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AKTUALNO

Pivčeva porazila  
Erjavca 
Na sobotnem kongresu stranke 
DeSUS je Aleksandra Pivec 
preprič ljivo porazila dosedanjega 
predsednika stranke Karla Erjavca. 
Ta je napovedal odstop z ministr
skega položaja in umik iz javnega 
življenja. 

2

GORENJSKA

Na Jesenicah  
zahtevajo obnovo 
Župan Občine Jesenice Blaž Račič 
je na dve ministrstvi naslovil pi
smo, v katerem ju je pozval k nad
gradnji gorenjske železniške pro
ge tudi na območju Jesenic. 

4

KRONIKA

Le varna smuka  
zagotavlja užitek 
Za delo na smučiščih je usposob
ljenih okoli šestdeset slovenskih 
policistov. Te največkrat pokličejo, 
ko pride do smučarskih nesreč s 
hudimi poškodbami. 

12

ZADNJA

Podvig na  
Trbojskem jezeru
Nov podvig skupine Dunking De
vils tokrat na Gorenjskem. Poleteli 
so visoko nad osemdesetmetrski 
kanjon na Trbojskem jezeru in iz
vajali akrobacije. Z njimi so nav
dušili tudi tamkajšnje prebivalce. 

24

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo pretežno jasno, zjutraj 
bo ponekod po nižinah in 
dolinah megla. Jutri bo v 
višjih legah zelo toplo.

–5/8 °C
jutri: pretežno jasno

Mateja Rant

Bled – Nekatera območja edi-
nega narodnega parka v Slo-
veniji so za ohranjanje ekosi-
stemov še posebej občutljiva, 
so poudarili v javnem zavodu 
TNP. Zato v prihodnjih treh 
letih načrtujejo vzpostavitev 
19 mirnih območij z name-
nom varovanja aktivnih viso-
kih barij, divjega petelina in 
belke v okviru projekta VrH 
Julijcev za izboljšanje sta-
nja osmih vrst in štirih habi-
tatnih tipov Natura 2000. Z 

vzpostavljanjem mirnih ob-
močij bodo letos začeli na Po-
kljuki, Vitrancu in Mangart-
skem sedlu.

Na ta način želijo v javnem 
zavodu TNP ohraniti kako-
vost tistih delov naravnega 
okolja, ki imajo izjemen po-
men za varovanje in ohra-
njanje živalskih in rastlin-
skih vrst ter habitatnih tipov, 
pri čemer bodo ukrepe prila-
godili posebnostim posame-
znega območja. 

V parku odslej 
mirna območja
V javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) 
bodo z namenom varovanja in ohranjanja 
živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov že 
letos na Pokljuki, Mangartu in Vitrancu vzpostavili 
tako imenovana mirna območja.

45. stran

U. P., J. P., D. Ž., S. Š.

Jesenice, Kranj, Cerklje, Šen-
čur – Zavetišče za zapušče-
ne živali Perun na Lipcah 
najverjetneje le ne bo zapr-
lo vrat. Lastniku zavetišča 
Branku Pircu je na včeraj-
šnji novinarski konferen-
ci na Jesenicah podporo iz-
reklo sedem županov Zgor-
nje Gorenjske: Jesenic, Ži-
rovnice, Gorij, Bleda, Kranj-
ske Gore, Radovljice in Bo-
hinja. Župani so bili enotni, 
da zavetišče dela dobro, da 
pritožb na delo Branka Pir-
ca doslej ni bilo in da si ob-
čine z njim želijo sodelovati 

še naprej. Napoved, da bo za-
vetišče zaprl, jim je nakopala 
kar nekaj skrbi, saj so občine 
dolžne skrbeti za zapuščene 
in izgubljene živali; nekate-
re imajo to urejeno s konce-
sijami, druge s pogodbami. 
Kot je dejal jeseniški župan 
Blaž Račič, so pregledali tudi 
inšpekcijske zapisnike, v ka-
terih so navedene določne 
nepravilnosti pri delu zaveti-
šča. A ker je lastnik zavetišča 
zagotovil, da je nepravilno-
sti odpravil, to pa je pokazal 
tudi naknadni inšpekcijski 
nadzor, župani ne vidijo ra-
zloga, da bi sodelovanje pre-
kinili. Vseh sedem županov 

je zatrdilo, da s strani obča-
nov v vseh letih niso prejeli 
nobene pritožbe zoper delo 
zavetišča Perun. Poleg tega 
je pomembno, da je izvaja-
lec storitve domačin, na vo-
ljo je 24 ur na dan, za živa-
li poskrbi v najkrajšem času. 
Če bi skrb za zapuščene živa-
li prevzelo kakšno drugo za-
vetišče od daleč, bi to ne na-
zadnje prineslo tudi bistve-
no višje stroške. Žirovni-
ški župan Leopold Pogačar 
je denimo dejal, da zagoto-
vo ne bi imeli sklenjene po-
godbe z nekom, ki slabo skr-
bi za živali. 

Župani podprli zavetišče Perun
Branko Pirc vendarle ne bo zaprl zavetišča za zapuščene živali Perun na 
Lipcah, saj mu je vseh sedem zgornjegorenjskih županov izreklo podporo. 
Nekatere občine s spodnjega dela Gorenjske pa že iščejo druga zavetišča.

Branko Pirc (levo) je zatrdil, da je vse nepravilnosti odpravil, v sedmih občinah Zgornje 
Gorenjske z njim želijo sodelovati še naprej. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Maja Bertoncelj

Pokljuka, Kranjska Gora – 
Karavana svetovnega poka-
la v biatlonu se je preselila 
na Pokljuko. Prijavljenih je 
145 tekmovalk in 153 tekmo-
valcev iz 32 držav, ki se bodo 
pomerili na zadnjem prizo-
rišču pred svetovnim prven-
stvom.

Danes in jutri bosta ura-
dna treninga, tekmovalni 
spored pa se bo začel v četr-
tek z moško posamično tek-
mo na dvajset kilometrov (ob 
14.15), v petek bo ženska po-
samična tekma na 15 kilome-
trov (ob 14.15), v soboto naj-
prej štafeta mešanih dvojic 
(ob 13.15), nato še mešana šta-
feta (ob 15. uri), v nedeljo pa 

skupinski start moških (ob 
12.15) in za konec še tekma s 
skupinskim startom za žen-
ske (ob 15. uri). Letošnji sve-
tovni pokal je tudi pomemb-
na generalka pred svetovnim 
prvenstvom, ki ga bo Poklju-
ka gostila v prihod nji sezoni. 
Novosti je veliko, med drugi-
mi nadgrajen spremljevalni 
program, selitev logistične-
ga centra iz Festivalne dvora-
ne v prostore Triglavske rože 
na Bledu. Cilj je Pokljuka s 
čim manj plastike, poseben 
poudarek pa je tudi na pre-
vozu, saj želijo biti ekološki 
in že letos na Pokljuko čim 
več gledalcev pripeljati z av-
tobusi. 

Biatlonci zbrani na Pokljuki
Pokljuka bo ta teden gostila svetovni pokal v biatlonu. Tekmovalni program bo od četrtka do nedelje. V 
Kranjski Gori pa od včeraj do četrtka potekajo tekme svetovnega pokala za smučarje invalide.

Na Pokljuki na čim boljše uvrstitve upajo tudi v slovenskem 
biatlonskem taboru. Jakov Fak (v ospredju) je bil tudi na 
zadnji postaji v Ruhpoldingu blizu najboljšim, v celotni 
zimi pa navdušuje moška štafeta, v kateri poleg Faka 
nastopajo še Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan. V 
Ruhpoldingu so bili sedmi. / Foto: Tina Dokl 49. stran
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Knjigo prejme MARJANA CVETEK, Srednja vas v Bohinju

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

V soboto, 25. januarja 2020, 
ob 10. uri si lahko ogledate 
predstavo Mojca Pokrajculja. 
Predstava je namenjena vsem 
malim in malo večjim otro-
kom, staršem, dedkom in 
babicam ... Le kdo ne pozna 
Mojce? Ja, prav tiste, ki si je za 
krajcarček kupila piskreček, v 
katerem si je uredila prijetno stanovanjce. In prav tiste, ki 
je odprla vrata vsem premraženim živalim, ki so prosile za 
zatočišče. A Mojčina prijaznost ni bila poplačana, kakor bi 
si ona to želela. V kuhinji izgine poln kozarec medu in začne 
se detektivska preiskava, kdo od osumljenih – lisica, zajec, 
volk, medved ali srnjak – je tisti, ki je polizal ves sladki med. 
Boj pripelje celo tako daleč, da Mojčin piskerček poči po ši-
vih. Kdo je torej ukradel med? Bodo živalice zgladile spore in 
pomagale Mojci popraviti piskerček? Naročniku Gorenjskega 
glasa bomo podarili dve darilni vstopnici za eno od pred-
stav v Cerkljah, Radomljah ali na Kokrici v sezoni 2019/2020. 
Nagradno vprašanje: Kako je ime glavni junakinji tokratne 
predstave? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
27. januarja 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Otroška predstava Mojca Pokrajculja v Kulturnem 
domu v Radomljah

S svojo enkratno sposobnostjo regeneracije, vlaže-
nja in zaščite kože je certificirano naravno Yanumi 
šipkovo olje kot nalašč za preprečevanje staranja 
kože, saj na naraven način ohranja zdravo in sijočo 
polt. Zaradi kombinacije močnih aktivnih sestavin 
je šipkovo olje edinstveno sredstvo za preprečeva-
nje staranja kože, njene dehidracije in neenakomer-
nega tena, s svojo visoko vsebnostjo vitaminov C in 
A pa je odlično za nego občutljive in mastne kože, 
kože z aknami in velikimi porami. Več informacij 
na www.yanumi.si. Naročniku Gorenjskega glasa 
podarjamo Yanumy Šipkovo olje. Nagradno vpraša-

nje: Katera dva vitamina v visoki koncentraciji vsebuje šipkovo 
olje? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 27. 
januarja 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Čisto eko Yanumi šipkovo olje za zdravo  
in sijočo polt

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. januarja 2020, prej-
me dve vstopnici za koncert Dražena Zečića Magda Vode iz 
Komende. V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 14. januarja 
2020, prejme dve vstopnici za eno od predstav v Cerkljah ali 
na Kokrici v sezoni 2019/2020 Franc Krumpestar iz Cerkelj, 
dve vstopnici za koncert Željka Joksimovića pa Mira Žnidar 
iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – V soboto je v Lju-
bljani potekal zelo odmeven 
kongres stranke DeSUS, 
na katerem so volili novega 
predsednika. Kandidati so 
bili trije: dosedanji predse-
dnik Karl Erjavec, Aleksan-
dra Pivec, oba sta tudi mini-
stra v vladi Marjana Šarca, 
in Borut Stražišar, jeseniški 
občinski svetnik. Že pred-
kongresna kampanja je na-
kazovala oster moj med obe-
ma ministroma, napeta tek-
ma pa se je končala prese-
netljivo: Aleksandra Pivec je 
porazila dolgoletnega pred-
sednika, ki je stranko De-
SUS vodil od leta 2005. Pre-
senetljiv je bil zlasti izid, saj 
je za Aleksandro Pivec gla-
sovalo 143 delegatov kongre-
sa, Erjavca je podprlo osem-
deset delegatov, Stražišar je 
dobil osem glasov. 

Pred kongresom se je ka-
zalo, da v stranki DeSUS vla-
da precejšnja razdeljenost. 
Občutiti je bilo tudi medse-
bojno nezaupanje, ki se je 
pokazalo na začetku kon-
gresa, ko so se podporniki 
Aleksandre Pivec zavzeli za 
navzočnost notarja, ki bi be-
del nad volitvami. Delegati 

predloga niso izglasova-
li, razširili pa so volilno ko-
misijo, v kateri so bili zasto-
pani vsi pokrajinski odbori. 
Kandidati so se predstavi-
li z uvodnimi nagovori. Ale-
ksandra Pivec je v njem pou-
darila ključne točke svojega 
programa, od nujnosti spre-
jetja zakona o dolgotrajni os-
krbi, skrajševanja čakalnih 
dob v zdravstvu do obliko-
vanja demografskega sklada 
in dviga pokojnin, zavzela 
se je za izboljšanje položaja 
vseh generacij. Karl Erjavec 
je med drugim poudaril po-
men uvrstitve stranke v par-
lament in vlado, saj brez tega 
ni mogoče doseči program-
skih ciljev. A tudi tam je delo 
trdo, saj uresničitev ciljev 

stranke DeSUS zahteva veli-
ko proračunskih sredstev, za 
kar se je treba ves čas boriti.  

Aleksandra Pivec je ob iz-
volitvi izrazila veselje in se 
zahvalila za zaupanje, vo-
denje stranke DeSUS pa 
da prevzema s ponižnostjo 
in odgovornostjo. Z mla-
dostno energijo napovedu-
je nove čase v stranki in slo-
venski politiki, kjer odgo-
vornost prehaja na novo ge-
neracijo politikov, ki bodo z 
drugačnimi pogledi in z dru-
gačnimi praksami skuša-
li iskati odgovore na največ-
je izzive sedanje in prihod-
njih generacij. Pri delu bodo 
po njenih besedah izhaja-
li iz bogatih izkušenj stran-
ke, tako dobrih kot slabih. 

Pozvala je k enotnosti stran-
ke, ki ima sicer različne po-
glede, a skupne cilje. Karlu 
Erjavcu se je zahvalila za do-
sedanje vodenje stranke in 
vse uspehe v zadnjih petnaj-
stih letih. Erjavec je po pora-
zu napovedal, da bo odsto-
pil kot minister za obrambo, 
češ da ni več potrebe, da bi 
še naprej opravljal ministr-
sko delo. Še naprej pa ostaja 
član stranke DeSUS. Čeprav 
na kongresu ni dobil priča-
kovanega zaupanja, je dejal, 
da zaradi poraza ni razoča-
ran, takšna je pač demokra-
cija. Poudaril pa je, da je v le-
tih vodenja stranke delal po 
najboljših močeh in po svo-
ji vesti, da bi uresničil stran-
kine cilje. 

Pivčeva porazila Erjavca
Na sobotnem kongresu stranke DeSUS je Aleksandra Pivec prepričljivo porazila dosedanjega 
predsednika stranke Karla Erjavca. Ta je napovedal odstop z ministrskega položaja in umik iz javnega 
življenja, ostaja pa član stranke DeSUS.

Karl Erjavec / Foto: Gorazd Kavčič Aleksandra Pivec Borut Stražišar 
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Simon Šubic

Kranj – V igro za nakup dovo-
ljenj za opravljanje letalskih 
prevozov Adrie Airways v ste-
čaju, med njimi tudi spriče-
valo za komercialne polete, 
so vstopili tudi ruski vlagate-
lji, povezani z državnim izde-
lovalcem letal Suhoj. Sukhoi 
Civil Aircraft Company naj 
bi se že lani spomladi zani-
mal za strateško partnerstvo 
z Adrio Airways, a so se Rusi 
menda tedaj umaknili zara-
di slabega finančnega sta-
nja Adrie. Predstavnik inve-
stitorjev Oleg Evdokimov je 
pred dnevi za Televizijo Slo-
venija potrdil, da jih zdaj za-
nima nakup dovoljenj ozi-
roma spričevala. »Adrijino 
spričevalo nam dovoljuje, da 
ne poslujemo le v Ljubljani, 
ampak na katerem koli letali-
šču v Evropi. Naš načrt je vpe-
ljava dvesto letal Suhoj su-
perjet na evropski trg,« je za 
nacionalno televizijo povedal 
Evdokimov.

Vlagatelji po besedah Ev-
dokimova prihajajo iz Rusije 
in Združenih arabskih emi-
ratov, za začetek pa bi vloži-
li deset milijonov evrov. Ker 
pa morajo biti letalske druž-
be v EU v večinski evrop-
ski lasti, zdaj iščejo partner-
je, je dejal. Vlagatelji bi po 
njegovih besedah obdržali 
Adrijino blagovno znamko, 

zaposlili okoli 150 ljudi, 
med njimi trideset pilotov. 
Vse leto naj bi leteli na vsaj 
pet destinacij, med drugim v 
Milano in Barcelono, od ko-
der ima čezoceanske polete 
družba Emirates, s katero se 
po zatrjevanju Evdokimova 
dogovarjajo o sodelovanju. 
Poleti bi število letov še bi-
stveno povečali.

Stečajni upravitelj Adrie 
Airways Janez Pustatičnik 
bo Adrijina dovoljenja za 
opravljanje letalskih prevo-
zov in spričevalo prodajal 
v četrtek na javni dražbi po 
izklicni ceni 45 tisoč evrov. 
Interesentov naj bi bilo po-
leg ruskih vlagateljev kar ne-
kaj. Poročali smo že, da naj 
bi se podjetnik Joc Pečeč-
nik zanimal za celotno pre-
moženje nekdanjega letal-
skega prevoznika in naj bi 
tehtal tudi možnost ustano-
vitve letalske družbe z zuna-
njim tujim partnerjem. Izet 
Rastoder se zanima za spri-
čevalo za komercialne pole-
te, Ivo Boscarol pa je zainte-
resiran za Adrijino letalsko 
šolo, sicer hčerinskega pod-
jetja, ki je prav tako končalo 
v stečaju. POP TV je sicer po-
ročal, da naj bi se Pečečnik 
že umaknil iz posla, saj ga je 
zanimal samo nakup celot-
ne stečajne mase, ker bi lah-
ko le tako nadaljeval Adriji-
no poslovanje. 

Adria zanima tudi ruske vlagatelje
Predstavnik družbe Sukhoi Civil Aircraft Company je za TV Slovenija potrdil, da jih zanima nakup 
dovoljenj za opravljanje letalskih prevozov Adrie Airways. Te bodo v četrtek prodajali na javni dražbi.

Ljubljana – Generalna skupščina Združenih narodov je 27. 
januar razglasila za dan spomina na žrtve holokavsta. Na ta 
dan pred 75 leti je namreč ruska Rdeča armada osvobodila 
nacistično koncentracijsko taborišče Birkenau. V Centru ur-
bane kulture Kino Šiška so ob tej priložnosti minulo nedeljo 
pripravili osrednjo državno slovesnost, na kateri je zbrane na-
govoril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je poudaril, 
so se mu ob razmišljanju o holokavstu v misli prikradle podo-
be umorjenih, trpinčenih, lačnih in ponižanih ljudi, ki so bili 
diskriminirani zaradi verskega prepričanja ter rasnih, etičnih, 
narodnostnih, jezikovnih, kulturnih, spolnih in zdravstvenih 
ali drugih razlogov. »Stisk, ki ste jih doživljali preživeli in ste 
danes med nami, si ne morem in ne znam predstavljati,« 
je dejal in dodal, da je prav zgodovinski spomin naš ključni 
opomin. »Z njim lahko vplivamo na prihodnost prihodnjih ge-
neracij in preprečimo, da se takšni dogodki ne bi ponavljali.« 

Zgodovinski spomin kot opomin

Na četrtkovi javni dražbi za dovoljenja za opravljanje 
letalskih prevozov Adrie Airways naj bi sodelovali tudi ruski 
vlagatelji. / Foto: arhiv GG
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DeSUS in Erjavec

Kar poldrugo desetletje je 
Karl Erjavec poosebljal 
DeSUS, demokratično 

stranko upokojencev, po sobo-
tnem kongresu pa je dolgole-
tnega predsednika prepričljivo 
porazila Aleksandra Pivec. Po 
sedmih predsednikih, od kate-
rih je bil Karl Erjavec v sedlu 
štiri mandate, zdaj vajeti pre-
vzema ženska, članica stranke 
pet let, sicer pa aktualna mi-
nistrica za kmetijstvo v vladi 
Marjana Šarca.

Stranka DeSUS ima 29-le-
tno tradicijo, od leta 1990 so 
jo pred Karlom Erjavcem vodili 
Ivan Sisinger, Rado Lipič, Jože 
Globačnik, Janko Kušar in 
Anton Rous. Nobeden od njih 
ni bil tako prepoznaven kot 
Karl Erjavec. Stranka se je pod 
njegovim vodenjem vsakokrat 
prebila v parlament, on sam 
pa je od leta 2004 sodeloval 
tudi v vseh dosedanjih vladah. 
Veljal je za zelo trdoživega 
politika, v šali so ga omenjali 
tudi kot »tef lonskega« politi-
ka, saj se je v petnajstih letih 
obdržal v vseh vladah, preži-
vel interpelacijo, tudi kadar 
je odstopil, se je znova vrnil v 
naslednjo vlado. V prvi vladi 
Janeza Janše je bil obrambni 
minister, ko je tudi dokončal 
mandat, čeprav je takrat jav-
nost začela pretresati afera 
Patria. V naslednji vladi, ki jo 
je vodil Borut Pahor, je bil mi-
nister za okolje. Odstopil je, ko 
so ugotovili nepravilnosti glede 
ločevanja odpadkov, sam se je 
pogosto pošalil, da so ga iz te 

vlade odnesle »kante«. Njegov 
naslednji ministrski položaj je 
bil v resorju zunanje politike, v 
zdajšnji vladi Marjana Šarca 
je ponovno obrambni minister. 
Kazalo je, da se mu je položaj 
zamajal zaradi predčasnega 
odhoda slovenskih vojakov iz 
Iraka po iranskem bombnem 
napadu na vojaško bazo, kjer 
so delovali, vendar je Erjavec, 
še preden naj bi se o tem z njim 
pogovoril premier Šarec, napo-
vedal, da bo po porazu na kon-
gresu stranke DeSUS odstopil 
tudi kot minister. Špekulacije, 
ali bo morda po nezaupanju 
na kongresu ustanovil svojo 
stranko, je zanikal in zagoto-
vil, da bo stranki DeSUS ostal 
zvest še naprej, umaknil pa naj 
bi se iz javnega življenja.

Če bo ostalo pri tem, se je 
Erjavčeva doba s porazom na 
kongresu iztekla. A kako to, 
da je izgubil v stranki? Ga je 
imelo članstvo dovolj, se jim 
je zdelo, da je že predolgo na 
vrhu stranke, je razklanost v 
DeSUSu nakazovala potrebo 
po spremembi? Vsemu temu bi 
lahko pritrdili. Nemara je del 
odgovora tudi v tretjem igralcu 
na kongresni sceni, Jeseničanu 
Borutu Stražišarju, ki je bil v 
dvoboju med Erjavcem in Piv-
čevo videti kot nepomembna 
stranska oseba. Toda da se je 
pojavil kot kandidat, ki so ga 
podprli gorenjski odbori, kaže 
na to, da je Erjavec tudi doma, 
na Gorenjskem, izgubil zau-
panje in da stranka ni bila več 
zadovoljna z njegovim delom.

Župan Gorij Peter Torkar 
pa je dodal, da si je nedavno 
nenapovedano prišel ogle-
dat zavetišče in po njego-
vem mnenju je za živali po-
skrbljeno bolje kot v marsi-
katerem domu.

Novinarske konference se 
je udeležil tudi Branko Pirc, 
ki je dejal, da sta v ozadju 
celotne medijske gonje dve 
posameznici, zaščitnici ži-
vali, ki da mu povzročata te-
žave že vrsto let. V zadnjem 
obdobju so bili tako on kot 
njegova žena in hči deležni 
groženj po telefonu. »Postal 
sem kriminalec,« je dejal. 
Zavetišče ima že 19 let, na 
Jesenicah je imel prvi pas-
ji hotel in pasjo šolo, šolal je 
pse za policijo in carino. Pirc 
je zagotovil, da so vse nepra-
vilnosti, ki jih je odkrila in-
špekcija, odpravili. Zlasti je 
poudaril, da je večina mačk, 
za katere poskrbijo, divjih, 
zato jih po sterilizaciji oziro-
ma kastraciji vrnejo nazaj na 
mesto, kjer so jih našli, saj 
niso primerne za oddajo no-
vim lastnikom. »Ne pobira-
mo mačk iz naročij,« je de-
jal, pritrdili pa so mu tudi žu-
pani, češ da gre za mačke, ki 
živijo v vaseh in jih hranijo 
po različnih hišah. 

Glede na enotno podpo-
ro županov Zgornje Go-
renjske je Pirc pripravljen 
to delo opravljati še naprej. 
Doslej je imel sklenjene po-
godbe s sedemnajstimi go-
renjskimi občinami. Neka-
tere občine s spodnjega dela 
Gorenjske, ki se jim pogod-
be iztekajo, pa zaradi zapleta 

že razmišljajo tudi o drugih 
rešitvah.

Dolgoročni cilj skupno 
zavetišče

Ker se Mestni občini Kranj 
pogodba z zavetiščem Pe-
run za opravljanje storitev 
pomoči, oskrbe in namesti-
tve zapuščenih živali izte-
če 31. januarja, so v Društvu 
za zaščito živali Kranj pred 
dnevi v javnem pismu žu-
pana Matjaža Rakovca pov-
prašali, kako bo odtlej v Kra-
nju problematika zapušče-
nih živali, še posebej pa za-
puščenih mačk, urejena. Iz 
kabineta župana so za Go-

renjski glas pojasnili, da bo 
mestni svet na prvi nasle-
dnji seji 29. januarja odlo-
čal o neposredni podelitvi 
koncesije za izvajanje javne 
službe zavetišča za zapušče-
ne živali za naslednje petle-
tno obdobje javnemu zavo-
du Živalski vrt Ljubljana, ki 
ima organizirano notranjo 
organizacijsko enoto javne-
ga zavoda Zavetišče za živa-
li Ljubljana (na Gmajnicah). 
Glede javnega pisma Dru-
štva za zaščito živali Kranj 
pa so odgovorili, da je urad 
za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe MOK 
17. januarja društvo obvestil 

o predlaganih rešitvah gle-
de nadaljnjega izvajanja jav-
ne službe zavetišča za zapu-
ščene živali za območje Me-
stne občine Kranj. »Novo za-
vetišče za živali pa je smisel-
no in ekonomsko upraviče-
no vzpostaviti v okviru celo-
tne gorenjske regije, zato je 
to še vedno dolgoročni cilj,« 
so še poudarili.

V Cerkljah ponujajo 
lokacijo

Brez pogodbe z zaveti-
ščem za zapuščene živali Pe-
run bodo s februarjem osta-
li tudi v občini Cerklje. Kot 
nam je povedal župan Franc 

Čebulj, so bili z delovanjem 
zavetišča na Blejski Dobra-
vi zadovoljni in niso obču-
tili nobenih težav, a jim la-
stnik zavetišča Branko Pirc 
možnosti za kakršna koli po-
gajanja ni dal, tako da v teh 
dneh intenzivno iščejo re-
šitev nastale situacije. »Tre-
nutno se pogovarjamo in 
usklajujemo pogodbo z Za-
vetiščem za zapuščene živali 
Horjul. Tisti, ki so kritizirali 
Zavetišče Perun, niso ponu-
dili nobene rešitve in se ne 
zavedajo, da tovrstnih zave-
tišč v Sloveniji ni veliko, ta 
dejavnost ni kar na prostem 
trgu, prav tako se zavetišč ne 

da vzpostaviti kar čez noč,« 
nam je povedal župan, ki si 
želi, da bi se občine spodnje-
ga dela Gorenjske pri iska-
nju rešitev v zvezi z zaveti-
ščem bolj povezale med se-
boj. Prav zato Čebulj razmi-
šlja, da bi tovrstno zavetišče 
uredili kar na območju obči-
ne Cerklje, v prostorih nek-
danje fazanerije, ki je sicer 
v lasti Zavoda za gozdove. 
Stavba ima idealno lokacijo, 
zato se županu zdi smiselno 
začeti pogovore v tej smeri.

