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Upokojencem naj  
poravnajo dolgove 
Upokojenci bi po končani gospo-
darski krizi in ukrepih, ki so po-
gubno vplivali na pokojnine, želeli, 
da se to stanje popravi. O tem 
smo se pogovarjali z Janezom Su-
šnikom, predsednikom Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije.
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GORENJSKA

Subvencije  
imajo le redki
V nekaterih občinah so uvedli sub-
vencijo za otroke, ki niso vključeni 
v vrtce. Pridobiti jo je možno v 
Škofji Loki, Žireh, Vodicah, Dom-
žalah in Komendi, v Radovljici in 
Kamniku pa sofinancirajo varstvo 
pri registriranih varuhih otrok.
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GORENJSKA

Redar oglobil žalujoče
Občinski redarji so lani v občini 
Železniki ugotovili 287 kršitev. Za-
radi nepravilno parkiranih vozil so 
oglobili tudi žalujoče na pogreb-
ščini v Sorici, kar se je občinskim 
svetnikom zdelo neprimerno. V 
redarstvu konkretnih primerov ne 
komentirajo.
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ŠPORT

Konec tedna  
Pokal Vitranc
Najboljši alpski smučarji se bodo 
konec tedna zbrali na Gorenj-
skem, saj bo v soboto in nedeljo v 
Podkorenu potekal že sedemin-
petdeseti Pokal Vitranc. Slovenska 
aduta bosta Štefan Hadalin in Žan 
Kranjec.
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VREME

Danes bo oblačno. Jutri 
se bo zjasnilo, čez dan bo 
nastalo nekaj kopaste 
oblačnosti. V četrtek se bo 
pooblačilo. Zelo mrzlo bo.

-18/-6 °C
jutri: večinoma jasno 
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Po nadvozu čez av-
tocesto bo namreč poteka-
la kolesarska steza. Lani so 
jo zgradili v Voklem, most 
pa jo bo povezal s Šenčur-
jem in tako poskrbel za var-
no pešačenje in kolesarje-
nje med naseljema, ki ju je 
pred tremi desetletji ločila 
gradnja avtoceste. Poldrugo 

leto je minilo, odkar so potr-
dili projekt in v občinskem 
proračunu rezervirali denar 
za to naložbo. 

»Težko pričakovani nad-
voz nad avtocesto za pešce 
in kolesarje, ki ga že dolgo 
načrtujemo, se sedaj konč-
no uresničuje,« je povedal 
župan občine Šenčur Ciril 
Kozjek. 

Za občinski praznik 
čez novi most
V Šenčurju že nastaja kovinska konstrukcija 
prihodnjega mostu nad avtocesto, ki bo Šenčur 
povezala z Voklim. Dokončan mora biti do 
občinskega praznika v aprilu.

45. stran

Urša Peternel

Kranj – Generalmajor dr. An-
drej Osterman ni več načel-
nik generalštaba Slovenske 
vojske. Na predlog ministri-
ce za obrambo Andreje Ka-
tič ga je vlada prejšnji četrtek 
razrešila in na njegovo me-
sto imenovala dosedanjega 
namestnika Alana Gederja. 
Povod za zamenjavo je bila 
negativna ocena, ki jo je na 
preverjanju usposobljenosti 
po Natovih standardih 13. fe-
bruarja na Počku prejela ba-
taljonska bojna skupina, ki je 
formirana v 72. brigadi Slo-
venske vojske. Osterman naj 
bi bil po mnenju vlade objek-
tivno odgovoren za neuspeh 
bataljonske bojne skupine 

na preverjanju pripravlje-
nosti, kar bi lahko prepreči-
lo njen načrtovani odhod na 
misije v tujino.

Po pisanju nekaterih me-
dijev naj bi bila v ozadju za-
menjave tudi nesoglasja do-
sedanjega načelnika in mi-
nistrice, ki je, kot je javno de-
jala, za negativno oceno izve-
dela iz medijev. Tudi predse-
dnik vlade Miro Cerar je iz-
razil presenečenje, da se je 
Slovenska vojska sama od-
ločila za ocenjevanje v času, 
ko bi lahko vedela, da ta eno-
ta še ni v celoti pripravlje-
na. »Tu je prišlo do javnega 
in namernega samoponiža-
nja Slovenske vojske in voja-
kov,« je bil ogorčen premier.

Brezničan ni več prvi vojak
Vlada je prejšnji četrtek razrešila dosedanjega načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja 
Andreja Ostermana, Gorenjca z Breznice.

Dr. Andrej Osterman (drugi z desne) se je lani na Zgornjem 
Gorenjskem udeležil odkritja več spominskih plošč na 
stavbah, kjer so med osamosvojitveno vojno hranili 
orožje. Od prejšnjega četrtka ni več načelnik generalštaba 
Slovenske vojske. 44. stran

Maja Bertoncelj

Zg. Brnik, Lesce – Padel je 
zastor nad letošnjimi zim-
skimi olimpijskimi igrami 
v Pjongčangu. V soboto je v 
veleslalomu deskar na sne-
gu Žan Košir Sloveniji pri-
boril drugo medaljo, bro-
nasto. Srebrno je že pred 
tem osvojil biatlonec Jakov 
Fak na posamični biatlon-
ski tekmi na dvajset kilo-
metrov.

Medalja je za oba velik do-
sežek, še posebej če upošte-
vamo njune zdravstvene te-
žave in tudi dejstvo, da tre-
nirata ločeno od reprezen-
tance. Po prihodu domov so 

ju pričakali navijači in se ve-
selili z njima. V nedeljo po-
zno zvečer se je na letališče 
Jožeta Pučnika Ljubljana 
vrnil Jakov Fak, včeraj zgo-
daj dopoldne pa še Žan Ko-
šir. Oba sta si po celodnevni 
poti najbolj želela čim prej k 
domačim.

Jakova Faka je na letališču 
pričakalo nekaj najzvestej-
ših navijačev, med katerimi 
sta bili tudi njegova izbranka 
Matea in hčerka Mila. »Šele 
s prihodom domov kolaj-
na pride na svoje mesto, saj 
je bila osvojena v slovenski 
olimpijski reprezentanci,« 
je povedal Jakov Fak. 

Jakov in Žan domov prinesla medalji
V nedeljo so se zaključile olimpijske igre v Pjongčangu. Naši športniki so osvojili dve medalji. Po biatloncu Jakovu Faku, ki je bil srebrn na individualni tekmi, 
je bron v veleslalomu osvojil deskar Žan Košir. Oba sta se že vrnila v domovino, kjer so ju pričakali najzvestejši navijači.

Jakov Fak s srebrno medaljo / Foto: Primož Pičulin Žan Košir z bronom / Foto: Primož Pičulin43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANCKA KOZJEK iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V Cerklje prihajajo trije zabavni bradači

Praznik žena bo v Cerkljah minil v razposajeni moški družbi. 
Odlična priložnost za dame, da si podarijo večer zase, in še 
boljša za moške, da z nasmejanim večerom prijetno presene-
tijo svoje drage. Boštjan Gorenc - Pižama, Perica Jerković in 
Gašper Bergant v novem šovu ob obilju svežih šal prinašajo 
ekskluzivni vpogled v zakulisje standup scene. Seks v avtu, ne-
navadne tetovaže, vzgajanje otrok in resničnostni šovi bodo le 
nekatere teme, ki se jih bo dotaknil bradati cvetober slovenske 
samostoječe komedije. Najbolj kosmata komedija Brade ponuja 
poldrugo uro smeha brez dlake (zgolj) na jeziku. Pripravite se 
na zabavno mešanico skečev in standupa, kot jih do sedaj na 
področju nekdanje Avstro-Ogrske še nismo videli! Predstava bo 
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje v četrtek, 8. marca, 
ob 20. uri. Vstopnice so na voljo v spletni prodajalni Mojekarte.
si in na vseh prodajnih mestih Moje karte (Petrol, OMV, Logo, 
kioski Delo, 3DVA …). Pozor, nižja cena vstopnice za skupine z 
dvajset ali več gledalci! Več informacij vas čaka na spletni strani 
www.smejmo.se in telefonski številki 051 606 220. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo dve 
vstopnici za komedijo Brade. Nagradno vprašanje: Kakšen je 
vzdevek priljubljenega prevajalca, igralca in komika Boštjana 
Gorenca. Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
5. marca 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, 
ali na: koticek@g-glas.si.

Veleslalom in slalom v Kranjski Gori

Televizija Slovenija bo na obeh tekmah za svetovni pokal v 
moškem alpskem smučanju (veleslalomu in slalomu) na vi-
tranški strmini proizvajalec mednarodnega TV-signala (host 
broadcaster). To pomeni, da bodo proizvedeni signal prek 
satelitov poslali vsem medijskim družbam po svetu, ki imajo 
pravice za predvajanje teh vsebin. Televizija Slovenija se pri 
vsakokratni produkciji mednarodnega TV-signala drži strogih 
standardov, ki jih prednjo postavljajo mednarodna smučarska 
organizacija in lastniki televizijskih pravic. Osnovna vodila so 
kakovost, najvišji profesionalni standardi in spoštovanje konč-
nega uporabnika njihovih storitev, torej gledalk in gledalcev. 
Komentator obeh tekem v Kranjski Gori bo v soboto, 3. marca 
2018, in v nedeljo, 4. marca 2018, Urban Laurenčič.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste sode-
lovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kateri Pokal 
Vitranc po vrsti bo na sporedu v letu 2018? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do ponedeljka, 5. marca, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Danica Zavrl Žlebir

Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje je ne-
davno predlagal dve uskla-
ditvi pokojnin, redno, ki 
bo izplačana že ta mesec, 
in v maju še izredno. Kaj 
pomenita?

»Prva, redna uskladitev 
pokojnin gre po sistemskem 
zakonu, in sicer na podlagi 
rasti življenjskih stroškov 
in povprečnih plač. Ni pa v 
tem zakonu upoštevana go-
spodarska rast, zaradi kate-
re bi sedaj po končani go-
spodarski krizi lahko posto-
poma nekoliko zviševali po-
kojninske prejemke. Z dru-
go, majsko uskladitvijo po-
kojnin, ki pa je izredna, bi 
lahko dosegli, da se ublaži 

zaostanek iz obdobja večlet-
ne finančne krize, ki je po-
gubno vplival na raven po-
kojnin in drugih prejemkov, 
še zlasti uživalcev najnižjih 
pokojnin. Mi smo se ves čas 
naprezali, da bi bila izredna 
uskladitev nekoliko večja, ne 
zgolj 1,1 odstotka, pač pa vsaj 
dva. Z izrednimi uskladitva-
mi bi vsaj deloma nadomes-
tili negativne učinke inter-
ventne zakonodaje, ki je od 
leta 2010 naprej po predho-
dnih ocenah vplivala na zni-
žanje ravni pokojnin oziro-
ma za 8,4 odstotka neizpla-
čanih pokojnin. Toliko nam 
najbrž ne bo uspelo doseči, 
veseli bi bili, če bi nam po-
ravnali vsaj polovico. Tako 
bi poleg rednega usklajeva-
nja, za katerega obljubljajo, 

da se bodo odslej zakona 
držali, z izrednim poravna-
li dolgove upokojencem za 
nazaj. Kako bo to veljalo za 
naprej (po volitvah), je tež-
ko reči, ali bomo lahko še 
prišli do zahtevka izredne-
ga usklajevanja.« 

 
Lani ste dosegli tudi poveča-
nje minimalne pokojnine, 
izboljšuje se tudi letni do-
datek za upokojence. Kako 
so upokojenci s tem zado-
voljni?  

