo cenje-
no in nagrajeno, ki je mla-
di ne bodo zapuščali, kjer bo 
pomembno, kaj znaš, in ne, 
koga poznaš, je poudaril To-
nin in omenil gospodarski 

program stranke, ki je med 
ljudmi dobro sprejet. Ustvar-
jati želijo varno, gospodarsko 
močno in zeleno Slovenijo, 
pri tem zagovarjajo pot dia-
loga z vsemi, ki želijo dobro 
Sloveniji. Spregovoril je tudi 

o Evropski uniji in o letoš-
njih volitvah v evropski par-
lament, kjer si želijo dober 
rezultat, predstavili pa so se 
tudi kandidati. Na slovesnost 

so povabili Manfreda Webra, 
vodilnega kandidata Evrop-
ske ljudske stranke, katere 
članica je tudi NSi, ki ga vidi-
jo tudi kot prihodnjega pred-
sednika Evropske komisije. 
Manfred Weber je v svojem 

nagovoru dejal, da krščanske 
demokrate v Evropi združu-
jejo vrednote za prihodnost 
družbe. Čeprav smo pogos-
to kritični do EU in Bruslja, je 

treba poudariti, kaj so krščan-
ski demokrati skupaj dosegli 
v preteklih desetletjih: osnov-
na načela svobode in miru v 
skupnosti. V prihodnje pa se 
bo zavzel za enake življenj-
ske pogoje vseh Evropejcev, 
za stabilno Evropo na global-
nem trgu, predvsem pa je za 
Evropo pomembno, da se ob-
rani nacionalistov in ekstre-
mistov, ki razdvajajo.

Tretji slavnostni govornik, 
prvi predsednik SKD Loj-
ze Peterle, je spomnil na za-
četke krščanske demokraci-
je, ki je pomembno prispeva-
la k demokratizaciji Sloveni-
je, k osamosvojitvi, pa tudi k 
evropski perspektivi. 

Jubilej krščanske demokracije
S slovesnostjo na Bledu je stranka Nova Slovenija (NSi) proslavila tridesetletnico krščanske demokracije na 
Slovenskem. Njena predhodnica SKD je bila ustanovljena kot četrta od strank slovenske pomladi. Častni 
gost Manfred Weber, vodilni kandidat Evropske ljudske stranke na letošnjih volitvah v Evropski parlament.

Dosedanji predsedniki NSi Matej Tonin, Ljudmila Novak in Lojze Peterle z nemškim 
kolegom Manfredom Webrom in kandidati stranke za evropske volitve / Foto: Primož Pičulin

V soboto je trideset let ustanovitve praznovala tudi 
največja opozicijska stranka SDS. Gost prireditve v 
Ljubljani je bil prav tako Manfred Weber. Weber pa se 
je sestal tudi z vodstvom stranke SLS.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Svoje kandidatke in 
kandidate za volitve v Evrop-
ski parlament je predstavila 
Lista Marjana Šarca. Predse-
dnik Marjan Šarec je dejal, 
da je to začetek novega ob-
dobja za stranko, da volitve 
jemljejo resno, saj bodo iz-
jemnega pomena, saj če želi-
mo ohraniti Evropsko unijo, 
moramo biti aktivni. Nosil-
ka liste je nekdanja novinar-
ka Irena Joveva, ostali kandi-
dati na listi so še: dr. Klemen 
Grošelj, Edis Rujović, Katja 
Damij, Jasna Ružicki, Luka 
Kočevar, dr. Justina Erčulj in 
Rudi Spruk. 

O nastopu na evropskih vo-
litvah sta prejšnji teden raz-
pravljali tudi stranki SMC in 
SAB, ki sta najprej namera-
vali nastopiti skupno, še prej 

pa je kazalo na skupni nastop 
vseh treh liberalnih strank, 
ki so članice evropske sku-
pine liberalcev in demokra-
tov Alde. Toda LMŠ je prva 
odstopila od možnosti sku-
pne kandidature, zdaj pa sta 
se tudi drugi dve odločili za 
samostojni listi. Imen še ne 
razkrivajo, v SMC so obljubi-
li, da jih bodo 21. maja, ko jih 
bo tudi Alde. Znano je tudi, 
da sedanji evropski posla-
nec Ivo Vajgl, ki je bil kan-
didat stranke DeSUS, ne bo 
več kandidiral za to funkci-
jo. Pač pa DeSUS vabi h kan-
didaturi Igorja Šoltesa, ki je 
sicer najprej nameraval za 
evropskega poslanca kandi-
dirati samostojno. 

V soboto je ob obletnici 
slovenske krščanske demo-
kracije večino kandidatov 
predstavila tudi NSi. Nosilka 

liste bo Ljudmila Novak in 
ne Lojze Peterle. Poleg teh 
dveh prekaljenih politikov, 
v preteklosti tudi predsedni-
kov NSi, bodo listo sestavlja-
li še: Iva Dimic, Mojca Erja-
vec, Katja Berk Bevc in Žiga 
Turk. Slednji je bil v prete-
klosti minister v vladi Jane-
za Janše in še vedno pripa-
da stranki SDS. V NSi so ga 
h kandidaturi povabili kot 
predstavnika civilno-druž-
bene sfere. Zadnjega kan-
didata za evropske volitve 
pa ta stranka še ni razkrila. 
Odprta je tudi še lista SLS za 
evropske volitve, prav tako 
opcija o sodelovanju z NSi, 
sicer pa oblikujejo samos-
tojno kandidatno listo sku-
paj z Novo ljudsko stranko 
Franca Kanglerja in Zele-
nimi Sloveniji. Nosilec lis-
te SLS pa naj bi bil evropski 

poslanec Franc Bogovič. Na 
sobotnem kongresu je svo-
je kandidate predstavila tudi 
Levica. Nosilka liste bp Vio-
leta Tomič, ki je tudi ena od 
vodilnih kandidatk Evrop-
ske levice. Kandidirajo še 
Sašo Slaček Brlek, Ana Štro-
majer, Danijel rebolj, Urška 
Lipovž, Lovro Centrih, Alma 
Rekič in na zadnjem mestu 
Luka Mesec. Slednji kandi-
dira v podporo listi in ob tem 
pravi, da želi ostati v Sloveni-
ji. Res pa mu izvolitev tudi z 
zadnjega mesta na listi omo-
gočajo preferenčni glasovi, 
kakor se je to na evropskih 
volitvah že zgodilo Borutu 
Pahorju.

Stranka SDS svojih kan-
didatov še vedno ni razkrila, 
predsednik Janez Janša na-
poveduje, da jih bo v prihod-
njih desetih dneh,

Stranke izpopolnjujejo evropske liste
Prejšnji teden je več strank predstavilo svoje kandidate za poslance v Evropski parlament.
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KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

V mojih študentskih letih 
smo se pri enem od predmetov 
pogovarjali o evtanaziji na na-
čin »pro et contra«. Tedaj sem 
se postavila v skupino, ki je bila 
za evtanazijo. Svoj glas za sem 
tedaj veliko lažje dala, kot bi to 
storila danes, priznam. Tedaj 
je bilo dovolj, da me je prepri-
čalo, da človek v svojih zadnjih 
izdihljajih ne potrebuje še do-
datnega trpljenja (neznosnih 
bolečin), če se sam tako od-
loči, da vegetativno stanje ne 
prinaša kakovosti življenja za 
bolnika, za njegove bližnje pa 
kvečjemu še več trpljenja. In 
da je človek seveda tisti, ki ima 
kot svobodno bitje možnost iz-
bire tudi v pravici do dostojne 
smrti. Ampak v mlajših letih 
so bili zame huda bolezen, 
staranje, umiranje nekam od-
daljeni v prihodnost in bržko-
ne se mi je iz te distance zdelo 
prav, da se življenje v določenih 
okoliščinah lahko tudi tako za-
ključi. Res je, da nikoli doslej 
nisem imela osebne izkušnje 
z bližnjim umirajočim, ki bi 
trpel neznosne muke. Gane 
me pa tisto, kar vidim kdaj ob 
obisku negovalnega oddelka. 
Nemoč, obup, izgubljenost, a 
tudi žarek, vera ... vse to. In da-
nes, ko bi o evtanaziji morala 
imeti trdnejše stališče, se glede 
tega ne morem izreči.

Naklonjena pa sem raz-
pravam o evtanaziji. Te od-
mevajo še posebno na podlagi 

nekaterih osebnih življenjskih 
izpovedi o neznosnem trpljenju 
zaradi najhujših bolezni in že-
lji končati življenje. Nisem pa 
naklonjena hitrim odločitvam, 
denimo ko se je eden od podpi-
snikov pobude za pravno ure-
ditev pomoči pri dokončanju 
življenja za svoj podpis odločil 
kar v sekundi, kot je dejal. Tre-
nutna pravna ureditev sicer ev-
tanazije ne dovoljuje oziroma 
je ta celo kaznivo dejanje. 

Pogosto preidemo iz ene 
skrajnosti v drugo. Škoda, saj 
obstajajo tudi postopni koraki. 
Imamo zakon o pacientovih 
pravicah, ki pacientu že daje 
odločilno besedo glede poteka 
njegovega zdravljenja. Veliko 
vlogo pri neozdravljivo bolnih 
ima paliativna oskrba (Klinika 
Golnik, SB Jesenice, Hospic s 
svojimi strokovnjaki, zanese-
njaki), a država žal paliativne 
oskrbe še ni uredila sistemsko 
(prostorsko, kadrovsko, finanč-
no), zato ta ni enakomerno 
dostopna vsem. Kakovostna 
paliativa je po vrstnem redu za-
gotovo pred evtanazijo. Ne na-
zadnje – vprašanje evtanazije 
je tudi sociološko, versko vpra-
šanje, je vprašanje, koliko je člo-
vek še vreden, ko v storilnostno 
naravnani družbi ne koristi 
več. Pobudo za pravno ureditev 
evtanazije je podpisalo več kot 
sto podpisnikov, znanih Slo-
vencev iz različnih področij. 
Ne vem, kam se bom umestila, 
me pa glede evtanazije iskreno 
zanima tudi mnenje večine.

So zadnji trpeči dnevi 
vredni življenja?

Suzana P. Kovačič

Kranj – V 34 ambulantah 
družinske medicine ZD 
Kranj so družinski zdravni-
ki že javno opozorili na pre-
obremenjenost in izgorelost 
in predlagali ukrepe pristoj-
nim. Ker svoje delo opisuje-
jo kot delo v izrednih razme-
rah, ki ne zagotavlja več var-
nosti in kakovosti, so z začet-
kom februarja prenehali vpi-
sovati nove paciente (razen 
izjemoma zaradi narave bo-
lezni). Pred dnevi so se s pro-
blemom ponovno obrnili na 
pristojne, konkretno s pis-
mom na ministra za zdrav-
je. S tem pa se ne ukvarja več 
Samo Fakin, ki je pred dne-
vi odstopil; kot kaže, bo pis-
mo dobil v reševanje Aleš 
Šabeder, direktor UKC Lju-
bljana in kandidat za novega 
ministra za zdravje na pred-
log predsednika vlade Mar-
jana Šarca. 

Pod pismo podpisani dru-
žinski zdravniki odločno 
odklanjajo nadaljevanje sis-
tematično vodenega preo-
bremenjevanja ambulant in 

pričakujejo popravek Splo-
šnega dogovora za leto 2019 
na način, da bo meja za pre-
nehanje opredeljevanja pa-
cientov 1895 glavarinskih 
količnikov (GK) na tim za 
leto 2019 in da se bo ta meja 
zniževala za pet odstotkov 
na leto do končne vzpostavi-

tve 1500 GK, kar je strokov-
no določena norma. Njiho-
va osnovna zahteva je tudi 
takojšne financiranje timov 
ambulant družinske medi-
cine glede na standard in 
normativ stroke. 

Zahtevajo temeljito ad-
ministrativno razbremeni-
tev specialistov družinske 
medicine, vzpostavitev raz-
mer, v katerih bo družin-
ska medicina postala pri-
vlačnejša za mlade kadre in 
tudi urejanje kratkotrajnih 

bolniških staležev do tri dni 
v razmerju med delodajal-
cem in zaposlenim (uvedba 
plačanega bolniškega stale-
ža za akutna in kratka bole-
zenska stanja, kot je deni-
mo viroza, po vzoru zaho-
dnih evropskih držav). Zah-
tevajo prenos pristojnosti 

za urejanje bolniškega sta-
leža nosečnic na lečeče gi-
nekologe, prenos vodenja 
dolgotrajnih bolniških sta-
ležev, daljših od enega me-
seca, na specialiste medici-
ne dela in imenovane zdrav-
nike ZZZS ter prenos ureja-
nja še nekaterih pravic, ve-
zanih na zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zava-
rovanju.

Opozarjajo, da je tre-
ba postaviti jasno zgornjo 
mejo dnevnih in tedenskih 

obremenitev zdravnika 
družinske medicine po 
zgledu urejanja omenjene 
problematike pri učiteljih 
(vključno z določitvijo zgor-
nje meje ur nadomeščanja 
na teden). Pričakujejo tudi 
sprejem instituta obvezne-
ga soglasja pomembnejših 
strokovnih teles s področ-
ja družinske medicine pred 
uvedbo različnih informa-
cijsko-tehnoloških in dru-
gih posegov, ki bi lahko po-
membno vplivali na delo 
zdravnikov družinske me-
dicine. Vso podporo pri svo-
jih zahtevah imajo družin-
ski zdravniki pri direktorici 
ZD Kranj Lili Gantar Žura, 
spec. urg. in druž. med.

V primeru, da ne bo priš-
lo do ustrezne implementa-
cije vseh zapisanih zahtev 
ali vsaj do jasno pisno po-
trjenih zavez s strani mini-
strstva za njihovo uresniči-
tev do 31. marca 2019, bo 21 
podpisanih zdravnikov dru-
žinske medicine v ZD Kranj 
s prvim aprilom podalo ne-
preklicno odpoved delovne-
ga razmerja.

Zdravniki bodo dali odpoved, 
če jim ne bodo prisluhnili
Preobremenjenost družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu Kranj je tolikšna, da bo enaindvajset 
družinskih zdravnikov, če pristojni ne bodo implementirali njihovih zahtev do 31. marca 2019, s prvim 
aprilom podalo nepreklicno odpoved delovnega razmerja. Pismo so naslovili na ministra za zdravje.

Problemi v javnem zdravstvu se kopičijo, a smo pred 
dnevi ostali brez ministra za zdravje Sama Fakina, ki 
je zaradi osebnih zdravstvenih težav podal odstopno 
izjavo. Kandidat za ministra je na predlog predsednika 
vlade direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder.

Urša Peternel

Jesenice – Fužinarsko na-
selje Stara Sava na Jeseni-
cah je postalo kulturni spo-
menik državnega pomena. 
Sklep o tem je sprejela vlada 
na seji prejšnji četrtek. Novi-
co o tem so z zadovoljstvom 
sprejeli na Občini Jesenice, 
kjer so si več kot petnajst let 
prizadevali, da država pre-
poznala izjemen kulturni in 
družbeni pomen tega obmo-
čja. »Območje nekdanjega 
naselja Stara Sava iz 16. sto-
letja, dopolnjeno s kasnejši-
mi objekti v 18. in 19. stoletju 
ter s prezentiranimi napra-
vami nekdanjih fužin, ima 
izjemen urbanistični, teh-
nični, arhitekturni in zgodo-
vinski pomen,« so zapisali v 
obrazložitvi sklepa.

Občina Jesenice je sicer 
območje že leta 1985 razgla-
sila za kulturni spomenik lo-
kalnega pomena. Skozi vsa ta 
leta je postopoma obnavljala 
objekte na Stari Savi; nekda-
nje skladišče oglja Kolpern 

je postalo lep protokolarni 
objekt, v Kasarni je prostore 
dobila Glasbena šola Jeseni-
ce, v delu pa je urejena tudi 
etnološka zbirka Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice z de-
lavskim stanovanjem. Obno-
vili so tudi plavž s pudlovko 

in trge na tem območju. Kot 
poudarjajo na Občini Jeseni-
ce, ima območje Stare Save 
za občino izjemen kultur-
ni in družbeni pomen, saj 
gre za edino tako ohranje-
no fužinsko naselje v Sred-
nji Evropi. Zdaj upajo, da se 

bodo lažje potegovali tudi za 
sredstva države za oživitev še 
preostalih objektov. Ta čas že 
poteka obsežna obnova Ru-
ardove graščine, na prenovo 
pa čaka še cerkev Marijinega 
vnebovzetja, ki je v lasti Obči-
ne Jesenice.

Dočakali razglasitev Stare Save
Fužinsko območje Stara Sava na Jesenicah je postala kulturni spomenik državnega pomena.

Stara Sava na Jesenicah je edino tako ohranjeno fužinsko naselje v Srednji Evropi.
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Bobovek – Žabe zimo naj-
pogosteje preživijo v gozdu, 
spomladi, ko je primeren čas 
za parjenje, pa se odpravi-
jo na mrestišča v stoječih vo-
dah. Takšna mrestišča so tudi 
v Naravnem rezervatu glino-
kopnih bajerjev na Bobovku, 
do kamor selitvena pot zahte-
va prečkanje ceste, kar pa ža-
bam predstavlja veliko nevar-
nost. Vsako leto številne med 
njimi ne pridejo do cilja, ker 
jih na cesti povozijo avtomo-
bili, s tem pa močno vplivajo 
na upad populacije. 

Kranjska območna eno-
ta Zavoda Republike Slo-
venije za varstvo narave 
(ZRSVN), ki spremlja sta-
nje selitev žab, meni, da je 
najboljša rešitev zapora ces-
te mimo Bobovka med Zab-
retom in Gregorcem. »Izve-
dene so bile številne akcije, 
ko so prostovoljci žabe nosi-
li čez cesto, a ker jih ni do-
volj, žabe pa v velikem šte-
vilu hkrati prečkajo cesto, je 
bil delež povoženih še ved-
no prevelik. Lani smo izved-
li poskusno zaporo ceste, po-
tekala je šest dni in ugotovi-
li smo, da tako rešimo naj-
več žab,« je pojasnila Sonja 
Rozman z ZRSVN Kranj. 

Področje omenjene cesto 
letos prvič spremlja študent-
ka z Biotehničnega centra 

Naklo Kaja Frlic, ki na zavo-
du opravlja prakso. Popisu-
je in analizira stanje žab, nje-
ne ugotovitve pa bodo v po-
moč pri nadaljnjem načrto-
vanju zapor. »Prvi dan preu-
čevanja, ko ni bilo zapor, je 
bilo povoženih kar polovico 
žab, ki so prečkale cesto. Do-
mačini so ji sicer zaupali, da 
je bilo nekoč na tem obmo-
čju mnogo več žab, populaci-
ja pa se iz leta v leto manjša 
ravno zaradi neprevidnih vo-
znikov, problematično je tudi 
gnojenje bližnjih njiv ter ribe, 
ki jih naseljujejo v jezera, saj 
te jedo mrest,« pove Frliče-
va in pojasni, da se žabe se-
lijo ob deževnih vremenskih 
razmerah in temperaturah 

nad nič stopinj Celzija. »Do-
ločene vrste pridejo od zelo 
daleč, in če bi bili pogoji kon-
stantno primerni, bi vse žabe 
prispele do jezera v 14 dneh, 
tako pa temperature nihajo in 
tedaj se selitev ustavi,« pripo-
veduje Frličeva in nadaljuje: 
»Žaba skoči na cesto, na njej 
lahko obstoji, ljudje pa na-
njo niso pozorni, zato pride 
do nesreče. Sicer opažamo, 
da je ozaveščenost ljudi bolj-
ša, udeležujejo se akcij in po-
magajo pri prenosu žab čez 
cesto. So pa žabe težko rešljiv 
problem in so odvisne le od 
dobrih ljudi.«

Prvi višek letošnje selitve se 
je začel minuli konec tedna, 
zato so od četrtka do včeraj od 

19. do 23. ure zaprli omenje-
no cesto, ki je povezovalna lo-
kalna cesta in jo bo v času za-
por nadomestil obvoz mimo 
bližnje vasi Srakovlje. Sonja 
Rozman pravi, da imajo v ob-
dobju do konca aprila odreje-
nih 14 nezaporednih dni, o 
terminih zapor pa bodo ob-
veščali sproti. »Pri reševanju 
žab nam je pomoč ponudila 
Mestna občina Kranj, ki bo 
javnost obveščala o zaporah, 
podprli sta nas tudi kranjska 
policijska postaja in Krajevna 
skupnost Kokrica, ki je dala 
dovoljenje za zaporo. Hvalež-
ni smo tudi Komunali Kranj, 
ki nam je brezplačno dala v 
najem zapornice,« sklene 
Rozmanova. 

Žabe na rdečem seznamu 
V Sloveniji so žabe uvrščene na rdeči seznam in zaščitene z zakonom. Poleg naravnih nevarnosti veliko 
grožnjo zanje predstavljajo spomladanske selitve, ko morajo na poti do svojega cilja prečkati cesto. 
Številne med njimi končajo pod avtomobilskimi gumami. 

Žabe se selijo v deževnih razmerah in ob temperaturah, višjih od nič stopinj Celzija. 

Morebitni zapleti z biro-
kracijo pa bi obnovo lahko 
podaljšali. 

Kupnina za hotele naj bi 
po poročanju Financ znaša-
la 8,4 milijona evrov, kar je 
precej manj, kot je pred leti 
pričakoval Pačnik, ko je ho-
tele prek nepremičninskih 
agencij ponudil v prodajo, 
tedaj pa je samo za že takrat 
uničeni Zlatorog pričakoval 
nekaj več kot sedem milijo-
nov evrov.

Kot je povedal direktor 
Turizma Bohinj Klemen 
Langus, so rešitve veseli in 
novemu lastniku ponuja-
jo roko sodelovanja z vsemi 
izkušnjami, ki jih bohinj-
ski turizem ima: »V teh le-
tih je kljub propadanju hote-
lov Bohinj beležil rekordno 
rast, lani s kar 660 tisoč no-
čitvami. Imamo vizijo traj-
nostnega turizma, sonarav-
nega turizma na trdnih te-
meljih, z blagovno znamko 
Bohinjsko, festivalom alp-
skega cvetja, zgrajenih brez 

teh kapacitet. Zavedamo se 
težav zimske sezone, zato 
smo pristopili k akcijskemu 
načrtu. Predvsem si želimo 
čim prej stopiti v stik z no-
vim lastnikom in smo pov-
sem pripravljeni na sodelo-
vanje z njim na celi poti, saj 
ga čakata dve bitki, najprej 
pri obnovi, potem pa še na 
trgu. Želimo si skupaj z nji-
mi ustvariti trden hotelski 
temelj in upam, da se bo naš-
la volja prisluhniti in poslu-
šati, saj v sodelovanju lahko 
že takoj pridobijo prednost.«

Bohinjski hoteli Damianu 
Merlaku
31. stran

Bled – Za svojo usmeritev v trajnostni turizem si je Bled pri-
služil še eno mednarodno nagrado. Na Turistični borzi ITM v 
Berlinu so za svojo zeleno zgodbo, ki je del certifikata Zelene 
sheme slovenskega turizma, prejeli nagrado za drugo mesto 
v kategoriji Top 100 Sustainable Destinations – The best of 
Europe. Nagrado je v Berlinu prevzel direktor Turizma Bled 
Tomaž Rogelj. V svojo »zeleno« zgodbo, s katero so navdu-
šili tudi mednarodno javnost, so na Bledu vključili projekt 
Ask me I'm local oziroma Vprašaj me, sem domačin, pitnike, 
prizadevanja javnega podjetja Infrastruktura za zmanjševaje 
količine odpadkov, prireditve po sistemu zero waste oziroma 
brez odpadkov, prizadevanja za spodbujanje e-mobilnosti ter 
letak in kampanjo, ki opozarjata na pomen varovanja blejskega 
okolja, pa tudi druge stvari, ki imajo kljub majhnim korakom 
velik učinek.

Nova nagrada za Bled
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Jesenice – V petek, na mednarodni dan žensk, je na Jese-
nicah potekala posebna ulična akcija. V njej so dijakinje in 
dijaki Srednje šole Jesenice po ulicah mesta ženskam delili 
rdeče nageljne, ki so simbol tega praznika. Akcijo je orga-
niziral Mladinski center Jesenice, in kot je dejala vodja Ana 
Miklavžič, na ta način že nekaj let želijo spodbuditi ženske 
vseh starosti k praznovanju mednarodnega dneva boja za 
žensko enakopravnost.

Jeseničanke so se razveselile nageljčkov

V ulični akciji so Jeseničanke prejele rdeče nageljčke. 
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Škofja Loka – Društvo podeželskih žena Lubnik vabi svoje 
članice na predavanje o prvi pomoči v domačem okolju, na 
kmetiji, cesti in o praktični uporabi defibrilatorja, ki bo jutri, v 
sredo, 13. marca, ob 15. uri v sejni sobi škofjeloške kmetijsko 
gozdarske zadruge na Trati. Izobraževanje, ki ga pripravljajo 
v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj, bo 
izvedla ekipa prve pomoči, ki deluje v okviru škofjeloškega 
območnega združenja Rdečega križa.