Preddvor: odločitev naj 
bo skupna

Novo možnost za oskrbo 
zapuščenih ali izgubljenih 
živali po odpovedi pogod-
be z zavetiščem Perun išče-
jo tudi v občini Šenčur. »Pri-
poročilo je, da bi bilo alter-
nativa zavetišče v Horjulu, 
ki pa bo gotovo dražje, kot je 
bilo doslej, saj je menda tudi 
oskrba živali tam na zelo vi-
soki ravni. V prejšnjem za-
vetišču je oskrba zapušče-
nih živali Občino Šenčur le-
tno stala od osem do deset ti-
soč evrov,« je povedal župan 
Ciril Kozjek. Brez pogodbe 
z zavetiščem ostajajo tudi v 
občini Preddvor. Župan rok 
Roblek o iskanju rešitve pra-
vi: »Trenutno rešitve še ni, 
se pa s sosednjimi občinami 
dogovarjamo, da bi bila odlo-
čitev skupna, saj smo skupaj 
lahko boljši pogajalec. Zave-
tišče v Ljubljani se nam zdi 
drago, zanimivo za nas ute-
gne biti zavetišče Horjul. 
Bili pa smo tudi v povezavi z 
zasebnikom, ki bi bil pripra-
vljen graditi zavetišče na Go-
renjskem.«

Župani podprli zavetišče 
za zapuščene živali Perun

V ozadju gonje proti zavetišču Perun naj bi bili dve 
posameznici, zaščitnici živali. Po Pirčevem mnenju 
imata interes, da bi odprli svoje zavetišče. Žal pa 
delujeta anonimno in tako smo tudi na našo redakcijo 
prejeli zapis o domnevnih nepravilnostih v zavetišču 
Perun s pripisom, da mora ime pošiljateljice ostati 
»zaupno«.

1. stran

Cveto Zaplotnik

Kranj – V začetku leta se je 
v nekaterih državah, člani-
cah Evropske unije, začela 
pri perutnini pojavljati viso-
ko patogena aviarna influen-
ca podtipa H5N8, ki je v jav-
nosti znan kot virus ptičje gri-
pe. Doslej so bolezen prijavi-
le Poljska, Slovaška, Madžar-
ska, Češka in Romunija. Na 
Madžarskem se je pojavila na 
dveh gospodarstvih, na enem 
s 53.500 purani in na drugem 

s 115.548 racami. Madžarski 
pristojni organi so prejšnji 
četrtek obvestili slovensko 
upravo za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, da 
so v obratu, v katerem je bila 
kasneje potrjena ptičja gripa, 
zaklali purane pred pojavom 
kliničnih znakov bolezni, pri 
tem pa sta dve pošiljki pura-
njega mesa kupili tudi slo-
venski podjetji. Podjetje Kvi-
bo z Mlake pri Tržiču je 7. ja-
nuarja dobilo 4800 kilogra-
mov mesa (puranjih filejev), 

Panvita iz Murske Sobote 
pa dan kasneje 1770 kilogra-
mov. Uprava za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo ra-
stlin je o spornem mesu ob-
vestila obe podjetji, ki sta ta-
koj začeli postopek umika 
mesa. Ker je bilo meso že v 
rokah končnega potrošnika, 
je uprava zahtevala tudi od-
poklic mesa. Kot je pojasnila, 
virus za človeka ni nevaren, 
odpoklic mesa izvaja zato, da 
prepreči morebiten prenos 
bolezni na živali.   

Odpoklic spornega puranjega 
mesa iz madžarskega obrata
Tržiški Kvibo in murskosoboška Panvita sta morala umakniti oziroma 
odpoklicati meso puranov, ki so bili zaklani v madžarskem obratu, v katerem 
so potrdili virus ptičje gripe.

Škofja Loka – V četrtek, 23. ja-
nuarja, bodo ob 17. uri v Aleji 
zaslužnih Ločanov, kjer zdaj 
stoji dvanajst kipov zaslužnih 
mož, odkrili nov doprsni kip. 
Obeležje bo med zaslužnimi 
dobila prva ženska, dr. Marija 
Bračko, leta 1939 prva diplo-
mantka medicine iz Selške 
doline, zdravnica pediatrinja, 
ki je zdravila vse generacije 
bolnikov, in pobudnica za 
ustanovitev Zdravstvenega 
doma Škofja Loka, ki so ga 
gradili v letih od 1946 do 
1952. Leta 1992 so jo razgla-
sili za častno občanko ob-
čine Škofja Loka. Ob 18. uri 
bodo dogajanje nadaljevali v 
restavraciji Pr'Pepet, kjer bo 
potekal literarni pogovor o 
knjigi Neustrašne – Portreti 
neuklonljivih žensk z uredni-
co Anjo Golob. 

Nov kip v Aleji 
zaslužnih Ločanov
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – JANUAR 2020
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se  
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite januarske 

terenske  krvodajalske akcije, ki bo v  

ČETRTEK, 23. JANUARJA 2020, 
v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj,  

Bleiweisova c. 34 – nasproti AMZS Kranj.  Odvzemi krvi 
bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Urša Peternel

Jesenice – Občino Jesenice 
je lani jeseni negativno pre-
senetila novica, da se predvi-
deni projekt nadgradnje go-
renjske železniške proge ni 
uvrstil v državni proračun. 
Iz medijev so nato nedav-
no izvedeli, da naj bi en od-
sek proge, in sicer Podnart–
Lesce - Bled, vseeno obnovi-

li. Iz projekta pa naj bi bila 
izpuščena nadgradnja osta-
lih odsekov, tudi Žirovnica–
Slovenski Javornik in Slo-
venski Javornik–Jesenice. 
Prenova naj bi se izvedla šele 
po letu 2022. Ker se na Jese-
nicah s tem ne strinjajo, je 
župan Občine Jesenice Blaž 
Račič na ministrstvo za in-
frastrukturo ter na ministr-
stvo za okolje in prostor prej-
šnji teden naslovil pismo, v 
katerem ju je pozval k reali-
zaciji nadgradnje gorenjske 
železniške proge tudi na ob-
močju Jesenic.

»Nadgradnja gorenjske 
železniške proge predstavlja 

izjemno pomemben razvoj-
ni projekt tako z vidika lo-
kalnih skupnosti kot gospo-
darstva, na Jesenicah tudi 
za Slovensko industrijo jek-
la in njene hčerinske druž-
be,« je poudaril Račič in mi-
nistrstvi prosil za točne in-
formacije o predvidenih po-
segih, terminskem planu, 
načinu financiranja ter ne 
nazadnje o možnosti nad-

gradnje gorenjske železni-
ške proge tudi na obmo-
čju občine Jesenice. V letih 
2020 in 2021, ko bo proga 
na območju občine Jesenice 
zaradi prenove železniške-
ga predora Karavanke za-
prta, bi namreč država nuj-
no morala uresničiti več od 
predvidenega. 

»Občina Jesenice priča-
kuje, da se bo nadgradnja 
gorenjske železniške pro-
ge nadaljevala, in pozivamo 
pristojne državne organe, 
da zastavijo vse sile, da se ta 
nujno potrebni projekt v ce-
loti realizira«, je zapisal žu-
pan Račič.

Na Jesenicah 
zahtevajo obnovo
Župan Občine Jesenice Blaž Račič je na dve 
ministrstvi naslovil pismo, v katerem ju je pozval 
k nadgradnji gorenjske železniške proge tudi na 
območju Jesenic. 

V načrt obnove gorenjske železniške proge 
na območju Jesenic spadajo obnova peronske 
infrastrukture na postajališču Slovenski Javornik, 
gradnja ustreznejšega podvoza pod železnico pri 
železniški postaji Slovenski Javornik ter rekonstrukcija 
nadvoza čez železniško progo na Jesenicah pri TVD 
Partizan.

Urša Peternel

Jesenice – V družbah Skupi-
ne SIJ sta 1. januarja stopila v 
veljavo nov plačni sistem in 
sprememba Podjetniške ko-
lektivne pogodbe. Gorenj-
ske družbe Skupine SIJ – SIJ 
Acroni, SIJ Elektrode Jeseni-
ce in SIJ SUZ – so spreme-
njeno Podjetniško kolektiv-
no pogodbo podpisale konec 
decembra. In kakšne spre-
membe prinaša? V Skupini 
SIJ so pojasnili, da je glavna 
sprememba pretvorba neka-
terih neobveznih dodatkov 
v osnovno plačo. To v pra-
ksi pomeni, da bo večina za-
poslenih imela enake ali viš-
je plače kot doslej, so pojas-
nili. Masa plač se je namreč 
v vseh treh gorenjskih druž-
bah Skupine SIJ povečala, in 
sicer za dva oziroma tri od-
stotke. Kljub temu v vodstvu 
priznavajo, da je »proces 
uvajanja novega plačne-
ga sistema v družbah Sku-
pine SIJ izjemno zahteven 
in kompleksen. Sodelavci 

bodo lahko posredovali tudi 
svoje pripombe, ki jih bodo 
družbe obravnavale, upravi-
čene pripombe pa tudi upo-
števale«.

Veliko pripomb pa so za-
posleni v decembru ime-
li tudi zaradi dejstva, da so 

ostali brez božičnice. Kot so 
pojasnili v vodstvu, za do-
datno izplačilo nagrade ko-
nec leta ni bilo ekonomskih 
razlogov, saj pogoji, ki so bili 
določeni in dogovorjeni s so-
cialnima partnerjema, niso 
bili doseženi.

»Odzivi zaposlenih, ki so 
vseeno pričakovali božični-
co, nas niso presenetili. Ven-
dar v gospodarskih družbah 

na svetovnem trgu ni mogo-
če spregledati povezave med 
izplačilom in doseženimi re-
zultati,« so razložili. 

Ob tem pa so dodali, da 
so maja lani delavci gorenj-
skih družb Skupine SIJ pre-
jeli regres in del nagrade za 
poslovno uspešnost v en-
kratnem izplačilu, saj je bilo 
to davčno ugodneje tako za 
družbe kot za zaposlene. 

Plače večine zaposlenih  
naj bi bile enake ali višje
V podjetjih SIJ Acroni, SIJ Elektrode in SIJ SUZ na Jesenicah so konec decembra podpisali spremembo 
Podjetniške kolektivne pogodbe, v veljavo pa je stopil tudi nov plačni sistem. Masa plač se je povečala, 
trdijo v vodstvu.

Tudi v največji družbi SIJ Acroni so zaposleni decembra ostali brez božičnice, kar je 
povzročilo precej razburjenja. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Povprečna bruto plača v družbi SIJ Acroni znaša  
1895 evra, so povedali v Skupini SIJ.

Danica Zavrl Žlebir

Tržič – V Tržiču so lani v času 
glavne turistične sezone iz-
vedli anketo med lokalnim 
prebivalstvom, turističnim 
gospodarstvom in obisko-
valci z namenom ocene sta-
nja v tej turistični destinaciji. 
Pripomogla naj bi h kakovo-
stnejšemu trajnostnemu po-
slovanju in nadaljnjemu ra-
zvoju destinacije. V mesecu 
in pol je v anketiranju (ankete 
so del del pristopnih aktivno-
sti Zelene sheme slovenskega 
turizma) sodelovalo 513 oseb.

»Anketni vprašalnik je iz-
polnilo več kot dvesto prebi-
valcev. Analiza anket je po-
kazala, da domačini podpira-
jo turistični razvoj destinaci-
je, manj pa se zavedajo svojih 
priložnosti. Želijo biti aktiv-
neje vključeni v načrtovanje 
in trajnostni razvoj destinaci-
je, v kateri po njihovem mne-
nju turizem še ne povzroča 

onesnaževanja, tudi število 
obiskovalcev še ni moteče. Tri 
četrtine anketiranih doma-
činov je prepričanih, da turi-
zem pozitivno vpliva na lokal-
no identiteto, kulturo in dedi-
ščino na Tržiškem. Zanimive 
so bile nekatere pobude prebi-
valcev, ki so se nanašale pred-

vsem na urejanje infrastruk-
ture, razvoj ponudbe lokalnih 
proizvodov in realizacijo zas-
tavljenih načrtov,« povzema 
analiza.

Manj zadovoljni so z odzi-
vom turističnega gospodar-
stva, torej ponudnikov name-
stitev, gostinskih storitev in 
doživetij. Med tistimi, ki so 
odgovorili, pa zaznavajo za-
nimanje za bolj trajnostno 

gospodarjenje, ki se že kaže v 
visokem deležu ločevanja od-
padkov, pa tudi v skrbnejšem 
ravnanju s pitno vodo. Zado-
voljiv je tudi podatek o deležu 
storitev in blaga, ki izhajajo iz 
lokalnega okolja.

Za obiskovalce je bila an-
keta na voljo v slovenskem in 

angleškem jeziku, prejeli so 
jo vsi ponudniki namestitev 
v destinaciji. Odziv obiskoval-
cev na ankete je bil dober: iz-
polnilo jo je 213 domačih obi-
skovalcev, prejeli so več kot 
dvajset odgovorov tujih go-
stov. Medtem ko je glavni mo-
tiv prihoda tujih obiskovalcev 
obisk glavnih znamenitosti 
(ne le v destinaciji, ampak v 
celi Sloveniji), je glavni motiv 

prihoda anketiranih Sloven-
cev, enodnevnih gostov ozi-
roma izletnikov, obisk pri-
jateljev in sorodnikov. Glav-
ne aktivnosti, ki so jih našte-
li domači turisti, so bile poho-
dništvo, različne oblike kole-
sarjenja (gorsko, cestno, t. i. 
dirt park), obisk muzeja, pa-
dalstvo in sprehodi, tuji turi-
sti pa so poleg pohodništva v 
destinaciji omenjali še obisk 
Vintgarja, Bleda, Bohinja in 
ostalih slovenskih glavnih tu-
rističnih atrakcij. Povprečna 
dnevna poraba na tujega turi-
sta je bila 120 evrov, na eno-
dnevnega obiskovalca pa 60 
evrov. »Veseli nas, da se več 
kot polovica gostov zaveda na-
ših prizadevanj za razvoj traj-
nostnega turizma, še veliko 
dela pa nas čaka predvsem na 
področju zagotavljanja traj-
nostnih mobilnih sredstev. Z 
obiskom destinacije je bilo za-
dovoljnih 88 obiskovalcev,« 
sklene analiza.

Za domačine turizem še ni moteč
Rezultati anketiranja lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turističnega gospodarstva na Tržiškem.Bled – Upravljavec Straže, javno podjetje Infrastruktura Bled, je 

tudi letos poskrbel, da so s pomočjo snežnih topov zagotovili 
dovolj snega in omogočili smučanje. Vsako leto namreč v prime-
ru, da so vremenske razmere vsaj približno ustrezne, zasnežijo 
Stražo, kjer smučarji lahko uživajo tudi v izjemnem razgledu na 
jezero in grad. Direktor javnega podjetja Infrastruktura Bled Janez 
Resman je ob tem pojasnil, da zimska Straža sicer ne prinaša 
nobenega dobička. »Zasnežimo jo lahko le zaradi poletnega doga-
janja na njej, saj je Straža s svojim letnim sankališčem in ostalimi 
aktivnostmi, ki jih ponuja, poleti ena izmed najbolj obiskanih točk 
Bleda.« Smučišče so odprli v soboto, smučanje pa je mogoče ob 
sobotah in nedeljah od 9. do 16. ure in od 17. do 20. ure, nočno 
smuko od 17. do 20. ure pa omogočajo tudi med tednom. 

Smučanje mogoče tudi na Straži

V času glavne turistične sezone so lani v Tržiču opravili 
anketo o zadovoljstvu v turistični destinaciji. V anketi je 
sodelovalo 513 oseb.



5Gorenjski glas
torek, 21. januarja 2020 info@g-glas.si

Pri tem so v ospredje pos-
tavili vznemirjanje divjega 
petelina na območjih Pok-
ljuke, Vogla in Kranjske 
Gore ter območjih planin 
Krstenica, Ovčarija in Plani-
na pri Jezeru. Vznemirjanje 
belke pa je največje na ob-
močju Mangartskega sed-
la in Velega polja. »Za veči-
no mirnih območij bo v pra-
ksi pomenilo, da obiskovalci 
pri izvajanju aktivnosti upo-
števamo in spoštujemo ob-
dobja največje občutljivosti 
vrst in jih časovno prilagodi-
mo.« Kot so pojasnili v jav-
nem zavodu TNP, je v tuji-
ni tovrstna ureditev z mir-
nimi območji že dolgole-
tna uveljavljena praksa. »V 
narodnih parkih v Avstriji, 
Švici in Franciji so že uved-
li usmerjeno obiskovanje s 
poudarkom na sobivanju z 
naravo in spoštovanju meja 
oziroma naravovarstvene-
ga režima na določenem ob-
močju.« 

Ob tem so v javnem zavo-
du navedli tudi nekaj pripo-
ročil, ki naj bi jih obiskovalci 
parka upoštevali v zimskem 
času. Tako se je tudi pozimi 
treba držati označenih in us-
taljenih poti ali prog, pred-
vsem na gozdnih robovih in 
v gozdu. »Turo načrtujmo 
že doma in jo ustrezno prila-
godimo,« svetujejo. Izogiba-
ti se je treba predelom, ki jih 
živali uporabljajo za skriva-
nje in prehranjevanje. To so 
skalni in nezasneženi pre-
deli ali razpoke. Pri turnem 
smučanju se je treba izogi-
bati redkim macesnovim se-
stojem. »V snežnih luknjah 
prezimujejo ruševci, in če se 
približamo njihovemu skri-
vališču, ptica zelo dolgo os-
tane mirna in zleti šele v zad-
njem trenutku. To je zanjo 
zelo stresno, saj si mora spet 
narediti luknjo in nadome-
stiti izgubljeno energijo.« 
Obenem še svetujejo, da bo-
dimo v parku tihi obiskoval-
ci, pse pa naj imajo lastniki 
vedno na povodcu. 

V parku odslej 
mirna območja
31. stran

Mateja Rant

Kranj – Pouk na tehniški gi-
mnaziji so prvič začeli izva-
jati v šolskem letu 1998/99 
še v okviru tedanje Srednje 
elektro in strojne šole. »To 
je že pomenilo rojstvo nove 
gimnazije v Kranju – sep-
tembra 2000 se je začel izva-
jati program tehniške gim-
nazije kot samostojne enote. 
S šolskim letom 2000/2001 
je namreč Strokovna gim-
nazija dobila svoj učiteljski 
zbor, svet staršev in dijaško 
skupnost,« je spomnila rav-
nateljica Strokovne tehni-
ške gimnazije Lidija Goljat 
Prelogar. Za uvod v prazno-
vanje jubileja so pripravili 
razstavo z naslovom Song 
o mladosti, pri pripravi ka-
tere je bil s svojim znanjem 
in dolgoletnimi izkušnjami 
glavna gonilna sila profesor 
Marko Arnež, je poudarila 
Lidija Goljat Prelogar.

»Namen fotografske raz-
stave ni bila dokumentarna 
postavitev s ciljem kronolo-
škega pregleda dogajanja na 
šoli. Skozi raznolikost svo-
jega dela smo želeli prikaza-
ti utrip dela na naši gimna-
ziji, ki je v dvajsetih letih de-
lovanja vzgojila, izobrazila 
in v svet poslala številne po-
sameznike, ki so danes us-
pešni inženirji, piloti, znan-
stveniki, podjetniki, ino-
vatorji, učitelji, glasbeniki 

…« je pojasnila Lidija Goljat 
Prelogar. Fotografije tako 
prikazujejo posamezne do-
godke, ki skupaj tkejo zgod-
bo njihove šole – od pouka 
v šolskih klopeh do projek-
tnega dela na terenu oziro-
ma projektov posodobitve 
gimnazijskih programov, 
različne ekskurzije doma 
in v tujini, projektni teden 
Magistrala, projekt MEPI in 
podobno. Obenem so skozi 
fotografije prikazali mla-
dost in energijo, ki se preta-
ka po žilah njihove gimna-
zije in jim po besedah Lidije 
Goljat Prelogar daje zagon, 

energijo in optimizem že 
vseh dobrih dvajset let de-
lovanja. Tudi zato so razsta-
vo naslovili Song o mladosti 
po istoimenski pesmi Ervi-
na Fritza. »Pri dvajsetih le-
tih je človek mlad, še mal-
ce naiven; počutiš se, kot da 
si na vrhu sveta, ni omeji-
tev, poln si upov in želja in 
verjameš, da je najlepše še 
pred tabo. In radi verjame-
mo, da to velja tudi za našo 
šolo,« je še dejala Lidije Go-
ljat Prelogar.

Na njene besede se je na-
vezal tudi direktor Šolskega 
centra Kranj Jože Drenovec, 

ki je poudaril, da je njihova 
gimnazija res še mlada, a ni 
več najstnica in počasi do-
zoreva. »A verjamem, da je 
pred njo še dolgo in pestro 
življenje.« Ponosni so tudi 
na pot, ki so jo že prehodi-
li. »Z dosežki naših dijakov 
nam je uspelo dokazati, da 
gre za odlično gimnazijo, ki 
predstavlja dobro popotni-
co tako za študij na naravo-
slovno-tehniških kot druž-
boslovnih fakultetah.« Ima-
jo pa še veliko energije in že-
lje tudi za ustvarjanje v pri-
hodnje, je še dodal Dreno-
vec. 

Polni mladostne energije
Za uvod v praznovanje dvajsetletnice Strokovne tehniške gimnazije so v Šolskem centru Kranj minulo 
sredo odprli fotografsko razstavo z naslovom Song o mladosti.

Ob dvajsetletnici Strokovne tehniške gimnazije so v Šolskem centru Kranj pripravili 
fotografsko razstavo z naslovom Song o mladosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerklje – Večgeneracijski center Gorenjske vabi na delavnico 
z naslovom Umovadba za starejše, ki bo v sredo, 22. januar-
ja, ob 10. uri v Petrovčevi hiši v Cerkljah. Na delavnici bodo 
udeleženci spoznali preproste vaje, s katerimi lahko krepimo 
svoj spomin. Ker spomin pomembno vpliva na naše življenje, 
se je vredno potruditi, da bo dobro deloval v vseh obdobjih 
našega življenja. Delavnica je brezplačna.

Delavnica Umovadba za starejše

Simon Šubic

Kranj – Na dvorišču servi-
snega objekta javnega pod-
jetja Komunale Kranj so vče-
raj simbolično prevzeli novi 
vozili za uporabo na podro-
čju odpadkov – kotalni pre-
kucnik za tovor odpadkov 
z ekoloških otokov in malo 
smetarsko vozilo za pobi-
ranje smeti od vrat do vrat 
po ozkih kranjskih mestnih 
ulicah. Prvo vozilo je nado-
mestilo osemnajst let stare-
ga predhodnika, stalo pa je 
slabih 170 tisoč evrov (brez 
DDV), malo smetarsko vozi-
lo, ki je stalo 180 tisoč evrov 
(brez DDV), pa bo zamenjalo 
sedemnajst let staro vozilo.  

»Novi, tehnološko sodob-
ni vozili sta v prvi vrsti prido-
bitev za naše zaposlene, ki ju 
bodo upravljali, torej za voz-
nike in komunalne delavce, 
ki jim bosta omogočili boljše 

delovne pogoje in tudi hitrej-
ši delovni proces. Na drugi 
strani pa upam, da se bosta 
pridobitvi odražali tudi pri 
naših uporabnikih, obča-
nih, da bodo bolj zadovolj-
ni, saj gre za manj hrupni 
vozili, poleg tega tudi ne bo 

prihajalo do stresanja sme-
ti, kar se pri starejših vozi-
lih zaradi dotrajanosti lah-
ko dogaja,« je povedal direk-
tor Komunale Kranj Matjaž 
Berčon. 

»Na splošno velja, da je 
naš vozni park kar precej 

dotrajan, tako da imamo še 
letos v načrtu nakup vsaj še 
enega vozila na področju 
ravnanja z odpadki, če bodo 
finančna sredstva dopušča-
la, kar je odvisno od poslo-
vanja v letošnjem letu, pa 
bomo šli še v dodatno inve-
sticijo. Nekaj novih naložb 
se nanaša tudi na samo ma-
nipulacijo z odpadki na na-
ših zbirnih dvoriščih,« je še 
napovedal Berčon.

Obe novi vozili, dobavi-
li sta ju podjetji Benussi in 
Justcom, sta zmogljivejši od 
prejšnjih, obe imata podvoz-
je Iveco, pri čemer je za nad-
gradnjo triosnega kotalnega 
prekucnika poskrbel sloven-
ski dobavitelj Bijol, za sme-
tarsko vozilo pa avstrijski 
Stummer. Posebnost pod-
vozja smetarskega vozila je 
avtomatski menjalnik s hi-
dravličnim pretvornikom 
navora.

Komunala posodobila vozni park
V Komunali Kranj so kupili novi smetarski vozili; eno je namenjeno tovoru odpadkov z ekoloških 
otokov, drugo pa pobiranju smeti po ozkih mestnih ulicah. 

Nakup novih smetarskih vozil je Komunalo Kranj stal okoli 
350 tisoč evrov (brez DDV). / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Od 1. februarja dalje polnjenje električnih vozil na 
polnilnih mestih, ki ju je postavila Občina Radovljica, ne bo 
več brezplačno. Polnilnici z dvema polnilnima mestoma na 
skupnem stebričku sta nameščeni na parkirišču pred vrtcem v 
Lescah in na parkirišču nasproti Vurnikovega trga v Radovljici. 
Občina je polnilni postaji za električna vozila v Radovljici in Les-
cah postavila predlani, vozniki pa ju vse pogosteje uporabljajo, 
pojasnjujejo na radovljiški občinski upravi. »Občina Radovljica 
je v prvih dveh letih sama krila tekoče stroške obratovanja in 
vzdrževanja polnilnih postaj, tako da je bila storitev polnjenja 
električnih vozil za uporabnike brezplačna. Zaradi vse višjih 
stroškov pa se bo od 1. februarja dalje storitev uporabnikom 
zaračunavala,« so sporočili z občinske uprave. Polnilnici bosta 
vključeni v sistem Gremo na elektriko; ceniki storitve polnjenja 
bodo objavljeni na spletni strani Občine Radovljica.

Polnjenje električnih vozil ne bo več brezplačno

Mojstrana – Predavanje Janeza Pretnarja o Vzhodni Afriki, ki 
so ga v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani name-
ravali izpeljati 24. januarja, je prestavljeno, saj je za ta večer 
napovedan dobrodelni koncert Vsi smo Dovje, so sporočili 
iz muzeja. O novem terminu predavanja bodo še obvestili.

Predavanje zaradi koncerta prestavljeno

Žirovnica – Zavod za turizem Žirovnica že zdaj vabi obisko-
valce, naj počastijo spomin na našega največjega pesnika dr. 
Franceta Prešerna in se 8. februarja podajo v njegovo rojstno 
vas na tradicionalni pohod po Poti kulturne dediščine Žirov-
nica. Ena najlepših in najstarejših tematskih poti v Sloveniji 
vabi pohodnike v rojstne hiše velikanov slovenske kulture: 
hiše Matije Čopa, Janeza Jalna, Frana Saleškega Finžgarja in 
čebelnjaka Antona Janše. Najbolj slovesno bo pred Prešernovo 
rojstno hišo v Vrbi, kjer bo ob 13. uri osrednja prireditev pri Pre-
šernovem spomeniku. Nastopili bodo Mešana pevska skupina 
dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica, igralka Tina Gorenjak 
in glasbena skupina Katalena. Govornika bosta umetnica Lara 
Jankovič in domači župan Leopold Pogačar.