»Najnižja pokojnina za-
deva kar 53 tisoč upravičen-
cev, ljudje so zelo hvaležni, 
da smo oktobra lani to do-
segli. Prej je bila minimalna 
pokojnina 442 evrov, doseg-
li smo 500 evrov, kolikor je 
za 40 let dela še vedno malo, 

če vemo, da je prag revščine 
620 evrov. Tudi ljudje pravi-
jo, saj ni veliko denarja, am-
pak nekaj pa vendarle je, ko 
so tisti najnižji k prejšnjemu 
znesku dobili še dodatnih 60 
evrov. Naše pokojnine so od-
visne od plač, ki jih prejema-
mo v aktivnem obdobju, zato 
smo dali tudi pobudo o višji 
minimalni plači. Bomo vide-
li, kako bomo uspešni. Lobi-
ramo pri vseh strankah, ne-
katere med njimi nam daje-
jo močno podporo. Kar pa za-
deva letni dodatek za upoko-
jence, bo letos nekoliko večji. 
V zgornjem razredu (od 760 
evrov pokojnine), kjer so prej 
prejeli 90 evrov, bodo sedaj 
100 evrov, v nižjih pa glede 
na lestvico prejemkov soraz-
merno več.«

Kaj pa ostali prejemki?
»Do pravice, kot je pogreb-

nina, ki so jo v preteklosti do-
bivali vsi svojci umrlega, so 
sedaj upravičeni zgolj neka-
teri po socialnem cenzusu. 
Prejšnje univerzalne pravi-
ce za vse nam sprostitev in-
terventne zakonodaje ni pri-
nesla nazaj. Ohrani naj se 
vsaj posmrtnina, do katere 
so upravičenci upravičeni 
do denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka v vi-
šini 288 evrov v enkratnem 
znesku.«

Predlagate tudi spremembo 
lestvice za odmero pokojni-
ne, ki bi izboljšala razmerja 
med pokojnino in plačo, ki 
je zlasti za moške zelo nizka. 
Kakšen je vaš predlog?

»Uveljavi naj se spremem-
ba lestvice za odmero staro-
stnih (s tem pa tudi predčas-
nih in invalidskih) pokoj-
nin, določenih v pokojnin-
skem zakonu, in sicer tako, 
da bi uživalcem zagotavljala 
za 40 let pokojninske dobe 
pokojnino najmanj v višini 
62,5 odstotka od pokojnin-
ske osnove. Postopno naj 
se zvišuje lestvica od seda-
njih 57,25 odstotka za moš-
ke tako, da se v letu 2022 
izenači z lestvico za ženske 

(61,5 odstotka) in v letu 2023 
za oba spola zviša na 62,5 od-
stotka za 40 let pokojninske 
dobe. Vemo, da so naše po-
kojnine odvisne od plače in 
se bodo tudi povečevale v 
skladu z rastjo plač. Redne 
pokojnine so odvisne od po-
kojninske osnove, od 24 naj-
bolj ugodnih delovnih let. 
To obdobje se vsako leto še 
povečuje. V preteklosti se je 
za odmero pokojnine jema-
lo deset najugodnejših let. 
Mi mislimo, da je 25 let od-
ločno preveč in bi se tu mo-
ralo ustaviti. Tudi za ta za-
konodajni predlog ne vemo, 
kakšna bo njegova usoda, saj 
so volitve in s tem novi man-
dat vse bližje.«

 
Kakšna pa bo usoda demo-
grafskega sklada in ostalih 
zakonov, kjer ima zveza upo-
kojencev svoje predloge?

»Bojim se, da zakona o de-
mografskem skladu v tem 
mandatu ne bo. Želel bi si 
vsaj, da bi nam uspelo uve-
ljaviti zakon o dolgotraj-
ni oskrbi, na katerega čaka-
mo dvanajst let in bi ga bilo 
res nujno sprejeti. Poleg 
tega smo dali tudi predloge 
k zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem za-
varovanju.«

Upokojencem naj poravnajo 
dolgove za nazaj
Upokojenci bi po končani gospodarski krizi in ukrepih, ki so pogubno vplivali na raven pokojnin in 
drugih pokojninskih prejemkov, želeli doseči, da se to stanje popravi. O pobudah upokojencev za 
izboljšanje njihovih razmer smo se pogovarjali z Janezom Sušnikom, predsednikom Zveze društev 
upokojencev Slovenije.

Janez Sušnik / Foto: Gorazd Kavčič

Potem ko je prejšnji teden že izvedel redno uskladitev 
pokojnin, je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje včeraj sprejel sklep o izredni uskladitvi 
pokojnin. Pokojnine bodo od 1. aprila višje še za 1,1 
odstotka, višji zneski pa bodo izplačani z aprilskimi 
pokojninami konec aprila.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na razstavi ob 10. 
obletnici smrti dr. Janeza 
Drnovška v Narodnem mu-
zeju Slovenije so priredi-
li tudi dobrodelno dražbo 
predmetov iz njegove zapu-
ščine, na kateri je Zveza pri-
jateljev mladine Slovenije 

(ZPMS) s pomočjo dražite-
ljev za boljšo prihodnost ot-
rok in mladostnikov zbra-
la več kot 7000 evrov. Poleg 
dražiteljev je Štipendijski 
sklad dr. Janeza Drnovška že 
podprlo tudi nekaj uspešnih 
slovenskih podjetij, tako da 
znaša skupna vrednost skla-
da skoraj 70.000 evrov. Na 

dražbi je ZPMS ob soglas-
ju Drnovškove družine dra-
žiteljem ponudila 15 pred-
metov iz njegove zapušči-
ne, med njimi  nalivna pe-
resa, spominski pisemski 
ovojnici, knjigo dr. Drnov-
ška z naslovom Zlate misli 
o življenju in zavedanju, fo-
tografijo fotografa Voranca 

Vogla, ki je bila last Janeza 
Drnovška, in več karikatur 
Franca Jurija. Iz štipendij-
skega sklada bo ZPMS mla-
dostnikom iz socialno manj 
spodbudnih okolij omogo-
čila šolanje na izbrani po-
klicni srednji šoli in jim 
tako pomagala na poti do 
želenega poklica.

Uspešna dobrodelna dražba
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Z zaključno slovesnostjo 
so se minulo nedeljo 
v Pjongčangu konča-

le 23. zimske olimpijske igre. 
Čeprav bo Južna Koreja, z njo 
pa tudi vse države udeleženke 
in večina svetovne javnosti, še 
živela v olimpijskem duhu, saj 
se bodo tam med 9. in 18. mar-
cem merili še športniki invalidi 
na paraolimpijskih igrah, pa 
je predsednik Mednarodnega 
olimpijskega komiteja Thomas 
Bach ob koncu igre označil za 
igre novih obzorij, na katerih 
so Korejci dokazali, da šport 
gradi mostove. 

Na tokratnih olimpijskih 
igrah je namreč nastopalo 
skoraj tri tisoč športnic in špor-
tnikov iz 92 držav. Ti so tek-
movali za medalje v sto dveh 
disciplinah 15 zimskih športov. 
Največ odličij so si priborili 
Norvežani, saj so osvojili po 
14 zlatih in srebrnih ter enajst 
bronastih kolajn. Z 39 kolaj-
nami so postali najuspešnejša 
država v zgodovini zimskih 
olimpijskih iger. Slovenija je s 
srebrno kolajno Jakova Faka 
in bronasto kolajno Žana Ko-
širja osvojila 24. mesto med 
tridesetimi državami, ki so os-
vojile kolajne.

Gostiteljica Južna Koreja je 
bila sedma in je skupaj zbrala 
17 kolajn, prav toliko pa so jih 
osvojili tudi ruski olimpijski 
športniki. Ti zaradi sistematič-
nega dopinga, ki ga je podpira-
la država, niso smeli nastopati 
pod svojimi državnimi simboli, 
osvojili pa so 13. mesto z dvema 

zlatima odličjema. Med špor-
tniki so bili tudi severnokorej-
ski, kar je omogočil sporazum 
obeh Korej z Mednarodnim 
olimpijskim komitejem.

Vse to je le nekaj podatkov, 
ki bodo zapisani v zgodovino 
letošnjih olimpijskih iger. Se-
veda večina, predvsem pa tisti, 
ki smo igre spremljali od daleč, 
ne vemo, kaj vse se je dogajalo 
na športnih prizoriščih – in 
še manj, kaj se je dogajalo ob 
njih. Koliko solz žalosti in ve-
selja je bilo prelitih, koliko je 
bilo zamujenih in koliko ure-
sničenih priložnosti, koliko je 
bilo sklenjenih novih prijatelj-
stev in koliko je bilo zavistnih 
pogledov. Žal so tudi tokrat 
največje druženje zaznamo-
vali dopinški primeri in žal je 
bil med grešniki tudi slovenski 
hokejist Žiga Jeglič, ki naj bi si-
cer črno piko dobil zaradi ma-
lomarnosti, ker je predpisano 
zdravilo pozabil prijaviti.

Čeprav so nekateri še vedno 
prepričani, da je geslo olimpij-
skih iger, da je pomembno so-
delovati in ne zmagati, in da 
je že uvrstitev na olimpijske 
igre za velik podvig, to seveda 
že dolgo ni res. Uradno geslo 
olimpijskih iger je od leta 1924: 
ctius, altius, fortius oziroma 
hitreje, višje, močneje. Uradno 
geslo je izrekel dominikanski 
škof Henri Didon, ki naj bi 
prvi doumel pomen športa za 
mlade generacije. Tudi zato 
so pri nas, še bolj pa ponekod 
drugje na svetu, olimpijska 
odličja tako cenjena.