Predavanje o prvi pomoči za podeželske žene

Škofja Loka – Inšpektorat za delo prireja brezplačne delav-
nice o zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja. 
V petek, 15. marca, bo delavnica v Škofji Loki, in sicer od 11. 
do 14. ure v prostorih upravne enote na Poljanski cesti 2. 
Obravnavali bodo teme o zagotavljanju varnega in zdravega 
delovnega okolja z namenom preprečevanja delovnih sporov, 
preventivne zdravstvene preglede in pripravo izjav o varnosti 
z oceno tveganja.

Zagotavljanje varnega delovnega okolja
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Svet zavoda Ljudske univerze Kranj,  
Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj,  
na podlagi sklepa, sprejetega na seji  
dne 4. 3. 2014, razpisuje delovno mesto  
 

 

DIREKTORJA 
 

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktorja 
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, 
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996 in spremembe) 
in Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 
12/1996 in spremembe): 
 

 najmanj visokošolska izobrazba (7. raven), 
 pedagoško-andragoška izobrazba, 
 strokovni izpit za delavce v vzgoji in 

izobraževanju, 
 najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 

najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, 
 priložen program vodenja zavoda. 

 
Kandidati morajo imeti andragoške, organizacijske, 
vodstvene in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.  
Prednost imajo kandidati, ki obvladajo vsaj en tuj jezik na 
višji ravni. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. 
Začetek dela je 1. 9. 2014. 
 
Prijave morajo vsebovati: overjene kopije dokazila o 
izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo 
pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri 
katerem koli drugem sodišču zunaj kraja stalnega 
prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne 
sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz kazenske evidence 
(izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), ki ne 
sme biti starejše od 30 dni, kratek življenjepis z opisom 
dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in 
program vodenja zavoda. 
 
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Ljudske univerze Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj, s pripisom »Za razpis 
direktorja«. 
 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.  
 
V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni 
slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske. 

 
Svet zavoda Ljudske univerze Kranj 

 

Svet javnega zavoda Ljudske univerze Kranj, 
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj  
razpisuje na podlagi sklepa, sprejetega na 
11. redni seji dne 26. 2. 2019, delovno mesto

DIREKTORJA LJUDSKE UNIVERZE KRANJ
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktorja izpol-
njevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 12/1996 in spremembe) in Zakonom o izobra-
ževanju odraslih (Uradni list RS, št. 06/2018):
–  izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobi-

tev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pri-
dobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,

–  pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z zakonom, ki 
ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,

– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja, 
–  najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v 

izobraževanju odraslih. 

Kandidati morajo imeti andragoške, organizacijske, vodstve-
ne in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Prednost 
imajo kandidati, ki obvladajo vsaj en tuji jezik na višji ravni. 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.  
Začetek dela je 1. 9. 2019.

Prijave morajo vsebovati: 
–   overjeno kopijo dokazila o izobrazbi in o opravljenem stro-

kovnem izpitu;
–  potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v ka-

zenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri kate-
rem koli drugem sodišču zunaj kraja stalnega prebivališča 
zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo deja-
nje zoper spolno nedotakljivost); potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni;

–  potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni,;
–  kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 

vzgoji in izobraževanju ter treh letih v izobraževanju odraslih;
– program vodenja zavoda.

Pisne prijave z dokazili pošljite v 12-ih dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet javnega zavoda Ljudske univerze Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj s pripisom »Za razpis direktorja«.

Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka do 24. ure 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

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

V razpisu uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet javnega zavoda Ljudske univerze Kranj

Spet po kranjski zahodni 
obvoznici

Ministrica Bratuškova 
je obenem pojasnila, da se 
bodo obnovitvena dela na 
kranjskih cestah letos na-
daljevala še s prenovo Dela-
vskega mostu in dveh krož-
išč. »Glede na to, da kranj-
ska prometna infrastruktu-
ra v preteklih letih ni bila de-
ležna obilnih obnov, verja-
mem, da bodo domačini vse 
to vzeli za dobro in bodo po 
prenovah zadovoljni, da so 
ceste varnejše,« je še dodala 
ministrica Bratuškova, kot 
je povedal direktor Direkci-
je RS za infrastrukturo Da-
mir Topolko, pa je bila vre-
dnost del pri prenovi nadvo-
za nad Savskim otokom ne-
kaj več kot milijon evrov. 

Trgovci in gostinci v cen-
tru Supernova pod nadvo-
zom, ki so zaradi prenove 
beležili izpad prihodka, če-
tudi je bil dostop do centra 
z ene strani mogoč, so mi-
nistrici postavili vprašanje, 
kdo jim bo vrnil nastalo ško-
do. Bratuškova je pojasnila, 
da niti ministrstvo niti ob-
čina nimata zakonske pod-
lage za tovrstna izplačila. 
»Jasno je treba povedati, da 
je bil dostop do trgovin mo-
goč. Sem domačinka in sem 
tukaj praktično vsak dan,« je 
pojasnila in dodala, da sicer 
razume zagato trgovcev, a da 
morajo tudi oni razumeti, da 
dela skladno z zakoni.

Tudi kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec se je občanom 
in občankam zahvalil za po-
trpežljivost, prav tako se je 

zahvalil policistom in redar-
jem, ki so po zapletu z zače-
tnimi zastoji pomagali pri 
usmerjanju prometa. »Tudi 
v nadaljevanju, ob novih 
gradbiščih že potekajo po-
govori, kaj storiti, da bo čim 
manj zastojev in bo promet 
čim bolj tekoč,« je poudaril 
župan Matjaž Rakovec. 

Kot je povedal koman-
dir Postaje prometne polici-
je Kranj Zoran Kužet, so re-
darji in policisti v času zapo-
re mostu čez Savski otok po-
rabili okoli 2400 ur za fizično 
urejanje prometa v času ju-
tranjih in popoldanskih pro-
metnih konic. Podobno delo 
jih čaka tudi v času prenove 

Delavskega mostu. Za oseb-
na vozila se prometni režim 
sicer ne bo bistveno spreme-
nil, samo podaljšal se bo čas 
potovanja. Drugače pa bo za 
tovorna vozila, saj bo zanje 
veljala popolna zapora pro-
meta po Delavskem mostu 
in jih bodo po avtocesti pre-
usmerjali na izvoz Kranj za-
hod, ki bo zaradi tega precej 
bolj obremenjen in na kate-
rem pričakujejo največji po-
rast zastojev.

Dela na Delavskem mostu 
bodo predvidoma potekala od 
20. marca pa do konca mar-
ca 2020. Začetek del v kro-
žišču Bitnje je načrtovan le-
tos maja, potekala pa naj bi 
predvidoma osem mesecev. 
Glede na načrtovane posege 
naj bi na potek prometa ne bi 
imela večjega vpliva. V maju 
se bodo začela tudi že pripra-
vljalna dela v krožišču Prim-
skovo. Na začetku gradbena 
dela ne bodo posegala v cesto, 
glavnina del pa bo potekala v 
času počitnic, od junija do av-
gusta. Izvajalec bo večino del 
opravil ob delnih zaporah ozi-
roma z obvozi, to pa zato, da 
bo vse skupaj prometno vzdr-
žno tudi zaradi sanacije Dela-
vskega mostu. Zaključek pre-
nove krožišča na Primsko-
vem je predviden oktobra. 
Kot je poudaril vodja Medob-
činskega inšpektorata in re-
darstva Kranj Mitja Herak, 
bodo skupaj s policisti v prvih 
dneh, zlasti prvi teden posta-
vitve cestnih zapor, spremlja-
li odvijanje toka prometa in 
prilagajali ukrepe za vzposta-
vitev boljše pretočnosti.

1. stran

Kranjski župan Matjaž Rakovec, ministrica Alenka Bratušek 
in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko ob 
petkovi sprostitvi prometa na kranjski zahodni obvoznici 
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Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj Mitja 
Herak in komandir Postaje prometne policije Kranj Zoran 
Kužet sta opozorila na spremenjen prometni režim v času 
prenove Delavskega mostu. / Foto: Tina Dokl

Rovte – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj vabi na ogled pri-
mera dobre prakse, ki bo potekal v torek, 19. marca, ob 10. uri 
na kmetiji Pr' Turk (Rovte 8, Podnart). Na kmetiji se že vrsto 
let ukvarjajo s pridelavo in predelavo jabolk. Na ogledu bo 
Ivo Potočnik predstavil kmetijo, sledil bo ogled njene okoli-
ce, travniškega sadovnjaka, predstavitev dejavnosti predelave 
sadja in za konec še degustacija sadnih izdelkov. Ogled, ki ga 
pripravljajo v okviru projekta Od pridelka do izdelka, je brez-
plačen. Obvezne so prijave, sprejemajo jih do 18. marca na 
telefonski številki 04/53 53 617 (Ana Beden) ali elektronskem 
naslovu ana.beden@kr.kgzs.si. 

O pridelavi in predelavi sadja 

Ljubljana – Dobitnica nagrade zlati kamen za razvojno naj-
prodornejšo občino je letos Mestna občina Novo mesto. Med 
finalisti za nagrado, ki jo imenujejo tudi »oskar« za slovenske 
občine, sta bili tudi dve gorenjski občini, in sicer Radovljica in 
Žiri. Kot so pojasnili organizatorji, so bile letos v ospredju »obči-
ne prihodnosti«, saj bodo morale občine za doseganje razvojnih 
prebojev slediti hitrim spremembam in napredku ter se jim 
prilagajati, pri čemer je potrebno dobro izkoriščanje finančnih 
priložnosti s povezovanji in črpanjem evropskih sredstev. Izbor 
razvojno najprodornejše občine so opravili na podlagi pregleda 
glavnih razvojnih dokumentov slovenskih občin, sledil je izračun 
indeksa razvojne uspešnosti, nekoliko večji poudarek pa so letos 
namenili kulturi, ki je predstavljala rdečo nit izbora. Nagrado 
zlati kamen sicer podeljujejo od leta 2012, med dosedanjimi 
zmagovalkami pa je bila tudi Občina Škofja Loka.

Podelili nagrado zlati kamen

KRATKE NOVICE

Suzana P. Kovačič

Tržič – Po večletnih prizade-
vanjih je Občina Tržič zače-
la z urejanjem struge poto-
ka Mošenik med naseljem 
za Mošenikom v Tržiču in 
Ravnami v dolžini več kot 
pol kilometra. Župan Borut 
Sajovic je povedal, da je in-
vesticija vredna okrog šest-
sto tisoč evrov. Urejeni in 
utrjeni bodo oporni zidovi, 
povečala se bo prepustnost 
struge potoka, odstranjeni 
bodo stari akvadukti, pre-
stavili bodo tudi brv za pe-
šce iz zasebne na javno po-
vršino. Dela bodo konča-
na predvidoma do poletja, 
še pomembnejša kot večja 
urejenost bo poplavna var-
nost, kot je poudaril župan: 
»Mošenik je še bolj kot Trži-
ška Bistrica poznan po svoji 

hudourniški naravi, z zago-
tovitvijo poplavne varnosti 
bo Tržič ogromno pridobil.« 

Po zaključku del bodo na-
stopili tudi pogoji za nad-
gradnjo pešpoti, ki povezuje 

Ravne in Tržič, prej pa mora 
država rešiti še nekaj dena-
cionalizacijskih zahtevkov. 

Večja poplavna varnost za Mošenikom

Dela bodo končana predvidoma do poletja.
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško basti-
jo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Vide-
li bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi 
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengšani so v po-
nedeljek dočakali začetek 
gradnje 1800 metrov dolge-
ga dela obvoznice, ki bo sre-
dišče Mengša razbremenil 
tranzitnega prometa. »Zelo 
smo zadovoljni, da se je 
gradnja po dolgih letih čaka-
nja vendarle začela. Razbre-
menitev Mengša je nujno 
potrebna za normalno živ-
ljenje Mengšanov,« je pove-
dal mengeški župan Franc 
Jerič, ki si je v petek v družbi 
direktorja Gorenjske grad-
bene družbe Stanislava Re-
mica ogledal gradbišče. 

Kot pravi Jerič, se je v zad-
njih letih pretok prometa sko-
zi Mengeš povečeval. »Pretok 
skozi Mengeš znaša okoli 25 
tisoč vozil na dan, od tega je 
velik delež težkega tovorne-
ga prometa. Uničujejo se ces-
te in okolica, normalno življe-
nje ob glavnih prometnicah 

pa ni več mogoče,« je še dodal 
Jerič, ki je skupaj z drugimi 
občani na gradnjo čakal zad-
njih osem let. »Ves čas je bil 
problem pomanjkanje denar-
ja, začetek se je prelagal iz leta 
v leto, nato pa so se v času mi-
nistrovanja Petra Gašperšiča 
zadeve vendarle stekle,« pra-
vi Jerič.

Pogodbeni rok za dokon-
čanje gradnje, ki jo financi-
ra Dars, je deset mesecev po 
uvedbi del, vendar pa bi pro-
met po odseku lahko stekel 
že prej. »Glede na to, da gre 
za sorazmerno odprt odsek, 
računamo, da bi dela lahko 
končali že septembra ali ok-
tobra,« je povedal Remic, ki 
meni, da potek gradnje ne 
bo bistveno zmotil ustalje-
nega prometnega režima 
in stanovalcev. Delne zapo-
re so namreč predvidene le v 
delu, kjer se bo zgrajeni del 
obvoznice navezal na obsto-
ječo cesto na Topolah.

Dočakali začetek 
gradnje obvoznice
Gorenjska gradbena družba je prejšnji teden 
začela dolgo pričakovano gradnjo manjkajočega 
dela obvoznice, ki bi bila po besedah direktorja 
podjetja Stanislava Remica lahko zaključena še 
pred koncem desetmesečnega roka.

Začetek gradnje preostanka mengeške obvoznice sta si 
v petek ogledala mengeški župan Franc Jerič in direktor 
Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tako so na ne-
običajen način proslavili dan 
žena. V Sokolskem domu so 
najprej učenci Osnovne šole 
Cvetka Golarja s svojimi 
mentorji pripravili nastop z 
glasbenimi in plesnimi toč-
kami in filmskimi posnetki, 
ki govorijo o pomembnosti 
praznovanja mednarodne-
ga dneva žensk, ko se je tudi 
danes še treba boriti za ena-
kopravnost, praznovati pa 
je treba tudi dosežke. V tem 
duhu je povzela besedo tudi 
slavnostna govornica, ume-
tnica Tina Dobrajc. Praznik 
so tudi sicer zaznamova-
le umetnice: v organizaciji 
Društva likovnih umetnikov 
Škofja Loka je 17 umetnic 
razstavilo svoja likovna dela.

S posebno razstavo, pop.
up muzejem, pa se je prazni-
ku pridružil Zavod Tri. Or-
ganizatorke so na razstavo 
za en večer prinesle predme-
te, povezane z delom, pro-
stim časom ali zanimanjem. 
»Preko izbranega predme-
ta v našem živem muzeju za 
en večer delite zgodbo o sebi 
ali o ženski, katere zgodba 
vas navdihuje. S tem želi-
mo spodbuditi razmišljanje, 
da dan žena ni zgolj 8. ma-
rec, ampak vsak dan v letu. 
Odlično bi se nam zdelo, če 
bi vsak dan praznovali ena-
kovreden doprinos vseh čla-
nic in članov skupnosti,« so 

ob tem dejale organizator-
ke. Nekatere zanimive pred-
mete je razstavil Loški mu-
zej, več vsakdanjih pred-
metov pa je pripovedovalo 
nevsakdanje zgodbe. Slikar-
ka Agata je prinesla likalnik, 
s katerim polika slikarska 
platna. Anka, ki dela v azil-
nem domu, pa šal, ki ji ga je 
nakvačkala Zeynab iz Irana. 
Nina je prinesla blazino za 
jogo, prakso joge namreč uči 
ženske z vseh vetrov. Petra je 
razstavila fotoaparat znam-
ke Canon, ki ji je bil vrsto let 
zvest spremljevalec in ga je 
uporabljala raje kot likalnik 

(naslov priložnostne razsta-
ve je bil namreč Likalnik in 
druge zgodbe). Nataša je raz-
stavila čopič na krožniku in 
zraven plakat, kakršen visi 
pri turistični točki v Škofji 
Loki. Silva, ki se ukvarja s tka-
njem na statvah, je obiskoval-
cem pokazala »pretikač« za 
niti. Anja, ki je želela postati 
kiparka, pa so jo odvrnili od 
namere, češ da je to bolj za 
moške, se je usmerila bolj v 
slikarstvo. Na razstavi sta bila 
dva njena »kipa« iz tekstilij, 
ptič in pes, saj so ji živali kot 
veterinarki zelo blizu. Na raz-
stavi smo videli tudi slamnat 

cekar, spleten v Domžalah, 
spomin na mamo ene od raz-
stavljavk, pa babičino škatli-
co za gumbe, ki je še po 35 le-
tih ohranila vonj po baldrija-
novih kapljicah. Udeleženke 
projekta Moja ustvarjalnost, 
tvoja ustvarjalnost, naša kul-
tura (ženske, ki se učijo slo-
venskega jezika in se ob tem 
ukvarjajo z ročnimi deli) so 
nakvačkale preprogo iz kro-
gov. Aleksandra, Anka, Jas-
minka, Bojana, Majinda, 
Nina, Marija in Branka so 
tako ustvarile skupnostni iz-
delek, ki govori o različnosti 
in povezanosti v raznolikosti. 

Vsakdanji predmeti, 
nevsakdanje zgodbe
Ob osmem marcu, mednarodnem dnevu žensk, so v Škofji Loki za en sam večer ustvarili priložnostni 
muzej, ki so ga poleg organizatork ustvarjale tudi obiskovalke. Razstavile so vsakdanje predmete,  
ki skrivajo nevsakdanje zgodbe.

Članice projekta Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura so razstavile 
skupnostno preprogo. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Občina Kamnik obvešča, da so delavci Komunalnega 
podjetja Kamnik začeli sanacijo vozišča lokalne ceste Meki-
nje–Godič, zaradi česar bo na tem odseku veljala delna zapora 
prometa, in sicer od 8. marca do predvidoma 27. marca. V tem 
obdobju bo dva dni, ko bodo urejali cestišče na tamkajšnjem 
križišču, veljala tudi popolna zapora ceste Mekinje–Zduša. 
Obvoz v času popolne zapore bo potekal po Cankarjevi cesti 
in Cesti treh talcev.

Delna zapora ceste Mekinje–Godič

Medvode – V Knjižnici Medvode bo jutri, 13. marca, ob 19.30 
predavanje z naslovom Pozornost in avtizem: vzroki in po-
moč, ki deluje. Predavala bo doktorica Apolonija Klančar iz 
Žirov, ki je prevajalka, profesorica in pedagoginja po metodi 
montessori. Od leta 2013 pomaga osebam s posebnimi po-
trebami. Dela z otroki, ki imajo motnje pozornosti in vedenja, 
bralno-napisovalne težave, disleksijo, težave na govorno-jezi-
kovnem področju, slabo številsko predstavljivost, cerebralno 
paralizo, epileptične napade, so hiperaktivni ali avtistični … 
Predstavila bo dve leposlovni deli o drugačnih otrocih: Zakaj 
skačem? in Vsi moji otroci in njihove mame, ki je njen avtobi-
ografski prvenec o pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Predavanje na temo pozornosti in avtizma
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Zakaj po kozmetiko v lekarno?
Stres, nezdrava prehrana, škodljivi vplivi okolja, hormonske motnje, 
izbira neustrezne kozmetike in nepravilna nega – vse to se odraža na 
koži.  Vedno več ljudi ima težave z občutljivo kožo, tudi kožne alergije 
in druga kožna obolenja so v porastu. V sedanjem času se težko izog-
nemo stresu; enako velja za suh, onesnažen zrak in druge škodljive vpli-
ve okolja. Lahko pa poskrbimo za zdrav način življenja, izberemo ustre-
zno kozmetiko za vsakodnevno nego kože ter se poučimo o pravilnih 
postopkih čiščenja, nege in zaščite kože. S tem lahko veliko naredimo 
za zdravo in lepo kožo, preprečimo njeno prezgodnje staranje in se izo-
gnemo drugim težavam s kožo. Tudi pri kožnih obolenjih, kot so na pri-
mer akne, atopijski dermatitis, rozacea, luskavica, je velikega pomena 
pravilna nega s skrbno izbranimi kozmetičnimi izdelki, saj lahko v veliki 
meri doprinese k uspešnosti predpisanega zdravljenja. 

Izbira pravega kozmetičnega izdelka ni enostavna, saj se je danes tež-
ko znajti med obsežno ponudbo na tržišču. Da bi se izognili napačni 
izbiri, poiščite kozmetične izdelke  v lekarnah, kjer je na voljo bogata 
izbira kakovostne kozmetike preverjenih proizvajalcev. Svetovanje v 
lekarni temelji na združevanju različnih strokovnih znanj.  Za dober 
nasvet namreč ne zadostuje le poznavanje sestave in lastnosti koz-
metičnega izdelka, ampak tudi znanje o zgradbi in delovanju kože, 
različnih stanjih kože, posebnostih v različnih življenjskih obdobjih 
ter pravilnih postopkih čiščenja, nege in zaščite kože.

V lekarnah je v največji meri zastopana tako imenovana dermokoz-
metika, ki se v sodelovanju z dermatologi, kemiki, farmacevti in dru-
gimi strokovnjaki intenzivno razvija predvsem v zadnjih letih. Name-
njena je negi občutljive in k alergijam nagnjene kože, ki ji zaradi 

zahtevnosti ne zadoščajo več klasični kozmetični izdelki. Na taki koži 
je varnost in učinkovitost dermokozmetike tudi klinično testirana. 
Zasnovana je na najnovejših znanstvenih spoznanjih in izdelana po 
najvišjih standardih farmacevtske industrije. Običajno so ti izdelki 
hipoalergeni, kar pomeni, da je tveganje alergičnih reakcij ob stiku 
izdelka s kožo čim manjše. 

Ob kozmetičnih izdelkih, ki so na voljo v Gorenjskih lekarnah, ima-
jo posebno mesto kozmetični izdelki, izdelani v Galenskem labo-
ratoriju Gorenjskih lekarn. Nekateri od teh izdelkov so na voljo že 
več desetletij nespremenjeni, izdelani so po preizkušenih lekarniš-
kih recepturah. Obdržali so se kljub vse hujšemu tempu preplavlja-
nja kozmetičnega trga z vedno novimi in novimi kozmetičnih izdel-
ki ter kozmetičnimi linijami, ki so plod najnovejšega znanstvenega in 
tehnološkega razvoja. Negovalna kozmetika Galenskega laboratori-
ja temelji na tradicionalnih kozmetičnih učinkovinah, kot so vitami-
ni ter rastlinska olja in masla. Izdelki vsebujejo kar najvišji delež nego-
valnih sestavin, medtem ko je delež sestavin, odgovornih za strukturo 
in stabilnost izdelka, le tolikšen, kot je nujno potrebno. To je tudi raz-
log, da izdelki vsebujejo majhno število sestavin v primerjavi s števil-
nimi drugimi kozmetičnimi izdelki. V čim manjši možni meri so izdel-
kom dodane sestavine, ki bi kožo dražile, povzročale preobčutljivos-
tne reakcije ali kakorkoli drugače škodile naravni funkciji kože. Nego-
valna kozmetika Galenskega laboratorija je še posebej blagodejna za 
nego suhe, občutljive in zrele kože.

 
Tjaša Prevodnik, mag. farm., spec.

 

Urša Peternel

V Zvezi slovenskih društev 
za boj proti raku so v minu-
lem Tednu boja proti raku še 
bolj kot sicer seznanjali jav-
nost z rakom in možnostmi 

obvladovanja te bolezni. 
Zaključno prireditev je gosti-
la Osnovna šola Žirovnica. 
Na njej so opravili javno žre-
banje podpisnikov programa 
Vzgoje za nekajenje, v sklo-
pu katerega učenci šestih in 

sedmih razredov podpišejo 
zaobljubo, da v tekočem šol-
skem letu ne bodo začeli 
kaditi. Učenci žirovniške 
šole so izžrebali 88 učencev 
iz vse države, ki bodo šli na 
nagradni izlet v Gardaland. 

Kot je dejala pomočnica rav-
nateljice OŠ Žirovnica Vanja 
Zuljan, se takšnim akcijam z 
veseljem pridružujejo, saj je 
ozaveščanje mladih prvi 
korak na poti do vsem skup-
nega cilja – živeti zdravo. 