Vabijo na pot kulturne dediščine
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Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020,

ob 19. uri

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka /Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta

ob spremljavi 
Policijskega

orkestra
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Ana Šubic

Železniki – Pod vasjo Zali Log, 
natančneje pri davškem mo-
stu, je predlansko jesen začel 
nastajati muzej na prostem, 
v katerega so umestili pro-
titankovske ovire, postavlje-
ne tik pred drugo svetov-
no vojno v okviru Rupniko-
ve linije, sedaj pa ga opremi-
li z informativnimi tablami. 
Nad urejanjem spominske-
ga parka bdi občinska komi-
sija za delo na področju Ru-
pnikove linije in rapalske 
meje, ki je nastala pod okri-
ljem Javnega zavoda Rati-
tovec in kasneje prešla pod 
okrilje Občine Železniki. Ta 
je lani za delovanje komisi-
je namenila tri tisoč evrov, 
s pomočjo katerih so v par-
ku postavili še tri informa-
tivne table. Njihovo vsebino 
so pripravili član Muzejske-
ga društva Železniki Bojan 
Rihtaršič in zgodovinar Vin-
cencij Demšar, ki sta tudi čla-
na omenjene komisije, ter 

kustosinja Muzeja Železni-
ki Katja Mohorič Bonča. 

Rihtaršič, ki je bil še po-
sebej vpet v postavitev tabel, 
se je dotaknil dolinske zapo-
re pred Zalim Logom in nje-
ne razsežnosti, o kateri priča 
tudi prikazana stara fotogra-
fija. Za objavo na tabli je iz-

delal tudi 3D-rekonstrukci-
jo cestne protitankovske za-
pore pri davškem mostu, ki 
je preprečevala prehod pro-
ti Železnikom, njeni ostan-
ki pa stojijo v spominskem 
parku. Del zapor je do apri-
la 2016 stal ob regionalni ces-
ti, zaradi njene rekonstrukci-
je pa so začeli iskati drugo lo-
kacijo in jo dobili le streljaj 
stran, ob davškem mostu. 
Dve od treh razstavljenih ovir 

sta repliki, ena pa je original-
na in jim jo je uspelo ohraniti 
po Demšarjevi zaslugi. Ta je 
vsebino informativnih tabel 
obogatil z opisom Rupniko-
ve linije, Katja Mohorič Bon-
ča pa se je posvetila rapalski 
meji in Alpskemu zidu v na-
vezavi na Soriško planino. 

Pozornost pritegnejo tudi fo-
tografije ohranjenih objek-
tov Rupnikove linije in ra-
palske meje na Selškem ter 
kartografsko gradivo, ki ga je 
pripravilo Zgodovinsko dru-
štvo Rapalska meja.

Rihtaršič, sicer arhitekt, je 
table namestil na jeklene tra-
verze, ki jih je našel pri hiši v 
okolici in so bile po vsej verje-
tnosti nekoč del zapore. Tra-
verze, tako kot včasih, stojijo 

v nagibu. Tabele so zasnova-
li v podobni vizualni podobi, 
kot jo imajo v Poljanski doli-
ni.

V spominski park so 
umestili tudi klop, zvarjeno 
iz ostanka traverz. Kot pravi 

Rihtaršič, območje omogo-
ča nadaljnji razvoj parka, ki 
ga je možno dopolniti tudi z 
morebitnimi novimi najd-
bami.

Iz parka je po nedav-
ni sanaciji cestne ožine pri 

davškem mostu lepo viden 
tudi bunker nad cesto ob 
davškem mostu. Eden ključ-
nih ciljev omenjene komisi-
je je sicer ureditev tematskih 
poti ob objektih Rupnikove 
linije in rapalske meje.

V spominskem parku še informativne table
Spominski park s protitankovskimi ovirami Rupnikove linije, ki stojijo pod Zalim Logom, je po novem opremljen tudi z informativnimi tablami.

Muzej na prostem z deli protitankovskih zapor in po novem tudi informativnimi tablami 
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Ana Šubic

Železniki – Nadzorni od-
bor Občine Železniki je iz-
rekel pozitivno mnenje s 
pridržkom za izvedbo ob-
činskega projekta druge 
faze ureditve površin ob re-
gionalni cesti v Dolenji vasi. 
Tam je občina v letih 2017 
in 2018 gradila pločnik, pre-
hod za pešce in oporne zi-
dove. Druga faza je poteka-
la predlani, namen nadzora 

pa je bil ugotoviti pravilnost 
poslovanja z občinskim jav-
nim denarjem. Kot je raz-
vidno iz poročila, s katerim 
se je na zadnji seji seznanil 
tudi občinski svet, je nad-
zorni odbor občini med dru-
gim predlagal, naj v bodočih 
tovrstnih projektih še pred 
začetkom izvajanja pridobi 
pravico graditi, in ne šele po 
izvedbi gradbenih del. 

Investicija je poteka-
la na zemljiščih, ki so bila 

pretežno v državni lasti in 
deloma v lasti štirih fizič-
nih oseb. Občina je pogodbo 
o ureditvi medsebojnih raz-
merij z državo sklenila dva 
meseca po končnem obra-
čunu in primopredaji z izva-
jalcem gradbenih del, z za-
sebnimi lastniki pa je dogo-
vorjena, da bodo odmero na-
redili ob nadaljnji izgradnji 
pločnika ob regionalni ces-
ti, ki ga načrtujejo še v smeri 
proti silosom.

Občini pozitivno mnenje  
s pridržkom

Vsebino na treh informativnih tablah so pripravili 
član Muzejskega društva Železniki Bojan Rihtaršič, 
zgodovinar Vincencij Demšar in kustosinja Muzeja 
Železniki Katja Mohorič Bonča.

Jasna Paladin

Cerklje – Občina Cerklje je 
pristopila k pripravi Strategi-
je trajnostnega razvoja občine 
Cerklje na Gorenjskem, ki bo 
opredelila razvojno vizijo obči-
ne za obdobje desetih let. Ker 
si želijo, da bi dokument zago-
tavljal podlago za usklajen in 
uravnotežen razvoj vseh sku-
paj dogovorjenih razvojnih 

področij in da bi prispeval k 
še višji kakovosti bivanja v ob-
čini, si v občinski upravi želi-
jo, da bi s svojimi predlogi pri 
pripravi strategije sodelova-
lo čim več občanov; sprva na 
sami predstavitvi, v nadaljeva-
nju pa v delovnih skupinah na 
področju turizma, kmetijstva, 
obrti in gospodarstva, družbe-
nih dejavnosti ter komunalne 
infrastrukture z umestitvijo v 

prostorski urbanistični načrt 
občine.

Javna predstavitev pripra-
ve razvojne strategije bo v če-
trtek, 30. januarja, ob 18. uri 
v Kulturnem hramu Ignaci-
ja Borštnika v Cerkljah. Na 
predstavitvenem srečanju 
bodo predstavniki občine 
predstavili način dela in ča-
sovni potek priprave strate-
gije.

Kakšna bo občina Cerklje  
čez deset let
K sodelovanju pri pripravi strategije trajnostnega razvoja občine Cerklje so 
vabljeni vsi občani; predstavitveno predavanje bo v četrtek, 30. januarja.
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Izberite letošnje 
      darilo

 
               Četrt leta  

zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna naročnina 
brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v višini 
48,56 evra, za letno naročnino pa boste odšteli le 
145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  boste 
lahko v naših prostorih tudi popili kavico ter izbrali 
eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, 
v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure, ob 
sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

www.gorenjskiglas.si

steklenica

avtomatski  
dežnik

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

– 25 %

Popust in darilo veljata le  
za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. 
Količina daril je omejena.

 
 

Jasna Paladin

Mekinje – Občina Kamnik 
je v letu 2017, takoj po tem, 
ko je bil samostan v oktobru 
2016 z darilno pogodbo pre
dan občini s strani sester ur
šulink, začela analizo sta
nja in iskanje novih vsebin 
objekta. 

Nekateri občinski svetni
ki občinski upravi očitajo, 
da pri tem nima jasne vizi
je. »Samostan Mekinje je 
objekt izrednega kulturnega 
in zgodovinskega pomena. V 
samostanu je res na voljo ve
liko prostora, pa vendar me
nim, da je treba k obnovi in 
razvoju pristopiti celostno. 
Določene stvari so bile že za
črtane, vendar se sedaj zdi, 
da gredo zadeve v naspro
tno smer. V samostan je tre
ba dati vsebine, ki so medse
bojno povezane, ne pa da se 
vanj trpa vse, samo da bodo 
prostori polni. To po mojem 
mnenju ni gospodarno rav
nanje. Objekt je treba varo
vati kot kulturno dediščino 
in vsebine temu prilagaja
ti, predvsem pa poskrbeti, 
da bo postal znan za proto
kolarne dogodke, slovenske 
in tuje, s čimer bi ogromno 
pridobil tudi Kamnik kot tu
ristična destinacija,« opo
zarja svetnica LMŠ Alenka 
Jevšnik.

Prostora je veliko, za kaj 
vse pa je primeren?

Občina ima pri gospodar
jenju s samostanom in ume
ščanjem vsebin ne le finanč
ne skrbi, saj je stavba v več
ji meri potrebna temeljite 

prenove (zadovoljivo obnov
ljena je zgolj tretjina samo
stana), pač pa mora dosle
dno slediti tudi posebnim 
varstvenim režimom, saj je 
objekt razglašen za kultur
ni spomenik, zato tesno so
delujejo s pristojno konser
vatorko Majo Avguštin iz 
kranjskega zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. 

Natančna analiza tlorisov 
objekta je pokazala, da bi s 
pravilno razporeditvijo de
javnosti lahko stavbo oziro
ma samostanski kompleks 
oblikovali kot moderen kul
turni in izobraževalni cen
ter, ki bi bil odprtega tipa in 
dostopen za širšo javnost, 
pojasnjujejo na občini. Sa
mostan je občina med dru
gim kot eno od možnih lo
kacij prijavili v projektu Lju
bljana – evropska prestolni
ca kulture 2025. V njem si 
želijo gostiti tudi katerega od 
dogodkov v okviru predse
dovanja Slovenije Evropski 

uniji in urediti hostel ter dva 
oddelka vrtca. 

Vrtec bi bil ločen od 
preostalih dejavnosti

Pa vrtec sodi med tako od
mevne kulturne in protoko
larne projekte? 

»Prepričan sem, da sodi. 
Prostori vrtca – ki bi bili tu 
zgolj začasna rešitev – bi bili 
odmaknjeni od vseh obnov
ljenih dvoran, imeli bi lasten 
vhod in ne zdi se mi, da bi se 
te dejavnosti v tako velikem 
kompleksu izključevale. 
Pred vrati kamniških vrtcev 
je letos ostalo devetdeset ot
rok, zato predšolsko varstvo 
občini predstavlja kar nekaj 
izzivov. Razmišljamo, da bi 
v zaprt del samostana, kjer 
ne bi motili drugih aktivno
sti, umestili vrtec z dvema 
oddelkoma – povsod drug
je bi za gradnjo ali prizidek 
potrebovali zemljišče, grad
beno dovoljenje … Tu pa je 

stavba v naši lasti in prosto
ra je ogromno. Uskladiti se 
moramo le še z zavodom za 
varstvo kulturne dediščine, 
ki nam nalaga izdelavo kon
servatorskega načrta,« pra
vi župan Matej Slapar in do
daja, da je v občinskem pro
računu v ta namen že zago
tovljenih 35 tisoč evrov. 

Občina se je poleg pripra
ve konservatorskega načrta 
lotila tudi izdelave strategije 
Mekinjskega samostana, za 
kar je zadolžena v lanskem 
letu imenovana delovna 
skupina. Njeno delo pa se je 
že kmalu po prvem sestanku 
zaustavilo, saj je po odpove
di vršilke dolžnosti direkto
rice Saše Ceglar Vidmar jav
ni zavod v začetku decem
bra ostal brez vodstva. Novi 
direktor oz. direktorica naj 
bi bila izbrana do konca me
seca, do takrat (ali po potre
bi še nekoliko dlje) pa bo za
vod vodil Boris Ravbar iz ob
činske uprave. 

V samostan bi umestili tudi vrtec
Občina Kamnik še vedno išče vsebine, ki bi zapolnile Samostan Mekinje. Stavba, ki so jo od sester 
uršulink pred dobrimi tremi leti prejeli v dar, še vedno nima strategije, prav tako bo dolgotrajna 
postopna obnova kompleksa, za nameček pa ta javni zavod čaka tudi novega direktorja.

Samostan Mekinje še vedno nima strategije razvoja.

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo
de zaključuje projekt rekon
strukcije ceste od krožišča v 
Zbiljah do Žej – obrtne cone, 
ki je bila v slabem stanju, na 
določenih delih zelo poško
dovana in nevarna za šib
kejše udeležence v prome
tu. Gre za enega večjih pro
jektov občine, ki so ga zače
li v lanskem letu, njegova 
vrednost pa je skoraj mili
jon evrov. 

Poleg rekonstrukcije ces
te bo zgrajen tudi pločnik, 
projekt pa vključuje tudi 
gradnjo kanalizacijske
ga omrežja, obnovo vodo
vodnega omrežja ter grad
njo novega plinovodne
ga in optičnega omrežja. 
Vse to pomeni, da bo to ob
močje končno komunal
no opremljeno, kar je po
membno tudi zaradi pri
hodnje obrtne cone Jeprca. 

»Velikost obrtne cone Jepr
ca je okrog 3,5 hektarja, od 
tega moramo odkupiti še 
osem tisoč kvadratnih me
trov zemljišč, s tem, da je 
pet tisoč kvadratnih me
trov dejansko pomembnih 
za vzpostavitev cone. Zani
manje med potencialnimi 
investitorji je. Projekt je iz 
leta 2001 in upam, da bo v 
letu 2020 končno realizi
ran. Ne delam si utvar, da 
bodo sredstva iz tega naslo
va prišla že letos. Če bo pri

pravljena vsa potrebna do
kumentacija, bo narejenega 
že veliko,« pojasnjuje Nejc 
Smole, župan Medvod. Re
alizacija obrtne cone je za 
občino pomembna tudi s fi
nančnega vidika. Prihodek 
iz tega naslova bi lahko na
menili za gradnjo načrtova
ne nove osnovne šole v Pre
ski, novega velikega projek
ta, ki v prihodnjih letih čaka 
Občino Medvode.

Korak naprej za 
obrtno cono
Območje Žej bo komunalno opremljeno, kar je 
pomembno tudi zaradi prihodnje obrtne cone 
Jeprca, ki naj bi vendarle zaživela.

Na Jeprci je že dolgo načrtovana obrtna cona (v ozadju).  
To območje bo sedaj končno komunalno opremljeno.
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Igor Kavčič

Kranj – Najnovejšo postavi-
tev umetnice Mirande Ru-
mina, v prednovoletnem 
času je z instalacijo Simfo-
nija v črno-belem gostovala 
v Avli zavarovalnice Triglav 
v Kranju, si od prejšnjega te-
dna pa vse do 4. februarja 
lahko ogledate tudi v Galeri-
ji Layerjeve hiše. Postavitev, 
ki zajema več sklopov, pri 
vseh pa je v ospredju avtori-
čin najljubši element stek-
lo, ima naslov Reduce, Reu-
se, Recycle/Zmanjšuj, upo-
rabi ponovno, recikliraj. Ru-
mina namreč postavitev re-
ciklira iz preteklih instalacij 
na ekstemporu Eko Drava v 
Mariboru, Festivalu stekla v 
Hrastniku, v galeriji Keru-
bin v Izoli …

Že v predprostoru nas av-
torica pozdravi z delom iz 
prej omenjene razstave – 
posodama z ogljem in soljo, 
ki nas spominjata na črno in 
belo. Ob vstopu v galerijski 
prostor pa nas objamejo raz-
lični vonji. Ustvarjeni iz več 
dišav nas vodijo iz ene sobe 
v drugo. 

Tako imenovana Layerje-
va soba na desni nas popelje 
v Ocean neizpolnjenih želja. 
Tla so »preplavljena« s ste-
klenimi koščki sestavljanke 
(»puzzli«), ki so napolnjeni 

z vodo, obarvano v različnih 
odtenkih modre z dodano 
belo. »V življenju imamo ko-
pico neizpolnjena želja, ne-
katere si želimo uresničiti, 
druge, nemogoče, pustimo, 
da gredo naprej. Instalacija je 
interaktivna, saj obiskovalci 
lahko na listek napišete željo, 
jo zmečkate in vržete v stekle-
no posodo v ''oceanu''. Kas-
neje jih bomo, ne da bi jih od-
prli, žrtvovali oceanu, jih izni-
čili na ognjišču na dvorišču,« 
pojasnjuje avtorica. 

V sobi na drugi strani 
pristopimo k postavitvi z 

naslovom Zelena modrina. 
Na sredi so steklene posode 
z vodo v odtenkih zelene in 
modre. Miranda tu predsta-
vlja knjigo pesmi o morju, ki 
sta jo ustvarili skupaj s pri-
jateljico Smiljano Jurečič. 
Rumina je pesmi povezala z 
makro fotografijami stekla, 
ki so na ogled tudi po ste-
nah, na videu pa si ogleda-
mo pronicanje barv v vodo. 
Instalaciji bi lahko rekli knji-
ga v prostoru. 

V sredini osrednjega 
prostora galerije je instala-
cija Mavrična piramida. »V 

Sloveniji je še vedno veli-
ko homofobije, zato sem to 
raznobarvno piramido po-
svetila preganjanju strahov 
pred drugačnim, pred tis-
tim, česar ne razumemo. 
Mavrična piramida v os-
mih barvnih odtenkih kliče 
k strpnosti,« izvem. Po ste-
nah so kolaži slik s trakovi, 
ki ustvarjajo novo kompozi-
cijo. Prvič jih je predstavila 
na Tajskem leta 2000, kas-
neje v Ljubljani, zdaj v Kra-
nju. V vogal sobe je dodala 
še postavitev, imenovano 
Več luči.

Steklo, barva in vonj
V Galeriji Layerjeve hiše je na ogled umetniška postavitev večmedijske ustvarjalke Mirande Rumina.

Miranda Rumina v Oceanu neizpolnjenih želja / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – »Še pred nedav-
nim ni bilo pričakovati, da 
bi tako resna institucija, kot 
je Znanstvenoraziskoval-
ni center Slovenske akade-
mije znanosti in umetno-
sti (ZRC SAZU), izdajala 
prvovrstne in odlično prip-
ravljene stripe,« je že na za-
četku sogovornika izzval 
Smiljanić. »Začeli smo jih 
izdajati zato, ker nas je za-
nimalo, na kakšne vse nači-
ne je mogoče govoriti o pre-
teklosti, kako interpretirati 
nekaj, kar se je zgodilo. Od-
kar obstaja zgodovinopis-
je, so se zgodovinarji spra-
ševali, za koga pišejo, njiho-
vi bralci pa so se spraševa-
li, zakaj pišejo tako, kot pi-
šejo,« je povedal dr. Oto Lut-
har, ki je že v mladosti imel 
afiniteto do stripa, k njegovi 
vključitvi v založniški pro-
gram institucije, ki jo vodi, 

pa je močno vplivalo njego-
vo gostovanje na eni ameriš-
kih univerz, ko se je sezna-
nil s stripom Maus Arta Spi-
egelmana.

Strip, ki ga je Luthar tudi 
prevedel, govori o holoka-
vstu, pogromu nad Judi pred 
drugo svetovno vojno in 
med njo. Avtor je Jude nari-
sal kot miši, Nemce kot mač-
ke, Poljake kot svinje, Ame-
ričane kot pse, a vsi v zgodbi 
delujejo človeško. »Strip je 
umetnina in učinkuje tudi 
zato, ker ni tako neposre-
den, govori namreč o precej 
travmatičnih stvareh. A strip 
tokrat ni navdušil le mladi-
ne, po njem segajo vse gene-
racije.« Maus je sprva tudi 
pri nas izšel v dveh zvezkih, 
kasneje pa v enotni izdaji – 
lani že tretji ponatis. Kasne-
je so sledili še stripi Italijan-
ska zima – slovenska avtor-
ska raziskovalna pripoved o 
vsakodnevnem življenju v 

taborišču Gonars, Varova-
no območje Goražde in Pos-
rednik, s katerima nas ame-
riški avtor Joe Sacco vrača v 
čas vojne v Bosni in Herce-
govini. Tu je še Vojna v jar-
kih Jayquesa Tardija, ki je 
izšla v času obeleževanja sto-
te obletnice začetka prve sve-
tovne vojne.

Aktualna izdaja je »riso-
roman« (kot se pri nas pri-
jemlje ime takega obsežne-
ga stripa) z naslovom Berlin. 
Ameriški avtor Jason Lutes 
je strip ustvarjal kar 23 let in 
je sprva izšel v treh zvezkih, 
v založništvu ZRC SAZU pa 
so ga lansko jesen pripravili 
v eni knjigi na okrog šeststo 
straneh. Avtor zgodbo v naj-
večjem nemškem mestu 
začne po prvi vojni, sreča-
mo se s propadom weimar-
ske republike in po letu 1933 
strmim vzponom nacizma.

V nadaljevanju sta sogo-
vornika spregovorila tudi o 

zgodovini zgodovinopisja, 
temeljnim področjem Lut-
harjevega dela. »Zanima 
me, kdo so bili vse od šestega 
stoletja pred našim štetjem 
do danes, ljudje, ki so pisa-
li o preteklosti, in zakaj so 
to počeli,« pove dr. Luthar; 
o današnjem pogosto z ide-
ološko podlago zaznamova-
nim zgodovinopisjem pa: 
»Ločim zgodovinarje in lju-
di, ki izstopijo iz vloge zgo-
dovinarjev zaradi politike. 

Slednji niso več zgodovinar-
ji. Gre za instrumentalizaci-
jo preteklosti, kar pa ni le slo-
venska značilnost.«

Na vprašanje, zakaj se vse 
bolj ukvarjamo z različni-
mi interpretacijami zgodo-
vine, predvsem tiste iz prej-
šnjega stoletja, pa je pove-
dal: »Seveda tudi zgodovi-
narji nismo nadljudje, saj 
s tem, ko vstopimo v arhiv, 
svoje intelektualne prtljage 
ne pustimo zunaj. Naš zapis 

o preteklosti je še vedno le 
interpretacija. Je pa res, da 
če se hipoteza, ki jo posta-
viš, ne potrdi, moraš to priz-
nati, ne pa kljub zgrešenos-
ti svoje interpretacije, drug-
je iskati podporo zanjo.« 
Na koncu je dr. Oto Luthar 
spregovoril še o knjigi Po 
robovih spomina, v kateri je 
obravnaval antisemitizem 
in uničenje judovske skup-
nosti v Prekmurju, od koder 
sicer tudi sam izhaja.

Zgodovina skozi strip
Znanstvenik, ki izdaja vrhunske stripe, je svojega gosta v ciklu pogovorov 
#Zobotrebec! v Mestni knjižnici Kranj napovedal Zoran Smiljanić. Pogovarjal 
se je s prof. dr. Otom Lutharjem, zgodovinarjem, direktorjem ZRC SAZU – o 
stripih, ki jih izdajajo, in o pisanju ter interpretiranju zgodovine. 

Sogovornika na januarskem #Zobotrebcu: gost dr. Oto Luthar in spraševalec Zoran 
Smiljanić / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Da gre v najnovej-
ši glasbeni predstavi za ot-
roke z naslovom Na dvori-
šču za prav posebno dvori-
šče, nam pove že druščina, 
ki se je družila na njem. Ču-
dovito zgodbo in pesmi, ki 
jih v predstavi prepevajo, je 
napisal Feri Lainšček, avtor 
glasbe in glasbeni produ-
cent je Lojze Krajnčan, igro 
je režirala Ivana Djilas, ko-
stume pripravila Jelena Pro-
kovič, za koreografijo je pos-
krbel Žigan Krajnčan, lut-
ke pa so delo Barbare Bula-
tovič. Glavnima junakoma, 
odrskima Romani in Ferdu, 
sta glas, stas, gib in dobro vo-
ljo posodila Romana Krajn-
čan in igralec SSG Trst Da-
niel Malalan.

Romana in gospod Ferdo 
sta soseda. Ker kmetujeta, je 
na njunem dvorišču polno 

živali. Romana ima živali 
rada, pušča jim, da se pros-
to gibljejo, jih ne privezuje 
in ne zapira v kletke, Ferdo 
ravna ravno nasprotno, saj 
so pri njem živali privezane, 
zaprte, uporablja jih za delo 
in pridobivanje hrane. Nje-
gove živali zato večkrat po-
begnejo na svobodo ali k Ro-
mani. Nakar si Ferdo zlomi 
nogo in ne more skrbeti niti 
zase, kaj šele za živali. Ro-
mana mu ponudi pomoč, a 
le če ji obljubi, da bo spreme-
nil svoj odnos do živali. Gos-
pod Ferdo spozna napako 
in odstrani ograjo, živali se 
lahko prosto gibljejo, soseda 
pa zaživita v slogi. »Sporo-
čilo predstave je: imejmo se 
radi, podrimo ograje in bodi-
mo dobri do vseh živih bitij,« 
pove Romana Krajnčan. Na 
dvorišče vas vabita v soboto, 
25. januarja, ob 10. uri v Pre-
šernovo gledališče v Kranj.

Na dvorišču

Najbolje je živeti v slogi: Romana in Ferdo. / Foto: Luca Quaia
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Maja Bertoncelj

Kamnik – V Kamniku je mi-
nuli konec tedna potekal 
zaključni turnir pokala Slo-
venije v odbojki. V igri so 
bile v ženski in moški kon-
kurenci tri gorenjske ekipe, 
pokal pa je šel v Maribor pri 
ženskah in v Ljubljano pri 
moških.

Prva odločitev je bila znana 
pri ženskah. V finalu so se v 
soboto pomerile domačinke, 
ekipa Calcit Volley, ki so v pol-
finalu premagale SIP Šempe-
ter, in odbojkarice Nove KBM 
Branika. Slednje so bile v na-
peti tekmi boljše s 3 : 2 (21, -19, 
24, -17, 15) in še osemnajstič v 
zgodovini kluba prišle do po-
kalne lovorike. Kamničanke, 
branilke lovorike, so osta-
le pri treh. Gregor Rozman, 
trener Calcita Volleyja, je po 

tekmi med drugim povedal: 
»Gledalci so sicer videli dob-
ro odbojko, ampak nam to ne 

pomaga kaj veliko, saj se nam 
na žalost ni izšlo. Mariborčan-
ke so bile na koncu za odtenek 
boljše.«

V moški konkurenci sta 
obe gorenjski ekipi izpadli 
že v polfinalu. Hišo na ko-
lesih Triglav je pričakovano 
premagal ACH Volley s 3 : 0 
(13, 17, 17). Sašo Rop, trener 
Kranjčanov, je dejal: »Lju-
bljančani so na servisu v vsa-
kem nizu naredili tako veli-
ko razliko, da jih je bilo tež-
ko loviti. Od nas sem priča-
koval boljši odpor, je pa res, 
da je bila to naša prva tekma 
po skoraj mesecu odmora.« 
Veliko bolj na tesno je bilo v 
drugem polfinalu med mo-
štvom Calcit Volley in Mer-
kurjem Maribor. Po dveh 

urah in pol igranja so se ve-
selili Štajerci, ki so bili bolj-
ši s 3 : 2 (-20, 29, -23, 23, 11). 
Gašper Ribič, trener Kamni-
čanov, po tekmi ni bil zado-
voljen: »Predvsem si lah-
ko očitamo drugi niz, v ka-
terem smo v končnici imeli 
na koncu dvignjene žoge za 
zaključek, česar nismo izko-
ristili. Mariborčani so dobili 
dodaten elan, mi pa smo bili 
v vedno težjem položaju. To 
je del športa, sezono bomo 
morali reševati v državnem 
prvenstvu.« Pokal so osvoji-
li odbojkarji ACH Volleyja, 
ki so v nedeljo v finalu Ma-
riborčane premagali s 3 : 1 
(-22, 22, 17, 14). Za Ljubljan-
čane je to dvanajsta pokalna 
lovorika.

Pokal ni ostal v Kamniku
Na zaključnem turnirju pokala Slovenije so se v finalu veselili odbojkarji ACH Volleya in odbojkarice 
Nove KBM Branika iz Maribora. Zadnje so bile boljše od domačink, ki tako ostajajo pri treh osvojenih 
pokalnih lovorikah. Kamničani in Kranjčani so izgubili že v polfinalu.