Hitreje, višje, močneje

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Jakov Fak je bil vesel, da 
je končno doma. »Te olim-
pijske igre so bile za nas, bi-
atlonce, zelo dolge in že ko-
maj čakamo, da se povese-
limo v ožjem krogu,« je po-
vedal in dodal, da mu je po 
začetnem razočaranju na 
individualni tekmi uspe-
lo priti do želenega odličja. 
»Treba se je zbrati za vsa-
ko novo priložnost. Včasih 
uspe, včasih ne. Če bi nare-
dil eno napako, se medalje 
ne bi veselili. Vesel sem, da 
je bil ves trening poplačan 
in da se je delo v vseh teh 
letih pokazalo kot dobro, da 
sem ostal na pravi poti. Za-
vedam se, kaj mi ta kolaj-
na pomeni. Pomeni seveda 
več kot stopničke s svetov-
nega pokala. Je večje breme 
pa tudi veliko večje veselje, 
ko jo osvojiš.« To je njego-
va druga olimpijska meda-
lja. Leta 2010 jo je v Vanco-
uvru osvojil za Hrvaško.

Jakov se že počuti 
Gorenjca

Včeraj opoldne je imel 
sprejem v Lescah, kjer bo 
njegov novi dom. »Vau. To je 
zame lepo presenečenje. Ko 
bo vse končano, bo pa še to-
liko lepše,« je bil njegov od-
ziv, ko je stopil iz avtomobi-
la. Gradbeniki so bili v času, 
ko je bil v Južni Koreji, pri-
dni in hiša že stoji. Vesel je 
bil tudi odziva ljudi, domači-
nov, ki so ga očitno že spre-
jeli za svojega. »Pred osmi-
mi leti sem prišel v Sloveni-
jo in takrat sem se odločil, da 
bom svojo prihodnost zgra-
dil tukaj. Osem let kasne-
je ob pomoči številnih ljudi 
to postaja realnost. Moja ži-
vljenjska zgodba se lepo gra-
di. Z Mateo sva dobila punč-
ko Milo, ki bo sedaj končno 
dobila tudi svoj dom. Vesel 

sem in ponosen, da bo to, 
kot je napisal že slavni slo-
venski glasbenik Slavko Av-
senik, na prelepem Gorenj-
skem. Upam, da me bos-
te Gorenjci sprejeli. Jaz se 
že imam za Gorenjca,« je 
strnil svoje misli. Zahvalil 
se je vsem, ki so mu poma-
gali od leta 2009 in tudi še 
prej, ko je bil še del hrvaške 
reprezentance.

 

Od župana dobil srebrnik 
in panjsko končnico

Jakovu je čestital tudi Ci-
ril Globočnik, župan Obči-
ne Radovljica, in mu poda-
ril srebrnik Antona Toma-
ža Linharta in panjsko konč-
nico. Kot je dejal, so ponos-
ni, da bo postal njihov ob-
čan. Da je temu res tako, so 
z aplavzom potrdili tudi vsi 
zbrani. »Spremljali smo nje-
gove nastope in smo veseli, 
da mu je uspelo. Ko je šel 

na olimpijske igre, od hiše 
ni bilo še veliko videti, sedaj 
pa že stoji. Seveda ga bomo 
sprejeli za svojega. Je krasen 
fant, prisrčen, vsaka mama 
bi ga imela za svojega,« je de-
jala Ana Vidic iz Lesc.

Žan: Lesk medalje ni več 
tako pomemben

Včeraj zjutraj je na letali-
šču Jožeta Pučnika Ljublja-
na z bronasto medaljo pri-
stal še deskar Žan Košir. Iz 
Tržiča, od koder prihaja, je 
pripeljal avtobus navijačev. 
»Zelo sem vesel, da ste se da-
nes zbrali v takšnem številu. 
Vse skupaj se je že malo oh-
ladilo in sem se tudi sam za-
čel zavedati, kaj mi je uspelo. 
Upam, da bo tudi mlajšemu 
delu deskarske ekipe ta me-
dalja dobra motivacija. Lesk 
mi ni več tako pomemben. 
Zgodba se je zaključila. Do-
segel sem več, kot so mnogi 

mislili, da lahko. Tudi sam 
sem dvomil o sebi, a imel 
kanček upanja, da bi z de-
lom, s svojimi izkušnjami 
in znanjem lahko vseeno po-
novil dosežek iz Sočija. Sem 
več kot zadovoljen,« je pove-
dal Žan Košir, ki je v Sočiju 
osvojil srebrno in bronasto 
medaljo. 

Za Tržič bron kot zlato

Med tistimi, ki so ga spre-
jeli na brniškem letališču, 
je bil tudi tržiški župan Bo-
rut Sajovic: »Prišli smo, da 
velikemu človeku, športni-
ku pa tudi slovenski olim-
pijski reprezentanci reče-
mo hvala lepa. To je izjemen 
uspeh posameznika, druži-
ne, ne nazadnje velika spod-
buda mladim v občini Tr-
žič in tudi v Sloveniji. Zelo 
smo ponosni nanj. Pozna-
mo ga že dlje časa. So špor-
tniki, ki se jim na največjih 
tekmah upravičeno zatrese-
jo hlače, in so tisti, ki na naj-
večjih tekmah dajo še nekaj 
več; in Žan je očitno iz prave-
ga, šampionskega testa. Ta 
bronasta medalja je za Slo-
venijo in za Tržič zlata.« Gle-
de morebitnega sprejema v 
Tržiču je dejal, da bodo upo-
števali Koširjeve želje. Postal 
bo (morda je v tem času že) 
prvič očka. Je pa bilo v Trži-
ču veselo že v soboto. »Imeli 
smo zabavo že v soboto zve-
čer. Bilo je zelo veselo. Ver-
jela sem, da mu bo uspelo. 
Ko je odšel, sem mu le zaže-
lela srečno in vrnil mi je od-
govor, naj pazim na njegovo 
dekle,« je bila vesela Elizabe-
ta Meglič.

Tako Fak kot Košir sta na 
letališču iz rok predsedni-
ka Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdana Gabrov-
ca prejela protokolarno da-
rilo, kaj več pa je obljubil za 
kasneje.

Jakov in Žan domov  
prinesla medalji
31. stran

Jakovu Faku so včeraj v Lescah pripravili prisrčen sprejem. / Foto: Primož Pičulin

Žana Koširja so na letališču pričakali tudi domači. / Foto: Primož Pičulin

Jakov Fak: »Vesel sem in ponosen, da bo moj dom, 
kot je napisal že slavni slovenski glasbenik Slavko 
Avsenik, na prelepem Gorenjskem. Upam, da me 
boste Gorenjci sprejeli. Jaz se že imam za Gorenjca.«
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Mojstrana – Petega febru-
arja 1967 je helikopter slo-
venske policije prvič posre-
doval v reševalni akciji v slo-
venskih gorah. Ob petde-
setletnici helikopterskega 
gorskega reševanja so v četr-
tek zato v Mojstrani pripra-
vili prireditev, na kateri so se 
spomnili začetkov helikop-
terskega reševanja pri nas. 

Kot je na prireditvi v Slo-
venskem planinskem mu-
zeju poudarila ministri-
ca za notranje zadeve Ve-
sna Györkös Žnidar, je he-
likoptersko reševanje v go-
rah v Sloveniji po učinkovi-
tosti in usposobljenosti ekip 
povsem primerljivo z drugi-
mi alpskimi državami, za vi-
soko raven tega humanega 
in humanitarnega dela pa 
so v prvi vrsti zaslužni piloti, 
zdravniki, reševalci in tehni-
ki. »Vi ste tisti, ki se praktič-
no vsakodnevno odpravljate 
v tvegane in nemalokrat tudi 
nepredvidljive akcije, kjer ni 
prostora za brezskrbno ruti-
no, ampak morata biti vsa-
ka vaša poteza in odločitev 
krepko pretehtani in preu-
darni,« je nagovorila zbrane.

V helikoptersko reševa-
nje v gorah se je leta 1997 s 
svojimi helikopterskimi po-
sadkami vključila tudi Slo-
venska vojska, ki si od tedaj 
s policijo izmenjuje naloge 
pri reševanju. Primarna na-
loga letalske policijske enote 
je helikopterska nujna me-
dicinska pomoč, Slovenska 
vojska pa je primarni prevo-
znik za helikoptersko reše-
vanje v gorah. 

Po besedah državnega se-
kretarja z ministrstva za ob-
rambo Miloša Bizjaka so le-
talci Slovenske vojske v zad-
njih desetih letih opravili 2115 
intervencij in prepeljali več 
kot dva tisoč oseb. Pri tem pa, 
kot je poudaril, ne gre poza-
biti, da s helikopterskimi pre-
vozi pomagajo tudi Planinski 
zvezi Slovenije, javnemu za-
vodu Triglavski narodni park 
in pri gašenju požarov.

Tudi ministrica Györkös 
Žnidarjeva je opozorila na 
povečevanje posredovanj iz 
leta v leto. Po podatkih notra-
njega ministrstva je v obdob-
ju 1967–1977 policijski heli-
kopter v gorah posredoval 
119-krat, v naslednjem dese-
tletju 233-krat, desetletje za-
tem 416-krat, v letih 2008 
–2017 pa je posredoval kar 
1587-krat.

Državni sekretar Bizjak 
ob tem opozoril, da so vo-
jaški helikopterji, ki jih upo-
rabljajo pri reševanjih, stari 
več kot dvajset let. »Če pra-
viloma rečemo, da je tehni-
ka neuporabna brez ljudi, 
moramo tokrat besede obr-
niti: kljub vrhunski usposo-
bljenosti pilotov, tehnikov, 
zdravnikov in reševalcev 
svojega dela ne morejo op-
ravljati brez ustrezne tehni-
ke. Prišel bo čas, ko se bomo 
morali resno vprašati, odlo-
čiti, ali želimo ostati del he-
likopterskega reševanja ali 
ne. Osebno menim, da mora 
helikoptersko reševanje os-
tati v državnih rokah. Izva-
janje gorskega reševanja in 
helikopterske nujne pomo-
či na tržnih zakonitostih ne 
bi bilo dobro za državljane.«

Pet desetletij reševanja 
s helikopterjem
V Slovenskem planinskem muzeju so v četrtek pripravili slovesnost ob petdeseti obletnici prvega 
helikopterskega reševanja v slovenskih gorah. Državni sekretar Miloš Bizjak je poudaril, da bi moralo 
helikoptersko reševanje ostati v državnih rokah.