Zaključek Tedna boja proti raku

Maša Likosar

Z
ala Košnik je v 
svojem magis-
trskem delu 
preučevala tre-
nutno stanje 

bolnišnic na Gorenjskem, 
zlasti Splošno bolnišnico 
Jesenice, in dognala, da so 
vse precej stare in dotraja-
ne, nimajo dovolj sob, pos-
telj in niti prostora za širi-
tev. »Preobremenjenost 
zdravstvenih ustanov se 
kaže v dolgih čakalnih 
dobah ter izrazito kratki 
ležalni dobi,« pove Košni-
kova in nadaljuje: »Problem 
predstavlja tudi pojav stara-
nja prebivalstva, ki bo pri-
nesel vse več bolnikov in 
povečano potrebo po zdrav-
stveni negi.«

Mlada arhitektka se je pri 
zasnovi regionalne bolnice 
osredotočila na človeka – 
pacienta in njegove potre-
be. »Bolnica je prostor, ki bi 
v prvi vrsti moral biti 
human, prijazen, enosta-
ven za orientacijo in v stiku 
z naravo. Poudarek sem 
zato dala svetlobi, zračnosti, 
prostornosti, vegetaciji in 
fleksibilnosti prostorov.« 
Načrt predvideva premesti-
tev vseh zdravstvenih oddel-
kov, ki so trenutno razprše-
ni po Gorenjskem – Sploš-
ne bolnišnice Jesenice, 
Univerzitetne klinike za 
pljučne bolezni in alergije 

Golnik, Bolnišnice za gine-
kologijo in porodništvo 
Kranj in del begunjske psi-
hiatrične bolnišnice – te pa 
bi se po izpraznitvi preure-
dile v negovalne bolnišnice. 
Zala Košnik je obravnavala 
tudi štiri možne lokacije in 
najbolj optimalna se ji je 
zdela Radovljica, ker ima 
neposreden dostop z avto-
ceste, je na sredini Gorenj-
ske in je maksimalna odda-
ljenost od vseh krajev štiri-
deset minut.
Nova regionalna bolnišnica 
bi bila ena največjih v Slo-
veniji, merila bi dvajset 
tisoč kvadratnih metrov. 
Obenem je zasnovana tako, 
da bi jo v primeru, če bi 
postala premajhna, enosta-
vno povečali, oziroma 
dogradili. »V njej je predvi-

denih od petsto do šeststo 
postelj, primerno urejene 
so tudi sobe za zdravstveno 
osebje, saj je pomembno 
tudi dobro delovno okolje,« 
pove Košnikova, ki predvi-
deva, da bi gradnja nove 
bolnišnice na Gorenjskem 
stala okrog dvesto milijo-
nov evrov, brez tehnološke 
opremljenosti. »Nove bol-
nišnice se žal ne gradijo, a 
spremembe v strukturi 
prebivalstva bodo vplivale 
na sistem zdravstvenega 
varstva in v prihodnosti se 
ne bomo mogli izogniti 
vprašanju izgradnje nove 
bolnišnice.«

Zasnovo nove 
bolnišnice imamo
Arhitektka Zala Košnik, hči priznanih zdravnikov, 
je predstavila idejno zasnovo morebitne nove 
regionalne bolnišnice v Radovljici, ki jo je 
osnovala v projektu magistrske naloge.

Kranjčanka Zala Košnik je osnovala idejno zasnovo nove 
regionalne bolnišnice na Gorenjskem. / Foto: Maša Likosar

V zasnovi gorenjske bolnišnice je predvidenih od 
petsto do šeststo postelj, primerno urejene so tudi 
sobe za zdravstveno osebje, saj je pomembno tudi 
dobro delovno okolje.
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... v mirnih in simpatičnih Ter-
mah Zreče, ki ležijo pod 
mogočnim Pohorjem. V 
pomladnih dneh se prileže 
razvajanje v velnesu Idila, 
kjer znajo poskrbeti za umik 
od zunanjega sveta. Priporo-
čajo tajsko masažo glave, 
ramen, vratu in hrbta s topli-
mi zelišči in olji. Toplo olje 
ogreje kožo in jo prijetno 
omehča, aroma zelišč pa se 
dotakne nosnic in vas pone-
se v svet sprostitve. Prijazni 
zaposleni svetujejo tudi ter-
moaromaterapijo na ogre-
tem pohorskem kamnu, ki 
ga ponuja okoliška narava. 
Če je prvi razlog za oddih v 
Termah Zreče velnes, je dru-
gi razlog za obisk svež zrak. 
V bližini je čudovito jezerce, 
do katerega se lahko spre-
hodite. Če ste razpoloženi 
za več, pa se podate do bliž-
njega hriba Golek, kjer vas 
narava umiri in prizemlji. 
Približno dvajset kilometrov 
od term je skrivnostna Žička 
kartuzija.

Tretji razlog za obisk Term 
Zreče so topli termalni vrelci 
in Savna vas. Spočijte se v 
enem od masažnih vrelcev z 
mehurčki, ki vam bo sprostil 
mišice, zaplavajte in odplak-
nite skrbi. Zaključite v prele-
pem terapevtskem bazenu 
s 35 stopinjami. Naslednja 
stopnja? Savna vas. Izbirate 
lahko med finskimi, turškimi 
in infrardečimi savnami z 
različnimi kristalnimi in bar-
vnimi terapijami, kot vrhu-
nec pa je v drugem nadstro-
pju t. i. savna na ganku, iz 
katere si skozi stekleno stre-
ho lahko ogledate zvezde. 
Med eno in drugo savno 
počijete na ogretih keramič-
nih počivalnikih ali v pohor-
skem kozolcu z lesenimi 
počivalniki, kjer diši po sla-
mi. Ko se vrnete v savno, 
nikar ne pozabite preveriti 
programa hranilnih oblog, 
negovalnih pilingov in zdra-
vilnih aromaterapij, ki vam 
jih bodo predstavili izkušeni 
mojstri savnanja.

Trije razlogi  
za termalni oddih ...

Suzana P. Kovačič

V
sako leto za 
rakom debele-
ga črevesa in 
danke zboli 
okoli 1.400 

prebivalcev Slovenije, več 
kot sedemsto jih umre, čep-
rav gre za eno izmed redkih 
rakavih bolezni, ki jo je 
mogoče preprečiti s preseja-
njem in zgodnjim odkriva-
njem. V desetih letih delova-
nja programa Svit, ki ga 
upravlja Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ), je 
bilo odkritih več kot 2.800 
rakov, ko se znaki bolezni še 
niso pojavili in je zdravljenje 
učinkovitejše. Cilj programa 
je med navidezno zdravimi 
osebami odkriti tiste, pri 
katerih je velika verjetnost, 
da bi se iz odkritih spre-
memb na steni črevesa raz-
vil rak, ali pa že imajo začet-
no obliko raka in je treba te 
spremembe odstraniti.
Samo Podgornik je prvič 
dobil vabilo v program Svit, 

ko je dopolnil petdeset let. 
Za Svit je sicer že slišal, oza-
veščen o programu pa ni bil. 
A zdelo se mu je prav, da se 
odzove. Vzorec blata je bil 
negativen. Čez dve leti, leta 
2013, je ponovno dobil vabi-
lo. Odzval se je tudi tedaj, 
vzorec blata je bil tokrat 
pozitiven. Napotili so ga na 
kolonoskopijo, kjer so odkri-
li večjo tvorbo na delu čreve-
sja. »... kjer so mi povedali, 
da imam veliko rakavo tvor-
bo. Čeprav sem o diagnozi 
premišljeval, na to povsem 
pripravljen ne moreš biti. 
Že naslednji dan sem imel 
ultrazvok, na katerem so 
našli še dva tricentimetrska 
seva raka na jetrih. Operirali 
so me v UKC Ljubljana, 
pohvaliti moram strokovno 
in prijazno zdravstveno ose-
bje,« opisuje Podgornik. 
Operacija je bila zahtevna, 
kemoterapije po njej prav 
tako. Prepričan je, da je k 
vzdržljivosti pripomogla 
njegova fizična pripravlje-
nost, tudi pred diagnozo je 

živel dokaj zdravo, brez tve-
ganih ravnanj.

Za samopomoč: knjiga 
Rak na duši

Njegovo sveto pismo med 
okrevanjem je bila knjiga 
Rak na duši avtorice dr. 
Nele Sršen, vsakomur jo 
priporoča. »Kemoterapijo 
sem imel pol leta, osem 
ciklusov. Z onkologinjo sva 
se o vsem dogovorila. Na 
onkologiji prej še nisem bil. 
Ko prestopiš ta prag, šele 
dobiš pravi vtis, kaj se tam 
dogaja, kakšna je množica 
ljudi, bolnikov z rakom. 
Sledila je terapija z biološki-
mi zdravili. Že tako sem 
človek reda, po operaciji 
sem dosledno jemal zdravi-
la, se pravilno prehranjeval. 
Ukvarjal sem se samo sam 
s seboj, trdno prepričan, da 
bom ozdravel.«
Devet mesecev je bil v bol-
niškem staležu, prvega 
januarja leta 2014 je na svo-
jo željo začel delati po štiri 
ure. »Želel sem si socialnih 

stikov, želel, da se stvari 
nadaljujejo,« je pojasnil 
Podgornik, ki je zaposlen 
na ministrstvu za obrambo. 
Že nekaj časa dela za polni 
delovni čas, preglede ima 
na pol leta izmenjaje pri 
kirurgu in onkologinji. 
Odlično se počuti. »Svit mi 
je rešil življenje, pa naj se to 
sliši kot še tako izrabljena 
fraza,« poudari.

Ozavešča tudi sodelavce

Ker je Samo Podgornik člo-
vek, ki je rad med ljudmi, 
se je odločil, da se pridruži 
ambasadorjem Svita, ki 
ozaveščajo o tej bolezni, o 
programu, pomenu zgod-
njega odrivanja raka na 
debelem črevesu in danki. 
»Osredotočil sem se na svo-
je sodelavce. Okrog 7500 
nas je na ministrstvu za 
obrambo, od tega 85 odstot-
kov moških in kar nekaj 

starih čez petdeset let. 
Odzivi med sodelavci so 
dobri, povedo mi, da so dali 
vzorček in zaupajo izvid, se 
pogovorijo z menoj kot z 
zaupnikom. Vsako leto pri-
pravimo tudi nekaj dogod-
kov po vojašnicah, letos 
bomo v kranjski vojašnici 
26. maja, ob dnevu odprtih 
vrat vojašnice, ozaveščali 
zaposlene in obiskovalce.«

Trdno verjel v ozdravitev

»V spopadanju z boleznijo 
sem bil močan, tudi neke 
psihološke podpore nisem 
potreboval. V knjigi Rak na 
duši je postulat, v katerega 
sem verjel: da mi nobena 
molekula citostatika, ki pri-
de v moje telo, ne bo škodo-
vala, ampak bo uničila raka-
ve celice. Ko sem šel na 
kemoterapijo, sem imel to v 
zavesti.« Mu je pa izkušnja 

z rakom spremenila pogled 
na življenje: »Poklicna bre-
mena sem vrgel stran; vse 
tisto, za kar sem prej krivil 
izključno sebe (pa ne bi bilo 
treba), vse neuspešne pro-
jekte. Korektno še naprej 
delam, odkrito vse povem, 
se pa distanciram in poklic-
nih bremen ne ponotran-
jim. Pazim, da ne prihaja 
do preobremenjenosti in to 
svetujem drugim. K zdrave-
mu načinu življenja sodi 
tudi izogibanje stresu. Lju-
dje se morajo nujno spros-
titi. Kdor potrebuje psiho-
socialno pomoč, naj jo poi-
šče in preseže tabu. Tudi 
program Svit ne sme biti 
tabu.« Kot sklene Samo 
Podgornik, država zahteva, 
da na dve leti naredimo teh-
nični pregled za avto, da je 
vožnja varna, a država tudi 
s programom Svit skrbi za 
svoje državljane.

Svit mi je rešil 
življenje
Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke. Gre 
za eno izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče uspešno preprečiti s 
presejanjem in zgodnjim odkrivanjem. Samo Podgornik je ambasador 
presejalnega programa Svit, udeležba v programu mu je rešila življenje. Vse 
pa se je začelo, ko je dopolnil petdeset let ...

Samo Podgornik, ambasador programa Svit / Foto: Tina Dokl
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Bogata zgodovina Term 
Dobrna sega v leto 1403, ko 
se termalni vrelec prvič tudi 
pisno omenja. Kot pričajo 
najdbe, so blagodejnost ter-
malne vode občudovali že 
stari Kelti in Rimljani. Tukaj je 
zdravje za vojake v slovitih 
kopelih našel Louis Bonapar-
te, navdih za svoja dela pa 
iskal pisatelj Karl May, avtor 
Vinetuja. Prav po njem je 
poimenovana hotelska 
kavarna in a la carte restavra-
cija May, kjer nudijo slastne 
jedi in pestro izbiro tortic, 
znanih daleč naokoli. Pripra-
vljajo tudi LCHF-tortice z niz-
ko vsebnostjo sladkorja.

Obisk čebelarja in 
farme jelenov, vodne 
igre 

V Termah Dobrna bodo v 
času prvomajskih počitnic 
poskrbeli, da se bodo prav 
vsi družinski člani imeli odli-
čno. Tako pripravljajo zaba-

vne delavnice za starše in 
otroke, ki bodo še malce 
drugače povezale družinske 
člane. Igre na bazenu, krea-
tivne delavnice, skrivalnice 
in igre v parku, večerni kino 
in disko bodo otrokom 
zapolnili dan.
Med družinami je še pose-
bej priljubljen obisk pri 
čebelarju, kjer lahko posku-
sijo odličen med in izvedo 
marsikaj zanimivega o živ-
ljenju čebel. Nadvse navdu-
šeni pa bodo malčki ob obi-
sku farme jelenov, kjer ima-
jo okoli sto ljubkih jelenov, 
damjakov in muflonov. 
Nekateri so tako udomače-
ni, da se pustijo pobožati, 
hraniti in opazovati čisto od 
blizu. Prav zato bodo še dol-
go tema pogovorov.

Počitnice v srcu narave

V objemu dreves in bujnega 
rastja boste našli svoje mes-
to sprostitve ali aktivnosti. 

Sprehodite se skozi dvesto-
letni zdraviliški park, postoj-
te na točkah, ki izboljšujejo 
počutje in napolnijo telo z 
energijo. Dvignite utrip in 
se podajte na gozdno trim 
stezo, ki je v neposredni bli-
žini hotelov in vodi do vad-
benih postajah za krepitev 
moči in prožnosti. Za najbolj 
aktivne so tukaj številne 
pohodniške in kolesarske 
poti.
V okolici si lahko ogledate 
zgodovinske stavbe, kot so 
Kačji grad, Novi grad, Graš-
čina Dobrnica ali Gutenek, v 
katerih so že od 13. stoletja 
dalje živeli vitezi, graščaki in 
grofi. Do znamenitosti se 
lahko podate tudi z ekološ-
ko varčnimi električnimi 
avtomobilčki, ki so nadvse 
priljubljeni in pravo dožive-
tje za vsakega obiskovalca. 
Zaradi usmerjenosti v razvoj 
trajnostnega turizma in skr-
bi za ohranitev naravnega 

okolja se Terme Dobrna uvr-
ščajo med turistične ponu-
dnike, odlikovane z ekološ-
kim znakom Slovenia Green 
Accommodation. 

Sprostitev za starše

V Termah Dobrna posebno 
pozornost namenjajo tudi 
staršem, ki bodo lahko čas, 
ko se otroci igrajo s svojimi 
vrstniki, izkoristili za razva-
janje ob masaži, sproščujoči 
kopeli, kavici in sladici ali pa 
skočili v fitnes.

Kresovanje in pohodi, 
glasbeni nastopi in 
plesni večeri

Kot se spodobi za prvomaj-
ske praznike, ne bo manj-
kalo zabave ob mini kresu 
pri hotelu in ob živi glasbi. 
Po tradicionalnem prvo-
majskem pohodu v okolico 
Dobrne pa se boste okrep-
čali s pravim domačim 
golažem. 

Počitnice, polne doživetij
Ob vseh obveznostih, ki jih ima danes družina, je težko najti skupne trenutke, zato obveznosti, kot so kuhanje, pranje in pospravljanje,  
(vsaj) za bližnje prvomajske praznike prepustimo drugim in si res "na debelo" odrežimo zaslužen oddih.

Vrelec termalne vode s prvo pisno omembo iz leta 1403

                   

                
                                      

Rezervacije: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

Terme Dobrna, termalno 
zdravilišče od leta 1403

ODDIH V SRCU 
NARAVE

 - neomejen vstop v bazene
 - do 2 otroka bivata brezplačno, v sobi z   

 dvema odraslima osebama
 - animacija za otroke in odrasle: vodne igre,   

 tematske kreativne delavnice, pohodi v   
 okolico, obisk farme jelenov in čebelarja

VELIKA NOČ IN PRVI MAJ
Od 19. 04. do 05. 05. 2019.

1 x polpenzion in kopanje, že od
41,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

POMLADNI ODDIH
Od 31. 03. do 19. 04. 2019 in od 05. 05. do 21. 06. 2019.

1 x polpenzion in kopanje, že od
39,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

 - neomejen vstop v bazene
 - 20 % popust na storitve masažno -   

 lepotnega centra
 - kopalni plašč v sobi
 - živa plesna glasba (petek, sobota)
 - polni penzion za doplačilo le 9,90 €

V DVOJE JE LEPŠE
Do 30. 12. 2019.

2 x polpenzion in kopanje, že od
263,00 € 2 osebi / 2 noči

 - neomejen vstop v bazene
 - 1 x romantična strežena večerja
 - 1 x masaža ljubezni v dvoje ali   

 1 x romantična kopel
 - 2 x vstop v Deželo savn na osebo
 - živa plesna glasba (petek, sobota)

Okolica Term Dobrna nudi obilo 
priložnosti za aktiven oddih.
Trim steza z vadbenimi postajami, 200-letni zdraviliški 
park, pohodniške in kolesarske poti...
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 13. 3.
20.00 STOTNICA MARVEL
18.00 COLETTE
16.10 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
18.20 ZELENA KNJIGA
14.35, 16.45 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z 
VELIKIM SRCEM, sinhro.
14.50 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
20.40 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 13. 3.
18.30, 21.10 STOTNICA MARVEL

16.10, 20.00 STOTNICA MARVEL, 3D
21.00 POPOLNA KOPIJA
18.40 MIA IN BELI LEV
20.40 ALITA: BOJNI ANGEL
17.50 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D
20.15 INSTANT DRUŽINA
16.00, 18.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z 
VELIKIM SRCEM, sinhro.
16.30 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, 
sinhro.
19.10 SOBA POBEGA
17.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
15.40 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.

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

KINOSPORED

Igor Kavčič

Kranj – Osemindvajset foto-
grafij, 14 avtoric in prijetno 
vzdušje v družbi članic Fo-
tografskega društva Janez 
Puhar ter številnih obisko-
valcev, ki so si na dan žena v 
Galerijo Layerjeve hiše prišli 
ogledat zdaj že tradicionalno 
fotografsko razstavo izbra-
nih fotografij ženskega dela 
društva. Voda, abstraktne in 
resnične sanjske pokrajine, 
urbana arhitektura, podo-
be iz tujih kultur in svetov, 
divjina afriškega kontinen-
ta, portreti ljudi ... so moti-
vi, ki so očarali fotografinje 
različnih generacij – od na-
dobudne najstnice do žena 
v zrelih letih, ki v fotografi-
jah potrjujejo svoje dolgole-
tne izkušnje.

Vsaka fotografinja se 
predstavlja s po dvema fo-
tografijama. »Za razstavo 
nismo določale teme, pred-
vsem zato, da se ima vsa-
ka izmed nas priložnost 
predstaviti s fotografijami, 
ki ji v tem trenutku najbolj 
ustrezajo,« pojasni fotogra-
finja Valerija Jenko, ki zad-
nja leta povezuje organiza-
cijske niti osmomarčevske 
razstave, in dodaja, da so 
jim bili moški kolegi tudi 
tokrat v pomoč pri postavitvi 

razstave, seveda pa z njihovi-
mi nasveti skozi vse leto iz-
popolnjujejo svoje fotograf-
sko znanje. 

Prav kolegi so ob razsta-
vi članic pripravili tudi prvi 
mednarodni salon fotogra-
fij avtoric članic Fotograf-
ske zveze Slovenije in avto-
ric turškega kluba Sille Sanat 
Sarayi. »Pripravili smo nate-
čaj, na katerega se je s po šti-
rimi fotografijami javilo 114 
avtoric, od tega 71 iz Sloveni-
je. Na turški strani je bilo na 

projekcijah, ki sta tako rekoč 
sočasno potekali v Kranju in 
mestu Konyi v Turčiji, spre-
jetih 31 avtoric, na slovenski 
pa 33,« je povedal pobudnik 
natečaja Vasja Doberlet. Na 
dogodku z naslovom Ženski 
svet so najboljšim podelili 
tudi medalje in pohvale.

Naj se vrnem k razstavi 
članic FD Janez Puhar. Prib-
ližno četrtina članov društva 
je žensk, tokrat pa svoja dela 
predstavljajo: Pika Doberlet, 
Valerija Jenko, Aleksandra 

Jereb, Biserka Komac, Mar-
ja Kraljič, Maja Krejan, Mi-
lena Kuhar, Špela Kurnik, 
Andreja Peklaj, Petra Pu-
har, Maša Snoj, Andreja Te-
ran, Anuška Vončina in Ur-
ška Wertl. Njihov fotograf-
ski pogled je navdušil pu-
bliko, ki je potrdila, kar je v 
zadnjem verzu soneta pose-
bej za to priložnost zapisala 
Biserka Komac: »Naš ženski 
krog je super, da ni tac'ga, / 
prepričat' zmor'mo s svojo 
fotko vsac'ga!«

Tako fotografirajo one
Tradicionalna razstava članic Fotografskega društva Janez Puhar Kranj ob dnevu žena v Layerjevi hiši 
ima naslov Pogled skozi žensko oko.

Kako čudovit je pogled skozi oči članic FD Janez Puhar, preverite v Galeriji Layerjeve hiše. 
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Jasna Paladin

Kamnik – V Galeriji Miha Ma-
leš so minuli teden predsta-
vili bibliografsko izdajo knji-
ge Obrazi iz sanj, v kateri je 
objavljenih 57 umetniko-
vih lesorezov, ki jih je Ma-
leš ustvarjal v letih 1923 in 
1924 in jih kasneje poime-
noval Obrazi, pa tudi vse nje-
gove pesmi, ki so bile do se-
daj objavljene v reviji Umet-
nost in še nikdar doslej na 
enem mestu. Knjiga je po-
membna tako z likovnega 
kot pesniškega vidika. Gra-
divo je zbrala in v knjigi ure-
dila Breda Ilich Klančnik, ker 
pa je tudi Maleš v svoji založ-
bi izdajal bibliofilske knjige, 
je tudi knjiga Obrazi iz sanj 

poseben primerek. Umetno-
stni zgodovinar Miklavž Ko-
melj je na predstavitvi pouda-
ril, da je Malešev pesniški pri-
spevek čeprav skromen, izje-
mno pomemben, saj pred-
stavlja povsem novo poglavje 
slovenske poezije iz sredine 
prejšnjega stoletja. Maleš kot 
pesnik je bil namreč po veči-
ni nežen in poetičen, a včasih 
hkrati tudi brutalno neposre-
den. Nova knjiga je nekaj po-
sebnega tudi za umetnikovo 
hči Travico Maleš Grešak, ki 
je priznala, da tudi sama oče-
ta kot pesnika ni poznala, 
čeprav je kakšno pesem rad 
zapisal tudi v številna pisma 
domačim, ki so še ohranje-
na, in je vseskozi imel izre-
den odnos do knjig.

Maleševi Obrazi iz sanj
V novi knjigi slikarja Miho Maleša spoznamo  
tudi kot pesnika.

Samo Lesjak

Kranj – Na njej so svoja mne-
nja strnili antropologinja dr. 
Svetlana Slapšak, filozof, 
družbeni kritik in publicist 
dr. Boris Vezjak, filozofi-
nja Mojca Kumerdej, igral-
ca v predstavi Vesna Pernar-
čič in Borut Veselko ter re-
žiser Primož Ekart. Pogovor 
je spretno krmarila Ana Ka-
lin, analitičarka v Forumu za 
enakopravni razvoj, ki je bil 
v vlogi častnega pokrovitelja 
dogodka.