Odbojkarice Calcita Volleya niso ubranile lanske pokalne zmage. Zadovoljiti so se morale  
z drugim mestom. / Foto: Gorazd Kavčič

V moškem finalu prireditelji turnirja niso imeli svojega 
predstavnika. Calcit Volley (na sliki v temnejših dresih) je v 
polfinalu tesno izgubil z Mariborom. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Lozani potekajo 
mladinske olimpijske igre, 
ki so uspešne tudi za slo-
venske športnike. Do vče-
rajšnjega dne so osvojili 
štiri medalje, dve gresta na 
Gorenjsko. Smučarski ska-
kalec Mark Hafnar, član SK 
Triglav Kranj, je z odličnim 
finalnim skokom tekmova-
nje končal na drugem mes-
tu. »Konkurenca je močna. 
Sam se nisem uvrščal med 
favorite, prišel sem samo z 
željo narediti skoke tako, kot 
sem jih delal na prejšnjih tre-
ningih in tekmovanjih,« je bil 
zadovoljen 17-letni skakalec 
iz Stražišča. Nase je opozoril 
že tik pred odhodom v Švico 
na igre mladih z zmagama 
na tekmah Alpskega pokala 
v Oberstdorfu, ki ju je dose-
gel na veliki skakalnici. Že 
pred Hafnarjem se je izkazal 
15-letni Radovljičan Tjaš Le-
sničar. Kot član mednarodne 
mešane zasedbe na turnirju 
hokeja 3 na 3 je prav tako os-
vojil srebrno medaljo. 

Hafnar in Lesničar 
osvojila srebrno medaljo

Maša Likosar

Kranj – Tekmovanja, ki je 
posvečeno Boštjanu Pavli-
ču, se je letos udeležilo 511 
tekmovalcev iz štirih držav – 
Slovenije, Srbije, Avstrije in 
Hrvaške. Med Gorenjci in 
Gorenjkami so bili v svojih 
kategorijah dobitniki medalj 
Tinkara Lipovec iz PK Rado-
vljica, Iza Videc PK Kamnik, 
Ina Sekne iz PK Radovljica, 
Sergeja Hribar iz PK Triglav 
Kranj in Rok Vejnovič iz PK 
Kamnik. 

Na tekmovanju so podelili 
tudi Boštjanovo štipendijo v 
višini šeststo evrov, ki jo prej-
meta plavalka in plavalec do-
mačega kluba. Tokrat sta jo 
dobila Sergeja Hribar in Fi-
lip Kustec, izročila pa jima jo 
je vdova po Boštjanu Pavliču 

Marija Pavlič. »Štipendi-
ja mi pomeni velik uspeh 
in je spodbuda za nadaljnje 
delo,« je dejala Sergeja, Fi-
lip pa je dodal: »Je tudi mo-
tivacija za doseganje vedno 
boljših plavalnih uspehov. 
Unovčil jo bom pa za nad-
gradnjo plavalne opreme.« 
Slavnostnega odprtja popol-
danskega finala so se udele-
žili tudi minister za izobraže-
vanje, znanost in šport Jernej 
Pikalo, Bor Rozman, direk-
tor mestne uprave Mestne 
občine Kranj, in predsednik 
Plavalne zveze Slovenije 
Boro Štrumbelj. Nastopile so 
sinhrone plavalke, balerine, 
Bojan Bešter v vlogi Franceta 
Prešerna in Delajda Didi So-
lin v vlogi Julije. 

V okviru Boštjanovega Dr. 
Figa so letos z zbiranjem 

sredstev pomagali Aljoši 
Habjanu. Štiri leta je treniral 
v PK Triglav Kranj in bil eden 
od plavalcev v skupini tre-
nerja Luke Berdajsa. V naj-
stniških letih je z največjim 

veseljem nastopal na ome-
njenem tekmovanju, nato pa 
si je minulo poletje po skoku 
s koprskega pomola poško-
doval vratni del hrbtenice in 
postal tetraplegik. Aljoša se 

dogodka ni udeležil, saj je še 
vedno na rehabilitaciji v Uni-
verzitetnem rehabilitacij-
skem inštitutu Soča, od ko-
der pa se je javil z videom. 
Zahvalil se je za vso podpo-
ro, ki mu daje dodatno mo-
tivacijo. Do tistega trenutka 
so zbrali 26.500 evrov, ki sta 
jih simbolično prevzela Aljo-
ševa mama Anita in oče To-
maž. »Presenečena sva nad 
podporo ljudi, ki je bistve-
na, saj dokazuje, da v nesre-
či nisi sam,« sta dejala starša. 
Zbiranje sredstev se bo na-
daljevalo še do konca janu-
arja, obenem pa na omrežju 
Facebook poteka tudi dobro-
delna dražba športnih rekvi-
zitov, 6. februarja pa bo Ba-
zen Bar & BBQ gostil dobro-
delni nastop Klemena Buča-
na za Aljošo Habjana. 

Dobrodelna razsežnost plavalnega Dr. Figa
V soboto je v kranjskem pokritem olimpijskem bazenu v organizaciji Plavalnega kluba (PK) Triglav Kranj potekalo 22. mednarodno 
plavalno tekmovanje Boštjanov Dr. Fig 2020.

Prejemnika Boštjanove štipendije Filip Kustec in Sergeja 
Hribar, med njima Marija Pavlič / Foto: Tina Dokl

Glavno parkirišče bo 
pri blejskem Lipu, od ko-
der bodo na Pokljuko vozi-
li avtobusi, prevoz pa bo za 
vse z vstopnicami za tekme 
brezplačen. Visoka rezultat-
ska pričakovanja imajo tudi 
v slovenskem biatlonskem 

taboru. Predvsem Jakov Fak 
je bil v letošnji zimi že pov-
sem blizu tudi stopničkam. 

V tem tednu Gorenjska če-
trtič gosti tudi svetovni po-
kal v alpskem smučanju za 
invalide, ki poteka v Kranj-
ski Gori. Nastopilo bo kar 
150 tekmovalcev iz 17 držav. 

Vsak dan bo ob vitranški str-
mini na progi Pečarjev rut 
potekalo tekmovanje v treh 
kategorijah – sedeči, stoje-
či in slabovidni, moški in 
ženske, ki se bodo pomeri-
li v veleslalomu in slalomu. 
Za slovenske ljubitelje špor-
ta bo najbolj zanimivo v ka-
tegoriji sedečih, kjer nasto-

pa tudi Gorenjec Jernej Sliv-
nik. V Kranjski Gori je bila 
včeraj prva tekma v velesla-
lomu, na kateri je bil Slivnik 
deveti, druga bo že danes in 
tretja jutri, v četrtek pa bo še 
slalom (start prvega teka vse 
dni ob 9.30, drugega teka pa 
ob 13. uri).

Biatlonci zbrani  
na Pokljuki
31. stran

Hrušičan Jernej Slivnik je slovenski adut na tekmah 
v Kranjski Gori. / Foto: arhiv www.zsis.si
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Kolesarjenje v domači sobi 
Sobna kolesa ali trena-

žerji so idealen pripomoček 
za ohranjanje bazične kole-
sarske kondicije v zimskem 
času. Omogočajo nam, da 
lahko kolesarimo na toplem, 
npr. v sobi ali garaži. Nismo 
odvisnih od zunanjih vre-
menskih vplivov, ni nam tre-
ba v fitnes in vadimo lahko 
kadarkoli. Pred leti so bila v 
modi sobna kolesa, ki so jih 
kupovali predvsem tisti, ki so 
se hoteli znebiti odvečnih ki-
logramov. Ker so bila kolesa 
neergonomsko oblikovana, 
je bilo kolesarjenje na njih 
prava muka in kupci so kma-
lu ugotovili, da sobno kole-
sarjenje že po desetih minu-
tah postane silno dolgoča-
sno, tudi če medtem na tele-
viziji gledaš še tako zanimiv 
film. Kolo je kmalu samevalo 
v kotu sobe in postalo upora-
ben pripomoček za obešanje 
in odlaganje oblačil. Boljši ko-
lesarji, predvsem tekmovalci, 

so zato v zimskem času raje 
uporabljali valje. To so tri-
je približno en meter dolgi 
med seboj povezani valji, na 
katere postaviš svoje cestno 
kolo. Med vožnjo ima kole-
sar občutek, kot da se pelje 
po cesti, le da dejansko stoji 
na mestu. Kolesar mora biti 
med pritiskanjem na peda-
le osredotočen na ravnotež-
je in pogosto se vsaj manj iz-
kušenim zgodi, da »zapelje-
jo« z valjev in kolesarjenje se 
konča s padcem. Z nekaj vaje 
lahko kolesarimo stoje in celo 

simuliramo sprinte. Le klan-
cev in vetra v laseh valji ne 
morejo pričarati. Veliko ce-
stnih kolesarjev pa še danes 
prisega, da so valji najboljši 
pripomoček za sobno kole-
sarjenje. 

Vse bolj pa se uveljavlja-
jo trenažerji, v katere vpne-
mo svoje cestno kolo. Običaj-
no je zadnje kolo vpeto v no-
silec, ki zagotavlja, da je kolo 
stabilno in kolesarju ni tre-
ba skrbeti za ravnotežje. Za-
vora trenažerja, ki skrbi za 
upor, lahko simulira različne 

obremenitve. Pri osnovnih 
modelih trenažerjev zadnje-
ga obročnika kolesa ne sna-
memo in za upor skrbi zavo-
ra, ki drgne ob gumo zadnje-
ga obročnika. Ti trenažerji so 
precej glasni, po nekaj urah 
vožnje pa je zadnja guma ob-
rabljena in neuporabna za 
kolesarjenje na cesti. Pri bolj-
ših trenažerjih zadnji obroč-
nik na kolesu snamemo ter 
kolo vpnemo v trenažer, ki 
ima svoj verižnik (zobnik). 
Tako sta prenos moči in za-
viranje še bolj podobna ce-
stnemu kolesarjenju. Tak 
pametni trenažer lahko si-
mulira kolesarjenje po rav-
nini, klancu navkreber, bla-
gem klancu navzdol in celo 
vožnjo po makadamu. Vgra-
jen ima merilnik moči za 
vsako nogo posebej, zato lah-
ko vrhunski kolesarji opti-
mizirajo pritisk obeh nog na 
pedale vseh 360 stopinj. Na-
prava meri tudi kadenco, to 

je število vrtljajev pedalov v 
minuti. Pametne trenažer-
je lahko povežemo s pamet-
nim telefonom in računalni-
kom. To pomeni, da imamo 
vse podatke zabeležene in 
jih shranimo ter analizira-
mo na vseh možnih progra-
mih za spremljanje športnih 
dosežkov. Pri kolesarjenju 
pazite, da boste pri sebi ved-
no imeli brisačo, kajti v sobi 
ni vetra, ki bi med vožnjo su-
šil vaš pot. Mnogi kolesarji prisegajo na klasične valje.

Tacx NEO je eden boljših 
trenažerjev, ki so na voljo 
na našem trgu.

Jelena Justin

Vsakič znova, ko se vo-
zim proti Tolmeču, mi pog-
led uhaja na strme pečine in 
globoke grape nad vasjo Klu-
že. Vedno sem se spraševala, 
kje tukaj gor vodi pot. Včasih 
malce traja, a vsaka pot slej 
ko prej pride na vrsto. Tok-
ratna udobna stezica, meh-
ka, posuta z listjem in boro-
vimi iglicami, nas bo pripe-
ljala na vrh Monte Plananiz-
ze, ki bi ji po naše rekli kar 
Planica. Gremo?

Zapeljemo se skozi Trbiž, 
mimo Tablje, do Kluž (Chiu-
saforte). Zapeljemo v vas in na 
primernem mestu parkira-
mo. Najbolje nekje ob cerkvi. 
Nadaljujemo skozi vas, ko na 
stari hiši zagledamo smerno 

tablo za pot št. 425. Začetek 
poti nas pripelje do kolesar-
ske poti Trbiž–Videm, ki jo 
prečimo, nato nadaljujemo 
prečno nad stezo. Pot se zla-
goma vzpenja in po približ-
no 30 minutah smo na raz-
potju. Bodimo pozorni. Za-
vijemo desno na pot št. 426. 
Zmerno strmi poti sledimo 
skozi gozd. Dosežemo kape-
lico sv. Antona Padovanske-
ga, malce višje pa planino Sta-
voli Ceresarie. Udobna steza 
nas vodi skozi borov gozdiček 
in hitro smo na planini Sta-
voli Patok. Malce višje dose-
žemo škrbino Forcella Patok, 
kjer zavijemo levo. Prečimo 
pobočje, pot se rahlo vzpe-
nja. Naš vrh je nad nami. Sli-
kovita in razgledna je tale pot. 
Potrebno je nekaj pazljivosti, 

saj potka poteka po ozkih 
poličkah. Še vedno smo na 
poti št. 426, ki izrazito zavi-
je v desno, a kmalu nas sme-
rokaz še enkrat usmeri des-
no proti Monte Plananizzi. 
Pot najprej poteka proti levi, 
nato proti desni. Sledi pas ru-
ševja, a je pot odlično izseka-
na in izžagana. Vzpon je pre-
cej strm. Tik preden doseže-
mo vrh, zagledamo navla-
ko sodobnega časa in navla-
ko človeka, ki ga bo lasten na-
predek ugonobil. Antene, re-
petitor; ja, sodobnost. Vrh si-
cer označuje tudi skromen, 
majčken lesen križ, v kozarcu 
pa je vpisni blokec. Ja, gora ni 
ravno obljudena, a tisti, ki pri-
demo sem gor, imamo radi 
čudovite razglede, mir in tiši-
no. Vrh je čudovit razglednik. 

Pred nami se razprostre troj-
ček Montusel, ki smo ga že 
obiskali, Cozzarel in Zuc Dal 
Bor. Ko pogledamo proti za-
hodu, se spogledamo z Mon-
te Pisimonijem, na drugi 
strani doline je greben Mu-
zcev. Pogled na vzhod pa 
ustvari skalna pregrada v ob-
liki Strme peči, Poliških Špi-
kov in Montaža. Malce bolj 
desno je Žrd in dobro vidna je 
pot Visoke Rosojanske poti. 

Z vrha sestopimo nazaj 
do markirane poti 426, za-
vijemo levo v smeri priho-
da, a nas kmalu majhna ta-
blica usmeri na neoznače-
no stezo, ki pelje mimo Cole 
Naurazis in Monte Belepe-
it do planine Stavoli Poliz-
za. Steza je dokaj dobro sle-
dljiva. V pomoč so nam tudi 

rdeče pike. Če bomo dosegli 
manjšo planino, kjer je hiška 
in čudovit razgled na Mon-
te Pisimoni, smo že mal-
ce predaleč. Pojdimo nazaj 
in na drevesu bomo zagle-
dali puščico, ki nas usmeri 
strmo desno navzdol. Steza 
se strmo spušča, nad nami 
se pokaže prepadnost Mon-
te Belepeita. Precej hitro do-
sežemo markirano pot 425, 
ki ji potem sledimo mimo 
planine Stavoli Planizza 
vse do izhodišča v Klužah. 

Prečna, izjemno razgledna 
pot na Kluže, Monte Jamo 
in reklansko dolino, nas pe-
lje mimo številnih potočk-
ov, slapov in tolmunčkov, ki 
so prava paša za oči. Vodo je 
treba nekajkrat tudi prečiti, 
zato pozimi in po večjem de-
ževju nekaj več previdnosti 
na teh delih. 

Nadmorska višina: 1554 m
Višinska razlika: 1300 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Plananizza (1554 m n. m.)

Ko Čuku gledaš v naročje
Nima visoke nadmorske višine, a ima precejšnjo višinsko razliko. Udobne, mehke stezice, ki pripeljejo 
na vrh, nagradijo z edinstvenim razgledom. Karnijska Planica. 

Monte Plananizza je najvišji, poraščeni vrh na desni strani fotografije. / Foto: Jelena JustinVrh Plananizze s Creto Grauzario in Monte Serniom v ozadju / Foto: Jelena Justin

Zuc dal Bor, približan, a v taki podobi se nam pokaže z vrha 
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Cerklje – V soboto, 1. febru-
arja, bo na Krvavcu še poseb-
no zanimivo. ŠD Divji zajci 
in RTC Krvavec pripravljajo 
šesti Nočni napad na Zvoh, 
na katerem se bodo pomerili 
gorski tekači in turni smučar-
ji. Za slednje bo tekma štela 
tudi za državno prvenstvo 
v vzponu. Start bo ob 17.45 
pri zgornji postaji gondole 
Krvavec. Udeležbo sta že 
napovedala Timotej Bečan 
med tekači in Matjaž Miklo-
ša med turnimi smučarji. 
Prireditev je namenjena tudi 
pohodnikom. Trasa poteka 
po smučišču od zgornje po-
staje gondole mimo Krvavške 
plaže, kjer bo leteči cilj, in se 
nadaljuje proti vrhu Zvoha. 
Celotno progo označuje soj 
bakel, zaradi katerih je doži-
vetje še toliko bolj posebno. 
Predprijave so odprte do 27. 
januarja, sprejemali pa jih 
bodo tudi še na dan tekmo-
vanja.

Turni smučarji in gorski 
tekači skupaj na Zvoh

Maša Likosar

Rateče – Prireditev Svetov-
ni dan snega – Dan snežnih 
vragolij so v Nordijskem cen-
tru Planica letos pripravili že 
deveto leto. Organizacijski 
komite Planica, ki je lansko 
leto s strani Mednarodne 
smučarske zveze prejel nag-
rado najboljši Svetovni dan 
snega v letu 2019, je letos 

oblikoval program z velikim 
naborom zimskih športov, 
v katerih so se lahko pred-
vsem najmlajši preizkusi-
li ob strokovnem vodstvu. 
V ospredju dvodnevne-
ga dogodka so bili smučar-
ski skoki in tek na smučeh, 
pripravili so različne poli-
gone, zabavne animacije, 
iskanje sladkega zaklada in 
raznorazne kotičke, ki so jih 

pripravili planiški partnerji, 
podeljevali pa so tudi različ-
ne nagrade. Letošnja novost 
dogodka je bilo novo prizo-
rišče, ki je bilo doslej na iz-
teku skakalnice, letos pa na 
tekaškem poligonu. V sobo-
to so se po tekaških progah 
pognali tudi aktualni tekači 
na smučeh Alenka Čebašek, 
Manca Slabanja in Erik Ra-
duha. V nedeljo pa je Plani-
co obiskala Petra Majdič, ki 
je poskrbela za nepozabno 
animacijo tekačev na smu-
čeh, skupaj z njo pa se je v 
sklopu programa nordijska 
hoja skupina odpravila proti 
Tamarju. »Magnet dogodka 
niso le vrhunski športniki, 
ki nas počastijo z obiskom, 
temveč je ta že sam po sebi 
pridobil tolikšno veljavo, da 
ga rade obiščejo družine iz 
cele Slovenije,« je poveda-
la organizatorka Nataša Al-
breht. 

Svetovni dan snega je nas-
tal na pobudo zgoraj ome-
njene zveze, saj so začeli 

opažati, da mlajše generaci-
je ob vse redkejšem pojavu 
snega ne vedo več, kakšne ra-
dosti in zabavo ponuja sneg. 
»Sneg ne pomeni le tekmo-
valnega smučanja, deskanja 
in skokov, temveč tudi obi-
lo zabave. Malim junakom 
zato želimo pričarati in prib-
ližati njegovo lepoto,« je po-
jasnila Albrehtova in nada-
ljevala: »Tu imamo idealne 
pogoje, saj ima ta dolina po-
sebno mikroklimo in mar-
sikdo, ki je v Kranjski Gori, 
težko verjame, da je v Plani-
ci prava zima s snegom. Res-
nično drži, da ko v Ratečah 
zaviješ v dolino Tamar, se 
zima začne. Letošnja sicer 
ni najbolj radodarna s sne-
gom.« 

V dveh dneh se je po oce-
nah organizatorke zvrsti-
lo okoli dva tisoč obiskoval-
cev. Oče David in sin Lenart 
Andrejc iz Domžal sta redna 
obiskovalca Planice ob Sve-
tovnem dnevu snega. »V do-
mačih krajih ni snega, zato 

gremo za njim in Planica 
ga vedno ponudi. Moji ot-
roci sicer vedo, kaj je sneg, 
saj redno smučamo, v nače-
lu pa mlajše generacije res-
da vse manj, saj ga ni,« je 
dejal David, Lenart pa nam 
je zaupal občutke ob prvem 
skoku s smučmi: »Ni me 
bilo strah skočiti, kljub temu 
da je občutek malenkost 

adrenalinski.« Albrehtova 
je še povedala, da dogodki 
ob Svetovnem dnevu snega 
veljajo tudi kot povabilo na 
svetovno prvenstvo v pole-
tih marca letos in na svetov-
no nordijsko prvenstvo fe-
bruarja leta 2023. » V Plani-
ci se dogaja – in to zavest že-
limo ponesti med ljudi,« je 
sklenila. 

Svetovni dan snega prinesel sneg
V soboto so se tudi na prireditvi Svetovni dan snega razveselili snežink. Obiskovalci Nordijskega centra Planica so zimske radosti občutili še v polnejši meri, 
saj snežne odeje ni bilo le za vzorec, ampak so snežinke ustvarile idilično zimsko kuliso in omogočile nepozabno zimsko doživetje.

Svetovni dan snega obeležujejo na skoraj petstotih 
prizoriščih v 45 državah, med njimi tudi v Sloveniji v 
Nordijskem centru Planica. / Foto: Gorazd Kavčič

Otrokom so pod strokovnim vodstvom predstavili  
nordijske športe, kot sta tek na smučeh in smučarski  
skoki. / Foto: Gorazd Kavčič 

Domžale – Čeprav je tek v naravi nekaj najlepšega, pa je včasih 
za primerjanje in izboljšanje rezultatov potreben prostor, kjer 
so razdalje označene, zato so se na Zavodu za šport in rekre-
acijo Domžale odločili, da rekreativnim tekačem na Stadionu 
Domžale omogočijo brezplačno uporabo atletske steze tudi 
pozimi, in sicer vsak ponedeljek in četrtek med 17. in 20. uro. 
V tem času bo vhod na stadion odklenjen, tek bo mogoč v soju 
reflektorjev. Za rekreativne tekače so rezervirane zunanje ste-
ze, saj na notranjih stezah potekajo treningi atletskih klubov, 
ki imajo prednost pri uporabi atletskih površin. V času nogo-
metnih in atletskih tekmovanj atletska steza ne bo na voljo.

Brezplačna uporaba atletskih stez za rekreativce

Pokljuka – Sočasno s tekmovanjem vojaških in policijskih 
patrulj v teku na smučeh je bilo na Pokljuki tudi 7. odprto pr-
venstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo v teku na smučeh. 
Proga je bila dolga pet kilometrov. Med vojnimi veterani do 
60 let je zmagal Franci Žnidarič (ZVVS Tržič) pred Dušanom 
Podlogarjem (ŠD Pokljuka), Egidijem Glavičem (PVD Sever 
Gorenjska) in Borutom Sajovicem (ZVVS Tržič). Med veterani 
nad 60 let je bil najhitrejši Izidor Kofler (PVD Sever Gorenj-
ska) pred Danetom Kovačevičem (ZVVS Zgornja Gorenjska), 
Matjažem Ličefom (ŠD Gorje) in Antonom Perhajem (ZVVS 
Ribnica). Najboljšim so kolajne podelili minister za notranje 
zadeve Boštjan Poklukar, generalmajor Andrej Osterman in 
predstavnik republiškega štaba Civilne zaščite Domen Torkar. 

Vojni veterani na tekaških smučeh

Najhitrejši v kategoriji nad 60 let Izidor Kofler, Dane 
Kovačevič in Matjaž Ličef z gosti / Foto: Jože Košnjek

Jezersko – V soboto, 25. ja-
nuarja, bo na Jezerskem 
potekalo 25. Turnosmučar-
sko tekmovanje, 23. Memo-
rial Luke Karničarja in Rada 
Markiča. Štelo bo za držav-
no prvenstvo posamično in 
za slovenski pokal, posebna 
kategorija bo za rekreativce 
in tudi za člane GRZS. Start 
bo ob 10. uri. Organizator 
tekmovanja je Planinsko 
druš tvo Jezersko.

Turni smučarji bodo 
tekmovali na Jezerskem

POKLJUKA
BMW IBU SVETOVNI POKAL V BIATLONU

22.−26. JANUAR 2020

WWW.BIATHLON-POKLJUKA.COM

PROGRAM
 23 Jan  ČETRTEK 
14.15 Posamično moški 20 km 
24 Jan  PETEK 
14.15 Posamično ženske 15 km 
25 Jan  SOBOTA
13.15 Štafeta mešanih dvojic 
15.00 Mešana štafeta 
26 Jan  NEDELJA 
12.15 Skupinski start moški 15 km
15.00 Skupinski start ženske 12,5 km

23. 1. - Challe Salle & Nipke

24. 1. - Smooth band
25. 1. - Coverlover
26. 1. - Družinska Pokljuka 

         s Čuki

127 X 191 oglas GG .indd   2 13/01/20   11:50



12 Gorenjski glas
torek, 21. januarja 2020simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj – Na zatožno klop kranj-
skega okrožnega sodišča je v 
petek sedel 32-letni Jeseni-
čan Dalibor Pejić. Kranjsko 
tožilstvo ga obtožuje sodelo-
vanja v hudodelski združbi, 
ki se je ukvarjala z organizi-
rano trgovino s prepovedano 
drogo, poleg tega naj bi za na-
daljnjo prodajo kupil nekaj 
gramov kokaina ter svojemu 
bratu omogočil uživanje ka-
nabisa. Na predlog njegove-
ga zagovornika Jake Šarabo-
na, ki je primer prevzel šele 
pred kratkim in mu obtože-
nega zaradi obsežnega sod-
nega spisa še ni uspelo sez-
naniti z njegovimi možnost-
mi obrambe in s procesnimi 
pravicami, je sodnica Polona 
Kukovec predobravnavni na-
rok preložila na 24. januar. 
Tedaj se bo Pejić predvidoma 
opredelil do očitkov iz obtož-
be, na kar pa bi utegnil vpli-
vati tudi potek morebitnih 
pogajanj s tožilstvom o spo-
razumu za priznanje krivde. 

Glavni obtožni očitek zo-
per Pejiča je, da je skupaj z 
danes 33-letnim Ljubljan-
čanom Sašo Gavrićem in 
31-letnim Tržičanom Sašo 
Stojnićem sodeloval v hu-
dodelski združbi, ki je leta 
2015 v sosednji Avstriji pro-
dala najmanj 1,2 kilograma 

heroina, pri čemer naj bi bil 
Pejić odgovoren za izvedbo 
prevoza. Gavrić in Stojnić 
sta bila na kranjskem sodi-
šču leta 2016 že pravnomoč-
no obsojena na zaporni kaz-
ni, ki sta ju po naših podat-
kih do danes že prestala. 

Sojenje Pejiću poteka z 
zamikom, ker je bil sloven-
skim organom pregona dlje 
časa nedosegljiv. Zanj je 
bil zato izdan tudi evropski 

nalog za prijetje in preda-
jo, Europol pa ga je decem-
bra 2016 celo uvrstil na po-
seben adventni koledar, s 
katerim so vsak dan v adven-
tnem času v ospredje pos-
tavili enega od najbolj iska-
nih ubežnikov v Evropi. Pre-
cej nenavadna skupna ak-
cija evropskih organov od-
krivanja, preiskovanja in 
preprečevanja kaznivih de-
janj in Europola v Pejićevem 

primeru ni prinesla sadov, 
je pa Jeseničana kasneje po 
izvedenem vlomu prijela 
nemška policija. Za to deja-
nje je bil obsojen na zapor-
no kazen, ki jo je decembra 
lani dokončno prestal, tedaj 
pa so ga Nemci predali slo-
venski policiji. 