Na slovesnosti v Slovenskem planinskem muzeju v 
Mojstrani je zbrane nagovorila tudi ministrica za notranje 
zadeve Vesna Györkös Žnidar.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na februarski seji 
občinskega sveta je občin-
ska uprava v sprejem pre-
dlagala spremembo Pravil-
nika o vstopu otrok v vrtec. 
Vrtec Tržič in člani komisi-
je za sprejem otrok v vrtec so 
jih namreč obvestili, da se 
pri obravnavi vlog za spre-
jem otrok v vrtec med le-
tom ponekod srečujejo z di-
lemami, ker posameznih si-
tuacij, ki so posledica spre-
minjajočih se družbenih in 
družinskih razmer, do sedaj 
veljavni pravilnik ni predvi-
del. Cilj pa je zagotoviti za-
konite, pregledne in eno-
tne postopke sprejema ot-
rok v Vrtec Tržič. Spreme-
njeni pravilnik predvideva, 
da se uvajanje otrok začne 
z dnem uradnega vstopa v 

vrtec in ne več, kot se je doga-
jalo v praksi, da bi starši uva-
janje za kak dan še zamak-
nili. To povzroči, da v oddel-
ku ostaja nezasedeno mesto 
še dodatne dni. Vrtec Tržič 
po novem otroka lahko med 
letom v primeru sprostitve 
prostega mesta sprejme naj-
kasneje v roku enega mese-
ca od obvestila o tem. V Vrt-
cu Tržič ocenjujejo, da je en 
mesec dovolj časa, da star-
ši pripravijo otroka na vstop 
v vrtec. S pravilnikom so 
omejili pogojevanje kasnej-
šega datuma vstopa pri ne-
katerih starših kot tudi do-
plačila občine za nezasede-
na mesta v oddelku. Želijo 
tudi zmanjšati število prek-
licev vpisa, ko nekateri star-
ši pred vstopom odstopijo in 
ima vrtec zaradi tega težave 
pri oblikovanju oddelkov. S 

spremembo pravilnika so 
vzpostavili tudi pravno pod-
lago, da otroke, ki so bili vpi-
sani med letom izven redne-
ga vpisa, lahko uvrstijo na 
nov čakalni seznam. 

Nekateri starši stroškov ne 
plačujejo, čeprav bi jih ne-
kateri med njimi po uradno 
pridobljenih podatkih o pre-
moženjskem stanju lahko. 
Kako resen je ta problem, je 
povedala Tatjana Blaži, rav-
nateljica Vrtca Tržič: »Dolg 
staršev se ne zmanjšuje, 
čeprav se trudimo in star-
šem pri plačevanju skuša-
mo čim bolj pomagati. Pred 
izvršbo jim pošiljamo opo-
mine, jih pokličemo po te-
lefonu ali povabimo na po-
govor, kjer se skušamo do-
govoriti o načinu pokrivanja 
dolga. Pogosto jim omogo-
čimo daljše odplačevanje po 

obrokih. Žal se starši temu 
vabilu večinoma ne odzo-
vejo. Največji dolžniki ima-
jo otroke že v osnovni šoli in 
v primeru, da imajo mlajše 
sorojence, do sedaj nismo 
imeli orodij, da jih kljub dol-
gu ne bi sprejeli oziroma bi 
jih postavili vsaj na rep ča-
kalnega seznama. Po no-
vem pravilniku takim star-
šem odštejemo točke. Gle-
de tega ukrepa smo pridobi-
li mnenje varuhinje človeko-
vih pravic in ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport. Oba menita, da ukrep 
ni sporen. O novostih v pra-
vilniku bomo obvestili vse 
starše individualno pri vpi-
su, na oglasnih deskah in na 
spletni strani vrtca. Upamo, 
da bomo s temi sprememba-
mi zmanjšali dolg in posle-
dično lažje poslovali.« 

S spremembami tudi nad dolgove
Novi Pravilnik o vstopu otrok v vrtec v Občini Tržič prinaša kar nekaj sprememb. Med drugim želijo 
z njim zmanjšati število preklicev vpisa tik pred vstopom otrok v vrtec pa tudi izboljšati plačilno 
disciplino, saj so med neplačniki tudi starši, ki plačilo vrtca glede na premoženjsko stanje zmorejo. 

Andrej Osterman je Go-
renjec, po rodu Tržičan, ki 
že vrsto let z družino živi 
na Breznici v žirovniški ob-
čini, po izobrazbi je magi-

ster prava in doktor znano-
sti s področja logistike sis-
temov. Položaj načelni-
ka generalštaba Slovenske 
vojske je zasedel 13. oktobra 
2014, isto leto ga je predse-
dnik Borut Pahor povišal v 

čin generalmajorja. Petle-
tni mandat načelnika bi se 
mu iztekel 13. oktobra pri-
hodnje leto. Redne pogoje 
za upokojitev naj bi izpol-
njeval šele leta 2020 (letos 
bo dopolnil 58 let starosti). 

Kot so pojasnili v general-
štabu, namerava Osterman 
po včerajšnji predaji poslov 
najprej oditi na dopust, o 
svoji nadaljnji poklicni poti 
v vojski pa se bo odločil v pri-
hajajočih mesecih.

Brezničan ni več prvi vojak
31. stran

Jesenice – V prostorih Občine Jesenice bo z marcem začela 
delovati pisarna državnega svetnika Bogomirja Vnučca. V pi-
sarni, ki mu jo je Občina Jesenice dala v brezplačno uporabo, 
bo dosegljiv vsako tretjo sredo v mesecu med 15. in 16. uro, 
v njej pa bo opravljal razgovore s predstavniki občin, volivci 
in drugo zainteresirano javnostjo. Bogomir Vnučec je delo 
državnega svetnika začel na konstitutivni seji Državnega sve-
ta RS 12. decembra lani, kot predstavnik lokalnih interesov 
pa zastopa interese občin iz volilne enote 10, v katero poleg 
Jesenic spadajo tudi občine Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Ra-
dovljica, Žirovnica in Gorje.

Pisarna državnega svetnika na Jesenicah

Državni svetnik Bogomir Vnučec (desno) se je z jeseniškim 
županom Tomažem Tomom Mencingerjem dogovoril o 
odprtju pisarne v prostorih Občine Jesenice.

Andrej Osterman je včeraj ob primopredaji poslov 
ostro zavrnil očitek o odgovornosti za »namerno 
samoponižanje« Slovenske vojske. »Danes sem 
ponosen, da nam je slovenski družbi uspelo pojasniti, 
da za delovanje Slovenske vojske potrebujemo kader in 
ustrezno opremo ter oborožitev,« je dejal. 

Lesce – Občina Radovljica je v proračunu za letošnje in prihod-
nje leto zagotovila milijon in pol evrov sredstev za obnovo ob-
činskih cest. Že letos bodo začeli z rekonstrukcijo Gradnikove 
ceste od trgovine Spar do hotela Filipič, prav tako bo obnovljen 
odsek Šercerjeve ulice od križišča z Ljubljansko cesto mimo 
Doma dr. Janka Benedika do Bevkove ulice. Na odseku bodo 
umestili kolesarski pas in sočasno obnovili vodovod. Občina 
načrtuje tudi ureditev začasne varne pešpoti od Lesc do Hlebc, 
ki bo umeščena ob obstoječi cesti.

Začasna ureditev varne pešpoti

Občina Radovljica bo še letos ob cesti med Lescami in 
Hlebcami, kjer se je nedavno zgodila prometna nesreča s 
tragičnim izidom, uredila začasno varno pešpot. / Foto: Tina Dokl
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Ana Šubic

Kranj – V Železnikih na po-
budo staršev otrok, ki so 
ostali brez mesta v vrtcu, 
(znova) razmišljajo o uved-
bi subvencije za otroke, ki 
jim morajo zaradi zavrnit-
ve starši poiskati drugo ob-
liko varstva. Članom odbo-
ra za družbene dejavnosti, 
ki so na zadnji seji obrav-
navali to temo, so se pora-
jali tudi pomisleki, da bi na 
primer zaradi subvencij na-
zadnje utegnili imeti v vrtcih 
še preveč prostora. Preverili 
smo, kako imajo to urejeno v 
drugih gorenjskih občinah.

Večina občin nima sub-
vencij za otroke, ki niso 
vključeni v vrtce, omogočajo 
jih zgolj v Škofji Loki, Žireh, 
Vodicah, Domžalah in Ko-
mendi. V Škofji Loki so do 
sto evrov mesečne subvenci-
je upravičeni starši vseh ot-
rok prvega starostnega ob-
dobja, ne zgolj tistih, ki ča-
kajo na prosto mesto v vrt-
cu. Ta mesec so subvencijo 
izplačali za 191 otrok, lani pa 
je občina za ta namen pora-
bila 262.700 evrov. V Vrtcu 
Škofja Loka je sicer na čakal-
ni listi sto otrok, od tega jih 
vpisne pogoje izpolnjuje 78. 
Občina namerava na obmo-
čju nekdanje vojašnice zgra-
diti nov, 18-oddelčni vrtec. 

Podobno imajo subven-
cioniranje varstva za otro-
ke, ki niso vključeni v vrtce, 
urejeno tudi v Žireh, le da 

pri njih subvencija znaša 
110 evrov na mesec. Januar-
ja so jo izplačali za 17 otrok, 
lani pa povprečno za 24 ot-
rok mesečno, kar jih je stalo 
31.500 evrov.

V drugih občinah pa imajo 
pravico do subvencije veza-
no zgolj na otroke, ki čakajo 
na vključitev v organizirano 
predšolsko vzgojo. V Dom-
žalah je pogoj, da je otrok na 
čakalni listi za sprejem v vr-
tec in starši niso odklonili 
ponujenega mesta v vrtcu. 
»Višina subvencije znaša 20 
odstotkov veljavne cene pro-
grama za predšolsko vzgojo 

za prvo starostno obdobje, 
kar po trenutni ceni znaša 
92,28 evra mesečno,« so po-
jasnili na Občini Domžale. 
V tem šolskem letu so doslej 
izdali osem pozitivnih od-
ločb, v lanskem šolskem letu 
pa so upravičencem skupaj 
izplačali nekaj manj kot 19 
tisoč evrov.

V Vodicah subvencioni-
rajo varstvo otrok s sto evri 
na mesec. Do subvencije so 
upravičeni starši otrok, ki so 
jih ob rednem razpisu zara-
di prezasedenosti morali za-
vrniti in so na čakalni listi. 
Trenutno subvencioniranje 

ni potrebno, lani pa so zanj 
namenili 1500 evrov.

Subvencija tudi za odstop 
mesta v vrtcu 

V občini Komenda pa so 
do subvencije poleg tistih, 
ki so jih ob rednem razpi-
su zaradi prezasedenosti 
vrtčevskih kapacitet mora-
li zavrniti, upravičeni tudi 
starši, ki so z občino podpi-
sali dogovor o odstopu mes-
ta v vrtcu drugemu kandida-
tu na prednostni listi. Letos 
za to ni potrebe, ker so ob 
začetku šolskega leta lahko 

sprejeli vse otroke. Subven-
cija pa pripada tudi staršem, 
ki imajo o varstvu otroka 
sklenjeno pogodbo z varu-
hom, registriranim pri mi-
nistrstvu za izobraževanje. 
Občina jo trenutno izplaču-
je za sedemnajst takih otrok. 
Subvencija znaša 119 evrov, 
kar je polovica povprečnega 
zneska, ki ga občina sofinan-
cira mesečno na otroka v vrt-
cu. Lani so za subvencioni-
ranje varstva otrok porabili 
32 tisoč evrov.