O delitvi moči med spo-
loma so sodelujoči razmi-
šljali tako v kontekstu zgo-
dovinskega boja za pravice 
do enakopravnosti kot tudi 
dela aktualne družbene pro-
blematike. »V mnogih druž-
benih segmentih smo se na-
mreč oddaljili od pravic, ki 
so si jih ženske že pridobi-
le v preteklem obdobju, na 

površje pa ponovno priha-
jajo stari patriarhalni vzor-
ci razmerij moči med spolo-
ma, s katerimi bi morali že 
davno opraviti, pa nismo,« 
je opozorila Svetlana Slap-
šak in dodala: »Matriarha-
ta v zgodovini sploh ni bilo. 
Moč je bila in je še vedno v 
rokah moških – še vedno ži-
vimo v patriarhatu.«

»Še vedno prevladuje-
jo tradicionalne vredno-
te patriarhalnega sistema: 
ženska naj rodi otroke, os-
tane doma za štedilnikom, 
naj bo privlačna za moške 
in tiho. Do danes se ni spre-
menilo praktično nič – ra-
zen to, da je ženska dobila 
še več delovnih obveznosti, 
obenem pa je še bolj poto-
pljena v klišeje in norme, 
ki jih narekuje in vseskozi 
privzgaja patriarhat,« je de-
jala Vesna Pernarčič. »Ven-
dar pa, ali ni takšen model 

družbe,« kot je vprašala 
Ana Kalin, »ponižujoč tudi 
za moške, ki ob takšnem 
javnem dojemanju ženske 
izgubljajo enakovredno so-
govornico in tako siromaši-
jo tudi svoje življenje.« Bo-
rut Veselko je razmišljal: 
»Živimo v svetu, ko se zdi 
izbira mogoča in relativ-
no velika. Sami se oprede-
ljujemo okrog večine stva-
ri, čeprav včasih zgolj navi-
dezno. Za ženske, ki jih da-
nes dojemamo kot uspeš-
ne, velja, da dosegajo to, 
kar je prej veljalo za uspeš-
ne moške. Ženske si niso 
izbrale drugih področij in 
tudi sam pojem uspešnosti 
v družbi ostaja vodilo.«

Družbene delitve, ki jih 
poganja neskončna sla po 
dobičku kapitalističnega 
sistema, v katerega smo 
vpeti, v vrtinec izkorišča-
nja pravzaprav potegne 

oba spola – kot pravi Boris 
Vezjak, tudi moški dobiva-
jo vtis ogrožene, izumira-
joče vrste; kapitalizem lah-
ko posameznika v vsakem 
trenutku nadomesti s kom 
drugim, hkrati pa v ospred-
ju ohranja koncept spol-
ne fantazme, ki pa ni niko-
li naključna, temveč vedno 

propagandno ustrojena. 
Položaj žensk se je v zad-
njem obdobju vendarle vsaj 
v določenih ozirih izboljšal 
– denimo, da je ženska prej 
sploh prišla do izobrazbe, 
je morala imeti izjemno 
srečo, kaj šele, da bi v jav-
nosti sploh lahko artikuli-
rala svoja razmišljanja, je 

poudarila Mojca Kumerdej. 
Boj za enakopravnost in 
pravičnost je torej še vedno 
povsem aktualen. Pri tem 
pa je zato zelo pomemben 
prvi korak, da prepoznamo 
krivice ter predsodke naše 
družbe in o njih začnemo 
razmišljati, je sklenil reži-
ser Primož Ekart.

Čigava je moč
Kranjsko Prešernovo gledališče je ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, 
na oder znova postavilo pronicljivo dramo avtorja Davida Ivesa Venera v 
krznu. Predstava sproža mnoga razmišljanja o položaju in vlogi žensk v 
sodobni družbi, ob tej priložnosti pa so organizirali tudi okroglo mizo z 
naslovom 'Čigava je moč?'.

Z razmišljanjem in dejanji do opolnomočenja in enakopravnosti – sodelujoči na okrogli 
mizi v Prešernovem gledališču / Foto: Primož Pičulin



11Gorenjski glas
torek, 12. marca 2019

vilma.stanovnik@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Sobotna ve-
leslalomska tekma se je za-
čela z zamudo, saj je bila na 
smučišču gosta megla. Ko se 
je dvignila, so tako tekmo-
valci uživali v odličnih po-
gojih, navijači pa v soncu in 
dobrem vzdušju. Najhitreje 
je obe progi presmučal Nor-
vežan Henrik Kristoffersen, 
drugo mesto je pripadlo nje-
govemu rojaku Rasmusu 
Windingstadu, tretji pa je 
bil Švicar Marco Odermatt. 
Naš edini finalist je bil Žan 

Kranjec iz Bukovice pri Vo-
dicah, ki je tekmo končal na 
devetem mestu.

»Dal sem vse od sebe, a 
enostavno nisem dobil tiste 
hitrosti, ki bi si jo želel. Re-
zultat ni slab, vendar pa sem 
si želel več,« je po tekmi po-
vedal Kranjec, ki si je kot še-
sti veleslalomist sezone za-
gotovil finalni nastop konec 
prihodnjega tedna v Ando-
ri. »Upam, da bodo pogoji 
dobri, da mi uspe čim bolj-
še smučanje in posledično 
dober rezultat,« je povedal 
Žan Kranjec, ki je seveda z 

opravljenim delom to zimo 
lahko zadovoljen. »Za me-
noj je zagotovo dobra sezo-
na, vendar bo za to, da bom 
res ves čas v vrhu, treba na-
rediti še kaj več. K sreči vsa-
ko leto napredujem in verja-
mem, da bom še naprej,« je 
še dodal Žan Kranjec, ki si v 
slalomu najprej želi priti do 
boljše štartne številke. 

V Kranjski Gori je imel na 
nedeljski tekmi številko 46, ki 
ga ni pripeljala do uvrstitve v 
finalno vožnjo. Edini od naših 

se je v finale slaloma uvrstil 
Štefan Hadalin in na kon-
cu osvojil 21. mesto. Na zma-
govalnem odru po nedeljski 
tekmi so bili Švicar Ramon 
Zenhäeusern, Norvežan He-
nrik Kristoffersen in Avstri-
jec Marcel Hirscher, ki je tako 
le še potrdil že v soboto zaslu-
ženo osvojeni osmi veliki kri-
stalni globus.

Včeraj in danes pote-
ka v Kranjski Gori še finale 
evropskega pokala v velesla-
lomu in slalomu.

Žan Kranjec naš najboljši
Okoli sedemnajst tisoč navijačev je v soboto in nedeljo na 58. Pokalu Vitranc spodbujalo najboljše 
veleslalomiste in slalomiste sveta, za nekaj veselja v slovenskem taboru pa je z devetim mestom v 
veleslalomu poskrbel Žan Kranjec.

Žan Kranjec je v veleslalomu osvojil deveto mesto in bil naš 
najboljši tekmovalec na 58. Pokalu Vitranc. / Foto: Tina Dokl

Za presenečenje je na sobotni tekmi poskrbel 
drugouvrščeni Norvežan Rasmus Windingstad, zmagal 
je njegov rojak Henrik Kristoffersen, tretji pa je bil Švicar 
Marco Odermatt. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna so no-
gometaši v prvi slovenski 
nogometni ligi Telekom od-
igrali tekme 22. kroga. So-
botni spored se je začel s tek-
mo v Kranju, kjer je Triglav 
gostil Olimpijo. Pred oko-
li tisoč navijači so Ljubljan-
čani začeli silovito in ime-
li pobudo, a so se domačini 
dobro postavili in v višini ka-
zenskega prostora prekinja-
li njihove nalete vse do 28. 
minute, ko se je skozi doma-
čo obrambo sprehodil As-
mir Suljić in žogo poslal za 
hrbet sicer odlično razpolo-
ženega čuvarja domače mre-
že Jalen Arka. Tudi v nada-
ljevanju so se vrstili napadi 
in v 54. minuti je sodnik Ma-
tej Jug prestrogo kaznoval 
domačine ter Olimpiji doso-
dil enajstmetrovko. Izvaja-
lec najstrožje kazni je bil Ste-
fan Savić, ki pa je žogo pos-
lal mimo domačih vrat. V 

končnici tekme so Kranjča-
ni uprizorili izjemen preo-
brat. Najprej je bil po igra-
nju z roko v kazenskem pro-
storu z 11 metrov uspešen 
David Tijanić, v četrti minu-
ti sodnikovega podaljška pa 
je isti igralec, po dvojni po-
daji s Tomom Žurgo, zadel 
še za 2 : 1. V 

V nedeljo so nogometaši 
Domžal gostili Aluminij in 
zmagali s 3 : 0. Za domačine 
so zadeli Adam Gnezda Če-
rin, Shamar Amaro Nichol-
son in Slobodan Vuk. Dom-
žalčani so na lestvici tretji s 
34 točkami, Triglav na sed-
mem mestu pa ima 25 točk.

S spomladanskim delom 
tekmovanja se je nadaljevalo 
prvenstvo v drugi SNL. Kal-
cer Radomlje je s 5 : 1 pre-
magal Ilirijo 1911, Roltek 
Dob pa se je z ekipo Beltin-
cev razšel z 1 : 1. Na lestvici 
vodi Kalcer Radomlje z 39 
točkami, Roltek Dob je z 31 
točkami četrti.

Triglav ugnal Olimpijo
Nogometaši Triglava so v soboto premagali 
Olimpijo, Domžalčani pa v nedeljo Aluminij.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli četrtek so 
se člani AVK Triglav Kranj 
zbrali na rednem volilnem 
občnem zboru ter po spre-
jetih poročilih pogumno 
začrtali cilje za naslednja 
leta. »Kot poslanka držav-
nega zbora in kot članica od-
bora za šolstvo, mladino in 
šport se zelo zavzemam za 
šport, kot mama vaterpoli-
sta pa sem si že pred leti za-
dala, da bomo v klubu skuša-
li ustvariti čim boljše pogoje 
za razvoj vaterpola in mu z 
združenimi močmi in ener-
gijo skušali vrniti nekdanji 
ugled,« je povedala Mateja 
Udovč.

Na občnem zboru so nato 
izbrali tudi vodstvo kluba, 
kot je pojasnil novi predse-
dnik Zmago Zadnik, pa je 
eden od najpomembnejših 
ciljev zagotoviti denar za po-
novno nastopanje v Jadran-
ski ligi, kar bi pomenilo, da 
bo članska ekipa lahko igrala 
na višjem nivoju. Načrt no-
vega vodstva kluba je tudi va-
terpolo spet igrati v letnem 
bazenu in s tem poskrbe-
ti, da bo bolj privlačen tudi 
za mlade. V klubu si želijo 
tudi več sodelovanja s šola-
mi, načrtujejo pa tudi tako 
imenovano vaterpolsko aka-
demijo, s katero bi v Kranj 
na treninge vabili različne 
vaterpolske reprezentance.

Novo vodstvo in načrti
Kranjski vaterpolisti so na volilnem občnem zboru 
za novega predsednika izbrali Zmaga Zadnika.

Škofja Loka – Ekipa škofjeloških rokometnih prvoligašev Ur-
banscape Loka je v ligi NLB minuli petek igrala v Trebnjem in 
z domačim moštvom Trimo izgubila s 25 : 22. Ker so Ločani 
dosegli 22 golov, imajo boljšo gol razliko od Trima in so na 
šestem mestu na lestvici z dvema točkama prednosti pred 
Trimom. Na zadnji tekmi rednega dela bodo Ločani v soboto 
ob 20. uri gostili Koper.

Loški rokometaši na robu lige za prvaka

Kranj – Konec tedna je v Mariboru potekal finalni košarkarski 
turnir pokalnega tekmovanja za članice. V sobotnem polfinalu 
se je ekipa Triglava, ki je lani osvojila naslov pokalnih zmago-
valk, pomerila s Cinkarno Celje. Tekma se je začela izenačeno 
in varovanke Ernesta Novaka so držale priključek z nasprotni-
cami. Druga četrtina je pripadla Celjankam, Kranjčanke pa so 
popustile in na odmor odšle s 17 točkami zaostanka. V drugem 
polčasu je bila igra izenačena, v zaključku tekme pa so trigla-
vanke naredile serijo 11 : 0, kar pa je bilo premalo za preobrat 
in Štajerke so zmagale z 80 : 70. V finalu je Cinkarna Celje 
premagala Akson Ilirijo in osvojila naslov pokalnih zmagovalk.

Celjanke v polfinalu pokala boljše od Kranjčank

Vilma Stanovnik

Kranj, Jesenice – Hokejski 
konec tedna se je začel mi-
nuli četrtek zvečer, ko so ho-
kejisti moštva SIJ Acroni Je-
senice gostovali v Kranju. V 
dvorani Zlato polje je bila 
namreč na sporedu druga 
tekma polfinala državnega 
hokejskega prvenstva. Na 
prvi so državni prvaki prej-
šnji petek na Jesenicah Tri-
glav premagali kar s 16 : 1, 
na povratnem srečanju pa 
je bilo precej bolj napeto, 
saj so Kranjčani izkoristili 
prednost domačega ledu in 
z borbeno igro niso dopus-
tili večje prednosti gostom. 
Končni rezultat je bil 5 : 6 v 
korist Jeseničanov.

»Od ekipe sem zahteval, 
da igramo stoodstotno. Da-
nes je bilo to težje, saj smo 
se sredi noči vrnili s tekme 
z Dornbirnom. Tudi Triglav 
se je izkazal kot dobra ekipa 
in odigrali smo kvalitetno 
tekmo, ki je bila zanimiva 
tudi za gledalce,« je povedal 
trener Jeseničanov Marcel 

Rodman. Jeseničani se bodo 
za novo lovoriko naslova dr-
žavnih prvakov tudi letos bo-
rili s SŠ Olimpijo, ki je v dveh 
polfinalnih tekmah dvakrat 
premagala Slavijo Junior. 
Razpored finala končnice je 
odvisen od razpleta v Alpski 
hokejski ligi (AHL), kjer na-
stopata oba finalista.

Jeseničani so na zadnji 
tekmi rednega dela AHL v 
soboto gostovali pri ekipi 
SG Cortina Hafro in zmaga-
li kar z 0 : 7. V odlični formi 
tako danes ob 18. uri v doma-
či dvorani pričakujejo ekipo 
Wipptal Broncos Weihen-
stephan. Z moštvom iz Vipi-
tena jih drugi obračun čaka v 
četrtek v Italiji.

V Kranju pa je bila v sobo-
to odigrana prva tekma os-
mine finala Mednarodne 
hokejske lige (IHL). Triglav 
je gostil ekipo KHL Mladost 
in zmagal z rezultatom 4 : 2. 
Druga tekma bo v Zagrebu 
jutri zvečer.

V nedeljo pa so kranjsko 
ledno ploskev napolnili naj-
mlajši slovenski hokejisti. 

Hokejski klub Triglav Kranj 
je namreč pripravil turnir 
hokejskih šol za ekipe do 
šest let, do osem let in do de-
set let. Turnirja se je udele-
žilo okoli dvesto mladih ho-
kejistk in hokejistov iz HK 
Slavija Junior, HDK Mari-
bor, HDD Bled in domačega 

Triglava. Igralci vseh ekip so 
prikazali všečen hokej, naj-
mlajši pa so pridobili prve 
tekmovalne izkušnje. Ob 
koncu vsake tekme je sledil 
bučen aplavz za mlade ho-
kejiste ter njihove mentorje, 
tako da so iz Kranja vsi odšli 
kot zmagovalci.

Jeseničani so v dobri formi
Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so na zadnji tekmi rednega dela Alpske hokejske lige na 
gostovanju visoko premagali ekipo iz Cortine in si zagotovili osmo mesto. Že danes se bodo v domači 
dvorani pomerili z ekipo iz Vipitena. Živahno je bilo tudi na kranjski ledni ploskvi.

Na kranjskem ledu so se v nedeljo predstavili najmlajši 
upi slovenskega hokeja in dokazali, da za njegov razvoj in 
popularnost ni skrbi. / Foto: Tina Dokl
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Aleš Kozjek

3D-tiskalnik za vsako gospodinjstvo?  
Zakaj pa ne ...

T e h n i š k i  k o T i č e k

Takoj lahko rečemo, da da-
nes 3D-tisk ni več nekaj no-
vega revolucionarnega, in 
že kar težko najdemo koga, 
ki o 3D-tiskanju ni še niče-
sar slišal.

Kaj je 3D-tiskanje? Tridi-
menzionalni tisk (3D-tisk) je 
proces izdelave prostorskih 
trdnih predmetov, objektov 
na podlagi 3D-digitalnih mo-
delov (načrtov). Sam začetek 
3D-tiska sega že v osemde-
seta leta prejšnjega stoletja. 
Njegov prvotni namen pa je 
bil hitro, cenovno ugodno in 
učinkovito ustvarjanje pro-
totipov v vseh sferah.

Kako poteka standar-
dni postopek 3D-tiskanja? 
Za tisk se danes uporablja 

veliko različnih materialov 
kot npr. guma, plastika, pa-
pir, poliuretanski materiali, 
kovine in celo naravni bio-
loški materiali. Izbira mate-
riala je odvisna od zmoglji-
vosti in tipa tiskalnika. Naj-
pogostejši princip delovanja 

pri tiskalnikih nižjega ce-
novnega razreda je nanos 
topljenega polimera skozi 
majhno šobo. Polimer je v 
večini primerov topljiva pla-
stika z ugodnimi lastnostmi 
za topljenje in hlajenje (str-
jevanje). 3D-tiskalnik med 

tiskanjem vleče filament v 
ogrevano glavo, kjer se ta 
stopi in skozi šobo nanese 
plastiko na tiskalno poste-
ljo. Za pravilno delovanje pa 
se mora biti šoba ali tiskal-
na glava sposobna premikati 
po delovnem prostoru v vsaj 
treh oseh – torej material v 
slojih nanašamo v treh di-
menzijah, ki se sproti strju-
je in formira želeno končno 
obliko.

Kaj pa stroški? 3D-tisk je v 
zadnjem času postal razpo-
ložljiva možnost tudi sleher-
nemu potrošniku in ustvar-
jalcu, saj so cene naprav in 
materialov močno padle. 
Tako lahko danes na sple-
tu kupimo 3D-tiskalnikže za 

manj kot dvesto evrov. Cena 
materiala za tisk je padla pod 
deset evrov za kilogram. Tis-
ti z več ustvarjalne žilice pa 
si 3D-tiskalnik lahko sestavi-
jo kar sami doma, saj je mož-
no vse komponente tiskalni-
ka kupiti na spletu.

Kaj torej tiskati doma? Ti-
skajo se lahko miniaturni 
modeli, darila, nakit, igra-
če in še mnogo drugih stva-
ri, ki si jih človeški um zaže-
li. Vedno več uporabnikov 
pa vidi prednosti predvsem 
v poceni izdelavi nadome-
stnih in rezervnih delov za 
domače gospodinjstvo ter 
možnosti izdelave namen-
skih (unikatnih) orodij in 
pripomočkov.

Jelena Justin

Upam si trditi, da Gorenj-
ci hribe na vzhodu Slovenije 
bolj slabo poznamo. Pozna-
mo tiste najbolj znane, pre-
cej neznani pa so nam tisti, 
ki so bolj skromne nadmor-
ske višine, a zato nič manj 
lepi in prijetni. Številni med 
njimi so izjemno strmi in 
veliko jih skriva v sebi zani-
mivosti, ki obisk naredijo še 
malce bolj privlačen. Eden 
takih je zagotovo Žusem, ki 
leži na severnem delu Koz-
janskega. 

Zapeljemo se po štajer-
ski avtocesti mimo Celja 
proti Mariboru. Na izvozu 
Dramlje zapustimo avtoce-
sto ter nadaljujemo v sme-
ri Šentjurja, od tam pa sko-
zi vasi Gorica pri Slivnici, 

Rakitovec in Šmarje pri Jel-
šah. Ko dosežemo Javorje, 
je na levi strani Turistična 
kmetija Žurej - Ječovo, kjer 
je naše izhodišče. Parkira-
mo pri kmetiji in se poda-
mo čez travnik, kjer doseže-
mo gozd in prvi smerokaz, 
ki nas usmeri levo. V spo-
dnjem delu zložen vzpon, ki 
poteka po širokem kolovo-
zu, se hitro zoži in nas pri-
pelje do strmega vzpona, ki 
se imenuje Kurčev hrib. Za-
kaj, vam bo povedala ena od 
objavljenih fotografij. Sicer 
pa je predel celo zavarovan z 
leseno ograjo, ki je sicer pot-
rebna prenove, a v mokrem 
kar prav pride. Na vrhu Kur-
čevega hriba je klopca, da si 
lahko oddahnemo. Zaviju-
gamo po gozdnem slemenu, 
malce izgubimo višino, nato 

pa v prečnem vzponu pride-
mo do t. i. Grofovega štan-
ta, starega ledinskega ime-
na še iz časa viteza Poppa 
de Suzzenheima. Na Grofo-
vem štantu je križišče poti. 
Povzpeli se bomo po strmi 
in zelo zahtevni poti, sesto-
pili pa po panoramski poti. 
Nadaljujemo na drugi stra-
ni ceste, strmo v hrib. Pot je 
nadelana, narejene so sto-
pnice. Strm vzpon nas pri-
pelje do skalnega skoka, pre-
ko katerega je speljana jekle-
nica. In na vrhu? Ja, tam je 
pa jelenček. Markirana pot 
nas pripelje povsem na rob 
pobočja, kjer se je verjetno 
zgodil podor, spodaj pa gra-
dijo makadamsko cesto. 
Spet se strmo povzpnemo 
in dosežemo skale, kjer so 
jeklenice in številne skobe. 

Povzpnemo se čez in že smo 
na vrhu. Na vrhu Žusma, 
669 m, stoji Stolp ljubez-
ni. Zakaj Stolp ljubezni? Kot 
pravijo informacijske table, 
zato, ker je na Žusmu vse v 
znamenju ljubezni: na hri-
bu je cerkev, ki je posvečena 
sv. Valentinu, zavetniku za-
ljubljencev, vsako leto je or-
ganiziran valentinov pohod. 
Razgled s stolpa je veličas-
ten, saj seže od Kamniško-
Savinjskih Alp, Karavank, 
Pohorja, Boča, Donačke 

gore, na zahodu in jugu pa 
se odpre pogled na hribčke, 
kot so Kunšperška gora, Or-
lica, Vetrnik, Oslica, Rudni-
ca, Bohor. Z vrha sestopi-
mo po panoramski poti sko-
zi gozd, čez travnik, pa spet 
malce navzgor. Sledi malce 
strm sestop, ki nas pripelje 
na makadamsko cesto, ki ji 
sledimo v smeri Žurej–Ječo-
vo. Gremo mimo stare koz-
janske hišice, kjer sledimo 
desni stezi, ki nas mimo vi-
kenda pripelje do kmetije 

Užmah, kjer nas pozdra-
vi ogromen bernardinec. 
Spuščamo se po cesti, ki 
nas pripelje nazaj na Grofov 
štant. Ob smerokazu zavije-
mo na markirano stezico in 
se po njej začnemo spuščati 
na izhodišče. Še enkrat gre-
mo čez Kurčev hrib, nato pa 
skozi gozd nazaj do jeklene-
ga konjička. 
Nadmorska višina: 669 m 
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Žusem (669 n. m.)

Stolp ljubezni 
Obisk severnega dela Kozjanskega. Žusemski grad, na drugi strani hriba, 
se prvič posredno omenja leta 1203 v daritveni listini viteza, krškega 
ministeriala Poppa de Suzzenheima, po katerem tako grad kot hrib  
nosita ime. 

Razlog za ime Kurčev hrib / Foto: Jelena Justin Zavarovani del poti. Ponekod precej strmo. / Foto: Jelena Justin 

Stolp ljubezni, ki ponudi fantastičen razgled / Foto: Jelena Justin
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IZLET /  OD 27. DO 29.  APRILA 2019

Toskana in otok Elba
Najprej bomo obiskali zanimivo mestece San Gimignano ter očarljivo srednjeveško 
Sieno, ki je nenehno tekmovala s Firencami. Srčika mesta je krožni trg Piazza del 
Campo, prizorišče konjskih dirk Palio, ki so najznamenitejša mestna prireditev. 
Zanimiv je mogočni stolp Mangia z mestno hišo, videli bomo tudi katedralo ter 
številne palače. Po zajtrku se bomo s trajektom odpeljali na Elbo, ki je največji tos
kanski otok, na katerem je ujetništvo preživljal vojskovodja Napoleon. Ogledali si 
bomo cesarjevo vilo v San Martinu in se nato odpeljali na vzhodno obalo, kjer se 
bomo seznanili z otoškimi minerali. Popoldne se bomo ponovno vkrcali na trajekt 
in od pluli v Piombino. Tretji dan se bomo odpeljali v Firence, prestolnico umetnos
ti, muzejev in zibelko renesanse. V mestni silhueti dominira stolnica (Il Duomo) z 
značilno kupolo iz opečnih strešnikov in belega marmorja, ki je arhitekturna moj
strovina za vse čase! Ob njej stojita zvonik in krstilnica. Najpomembnejše mestne 
stavbe so palača Vecchio, medičejska palača Pitti ter Galerija Uffizi, kjer hranijo li
kovne in kiparske stvaritve svetovnega slovesa. Dan, preživet v prestolnici, kamor so 
se zatekali najpomembnejši misleci, umetniki in znanstveniki, bo vse prehitro minil. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, vstopne mestne takse za San Gimignano, Sieno in 
Firence, vožnjo s trajektom na Elbo, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije v dvoposteljnih sobah, 
turistično vodenje z licenco GZS, organizacija ter DDV. Obvezno doplačilo vodniku na poti: turistična taksa 
v Italiji – 3 evre na osebo.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj  04/ 20 13 220, Škofja Loka  04/ 51 70 305, 
Radovljica  04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 229 €
(ob prijavi 40 gostov)

Maja Bertoncelj

Tržič – V začetku marca se je 
na tekmi v turnem smuča-
nju Zelenica Ski Raid z dru-
gim mestom od tekmoval-
nega športa poslovil 33-letni 
Nejc Kuhar, dolga leta naš 
najboljši turni smučar in 
odličen gorski tekač. Še lani 
je na evropskem prvenstvu 
v turnem smučanju osvo-
jil 13. mesto v disciplini ver-
tical in dvajseto mesto v in-
dividual, bil v obeh discipli-
nah tudi državni prvak, zno-
va zmagal na Teku na Grin-
tovec in bil tretji na Vertikal 
kilometru v Canazeiu v Ita-
liji. Kot pravi, so njegove sa-
nje uspeti v tem, česar se je 
lotil. V tekmovalnem športu 
je bil uspešen. 