Očitana prodaja 1,2 ki-
lograma heroina v Avstri-
ji je sicer le majhen kamen-
ček v širšem mozaiku delo-
vanja slovenske kriminalne 
združbe, ki je po ugotovitvah 
policije v nekaj letih iz Lju-
bljane prek Tržiča v Celovec 
z namenom nadaljnje ulič-
ne preprodaje dostavila oko-
li petdeset kilogramov hero-
ina ter neugotovljeni količi-
ni kokaina in konoplje. Hu-
dodelsko združbo je policija 
prikrito spremljala dlje časa, 
njeno delovanje pa so preki-
nili julija 2015, ko so gorenj-
ski kriminalisti v sodelova-
nju z avstrijskimi kolegi na 
obeh straneh Karavank iz-
vedli sedemnajst hišnih pre-
iskav. V njih so zasegli ki-
logram heroina (Stojniću) 
in nekaj druge droge. V ce-
lotni preiskavi so gorenj-
ski kriminalisti obravnava-
li devet oseb, ki naj bi stori-
le najmanj 26 kaznivih de-
janj s področja prepoveda-
nih drog, avstrijski krimina-
listi pa okoli 40 oseb.

Ubežnik z Europolovega 
adventnega koledarja 
Na kranjskem okrožnem sodišču je stekel kazenski postopek zoper nekdanjega ubežnika Daliborja 
Pejića, ki je obtožen sodelovanja pri organizirani prodaji heroina v Avstriji. 

Jeseničana Daliborja Pejića so decembra izpustili iz 
nemških zaporov, še isti dan pa je pristal v priporu v 
Sloveniji. / Foto: Tina Dokl 

Simon Šubic

Jezersko – Pri sestopu z Mli-
narjevega sedla proti Zgor-
nji Ravni nad Jezerskim se 
je v petek pozno popoldan 
smrtno ponesrečil 43-letni 
vrhunski alpinist Grega La-
čen s Prevalj. Kljub ustrezni 
opremi je pri prečenju zelo 
strme poti padel čez viso-
ko prepadno steno in mrtev 
obležal na melišču.

»Gre za zahtevno zavaro-
vano planinsko pot, ki je v 
aktualnih razmerah pod sne-
gom in po kateri se z alpini-
stično opremo spušča s kom-
binacijo plezanja in hoje. Pri 
prečenju je s te zelo strme 
poti alpinist padel čez visoko 
prepadno steno in na zbitem 
zasneženem melišču mrtev 
obležal pod njo. Bil je ustre-
zno opremljen. Okoliščine 
kažejo, da gre za nesrečo,« 
je sporočil Bojan Kos, pred-
stavnik za stike z javnostmi 
Policijske uprave Kranj. 

Pokojnika so z gore v do-
lino prenesli gorski reševal-
ci z Jezerskega, ki so v do-
lino pospremili tudi nepo-
škodovanega soplezalca, je 
še razložil Kos. Po poroča-
nju spletnega Večera je po-
kojni alpinist Gregor La-
čen v petek plezal z izkuše-
nim alpinističnim kolegom 
s Koroške Andrejem Gradi-
šnikom.

Na PU Kranj poudarjajo, 
da je bil začetek leta v gorah 
zelo tragičen. »Da je nevar-
no višje in tudi nižje v hri-
bih, kaže tudi večje število 
nesreč. Zato znova opozar-
jamo na veliko previdnost. 
Največ nesreč se zgodi pri 
sestopu, v snegu so najbolj 
nevarna prečenja pobočij, 
najpogostejša razloga pa 
sta zdrs in padec. V aktual-
nih razmerah se oboje lahko 
zgodi zelo hitro, dovolj pa je 
en napačen gib ali en moteč 
faktor – npr. telefon,« je raz-
ložil Kos. 

Nad Jezerskim umrl 
vrhunski alpinist

Simon Šubic

Krvavec – Na slovenskih 
smučiščih se na zimo pov-
prečno zgodi okoli tisoč ne-
sreč. Za varnost na smu-
čiščih so sicer najprej od-
govorni upravljavci, za red 
na njih pa skrbijo nadzor-
niki. Policisti se v te postop-
ke vključijo po potrebi. »Po-
licisti imamo pristojnosti za 
zagotavljanje večje varnosti 
na smučiščih, ena ključnih 
nalog je tudi, da opravljamo 
oglede krajev smučarskih 
nesreč, ko pride do hudih 
poškodb. Izključno pristoj-
nost imamo tudi nad preiz-
kušanjem alkoholiziranosti 
smučarjev. Pravico ima-
mo tudi opozarjati smučar-
je na nepravilnosti, v prime-
rih, ko ocenimo, da kršitve 

presegajo neke normative, 
pa podamo predlog pristoj-
nemu prekrškovnemu orga-
nu,« je razložil Alojz Sladič 

iz sektorja splošne policije 
v upravi uniformirane po-
licije. Na slovenskih smu-
čiščih sicer dela približno 

šestdeset policistov, ki se 
v ta namen redno usposa-
bljajo, tako za oglede smu-
čarskih nesreč in ukrepanje 

za varno smučanje. Eno 
takšnih usposabljanj je prej-
šnji teden potekalo tudi na 
Krvavcu. 

Policisti večjo pristnost 
na smučiščih zagotavljajo 
predvsem ob koncih tedna, 
praznikih in počitnicah. 
»Trudimo se delovati pred-
vsem preventivno, opozar-
jati na najbolj ranljive udele-
žence na smučiščih, torej ot-
roke, ki so v nesrečah s tele-
snimi poškodbami udeleže-
ni v več kot polovici prime-
rov. To je nekakšen alarm za 
vse obiskovalce smučišč, da 
naj bodo še posebej pozorni 
na otroke pa tudi starostni-
ke in invalidne osebe,« je po-
vedal. Odgovorno smučanje 
vseh je sicer najboljši recept 
za varno smučanje, je dodal. 
»Sledimo sloganu, da je le 
varna smuka lahko užitek.«

Število nesreč je tesno 
povezano s številom smu-
čarskih dni, je pojasnil Sla-
dič. Število nesreč s hujši-
mi poškodbami sicer ne na-
rašča, kar je po njegovih be-
sedah tudi potrditev, da so 

slovenska smučišča varna. 
»Največji delež nesreč pade 
na padce, torej na samoude-
ležbo smučarja, le okoli de-
set odstotkov pa se jih zgodi 
zaradi trkov dveh smučarjev 
ali trka smučarja v objekt,« 
je povedal. 

Policisti smučarske nes-
reče obravnavajo kot dogo-
dek ali kot kaznivo dejanje. 
Ker oškodovanci skušajo 
večkrat iztožiti odškodnino, 
so ključnega pomena tudi 
ugotovitve policije, ali je za 
nesrečo kriv upravljavec ali 
poškodovanec, je poudaril 
Miran Ozebek iz uprave kri-
minalistične policije. 

Nesrečam lahko botruje 
tudi prevelika hitrost smu-
čarjev, ki sicer ni predpisa-
na, jo je pa treba prilagodi-
ti danim razmeram, kot so 
urejenost, širina in kakovost 
proge ter število smučarjev, 
je še opozoril Sladič. Gle-
de alkohola na smučiščih je 
dejal, da policisti ne opaža-
jo, da bi smučarji množično 
stopali na smuči pod vpli-
vom alkohola. 

Le varna smuka zagotavlja užitek
Za delo na smučiščih je usposobljenih okoli šestdeset slovenskih policistov. Te največkrat pokličejo, ko 
pride do smučarskih nesreč s hudimi poškodbami. V več kot polovici takih nesreč so udeleženi otroci. 

Policisti smučarske nesreče obravnavajo kot dogodek ali kot kaznivo dejanje. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti in 
kranjski občinski redarji so 
pred dnevi na območju Kra-
nja poostreno nadzirali pro-
met. Ugotovili so 46 kršitev 
prometnih pravil. V osemnaj-
stih primerih so vozniki med 
vožnjo uporabljali mobilne te-
lefone, enajst udeležencev je 
prevozilo rdečo luč na sema-
forju in eden rumeno, deset 
jih ni uporabljalo varnostne-
ga pasu, trije so prekoračili 

omejitev hitrosti, dva se nis-
ta ravnala po prometni signa-
lizaciji, eno vozilo pa ni bilo 
tehnično brezhibno. »Gre za 
relativno veliko kršitev v raz-
meroma kratkem času. Zato 
voznike pozivamo k upošte-
vanju prometnih pravil in iz-
ogibanju tveganj, ki vodijo in 
povzročajo nesreče, ogroža-
nja in poškodbe,« so po kon-
čanem nadzoru sporočili s 
Policijske uprave Kranj in na-
povedali, da bodo podobne 
nadzore še nadaljevali. 

Skoraj petdeset kršitev



Peter Košenina

O
rganizator 
ponovoletnih 
koncertov je 
Janez Ker-
melj, ki pos-

kuša koncerte narediti čim 
zanimivejše. Če je le mogo-
če, v januarskem večeru rad 
združi zvoke tamburic s pet-
jem in plesom. Tako je bilo 
tudi letos. Koncert je s tre-
mi skladbami začela mlajša 
tamburaška zasedba skupi-
ne Bisernica, v nadaljevan-
ju pa so spremljali plese Fol-
klorne skupine Sava. Sode-
lovanje reteških tambura-
šev in kranjskih folklorni-
kov traja že celih pet deset-
letij. Po plesih iz Prekmurja 

so na oder stopili pevci moš-
ke pevske skupine Garaž-
ni decet iz Škofje Loke, ki 
prepevajo predvsem sloven-
ske ljudske pesmi, v njiho-
vem repertoarju pa se znaj-
de tudi nekaj tujih. Najbolj 
dejavni člani tamburaške 
skupine Bisernica so vetera-
ni. V prvem delu koncerta so 
se predstavili s tremi sklad-
bami. Pevke dekliškega zbo-
ra Župnije Reteče prepeva-
jo sakralne, ljudske in ume-
tne pesmi. Same so zapele 
dve, dve pa še skupaj z Gara-
žnim decetom. Koncert so z 
dvema skladbama sklenili 
veterani in Folklorna skupi-
na Sava ob spremljavi mlaj-
še zasedbe tamburaške sku-
pine Bisernica. Janez Ker-
melj je po koncertu iz rok 

PRED BISERNICO STA DVE 
RAZBURLJIVI LETI
Tamburaška skupina Bisernica iz Reteč je pripravila že 29. ponovoletni koncert. Na njem so poleg dveh 
domačih tamburaških skupin nastopili še plesalci Folklorne skupine Sava iz Kranja, moška pevska 
skupina Garažni decet iz Škofje Loke in dekliški pevski zbor Župnije Reteče.

Folklorna skupina Sava z reteškimi tamburaši sodeluje že pet desetletij.

Braneta Žerjala prejel Čas-
tno Maroltovo značko, ki jo 
Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti podeljuje za tri-
deset in večletno delovanje 
na področju ljubiteljske fol-
klorne dejavnosti.

Pred tamburaško skupi-
no Bisernica sta dve razbur-
ljivi leti. Prihodnje leto bodo 
ponovoletni koncert pripra-
vili tridesetič, leta 2022 pa 
bodo slavili stoletnico delo-
vanja.

Po koncertu so se pred objektiv postavili Brane Žerjal, 
dolgoletni član FS Sava, Janez Kermelj, organizator reteških 
ponovoletnih koncertov, in Tomaž Gantar, umetniški vodja 
FS Sava.

Dekliški zbor Župnije Reteče vodi Patricija Volčič (sedi).

Veterani so v Retečah najbolj dejavni tamburaši.

Danes ob 18. uri bo v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice 
potekala dobrodelna prireditev Sprostite dobroto v sebi. 
Nastopili bodo sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Jese-
nice z različnimi talenti, ki bi jih radi izkoristili in združeni 
pomagali vrstnikom. Vstop je prost, zbirali pa se bodo 
prostovoljni prispevki. Obljubljajo čudovit večer. 

Sprostite dobroto v sebi

Alpski smučar, demonstrator, trener in oblikovalec Sandi 
Murovec - Muri pripravlja predstavitev svoje uspešnice 
Biti mojstrski, zadnjega dela trilogije o tehniki alpskega 
smučanja, v Panorami Stara pošta v Kranju. Knjiga je pol-
na zanimivih misli, izkušenj, znanja, predvsem pa velike 
ljubezni do smučanja. Spoznajte mojstra belih strmin, 
avtorja knjige in izobraževalno-dokumentarnega filma 
Na kanto ter filma 7doUspeha in se mu pridružite nad 
strehami Kranja v sredo, 22. januarja, ob 19. uri.

Biti mojstrski!

Zavod V-oglje Šenčur in Občina Šenčur danes ob 19. uri 
vabita v Muzej Občine Šenčur na odprtje razstave z naslo-
vom Vaza. Dogodek bo povezovala Slavica Bučan, pod 
razstavljena dela pa se podpisuje več kot trideset umetni-
kov. Razstava bo odprta do 1. marca 2020, in sicer ob tor-
kih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure. 

Vaza
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Mateja Rant

I
zbor za najboljši krat-
ki film na temo varno-
sti pri uporabi svetov-
nega spleta so pripravi-
li v okviru natečaja pod-

jetja Si Splet ESET zimski 
dan. Natečaj je letos potekal 
prvič, sodelovalo pa je deset 
osnovnih šol. O zmagoval-
cu natečaja sta odločala tako 
glas ljudstva kot strokovna 
komisija. Največ glasov so 
zbrali učenci osnovnih šol 
Orehek Kranj in Ravne na 
Koroškem, ki bodo za nagra-
do preživeli nepozaben zim-
ski dan na tečaju deskanja 
z deskarskim asom Žanom 
Koširjem, so pojasnili v pod-
jetju Si Splet.

»Nad prispevki smo nav-
dušeni, saj so osnovnošolci 
pokazali, da se kljub mlado-
sti dobro zavedajo problema 
ranljivosti pri uporabi sveto-
vnega spleta. Veseli pa smo, 
da so poleg kibernetskih 
groženj prepoznali in izpos-
tavili tudi problem odvisno-
sti od digitalnih tehnologij,« 

je poudarila direktorica ope-
racij v podjetju Si Splet Pet-
ra Veber, ki verjame, da tudi 
na ta način lahko pomem-
bno dvignemo zavedan-
je o problemu kibernet-
skih groženj, pred katerimi 
niso varni niti otroci. Prep-
ričana je, da je kibernetska 

varnost za sedanje genera-
cije osnovnošolcev, ki odra-
ščajo ob informacijski teh-
nologiji, eno ključnih znanj, 
ki ga potrebujejo za uspešno 
delovanje v vse bolj digitali-
ziranem okolju. »Otrokom 
moramo pomagati razu-
meti tveganja, s katerimi se 

vsakodnevno srečujejo pri 
uporabi informacijskih teh-
nologij.« Z ustvarjalno izo-
braževalno akcijo za osno-
vnošolce zato želijo pove-
čati ozaveščenost in znan-
je splošne populacije gle-
de varnosti na svetovnem 
spletu ter pri uporabi sodo-
bnih informacijskih tehno-
logij. V ESET Slovenija oce-
njujejo, da je škoda, ki jo v 
Sloveniji utrpijo gospodar-
ske družbe zaradi različ-
nih kibernetskih groženj, 
večmilijonska, večini inci-
dentov pa bi se lahko izog-
nili, če bi jih pravočasno in 
lažje prepoznali ter ustrez-
no ukrepali.

Na natečaju ESET zimski 
dan so morali učenci pod 
mentorstvom učitelja prip-
raviti največ triminutni kra-
tki film. Zmagovalne prispe-
vke so izbrali na osnovi pre-
jetih všečkov na kanalu You-
tube in ocene komisije, ki so 
jo sestavljali strokovnjaki za 
informacijsko varnost pod-
jetja Si Splet in mojster digi-
talnega in strateškega mar-
ketinga Gal Kočar.

VARNO NA SPLETU
Na natečaju za najboljši video na temo varne uporabe spleta so s svojim kratkim filmom navdušili 
učenci Osnovne šole Orehek Kranj.

Zmagovalci natečaja se bodo za nagrado lahko udeležili 
tečaja deskanja na snegu na Krvavcu, ki ga bo vodil Žan 
Košir. / Foto: arhiv Si Splet

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

V tišini
premetavam besede.
Izrečene
in tiste, ki ne.

Slednje,
ki obstale so
neizgovorjene,
imajo težo Triglava.

Ko bi, pa ne.
Želiš, pa ne.

V temi
iščem objem.
Ki je dan
in tisti, ki ni.

Slednji,
ki je obmiroval
brez rok,
ima padec brezna.

Ko bi, pa ne.
Želiš, pa ne. 

Sabina

Ko bi, pa ne

PESMI MLADIH

»Ko bi, pa ne. Želiš, pa ne.« Včasih ne povemo vsega na 
glas in ne pokažemo tistega, kar čutimo. Le zakaj ne? 
Življenje je v resnici zelo lepo. 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.

Igor Kavčič

N
a kaj najprej 
pomislite ob 
omembi San 
Francisca? Če 
obidemo sve-

tnika s tem imenom, je to 
zagotovo znamenita jetni-
šnica Alcatraz, kamor so 
pošiljali samo najhujše kaz-
njence. Civilni zapor na oto-
ku nad severnim delom 
mesta, od koder je bilo 

zaradi varovanja in tudi pre-
cej neugodnega morja sko-
raj nemogoče pobegniti, je 
deloval med letoma 1933 
in 1963, nakar so ga zara-
di visokih stroškov zaprli. 
Danes je v tamkajšnji trdnja-
vi muzej, zapor pa je ena od 
mestnih turističnih zname-
nitosti. Med zloglasnimi sta-
novalci je bil tudi mafijec Al 
Capone, sam otok in zapor 
pa sta dala zgodbo in poso-
dila lokacijo tudi nekaj hol-
lywoodskim filmom.

Še večja atrakcija San 
Francisca je zagotovo veli-
ki most Golden Gate, prav 
tako so znani starinski tram-
vaji, tako imenovani Cab-
le Cars, ki vozijo po strmih 
klancih mesta, ena najbolj 
zanimivih sosesk pa je vse-
kakor tako imenovani Fis-
herman's Wharf (ribiški 
pomol) na severnem nabre-
žju mesta, od koder se naj-
bolje vidi na prej omenje-
ni Alcatraz. Od turistov še 
posebno oblegan je Pier 39 
(pomol 39), kjer se ob pro-
dajalnah spominkov, buti-
kih, okrepčevalnicah ter res-
tavracijah, še posebej znana 
je tista po soseski imenova-
na, v kateri dobiš rake na sto 
načinov, nahaja tudi razgle-
dna ploščad na morske leve, 
ki lenarijo na njim namenje-
nih splavih. 

Pogled na lenobne živa-
li na splavih oziroma dokih 
je res nekaj posebnega. Leži-
jo eden ob drugem, se sem 
in tja oglasijo z glasnim 
kruljenjem in se sploh ne 
dajo motiti, niti galebom, 

ki skakljajo tam okrog in 
tudi po njih, kaj šele množi-
ci turistov, ki si na pomolu 
iščejo prvo vrsto in najbolj-
šo pozicijo za fotografiranje. 

Ena od posebnosti na 
tem pomolu je tudi Boudin 
Bakery (pekarna Boudin), 
kjer pečejo po vsem svetu 
znani kisli kruh oziroma 
kruh z drožmi, ki je v prete-
klem letu postal prava uspe-
šnica tudi pri nas. Francos-
ko pekarno Boudin so odpr-
li že tistega leta, ko je umrl 
naš France Prešeren, torej 
pred 170 leti, ko je v gorah 
severne Kalifornije vladala 
zlata mrzlica. Pekarna se je 
obdržala vse do danes, nji-
hov »drožni nastavek« pa je 
cenjen po vsem svetu. To da 
vedeti tudi gneča v pekarni 
in restavraciji, kjer ponuja-
jo različne vrste kruha. Tudi 
mi smo se postavili v vrsto 
za krušno skledo, v kateri je 
bila postrežena paradižniko-
va juha s parmezanom. Zelo 
okusno. 

Ena najbolj znanih pesmi 
iz obdobja »flower power« 

je bila pesem San Francis-
co (Be Sure to Wear (Some) 
Flowers in Your Hair), ki 
jo je leta 1967 posnel Scott 

McKenzie. Zakaj v pesmi 
poje, da tu po ulicah hodi-
jo prijazni ljudje z rožami v 
laseh, pa prihodnjič.

Amerika od Jimija do Jima (11)

MORSKI LEVI NA »ZOFI«

S tramvajem do predela Fisherman's Wharf

Za naročilo v znani pekarni Boudin, kjer izdelujejo kruh z 
drožmi, je vedno dolga vrsta.

Morski levi med lenobnim poležavanjem

Spodnja Idrija – V znanju iz planinstva se bo v soboto v Spo-
dnji Idriji na 31. tekmovanju Mladina in gore pomerilo 24 
štiričlanskih osnovnošolskih ekip, najboljših na regijskih 
tekmovanjih, in letos petič 17 dvočlanskih srednješolskih 
ekip, ki so se prijavile na ta izziv. Tekmovalci se pomerijo 
tako v tekmovanju iz znanja kot v športnih aktivnostih, saj 
tudi planinstvo enakovredno združuje obe prvini, so poja-
snili organizatorji. »Gre za eno najpomembnejših tekmo-
vanj za popularizacijo planinstva in spoštljivega odnosa do 
narave, obenem pa je tudi priložnost za druženje in med-
sebojno spoznavanje mladih planincev iz vse Slovenije.«

Mladina in gore 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TOperacija Nasedli kit
V drugi svetovni vojni tudi 

zaveznikom ni šlo vedno vse 
kot po loju. Druga polovica 
leta 1943 je bila sicer za zave-
znike v Italiji uspešna: Mus-
solinijeva vlada je padla, več 
kot trideset italijanskih divi-
zij je odložilo orožje, Itali-
ja je podpisala kapitulaci-
jo. Nemci so še vedno pri-
čakovali invazijo na Balka-
nu, septembra pa se je zače-
la uspešna invazija na Sici-
liji. Prvega oktobra 1943 je 
padel Neapelj in zavezniške 
čete so bile pripravljene na 
prodiranje in osvoboditev 
Rima. Potem se je ustavilo.

Nemci so v protinapadu 10. 
septembra 1943 zasedli Rim 
in razorožili tiste italijanske 
čete, ki se jim niso priključi-
le. Južno od Neaplja so odpr-
li novo fronto. Devetega sep-
tembra so se Američani izkr-
cali pri Salermu, vendar so 

se lahko le počasi premikali 
proti severu. Nemci so zaus-
tavili ameriško prodiranje od 
oktobra 1943 do sredine maja 
1944.

Zavezniki, vajeni mane-
vrskega bojevanja v sever-
ni Afriki, so naleteli na viju-
gaste, slabo vzdrževane gor-
ske ceste in niso mogli zada-
ti odločilnega udarca Nem-
cem. Pred Gustavovo lini-
jo, ki so jo Nemci zagrize-
no branili, se je fronta usta-
vila. Poveljstvo je bilo zaskr-
bljeno. V takem položaju se 
je rodil načrt za zavezniško 
izkrcanje pri Anziu, meste-
cu ob Tirenskem morju za 
Gustavovo linijo. 

V noči z 21. na 22. janu-
ar leta 1944 so Britanci in 
Američani začeli akcijo 
Nasedli kit. Izkrcali so se v 
Italiji pri Anziu, mestecu ob 
Tirenskem morju. Glavnina 

ameriških sil je v jutranjem 
mraku stopila na obalo, ne 
da bi naletela na hujše ovi-
re. V naslednjih urah so se 
izkrcale vse zavezniške sile, 
ki jih je varovalo tudi letal-
stvo. 

Za Nemce je bila invazi-
ja popolno presenečenje 
in njihov odpor je bil slab. 
Toda namesto da bi zavez-
niki nadaljevali prodiran-
je v notranjost, so se ustavi-
li in začeli utrjevati mostiš-
če. Podarjeni čas so Nemci 
temeljito izkoristili. V Anzio 
so pripeljali močne okrepi-
tve, ki so zaveznike priko-
vale na ozek del osvojene 
obale. Položaj se ni bistve-
no spremenil do 23. maja – 
šele takrat se je začel prodor 
zaveznikov. Operacijo Nase-
dli kit so pozneje opisova-
li kot dobro vojaško potezo, 
ki pa ni takoj obrodila sadov.

Pregovori in reki
  Kozel je šel iz hiše, vendar je njegov smrad ostal. 
(nemški pregovor)
  Slabi dnevi se začenjajo ponoči, dobri pa šele zju-
traj.  (ruski pregovor)
  Poljub je glasnik ljubezni. (švedski pregovor)
  Srečna je hiša, v kateri samo eden zapravlja. (portu-
galski in španski pregovor)
   Če ovca nima gospodarja, jo strižejo tudi pozimi. 

(gruzinski pregovor)
  Oče in mati sta nas naučila govoriti, drugi ljudje pa 
molčati. (češki pregovor)

Smeh ni greh
   »Sosed, iskala vas je neka prijateljica. Ker vas ni bilo 

doma, sem jo povabil k sebi, vendar sem pozabil, 
kako ji je ime. Je svetlolasa z dolgimi nogami in 
zelo živahna v postelji.«

   Narava je težko razumljiva. Ko so fantje majhni, 
imajo radi vojake in policiste, punčke pa barbike. 
Ko odrastejo, je ravno obratno. 

Samo Lesjak

K
vintet Vintgar z 
Blejske Dobra-
ve, ki nosi ime po 
čudoviti bližnji 
soteski, si je v šest-

ih letih nastopanja med pos-
lušalci ustvaril sloves ubra-
nega in konceptualno dovr-
šenega pevskega sestava, 
katerega nastopi privablja-
jo občinstvo vseh genera-
cij. V kvintetu pod umetni-
škim vodstvom Luke Černe-
ta (drugi tenor) prepevajo še 
Maks Marion (prvi tenor), 
Ambrož Černe (bariton), 
Andrej Černe (basbariton) 
in Matej Kocen (bas).

Njihova prva vidnej-
ša nagrada je z Regijskega 

tekmovanja odraslih pev-
skih zasedb v Logatcu, kjer 
so prejeli zlato priznanje, 
poleg tega pa še posebna 
priznanja za najbolj obeta-
vno zasedbo večera, najbo-
ljšo malo zasedbo večera ter 
najboljšo izvedbo skladbe iz 
obdobja 19. stoletja. S tem 
so si odprli vrata na držav-
no tekmovanje Naša pesem 
v Mariboru, na katerem 
so prejeli srebrno plaketo. 
Uspehi so prinesli vabila na 
mnoge zanimive prireditve, 
med katerimi izstopata kon-
cert v stolni cerkvi sv. Niko-
laja v Ljubljani in sodelova-
nje na Gala koncertu Radia 
Ognjišče v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma. Skrbno 
pripravljen tematski nastop 
na regijskem tekmovanju 

Sozvočenja 2018 jih je pope-
ljal na finalni oder v Slo-
vensko filharmonijo. Eden 
izmed vrhuncev kvinteta pa 
je bil tudi koncert, ki so ga 
ob svojem jubileju, petletni-
ci delovanja, skupaj s Prifar-
skimi muzikanti izvedli lani 
v Gledališču Toneta Čufarja 
na Jesenicah.

Kvintet Vintgar pa osta-
ja aktiven, tako so si to zimo 
zadali nov večji projekt: cikel 
adventnih in božičnih kon-
certov pod naslovom Ema-
nuel v kar šestih krajih po 
vsej Sloveniji. Med dru-
gim so nastopili tudi v Blej-
ski Dobravi, Domžalah in 
Škofji Loki. Že tako boga-
temu repertoarju je kvintet 
dodal še obsežno gradivo 
sakralne vsebine, s katerim 

sodelujejo pri mašah, tem 
pa sledi še koncert, na kate-
rem jih na orglah spremlja 
Andraž Banovec.