V občini Kamnik subven-
cioniranega varstva že ne-
kaj let nimajo več, ker da 
se je število zavrnjenih ot-
rok bistveno zmanjšalo. Za-
gotavljajo pa sofinancira-

nje varstva pri registriranih 
varuhih, kar skladno z za-
konom znaša 20 odstotkov 
cene programa, v katerega 
bi bil otrok vključen, če bi bil 
sprejet v vrtec. V Kamniku je 
to trenutno 95 evrov za prvo 
starostno skupino in 73,80 
evra za starejše otroke. Kot 
pravijo na občini, ministr-
stvo opozarjajo na potrebne 
spremembe zakonodaje, ki 
občinam ne dopušča mož-
nosti izbire glede sofinan-
ciranja varstva pri varuhih, 
niti v primerih, ko je v vrtcih 
zadosti prostih mest. Ta čas 
imajo na Centralnem čakal-
nem seznamu 46 otrok, pri 
čemer jih okoli 20 ne izpol-
njuje starostnega pogoja. 
Tudi v Radovljici za otroke, 
za katere ni prostora v vrt-
cu, sofinancirajo varstvo pri 
varuhu. Trenutno je takih 

otrok devet, lani pa so za ta 
namen porabili dobrih šest 
tisoč evrov.

V Kranju nimajo denarja

V ostalih občinah pa po-
moči za starše otrok, ki so 
ostali pred vrati vrtca, nima-
jo ali pa je niti ne potrebuje-
jo, ker imajo zadosti kapaci-
tet. Leta 2011 so, na primer, 
subvencijo imeli tudi v Med-
vodah, in sicer 200 evrov, da 
bi spodbudili starše, ki nuj-
no ne potrebujejo varstva, da 
se odločijo za kakšno drugo 
obliko varstva otrok oz. da 
jih varujejo sami. Z dogradi-
tvijo vrtčevskih kapacitet so 
prostorsko stisko odpravili.

V občini Železniki ima-
jo trenutno na čakalni listi 
26 otrok; polovica jih že iz-
polnjuje pogoje za sprejem, 
od tega deset za prvo staro-
stno obdobje. Pred leti je bil 
predlog pravilnika o sub-
vencioniranju varstva otrok, 
ki niso bili sprejeti v vrtec, 
že v obravnavi na odboru za 
družbene dejavnosti, a ga ni 
sprejel.

O subvencijah so pred leti 
razmišljali tudi v Kranju, a se 
zaradi omejenih proračun-
skih sredstev zanje niso od-
ločili, je povedala Mendi Ko-
kot iz županovega kabineta. 
Na čakalni listi za sprejem 
je 192 otrok iz domače obči-
ne. Pogoje za sprejem izpol-
njuje 121 od 174 otrok otrok 
prvega starostnega obdobja 
in vseh osemnajst otrok dru-
gega starostnega obdobja.

Subvencije imajo le redki
V nekaterih občinah so pred leti zaradi pomanjkanja mest v vrtcih uvedli mesečno subvencijo za 
otroke, ki niso vključeni vanje. Pridobiti jo je možno v Škofji Loki, Žireh, Vodicah, Domžalah in 
Komendi, v Radovljici in Kamniku pa sofinancirajo varstvo pri registriranih varuhih otrok.

V nekaterih občinah, kjer imajo premalo prostora v vrtcih, staršem zavrnjenih otrok 
subvencinorajo drugo obliko varstva. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

V Škofji Loki so do sto evrov mesečne subvencije 
upravičeni starši vseh otrok prvega starostnega 
obdobja, ne zgolj tistih, ki čakajo na prosto mesto v 
vrtcu. Ta mesec so subvencijo izplačali za 191 otrok, 
lani pa je občina za ta namen porabila 262.700 evrov. 

»Zgrajena je jeklena kon-
strukcija, 20. februarja smo 
jo začeli postavljati na zača-
sne temelje. Most namreč 
gradimo tako, da bo najprej 
postavljen na začasni loka-
ciji, zatem pa ga bo dvigni-
lo veliko dvigalo in ga pre-
neslo na pravo lokacijo, kjer 
trenutno še urejamo teme-
lje. V času postavitve bo av-
tocesta nekaj ur zaprta. Most 
je težak 52 ton, razpon ima 
60 metrov brez sredinske 
opore, Direkcija za avtoce-
ste (DARS) je namreč pos-
tavila pogoj, da ni sredinske 
podpore, pač pa je most z 
ustreznimi betonskimi ste-
bri podprt ob straneh. To 
bo eden največjih mostov v 
Sloveniji, namenjen kole-
sarjem. Zvečer bo osvetljen, 
pohodna plošča pa v zim-
skem času ogrevana, da bo 
varna za prehod v vsakem 

vremenu. Gre za velik in 
zahteven projekt. Ko si og-
ledujem posamezne faze 
gradnje tega mostu, vidim, 

da je vloženega veliko truda. 
Ponosen sem na to, da gre za 
edinstven projekt v Sloveni-
ji, ki ga nameravamo predati 

namenu letos aprila ob ob-
činskem prazniku. Povabi-
li bomo tudi ugledne goste, 
da si ogledajo to pridobitev.«

Za občinski praznik čez novi most
31. stran

V Šenčurju na začasni lokaciji že sestavljajo jekleno konstrukcijo za prihodnji nadvoz nad 
avtocesto. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Tržič – Grad Alt Gutenberg 
se nahaja na hribu ob poti, ki 
vodi na Bistriško planino, in 
velja za najstarejši v ruševi-
nah ohranjeni kulturni spo-
menik grajske arhitekture 
na Gorenjskem. Na Občini 
Tržič so se na pobudo KUD 
Ampus odločili oživiti ob-
močje gradu, zato so začeli 
z urejanjem njegove okoli-
ce, je pojasnila Saša Pivk Av-
sec, ki je pristojna za odnose 
z javnostmi na Občini Tržič.

Tako je občina po njenih 
besedah s KUD Ampus že 
sklenila pogodbo o oddaji 
nepremičnine v brezplačno 
uporabo, obenem pa so pos-
krbeli za čiščenje podrastja, 
dreves in grmovnic znot-
raj obzidja ter posek drev-
ja zunaj obzidja, s čimer so 

odprli pogled na obzidje. Pri 
tem so kot prostovoljci na 
pomoč priskočili tudi člani 
društva. »V nadaljevanju bo 
Občina Tržič v sodelovanju 
s KUD Ampus in zunanjimi 
izvajalci poskrbela za izdela-
vo idejne zasnove celostne 
ureditve območja in pripra-
vo projektne dokumentaci-
je, ki bo služila kot osnova za 
nadaljnje aktivnosti pri tem 
projektu.« Prvi dogodek, s 
katerim bodo prispevali k 
oživljanju območja gradu, 
v KUD Ampus načrtujejo v 
začetku junija, ko bodo orga-
nizirali srednjeveški dan. Iz-
delavo potrebnih rekvizitov 
za izvedbo srednjeveškega 
dne je finančno podprla ob-
čina, kjer bodo priskočili na 
pomoč tudi pri sami izvedbi 
dogodka, je še razložila Saša 
Pivk Avsec.

Začeli bodo oživljati grad
V občini Tržič so na pobudo Kulturno-
umetniškega društva (KUD) Ampus začeli urejati 
območje gradu Alt Gutenberg.
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Aleš Senožetnik

Grad – Do rojstnega dne si-
cer manjka še nekaj mese-
cev. Žičnica iz Zanjivca je 
namreč z obratovanjem za-
čela 2. avgusta 1958, a ker je 
Krvavec, kljub temu da se v 
zadnjih letih vse bolj usmer-
ja tudi v poletni turizem, še 
vedno najbolj znan po smu-
čarskih užitkih, je bilo bolj 
smiselno praznovanje orga-
nizirati na vrhuncu zimske 
sezone.

Žičnica je bila mejnik

Preteklo soboto so se tako 
na znameniti Krvavški plaži 
zbrali nekateri pionirji smu-
čanja na Krvavcu, brez kate-
rih današnjega smučišča ne 
bi bilo. Peter Slatnar se še 
dobro spomni njegovih za-
četkov, saj je službo žični-
čarja nastopil en dan, pre-
den so pognali za tisti čas 
zelo sodobno napravo s šti-
ridesetimi odprtimi in dvaj-
setimi kabinskimi dvosede-
ži. »Žičnica je bila takrat pra-
va atrakcija. A na vrhu ni bilo 
nobenih naprav. Smučarji 
so v glavnem po krvavških 
pobočjih hodili peš,« se spo-
minja prvi krvavški žičničar, 
ki je v prvih letih mnogokrat 
tudi sam teptal sneg, saj o 
modernih teptalcih snega še 
ni bilo govora.

Prvi smučarji so po bese-
dah poznavalca zgodovine 
smučanja Aleša Gučka na 
Krvavec prihajali že po letu 

1910, od leta 1936 pa je na 
Krvavcu delovala tudi šola 
smučarskega učitelja Ro-
berta Kumpa. A prav žičnica 
z Zanjivca je pomenila pre-
lomnico in omogočila ra-
zvoj smučarskega turizma 
na Krvavcu. Sledile so nove 
naprave, med njimi prva se-
dežnica leta 1966, ki so jih 
v prihodnjih letih sledile še 
druge naprave.

Pomemben mejnik je po-
menilo tudi umetno zasne-
ževanje v devetdesetih le-
tih, brez katerega si prave-
ga smučarskega turizma ne 
moremo več predstavljati. 
»Že leta 1994 smo uspeli na-
rediti del tehničnega zasne-
ževanja, ki pa je bil vezan na 
sanitarno vodo. Glavna teža-
va je bila, da je bila voda pre-
topla. Tako se je rodila ide-
ja, da vodo akumuliramo in 
zgradili smo jezero na vrhu 
Zvoha, ki je bilo narejeno 

leta 1996,« je povedal Tone 
Jerič, dolgoletni vodja žičnic 
RTC Krvavec. Še vedno pa 
je brez sodelovanja narave 
v začetku smučarske sezo-
ne težko zagotoviti zadostno 
količino snega.

Izzivov ne bo zmanjkalo

Tudi zato v prihodnje izzi-
vov za Krvavcu ne bo zmanj-
kalo. Po besedah Srečka Re-
tuznika, direktorja RTC 
Krvavec, bodo tudi v prihod-
njih letih največ naporov vla-
gali v umetno zasneževanje 
ter posodabljanje in izgra-
dnjo nove opreme. Gradbe-
no dovoljenje za umetno je-
zero že imajo, prav tako tudi 
za novo šestsedežnico na Je-
zercih, s katero bi dobili nov 
pristop na Krvavec. 

Investicije so v največji 
meri odvisne od zadostnih 
financ. Krvavec je lani sicer 

zabeležil rekordno sezono in 
okoli 5,3 milijona evrov pro-
meta. Tudi tokratna zima 
na Krvavcu pa bo dobra. V 
prvih dveh letošnjih mese-
cih je promet višji kot lani, 
kar kaže tudi na to, da bo le-
tošnja izredno dobra, pravi 
direktor RTC Krvavec, kjer se 
vse bolj usmerjajo tudi v po-
letni program, saj se turizem 
na Krvavcu že nekaj časa ne 
konča, ko skopni sneg.