Odločili ste se za konec tek-
movalne kariere. Kaj to po-
meni z vidika vaše nadaljnje 
športne aktivnosti?

»Bolj kot ne je to preklop 
v glavi, da nisem več tek-
movalno usmerjen v vsako-
dnevni trening. Zadnjih 15 
let sem treniral po šestkrat 
na teden – ne glede na vre-
me. Gorski tek in turno smu-
čanje nista dvoranska športa 
in ni bilo vedno lahko. Odlo-
čitev ni prišla čez noč. Zore-
la je že kar dobro leto, mor-
da celo dve. Časa mi primanj-
kuje na vseh področjih. Zad-
njih nekaj let sem lovil vsako 
minuto. Bil je čas, da rečem, 
da je tekmovalnega športa na 
takšni ravni dovolj. Ta odloči-
tev seveda ne pomeni, da se 
ne bom več ukvarjal s špor-
tom. Šport je bil in bo ostal 
del mojega življenja.«

Vas bomo na tekmi še kdaj 
videli?

»To puščam odprto. Ne 
bom rekel, da me nikoli več 
ne boste videli na tekmi, ker 
se zarečenega kruha največ 
poje. Za zdaj pa nimam no-
bene želje.«

Ste turni smučar in gorski 
tekač. V prvi vrsti ...

»V osnovi sem se vedno 
imel za turnega smučarja in 
tudi ves trening je bil osre-
dotočen na to. Veliko bolj 
uživam pozimi, komaj ča-
kam sneg, dobre razmere, 
da grem s smučmi v hribe. 
Turno smučanje je bil ved-
no moj prvi šport, poleti pa 
ga je za trening dobro dopol-
njeval gorski tek in kot neka-
kšna motivacija so bile tudi 
tekme.«

Lahko rečeva, da ste prvi slo-
venski turni smučar, ki je na 
ta šport začel gledati v bolj 
profesionalnem smislu?

»Od mojega 18., 19. leta 
je bil trening zelo osredoto-
čen. Začela sva sodelovati s 
trenerjem Iztokom Cukjati-
jem. Deset let mi je poma-
gal, da sem prišel do takšne-
ga nivoja, zadnjih pet let pa 
sem treniral bolj kot ne po 
svojih občutkih. S trenerjem 
sva začela drugače jemati 
turno smučanje, ga odkriva-
la na novo. Prej se pri nas z 
njim ni nihče ukvarjal na ta-
kšnem nivoju. Veliko je bilo 
preskušanja. Po 15 letih je 
znanja toliko, da bi verjetno 
sedaj od začetka delal čis-
to drugače, kot sem takrat, 
napredoval bi hitreje. Spre-
menil se je tudi sam sistem 

treninga. Časi se spreminja-
jo, tudi znanja o športu ... 
Veseli me, da sva odkrila ve-
liko novih stvari, da je sedaj 
mojim naslednikom lažje.«

Zelo uspešno gre po vaši 
poti Luka Kovačič.
»Upam, da bo vztrajal čim 
dlje. Vem pa, da ni lahko. V 
turnem smučanju je v Slove-
niji zaradi razmer, pogojev 
za trening zelo zahtevno do-
seči nivo, da si lahko konku-
renčen v mednarodni kon-
kurenci. Luka ima možnost 
nastopiti tudi na olimpijskih 
igrah. Deset let je mlajši od 
mene in mislim, da bomo v 
tem času tudi turno smuča-
nje že videli na olimpijskih 
igrah.«

Vaša najljubša turna smuka?
»Prihajam iz Kokre, doma 

pa sem sedaj v Kovorju pri 
Tržiču, tako da me na Zele-
nici lahko videvate praktič-
no vsak dan. Imam naštudi-
ran vsak meter pobočij. Ved-
no najdem linije, terene, ki 
mi ustrezajo. Z veseljem pa 
grem tudi kam drugam. Po-
zimi, če poznaš razmere in 
hribe, lahko na vsakem tere-
nu najdeš idealne pogoje in 
najlepšo turno smuko.«

Prelomnice, uspehi v karie-
ri, ki bi jih posebej omenili?

»V turnem smučanju pre-
hod iz mlajše članske v član-
sko kategorijo, ko sem us-
pel z nekaj uvrstitvami med 
najboljših deset, kar mi je 
prineslo sponzorje, ki so 
me spremljali zadnjih de-
set let in mi sploh omogo-
čili, da sem se toliko časa 

lahko ukvarjal s tem špor-
tom na takšni ravni. Dose-
gel sem nivo, ki sem ga z 
leti nadgrajeval in dosegel 
številne uspehe doma in v 
tujini. Zadnjih pet let neke-
ga rezultatskega napredka 
ni bilo več, čeprav sem fi-
zično in tudi sicer ogromno 
napredoval še. Mednarodna 
konkurenca je vsako leto 
večja, močnejša. Iz poletne-
ga dela pa bi omenil zma-
go na tekmi Dolomites Ver-
tical Kilometer v Canazeju, 
kjer sem premagal številne 
odlične gorske tekače, in se-
veda prvo zmago v gorskem 
Teku na Grintovec. Zanj 
sem od mladih nog rekel, 
da bom tam enkrat zmagal. 
Uspelo mi je, in to v moč-
ni mednarodni konkurenci. 
Na ta rezultata sem zelo po-
nosen.«

Če se vrneva k turnemu 
smučanju: kako gledate na 
njegov razvoj, število ude-
ležencev na tekmovanjih ne 
raste?

»Razmah klasičnega tur-
nega smučanja je iz leta 
v leto ogromen, z njim se 
ukvarja vedno več ljudi, tudi 
sam pa iščem odgovore, za-
kaj se tekmovalna zvrst ne 
razvije do te mere, kot se 
razvija na primer tekmo-
valni trail tek. Tekmovalno 
turno smučanje je specifi-
čen, tehničen šport. Tisti, ki 
imajo motivacijo, se mu ve-
liko posvečajo in tekmuje-
jo, drugi so usmerjeni pred-
vsem samo v uživanje v hri-
bih. Razlog je tudi v tem, da 
je oprema za klasično tur-
no smučanje povsem nekaj 

drugega kot za tekmovalno. 
Stanje, kakršno je pri nas, 
opažam tudi v tujini. Feno-
men je le Italija, ki ima og-
romno bazo tekmovalcev in 
jih že v mladinskih katego-
rijah do 18 let na državnih 
prvenstvih nastopa po več 
sto. Je pa v tem edina. Kar se 
drugih držav tiče, bi se zani-
manje za tekmovalno turno 
smučanje znalo povečati, če 
bo postalo olimpijski šport.«

Ostajate v športu. Kaj vam še 
zapolnjuje čas?

»Služba, zaposlen sem kot 
poslovodja v športni trgovi-
ni, in čim več časa skušam 
preživeti z družino, z dvema 

majhnima otrokoma. Imam 
še številne projekte pred-
vsem v turnem smučanju, 
kot so organizacija tekem, 
tečaji ... Od ustanovitve sem 
tudi predsednik Društva za 
razvoj turnega smučanja.«

Zanimivo, da ste po izobraz-
bi univerzitetni diplomirani 
geograf.

»Res, da sem v drugih vo-
dah, ni mi pa niti malo žal, 
da sem študiral geografijo. 
Študij ti da drugačen pog-
led na svet, znanje, ki ga 
brez tega ne usvojiš. Poma-
gal mi je tudi v tej službi in 
mi bo zagotovo tudi v priho-
dnosti.«

Kuhar končal kariero, a ostaja v športu
Turni smučar in gorski tekač Nejc Kuhar je končal svojo dolgoletno tekmovalno športno pot, na kateri je dosegel številne uspehe in oral ledino slovenskega 
tekmovalnega turnega smučanja na visoki ravni. »Mojim naslednikom je sedaj lažje,« pravi. Šport še naprej ostala del njegovega življenja.

Nejc Kuhar ostaja na turnih smučeh, a brez startne številke: 
»Turno smučanje in šport nasploh sta bila in bosta del 
mojega življenja.« / Foto Žiga Eržen

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V športni dvo-
rani na Trati je v začetku 
marca v organizaciji Špor-
tne zveze Škofja Loka in 
Športnega društva Poljane 
potekal prvi od osmih šaho-
vskih turnirjev šestega ciklu-
sa za Pokal Poljanske doline 
Minervo 2019. 

V konkurenci petdese-
tih igralcev iz vse Sloveni-
je je s 7,5 točke prvič zma-
gal FIDE mojster Piotr Ti-
magin pred Evaldom Ule-
tom ter Sergeyem Trusse-
vichem. V kategoriji senio-
rjev je slavil Leon Mazi, pri 
mladincih pa Simon Trus-
sevich. Na turnirju je igra-
lo tudi rekordno število 

domačih igralcev z obmo-
čja Upravne enote Škofja 
Loka, kar 23, med kateri-
mi je bil najboljši Vojko Re-
ven iz Gorenje vasi, ki je v 
skupnem točkovanju zase-
del 17. mesto z doseženimi 
petimi točkami od devetih 
možnih. Turnir je štel tudi 
za prvenstvo občine Škofja 
Loka ter za Športno-rekre-
acijske igre. V konkuren-
ci loških igralcev je zmagal 
Samo Bobnar.

Letošnji ciklus bo podob-
no kot lanski potekal po ce-
lotnem območju Poljanske 
doline, Železnikov in Idrije. 
Naslednji turnir bo 13. apri-
la prvič na Hotavljah in bo 
štel tudi za prvenstvo obči-
ne Gorenja vas - Poljane.

Za šahisti prvi turnir
Turnirji za Pokal Poljanske doline z močno 
udeležbo
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Andraž Sodja

Kranj – Na zatožno klop 
Okrožnega sodišča v Kranju 
je minuli petek znova se-
del Franc Kleindienst, ki ga 
obtožnica skupaj s soprogo 
Glorio in Alenom Lovićem 
bremeni povzročitve poseb-
no hude telesne poškodbe, 
zaradi katere je septembra 
lani v bivalniku za brezdom-
ce umrl njihov znanec Ma-
tevž Potočnik Muzga. Glorie 
tokrat niso privedli na sodiš-
če, vendar se je strinjala, da 
se obravnava nadaljuje v nje-
ni odsotnosti. Tretji obtože-
ni Alen Lović je na predob-
ravnavnem naroku januar-
ja letos kaznivo dejanje priz-
nal, pri tem pa dodal, da je 
bil pri tem pod vplivom alko-
hola in Kleindienstovih. So-
dnica Andrijana Ahačič mu 
je zato v skladu s predlogom 
kranjskega tožilstva izrekla 
sedemletno zaporno kazen, 
na višino katere pa se je Lo-
vić pritožil. Višje sodišče bi 
ga moralo zaslišati minuli 
četrtek, a ga niso pripeljali iz 
pripora, zato je seja višjega 
sodišča odpadla in je sklica-
na za 14. marec. Dokler sod-
ba Loviću ne postane prav-
nomočna, pa ga ne morejo 
zaslišati kot pričo na sojenju 
proti soobtoženima zakon-
cema Kleindienst.

Na zadnji obravnavi so 
tako lahko zaslišali le četve-
rico policistov, ki je imela 

z zakoncema Kleindienst, 
Lovićem in žrtvijo opravke 
v dneh pred tragedijo. Po-
licisti so na sodišču opisa-
li uradna posredovanja dan 
pred storitvijo kaznivega de-
janja zaradi vrste kršitev jav-
nega reda in miru ter pre-
povedi približevanja, ki je 
bila zaradi preteklega nasi-
lja nad ženo izrečena Fran-
cu Kleindienstu. Opisali so 
tudi okoliščine prijetja osu-
mljenih v bližini bivalnika 
za brezdomce na Jesenicah 
dan pred odkritjem pokoj-
nega. Policisti so potrdili, da 
tedaj niso posumili, da v bi-
valniku leži hudo pretepena 
žrtev, ki so jo tako našli šele 

naslednji dan, ko je poškod-
bam že podlegla. Pojasnili 
so, da so bili pokojnik in ob-
toženci dobri znanci, zara-
di odnosa, ki je prehajal od 
prijateljskega k sovražnemu 
in nazaj, pa tudi stari znan-
ci policistov. Vsi so tudi uži-
valci alkohola in prepoveda-
nih drog, je izvedelo sodišče. 

Po zatrjevanju tožilstva je 
usodnega dne, 8. septembra 
lani, v bivalnem kontejnerju 
prišlo do hudega prepira, ki 
se je končal s pretepom, pri 
tem pa naj bi pokojni utrpel 
vsaj 65 udarcev in brc. Sprva 
so trojico obtožili uboja v so-
storilstvu, a ker ni bilo izka-
zanega naklepa, je tožilstvo 

kaznivo dejanje omililo v 
očitek povzročitve posebno 
hude telesne poškodbe, ki 
je imela za posledico smrt 
oškodovanca, za kar je zag-
rožena kazen od treh do 15 
let zapora.

Zaslišanje soobtožene-
ga Lovića ostaja poleg listin-
skih dokazov, ki so bili vlože-
ni naknadno, še edini dokaz, 
ki ga nameravajo izvesti v ka-
zenskem postopku. V priča-
kovanju, da bo sodba zoper 
Lovića do tedaj postala prav-
nomočna, je sodnica Andri-
jana Ahačič novo obravna-
vo napovedala za 27. marca 
letos, ko bi se sojenje lahko 
tudi končalo. 

Skesani Lović želi nižjo kazen
Na kranjskem okrožnem sodišču se je v petek nadaljevalo sojenje Francu Kleindienstu in njegovi ženi 
Glorii, ki jima obtožnica očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, zaradi katere je lani na 
Jesenicah umrl njun znanec.

Petkovo sojenje, na katero so iz pripora pripeljali le Franca Kleindiensta (na sliki), je 
potekala v odsotnosti soobtožene žene Glorie, na sodišču pa so zaman pričakovali tudi 
tretjega obtoženca Alena Lovića, ki ga nameravajo zaslišati kot pričo. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Davča – Na kmetiji Pri Kriv-
cu v Davči je minuli četrtek 
okoli 23. ure izbruhnil velik 
požar, s katerim se je več ur 
borilo 57 gasilcev iz prosto-
voljnih gasilskih društev Že-
lezniki, Rudno, Selca, Zali 
Log in Davča. Kljub njihove-
mu trudu je bilo opustošenje 
veliko, saj so do tal pogoreli 
kurilnica, stara hiša, gospo-
darsko poslopje s hlevom in 
z žago, ogenj je delno poško-
doval tudi novo stanovanjsko 
hišo in bil usoden tudi za več 
živali, saj je v požaru pogini-
lo sedem prašičev in teliček. 
Ostalo živino so iz hleva še 
pravočasno umaknili doma-
či. V požaru je nastala veli-
ka gmotna škoda, zato so so-
vaščani že začeli zbirati po-
moč, smo še izvedeli. 

»Ko smo prispeli na kraj 
požara, je bil ta že polno raz-
vit. Ogrožal je tudi bližnjo no-
vejšo stanovanjsko hišo, zato 
je bila naša prva naloga, da 
jo obvarujemo pred ognjem, 
hkrati pa smo se trudili požar 
omejiti, kar nam je uspelo ob 
1. uri, intervencijo pa smo 
končali okoli 6. ure. Na kra-
ju so ostali še davški gasilci, 
ki so še prekopali požarišče 
in pomagali pri čiščenju,« 
je razložil občinski gasilski 
poveljnik Klemen Šmid, ki 
je tudi vodil intervencijo. Ta 
je bila še dodatno zahtevna, 
ker na območju ni hidran-
tnega omrežja, zato so mora-
li gasilci vso vodo pripeljati s 
seboj, je dodal. Šlo je tudi za 
največjo intervencijo zaradi 
požara v zadnjih letih na ob-
močju občine Železniki, je še 
pojasnil. 

Kraj požara so si nasled-
nji dan ogledali tudi kri-
minalisti in ugotovili, da je 
najprej zagorelo v kurilni-
ci, ogenj pa se je od tam raz-
širil na gospodarsko poslo-
pje z delavnico in na del sta-
novanjske hiše. »Pogorela 

je kurilnica z delavnico, go-
spodarsko poslopje, škoda 
pa je tudi na delovnih stro-
jih in orodju. Poginilo je še 
nekaj živali. Nastala je ve-
lika materialna škoda,« je 
sporočil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. 

V Davči sredi noči izbruhnil požar
V Davči je v noči na minuli petek zgorelo gospodarsko poslopje z delavnico in hlevom, poginilo je tudi 
več prašičev in teliček. Stanovanjsko hišo je gasilcem v večjem delu uspelo obraniti pred ognjem. 

V požaru je zgorelo gospodarsko poslopje s hlevom in žago. 

Andraž Sodja

Jesenice – Včeraj nekaj mi-
nut pred 7. uro zjutraj je na 
avtocesti pri Jesenicah priš-
lo do trčenja tovornih vo-
zil. V nesreči je bil udele-
žen priklopnik, ki se je silo-
vito zaletel v prikolico v ko-
loni stoječega tovornjaka z 
avtomobili. Obe udeleženi 
vozili pripadata slovenski-
ma prevoznikoma, povzro-
čitelj pa je poškodbam na 
kraju nesreče podlegel, so 

razložili na Policijski upravi 
Kranj. Gorenjski policisti so 
ob tem poudarili, da so voz-
niki v koloni dobro ustvari-
li reševalni pas in s tem re-
ševalcem omogočili prihod 
na kraj nesreče, kritični pa 
so bili do posameznih vo-
znikov, ki so v stoječi kolo-
ni začeli obračati vozila in se 
z vožnjo v napačno smer iz-
ključevali z avtoceste. »Do 
enake situacije je prišlo tudi 
sredi februarja pri nesreči 
na viaduktu Tržiška Bistri-
ca, ko je zaradi obrnjenega 
tovornjaka promet zastal na 
vseh treh pasovih. Policisti v 

primeru daljše zapore takoj 
začnejo ustvarjati pogoje za 
varno izpraznitev avtoceste 
prek najbližjega priključka 
in aktivnosti izvajajo, dokler 
je treba, zato voznike poziva-
jo, naj se samoiniciativno ne 
obračajo in vozijo v naspro-
tno smer, ker je to prepo-
vedano, ker se tovorni pro-
met običajno ne preusmerja 
in ker posledično lahko pri-
de do novih nesreč s čelnimi 
trčenji,« je sporočil tiskovni 
predstavnik Bojan Kos.

Zaradi nesreče, katere po-
sledice so odpravljali več ur, 
je na voznem pasu avtoceste 
proti Karavankam nastala 
več kot trikilometrska kolo-
na tovornih vozil, osebna vo-
zila pa so preusmerili prek 
vzporednih lokalnih cest na 
Jesenicah.

Včeraj se je na avtocesti 
zgodila še ena nesreča. Oko-
li 6.30 je pri izvozu Lesce vo-
znik najverjetneje zaradi ut-
rujenosti z avtomobilom za-
peljal s cestišča. Vozilo je 
obstalo na travnati brežini. V 
nesreči sta se dve osebi lažje 
poškodovali. 

V nesreči na avtocesti 
umrl voznik tovornjaka
Včeraj zjutraj je v silovitem naletu tovornih vozil 
na avtocesti pri Jesenicah umrl voznik tovornjaka. 

V hudem naletu dveh tovornih vozil je povzročitelj 
poškodbam podlegel. / Foto: PU Kranj
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Simon Šubic

Kranj – Po poročanju Pop TV 
naj bi vodja Operativno ko-
munikacijskega centra PU 
Kranj in nekdanji koman-
dir Postaje prometne poli-
cije Kranj Jože Pasar febru-
arja na območju Ljubljane 
v vinjenem stanju povzročil 
prometno nesrečo z materi-
alno škodo. Opravljen preiz-
kus alkoholiziranosti je pri 
vozniku pokazal 0,62 mg/l 
alkohola. 

Na PU Kranj so potrdi-
li, da je bil njihov uslužbe-
nec prejšnji mesec v pros-
tem času zaradi kombinaci-
je neprilagojene hitrosti vo-
žnje in vpliva alkohola nad 
dovoljeno mejo udeležen v 

prometni nesreči z materi-
alno škodo na območju Lju-
bljane: »Globo za prekršek 
glede hitrosti je že poravnal, 
postopek v povezavi z alko-
holom, ki je tudi prekršek, 
pa poteka pred pristojnim 
okrajnim sodiščem.« Kot so 
še pojasnili, je po opravlje-
nem ogledu uslužbenec o 
dogodku prvi sam obvestil 
direktorja PU Kranj, ki je ta-
koj uvedel notranjevarnostni 
postopek, po katerem je pre-
jel pisno opozorilo pred re-
dno odpovedjo pogodbe o za-
poslitvi, začasno pa so ga na-
potili na drugo delo. Na PU 
Kranj še poudarjajo, da se od 
policistov pričakuje primer-
na ravnanja tako v službe-
nem kot v prostem času.

Vinjen policist povzročil 
prometno nesrečo
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V znamenje solidarnosti z vsemi,  
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Alenka Brun

T
retja sezona odda-
je Zvezde plešejo 
se je začela. Leto-
šnja novost ples-
nega šova je t. i. 

salon, kar pomeni, da smo v 
prvi oddaji gledali šest ples-
nih parov, ostalih šest pa je v 
salonu komentiralo dogaja-
nje. Skratka, Zvezde so dobi-
le nekakšen »green room«. 
V nedeljo se bodo plesne vlo-
ge zamenjale, prva izločanja 
pa bomo videli šele v tretji, 
četrti oddaji. Sodniki Andrej 
Škufca, Katarina Venturi-
ni, Nika Ambrožič Urbas 
in Lado Bizovičar so raz-
delili prve točke in na prvo 
mesto sta se uvrstila nekda-
nji košarkar Miha Zupan in 
Kranjčanka Maja Geršak. 
Ker je Miha gluh, je plesni 
izziv zanj nekaj posebnega, 

a tokratni slovfoks z Majo je 
tako sodnike kot publiko v 
studiu spravil na noge. Čus-
tveni trenutek je bil izjemen. 
Zaplesali pa so še Denis 
Vučak in Nika Bagon salso, 

Klara Lorger in Jernej Bren-
holc dunajski valček; zavr-
tel se je tudi gorenjski par: 
Gregor Poljanec - Kirsch 
je z Martino Plohl navdu-
šil z argentinskim tangom, 

Špela Grošelj pa je z Miho 
Peratom plesala čačača, in 
to na znamenito pesem Bri-
zgalna brizga skupine Ato-
mik Harmonik, kar – verje-
mite – ni bilo enostavno.

ZVEZDE PLEŠEJO 

Gregor Poljanec - Kirsch in Martina Plohl sta se predstavila 
z argentinskim tangom.

Razposajena Peter Poles in Lado Bizovičar

Miha Zupan in Maja Geršak sta tokrat dobila največ točk 
sodnikov, presenetila sta in navdušila.

Špela Grošelj in Miha Perat: čačača, gasilci in pesem Brizgalna brizga 

V salonu in ob pokovki: Tanja Žagar in Arne Ivkovič ter Igor 
Mikić in Valeriya Musina

Ženski del sodniške mize v oddaji Zvezde plešejo: nežna 
Katarina Venturini in vešča besed Nika Ambrožič Urbas
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ernesta Koprivc

M
aderio, por-
tugalski otok 
sredi Atlan-
tika, mno-
gi priklju-

čujejo Afriki, saj je Maroku 
bližje kot portugalski oba-
li. Danes na njem živi okoli 
270 tisoč otočanov, od tega 
skoraj polovica v glavnem 
mestu Funchal. 

Maderia v prevodu pome-
ni les, leseni otok, ker je bila 

pred prihodom prvotnih 
prebivalcev v celoti pokrita 
z gostim gozdom. Na žalost 
je od njega ostala le še bleda 
senca preteklosti, saj so ga 
izrinili z namernim požiga-
njem, da bi pridobili prostor 
za kmetijstvo. Danes se nam 
podobno početje zdi na robu 
kriminala, vendar pogled na 
geografsko značilnost oto-
ka ponuja logično razlago za 
tako početje. Madeira je ena 
sama strmina, kjer 34-odsto-
tni klanec ni nobena poseb-
nost. Obdana je z visokimi, 

prepadnimi klifi ter prepre-
dena z globokimi dolinami, 
tako da ravne zaplate zemlje 
lahko prešteješ na prste. 