»Pred nami je to soboto 
koncert z božično tematiko 
v Vipavskem Križu, kjer se 
nam bo pridružil moški pev-
ski zbor Srečko Kosovel. V 
veznih tekstih adventa smo 
raziskovali svetopisemsko 
ime Emanuel (Bog z nami), 
poudarili tudi predbožični 
čas, svetopisemske naved-
be pa želimo podpreti z zgo-
dovinskimi dejstvi, kjer je to 
pač možno. Sakralne sklad-
be so tako prisotne pri maši, 
tudi koncertni del pa začne-
mo s Sveto nočjo ter božični-
mi pesmimi, nadaljujemo pa 
ga s primerno vsebino, s skla-
dbami Ave Maria, What a 
Wonderful World, Spomin-
čice, Somewhere Over the 
Rainbow, Čas ljubezni, Zve-
zde na nebu žare in drugimi. 
Tako ponudimo primeren 
program poslušalcem, ki pri-
dejo najprej k maši, pa tudi 
vsem tistim, ki jih zanima le 
koncert,« je dejal predsednik 
kvinteta Andrej Černe.

Že sedaj pa se pripravlja-
jo za nastop na osrednji pri-
reditvi v počastitev sloven-
skega kulturnega prazni-
ka v občini Jesenice, ki bo v 
soboto, 8. februarja, v Gleda-
lišču Toneta Čufarja na Jese-
nicah, kamor vse ljubitelje 
glasbe že sedaj toplo vabijo.

EMANUEL KVINTETA VINTGAR
Cikel adventnih in božičnih koncertov, imenovan Emanuel, bo Kvintet Vintgar sklenil s  
koncertom v soboto, 25. januarja, v Vipavskem Križu, ob kulturnem dnevu pa pripravljajo poseben 
koncert na Jesenicah.

Zvezde na nebu žare: koncert Kvinteta Vintgar v kapucinski cerkvi sv. Ane v Škofji Loki 
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Škofja Loka – V soboto, 25. januarja, bo ob 19. uri v Kristal-
ni dvorani Sokolskega doma koncert komornega ženskega 
pevskega zbora Carmina Bohemica s sedežem v Pragi. Zbor 
deluje na češki glasbeni sceni od leta 2007. Ustanovile so ga 
nekdanje članice izbranih praških otroških zborov. Zbor se 
je pod vodstvom zborovodje Vere Hrdinkove hitro razvil v 
vrhunski domači glasbeni ansambel, ki zahvaljujoč profesi-
onalni interpretaciji raznolikega repertoarja tudi v tujini pri-
dobiva sloves. Povprečna starost članov zbora je 35 let, kar se 
odraža v njihovem pevskem izražanju, strasti in splošni pre-
danosti. Na svojih rednih nastopih samozavestno in z ogro-
mno muzikalnosti interpretirajo raznolike glasbene sloge. 
Repertoar, ki bo predstavljen na koncertu, vključuje skladbe 
izjemnih čeških skladateljev, kot so Smetana, Dvorak, Lukaš 
ter renesančni in baročni skladatelj Vodnansky. Repertoar 
bo vključeval tudi dela Mozarta, Haendla in Lauridsna, ne 
bodo pa manjkale niti ljudske češke in moravske pesmi.

Carmina Bohemica v Sokolskem domu

Zbor Carmina Bohemica prihaja v Škofjo Loko. 
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Komenda – V soboto, 25. januarja, bo ob 19. uri v Športni 
dvorani koncertni večer Trip to Las Vegas. Elvis Presley, 
Frank Sinatra, Ray Charles, Louis Armstrong, Dean Mar-
tin … vse nesmrtne glasbene legende v interpretaciji treh 
virtuoznih glasbenikov: Ota Pestnerja, Uroša Perića in 
Omarja Naberja. Da bo pot z njimi kar se da zabavna, bo 
poskrbela hudomušna Tina Gorenjak.

Dobrodelni koncert Trip to Las Vegas

Kranj – V soboto, 25. januarja, bo ob 21. uri v Trainstation 
Subartu potekal koncertni večer Distoržn. Ta bo tokrat 
povsem v črnem, saj bodo oder zasedle black metal zase-
dbe. Band Degress bo udarno začel s postojnsko verzijo 
black/thrasha, nato bodo v eksperimatalne vode zašli 
Snogg, vrhunec pa bo maša, posvečena kaosu, ki jo bodo 
odigrali Grob.

Januarski Distoržn v črnem
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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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Janez Kuhar

B
ranko Galjot je 
prvič stopil v vrste 
zelene bratovščine 
leta 1962 in postal 
član takratne Lov-

ske družine Besnica, kasnej-
še LD Jošt, kjer je ostal dob-
rih 37 let. Od leta 1999 je 
član LD Šenčur. Rodil se je 
konec decembra 1939 v Kra-
nju in diplomiral na Fakulte-
ti za gozdarstvo v Ljubljani. 
Najprej se je zaposlil na Goz-
dnem gospodarstvu v Kranju, 
nato pa je bil krajši čas zapo-
slen na Lovski zvezi Sloveni-
je, 27 let pa je delal kot stro-
kovni organizacijski tajnik na 
Zvezi lovskih družin Gorenj-
ske (ZLDG) v Kranju. Deloval 
ni samo regijsko, ampak se je 
odzval tudi povabilom naših 
sosed in bil v okviru Zvez-
ne lovske zveze v gojitveni 
komisiji divjadi zadolžen za 

upravljanje Mednarodnega 
sveta za lovstvo in ohranitev 
divjadi – CIC. 

Galjot je bil izjemen pre-
davatelj o živalstvu, gozdu 
in naravovarstvu. Kako pre-
ventivno in varovano delova-
ti v lovišču, je bil en njegovih 
glavnih ciljev. Njegova veli-
ka vrednota za lovstvo je bila 
strokovna publicistika, dopi-
sovanje in objavljanje lovskih 
tematik tako v strokovnih 
revijah kot dnevnem časopi-
sju, tudi izven meja Sloveni-
je. Nikoli ni prezrl vrednot in 
dogajanj iz lovske preteklo-
sti, saj je bil prvi, ki je zapi-
sal zgodbo o Francetu Pre-
šernu, ki so jo pripovedovali 
v starodavni kranjski gostil-
ni na Stari pošti, kako je Pre-
šeren prijateljeval z lovci. Kot 
mlad inženir gozdarstva se je 

kot prvi vključeval v pomem-
bne gorenjske lovske proje-
kte, veliko energije je vložil 
v postavitev izjemne, med-
narodno odmevne razstave 
Narava, divjad, lovstvo v Kra-
nju, z enako zagnanostjo pa 
je pomagal tudi pri začetku 
in ohranjanju edinstvenega 
poletnega lovskega velesla-
loma v naravnem okolju na 
Skutinem najnižjem evrop-
skem ledeniku, ki je potekal 
neprekinjeno četrt stoletja.

V največji meri je prav po 
njegovi zaslugi leta 1988 
ZLDG ob petdesetletnici 
delovanja zbrala in izdala 
lovsko kroniko gorenjskega 
lovstva, kar je v nadaljevanju 
povzročilo izdajo 28 samo-
stojnih obsežnih kronik 
gorenjskih lovskih družin. V  
gostišču Viva na Kokrici pri 

Kranju so Galjotu ob 80. roj-
stnem dnevu čestitali in naz-
dravili z dobrimi željami nje-
govi lovski prijatelji. Pred-
sednik Zveze lovskih dru-
žin Gorenjske in član upra-
vnega odbora Zveze lovskih 
družin Slovenije Peter Bel-
har ter France Ekar, stare-
šina Lovske družine Jezer-
sko, sta se  slavljencu zahva-
lila  za  vloženo  vsestransko 
delo pri razvoju slovenskega 
lovstva in izrazila željo, da še 
naprej ohranja tako aktivno 
napredno delovno sopotniš-
tvo lovstvu in naravovarstvu. 
Celo pokojni Slavko Avsenik 
je Branetu izrekel priznanje 
za odlično posredovane lov-
ske tematike, lovskoizpitna 
gradiva, iz katerih je Slavko 
dobro in zanesljivo opravil 
lovski izpit. 

GALJOTOVIH OSEMDESET
Ob koncu preteklega leta je praznoval osemdeseti rojstni dan lovec, publicist in predavatelj, 
inženir gozdarstva Branko Galjot iz Kranja. Ob častitljivi obletnici so mu čestitali tudi lovski prijatelji.  

Branko Galjot

Branko Galjot je  praznoval osemdeseti rojstni dan  v prijetni družbi, z lovskimi prijatelji.

»Petelin«
Že ste mi pomagali, zato se 
ponovno obračam na vas. Pri-
jatelj, ki mi pomeni več kot to, 
odhaja v tujino za dlje časa. Ali 
to pomeni konec med nama, 
kaj lahko pričakujem? Res vam 
hvala.
Življenje je lepo, odvisno je 
le od nas, kako ga vidimo in 
kje so naše vrednote ali cilji. 
Ne smete pozabiti, da ni bis-
tveno, kako bodo vsi okoli 
nas zadovoljni, ampak kako 
bomo zadovoljni mi sami. 
Odhod srčne osebe ne pome-
ni, da bo med vama konec. 
Morda potrebuje zavest, da 
vas lahko izgubi in kako je, 
kadar vas ni poleg, ko vas pot-
rebuje. Saj veste, kaj imamo, 
se zavemo šele takrat, ko to 
izgubimo. Zato na dolgi rok 
vse to sprejmite za dobro, ker 
tako tudi bo. Ne, ni konec, v 

resnici je šele začetek vajine 
zgodbe, ki ima vsekakor sre-
čen konec. Srečno.

»Poletje 2020«
Večkrat prebiram vaše napo-
vedi in vidim, da so ljudje zelo 
zadovoljni. Zato vas tudi jaz 
prosim za pomoč. Kaj me čaka 
v odnosu z možem? Zanima 
me tudi za hčerino ljubezen 
in kaj jo čaka na splošno v pri-
hodnosti? Bo spoznala koga? 
Kaj pa sin, bo srečen z novim 
dekletom? In njegova služba? 
V upanju na vaš odgovor vas 
lepo pozdravljam.
Stari smo ravno toliko, kot se 
sami počutimo, res pa je, da 
vsi trenutki kot tudi počutje ni 
vedno enako. Tako kot vreme. 
Zato nikoli ni prepozno za 
spremembe. A spremembe 
le redko kdaj pridejo same 
po sebi in čakati na to ni smi-

selno. Ne boste se več toliko 
prilagajali. Čeprav na zunaj ni 
videti, se zdravstveno bolje 
držite od moža. Ob njem se 
že dolgo ne počutite več dob-
ro in so trenutki, ko vam je 
docela nevzdržno. Preostale 
trenutke pa morate preživeti 
tako, da bo za vas najboljše. 
Včasih pač življenje ali pa uso-
da poskrbi za nas tako, da je 
prav. Pozabili ste se imeti radi, 
in kot je videti, ne manjka več 
veliko, da boste sebe posta-
vili na prvo mesto. Potem je 
samo še pot naprej. Naučili se 
boste vzeti svojih pet minut. 
Najprej ste vi, potem pa šele 
vsi ostali. Prihodnost vaše 
hčerke je ravno sedaj na pre-
lomnici in obetajo se ji same 
dobre spremembe, tudi glede 
ljubezni. V drugi polovici leta 
se ji odpira dobra priložnost 
za zamenjavo službe, odlo-

čitev bo prava. Zelo veliko 
bo premišljevala o dohodu v 
tujino. Najprej zaradi službe, 
kasneje pa o tem, da bi si v 
novem okolju ustvarila tudi 
družino. V tujini jo čaka tudi 
tista prava srčna oseba. Ne 
smete je omejevati, ampak ji 
stojte ob strani. Zaradi nje se 
vam ni treba obremenjevati, 
naučili ste jo, kar je najvažnej-
še, in ji dali prave življenjske 
vrednote. Sin za seboj pušča 
težko obdobje in trenutno še 
sam ne more verjeti, da se mu 
je vse začelo obračati na bolje. 
Še naprej bo tako oziroma še 
bolje. Dekle je pravo, imata se 
rada in ustvarila si bosta dru-
žino ter ostala v vašem domu, 
kar je prav. Kasneje je videti 
večje preurejanje ali dozida-
vo. V delovnem okolju ima 
prav kmalu lepe in pozitivne 
spremembe. Želim vse lepo.

Nadaljujemo pismo bralke 
pod šifro »Leto 2020«, celo-
letni pregled po mesecih. 
Danes začnemo z mese-
cem julijem in imamo karte 
Vdova, Smrt, Sreča. Karte 
so zanimive. Pravih razlag je 
lahko več. Na primer starejša 
ženska, ki ima težave zdrav-
stvene ali druge narave, a se 
dobro rešujejo. Po težkem 
obdobju se končno prikaže 
sonce ali pa je konec osam-
ljenosti in turobnosti, saj 
prihaja sreča v vseh svojih 
oblikah. Avgust: Božje oko, 
Žalost, Duhovnik – mlajšo 
žensko osebo, lahko je hčer-
ka ali nekdo, ki bralki veliko 
pomeni, v kratkem času čaka 
nekaj lepega. Božje oko pri-
naša nova spoznanja in drug 
pogled na dogajanja. Žalost 
so premiki naprej in niz spre-
memb, na katere je mogoče 
vplivati. Duhovnik pred-
stavlja duhovne vrednote, ki 
pomenijo vedno več. Morda 
se bodo stvari malo poča-
sneje odvijale kot sicer, bodo 
pa se. Za september so karte 
Mislec, Nenadna sreča, Ofi-
cir, ki pomenijo, da ima mlaj-

ši moški lepe obete glede 
šolanja ali pa službe v smislu 
napredovanja. Lahko je toliko 
mlajši partner, ki ima zaradi 
razlike v starosti zadrego, a jo 
premaga. Ali pa pomeni raz-
mišljanje o novih načrtih. Saj 
mislec dela prav to, razmišlja 
in odkriva najboljše možno-
sti. Karta Nenadna sreča ima 
omejen rok trajanja, zato je 
treba pohiteti. Oficir lahko 
napoveduje tudi osebo, ki je 
na vodilnem mestu, in preko 
nje samo dobro. Zanimivo je 
potem, ko je leto zaključeno 
in si pogledamo dane napo-
vedi, kaj vse se je uresničilo. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA  
IZ CIGANSKIH KART

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 34 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 28 novorojenčkov, od tega 
je 17 dečkov in 11 deklic. Najtežji je bil deček s 4290 grami, 
najlažja pa deklica z 2270 grami. Med novorojenčki je bil 
tudi par dvojčkov. Na Jesenicah so se rodili 4 dečki in 2 
deklici. Najtežja je bila tokrat deklica, ki je tehtala kar 4780 
gramov, najlažji pa je bil predstavnik močnejšega spola – 
tehtal je 2300 gramov.

Novorojenčki

Ema 2020 se je tokrat začela drugače kot prejšnja leta – s 
spletnim predizborom Ema Freš, ki je mladim, še neuve-
ljavljenim glasbenikom dala priložnost, da se predstavijo 
širšemu občinstvu in se tako skupaj z že uveljavljenimi 
glasbeniki potegujejo za vozovnico do evrovizijskega Rot-
terdama. In 22. februarja se bosta tako na odru Eme 2020 
potegovala za nastop na letošnjem tekmovanju za pesem 
Evrovizije Saška s skladbo Še kar lovim tvoj nasmeh in 
Parvani Violet (na fotografiji) s skladbo Cupid. Zmagoval-
ce predizbora Ema Freš so izbrali gledalci s telefonskim 
glasovanjem in tričlanska žirija: Urša Mihevc (Fed Hor-
ses), Rok Ahačevčič (Lumberjack) in Raiven.

Slavila sta Saška in Parvani Violet
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         POČITNICE // od  2. do 7. februarja 2020

Podarite si
ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih sobah 
hotela Vita s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje:
	5-krat polpenzion
	1-krat posvet pri zdravniku, 
 1-krat zdravstveno storitev v medicinskem centru,  
 1-krat parafinsko oblogo za roke, 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita,
 uporabo kopalnega plašča v času vašega bivanja,
 prevoz z Gorenjskega in nazaj,
	pester animacijski program.

V ceno je vključen prevoz do vašega doma.

Cena počitnic je 242 EUR.
Informacije in prijave:
 telefon: 04/201 42 41,
 e -pošta: narocnine@g-glas.si
 ali osebno na Gorenjskem glasu,
 Nazorjeva ulica 1, Kranj.

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa: 2,50 EUR (obvezno)
doplačilo za polni penzion: 15,00 EUR

Ostala doplačila: 
vstop v savno: 10,00 EUR
enkratna prijavnina: 1,50 EUR (obvezno)

Kraj sprostitve in odličnega počutja, s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.
Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.
Termalna voda z bogato mineralno sestavo, za revitalizacijo in zdravje telesa.
200-letni zdraviliški park, ki navdihuje in z energijskimi točkami poživi telo in duha.

Kraj oddiha že od leta 1403

www.terme-dobrna.si
•	080	22	10

JESENSKI ODDIH
     1. 10. - 25. 10. 2019.

1 x polpenzion že od 40,90 €
na osebo na noč (min. 2 noči)

Neomejeno kopanje v termalnih bazenih.

SENIOR ODDIH
      6. 10. - 29. 12. 2019.

5 x polpenzion že od 205,00 €
na osebo za 5 noči

Brezplačen prevoz do Term Dobrna in nazaj.

Kraj sprostitve in odličnega počutja, s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.
Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.
Termalna voda z bogato mineralno sestavo, za revitalizacijo in zdravje telesa.
200-letni zdraviliški park, ki navdihuje in z energijskimi točkami poživi telo in duha.

Kraj oddiha že od leta 1403

www.terme-dobrna.si
•	080	22	10

JESENSKI ODDIH
     1. 10. - 25. 10. 2019.

1 x polpenzion že od 40,90 €
na osebo na noč (min. 2 noči)

Neomejeno kopanje v termalnih bazenih.

SENIOR ODDIH
      6. 10. - 29. 12. 2019.

5 x polpenzion že od 205,00 €
na osebo za 5 noči

Brezplačen prevoz do Term Dobrna in nazaj.

Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan Kranj 
v vrednosti 20 evrov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil-
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
srede, 5. februarja 2020, na Go renj ski glas, Nazorje-
va ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v  
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Nazorjevi ulici 1.
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Barbadoška pevka Rihana 
(31) se je po treh letih zveze 
razšla z milijonarjem Hassa-
nom Jameelom (31). Razlog 
njunega razhoda ni znan. 
Sicer pa sta oba zvezo skri-

vala, pevka je edino v enem intervjuju lani njuno razmerje 
potrdila in priznala, da Jameela ljubi ter da si najbolj želi 
postati mamica. 

Rihana je spet samska

Po dolgi bolezni je umrla Therese 
Tanguay Dion, mama pevke Celine 
Dion (51). Stara je bila triindevetde-
set let. »Sinoči smo prejeli klic, da 
mami ni ostalo več veliko časa. Pri-
družila sem se bratom in sestram v 

Montrealu in vsi skupaj smo preživeli večer ob njej. Pripo-
vedovali smo ji zgodbe, ji peli, se objemali in se poslovili 
od nje. Prepričani smo, da nas je čakala, da se zberemo, 
preden je umrla,« je povedala pevka, ki je nadaljevala tur-
nejo in koncert v Miamiju posvetila prav njen, svoji mami. 

Celine Dion izgubila mamo

Supermanekenka Bar Refaeli (34) se je 
skupaj z možem Adijem Ezro (44) raz-
veselila rojstva tretjega otroka. Po dveh 
deklicah, Elle in Liv, je po poročanju tujih 
medijev rodila dečka. »Tretji otrok v treh 
letih in pol. Družina je vse. Življenje je 

lepo,« je prek Tweeterja sporočila veselo novico mane-
kenka, ki pravi, da si želi velike družine, saj ima sama še 
tri brate oz. sestre. 

Bar Refaeli tretjič mamica

Ameriški raper Eminem (47) je izdal novo 
ploščo z naslovom Music To Be Murde-
red By. Na njej je dvajset pesmi, javnost 
pa je ogorčena nad temačno tematiko. 
Pesem Darkness poustvarja lasvegaški 
pokol iz leta 2017, s pesmijo Unaccom-

modating pa se je dotaknil bombnega napada na koncer-
tu Ariane Grande v Manchester areni. Na koncu pesmi 
raper poudari, da ne poveličuje množičnih morilcev, tem-
več se sprašuje, kaj stoji za tovrstnimi dejanji.

Eminem izdal nov album

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
ulturno društvo Dr. 
Ivan Tavčar Poljane 
nad Škofjo Loko je 
letos sprejelo pova-
bilo, da pomaga pri 

izvedbi predizbora za sode-
lovanje na že šestem držav-
nem tekmovanju v igranju 
na diatonično harmoniko, ki 
ga organizirata Zveza diato-
nične harmonike Slovenije 
(ZDHS) in Javni sklad Repu-
blike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Državno tekmo-
vanje bo 9. maja 2020 gostila 
Bohinjska Bistrica. 

Predtekmovanje v Polja-
nah je bilo tako eno od štirih. 

Na njem niso nastopili samo 
gorenjski tekmovalci; žal pa 
tudi ni bilo predstavnic než-
nejšega spola, kar je nekate-
re presenetilo, predvsem pa 
je večina mislila, da bo ude-
ležba številnejša. Pred tek-
movalnim delom je na odru 
kulturnega doma nastopila 
še otroška folklorna skupina 
OŠ Ivana Tavčarja iz Goren-
je vasi, zaigrali so tudi doma-
či harmonikarji. Jože Meglič 
iz Loma pod Storžičem ter 
Jože Raven iz Kopačnice sta 
nastopila še, ko je publika v 
dvorani čakala na razglasitev 
rezultatov.

V tekmovalnem delu smo 
prisluhnili devetim har-
monikarjem iz različnih 

starostnih skupin. Predsta-
vili so se s po dvema sklad-
bama, ki so ju izbrali sami, 
so pa na tokratnem prediz-
boru največ tekmovali v sku-
pini solisti – tradicionalna 
in originalna glasba, razen 
Primoža Gnidovca, ki se je 
predstavil še z melodijo, ki 
v osnovi ni bila napisana za 
diatonično harmoniko ozi-
roma frajtonarico, kot ji žar-
gonsko največkrat rečemo. 
Poleg Primoža pa smo pri-
sluhnili še Jakobu Tojnku, 
Aljažu Mauku, Janu Zgon-
cu, Aljažu Zelnikarju, Luki 
Banu, Maticu Čebulju, Rok 
Traven je na oder prišel za 
Gnidovcem, ker je nastopil 
v isti starostni skupini, kot 

zadnji pa se je predstavil še 
Jurij Kink. 

Dogajanje je povezoval 
Alojz Bogataj, ocenjeval-
no komisijo pa so sestav-
ljali: člana strokovnega sve-
ta ZDHS Janez Fabijan in 
Rok Sitar ter podpredsed-
nik ZDHS Nejc Pačnik, ki je 
na koncu tudi sporočil rezul-
tate. Prav vsi tekmovalci so 
korektno opravili svojo nalo-
go, bo pa treba za državno 
tekmovanje še povaditi, je še 
dodal. 

Največ točk je nekako pri-
čakovano zbral Gnidovec, 
saj na tovrstnih tekmovan-
jih dosega visoke uvrstitve, 
lani pa je v Portorožu postal 
svetovni podprvak.

LJUBITELJI HARMONIKE
V nedeljo je kulturni dom v Poljanah nad Škofjo Loko gostil nastope diatoničnih harmonikarjev različnih 
generacij na predizboru za letošnje državno tekmovanje. Meh je raztegovalo devet tekmovalcev –  
in prav vsi so se uvrstili naprej.

Primož Gnidovec je tekmoval v dveh kategorijah.V drugi starostni skupini je prvi zaigral Aljaž Zelnikar.

Jože Meglič Jože Raven

Ocenjevalna komisija v sestavi Nejc Pačnik, Janez Fabijan 
in Rok Sitar ni imela lahkega dela.

Rok Traven in Aljaž Mauko – oba sta se tudi lani udeležila 
državnega tekmovanja.

Jeseničanko Ano Kranjc smo srečali na prireditvi 
Svetovni dan snega v Planici, kjer je bilo po njenih 
besedah mrzlo, mokro, a vseeno odlično. Sicer ni 
pretirano naklonjena zimskim športom, ljubo ji je le 
smučanje. / Foto: G. K.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Kako si s hrano in pijačo okrepiti imunski sistem v času, ko se 
srečujemo s številnimi primeri različnih viroz in prehladnih 
obolenj ter gripe?

Limonin napitek

Najbolje ga je popiti zjutraj na tešče, saj se tako najlažje ak-
tivirajo procesi za razstrupljanje. Limona pomaga iz telesa 
odstraniti številne strupe, vitamin C pa okrepi imunski sistem. 
Če dodamo žlico jabolčnega kisa, je učinek še večji. Limono 
prerežemo in ožamemo. Sok zlijemo v večji kozarec, prilijemo 
okrog 3 dl tople vode in pomešamo.

Kislo zelje v solati

Včasih so se nad mnoge zimske zdravstvene težave spravili 
s kislim zeljem. Svežim, ker nam takšen največ da. Vsebuje 
številne koristne snovi, tudi veliko vitamina C. Lahko ga jemo 
v solati, za katero potrebujemo le neoprano kislo zelje, prip-
ravljeno na tradicionalni način (brez konzervansov), bučno ali 
olivno olje ter česen. Tudi česen bo pometel z virusi in bakte-
rijami. Lahko pa naredimo »milejšo« solato iz 250 g kislega 
zelja, na katero drobno narežemo eno jabolko. Dodamo žlico 
nerafiniranega sončničnega olja in dve žlici rozin.

Solata s hrenom

Zamašen nos, kašelj, vnete sinuse, oči in glavobol, ki sprem-
ljajo virusna in prehladna obolenja, bosta pomagala odpraviti 
zelje in hren. Potrebujemo 500 g rdečega zelja, ki ga brez str-
žena na tanko razrežemo, operemo in damo v skledo. Posebej 
zmešamo 3 žlice jabolčnega kisa, 3 žlice jabolčnega soka, 6 
žlic nerafiniranega sončničnega olja, sol in mleto kumino. 
Dodamo žlico naribanega hrena ter 2 zreli hruški, narezani 
na tanke rezine. Marinado polijemo po zelju, pustimo stati 
pol ure in večkrat premešamo. Preden postrežemo, zelje še 
enkrat začinimo in potresemo s sveže naribanim hrenom.

Krožnik surove hrane

Eno korenje operemo, olupimo in drobno nastrgamo. Majhen 
gomolj koprca operemo, razpolovimo in na tanko narežemo. 
Motovilec operemo in posušimo. Paradižnik poparimo, olu-
pimo in narežemo. Zelenjavo damo na krožnik in prelijemo z 
omako. Zanjo potrebujemo žličko osatovega ali olivnega olja, 
pol žličke limoninega soka, dve jedilni žlici vode, sol, nekaj 
tekočega medu in žlico sesekljanega peteršilja. Zraven jejmo 
čim kakovostnejši kruh.

Vitaminska bomba

Zrel mango razrežemo, mu odstranimo meso, ga damo v 
skledo in pretlačimo. Pol ananasa olupimo in iztisnemo sok. 
Ožamemo pol grenivke in pol limete. Sokove premešamo 
z mangom in zlijemo v kozarec. Namesto manga lahko za 
podlago uporabimo tudi banano.

Najboljši je doma pečen kruh
Kaj je lepšega kot dom, ki 

diši po sveže pečenem kru
hu. Nekaterim se zdi, da je 
njegova priprava in peka 
zelo dolgotrajna in zaplete
na. Vendar temu ni tako, saj 
lahko iz osnovnih sestavin 
hitro pripravimo še kako do
ber kruh.