»Lani smo več kot deset 
odstotkov prometa zabe-
ležili prav s poletnim pro-
gramom. Vsako leto doda-
mo kakšen produkt, seveda 
pa je možnosti za izboljša-
ve še precej,« je še dodal Re-
tuznik.

Pestro dogajanje ob pra-
znovanju obletnice so zači-
nili tudi z bogatim družab-
nim programom. Med dru-
gim so se obiskovalci lahko 
pomerili z legendama slo-
venskega smučanja Boja-
nom Križajem in Juretom 
Koširjem, radovednost so 
vzbujali člani Društva Rovar-
ji, opremljeni s starodobno 
smučarsko opremo, za glas-
beno popestritev pa je poskr-
bela skupina Šank Rock. Ob 
tej priložnosti pa so predse-
dnici društva Zveze prijate-
ljev mladine Ljubljana Mo-
ste Polje Aniti Ogulin preda-
li ček v vrednosti 5151 evrov, 
ki so jih v dobrem mesecu 
in pol zbrali z darovanjem 
šestdeset centov od vsake 
prodane vstopnice. Z dona-
cijo bodo pomagali otrokom 
iz socialno šibkih družin pri 
razvoju njihovih talentov.

Šestdeset let Krvavca
Smučišče na Krvavcu letos praznuje šestdesetletnico. Jubilej so počastili minulo soboto s pestrim 
dogajanjem na Krvavški plaži.

Direktor RTC Krvavec 
Srečko Retuznik

O razvoju smučanja na Krvavcu so spregovorili tudi ljudje, ki so tako ali drugače povezani  
z njim.

Anita Ogulin in namestnik direktorja RTC Krvavec Uroš 
Zupan ob predaji donacije za pomoč otrokom iz socialno 
šibkih družin

Dne 10. februarja smo se na pokopališču v Bitnjah poslovi-
li od Jožeta Zaletelja. Rojen je bil v vasi Sušica pri Krki v dru-
žini z dvanajstimi otoki. Že kot otrok je služil pri kmetu za 
hlapa. Ko je prišla druga svetovna vojna, je bil kurir, zaradi 
česar je bil preganjan in kmalu zaprt. Italijani so ga zaprli 
v taborišče Gonars, zatem v Ribnici, ob kapitulaciji Italije 
pa v nemško koncentracijsko taborišče. Taborišče Dora Mi-
ttelbau je veljalo za kraj, od koder se ne vrneš živ. Tu so bile 
razmere grozne, Jože in sotrpini so doživeli še hujše muče-
nje in poniževanje. V delovnem taborišču so izkopavali pre-
dore, v katerih so zgradili tovarno raket V1 in V2, prav tistih, 
s katerimi so Nemci bombardirali London. Trpeli so lakoto, 
žejo, zastraševanja, onemogle so streljali v navzočnosti dru-
gih. Ko so zavezniki osvobodili taborišče, so naleteli na mno-
žico mrtvih, preživeli so bili bolni za tifusom, onemogli. Pre-
živelo jih je malo. Tudi Jože se je spominjal, kako je mislil, 
da je mrtev, ko se je zbudil, okrog njega pa so stali zdravniki 
v belih haljah, Mislil je, da je v nebesih. In kot da je resnično 
bil. Za pravočasno  rešitev in zdravljenje se je vedno zahva-
ljeval zaveznikom in osvoboditeljem. O trpljenju taboriščni-
kov zvesto priča knjiga Dora, taborišče smrti. Jože ga je pre-
živel, ker je bil pošten, skromen, delaven, psihično in fizič-
no zdrav in močan.

Jeseni 1945 se je Jože vrnil v domači kraj. Z ženo Miha-
elo, doma iz Idrijce na Primorskem, kjer je prav tako pre-
živela italijanski fašizem in preganjanje, sta si ustvarila 
dom v Kranju. Skupaj sta preživela sedemdeset srečnih let 
in imata sina ter hčerko, vnuke in pravnuke. Jože je štiride-
set let delovne dobe preživel kot zelo dober livar, čeprav bi 
lahko  koristil  ugodnosti kot  borec  in  taboriščnik.  Zale-
teljeva sta naša  soseda že več kot pol  stoletja. Občudova-
li smo ju kot zelo vestna in delovna človeka, nismo pa poz-
nali njune težke življenjske usode in trpljenja med vojno. 
Zato smo dolžni, da sedaj opozorimo na trpeče v drugi sve-
tovni vojni z željo, da se zgodovina ne bi ponovila in da ne bi 
spet dvignila glave fašizem in nacizem. 

Združenje borcev za vrednote NOB Stražišče

V spomin

Jože Zaletelj 
(1925–2018) 

Popravek in prikaz drugih 
oziroma nasprotnih dejstev 
na prispevek z naslovom 
»Sindikati za zaščito žvižga-
čev«, ki je bil v Gorenjskem 
glasu objavljen 9. februarja 
2018
Ne drži navedba, da naj bi 
predsednik reprezentativnega 
sindikata v podjetju Infra-
struktura Bled, Marko Vidic, 
podlegel ultimatu vodstva 
glede izplačila višje božičnice 
in zaradi tega odrekel podpo-
ro Marjani Mrak. Izplačilo 
božičnice in višina le-te nista 
v ničemer povezana z gospo 
Mrak, še manj pa je bila viš-
ja božičnica dogovorjena ob 
ultimatu, da Vidic Mrakovi 
odtegne podporo. Vidic si ves 
čas svojega dolgoletnega sindi-
kalnega delovanja prizadeva 
za spoštovanje pravic delav-
cev, pri tem pa vedno deluje 
v skladu z visokimi etičnimi, 
moralnimi vrednotami in v 

Popravek

Kamnik – Medobčinski muzej Kamnik vabi na predavanje z 
naslovom Skrite ostaline starega Kamnika – arheološke raz-
iskave na Glavnem trgu 2017. Mag. Pavla Peterle Udovič in 
Gregor Gruden bosta predstavila arheološke najdbe, ki so bile 
odkrite lansko poletje ob gradbenih delih v središču Kamnika. 
Našli so temelje mestnega obzidja in hiš, starejša ulična tla-
kovanja ter druge dele mestne infrastrukture. Predavanje bo 
v sredo, 28. februarja, ob 18. uri v Galeriji Miha Maleš.

Predstavitev skritih ostalin starega Kamnika

skladu s svojimi strokovnimi 
prepričanji. V primerih, ko 
gre za upravičene in zakonite 
interese delavcev, Vidic delav-
cem vedno stoji ob strani in jim 
nudi vso osebno in strokovno 
podporo ter pomoč. Tako je bilo 
tudi v primeru Mrakove, in si-
cer vse do trenutka, ko je Mra-
kova prekoračila svoja poobla-
stila, ki jih je imela kot članica 
sindikata, njena dejanja pa so 
začela negativno vplivati tako 
na zaposlene kot na sam ugled 
in dobro ime podjetja. Takrat 
so navzoči člani reprezentativ-
nega sindikata podjetja Infra-
struktura Bled soglasno spreje-
li sklep, da se Mrakova izključi 
iz sindikata, hkrati pa so po-
dali zahtevo za njen odpoklic 
z mesta članice in predsednice 
sveta delavcev.

Marko Vidic,  
zanj po pooblastilu 

Odvetniška družba Pirc 
Musar & partnerji, o. p., 

d. o. o.

Šenčur – V nadzornem odboru Občine Šenčur spet prihaja do 
spremembe. Decembra lani je namreč kot član odstopil Franc 
Kržan, zato so na februarski seji občinskega sveta imenovali 
nadomestnega člana. To je Peter Podkonjak iz Hotemaž. Tako 
ta organ s petimi člani lahko spet polno deluje. Na februarski 
seji je njegova predsednica Antonija Pungerčar seznanila svet-
nike s končnim poročilom o opravljenem nadzoru zaključnega 
računa občine za leto 2016, z letnim poročilom za minulo leto 
in s programom dela v letu 2018. Letos načrtujejo dva nadzora, 
enega o sodelovanju s Komunalo Kranj in drugega o sodelo-
vanju in odhodkih iz proračuna za izvajanje zimske službe. 

Nadomestni član nadzornega odbora

Šenčur – Občinski svet v Šenčurju je v drugi obravnavi spre-
jel statut občine. Največja sprememba v njem zadeva voli-
tve v krajevne in vaške skupnosti. Te ne bodo več potekale 
po enakem postopku, kot so volitve v občinski svet, pač pa 
bodo sklicali zbore krajanov in na njih izvolili krajevne in vaške 
predstavnike. Kot so pojasnili na občinski upravi, so imeli na 
zadnjih volitvah velike težave zaradi ženskih kvot, saj jih pri 
volitvah v krajevne in vaške skupnosti niso mogli zagotoviti. 
Po spremenjenem statutu te ne bodo več potrebne, a se bodo 
tudi na teh ravneh kljub temu trudili, da bi kandidiralo kar 
največ žensk. Podobne spremembe doživljajo v več občinah. 

Ženske kvote ne bodo več zapovedane
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V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.

Vsak dan šteje!  14. 2. - 31. 3. 2018

brez 
alkohola
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Jasna Paladin

Kamnik – Predvidenih 221 
tisočakov za dokapitaliza-
cijo družbe Velika planina 
bodo porabili za nekaj in-
vesticijsko vzdrževalnih del 
(med drugim je predvidena 
menjava proti vrvi in sidrnih 
konusov ter statični pregled 
trdnosti betona zgornje po-
staje nihalke), redna vzdrže-
valna dela ter dobavo prižem 
(za slednje je namenjenih 55 
tisoč evrov), največji strošek 
v višini 120 tisočakov in pol 
pa je sofinanciranje izgra-
dnje infrastrukture za pre-
voze z žičniškimi naprava-
mi v novo zgrajenem objek-
tu ob spodnji postaji nihal-
ke na Veliko planino, ki je v 
lani pogorel.