Zaradi mile subtropske 
oceanske klime je Madei-
ra dobila vzdevek otok več-
ne pomladi, saj se tempera-
tura skozi vse leto gibljejo 
nekje med 15 in 25 stopinja-
mi. Čeprav je otok razmero-
ma majhen, je vreme na juž-
nem delu otoka največkrat 
popolnoma drugačno kot na 
severni strani. Za severni del 
so značilne padavine, vetrovi 

in megla, medtem ko je južni 
del topel in sončen, kar je dob-
ro imeti v mislih pri načrtova-
nju odkrivanja otoka. Vseka-
kor pa je vreme upravičilo svoj 
sloves tudi sredi januarja, saj 
se je temperatura gibala nek-
je okoli dvajset stopinj Celzija, 
kar je bilo pravi blagoslov gle-
de na zimski čas. 

Ker je Maderia priljublje-
na turistična destinacija, je 
na voljo kar nekaj letalskih 
povezav. Če imate čas, pa se 
nanjo lahko podate tudi s tra-
jektom z bližnjih Kanarskih 

otokov. Januarja je bila naj-
bolj ugodna letalska poveza-
va iz Benetk, prek Frankfur-
ta do Funchala. Letališče je 
res nekaj posebnega in zara-
di svoje lege med atlantskim 
morjem in strmimi otoškimi 
hribi velja za enega nevarnej-
ših na svetu. Pred časom so 
podaljšali pristajalno stezo, 
ki sega nad morje in je pod-
prta z mogočnimi stebri, pod 
katerimi poteka glavna cesta 
do rta na koncu otoka. Ker je 
izpostavljena vetru, ki pogo-
sto pokaže svojo moč, je vča-
sih pristanek pravo adrena-
linsko doživetje, ki pa mi je 
bilo na srečo prihranjeno.                       

    (Nadaljevanje prihodnjič)

Prijetno presenečenje sredi Atlantika: Madeira (1)

NIKOGAR NE PUSTI RAVNODUŠNEGA

Funchal: ena izmed vrat v 
umetniški ulici

Camara De Lobos Klifi vse naokoli Pogled v globino

Če ne bi verjela,
da v tebi se skriva ljubezen, 
ki rezervirana je samo zame,
bi odšla.

Če ne bi zaupala
tvojim očem, ki se ozirajo drugam,
čeprav gledajo le mene,
bi odnehala.

Če ne bi ljubila,
tako kot znam le jaz, le tebe,
čutila ob vsakem vdihu ljubezen,
bi se poslovila.

Verjamem, zaupam,
ljubim in živim.
Čakam tvoje spoznanje,
da imaš v meni vse, kar potrebuješ.

Tatjana

Prebuja se pomlad, prebuja se ljubezen in z njo najlepše 
pesmi. Ko se vsa čustva lahko zapišejo v verze. Verzov 
nikoli ne vzame čas. Čakam vaše pesmi. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Živim

PESMI MLADIH

Mateja Rant

Z
avedamo se, da v 
rednem progra-
mu osnovne šole 
učenci ne more-
jo vselej pote-

šiti vse svoje radovednosti 
in raziskovalne žilice, zato 
vedoželjnim otrokom vsa-
ko leto ponudimo delavni-
ce, v katerih izvedo in odkri-
jejo kaj novega in zabavne-
ga,« poudarjajo v Osnov-
ni šoli Orehek, na kateri so 
letos gostili že sedmi Festi-
val naše prihodnosti.

Za radovedne učence so 
letos pripravili kar 22 dela-
vnic z različnih področij, 
od slovenščine, matematike 
in tujih jezikov do tehnike, 
glasbe in likovnega ustvar-
janja. Delavnic se je udele-
žilo več kot tristo otrok iz 
18 gorenjskih šol ter več kot 
štirideset mentorjev. Vsa-
ko leto medse povabijo tudi 
kakšnega zanimivega gos-
ta, letos je bil to finalist šova 
Slovenija ima talent Tilen 
Lotrič, ki jim je zaupal ključ 
do uspeha: »Zastavljajte si 

ogromno majhnih ciljev, ki 
vas bodo na koncu pripelja-
li do tistega, kar res radi poč-
nete.« Prepričan je namreč, 
da prav vsakdo v sebi skriva 
kakšen talent, le razvijati ga 
je treba. Ob tem pa se mora-
jo zavedati, je poudaril, da se 
vedno, ko kaj dosežeš, delo 
šele zares začne. Predstavil 
jim je svojo prvo lastno skla-
dbo z naslovom Jaz te pogre-
šam, zapel pa je tudi v duetu 
z učiteljico Simono Ostović.

V znanja in ustvarjalnosti 
polno dopoldne jih je s svo-
jimi besedami pospremila 
še vršilka dolžnosti ravna-
teljice Katja Kržan, ki jim je 
zaželela, naj raziskujejo in 
uživajo ter pri tem odkriva-
jo svoje interese. Predstav-
nica Mestne občine Kranj 
Nada Bogataj Kržan je pre-
pričana, da njihova radove-
dnost in radoživost predsta-
vlja našo prihodnost, Luci-
ja Rakovec iz kranjske enote 

republiškega zavoda za šols-
tvo pa je poudarila, da kljub 
tehnološko dovršeni priho-
dnosti, ki nas čaka, niko-
li ne smejo pozabiti na srce 
in predanost ciljem, ki si jih 
zastavijo. Janez Bešter iz 
kranjskega OpenLaba pa je 
poudaril, da so z udeležbo na 
festivalu naredili prvi korak 
k svojim uspehom. »Priho-
dnost je težko napovedovati, 
zato je najbolje, da jo sami 
ustvarjate.«

ZA VEDOŽELJNE UČENCE
Na Osnovni šoli Orehek Kranj so v soboto pripravili že sedmo srečanje nadarjenih in ustvarjalnih 
gorenjskih osnovnošolcev ter njihovih učiteljev mentorjev.

Festivala naše prihodnosti se je letos udeležilo več kot tristo učencev.

Za učence so tudi letos pripravili vrsto zanimivih delavnic. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TDan, ko se ptički ženijo
Vsako leto se na gregorje-

vo, 12. marca, ptički ženijo. 
V novejšem času sicer pravi-
jo, da naj bi bilo to na valen-
tinovo, 14. februarja, vendar 
pustimo ptičkom, da se sami 
odločijo. 

Po starem julijanskem 
koledarju je Gregor godoval 
prav na prvi spomladanski 
dan. Gregor je znan kot pri-
našalec luči, godoval pa je na 
dan, ko je navadno že toplo. 
Ta svetnik je bil v resnici Gre-
gor Veliki, rojen okoli leta 540 
v Rimu, in je veljal za idealne-
ga papeža in cerkvenega uči-
telja. Vpeljal je nov koledar, ki 
ga uporabljamo še danes in 
se po njem imenuje gregori-
janski. S to spremembo kole-
darja pa se je gregorjevo pre-
maknilo nazaj, zato ga zdaj 
praznujemo 12. marca, ne na 
prvi koledarski spomladan-
ski dan. Ko so zaradi napak 
črtali deset dni, so pomaknili 

god za deset dni nazaj, ven-
dar je pri ljudstvu gregorjevo 
ostalo pomladni praznik.

Ljudje menijo, da se spom-
ladi z ženitvijo najbolj mudi 
kosu. Pravijo, da imajo ptički 
na ta dan gostijo. Po vaseh so 
ljudje nastavljali pod grmov-
je potice in druge dobrote. Če 
jih ptički niso mogli pojesti, 
so jim pomagali vaški otroci. 
Po stari veri pa je videl ptičjo 
gostijo samo tisti, ki je prišel 
bos do grmovja. Stari običaj 
pravi, da so se dekleta nekoč 
na gregorjevo ozirala v nebo. 
Prva ptica, ki jo je dekle vide-
lo, je seveda naznanila, kak-
šen bo njen mož.

V Kropi so kovači na gre-
gorjevo sredi dopoldneva 
nehali delati in odšli v gozd 
na »tičjo ohcet«. Plezali so 
po drevju in oponašali ptice.

Ker je Gregor prinesel 
tudi toplejši in daljši dan, 
kroparskim kovačem in 

tržiškim čevljarjem po gre-
gorjevem ni bilo več treba 
delati čez dan ob luči. Na 
večer pred gregorjevim so 
se včasih vsi zbrali na zgor-
njem koncu vasi in so slo-
vesno ob splošnem veselju 
»vrgli luč v vodo«. Rokodel-
ci so pripravili deščice, pol-
ne oblancev. Polili so jih s 
smolo in zažgali ter tako luč 
spustili po potoku. Te pla-
vajoče lučke so imenova-
li barčice svetega Gregorja. 

Kasneje so »barčice« 
zamenjale lične hišice in 
ladjice iz lesa, papirja ali 
lepenke. Vanje so dali sve-
čke in okna zaprli z rdečim 
papirjem. V Kropi, Tržiču 
in tudi ponekod drugje so ta 
običaj ohranili. Sedaj izdelu-
jejo otroci najrazličnejše vrs-
te hišic in ladjic ter jih spu-
ščajo po potokih. Naj voda 
odnese luč, ki je do jeseni ne 
bodo več potrebovali.

Pa še to: Na gregorjevo 
menda iz svojega brloga 
prileze tudi medved, ko se 
prebudi iz zimskega span-
ja, in potipa vrbovo vejico. 

Če je ta mehka, da se da 
skriviti, ostane buden, če 
pa vejica še ni mehka, pa 
medved zleze nazaj v svoj 
brlog.

Iskrice in izreki
   Ko začnejo prijatelji človeku čestitati, da je videti 

mlad, lahko ve, da mislijo, da se stara.  
(Washington Irving)

   Lep sem, močan, pameten in dober. Vse to sem 
sam odkril! (Stanislaw Jerzy Lec)

   Kritizirati zna vsak bedak – in mnogi to tudi počne-
jo. (Garretty)

   Dovolj sem majhen in grd, da lahko sam uspem. 
(Woody Allen)

Smeh ni greh
   Fantek: »Gospa, zakaj pa vi nimate otrok?« Gospa: 

»Štorklja mi jih ni prinesla.« Fantek: »Prav vam je, 
zakaj pa ste čakali na štorkljo!«

   Obtoženec sodniku: »Nič nimam povedati. Kar 
sem mislil povedati, je že povedal moj odvetnik. 
Tisto, kar sem želel prikriti, pa je povedal tožilec.«

Tržič – Agencija Media butik v sodelovanju z Občino Tržič 
ob dnevu žena in materinskem dnevu že tradicionalno 
pripravlja raznolik glasbeni program na koncertu An fletn 
večer. Že deveti An fletn večer bo v soboto, 16. marca, ob 
19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev v Tržiču. Osrednje 
pozornosti bo tokrat deležen ansambel Zarja iz Tržiča, ki 
praznuje 25-letnico delovanja. Prvi nastop so člani Zarje 
imeli konec januarja 1994, ko so na Pokljuki igrali na sre-
čanju diplomatov in politikov. Njihova prva lastna skladba 
nosi naslov Naša mama, poseben pečat ansamblu Zarja 
pa pušča gorenjsko narečje. Največ besedil je za zasedbo 
napisal Franc Ankerst, plodno je sodelovanje s Francijem 
Šarabonom. Ponosni so na uspehe, ki so jih dosegli na 
festivalih domače glasbe in gostovanja v tujini. Na koncer-
tu bo nastopil tudi dolenjski ansambel Pogum, večkratni 
prejemnik najvišjih festivalskih nagrad, ki bo prihodnje 
leto praznoval dve desetletji ustvarjanja. V družini Svetlin 
je glasba že od nekdaj prisotna. Inštrumentalni trio se je 
sčasoma prelevil v kvintet z mešanim pevskim duetom – 
Ansambel Svetlin iz Moravč, ki je doslej nastopal v vseh 
pomembnejših radijskih in televizijskih oddajah, je prevo-
zil Slovenijo po dolgem in počez, posnel pa je več kot dvaj-
set videospotov. V Tržič bo mladostno energijo prinesel 
tudi primorski ansambel Biseri, ki je prepoznaven po svoji 
drugačnosti. Večkratni dobitnik nagrad na največjih festi-
valih pri nas je izdal tri zgoščenke. Prijetna popestritev 
na slovenski narodno-zabavni sceni je ansambel Špadni 
fantje, ki prihaja iz Vipavske doline in je lani postal Abso-
lutni zmagovalec festivala v Števerjanu. Nastopil pa bo 
tudi Mešani pevski zbor KUD Lom, ki je s svojim ubranim 
petjem priljubljen med poslušalci, vodi pa ga zborovodja 
Jože Tišler.

Obeta se An fletn večer v Tržiču

Ansambel Zarja iz Tržiča praznuje 25-letnico delovanja. 
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R
evija postaja tradi-
cionalna marčev-
ska prireditev v 
Cerkljah, ki priteg-
ne mnogo obisko-

valcev, na njej pa je v dveh 
koncertnih večerih, ki ju je 
povezoval Peter Šalamon, 
nastopil cvetober območ-
nih zborov: Obrtniški PZ 
Kranj, KPZ Gallus Kranj, 
MPZ Delavsko prosvetno 
društvo Svoboda Stražišče, 
DPZ in MMZ Gimnazije 
Kranj, APZ France Prešeren 
Kranj, MPZ Davorina Jenka 
Cerklje, MZ Cantores Carni-
oli, KUD Regine, Gorenjski 
oktet, ŽPZ Dupljanke, MPZ 
Petra Liparja DU Kranj, 
KPZ Mysterium Kranj, 
MPZ KUD Triglav Duplje, 
ŽPZ Carmen manet, MPZ 

Maj Kranj, KZ De Profun-
dis Kranj, KD MPZ Musi-
ca Viva Kranj-Primskovo 
in Cerkveni mešani pevski 

zbor Andreja Vavkna Cer-
klje. Vsak izmed njih se je 
predstavil s po tremi pesmi-
mi, od ljudskih, klasičnih in 
sodobnih.

Nedelja je bila v znamen-
ju nastopov folklornih sku-
pin. Obiskovalci so uživali v 
nastopih sedmih zasedb, ki 
so predstavili folklorne ple-
se z vse dežele: Starejša fol-
klorna skupina FD Predd-
vor, AFZ Ozara Kranj, Fol-
klorna skupina FD Šenčur, 
Folklorna skupina Sava 
Kranj, Članska folklorna 
skupina Iskraemeco Kranj, 
Folklorna skupina Cerklje 
in Folklorna skupina DU 
Naklo.

Zborovske pevske nastope 
– iz območne se bodo nekate-
ri zbori prebili tudi na regij-
sko ter državno raven – je 
strokovno spremljal Tomaž 
Faganel, folklorne nastope 
pa Hana Brezovnik. Zahva-
la gre vsem nastopajočim, pa 
tudi županu Francu Čebul-
ju ter Občini Cerklje za gos-
toljubnost in pomoč, zaradi 
katere se vzdržuje visok kako-
vostni nivo tovrstnih srečanj. 
Posebna zahvala pa tudi OŠ 
Davorina Jenka ter ravnatel-
jici Damijani Božič-Močnik, 
je ob uspešno zaključenih 
prireditvah dejala predstav-
nica organizatorja JSKD OI 
Kranj Slavica Okorn.

ZBORI IN FOLKLORA
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah je konec tedna potekala tradicionalna Območna revija 
pevskih zborov in malih pevskih skupin, na odru pa so se v nedeljo predstavile tudi folklorne skupine.

Območna revija pevskih zborov v Cerkljah je v kulturnem duhu povezala tako nastopajoče 
kot tudi navdušene obiskovalce. / Foto: Primož Pičulin

Vsak izmed zborov se je predstavil s po tremi pesmimi. 
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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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»87953«
Najprej vam želim vse dobro. 
Spet vam pišem. Zanima me, 
kaj se mi bo letos dogajalo gle-
de zdravja, denarja … Ali se 
bomo odselili iz tega okolja? 
Lep pozdrav.
Hvala vam za lepe želje. Ko 
mi boste naslednjič pisali, 
mi prosim zraven še napiši-
te svoje ime in rojstne poda-
tke. Pred vami je dobro leto, 
na vrata že trka pomlad. Pri 
vašem zdravju vidim vse v 
redu. Denarja bo čez celo 
leto več kot ponavadi, lahko 
se vam sprostijo določeni 
odlivi. Selitev vidim v drugi 
polovici leta, moje mnenje 
je, da je to pametna odlo-
čitev. Odnosi z bližnjimi so 
lepi in tako bo tudi v priho-
dnosti. Na splošno imate 
konstantni ustaljeni ritem 
in ni bojazni, da tako ne bi 
bilo še naprej. Želim vam 
vse lepo.

»Leto 2019«
Že nekaj časa čakam na vaš 
odgovor, a ga ne dobim. Zani-
ma me za več članov moje 
družine. Zdravje, varnost na 
cesti, f inance, službe, sodišče 
… Upam, da bom imela tokrat 
več sreče. 
Če bi vedela šifro vašega 
prejšnjega pisma, bi ga naš-
la in ga ponovno objavila. 
Sem vam odgovorila. Nava-
dno me sprašujete za pet 
do sedem članov družine in 
težko je to strniti v objavo. 
Osebnih podatkov ne smem 
navesti javno, zato verja-
mem, da je odgovor mogoče 
hitro zgrešiti. Oseba, rojena 
v mesecu maju, ima težave 
pri zdravju – in tukaj žal ne 
vidim preveč dobrih spre-
memb, gre naprej, tako kot 
je. Rekla bi, da je vse pove-
zano s psiho. V roku nekaj 
mesecev pa kot da se končno 
zgodi preobrat in stanje se 

bistveno spremeni na bolje. 
Glede same varnosti ne 
vidim težav. Oseba, rojena v 
mesecu juniju, ima pri zdra-
vju lepe karte. Trenutno je pri 
financah kriza, a gre na bolje. 
Glede sodišča je veliko skrbi, 
a na koncu se vse dobro izi-
de. Oseba, rojena v mesecu 
januarju, ima zelo dobre 
obete pri službi. Dobre spre-
membe. Zdravje in varnost je 
v redu, ne vidim nič narobe. 
In še zadnja oseba, rojena v 
mesecu marcu: pri tej osebi 
vidim velike odgovornosti in 
strah pred novostmi. Ampak 
vse to se v tem letu zgodi. 
Korak za korakom se bo vse 
dogajalo samo dobro in pozi-
tivno. Srečno.

»Upanje«
Hvala za prejšnje odgovore. 
Spet ne vem, kako naprej. 
Zanima me moje zdravje in 
glede mlajše hčerke, ali bo 

imela zdrave otroke in koliko. 
Veselim se vašega odgovora.
Vaš sluh se bo izboljšal in 
na splošno imate videti 
dobre spremembe pri zdra-
vju. Po naravi ste sicer zelo 
pozitivna oseba, ampak 
stalno ste obremenjeni s 
težavami, iz katerih ne vidi-
te izhoda. Ne vidim vam 
nič kaj res slabega. Težava 
zaradi sluha je res naporna 
in vam vzame veliko moči, 
saj je tako, da to ne gre le za 
to, da ne slišite, ampak še 
vse drugo zraven. Tudi pri 
financah se že kaže zelena 
veja. Se imate namen poza-
nimati, če se lahko že upo-
kojite? Ker na tem področju 
se obetajo dobre možnosti. 
Hči bo imela zdrave otroke, 
vidim sina in hčer, se pravi 
par. Kasneje vidim še ene-
ga otroka, če se bo le zato 
odločila, in bo moškega 
spola. Srečno.

Bralka pod geslom Poletje 19 
si je izbrala sedem kart in jo 
zanima ljubezen. Karte si je 
nekako znaka razložiti, le kar-
ta Smrt ji je povzročila dvome 
in ne ve, kako naj si jo razlaga. 
Njene izbrane karte so Ljubi-
ca, Upanje, Sreča, Veselje, 
Potovanje, Hiša, Smrt. Pojdi-
mo po vrsti. Ljubica označuje 
njo samo, osebo ženskega 
spola, čustveno naravnano in 
dovzetno za vse lepo. Upanje 
predstavlja njene želje in pri-
čakovanja. V karti se skrivajo 
tudi krajši odhodi in prihodi, 
saj očitno z ljubljeno osebo še 
ne živita pod skupno streho, 
je pa želja po skupnem domu. 
Vemo, karta Sreča pomeni 
vse dobro in splošno srečo. 
Je pa tudi letni čas, in sicer 
pomlad, ki je že skoraj pri 
nas. To se bo dogajalo v tem 
času sedaj oziroma v bližnji 
prihodnosti. V karti Veselje 
vidimo dve osebi nasprotne-
ga spola, ki objeti plešeta, na 
obrazih se vidita sproščenost 
in veselje. Ta karta potrdi, da 
se v ljubezni obeta trdna, traj-
na zveza. Potovanje prinaša 

ne samo pot, ampak tudi seli-
tev, in ker je naslednja karta 
Hiša, je selitev v skupni dom 
in da se začne življenje v dvo-
je. Karta Smrt je sama po sebi 
videti grozna in zastrašujoča, 
ampak če jo dobro pogleda-
mo, vidimo, da ni tako. Smrt 
prinese ali odnese. Zaključi 
ali prinaša nov začetek, kot 
seveda velja v tem primeru. 
Prinaša lep začetek zveze in 
skupno življenje. V roki drži 
peščeno uro ali svetilko, obo-
je predstavlja sam čas realiza-
cije ali svetlobo, ki jo prinaša 
sonce. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom »šola vedeže-
vanja« in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

V soboto, 2. marca 2019, sta se na Jesenicah poročila 
Damir Kobašević in Maja Novak, v Kranju pa Grega Tušar 
in Marjuta Žepič.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 34 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 8 dečkov in 11 deklic. Naj-
težji je bil eden izmed dečkov – tehtal je 4420 gramov. 
Najlažja je bila deklica z 2555 grami. Na Jesenicah se je 
rodilo 8 dečkov in 7 deklic. Najtežji in najlažji sta bila deč-
ka – najtežjemu je tehtnica pokazala 4540, najlažjemu pa 
2740 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

K
onrad Pi ž orn - Kon-
di je Preddvorčan, 
ki danes živi v Novi 
vasi. Pravi, da spa-
da med zadnje, ki 

so bili rojeni v porodnišnici 
na Laborah. Njegova mama 
je bila medicinska sestra, oče 
električar. V času njegovega 
odraščanja je bilo pričakova-
no, da bo šel po očetovih sto-
pinjah. Kondi se je sicer na 
začetku trudil, a je bila na 
koncu ljubezen do igre pre-
močna. »Po končani osnovni 
šoli sem se vpisal na srednjo 
elektro šolo, nadaljeval štu-
dij v isti smeri …« začne pri-
poved o svojih začetkih, ki jo 
začini s švejkovskim humor-
jem, češ da se je v tistih nekaj 
mesecih, kar je študiral, nau-
čil vseh drugih vragolij. »Ko 
je oče izvedel, da sem študij 
opustil, sem si pač moral poi-
skati delo.«

Z gledališčem se je srečal 
na srednji šoli. Prišlo mu je 
na uho, da v kranjskem gle-
dališču iščejo nekoga za vlo-
go. »Jože Kovačič je uprizar-
jal Slovensko moderno. Pri-
dem v gledališče in – glej ga 
zlomka – dobim eno glavnih 
vlog, Cankarja.« Potem pa je 
takoj sledila še ena glavnih 
vlog v Molièru za mlade, nato 

pa že Sen kresne noči. Seve-
da s Pižornovim igralstvom 
oče ni bil seznanjen, zato je 
bil v hiši kasneje še toliko več-
ji kraval.

Ko je opustil študij, si je 
našel delo v časopisnem kio-
sku in obenem odkril, da na 
Radiu Slovenija pripravlja-
jo avdicijo za nove radijske 
napovedovalce. Prijavil se je in 
sprejeli so ga. Oče je bil pono-
vno proti in tako se je Kondi-
jeva radijska kariera končala, 
še preden se je začela. V nje-
mu znanem slogu »ata nič ne 
ve« je nadaljeval. Odločil se je, 
da bo poskusil na Akademiji 
za gledališče, radio, film in 
televizijo (AGRFT) v Ljublja-
ni. Prvič mu ni uspelo, drugič 
pa so ga sprejeli, skupaj z Ber-
nardo Oman.

Vmes se je v igri z Iztokom 
Alidičem izkazal v zloglas-
nih Emigrantih, ki jih je reži-
ral Lojze Domajnko. »Pred-
stavo smo delali v Prešerno-
vem gledališču – in kjerkoli 
smo z njo gostovali, na kate-
rikoli festival v takratni Jugo-
slaviji smo šli, povsod smo 
zmagali. Pa ne vem, če nisem 
eden redkih, če ne edini, ki je 
igral v prvem letniku akade-
mije in so me seveda zalotili 
… V času študija namreč nisi 
smel igrati,« razloži.