Za pripravo bučnih bom
bet potrebujemo: 500 g 
moke, 15 g svežega kvasa, 1 
dl mleka, 2 dl vode, 2 žlici 
bučnega olja, 1 žličko soli, 1 
žličko sladkorja, 1 pest buč
nih semen.

Kvas nadrobimo v skode
lico, ga zmešamo z žličko 
sladkorja in z žličko moke. 
Prilijemo 1 dl mlačnega 
mleka ter pustimo vzhajati 
10 minut. Moko presejemo 

in na sredini naredimo jami
co. Okrog jamice potresemo 
s soljo, v sredino pa vlijemo 
vzhajan kvasec in mlačno 
vodo. Prilijemo bučno olje in 
vse skupaj zgnetemo v testo. 
Vztrajno mesimo vsaj 10 mi
nut, da se kvasovke res dob
ro porazdelijo in oblikujejo 
glutenske vezi. Testo posta
vimo v pomokano posodo, 
pokrijemo s čisto kuhinjsko 
krpo in pustimo vzhajati na 
toplem od 30 minut do ene 
ure oz. toliko, da se velikost 
testa podvoji. Vzhajano te
sto razdelimo na 10 kosov in 
iz vsakega dela oblikujemo 
bombeto. Bombete polaga
mo na pekač, prekrit s peki 
papirjem, in jih posujemo z 
bučnimi semeni. Na pekaču 

jih pustimo vzhajati še 30 
minut. Pečemo jih v pečici, 
ogreti na 200 °C, 30 minut. 

Nasvet: Zaradi bučnega 
olja pridejo bombete zelo 
atraktivne zelenkaste barve 

in s čudovito aromo po buč
nem olju. Še za večji efekt 
prilijemo še dodatno žlico 
bučnega olja.

Za pripravo rženega kru
ha potrebujemo: 250 g ržene 

moke, 250 g pšenične moke, 
1 vrečko suhega kvasa, 1 žlič
ko soli, 3,5 dl tople vode.

Moko presejemo, potrese
mo s soljo in dodamo kvas. 
Prelijemo s toplo vodo in vse 
skupaj zgnetemo v testo. Če 
je treba, med gnetenjem do
damo še nekaj moke. Testo 
položimo v pomokano poso
do ter pokrijemo s čisto ku
hinjsko krpo. Pustimo ga 
vzhajati na toplem eno uro. 
Po tem času testo na rahlo 
pregnetemo, ga oblikujemo 
v hlebček ali ga položimo v 
podolgovat pekač. Tako ga 
pustimo vzhajati še 30 mi
nut. Po vrhu testo večkrat 
prerežemo in pečemo v pe
čici, segreti na 200 °C, pri
bližno 45 minut.

Janez Logar

Preteklo soboto smo se srečali 
s skupino zakoncev, ki se redno 
dobivajo. Že več let. Enkrat na 
mesec. Kot povsod velja tudi 
pri gradnji zakonskega odnosa 
preprosto pravilo – kjer se dela, 
so tudi rezultati. Redno sreče-
vanje zakoncev v t. i. zakon-
skih skupinah je koristno. Za-
konci, ki se odločijo za takšna 
srečanja, ugotavljajo, da se nji-
hova zakonska sreča poveča, 
več je medsebojnega sodelova-
nja in razumevanja. Večkrat 
in hitreje pridejo do soglasja. 
Očitno prepire hitreje rešujejo. 
Zakonci si z obiskovanjem za-
konskih skupin pridobijo nova 
prijateljstva. Prijateljev ne pot-
rebujemo le za delitev veselja. 
Še mnogo bolj je dobrodošlo, 
da imamo iskrene prijatelje v 
slabih trenutkih, v obdobjih 
zakonskih kriz. Pomembna je 
vztrajnost. V povprečju mine 
tri leta, ko lahko rečemo, da 
se res splača obiskovati takšne 
skupine. Vmes pa nam osta-
jajo upanje in pričevanja pa-
rov s podobnimi izkušnjami. 
Značilno za te pare je, da se 
zelo redko ločujejo. Torej le kaj 
delajo, da so bolj srečni in da 
ostanejo skupaj.

Izmenjava izkušenj o za-
konskem življenju je zelo dra-
gocena. Pogosto ugotavljamo, 
kako so zakonske težave pre-
cej podobne – otroci, finance, 
starši, službe in kariere, spol-
nost, prepiri. Preprosta izme-
njava izkušenj nam je celo v 
olajšanje, da nismo osamljeni 
v svoji težavi. Osnova takšnih 
zakonskih skupin je vestnost 
obiskovanja in iskren pogo-
vor. Vedno tudi velja, da eden 
govori, drugi poslušajo in ne 
komentirajo mnenj drugih. 

Srečevanja in pogovori spod-
bujajo zakonce, da vedno 
sproti preverjajo obljubo, ki 
so si jo medsebojno podarili, 
zakonca v skupini spozna-
vata, da se morata za dober 
odnos skoraj vsak dan odlo-
čati in potruditi, vsaj enkrat 
na mesec si vzameta čas zase. 
Čeprav se v takšnih skupinah 
pogovarjamo o zakonskem od-
nosu, mora v tem odnosu mož 
poiskati in razviti svojo mo-
škost, ženska pa biti v stiku s 
svojo ženskostjo. 

Posebej smo se pogovarja-
li, kako nujna je medsebojna 
izmenjava notranjega, ču-
stvenega, doživljajskega sveta 
posameznika. Na tem nivoju 
je manj razlik med moškim 
in žensko. Zakonske sreče 
ne moremo povečati samo z 
razumom. Hočemo ali noče-
mo, notranji svet nas stalno 
vabi, naj ga sprejmemo in 
naj z njim postanemo prija-
telji. Tudi če imamo odličen 
razum in malo ali nič stika 
z notranjim svetom, postane-
mo čustvena razvalina, kar 
pa se katastrofalno konča za 
posameznika. Imeti družbo 
zakonca v čustvenem svetu je 
pričakovano. Imeti skupino in 
si medsebojno deliti notranji, 
doživljajski svet je koristno. 
Ranljivost poveže ne le za-
konca, temveč tudi skupino. 
Kadar pa nam uspe v svoj do-
življajski svet povabiti še zdra-
vo duhovnost, imamo še večjo 
garancijo za srečen zakon. 
Mnogi ljudje so pripravljeni 
storiti veliko za dvig sreče. 
Ustanovite zakonsko skupino. 

Zakonska srečanja

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

Mojca Logar

Kako prihajate na delo? 
Mnogim je to že preteklost, 
zato vas raje vprašam: Kako 
ste se vozili v službo? 

Če pogledam ljudi, ki živi-
mo in delamo na Gorenjskem, 
se verjetno večina ljudi vozi v 
službo z avtomobilom. V avtu 
se običajno peljemo sami, ne 
glede na razdaljo in čas vožnje. 
Tako avto večino časa stoji na 
parkirišču. Če se ljudje vozijo v 
službo dlje, v Ljubljano, Koper, 
Novo mesto, Celje ali še dlje, se 
morda vozijo skupaj, ker je to 
finančni prihranek. Tisti, ki se 
vozijo v prestolnico, pogosteje 
uporabljajo vlak ali avtobus, in 
končno si lahko kmalu obeta-
mo tudi pri nas dvonadstropne 
vlake. Ljudje se pritožujejo, da 
se cena prevoza na delo vedno 
bolj zmanjšuje. 

Tudi jaz se vozim v službo 
z avtom in imam srečo, da 
osemkilometrsko razdaljo iz 
ene zelo majhne vasi v drugo 
malo večjo vas lahko prevo-
zim celo po avtocesti. Žal se le 
v poletnih mesecih nekajkrat 
peljem v službo s kolesom. 
Taka vožnja mi vzame 45 mi-
nut in še oprhati se moram, 
ker se prepotim. Imam mož-
nost tuširanja, glavni problem 
je zgodnejše vstajanje, kar 
mi predstavlja veliko težavo. 
Tolažim se, da sem morda 
še med mlajšimi, ker zjutraj 
še vedno rada in lahko spim. 
Kakor slišim, starejšim bolj 
ustreza zgodnejše vstajanje 
… Rešitev že dlje časa vidim 
v električnem kolesu. Kljub 
temu da si ga za prosti čas ni-
kakor ne želim, ker mi ustreza 
napor, bi mi pot v službo olaj-
šal. Čas vožnje bi se skrajšal in 
ne bi se bilo treba prhati. To je 
morda še največji argument. 

Opazujem kar nekaj ljudi, ki 
so izbrali tak način prevoza v 
službo in so zelo zadovoljni. 
Morda bo torej znižano pla-
čilo prevoza na delo ljudi ven-
darle prisililo k večji uporabi 
javnega prevoza ali k skupni 
vožnji tudi na krajše razdalje. 
Ljudje smo razvajeni. Kdor 
ima majhne otroke, jih vozi 
v vrtec, potem na treninge 
in druge dejavnosti. Ljudje 
nočemo prositi nekoga, se do-
govarjati. Lahko nam še bolj 
znižajo plačilo na delo, pa se 
bomo še vedno vozili pretežno 
sami v avtih, ker je standard 
tak, da bomo tudi to prenesli. 
Minili so časi, ko so se ljudje 
vozili dvajset in več kilometrov 
v tovarno s kolesom, ker dru-
gega prevoza ni bilo. V snegu 
in mrazu, dežju in soncu. Po-
tem so prišli delavski avtobu-
si. Tam se je vedno mudilo. In 
vsak si je lahko privoščil avto, 
s katerim se je vozil v službo. 

Gneča v mestih, povečan 
promet, polna in draga par-
kirišča in ne nazadnje okolj-
ski problemi nas nagovarjajo, 
naj ponovno več uporabljamo 
javni prevoz. Je cenejši, bolj 
varen, udobnejši. Vzame pa 
nam več časa. Morda bo ena 
glavnih spodbud ali prisi-
la ravno zmanjšano plačilo 
prevoza na delo. Smo prip-
ravljeni med vožnjo v službo 
klepetati, se dogovarjati in 
usklajevati skupne vožnje? 
Lahko celo zaspimo, beremo, 
delamo na računalniku. Vse 
to terja spremembo ustaljenih 
navad. Ljudje pa smo žal taki, 
da nam pogosto zares poma-
gata k spremembi navad le 
palica in korenček.

Prevoz na delo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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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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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.                         + poštnina

9,99

EUR

Namesto da bi iskali 
»srečno zvezdo« kjer 
koli drugje, jo iščimo 
le v sebi. Moramo se 
truditi, da bi jo našli, 
kajti sama se ne bo 
pokazala. Vse življenje 
se moramo bojevati 
zanjo, si prizadevati, 
da nam ostane 
naklonjena.
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222 strani, trda vezava

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

 

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Maša Likosar

Tržič – Esejistična študija 
o izrednem sokolu Leonu 
Štuklju je napisana na pod
lagi njegovih zapisov, kore
spondenc, dnevnikov in ar
hivskih listin. Bil je sloven
ski izobraženec, človeko
ljub, svetovljan, rotarijec, 
vrhunski telovadec in špor
tnik, ki je v svojih skritih 
spominih opisal tiste doži
vljaje, ki mu jih prej v Soci
alistični federativni republi
ki Jugoslaviji očitno niso že
leli objaviti, sam pa si tega 
ni upal storiti niti kasneje 
v Republiki Sloveniji. Knji
go je oktobra lani izdala Fa
kulteta za šport Univerze v 
Ljubljani, v njej pa so zapi
sani zamolčani in pozablje
ni spomini Leona Štuklja na 
čas do druge svetovne vonje, 
med njo in po njej, njegova 
sodniška pot, kazenski pre
gon, na samem začetku pa 
nam odstre vpogled v oseb
nost Leona Štuklja v temi 
nečastne sodbe. Odpira šte
vilna vprašanja, o katerih se 
doslej ni razpravljalo in so 
obenem odraz časa, ki ga je 
Štukelj živel in ga tudi so
oblikoval.

Leon Štukelj sicer ni bil 
Gorenjec, a kot je dejala di
rektorica Tržiškega muze
ja Jana Babšek, predstavitev 

njegove knjige nedvom
no sodi ravno v Tržič, saj to 
mesto velja za mesto z naj
več udeleženci olimpijskih 
iger na število prebivalcev. 
»Prepričana sem, da so se 
številni tržiški športniki nav
dihovali pri tako veliki oseb
nosti, kot je bil Leon Štu
kelj,« je poudarila Babškova. 
Štukelj je bil rojen leta 1898 
v Novem mestu in že pri de
vetih letih postal član Soko
la Novo mesto. Bil je študent 
pravnih fakultet na Dunaju, 
v Zagrebu in Ljubljani. Leta 

1924, ko je tudi diplomiral 
na Pravni fakulteti v Ljublja
ni, je osvojil zlato odličje na 
olimpijskih igrah (OI) v Pa
rizu v mnogoboju in na dro
gu. Štiri leta kasneje je na OI 
v Amsterdamu osvojil zlato 
odličje na krogih in bronas
to odličje z izbrano vrsto in 
v mnogoboju, leta 1936 pa 
še srebrno odličje na krogih 
na OI v Berlinu. O njegovih 
telovadnih uspehih je bilo v 
pozni jeseni njegovega živ
ljenja povedano toliko lepe
ga in napisanih toliko hval
nic, da je o njem nastala jav
na podoba človeka, ki je bil 
predvsem telovadec svetov
nega slovesa, kot osebnost 
pa zadržan in previden. Nje
govo življenje se je končalo 
leta 1999 in šele dvajset let 
po njegovi smrti lahko preko 

omenjene knjige končno 
simbolično izreče tisto, kar 
mu je ležalo na duši, pa si 
ni upal objaviti. Kaj mu je 
preprečevalo, da bi o določe

nih spominih javno sprego
voril, se natančno ne ve, tega 
tudi ni zapisal, je pa v malo 
sivo knjižico napisal posve
tilo, ki pravi: »Naj bodo ti za
pisi v spomin na očeta hčer
ki Lidiji, morda jih bo lahko 
uporabil tudi kronist, ki bo 
želel osvetliti košček dobe, 
ki sem jo doživljal, slednjič 

pa tudi moja poslednja volja 
in želja.« To kratko, a bistve
no sporočilo je avtorje Ivana 
Čuka, profesorja na Fakul
teti za šport, Alenko Puhar, 
znano publicistko, novinar
ko in pisateljico, ter Aleksa 
Lea Vesta, politika in špor
tnika, spodbudilo, da Štuk
lju izpolnijo poslednjo željo 
in voljo.

Muzejski večer, ki ga je or
ganiziral Rotary klub Tržič 
Naklo, povezoval pa njihov 
aktualni predsednik Jožef 
Perne, se je dotaknil pred
vsem dejstev, ki so o Štuk
lju, njegovih sodobnikih, 
družbenem in političnem 
dogajanju manj znana. Av
torji so pripovedovali o zgo
dovini društva Sokol, o delo
vanju Leona Štuklja in nje
govem pogledu na sokole in 
kako je oblast gledala nanj. 
Omenili so tudi Viktorja 
Murnika, ki naj bi ga zgodo
vina neupravičeno zamol
čala, saj je ravno on postavil 

dejavnost Sokola na klasične 
sokolske temelje. Leon Štu
kelj je bil med drugim tudi 
rotarijec. Od leta 1936 je bil 
član Rotary kluba Maribor, 
najstarejšega Rotary kluba v 
Sloveniji. Po njem so poime
novali fundacijo, ki podelju
je štipendije mladim špor
tnikom. 

Košček dobe, ki jo je doživel Štukelj
Na muzejskem večeru v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja so avtorji Ivan Čuk, Alenka Puhar in Aleks Leo Vest predstavili  
knjigo Gospod Leon Štukelj in Tovariši.

Predsednik Rotary kluba Tržič Naklo Jožef Perne z avtorji Aleksom Leom Vestom, Alenko 
Puhar in Ivanom Čukom / Foto: Tina Dokl

Leon Štukelj sicer ni bil Gorenjec, a kot je dejala 
direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek, 
predstavitev njegove knjige nedvomno sodi ravno v 
Tržič, saj to mesto velja za mesto z največ udeleženci 
olimpijskih iger na število prebivalcev.

Kranj – Evropska direktiva 
zavezuje pridelovalce medu k 
označevanju porekla medu. V 
primeru, da je med mešanica 
medu, ki izvira iz več držav, ga 
lahko označijo kot »mešanica 
medu iz držav EU«, »meša-
nica medu iz držav, ki niso 
članice EU« ali kot »mešani-
ca medu iz držav članic EU 
in držav, ki niso članice EU«; 
takšen med pa je praviloma 
tudi cenejši kot med s točno 
navedeno državo porekla. Ker 
takšno označevanje medu 
vse bolj ozaveščenim potro-
šnikom ne zagotavlja točnih 
in nedvoumnih informacij o 
izvoru medu, je ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano na pobudo Čebe-
larske zveze Slovenije zače-
lo aktivnosti za spremembo 
evropske direktive. Slovenija 
namerava pobudo skupaj s 
Portugalsko predstaviti že na 
januarskem zasedanju Sveta 
Evropske unije za kmetijstvo 
in ribištvo.

Pobuda za označevanje 
točnega porekla medu

O telovadnih uspehih Leona Štuklja je bilo v pozni 
jeseni njegovega življenja povedano toliko lepega, 
da je o njem nastala javna podoba človeka, ki je bil 
telovadec svetovnega slovesa, kot osebnost pa zadržan 
in previden. 

Naklo – V Biotehniškem cen-
tru Naklo bo znova cvetoče, 
saj se približuje največji flori-
stični dogodek leta Trendi v 
floristiki, že deseti po vrsti. V 
centru ga vsako leto izpeljejo 
v sodelovanju z domačimi in 
tujimi floristi. Na ta način si 
želijo predstaviti novosti na 
strokovnem področju, poka-
zati možnosti v oblikovanju 
s cvetjem in predstaviti nove 
sorte cvetja. Trendi prihajajo 
na oder v nedeljo, 26. januar-
ja, ob 10. uri; iz Ukrajine se bo 
oglasil John Elstgeest, iz Nizo-
zemske Mark Frank. V okviru 
dogodka Trendi v floristiki 
2020 bo prisotna tudi Bojana 
Košnik Čuk, ki bo spregovorila 
o kulturi obdarovanja, zavija-
nja in poklanjanja daril z vidi-
ka bontona in lepega vedenja.

Prihajajo že deseti 
Trendi v floristiki
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 22. 1.
21.20 PODLI FANTJE ZA VEDNO
17.10 DOLITTLE
15.20 DOLITTLE, sinhro.
19.00 NOŽ V HRBET

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 22. 1.
20.00 GOSPODJE
15.35, 18.00, 20.30 PODLI FANTJE ZA 
VEDNO
19.00 DOLITTLE
15.45, 17.50 DOLITTLE, sinhro.
18.20, 20.40 1917
21.10 VOJNA ZVEZD: VZPON 
SKYWALKERJA
16.15 VOHUNI POD KRINKO, sinhro.
16.30, 19.45 JUMANJI: NASLEDNJA 
STOPNJA
15.35, 17.40 LEDENO KRALJESTVO 2, 
sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 21. 1.
19.00 PORTRET MLADENKE V OGNJU

Sreda, 22. 1.
19.00 AFGANISTANSKA ZIMA

Četrtek, 23. 1.
19.00 ČAS DEKLIŠTVA

Petek, 24. 1.
20.00 GOSPODJE

Sobota, 25. 1.
16.00 LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI, sinhro. 
(+ delavnica)
18.00 PODLI FANTJE ZA VEDNO
20.00 ČAS DEKLIŠTVA

Nedelja, 25. 1.
16.00 LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI, sinhro.
18.00 MOJ NAJBOLJŠI PROFIL
20.00 GOSPODJE

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 21. januarja
18.00 Ivan Cankar: ZA NARODOV BLAGOR (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA

Torek, 21. januarja
18.00 Gimnazija Jesenice: SPROSTITE DOBROTO V SEBI

Sreda, 22. januarja
19.30 PRI TITU V RAJU (komedija)

Četrtek, 23. januarja
19.30 Milan Grgič: I LOVE NYOFRA

GLEDALIŠKI SPORED

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 3. 1. 2020,  je bila USTANOVA PETRA PAVLA GLAVAR-
JA. Trem nagrajencem za rešitev križanke poklanja po dve vsto
pnici za ogled predstave TRIP TO LAS VEGAS, ki bo 25. januarja 
2020 v športni dvorani v Komendi. Ti nagrajenci so: Mojca KA-
LAN iz Kranja, Tončka JELOVČAN iz Žabnice in Marija ZALTA 
iz Srednje vasi. Nagrajencem bomo vstopnice za prireditev po
slali po pošti. Čestitamo.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 1.

–4/2 °C

Nedelja 
26. 1.

–4/7 °C

Sreda 
22. 1.

Četrtek
23. 1. 

Petek
24. 1. 

Sobota
25. 1.

–5/7 °C –4/3 °C –4/76 °C –3/5 °C

Ponedeljek 
27. 1.

Torek
28. 1.

Sreda
29. 1.

Četrtek
30. 1.

–3/7 °C –3/7 °C –4/6 °C –5/6 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_20_06
NALOGA

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

4 8 1 6
5 3

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

1 6 7 4

sudoku_LAZJI_20_06

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_06
NALOGA

1 5 6 8
6

9 2
8 1 9 7

3 7 2 6
7 6 3 8

4 5
9

6 2 7 4

sudoku_TEZJI_20_06

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_20_06
NALOGA

1568
6

92
8197

3726
7638

45
9

6274

sudoku_TEZJI_20_06

REŠITEV

195263478
362478519
478159326
284615937
913782645
756934182
841597263
527346891
639821754

sudoku_LAZJI_20_06
NALOGA

45329
29643
8917

4816
53

1942
6351
57829

1674

sudoku_LAZJI_20_06

REŠITEV

465732918
217598643
893146527
324857196
756219834
189364275
642983751
578421369
931675482

21. 1. tor. Neža 7.36 16.50

22. 1. sre. Cene 7.35 16.52 

23. 1. čet. Rajko     7.35 16.53      

24. 1. pet. Felicijan  7.34 16.54

25. 1. sob. Darko 7.33 16.56

26. 1. ned. Pavla 7.32 16.57

27. 1. pon. Janez 7.31 16.59

Maša Likosar

Krvavec – Namen akcije je, 
da se otroci naučijo osnov 
smučanja ter pred prihajajo-
čimi zimskimi počitnicami 
osvojijo pravila varnosti na 
smučiščih. Od leta 2014, ko 
je projekt Šolar na smuči za-
živel, so v okviru akcije omo-
gočili brezplačen smučarski 
dan že skoraj 12 tisoč učen-
cem in več kot polovica jih je 
prvič stopila na smuči. Smu-
čarski centri so tudi letos 
skupaj s Smučarsko zvezo 
Slovenije, Zavodom za šport 
Republike Slovenije Planica 
in Policijo, učencem četrtih 
in petih razredov osnovnih 
šol omogočili brezplačno, 
zabavno in predvsem pou-
čno smučarsko izkušnjo in 
jim približati enega najlep-
ših zimskih športov.

Pet smučarskih centrov bo 
v petih dneh gostilo tri tisoč 
šolarjev na smučeh, največ 
do sedaj. Otroci bodo smu-
čali na Krvavcu, Rogli, Mari-
borskem Pohorju, Gačah in 
Cerknem. Na osrednjem do-
godku minulo nedeljo pred 
Šolo snežnih športov Krvavec 
na Gospinci so nam mladi 
nadobudni smučarji zaupa-
li, da na snegu naravnost uži-
vajo. Marko Kovše iz Ljublja-
ne smuča že od četrtega leta, 
akcije pa se je udeležil prvič. 
»Lahko bi bilo več snega, a 
smuka je vseeno prijetna. Vi-
del sem tudi Jureta Koširja, ki 
je slovenski vzornik smučar-
jem,« je povedal Marko. Alja 
Brolih iz Tupalič pa je smu-
čala prvič. »Smučanje je fino, 

ni težko, niti me ni bilo nič 
strah, zato se bom z veseljem 
še kdaj spustila po beli strmi-
ni,« je dejala Alja. Prav tako je 
bil prvič na smučeh Aleksan-
der Zalar iz Utika, ki je pove-
dal: »Povedali so mi, da mo-
ram roke dati na kolena, smu-
čke imeti naravnost in počasi 
vijugati po strmini.«

Otrokom se je na Krvav-
cu pridružil tudi minister za 
šolstvo in šport Jernej Pika-
lo. »Prav je, da se otroci na-
učijo smučanja, tako kot je 
tudi prav, da znajo plavati in 
da jih seznanimo s čim več 
športnimi disciplinami. Če 
bodo s tem dogodkom do-
segli, da se bodo danes ot-
roci nekoč v odrasli dobi re-
dno gibali, bodo aktivni in 
bodo pridobljeno znanje re-
dno uporabljali, potem smo 
naredili veliko,« je dejal mi-
nister. Prisotni so bili tudi 

Jure Košir, ambasador pro-
jekta, Janez Janša, lastnik in 
direktor RTC Krvavec, pred-
stavniki Policije, direktor 
Smučarske zveze Sloveni-
je Franci Petek, direktor Za-
voda za šport Republike Slo-
venije Planica Jelko Gros in 
pobudnik akcije Uroš Zu-
pan iz Rekreacijsko-turistič-
nega centra Krvavec, ki je iz-
razil zadovoljstvo nad tem, 
da projekt pridobiva veljavo. 
»Naša želja je, da bi enkrat 
celotno generacijo, okoli 
dvajset tisoč otrok, spravi-
li na sneg,« je poudaril Zu-
pan, glede same vsebine pa 
še dodal: »Naš cilj je, da otro-
ka na smučkah v enem dne-
vu naučimo varno ustaviti 
se in preprosto spreminjati 
smer. S tem dobi samostoj-
nost in se lahko sam pelje z 
vlečnico. To je osnova, da ot-
rok, če je ta šport vzljubil in 

ima sicer možnost, smuča-
nje goji naprej.«

Otroci bodo poleg usvaja-
nja osnov smučanja izvede-
li tudi, kako se pravilno vesti 
na smučišču in varno smuča-
ti. Za red na smučišču, pred-
vsem pa za svetovanje, je na 
Krvavcu skrbela policistka 
smučarka Polona Rebernik, 
Alojz Sladič iz Sektorja splo-
šne policije v Upravi unifor-
mirane policije na Generalni 
policijski upravi pa je dejal, 
da policisti s sodelovanjem 
v akciji prispevajo k višji var-
nostni kulturi otrok in k upo-
števanju tistih pravil, ki pove-
čujejo varnost na smučiščih. 
»Ne moremo spregledati pri-
sotnosti alkohola pri smu-
čarjih in smučanja na način, 
ki ogroža samega smučarja 
ali druge. Zato upoštevajmo 
pravila, saj je le varna smuka 
užitek,« je sklenil Sladič.

Tri tisoč šolarjev na smučeh 
Od 20. do 24. januarja tokrat že šesto leto poteka akcija Šolar na smuči. Nedeljskega odprtja  
na Krvavcu se je udeležilo dvesto petdeset otrok.

Uradnega začetka akcije Šolar na smuči se je v nedeljo na 
smučišču Krvavec udeležilo dvesto petdeset otrok. / Foto: Tina Dokl

Projekt Šolar na smuči že šesto leto zapored smučarsko 
ozavešča slovenske osnovnošolce. / Foto: Tina Dokl

Pobudniki akcije Šolar na smuči na uradnem začetku na Krvavcu / Foto: Tina Dokl 
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predavanje
KRANJ IN … POCAHONTAS?
Mag. Ivan Smiljanić
torek, 21. 1., ob 19.00, dvorana

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

pogovor
ZNANOST NA CESTI: 
NEVROZNANOST IN ZDRAVLJENJE 
ŽIVČNOMIŠIČNIH BOLEZNI
Dr. Blaž Koritnik, Renata Dacinger
sreda, 22. 1., ob 19.00, dvorana
kviz
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 23. 1., ob 19.00, dvorana

M
E

S
TN

A 
K

N
JI

ŽN
IC

A 
K

R
AN

J,
 G

R
E

G
O

R
Č

IČ
E

VA
 U

LI
C

A 
1,

 K
R

AN
J

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Predstavitev knjige o portugalskem Caminu
Žiri – V četrtek, 23. januarja, bo ob 19. uri v Krajevni knjižnici 
Žiri predstavitev druge knjige Mojce Klug Camino Portugues 
s podnaslovom Izdelovalka čipk. Knjiga opisuje drugo naj-
popularnejšo pot v Santiago de Compostela in bo prevzela 
vse, ki radi berejo potopise in osebno izpovedne zgodbe.