Znova pa je aktualna tudi 
ureditev ceste na planino, 
kar je na februarski seji ob-
činskega sveta poudaril sve-
tnik Dušan Papež. Na obči-
ni že pripravljajo ukrepe. »V 
skladu z opažanji in izdela-
no prometno študijo se števi-
lo avtomobilov na Veliki pla-
nini vsako leto povečuje, po-

večuje pa se tudi kaos in sti-
hijsko parkiranje, zaradi ne-
urejenih razmer oz. neure-
jenih površin za parkiranje. 
Obiskovalci parkirajo svo-
ja vozila v naravnem okolju, 

izven za to urejenih površin. 
S tem se povzroča nepopra-
vljiva škoda v naravnem oko-
lju, predvsem pa se uniču-
je Velika planina kot narav-
na vrednota državnega po-
mena. Pritiski za ureditev 

dostopov na Veliko planino 
z avtomobili so veliki, zato 
je Občina Kamnik pristopi-
la k izdelavi strokovne pod-
lage za urejanje prometa na 
Veliki planini, v kateri se bo 

opredelila strategija urejanja 
prometa in dostopa na Veli-
ko planino in bo podlaga za 
sprejem občinskega odloka o 
urejanju prometnega režima 
na Veliki planini,« ugotavlja-
jo na Občini Kamnik, kjer 
projekt vodijo v sodelovanju 
s sosednjo Občino Luče, saj 
obravnavano območje leži v 
obeh občinah. Občini sta se 
tako že dogovorili za izved-
bo asfaltiranja lokalne ces-
te Kranjski Rak–Marjanine 
njive–Mačkin kot, v delu od 
Kranjskega Raka do Rakovih 
ravni. Razmere na tej cesti 
so v poletnih mesecih zaradi 

prašenja nevzdržne, na kar 
obe občini opozarjajo tudi la-
stniki zemljišč ob cesti. Inve-
sticija se bo izvedla ob hkra-
tni uvedbi novega prometne-
ga režima. Občina Luče je v 
fazi pridobivanja zemljišč 
(cesta, ki je predmet obravna-
ve, v celoti leži v občini Luče 
in je v zasebni lastnini), Ob-
čina Kamnik pa je po spreje-
mu predloga rebalansa pro-
računa za leto 2018 že pristo-
pila k naročilu izdelave pro-
jektne dokumentacije, ki bo 
dala natančnejšo investicij-
sko vrednost predvidene ure-
ditve ceste.

Cesto bodo asfaltirali
Čeprav so v družbi Velika planina lansko leto zabeležili rekordni obisk in zato tudi dobiček, bo družbo 
Občina Kamnik iz proračuna letos dokapitalizirala z 221 tisoč evri. V pripravi je tudi nova prometna 
ureditev na planini.

Občina Kamnik namerava cesto od Kranjskega Raka do Rakovih ravni (na sliki) asfaltirati.

Cesta na Veliko planino bo asfaltirana v delu  
od Kranjskega Raka do Rakovih ravni.

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski ob-
činski svetniki so se na zadnji 
seji seznanili s poročilom o 
delu Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva (MIR) ob-
čin Bled, Bohinj in Železni-
ki v letu 2017. Ob tem je sve-
tnik Božo Prezelj vodjo MIR 
Primoža Laha opozoril, da je 
njihov redar decembra lani 
oglobil žalujoče na pogreb-
ščini v gostišču v Sorici, ki 
so zaradi premajhnega par-
kirišča vozila pustili tudi ob 
cesti, kar po njegovem meče 
slabo luč na Občino Železni-
ki. Kot je dejal Prezelj, ne ve, 
koliko je bilo oglobljenih, je 
bil pa med njimi tudi pokoj-
nikov sin. Svetnik Primož 
Pintar, ki je tudi najemnik 

gostišča v Sorici, je ob tem 
pojasnil, da se je tedaj pro-
met v obe smeri odvijal nor-
malno, je pa dejstvo, da so 
nekateri del avta imeli na 
cesti. Kot je dejal, so bili ža-
lujoči razumljivo ogorčeni. 
»Tudi pred cerkvijo v Sori-
ci je deset ali največ petnajst 
parkirnih mest, in če je kak 
večji dogodek, so avti ved-
no parkirni ob cesti. Isto je 

na primer v Selcih. Če bi šel 
redar takrat skozi, bi moral 
vsem, ki so parkirali na ploč-
niku, napisati kazni,« je pri-
stavil Pintar, prepričan, da bi 
morala občina na MIR naslo-
viti dopis, da pri tako mno-
žičnih dogodkih redar ne bi 
smel ukrepati zaradi nepra-
vilnega parkiranja, če ni za-
gotovljenih dovolj parkirnih 
mest.

»Nikoli ne komentiram 
konkretnih postopkov in 
tudi tokrat ne bo nič druga-
če, lahko pa v splošnem re-
čem, da v kolikor domnev-
ni kršitelj meni, da je redar 
nepopolno ali napačno ugo-
tovil dejansko stanje, da je 
kršil procesne predpise, naj 
zoper prejeti akt vloži ugo-
vor,« je odvrnil Lah in do-
dal, da ni primerno, da se 
o konkretnem primeru po-
govarjajo na seji občinske-
ga sveta, ker ne pozna vseh 
okoliščin in ne more reči, kaj 
se je dogajalo. Ne vidi razlo-
ga, da bi ta primer metal sla-
bo luč na občino, ki s tem 
nima nič, temveč je zgolj so-
ustanoviteljica MIR, ki je sa-
mostojni organ in samostoj-
no izvaja naloge v okviru za-
konov. »Karkoli je že bilo, je 
bil tam, če že, verjetno kršen 
neki predpis, verjamem pa 
tudi, da redar ni mogel ve-
deti, kaj se tam dogaja. Zato 
vedno svetujem, da v takih 
primerih tisti, ki so v postop-
kih, pojasnijo okoliščine v 
okviru pravnega sredstva, ki 
ga zakon dovoljuje,« je dejal.

Redar oglobil žalujoče
Občinski redarji so lani v občini Železniki ugotovili 287 kršitev, največ zaradi 
prehitre vožnje. Zaradi nepravilno parkiranih vozil pa so oglobili tudi žalujoče 
na pogrebščini v Sorici, kar se je občinskim svetnikom zdelo neprimerno.

Težišče dela MIR je po besedah Laha v občinah Bled 
in Bohinj. Njihovi redarji so lani v vseh treh občinah 
evidentirali 13.582 kršitev, od tega 287 v Železnikih. 
Pretežen del oz. 268 jih je bilo zaradi prekoračitve 
hitrosti, sedem pa zaradi mirujočega prometa. Med 
245 inšpekcijskimi nadzori so jih inšpektorji v občini 
Železniki opravili deset, največ pa se jih je nanašalo na 
področje občinskih cest.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Minulo soboto so 
člani Prostovoljnega ga-
silskega društva Zalog pri 
Cerkljah organizirali že de-
veto tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda in tekmova-
nje napadalcev. Tekmovanje, 
ki po številu udeležencev ve-
lja za največjega na Gorenj-
skem, je tokrat postreglo tudi 
z državnim rekordom, ki so 
ga dosegli člani PGD Zagra-
dec pri Grosupljem. Za iz-
vedbo vaje so potrebovali pič-
lih 12,93 sekunde.

V športni dvorani v 
Cerkljah je sicer tekmova-
lo 38 moških in 26 ženskih 
ekip. Tekmovanje je bilo 

zadnje izmed petih tekmo-
vanj za prehodni pokal Ga-
silske zveze Slovenije v spa-
janju sesalnega voda za leto 
2018. Pokal je v moški kon-
kurenci osvojila ekipa Zalog 
pri Cerkljah Z1, ki je za las 
premagala gasilce iz Nak-
lega, v ženski pa ekipa Be-
gunje na Gorenjskem 1. Za-
loške tekmovalke so zasedle 
odlično drugo mesto. 

Kot nam je povedal pred-
sednik društva PGD Zalog 
pri Cerkljah Miha Škrabar, 
so zadovoljni tako z rezul-
tati svojih tekmovalcev kot 
z udeležbo, ki je bila letos 
zaradi poolimpijske sezone 
nekoliko manjša kot sicer, a 
vseeno precejšnja.

Gasilci z novim rekordom
Zaloški gasilci so osvojili prehodni pokal Gasilske 
zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda.

V Cerkljah so se v soboto pomerili gasilci v spajanju 
sesalnega voda.

Kamnik – V Kamniku živeči Američan Noah Charney bo v 
sklopu svojih pogovornih večerov pod naslovom Slovenologija 
gostil dva pomembna slovenska arheologa. Ivan Šprajc je bil 
zaradi odkritij stotine izgubljenih majevskih mest v Mehiki 
poimenovan slovenski Indiana Jones, Božidar Slapšak pa je 
odkril več pomembnih izkopanin v Grčiji. Pogovor bo danes, 
27. februarja, ob 19. uri v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik.  

Slovenologija z znanima arheologoma



8 Gorenjski glas
torek, 27. februarja 2018KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Kranj – Da slikar Leopold 
Layer (1752–1828) v aktual-
nem tisočletju v uradni slo-
venski likovni teoriji – še bolj 
pa med Kranjčani – vse bolj 
pridobiva veljavo, je zagoto-
vo potrdil tudi dober obisk 
na drugem od večerov, ki 
jih ob 65-letnici Gorenjske-
ga muzeja pripravljajo mu-
zealci. Muzejski svetnik, 
umetnostni zgodovinar in li-
kovni kritik ddr. Damir Glo-
bočnik je slikarja predstavil 
skozi nekaj njegovih najbolj 
značilnih, mogoče tudi naj-
bolj znanih del. »V Kranju si 
je brez del poznobaročnega 
avtorja Leopolda Layerja ne-
mogoče predstavljati resno 
muzejsko zbirko,« je slikar-
jevo pomembnost poudaril 
predavatelj.

Družina se je v Kranj pri-
selila iz avstrijske Tirolske, 
s podobarstvom se je ukvar-
jal že Leopoldov ded in za 
njim tudi oče Marko Layer 

(1727–1808). Ta je imel 
osem otrok, od tega so se 
trije ukvarjali s slikanjem, 
poleg Leopolda še njegova 
mlajša brata Valentin in An-
ton, ki pa sta le redko ome-
njena. Znana slika očeta 
Layerja je podoba sv. Janeza 
Krstnika v cerkvi v Spodnji 
Besnici, naslikal je tudi ol-
tarno sliko v Zbiljah, poka-
zana pa je bila tudi fotografi-
ja slike, ki je bila v cerkvi na 
Sv. Joštu in jo danes hrani-
jo v Narodni galeriji. Števil-
na dela, ki so nastala v Layer-
jevi delavnici, niso podpisa-
na in pogosto je težko ugoto-
viti, kdo je njihov avtor. Za-
nimivi sta podobi s knjižnih 
platnic zapiskov pekovskega 
ceha in sv. Florjana, ki gasi 
Pavšlarjevo hišo ...

Damir Globočnik je Leo-
polda sicer najprej predstavil 
z njegovim domnevnim avto-
portretom, risbo, ki ho hrani-
jo v Narodni galeriji, nato pa 
še s sliko, na kateri sta sku-
paj z ženo Marijo Egartner, 

po rodu iz Koroške, s katero 
v zakonu nista imela otrok, je 
pa Layer posinovil ženinega 
sorodnika Josipa Egartnerja, 
ki se je pri njem izučil in pos-
tal njegov naslednik. »Kot sli-
kar se je Leopold zgodaj osa-
mosvojil. Že pri dvajsetih le-
tih mu je oče zaupal izdela-
vo stranske oltarne slike z Ja-
nezom Nepomukom v cerkvi 
sv. Martina v Stražišču. Ta je 
sicer zelo netipična zanj in 
jo prištevamo v njegovo prvo 
obdobje, ko sta nanj vplivala 
Metzinger in Jelovšek, v nas-
lednjem obdobju se je nasla-
njal na slikarja Kremser-Sch-
midta, šele v 19. stoletju pa je 
izoblikoval svoj lasten slog, 
po katerem ga poznamo,« je 
povedal Globočnik. 