Potem se je zgodila lju-
bezen. Kondi se je poročil, 

dobil otroka, študij v drugem 
letniku akademije opustil in 
si omislil družinsko življen-
je. A nikakor ni šlo. Humor-
no pristavi: »Na koncu je bilo 
tako, da sem vse pustil: naj-
prej akademijo, potem še 
ženo.« Zvest je ostal svoji naj-
večji ljubici: gledališču.

Jeseni 1984 nastane kranj-
sko Gledališče čez cesto, ki 
je obstajalo do konca devet-
desetih let prejšnjega stolet-
ja in pisalo dobro ustvarjalno 
zgodbo. Kondi je igral glavne 
vloge, imel tudi organizacij-
sko in predsedniško funkci-
jo; ansambel je bil obširen, 
gostovali so po vsej Jugosla-
viji. Takrat še ni režiral. Za 
režisersko taktirko je popri-
jel precej kasneje, na Seni-
ci v KUD-u F. S. Finžgarja. 
»Sem dobil nekaj priložnos-
ti, pa sem se najprej ustrašil, 
potem pa mi je kar uspelo.«

Pižorna poznamo tudi 
iz sodelovanja z znanim 
narodno-zabavnim ansam-
blom Gašperji. Na enem 
prvih koncertov mu je vodja 
ansambla predlagal sodelo-
vanje na naslednjem koncer-
tu. »Da bi kak vic povedal.« 
In ga je. Pri Gašperjih je ostal 
nadaljnjih pet let.

Vmes je igro malce posta-
vil v kot. »Edino v škofjelo-
škem teatru sem bil tri leta. 
Delal sem Ponovno vstajenje 

Jožefa Švejka Igorja Torkar-
ja, ustvaril tri močne vloge. 
Sem kar pustil pečat v sloven-
skem gledališkem prostoru. 
Zanimivo je, da sem vedno 
igral glavne vloge – take so 
mi namenili.«

Kondi tudi že 15 let sode-
luje s Poletnim gledališčem 
Studenec. Podrepnik je goto-
vo njegov najbolj prepozna-
ven lik s televizije, gostoval je 
v Eni žlahtni štoriji. Nedavno 
je za TV Slovenija sodeloval 
tudi v slovenskem muzikalu 
Butalci, študijskem projektu 
AGRFT. Veliko ima stand up 
nastopov na obletnicah in pra-
znovanjih; odkrito pa pove, da 
pri Slovencih pogreša podob-
ne projekte, kot je bila vča-
sih Košnikova gostilna. Upa 
tudi, da bo enkrat morda lah-
ko zasijal v kaki resnejši vlo-
gi, saj ga velika večina vidi le v 
humornih vlogah.

Ker bo letos praznoval tudi 
štirideset let svojega umet-
niškega delovanja in 25 let, 
odkar je »svobodnjak«, raz-
mišlja o solo nastopu in pri-
pravlja tekst. Njegova sopro-
ga Zinka bo dopolnila šestde-
set let v začetku drugega leta, 
Kondi svoje šestdesetice še ni 
praznoval. Pravi, da bo poča-
kal nanjo in bosta praznova-
la skupaj. »Poleti bova prip-
ravila piknik.« Katero poletje 
bo to, se pa ne ve ...

PODREPNIK JE ŠE SEDAJ ŽIV
»To je nekaj neverjetnega: kamorkoli pridem – pa je od tega že petnajst let – me še vedno ogovarjajo 
s Podrepnikom,« razlaga Konrad Pižorn - Kondi, igralec, ki se je z omenjenim likom iz televizijske 
nanizanke TV Dober dan zasidral v srcih ljudi. Pred kratkim je Pižorn praznoval šestdeseti rojstni dan.

Konrad Pižorn - Kondi

ŠOLA VEDEŽEVNJA IZ 
CIGANSKIH KART

Rezultati 20. kroga – 10. marca 2019
5, 9, 10, 12, 23, 31, 33 in 18

Loto PLUS: 3, 9, 12, 29, 31, 33, 34 in 16
Lotko: 8 3 6 6 6 9

Sklad 21. kroga za Sedmico: 1.170.000 EUR
Sklad 21. kroga za PLUS: 280.000 EUR
Sklad 21. kroga za Lotka: 250.000 EUR

LOTO
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_12. 03. 2019

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite do petka, 22. marca 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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

VAŠA POT, VAŠ SUV!

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

TOREK_12. 03. 2019

Ameriška igralka Whoopi Goldberg (63) 
okreva po hudi pljučnici in sepsi. »Spet 
sem na nogah. Premikam se. Ne tako 
hitro, kot bi si želela, vendar sem v redu 
in nisem mrtva, čeprav ni veliko manjka-
lo, da bi zapustila zemljo,« je v svojem 

humornem stilu sporočila igralka, ki je imela pljučnico na 
obeh pljučnih krilih, zanjo pa bi bila kmalu usodna sep-
sa. Igralka in TV-voditeljica je bila več kot mesec dni na 
zdravljenju.

Whoopi Goldberg za las ušla smrti

Presley Gerber, devetnajstletni sin mane-
kenke Cindy Crawford, ki je bil lani areti-
ran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, 
je stopil pred sodnika. Če bo spoznan za 
krivega, ga čaka do pol leta zapora in do 
tisoč dolarjev kazni. Mladenič pred tem 

še ni bil aretiran, zato se pričakuje, da bo sodnik priza-
nesljiv. Presley je v svet mode stopil pred tremi leti, od 
takrat pa delal za največje modne velikane, kot so Dolce 
& Gabbana, Tommy Hilfiger in drugi.

Sin Cindy Crawford aretiran

Zaradi srčnega zastoja je umrl Jan-Mi-
chael Vincent, igralec, poznan po glavni 
vlogi v priljubljeni seriji Airwolf iz osem-
desetih let. Star je bil štiriinsedemdeset 
let. Igralec, ki je bil priljubljen med žen-
skami, se je dolgo boril z odvisnostjo od 

drog in alkohola. Posledično je trpela njegova kariera, ki 
se je dokončno končala z vlogo v filmu Beli fant leta 2002. 
Zaradi bolezni so mu pred sedmimi leti amputirali nogo. 
Poročen je bil dvakrat, za njim je ostala hčerka.

Poslovil se je zvezdnik serije Airwolf

Pevka Jennifer Lopez (49) se je 
zaročila z nekdanjim igralcem bej-
zbola Alexom Rodriguezom (43). 
Veselo novico je potrdila s fotogra-
fijo ogromnega zaročnega prsta-
na. Par je skupaj več kot dve leti. 

Za Lopezovo bo to že četrti zakon, Alex pa je bil poročen 
enkrat. Oba imata iz minulih zakonov po dva otroka. Alex 
je pevko zaprosil za roko med počitnicami na Bahamih.

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez zaročena

VRTIMO GLOBUS

A. Brun, A. Sodja

O
smega marca 
je smučišče v 
Kranjski Gori 
ponovno gos-
tilo Grubin 

memorial. V čast pokojnega 
slovenskega smučarja Dra-
ga Grubelnika so ga že četr-
tič organizirali njegovi smu-
čarski prijatelji. Memorial 
je tudi dobrodelne narave – 
letos zbrana sredstva od star-
tnin in donacij so namenili 
očetu samohranilcu z dve-
ma otrokoma iz Slovenske 
Bistrice.

Prvi dobrodelni snež-
ni spektakel je potekal na 
pobudo Dragovega prijate-
lja in dolgoletnega »cimra« 

Reneja Mlekuža. Takrat so 
šla vsa zbrana sredstva Dra-
govemu sinu Maksu. Na 
drugem Grubinem memo-
rialu so z zbranimi sredstvi 
pomagali 17-letnemu Timu, 
lani pa sedemčlanski druži-
ni iz Vuhreda. 

Veleslaloma se je udeleži-
lo več kot 150 smučarjev in 
smučark, ki so se spustili po 
smučišču Kekec. Prvi se je 
po smučišču spustil Albert 
Popov, varovanec Draga 
Grubelnika, ki je bil tisti nes-
rečni dan skupaj z Dragom 
udeležen v prometni nesre-
či, a jo je čudežno preživel. 
Med znanimi imeni bele 
karavane je bil tudi letos Ivi-
ca Kostelić, legenda hrvaške-
ga smučanja, sicer Dragov 
dober prijatelj. »Gruba je bil 

zelo pozitiven lik, v vsem je 
vedno našel nekaj pozitivne-
ga. Tudi če je kdo imel sla-
bši rezultat ali pa težave pri 
smučanju, je vedno našel 
kakšno dobro besedo, se je 
pošalil in zato ga je bilo ved-
no lepo imeti v družbi.«

Nekateri v vlogi tekmoval-
cev, drugi pa zgolj kot obisko-
valci, so se dogodka udeleži-
li tudi drugi slovenski in tuji 
smučarji: Christian Mayer, 
Alenka Dovžan, Špela Pret-
nar, Jure Košir, Mitja Drag-
šič, Mitja Valenčič, Andrej 
Šporn, Urška Hrovat, Andrej 
Miklavc, Mitja Kunc …

Prvo mesto je letos osvo-
jil Boštjan Brulc, na drugo 
se je uvrstil Adam Bernard, 
tretji je bil Matej Pogačnik. 
Pri ženskah pa je bila prva 

Patricija Demšar, druga 
Tanja Žerjav, tretja pa Alen-
ka Dovžan.

Veleslalomski predsta-
vi je sledila še energična 
rokenrol zabava. Obiskoval-
ce so zabavali King Foo, Gre-
ga Skočir (Big Foot Mama), 
Samuel Lucas, Matjaž Jelen 
(Šank Rock), Nipke in Rok 
Ferengja (Rock 'n' Band). 

Je pa ta konec tedna Kranj-
ska Gora gostila še tekme 
svetovnega pokala v alpskem 
smučanju za Pokal Vitranc 
in sobotno večerno zabavo 
zime Q Max Party. To je obi-
skalo več kot štiri tisoč obis-
kovalcev. Uživali so v glasbe-
ni družbi Siddharte, ponov-
no Samuela Lucasa, skupin 
Groove Station ter Soulfin-
gers.

SANJSKA KRANJSKA
Kranjsko Goro ljubkovalno imenujejo tudi sanjska Kranjska. Za konec tedna je gostila tekmovalni snežni 
cirkus ter obilico zabave: četrti Grubin memorial, Pokal Vitranc in Q Max Party.

Matjaž Jelen se dobro znajde tako z mikrofonom v roki kot 
na smučišču. / Foto: Marko Delbello Ocepek

Podporniki, predvsem pa dobri prijatelji Draga Grubelnika: 
Ivica Kostelić, Špela Pretnar in Christian Mayer 

Grega Skočir / Foto: Marko Delbello Ocepek Tomi Meglič, pevec skupine Siddharta / Foto: Andraž Sodja

Na Pokalu Vitranc so tekmo popestrili tudi nastopi 
simpatičnih plesalk. / Foto: Tina Dokl

V fotografski objektiv smo ujeli tudi starega mačka 
fotografiranja Mirka Kunšiča . / Foto: Tina Dokl

Gorenjki: radijka Saša Zadnik (desno) je že šesto 
leto zapored povezovala spremljevalni program Pokala 
Vitranc, mlada Aja Koblar Tutič pa je zapela. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Na zadnjo pustno nedeljo je kot na novo oživel tudi kosta-
njeviški karneval. Vsaj omenili so ga! Saj je živel že prej, 
okrog trških gostiln je bilo najbolj živo in tu so bili domačini, 
ki so se trudili ohraniti pustno tradicijo. Pa so ga vedno 
preglasili ptujski, ribniški, cerkljanski in cerkniški. Spom-
nila sem se nedelj, ko sem pred pol stoletja s tovorniki 
šla nekajkrat po cviček v te kraje, visoko v Prušno vas. Po 
kraljevino gremo, smo rekli. Ampak najprej smo šli v eno 
od gostiln sredi Kostanjevice, otoka Krke, kamor se je prišlo 
naravnost po lesenem mostu. Na jetrca smo šli. Vedno, kajti 
to je bila pri hiši tradicija. Pražena jetrca na sočni čebuli, 
zraven sveže spečen na pol koruzni kruh, ki ga je pekla 
gostilničarka Ančka. Tako dobrih jetrc in kruha ni nikjer 
na tem svetu, sem bila prepričana tedaj. In sem še danes. 
Najmehkejša so telečja, najtrša goveja. No, mlada goveja 
so kar dobra, le pripravljena morajo biti na hitro. Pražimo 
jih na močnem ognju, da takoj zakrknejo, znotraj pa osta-
nejo mehka. Pražena jetrca osolimo, tik preden jih damo na 
mizo. Jetra vsebujejo največ vitaminov in železa. Zdravniki 
jih priporočajo slabokrvnim ljudem. Vsaj dvakrat tedensko 
bi morala biti na mizi.

Pražena jetrca

Potrebujemo: 1 kg jeter, 12 dag olja, 30 dag čebule, sol, poper.
Oprana in do suhega obrisana jetra zrežemo na tanke lističe. 
Čebulo zarumenimo na olju, ji dodamo jetra in jih pražimo 
nekaj minut. Nato jih solimo, popramo in hitro ponudimo. 

Kisla jetrca

Vzamemo enake količine kot pri praženih jetrcih, le da jih, ko 
so prepražena, oprašimo z moko, ki jo tudi nekoliko popra-
žimo, in nato zalijemo. Preden jetra osolimo, jim prilijemo 
malo kisa.

Jetra po tirolsko

Potrebujemo 1 kg telečjih jeter, 3 dag moke, 10 dag olja, 2 dl 
kisle smetane, 3 dag kaper, limonino lupino.
Telečja jetra zrežemo na tanke rezine, ki jih pomokamo in 
opečemo na vročem olju. Potem zlijemo nanje kislo smeta-
no, jim dodamo sesekljane kapre in limonino lupino ter vse 
skupaj prevremo.

Jetrni ragu po dunajsko

Potrebujemo: 1 kg svinjskih jeter, 10 dag olja, 1 čebulo, malo 
moke, majaron, 3 korenčke, 2,5 dl kropa, poper, 2 žlici para-
dižnikove mezge, sol in pol kozarca rdečega vina.
Na vročem olju hitro zarumenimo narezano čebulo, dodamo 
na rezine narezana jetra, jih hitro prepražimo, pomokamo, 
zalijemo s kropom, dodamo vse dišave, nastrgano korenje 
in paradižnikovo mezgo. Nazadnje solimo in prilijemo vino.

Za okusen začetek dneva
Vsi imamo včasih dneve, 

ko zjutraj težje vstanemo 
ali težko začnemo nov dan. 
Če si bomo za zajtrk privo-
ščili hrustljavo granolo s ci-
metom ali čokoladno ovse-
no kašo, bo vse skupaj pre-
cej lažje.

Za pripravo hrustljave gra-
nole s cimetom potrebuje-
mo: 300 g ovsenih kosmi-
čev, 6 žlic lanenega semena, 
150 g mandljev, 100 g koko-
sove moke, 3 žlice medu, 6 
žlic kokosove maščobe ali 
približno 100 g masla, 2 va-
niljeva sladkorja, žličko in 
pol cimeta, ščepec soli.

Polovica lanenega seme-
na zmeljemo s pomočjo kav-
nega mlinčka. Če imamo 
večje mandlje, jih prerežmo 

čez polovico. V skledi zme-
šamo ovsene kosmiče, 
zmleto laneno seme, celo 
laneno seme, kokosovo 
moko, mandlje, cimet, vani-
ljev sladkor in sol. V posodi-
ci posebej zmešamo med in 
maščobo ter vse skupaj se-
grejemo, da dobimo enotno 
maso. S tem prelijemo me-
šanico ovsenih kosmičev in 
dobro premešamo, da se vse 
sestavine razporedijo. Gra-
nolo razporedimo na velik 
pekač, prekrit s peki papri-
jem. Pečemo v pečici, ogreti 
na 160 °C, 30 minut. Vmes 
večkrat premešamo. Po tem 
času pekač vzamemo iz pe-
čice in pustimo, da se grano-
la povsem ohladi, saj bo le 
tako postala hrustljava.

Nasvet: Granolo hrani-
mo v zaprtem steklenem 
kozarcu. Uživamo jo tako 
kot ostale kosmiče (npr. z 
jogurtom, mlekom, kot do-
datek za malico ...)

Za pripravo kakavove ov-
sene kaše potrebujemo: 80 
g ovsenih kosmičev, 3 dl 

vode, 1 žlico temnega kaka-
va, pol žličke soli, 1 manjšo 
banano, 100 g skute.

V kozico stresemo ovse-
ne kosmiče, posolimo in 
dodamo kakav. Zalijemo z 
vodo ter zavremo. Zmanj-
šamo temperaturo štedil-
nika in kuhamo še 5 minut, 

da se kaša zgosti. Kašo ser-
viramo v skodelico. Po 
vrhu damo skuto in nare-
zano banano.

Nasvet: Sestavine se na-
vedene za en obrok. Na 
koncu po želji posladkamo 
tako, da povrhu prelijemo z 
žlico medu.

Mojca Logar

Zelo rada berem, še raje se o 
prebranih knjigah pogovarjam. 
V bralnih skupinah tako bralci 
kramljamo o knjigah, si izme-
njujemo mnenja, ki niso vedno 
enaka niti spodbudna. To se mi 
zdi izjemna dodana vrednost 
prebrani knjigi. Ne nazadnje 
je branje knjig lahko tudi bibli-
oterapija in je vedno potovanje 
v nov svet. Z vsako prebrano 
knjigo pa se lahko približam 
sama sebi. Na bralno srečanje 
kdaj pride sam avtor knjige in 
tedaj je to posebno doživetje za 
vse, za bralce, pa tudi za avtor-
ja. Skupina je manjša, vsi smo 
knjigo prebrali in vsak ima 
svoje mnenje. Tako smo se na 
zadnjem srečanju pogovarjali 
o knjigi Tanje Tume Češnje, 
bele in rdeče, z obiskom nas je 
razveselila avtorica sama. 

Roman je izšel leta 2015 in 
govori o spravi. Spravi med 
Slovenci, ki smo/so razdvojeni 
od posledic druge vojne. Dr-
žavljanska vojna je zarezala 
hudo rano v narodovo srce in 
kadar dvigne roko brat proti 
bratu zaradi ideologije, tedaj 
ni nikoli nič dobrega. Vedno so 
zgodovino pisali zmagovalci in 
njihova človečnost in veličina se 
kaže v odnosu do poražencev. 
Vojna je praktično pogosto sta-
nje v nekem narodu, na nekem 
ozemlju. Vojskujejo se zaradi 
pohlepa po novem ozemlju, 
želje po prevladi nad nekom, 
zaradi vere, ideologije ... Če 
gledamo iz ozadja ali s časov-
ne distance, zaradi neumnosti, 
kdor pa je tedaj zraven, pogos-
to nima izbire. Vzemi orožje, 
postani dezerter ali zapornik 
ali pojdi v tujino. Vedno zma-
govalcu pripadajo časti in slava 
in vedno šele z leti lahko piše-

mo nevtralno zgodbo, zgodo-
vino in resnico. Ali je za našo 
drugo vojno že prišel nevtralni 
čas resnice? Ne vem, stroka je 
še vedno razdeljena. Politika 
se s tem ne ukvarja, ker narod 
razdvaja, mladih ne zanima. 

Zdi se, da ima literatura več-
jo moč kot sama zgodovinska 
dejstva. Če pogledamo naše 
sodobne literate, so mnogi na-
pisali najnovejša dela z vsebino 
druge vojne (Jančar: In ljube-
zen tudi, To noč sem jo videl; 
Möderendorfer: Druga pretek-
lost; Boris Pahor v večini svojih 
del razlaga, kako je doživljal 
fašizem in taborišča …). 

Maturanti se zadnja leta 
sprašujejo, zakaj morajo brati 
tako težke knjige, letos predelu-
jejo Angel pozabe. Moje mne-
nje je, da bi prav preko litera-
ture najbolj kritična populacija 
lahko spoznala resnico o drugi 
vojni. Resnico in usodo, ki jo je 
živel navaden Slovenec. Da bi 
podoživeli trpljenje, ki je doča-
kalo prav vsakega, in poskušali 
razumeti to bedo in grozo. Šele 
ko podoživiš bolečino posa-
meznika, ga lahko razumeš. 
Zelo je pristransko, če kujemo v 
zvezde kateregakoli junaka in 
udeleženca vojne. Živeli smo v 
času, ko svoboda govora ni bila 
dopuščena niti mogoča. Tudi 
pisateljica je pou darila, da 
bomo o vsem tem lahko govo-
rili in pisali, dokler bomo imeli 
demokracijo. Od vseh oblik vla-
danja je ta še najmanj nora, vse 
pa imajo slabosti. 

Torej knjiga pripoveduje 
zgodbe različnih družin med 
vojno in preživelih po njej. Če 
radi berete, bo knjiga zagotovo 
pustila sled.

Češnje, bele in rdeče

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Otrok pride iz šole in pove: 
»Mami, dobil sem zelo slabo 
oceno. Imamo problem!« Star-
ši največkrat vzamemo njego-
vo skrb zelo zares in začnemo 
načrtovati korake za izboljša-
nje situacije. Spodbujamo in 
prepričujemo otroka, obiščemo 
razrednika, učiteljico in pre-
mišljujemo, kaj storiti. Mnogo 
bolj koristno je takoj reči: »Dra-
ga hči, ni res, kar si povedala. 
Problem imaš ti. Šola in šolske 
obveznosti so tvoja odgovor-
nost, dobre ali slabe ocene so 
tvoja stvar. Ti se boš odločila, 
kakšne ocene boš imela. Jaz ti 
bom omogočila, da se boš lahko 
v miru učila. Sedaj pa povej, 
kaj boš storila.« 

Kadar prevzamemo odgo-
vornost za otrokove slabe oce-
ne, nehote, vendar zagotovo 
začnemo spodbujati njegovo 
lenobo in otrok se bo težje na-
učil prevzemanja odgovornosti 
zase. Misli si, zakaj bi se trudil, 
saj bosta ati in mami poskrbe-
la za načrt, akcijo, skrb zame. 
Še bolj tragično je, da ga starši 
na ta način oropamo njegovega 
lastnega razmišljanja, truda, in 
tako ga na koncu oropamo tudi 
njegovega zadovoljstva. 

Ali naj enako pristopamo 
do otrok v osnovni in v srednji 
šoli? Kakšna naj bo starševska 
pomoč? Ta naj bo pri otrokovih 
šolskih obveznostih od začetka 
šolanja predvsem opora in spod-
buda. Naši otroci bodo deležni 
strokovnega načina poučevanja 
v šoli. Učitelji to znajo bolje od 
večine staršev. Ker so pač za to 
strokovnjaki. Tudi domače na-
loge jih bodo naučili pisati. Mi 
jih le spremljajmo in se zani-
majmo, kako otroci napreduje-
jo. Ne delajmo pa domačih na-

log in drugih šolskih obveznosti 
namesto njih. Zelo koristno je, 
da starši pogosto otroke povpra-
šamo: Čigava odgovornost je 
šola? Zakaj že hodiš v šolo? Ali 
potrebuješ mojo pomoč? Kdo 
je odgovoren za tvoje ocene? 
Zakaj boš potreboval znanje 
v življenju? Kako ti gre v šoli? 
Kaj boš ti storil za svoje znanje 
in za svoje ocene? Taka in po-
dobna vprašanja se nanašajo 
na šolo, ocene in njegove obve-
znosti. 

V zadnjih razredih osnovne 
in v srednji šoli pa nikakor ne 
smemo izgubiti zanimanja za 
otroka. Takrat se jim »mnogo 
dogaja«, v puberteti ne razume-
jo niti sebe, kaj šele sveta okoli 
sebe. Zato nujno potrebujejo, 
da nekomu, staršem, družini 
pripadajo. Zato jih le večkrat 
povprašajmo: Kako si? Kako ti 
gre? Kaj je bilo novega v šoli? 
Kaj te najbolj zanima, kateri 
predmet, zakaj? Ali ti lahko kaj 
pomagam? Kako se počutiš v 
razredu? Kateri so tvoji prija-
telji? Katerih ne maraš? Zakaj 
ne? Kaj ti je najtežje v tem ob-
dobju? Tudi če vam odgovorijo, 
da ste vi največji problem, ne 
odnehajte. Na ta način jim 
bomo dali jasen znak, da so 
nam najbolj pomembni oni, 
šele nato njihove ocene. 

Naše iskreno in vztrajno za-
nimanje zanje jih bo pomirilo, 
lažje bodo prevzemali odgo-
vornost in lažje se bodo posve-
tili svojemu študiju. Oni želijo 
varnost, ki jo v tem obdobju 
najlažje dobijo v primarni dru-
žini. Najprej želijo varnost.

Otroci in šola

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

Torek
12. 3.

-2/10 °C

Nedelja 
17. 3.

0/13 °C

Sreda 
13. 3.

Četrtek
14. 3. 