Štirideset let Združenja umetnikov Škofja Loka 
Škofja Loka – Danes, v torek, 21. januarja, se bo ob 18. uri v 
Loškem muzeju začela predstavitev kataloga razstave 40+ 
... skozi čas in naprej ..., ki ga bo predstavila predsednica 
ZUŠL-a in sourednica kataloga Agata Pavlovec, sledil bo na-
stop igralca in člana ZUŠL-a Igorja Žužka, ki bo interpretiral 
poezijo in prozo članov združenja, večer pa bodo sklenili z 
vodstvom po razstavi, po kateri vas bo popeljal eden od nje-
nih kustosov Boštjan Soklič. 

PREDAVANJA

Slovensko plemstvo
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 21. 
januarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Pesnik in pisatelj 

Jasna Paladin

Komenda – Od leta 2009 
je bilo v okviru omenjene-
ga projekta zbranih že več 
kot deset tisoč starih hišnih 
imen, in to zgolj starejših od 
osemdeset let.

»Hišna imena so zara-
di svoje starosti del naše-
ga ljudskega izročila oz. del 
naše žive kulturne dedišči-
ne. Nekoč nekoliko krivič-
no spregledana in zaniče-
vana, ker so nakazovala na 
kmečko poreklo, se danes 
ob spremenjeni splošni za-
vesti in vračanju k svojim 
koreninam ponovno oživlja-
jo,« pravi Klemen Klinar iz 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske.

V občini Komenda so bila 
hišna imena v delu naselij že 

raziskana lansko leto, z le-
tom 2020 pa se projekt na-
daljuje. Tokrat bodo obrav-
navali naselja Breg, Gmajni-
ca, Gora, Klanec, Komenda, 
Komendska Dobrava, Mla-
ka, Nasovče, Podboršt in Po-
tok. Projekt se bo letos nada-
ljeval tudi v občinah Vodice 
in Medvode. V okviru projek-
ta bodo v naštetih krajih stara 
hišna imena zbrana in obe-
ležena z glinenimi tablica-
mi. Hišna imena bodo pred-
stavljena v tiskani obliki in 
umeščena na spletni portal 
www.hisnaimena.si, kjer so 
zbrana vsa gorenjska hišna 
imena. Domačine z obravna-
vanih občin in naselij vabi-
jo, da stara hišna imena svo-
jih hiš sporočijo na telefon 
04/581 34 16 ali preko e-po-
šte klemen.klinar@ragor.si.

Še bodo oživljali 
stara hišna imena
Projekt Stara hišna imena, ki pod okriljem 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske pokriva že 
petindvajset občin na širšem Gorenjskem, se bo 
letos nadaljeval na območju občin Komenda, 
Medvode in Vodice.

Janez Kuhar

Cerklje – Na zabavni prire-
ditvi Skupaj se mamo fle-
tno so sodelovali cerkljanski 
upokojenci pa tudi člani dru-
štev upokojencev Komenda 
in Bukovica - Šinkov Turn. 
Vsa tri društva imajo skupaj 
več kot dva tisoč članov.

Za medgeneracijsko rav-
novesje pa so na tokratni 
prireditvi s svojim nasto-
pom poskrbeli najmlajši, 
folkloristi iz OŠ Davorina 
Jenka Cerklje. Na oder so 
prišli prvi, v nadaljevanju 
pa smo spremljali petje, re-
citacije pesmi, še več plesa; 
predvsem pa sta s skečem 
navdušila in polno dvorano 

nasmejala Ivan Kropivnik 
in Matija Koritnik. Avtor-
sko pesem O Šenturški Gori 
je recitirala Anica Sirc, ki se 
pogosto odloči za pohod iz 
doline na Šenturško Goro. 
Nastopajoče in obiskovalce 
na zelo dobro obiskani pri-
reditvi v dvorani Borštni-
kovega hrama je pozdravi-
la predsednica Društva upo-
kojencev (DU) Cerklje Mar-
ta Hočevar in vsem zažele-
la uspešno delo in sodelo-
vanje tudi v prihodnje. Izva-
jalcem je za kvaliteten pro-
gram čestital cerkljanski žu-
pan Franc Čebulj. Poleg ot-
rok so zaplesali še člani do-
mačega folklornega društva 

Folklora Cerklje in folklor-
ne skupine DU Komenda. 
Zven recitiranih in odpe-
tih pesmi Anice Sirc in Lo-
vra Plevela ter Anice Rehber-
ger in Francke Rozman je na 
odru tokrat dopolnil še na-
stop pevske skupine DU Bu-
kovica - Šinkov Turn, nasto-
pili pa sta tudi ljudska pesni-
ca Marija Kern in s pripoved-
jo Milica Pogorelc. 

Druga takšna prireditev 
bo v soboto, 25. januarja, ob 
16. uri v Kulturnem domu v 
Utiku, zadnja, tretja priredi-
tev Skupaj se mamo fletno 
pa 1. februarja ob 19. uri v 
dvorani Kulturnega doma v 
Komendi.

Skupaj se mamo fletno
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je minulo soboto Društvo upokojencev Cerklje organiziralo 
tradicionalno, simpatično prireditev, ki so jo poimenovali Skupaj se mamo fletno.

S plesi so polno dvorano navdušili mladi folkloristi iz OŠ Davorina Jenka iz Cerkelj.

Od leve proti desni: predsednik Društva upokojencev (DU) 
Komenda Saša Lenarčič, Breda Špenko, predsednica DU 
Bukovica - Šinkov Turn, Marta Hočevar, predsednica DU 
Cerklje, in cerkljanski župan Franc Čebulj

Jasna Paladin

Kamnik – Angelca in Mar-
ko Žerovnik iz Komende 
vabita na predstavitev svo-
je knjige z naslovom Poe-
zija cvetja in življenja I in 
II, ki bo v torek, 21. januar-
ja, ob 19. uri v dvorani Knji-
žnice Franceta Balantiča 
Kamnik. 

V knjigi bosta predstavila 
svoja doživetja s potovanj v 

devetintrideset dežel izven 
Evrope in opisala številne 
naravne in kulturne zna-
menitosti, krajevne značil-
nosti, šolstvo, pogovore z 
domačini, prehrano, prevo-
ze in mnogo drugega. 

Marko je vsakemu po-
glavju dodal svojo pesem. 
Na predstavitvi knjige bodo 
sodelovali še Anton Ftičar, 
Jože Pavlič in Tomaž Pla-
hutnik s citrami.

Žerovnikova z novo knjigo

www.gorenjskiglas.si



Proizvodni delavec, monter, m/ž (Cerklje) 
Če bi radi delali v razgibanem delovnem okolju, kjer vsak dan nastajajo unikatni iz-
delki iz naravnega materiala, vas prijazno vabimo, da se pridružite naši ekipi – pod-
jetju Mizarstvo Košnik, d. o. o. Urejeno delovno okolje z visokotehnološko opremo 
(večino strojne opreme je nove – 2019), dobro, stimulativno in redno plačilo. Mizar-
stvo Košnik, d. o. o., Dvorje 34, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 9. 2. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Back-end razvijalec, m/ž (Škofja Loka)
Iščete nove izzive in priložnosti? Ste ambiciozni? Potem vam vabimo, da se pridru-
žite sproščeni, strokovni in ciljno usmerjeni ekipi. Vaše zadolžitve bodo: načrtova-
nje in priprava specifikacij, razvoj, testiranje in vzdrževanje, priprava tehnične do-
kumentacije ... Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 2. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir, m/ž (Šenčur) 
Vaše ključne odgovornosti in naloge: skrb za obstoječe kupce in pridobivanje novih 
kupcev, kontaktiranje, obiskovanje ter tehnično svetovanje kupcem, udeležba na 
sestankih pri dobaviteljih v tujini ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. 
Prijave zbiramo do 23. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar-varilec, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Nudimo: možnost priučitve dela, urejene delovne pogoje v moderno opremljeni proi-
zvodnji, ustaljen delovni čas ... Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje 
pri Gorenjskem. Prijave zbiramo do 10. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v nabavi in prodaji, m/ž (Kranj) 
Zaželena znanja in lastnosti: ustrezna izobrazba vsaj VI. stopnje, izkušnje pri tovr-
stnem delu, poznavanje izvoznih in uvoznih postopkov, samoiniciativnost in cilj-
na usmerjenost, samostojnost in proaktivnost pri delu, natančnost in doslednost, 
pozitivna naravnanost, pripravljenost za sodelovanje, dobre komunikacijske ve-
ščine, proaktivno in napredno razmišljanje. Eurotronik Kranj, d. o. o., Štirnova ulica 
8, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za delo na stroju, m/ž (Tržič) 
Odgovorni boste za naslednje aktivnosti: sestavljanje izdelkov, vnos realizacije, pa-
kiranje izdelkov, posluževanje strojev ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 
9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 31. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kadrovski poslovni partner za tovarno, m/ž (Kranj) 
V svojo ekipo vabimo perspektivne, ambiciozne, samostojne, fleksibilne in samoi-
niciativne sodelavce, ki so se pripravljeni izobraževati in srečevati z novimi izzivi na 
delovnem mestu: kadrovski poslovni partner za tovarno, svetovalec za kadrovsko 
področje v tovarni. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 2. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Več tehničnih svetovalcev/komercialistov na terenu, m/ž (Gorenjska  
in Dolenjska) 
Zaposlimo tehničnega svetovalca/komercialista na terenu. Delo poteka na terenu, 
obiski gradbišč, krovcev, kleparjev, arhitektov, projektantov, fizičnih strank, sveto-
vanje kupcem, izvedba sejmov (nacionalnih in regionalnih), sodelovanje z obrtni-
mi zbornicami in drugimi gradbenimi združenji, izobraževanje na področju tesnje-
nja in pravilne gradnje. Gramint, d. o. o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica. Prija-
ve zbiramo do 13. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni programer – objektno programiranje, m/ž (Lipnica) 
Nudimo: delo pri naprednih projektih za avtomobilsko industrijo (Daimler, Merce-
des, BMW in drugi) in izdelkih za široko potrošnjo (Philips, BSH in drugi), stimulativ-
no nagrajevanje ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo 
do 10. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor izdelkov in procesov, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo, dobro poznavanje orodij MS Of-
fice, natančnost, vestnost in doslednost pri delu, poznavanje proizvodnih proce-
sov in zahtev sistema kakovosti ISO 9001 je prednost, znanje angleškega jezika je 
prednost, pripravljenost na delo v 3 izmenah. EGP Embalažno grafično podjetje, d. 
o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 2. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni računovodja, m/ž (Ukanc) 
Naloge: izvajanje operativnih nalog s področja računovodstva in financ, urejanje 
dokumentacije in knjiženje poslovnih dogodkov, vodenje glavne knjige, evidenc 
OS in obračun plač ... Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, v urejeni in strokovni 
sredini, ki se zaveda pomembnosti osebnostnega in strokovnega razvoja vsakega 
zaposlenega. Vogel, d. o. o., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero. Prijave zbiramo do 14. 
2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostnik, m/ž (Kranj)
Kaj pričakujemo: II., III., IV. ali V. stopnjo izobrazbe poljubne smeri, zaželen opravljen 
NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic tehnik varovanja. Aktiva va-
rovanje, d. d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 31. 1. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj, Škofja Loka) 
Ste pripravljeni dati vse od sebe, da bi zagotovili prodajo? Ali radi delate v dinamič-
nem okolju z mnogimi izzivi? Uživate v skupinskem delu? Če je vaš odgovor da, ste 
vi oseba, ki jo iščemo. JYSK, d. o. o., Tovarniška cesta 10a, 8250 Brežice. Prijave zbira-
mo do 27. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

MojeDelo.com
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Podjetje Jurčič & Co., d. o. o., je družinsko podjetje, ki z več  
kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju mednarodnega 
cestnega prevoza, najsodobnejšimi tovornimi vozili in z lastnim 
servisom vozil zagotavlja zanesljive povezave blaga po Evropi.  

Za vzdrževanje tovornih vozil ter priklopnikov in skrb  
za skladišče iščemo energične in pozitivno naravnane 

sodelavce, lahko tudi vajence (m/ž)

ZA DELO V SKLADIŠČU, AVTOPRALNICI 
in KLEPARSKI DELAVNICI.

Ponujamo vam takojšnjo zaposlitev in pošteno plačilo ter 
vključitev v delovni preizkus, da preverite svoje znanje, 
veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. 

Prošnje za delovno mesto pošljite na info@jurcic.com.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

NEPREMIČNINE
GARAŽE
ODDAM

GARAŽNI boks v Radovljici, Šercerje-
va ulica 41, tel.: 041/703-580  
 20000159

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VOLVO V70, letnik 2005, D5 disel, ka-
ravan, lepo ohranjen, avtomatik, redno 
servisiran, tel.: 051/368-115  
 20000154

STROJI IN ORODJA
PRODAM

TELESKOP od viličarja Indos, višina 
dvigala 3,3 m, tel.: 041/963-393 
 20000153

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 
 20000066

SUHA in lepa bukova ter mešana drva, 
tel.: 041/841-632  
 20000149

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 20000038

STARINE
PRODAM

LEPO ohranjen malteški križec iz leta 
1913, tel.: 04/53-18-664, 068/920-
393 20000147

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILEC umetnega gnojila Creina, 
500 kg, tel.: 041/287-901 
 20000160

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 20000157

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 20000099

PRIDELKI
PRODAM

KRMNO peso, tel.: 040/674-688  
 20000151

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI staro teličko simentalko, tel.: 
01/29-60-916, 031/801-632 
 20000152

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19003387

KUPIM

BIKCA mesne pasme, starega do 30 
dni, tel.: 041/841-632 20000148

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 20000134

OSTALO
PRODAM

MANJŠI sekalnik, komat za ponija, 
osla in polnilko za klobase, 4-litrsko, 
tel.: 041/758-972 20000161

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi dostavljalec hrane. Lah-
ko redno ali honorarno. Gostilna 
Logar, Igor Logar, s.p., Hotemaže 
3a, Preddvor, 040/130-877, tel.: 
040/130-877 20000155

AGRARNA skupnost Zasip za pašno 
sezono 2020 išče pastirja (pastirico) 
na planini Spodnja in Zgornja Krma. 
Kandidati naj pisne prošnje  pošljejo na 
naslov: Agrarna skupnost Zasip, Sebe-
nje 17, 4260 Bled, do 31. 1. 2020  
 20000098

MLAJŠEGA upokojenca z izkušnjami 
v skladišču ali trgovini in poznavanjem 
trgovskega blaga honorarno zaposlimo 
za občasno sezonsko delo v skladišču 
v Kranju, v Savski loki 21, Intertrend 
d.o.o., tel.: 040/296-750, pisarna@
intertrend.si 20000156

ZASEBNI STIKI
SEM samski moški, star 55 let, in bi 
rad spoznal žensko mojih let – čisto 
preprosto dekle. Moja mama je že zelo 
stara, zato bi si rad ustvaril življenje v 
dvoje. Sem resen in pošten. Šifra:  
ŽIVLJENJE V DVOJE  20000095

RAZNO
PO ugodni ceni: šamotna opeka, le-
seni kavč, stare skrinje, razna svetila, 
starejša in novejša spalnica, 2 kw ter-
moakomulacijska peč, tranzistorji in 
šivalni stroj Bagat, tel.: 040/625-222 
 20000158

PRODAM

GORILEC oljni Api in univerzalni apa-
rat za žaganje drv, tel.: 04/25-51-141, 
031/413-808 20000150

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

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

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

Rezultati 6. kroga – 19. 
januarja 2020

3, 14, 16, 17, 18, 19, 23 
in 12

Loto PLUS:
5, 7, 8, 19, 22, 29, 33 in 3

Lotko: 2 9 3 6 3 7

Sklad 7. kroga za 
Sedmico: 260.000 EUR
Sklad 7. kroga za PLUS: 

290.000 EUR
Sklad 7. kroga za Lotka: 

530.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

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

Miro Erzin se bo na tokratnem predavanju posvetil velikok-
rat zamolčanemu in zanikanemu slovenskemu plemstvu v 
razburljivem 16. stoletju. Takrat je namreč imelo plemstvo 
pomembno vlogo v političnem, gospodarskem, kulturnem 
in družbenem razvoju posameznih dežel. 

Vsak po svoje ... v Namibijo!
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje dr. Irene Mrak in dr. 
Matevža Novaka z naslovom Vsak po svoje ... v Namibijo!, 
ki bo danes, v torek, 21. januarja, ob 18. uri, v Razstavno-izo-
braževalnem središču Dolina. Predavatelja bosta predstavila 
svoje delo in popotniške vtise iz Namibije.

IZLETI

Odhod do Doma Čemšenik in na vrh Babe 
prestavljen
Kranj – Planinsko društvo (PD) Iskra Kranj obvešča, da je 
pri izletu Mladinskega odseka PD Iskra Kranj do Doma 
Čemšenik in na vrh Babe, ki bo v soboto, 25. januarja, od-
hod prestavljen za eno uro, in sicer bo odhod ob 8. uri 
izpred šole v Kranju in ob 8.15 izpred šole na Kokrici. Tudi 
vrnitev z izleta nazaj pred šolo bo eno uro kasneje – okoli 
16. ure.

Pohod na Rudnico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod na Rudni-
co (946 m n. m.), in sicer v četrtek, 30. januarja, z odhodom 
s posebnim avtobusom izpred Globusa ob 8. uri. Za planin-
ce bo štiri ure hoje, za pohodnike pa tri ure in pol. Prijavite 
se v pisarni društva do ponedeljka, 27. januarja.

PREDSTAVE

Rokova modrina
Cerklje – V četrtek, 23. januarja, se bo v Kulturnem domu 
Ignacija Boršnika Cerklje ob 20. uri za abonma Nasmej-
mo se in izven začela predstava Slovenskega mladinskega 
gledališča Rokova modrina – biografska drama o Roku Pe-
troviču.

Profesor Kuzman mlajši
Tržič – V Kulturnem centru Tržič bo v četrtek, 23., in v petek, 
24. januarja, na sporedu monokomedija Uroša Kuzmana z 
naslovom Profesor Kuzman mlajši. Za Četrtkov tržiški abon-
ma in za izven se bo v četrtek predstava začela ob 19. uri, za 
Tržiški abonma pa v petek ob 19.30.

Bikec Ferdinand
Tržič – V soboto, 25. januarja, se bo ob 11. uri v Kulturnem 
centru začela predstava za otroke Bikec Ferdinand.
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Anketa

Simon Sitar, Komenda:

Imam letno vozovnico in 
sem smučal že dvanajstkrat. 
Snežne razmere na progah 
so glede na stanje odlične. 
Bolj mi ustreza umetni sneg, 
zato je letos idealno, le več 
prog bi moralo obratovati. 

Aleš Skornšek, Radomlje:

Letos smučam manj. Slo-
venska smučišča so prazna, 
snega je premalo, zato je 
težko govoriti o smučarskih 
užitkih. Večkrat obiščem na 
avstrijska smučišča, kjer so 
razmere neprimerljivo boljše. 

Luna Govekar, Babni Vrt:

Premalo je naravnega snega, 
pogrešam tudi celec. Manj-
krat gremo na smučišča, a 
ko gremo, je vseeno čudovi-
to. Lansko leto je bila smuka 
veliko boljša in upam, da bo 
letos zapadlo še kaj snega. 

Edina Birkelbach, Ljubljana:

Žičničarji se glede na veliko 
pomanjkanja snega zelo tru-
dijo, da obratujejo vsaj neka-
tere proge in imamo smučarji 
možnost spusta po belih str-
minah. Največkrat obiščemo 
Krvavec in Kranjsko Goro. 

Maša Likosar

Letošnja zima ponovno ni 
naklonila obilice snega, kar 
občutno vpliva na delo žič-
ničarjev, saj morajo zimske 
razmere ustvariti z umetnim 
zasneževanjem. Obiskovalce 
smučišča Krvavec smo vpra-
šali, ali letos smučajo manj 
in kako so zadovoljni z ure-
jenostjo smučišč. / Foto: Tina Dokl

Žičničarji se 
trudijo 

Marko Ševo, Kranj:

Tokrat sem desetič na smu-
čeh. Glede na naravne raz-
mere so slovenska smučišča 
dobro urejena, žičničarji se 
trudijo. V Avstriji imajo več 
sreče s snegom, zato je uži-
tek v smuki tam vseeno večji.

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

–5/8 °C –4/6 °C–6/4 °C

Danes, jutri in v četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in del do-
poldneva bo ponekod po nižinah in dolinah megla. Jutri bo v 
višjih legah zelo toplo, nad 1500 metri nad morjem bo tem-
peratura okoli 7 °C.

Mateja Rant

Kranj – V tednu od 20. do 24. 
januarja bodo v društvu Radi 
pišemo z roko ob podpori 
ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport ter re-
publiškega zavoda za šolstvo 
tudi letos ozaveščali o pome-
nu pisanja z roko. Letos so 
osrednjo temo pripravili 
pod naslovom V naši druži-
ni radi pišemo z roko. S tem 
želijo nagovoriti tudi starše 
in stare starše, da bodo vzor 
mlajšim pri pisanju z roko, 
še posebno ko gre za osebna 
sporočila, na primer čestitke 
za rojstni dan, novoletna vo-
ščila, izraze sožalja, pohvale, 

zahvale ... V projektu letos 
sodeluje več kot 240 osnov-
nih in srednjih šol, knjižnic, 
medgeneracijskih centrov 
ter drugih izobraževalnih 
in kulturnih ustanov, kar je 
dvakrat več kot lani, so pojas-
nili v društvu Radi pišemo z 
roko. Teden pisanja z roko 
so pripravili peto leto zapo-
red. »Informacija, ki jo napi-
šemo z roko, se v spominu 
zadrži dlje časa. Pri pisanju 
z roko se nam utrne več idej, 
ohranjamo dolgotrajnejšo 
pozornost in tako vzdržuje-
mo svoje možgane v dobri 
formi tudi ko smo starejši,« 
so ob tem navedli ugotovitve 
strokovnjakov.

Teden pisanja z roko

Škofja  Loka – V soboto, 25. januarja, bo v Sokolskem domu 
v Škofji Loki novoletni koncert ženskega komornega zbora 
Carmina Bohemica iz Prage. Pevski zbor deluje na češki glas-
beni sceni od leta 2007. Ustanovile so ga nekdanje članice 
izbranih praških otroških zborov. Pod vodstvom zborovodje 
Věre Hrdinkove se je hitro razvil v vrhunski domači glasbeni 
ansambel in tudi v tujini postopoma pridobiva sloves. Pov-
prečna starost članov zbora je 35 let, kar se odraža v njihovem 
pevskem izražanju, strasti in splošni predanosti. Na svojih 
rednih nastopih samozavestno in z ogromno muzikalnosti 
interpretirajo raznolike glasbene sloge. Na koncertu v Ško-
fji Loki bodo predstavili skladbe skladateljev B. Smetane, A. 
Dvořáka, Z. Lukáša,  J. C. Vodňanskega, W. A. Mozarta, G. 
F. Händela in M. Lauridsena. Manjkale ne bodo niti ljudske 
češke in moravske pesmi.

Koncert pevskega zbora iz Prage

Maja Bertoncelj

Trboje – Dunking Devils, 
svetovno znana akrobatska 
skupina, se je v novem letu 
vrnila z novo epizodo adre-
nalinske serije DD Squad, 
ki je osupnila že na milijone 
gledalcev po vsem svetu. Za 
lokacijo tokratnega podviga 
so izbrali Gorenjsko. Posta-
vili so jeklenico v obliki črke 
Y (»Y zipline«), s katero so 
poleteli visoko nad osem-
desetmetrski kanjon na Tr-
bojskem jezeru. 

Jeklenica, ki jih je katapulti-
rala visoko v zrak, je original-
na domislica, ki so jo Dun-
king Devils zasnovali popol-
noma samostojno. Čeprav je 
že sam spust z vrha 15-me-
trskega rečnega klifa noro 
adrenalinsko doživetje, so 
ga še dodatno popestrili z za-
nimivimi pripomočki, ki so 
jih obesili na jeklenico, kot 
so aluminijasta lestev, okro-
gla boja za jadrnice, velik tri-
angel, s katerim so se lahko 
po jeklenici spuščali v dvo-
jicah ... Poskrbeli so za za-
bavne skoke, salte in obra-
te. Matevž Pogačar, akrobat 
skupine Dunking Devils in 
član DD Squad, je povedal: 
»Že dolgo smo razmišljali, 
kako bi zipline spremenili 

v nekakšen katapult, in ve-
sel sem, da nam je končno 
uspelo. Ker smo se prvič lo-
tili takšnega podviga, je bila 
izdelava precejšen izziv, saj 
nismo vedeli, kako se bo zi-
pline odzval. Postavitev nam 
je vzela kar tri dni, vključeva-
la pa je veliko poskušanja in 

prilagajanja, dokler ni delo-
val tako, kot smo si zamisli-
li. Spoznali smo tudi prijazne 
lokalne prebivalce, ki so nas 
vneto spodbujali, prav tako pa 
so nam priskočili na pomoč 
pri sami izdelavi. Celotna iz-
kušnja je bila izredno pozitiv-
na, tako da se bomo zagotovo 

vrnili na Trbojsko jezero.« 
Dunking Devils se priprav-
ljajo na dva večja nastopa, ki 
ju čakata ta teden. Nastopi-
li bodo na finalu evropske-
ga prvenstva v rokometu v 
Stockholmu in na prvem na-
stopu na uradni tekmi lige 
NBA, ki bo v Parizu.

Podvig na Trbojskem jezeru
Nov podvig skupine Dunking Devils tokrat na Gorenjskem. Poleteli so visoko nad osemdesetmetrski 
kanjon na Trbojskem jezeru in izvajali akrobacije. Z njimi so navdušili tudi tamkajšnje prebivalce.

Postavili so jeklenico in dogodivščino še dodatno popestrili z zanimivimi pripomočki, ki so 
jih obesili nanjo. Eden izmed njih je bila aluminijasta lestev. / Foto: arhiv skupine Dunking Devils

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Oddelek za geo-
grafijo Filozofske fakulte-
te Univerze v Ljubljani in 
Občina Jezersko vabita na 
predstavitev monografije Fi-
zična geografija Jezerskega 
z dolino Kokre, ki bo v četr-
tek, 23. januarja, ob 18. uri 
v dvorani Korotan. V letih 
2013–2015 so študentke in 
študenti oddelka za geogra-
fijo na Jezerskem opravljali 
fizičnogeografske terenske 
vaje. Kot rezultat njihovega 

dela je nastala strokovna 
monografija z naslovom Fi-
zična geografija Jezerske-
ga z dolino Kokre. Profesor-
ji oddelka za geografijo bodo 
predstavili vsebino dela, ki 
med drugim zajema relief in 
geologijo območja, sledi po-
ledenitve, lokalno podnebje, 
hidrogeografske značilnosti 
območja ter prsti in rastlin-
stvo. Predavanje bo postreg-
lo z odgovori na vprašanja 
o tej lepi alpski dolini. Po 
predstavitvi bo monografijo 
mogoče tudi kupiti. 

Predstavili bodo 
monografijo o Jezerskem