Petek
15. 3. 

Sobota
16. 3.

-1/6 °C 0/11 °C -2/12 °C 2/13 °C

Ponedeljek 
18. 3.

Torek
19. 3.

Sreda
20. 3.

Četrtek
21. 3.

0/11 °C –1/13 °C –1/8 °C 0/11 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

Avtomehanik-vulkanizer, m/ž (Gorenjska, Smokuč) 
Zaradi povečanega obsega dela v svoj kolektiv vabimo novega sodelavca na delov-
no mesto avtomehanik-vulkanizer. Nudimo redno plačilo in urejene delovne razme-
re. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen s trimesečno poskusno dobo, polni 
delovni čas. Dobri pogoji dela. Andrej Kunčič, s. p., Smokuč 17e, 4274 Žirovnica. Prija-
ve zbiramo do 28. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektrikar, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: zaključena poklicna izobrazba elek-
tro smeri in vsaj 3 leta izkušenj, visoka mera natančnosti pri delu, odgovornost, viso-
ka stopnja samoiniciativnosti. SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. 
Prijave zbiramo do 31. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni referent v kontrolingu, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: visoko izobrazbo ekonomske smeri, znanje angleškega jezika, pozna-
vanje računovodskih standardov, poznavanje poslovnih procesov podjetij, dob-
ro poznavanje orodij MS Office, obvezno odlično znanje Excela, odlična zmožnost 
analitičnega dela ter osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, nekonfliktnost, 
odprtost za novosti ... Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 17. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, komunikativno-
st, občutek za urejenost, osnovno znanje uporabe računalniških programov (Word, 
Excel). Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 
17. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nadzornik hotelskih sob, m/ž (Bled) 
Zaradi širitve vabimo v svoj kolektiv novega sodelavca na delovno mesto nadzornik 
hotelskih sob, in sicer s polnim delovnim časom. Samsic, d. o. o., Verovškova ulica 55, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 7. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
Družba Hit, d. d., Nova Gorica, razpisuje prosto delovno mesto kuhar v igralniško-za-
baviščnem centru Korona v Kranjski Gori. Hit, d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. 
Prijave zbiramo do 17. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
JYSK išče predanega prodajalca. Ste pripravljeni dati 110 odstotkov sebe, da bi za-
gotovili prodajo? Ali radi delate v dinamičnem okolju, polnem izzivov? JYSK, d. o. 
o., Tovarniška cesta 10a, 8250 Brežice. Prijave zbiramo do 4. 4. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

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

Prodajalec, m/ž (Radovljica) 
Vaše naloge: skrb za prodajalno in prodajo, svetovanje strankam, uresničevanje ci-
ljev podjetja. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 21. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Testni inženir mehatronike, m/ž (Kamnik) 
Vaša misija: odgovornost za testiranje, validacijo in standardizacijo produktov, 
priprava testnih protokolov skladno z zahtevami, normativi in standardi, izvajanje 
meritev elektromotorjev v laboratoriju, sodelovanje z zunanjimi testnimi laborato-
riji ... GEM Motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 5. 
4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni delavec za varnost pri delu, m/ž (Kranj) 
Varnost pri delu (glavni obseg aktivnosti): pregledi delovne opreme, izvajanje me-
ritev delovnega okolja: hrup, osvetljenost, toplotni pogoji, usposabljanja s pod-
ročij varnosti pri delu, svetovanje in obveščanje naročnikov o zakonskih in ostalih 
spremembah, izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja, organizacija in izvajanje 
usposabljanja s področja varstva pred požarom ... Lotrič Metrology, d. o. o., Selca 
163, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 2. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser hidravlike in pnevmatike, m/ž (Kranj) 
V svoj kolektiv vabimo serviserja hidravlike in pnevmatike. Delo poteka v trgovini v 
Čirčah pri Kranju. Delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene. Fleksiko cevna teh-
nika, d. o. o., Smledniška cesta 29a, 4000 Kranj, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 3. 4. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

12. 3. tor. Gregor, gregorjevo 6.21 18.03

13. 3. sre. Kristina 6.19 18.04 

14. 3. čet. Matilda,  6.17 18.06           

15. 3. pet. Klemen 6.16 18.07

16. 3. sob. Hilarij 6.14 18.08

17. 3. ned. Jerica 6.12 18.10

18. 3. pon. Edvard 6.10 18.11
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4 5 7 6
1 2 8 5

1 5 9 7 2
8 3 2 4 1

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

4 3 8
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REŠITEV

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

9 1 8
2 4 1

6 9
9 7 3
3 8 4
6 2 1

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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234987516
187562394
569134278
853296741
426871935
971453682
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459237618
172968435
386154972
835629741
241573869
967841253
518796324
623485197
794312586

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

PRIREDITVE

Dan črnega teloha
Bled – Naravoslovno društvo Bled vabi na deveti Dan črne-
ga teloha, ki bo v soboto, 23. marca. Zbor bo ob 9. uri ob 
gozdni cesti na Hom. Pot bo zbrane vodila do Amruževe 
bukve in nato k cerkvici sv. Katarine. Med potjo si boste og-
ledovali rastlinje in nekaj gozdnih združb.

Predstavitev knjige Medicina svete Hildegarde
Kranj – Danes, v torek, 12. marca, bo ob 19. uri v knjigarni 
Ognjišče pogovorni večer ob knjigi Medicina svete Hildegar-
de – Temeljno delo za zdravje človeka. Knjigo bosta predsta-
vila avtorja Veronika Platan in mag. Uroš Platan.

Predstavitev knjige Najvišji vrhovi sveta
Hrušica – V četrtek, 14. marca, bo ob 19. uri v Knjižnici Hru-
šica Viki Grošelj predstavil svojo knjigo Najvišji vrhovi sveta.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bodo v torek, 12. marca, ob 10.30 vesele urice nem-
ščine, jutri, v sredo, 13. marca, bo ob 9. uri delavnica Zdravo 
jem, pripravlja jo Center za krepitev zdravja Zdravstvenega 
doma Kranj. V petek, 15. marca, bo ob 17. uri bralna urica za 
otroke. V Cerkljah bo v četrtek, 14. marca, ob 9. uri umovadba 
za starejše. V Šenčurju bo jutri, v sredo, 13. marca, ob 8.30 
telovadba za prožno telo, v Preddvoru pa prihodnjo sredo, 
20. marca, ob 17.30 delavnica To delam zase – spoznanja o 
čustvenih vampirjih. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na 
telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 12. mar-
ca, angleške igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 13. marca, 
bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice 
pa ob 17. uri, v četrtek, 14. marca, bo ura pravljic ob 17. uri, 
v petek, 15. marca, pa bo Brihtina pravljična dežela za tiste 
otroke od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

IZLETI
Pohod ob reki Kokri

Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne pohodni-
ke in prijatelje na pohod ob reki Kokri, od Visokega do Tupa-
lič, in sicer v soboto, 16. marca. Pot boste s postanki preho-
dili v dveh urah, zaključili pa jo boste s toplim obrokom v 
gostišču Logar. Zbirno mesto bo ob 9. uri pred Diabetičnim 
centrom v Kranju. Prijave sprejema Ivan na tel.: 031 485 490 
do četrtka, 14. marca. Pohod bo ob vsakem vremenu.

Po Orionovi poti
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Orionova pot (Jurklošter), ki bo v četrtek, 28. marca, z odho-
dom s posebnim avtobusom izpred Globusa ob 7. uri. Pot je 
dolga devet kilometrov, hoje bo tri ure in pol. Prijave z vpla-
čili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 25. marca.

Planinski izlet v Istro
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 16. 
marca, vse planince in pohodnike na planinski izlet v Istro. 
Odločili so se, da prvotno načrtovani izlet na Kojnik in Jam-
pršnik zamenjajo z izletom na Lačno in Kubed, saj boste na 
tem izletu videli več zanimivosti in imeli tudi lepše razglede. 
Hoje bo za tri ure in pol do štiri ure. Pot je nezahtevna, treba 
pa je imeti dovolj kondicije (286 m višinske razlike). Odhod 
s posebnim avtobusom izpred parkirišča pri Mercatorju na 
Primskovem bo ob 6.30. Prijave in vplačila: v pisarni društva 
ob sredah med 17. in 18. uro ali Sašo Košnik – e-pošta saso.
kosnik@infonet.si ali tel. 041 757 009.

PREDAVANJA

Sejemo in ohranjamo slovenske sorte vrtnin
Kokrica – Turistično društvo (TD) Kokrica vabi na preda-
vanje Sejemo in ohranjamo slovenske sorte vrtnin, ki bo v 

sredo, 13. marca, ob 18. uri v Domu krajanov na Kokrici, v 
prostorih TD Kokrica. Predavala bo Barbara Lončar iz Seme-
narne Ljubljana. 

Brezmejni imperij
Škofja Loka – V četrtek, 14. marca, bo ob 19. uri v Galeriji 
Franceta Miheliča predavanje Verene Perko o Brezmejnem 
imperiju ali Imperium sine fine, kot so stari Rimljani prev-
zetno imenovali svoje cesarstvo.

RAZSTAVE

Velika razstava mačk
Ljubljana – Felinološko društvo Ljubljana v soboto in nede-
ljo, 16. in 17. marca, oba dneva od 10. do 18. ure na Gospo-
darskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani prireja 
mednarodno razstavo mačk. Letos se bo štiristo mačk in 
mačkov iz več kot dvajsetih držav prvič potegovalo za naziv 
mediteranskega prvaka. 

Mediteranski popotnik
Radovljica – V četrtek, 14. marca, bodo ob 19. uri v Galeriji 
Šivčeva hiša odprli razstavo akademskega slikarja Klavdija 
Tutta z naslovom Mediteranski popotnik.

PREDSTAVE

Štefka Valentin
Visoko – V Kulturnem domu Visoko pri Kranju si v četrtek, 
14. marca, ob 19. uri lahko ogledate komedijo z naslovom 
Štefka Valentin, v kateri igra Zvezdana Mlakar.

Ovbe, Kekec, ujma gre!
Tržič – V Kulturnem centru Tržič bo v soboto, 16. marca, ob 
11. uri predstava za otroke z naslovom Ovbe, Kekec, ujma 
gre! Igrata Andrej Rozman - Roza in Barbara Bulatović.

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. 
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ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dobri oče 

Anton Benedičič 
z Mlake pri Kranju

Ob nenadomestljivi izgubi najinega očeta se zahvaljujeva vsem, 
ki ste nama ob težkih in bolečih trenutkih stali ob strani. Iskre-
na hvala Domu starejših občanov Naklo in Domu upokojencev 
Kranj za nesebično pomoč pri negi in toplo besedo. Hvala tudi 
sodelavcem in sindikatu Iskraemeco ter kolektivu NLB, za da-
rovane sveče in denarno pomoč. Hvala g. župniku za lepe besede 
ob slovesu in pogrebni službi Jerič. Hvala vsem, ki ste ga imeli 
radi in ste ga spoštovali. Ohranite ga v lepem spominu.

Žalujoči: njegovi hčerki Sabina in Mateja z družinama 
Mlaka, februar 2019

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak 
spomin je nate
in hvaležna misel
luč je, ki ne ugasne …

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila naša draga  

Marija Kalan 
Boštarjeva mama iz Zg. Besnice

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja in darove. Hvala 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. 
Zahvala Milanu Udirju, dr. med., in Barbari Prosen Udir, dr. 
med., za dolgoletno zdravljenje ter medicinski sestri Lojzki Hu-
dobivnik za vso pomoč. Hvala gospodu župniku Igorju Jerebu za 
obiske na domu in lepo opravljen obred s sv. mašo. Hvala pogreb-
ni službi Komunale Kranj, nosačem, pevcem in trobentaču.

Vsi njeni 

V 82. letu nas je zapustila naša draga

Zdenka Marija Kukovica
rojena Brinovec, profesorica germanistike

Od nje se bomo poslovili v sredo, 13. marca 2019, ob 16. uri na pokopališču v Kranju.
Na dan pogreba bo krsta od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: sinova Peter z Jasmino in Tomaž z Alenko, brat Slavko z Ido ter vnuki Elena,  
Vid, Kristijan in Olivija

Kranj, Ljubljana, Brežice, Litija, 12. marca 2019

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

delavnica
PROGRAM SVIT
Zala Marn
torek, 12. 3., ob 18.00, 
Zdravstveni kotiček

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

literarni večer
BELO SE PERE NA DEVETDESET
Bronja Žakelj, Sašo Stare
sreda, 13. 3., ob 19.00, dvorana

delavnice
IGRARIJE Z MODRIM PSOM
sreda, 13. 3., od 16.00 do 19.00, 
območje Otroci
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 26. 2. 2019 
v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, 
D.O.O., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: eno-
dnevna uporaba avtomobila VW POLO, Zvonko Horvat, Moj-
strana, 2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF, 
Stane Jarc, Škofja Loka, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – 
Milena Muzik, Križe. Nagrajencem čestitamo!

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke »AN FLET'N VEČER«, 
objavljene v časopisu Gorenjski glas v petek 1. 3. 2019, z ge-
slom FLETNO BO SPET V TRŽIČU, ki prejmejo po dve vstopnici 
za koncert, so: Nuša Špenko iz Vodic, Suzana Novak iz Kranja 
in Dušan Sofrić iz Podnarta. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stanovanje 
v pritličju ali v bloku z dvigalom, tel.: 
059/016-701 19000670

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTO Becane, 49 ccm, reg. do 28. 
5. 2019, lepo ohranjen, škornje št. 
39, 43 in še obleka 44, tel.: 031/520-
004 19000669

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19000556

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata, višina 2,20 m, širina 
2,84 m, brez podboja, tel.: 041/784-
092 19000677

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, metrska, tel.: 
040/485-307 19000675

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

2 LATOFLEXA in 2 vzmetnici Sloven-
ska postelja, 90 x 200 cm, dobro ohra-
njena, cena 100 EUR, tel.: 040/803-
270 19000667

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, uglasitev 
Be, Es, As, stara 4 leta, cena po dogo-
voru, tel.: 031/302-411  
 19000666

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19000625

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19000594

KMETIJSKI STROJI
KUPIM izkopalnik krompirja Po-
lak in prodam kmetijske stroje, tel.: 
041/923-994 19000674

PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 070/558-214 19000671

DOBRO ohranjeno nakladalno prikolico 
Sip 17, tračni obračalnik, siloreznico 
Epple 900, tel.: 040/367-307 19000672

KOTEL za žganjekuho, 80-litrski, malo 
rabljen, tel.: 031/424-339 19000680

KUPIM

KOSILNICO BCS 404, pajek Sip ter 
zgrabljalnik Sip, tel.: 031/627-149 
 19000662

SADILEC krompirja in izkopalnik krom-
pirja, tel.: 031/492-941 19000673

TRAKTOR in dobro ohranjene traktor-
ske priključke, tel.: 041/872-029  
 19000684

PRIDELKI
PRODAM

SUHE, vložene in zmrznjene jurčke, 
tel.: 031/307-819, Vera 19000679

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 19000668

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
041/357-944 19000676

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

KRAVE ČB, pašne, tel.: 041/835-416  
 19000681

KUNCI, samčki, stari 6 mesecev, 15 
EUR/kom., 1 leto stari samci, 20 EUR, 
mešanci, tel.: 041/689-289, Martina  
 19000678

KUPIM

KRAVO s teletom ter kravo za zakol ali 
telico, tel.: 031/410-418 19000663

OSTALO
PRODAM

BALO, na pol suho, v foliji, novo zračno 
puško in masažni stol, tel.: 041/364-
504 19000683

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO natakarja (m/ž). Gostilna 
Logar, Igor Logar, s.p., Hotemaže 3a, 
Preddvor, tel.: 040/130-877  
 19000658

ZAPOSLIMO voznika kategorije E za 
prevoze po Nemčiji in Nizozemskem. 
Delo se opravlja od ponedeljka do 
petka. Pogoj: delovne izkušnje in koda 
95. Informacije na tel: 05 908 25 01 
ali primi.peter@siol.net, Primi, d.o.o., 
Grintovška ul. 35, Kranj 
 19000682

HONORARNO zaposlimo serviserja za 
popravilo manjših kmetijskih strojev in 
tovornih vozil. Dela se lahko tudi popol-
dan in ob sobotah. Flora Sport, d.o.o., 
Zbiljska c. 2, Medvode, tel.: 041/637-
595 19000641

ZAPOSLIMO tehnologa: Izobrazba VI. 
stopnje lesarstva, znanje angleškega 
jezika ter Excela, Eorda, Megacad 
in Autocad. Delo je za določen čas z 
možnostjo podaljšanja v nedoločen 
čas. Pohištvo Iskra, d.o.o., Barletova 
ul. 3, Medvode 19000601

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE od temelja do stre-
he, omete, fasade, kamnite škarpe,  
tlakovanje dvorišč, tudi manjša gradbe-
na dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19000654

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

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19000553

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

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

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.

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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

Nina Kovač, Kranj:

»Opažam povečano pitje 
alkohola pri ženskah, kar je 
skrb vzbujajoče. Sama ga 
načeloma ne pijem, morda 
le kozarec na morju. Preven-
tivnih akcij bi moralo biti več 
in seveda več udeležencev.«

Brigita Primc, Kranj:

»Že tretjič se udeležujem ak-
cije in v tem času strogo ne 
pijem alkohola. Tudi sicer ga 
popijem zelo malo, občasno 
le kakšno pivo. Akcija se mi 
zdi učinkovita in bi jo morali 
izvajati večkrat na leto.« 

Miha Benedik, Kranj:

»Ne pijem alkohola, je pa za-
gotovo nepogrešljiv del slo-
venske kulture. Ne uvrščamo 
ga med droge, a zagotovo je. 
Premalo je opozarjanja in pre-
več tragedij na cesti ter nasilja 
v družini zaradi njega.«

Janez in Zora Polenec, 
Kranj:

»Alkohola ne pijeva, ker nama 
ne ustreza, obenem se zave-
dava njegove škodljivosti. 
Tudi statistični podatki pravi-
jo, da smo Slovenci v vrhu po 
količini popitega alkohola.« 

Maša Likosar

Preventivna akcija 40 dni 
brez alkohola, ki poteka od 
6. marca do 20. aprila, pozi-
va k odgovornemu odnosu in 
opozarja na škodljive posle-
dice alkohola. Koliko ga Slo-
venci popijemo, ob katerih 
priložnostih je nepogrešljiv, 
se zavedamo njegove ško-
dljivosti? 
Foto: Tina Dokl

Alkohol je droga 

Danijel Zdovc,  
Križ pri Komendi:

»Alkohol pijem le ob poseb-
nih priložnostih, kot je rojstni 
dan. Akcija je smiselna, saj 
Slovenci v povprečju popije-
mo preveč alkohola in bi mo-
rali omejiti njegovo porabo.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo pretežno jasno, zlasti pod Karavankami bo pihal se-
vernik. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne se bo poobla-
čilo. Zvečer bo začelo deževati. Ohladilo se bo. Meja sneženja 
se bo spustila na okoli petsto metrov. V četrtek se bo deloma 
zjasnilo, popoldne bo nastalo nekaj ploh.

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

Manca Perdan

Kranj – Preteklo soboto je v 
Kranju potekal Mednaro-
dni pohod z rdečimi baloni, 
ki ga je ob dnevu redkih bo-
lezni tradicionalno, letos že 
petič, organiziral Zavod 13 
iz Maribora. V Kranju je po-
hod potekal četrto leto, Alen-
ka Štrukelj, koordinatorka 
pohoda v Kranju, pa ocenju-
je, da se je na pohodu zbra-
lo okoli sto ljudi. »Pohod z 
rdečimi baloni je namenjen 
ozaveščanju o redkih bole-
znih. Javnost želimo ozave-
stiti o tem, da so med nami 
ljudje, ki se spopadajo s tež-
kimi genetskimi boleznimi. 
Te bolezni prizadenejo pred-
vsem otroke, z otroki pa tudi 
njihove družine in svojce. 
Gre za precej hude bolezni, 
ki so pogosto neozdravljive, 
genetsko napredujoče, dege-
nerativne in imajo zelo težke 
posledice za obolele,« je po-
vedala Štrukljeva.

Med redke bolezni spada-
jo tiste, ki prizadenejo naj-
več pet na deset tisoč ljudi. 
Ocenjujejo, da z redkimi bo-
leznimi v Evropski uniji živi 
okoli trideset milijonov ljudi, 
v Sloveniji pa naj bi bilo prib-
ližno sto tisoč takih bolnikov. 
»Splošna ozaveščenost ljudi 

o teh boleznih je zelo nizka,« 
pojasnjuje Štrukljeva in do-
daja, da se v povezavi z nji-
mi še vedno pojavljajo ste-
reotipi in tabuji. »Prav zara-
di nerazumevanja in odklo-
nilnih mnenj se ti ljudje po-
gosto umikajo na rob druž-
be, zato jim želimo s tem po-
hodom sporočiti, da jih spre-
jemamo, da so kljub vse-
mu med nami ljudje, ki jih 

sprejemamo, vsem drugim 
pa, da tudi obolelim pripada 
enakovredno mesto v druž-
bi,« je povedala. 

Sobotni pohod z rdečimi 
baloni je potekal po 14 slo-
venskih mestih, letos je prvič 
presegel tudi meje naše dr-
žave. Izvedli so ga v Zagrebu, 
Beogradu in Luksemburgu 
ter s partnerji Osnovne šole 
dr. Ljudevita Pivka s Ptuja v 

Italiji, na Poljskem, Portu-
galskem in v Turčiji. »Rdeči 
baloni, s katerimi so se spre-
hodili udeleženci, simbolizi-
rajo ljubezen, upanje, otro-
ško zvedavost in čudenje nad 
življenjem samim,« je še po-
vedala Štrukljeva. Častni po-
krovitelj letošnjega pohoda 
pri nas je bil predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pa-
hor.

Ozaveščali o redkih boleznih
Pohod z rdečimi baloni, ki je letos presegel tudi meje Slovenije, je namenjen ozaveščanju javnosti glede 
redkih bolezni. Je tudi priložnost, da se staršem posebnih otrok pokaže, da v svojih težavah niso sami.

Z rdečimi baloni so se sprehodili čez Kranj in tako ozaveščali javnost o redkih boleznih.

Suzana P. Kovačič

Kranj, Cerklje – Center Ko-
rak je kot prva institucija na 
področju izvajanja socialno-
varstvene storitve vodenja 
in varstva ter zaposlitve pod 
posebnimi pogoji v Sloveni-
ji (sicer s specifičnim pro-
gramom dolgotrajne reha-
bilitacije oseb po pridoblje-
ni poškodbi možganov) pri-
dobila EQUASS Assuran-
ce – certifikat v Evropskem 
sistemu kakovosti na podro-
čju socialnih storitev. Celo-
ten postopek je vodila Soča, 
Univerzitetni rehabilitacij-
ski inštitut Republike Slove-
nije, vodja Korakovega tima 
za kakovost pa je bila njihova 
psihologinja Eva Ristič.

Kot je povedala direktori-
ca Centra Korak Mateja Ko-
rošec, obstajajo še drugi cer-

tifikati, a ta je poleg orienta-
cije na poslovne procese in 
zaposlene zelo orientiran 
tudi na uporabnike. »Pono-
sna sem, da smo pri neodvi-
sni presoji za pridobitev cer-
tifikata dosegli izredno lepe 

rezultate pri pravicah upo-
rabnikov, njihovi participa-
ciji, ustvarjanju, individual-
nem načrtu in soodločanju. 
Izkazalo se je tudi, da ima-
mo zaposleni dejansko zelo 
dobre medosebne odnose in 
pa – kar je tudi pomembno 
– odlično sodelovanje in po-
vezave z okoljem (društvo 
Klub En korak več, tradicio-
nalni bazar, prostovoljci, ki 
prihajajo v našo hišo in de-
lajo z našimi uporabniki ...). 
Vse te kvalitete so bile opaže-
ne in pohvaljene, so bila pa 
seveda pregledana vsa pod-
ročja našega delovanja.«

V četrtek, 14. marca, ob 19. 
uri pa vas društvo Klub En ko-
rak več vabi na deveti dobro-
delni koncert Korakova po-
mlad s Prifarskimi muzikan-
ti v Kulturnem hramu Igna-
cija Borštnika v Cerkljah. Ne-

kaj vstopnic je še na voljo. Iz-
kupiček od prodanih vsto-
pnic bodo v Centru Korak 
namenili za nadaljnjo preu-
reditev prostorov, del tudi za 
programe, kot sta taborjenje, 
rehabilitacija ...

Korakov certifikat 
in koncert
Kranjski Center Korak je kot prvi v Sloveniji prejel 
EQUASS Assurance, certifikat v Evropskem 
sistemu kakovosti na področju socialnih storitev. 
V četrtek pa Klub En korak več vabi na dobrodelni 
koncert s Prifarskimi muzikanti. 

Tim za kakovost v Centru Korak z direktorico Matejo 
Korošec (druga z desne) / Foto: Tina Dokl