Seveda je predstavil tudi 
najbolj znano nabožno po-
dobo na Slovenskem, ned-
vomno pa tudi najbolj iz-
postavljeno sliko Leopol-
da Layerja, podobo Mari-
je pomagaj, ki je v baziliki 
na Brezjah. Kot je povedal 

govornik, je Layerjeva delav-
nica običajno imela dovolj 
dela, ko so leta 1809 Franco-
zi zasedli Kranjsko, pa so na-
ročila prenehala. Zato so za-
čeli ponarejati avstrijski pa-
pirnati denar. Avstrijska ob-
last je ponarejevalce odkri-
la in Leopold se je z bratom 
Valentinom znašel v zaporu. 
Slednji je nekaj dni kasneje 
v ječi umrl za jetiko, ljud-
je pa so govorili, da je nare-
dil samomor. Leopold, ki je 
bil obsojen na pet let ječe, 
se je v negotovosti zaoblju-
bil, da bo, če bo rešen, posli-
kal kapelico Marije Poma-
gaj na Brezjah. Ko so Fran-
cozi odšli, je leta 1814 izpol-
nil obljubo in poleg tega nas-
likal še oljno podobo Marije 

Pomagaj. »Obstaja nekaj ne-
jasnosti, ali je bila slika prvič 
naslikana takrat ali je podob-
no sliko, ki v cerkvi na Rupi 
pri Kranju, naslikal že pred 
tem in jo je za Brezje samo 
ponovil.« Ddr. Damir Glo-
bočnik je v nadaljevanju 
predstavil še nekaj Layerje-
vih najbolj zanimivih del, 
med njimi tudi tista, ki niso 
povezana z nabožnimi mo-
tivi, slikal je tudi panjske 
končnice in poslikaval pohi-
štvo …, ob tem pa je tudi po-
udaril temeljne značilnosti 
njegovega slikarstva.

Leopold Layer je bil pro-
duktiven slikar, prav tako 
je bila uspešna delavnica, 
ki je opravljala poslikave po 
Kranjskem, Dolenjskem, 

Štajerskem in Koroškem, 
tudi na Hrvaškem. V delav-
nici so naslikali tudi mnogo 
manjših slik za zasebne na-
ročnike in menda proti kon-
cu 19. stoletja v Kranju ni 
bilo hiše, ki ne bi imela vsaj 
ene Layerjeve slike. Več nje-
govih del hrani Gorenjski 
muzej, ki je v zadnjih dese-
tih letih od zasebnikov ku-
pil dve deli z motivom Jože-
fa z Jezusom in ozelenelo pa-
lico in Kristusa trpina. O Le-
opoldu Layerju so pripravi-
li že več razstav, prvo je že v 
sedemdesetih letih postavil 
dr. Cene Avguštin, medtem 
ko je pred nekaj leti Layerja 
v muzejskih galerijah teme-
ljiteje predstavil prav Globoč-
nik.

V mestu je ni bilo 
hiše brez Layerja
Predavanje ddr. Damirja Globočnika o poznobaročnem slikarju Leopoldu 
Layerju, avtorju brezjanske Marije Pomagaj, in njegovi slikarski delavnici

Ddr. Damir Globočnik ob risbi, domnevnem avtoportretu Leopolda Layerja / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Zbirka kvalitetne 
potopisne esejistike S poti 
je bogatejša za dva naslova. 
Mehičan Carlos Pascual, ki 
že sedem let živi v Sloveni-
ji, je na povabilo založbe na-
pisal knjigo, ki govori o nas 
Slovencih in o njem samem. 
Njen naslov Debeli zidovi, 
majhna okna je vsekakor po-
menljiv, po besedah uredni-
ka Andreja Blatnika pa je 
knjiga dragocena tudi zato, 
ker gre za pogled na Sloven-
ce od zunaj. Knjigo je preve-
dla njegova partnerka Mojca 
Medvešek. »Prevod ni klasi-
čen, saj je avtor imel mož-
nost pisati, dodajati, odvze-
mati tudi v času prevajanja. 
V branju se meša kup ža-
nrov, kar je značilno za juž-
noameriške avtorje, kot tudi 
močno čustveno opisovanje 
dogodkov vsakdanjega živ-
ljenja,« je povedala prevajal-
ka.

Kar se tiče Gabriela Gar-
cie Marqueza imamo v slo-
venščino prevedena skoraj 
vsa njegova pomembnejša 
dela. Zdaj tudi njegovo delo, 
knjiga je v Španiji prvič izšla 

po njegovi smrti, S poti po 
vzhodni Evropi. V drugi po-
lovici petdesetih let se je kot 
novinar podal po takratni 
Vzhodni Evropi, pot je začel 
v Vzhodnem Berlinu, obi-
skal Češkoslovaško, ki se mu 
je zdela najbolj zahodna na 
vzhodu, Poljsko, Madžarsko 
in Sovjetsko zvezo. Vsako 
od držav opisuje skozi kri-
tičnost njihovih prebivalcev. 
Potopis je prežet z ironijo in 
humorjem, kar nam govori 
že misel, da v Sovjetski zvezi 
na 22 milijonih kvadratnih 
kilometrov ni enega samega 
oglasa za kokakolo. Zanimiv 
pogled na tisti čas, pogreša-
mo le, da ni obiskal tudi Ju-
goslavije.

Roman Nevidni nizozem-
skega avtorja Karla Glastre 
van Loona v prevodu Tanje 
Mlaker nas popelje na Taj-
sko, kjer je avtor nekaj me-
sece živel v begunskem tabo-
ru. Napisal je zgodbo o ka-
renskih beguncih iz Burme, 
ki se je spremenila v Mjan-
mar, prepoved posamezni-
ka pa prepleta z zgodovino 
dežele in narodovo kulturo. 
Odvetnik v malem mestu, 
ki se skuša izogibati politiki, 
izve, da je njegova žena no-
seča, zato si zaželi drugačno 
prihodnost za svojega otro-
ka in se z ženo odločita za po-
beg na Tajsko. Po dolgotraj-
ni in nevarni poti prispe v be-
gunski tabor sam in slep. 

Roman Narkopolis je bil 
leta 2012 v ožjem izboru za 
Bookerjevo nagrado. Zadeto 
poetična epopeja prek prvoo-
sebnega pripovedovalca opi-
suje zakulisja opijske in nar-
komanske scene v indijskem 
Mumbaju, kamor pripove-
dovalec prispe sredi sedem-
desetih let. V pripovedovanju 
v zgodbo vpleta bizarne ljudi, 
ki jih tam srečuje, od Kitajcev 
do zahodnjakov – kulture se 
mešajo v opoju opija. Megli-
co opoja mehkih drog preki-
ne uvedba heroina. Nekda-
nja idila izgine.

Zadnje tokratno potovanje 
je v Sibirijo v nekdanje sov-
jetsko taborišče. V romanu 
Samostan nas tja povede ru-
ski pisatelj in publicist Zahar 
Prilepin. V nekdanjem samo-
stanu so na začetku dvajsetih 
let prejšnjega stoletja odprli 
prvo sovjetsko taborišče, ime-
novano Solovka. V njem se 
znajde glavni junak Artjom, 
ki ga v boju za preživetje odli-
kuje neizmerni življenjski 
nagon. »Roman je kombina-
cija hitre zgodbe in refleksije. 
Taborišče prikazuje komple-
ksno skozi več kot sto likov, 
ne le skozi oči žrtve. Vso bru-
talnost zgodbe mehča ljube-
zenska zgodba,« je povedal 
prevajalec Borut Kraševec in 
dodal, da Prilepin trenutno 
ne piše, saj se je priključil ru-
skim paravojaškim enotam v 
Ukrajini.

Od Slovenije do Sibirije
Nov sveženj prevodne literature pri Cankarjevi založbi.
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Igor Kavčič

Radovljica – Torej Frpruh 
z veliko začetnico je najno-
vejši album Orlekov, ki vse-
buje nekaj njihovih največ-
jih uspešnic in tudi nekaj 
novo izkopanih skladb, fr-
pruh z malo pa je v rudar-
skem žargonu podzemeljski 
potres. Na kakšen način nas 
znajo »razrukati« Orleki, 
smo v njihovem dolgole-
tnem etnorokovskem popo-
tovanju po domačih in tu-
jih krajih že večkrat dožive-
li – tudi na Gorenjskem. Nji-
hov premierni odrski na-
stop – uh, kako čudovito je 
Orleke poslušati v manjših 
klubskih prostorih ali pa v 
gledališču (kot bo tokrat v 

Radovljici) – sem si ogle-
dal pred dnevi v SitiTeatru 
in doživel na eni strani zrel, 
polnokrven rokerski bend, 
in na drugi strani zgodbo, ki 
jo pišejo zasavski revirji.

Njihov nastop je z vmesni-
mi »frpruhi« z edinstvenim 
knapovskim humorjem ple-
menitil igralec in humorist 
Matjaž Javšnik. Anekdote in 
pripovedi iz rudarskega živ-
ljenja je pripravil s pomočjo 
rudarjev, delavnega in iznaj-
dljivega Bosanca Suada, ne-
koliko lenobnega hipohon-
dra Cica, pridnega Rudla 
ter pravega lumpa med ru-
darji po imenu Petje. Glede 
na to, da živimo v Sloveniji, 
tudi kakšna politična iskrica 
ne bo izostala.

Frpruh v Radolc'
Linhartova dvorana v Radovljici bo v sredo,  
14. marca, v ritmu Orlekov in ob paberkih Matjaža 
Javšnika – na temo zasavskega podzemlja.
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sobota, 3. 3., ob 15. uri

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Prejšnji četr-
tek je bila na smučišču tako 
imenovana snežna kontrola, 
po pregledu prog Mednaro-
dna smučarska zveza (FIS) 
je brez zadržkov na daljavo 
iz Južne Koreje prižgala ze-
leno luč za izvedbo tekem 
svetovnega pokala alpskih 
smučarjev v veleslalomu in 
slalomu.

V Kranjski Gori so progo 
pripravili že za januarsko 
žensko tekmovanje svetov-
nega pokala Zlata lisica, ki 
jo je nato prevzela Kranjska 
Gora, saj na Mariborskem 
Pohorju ženskih tekem v ve-
leslalomu in slalomu niso 
izpeljali zaradi pomanjka-
nja snega. Kranjskogorski 
organizatorji letos težav za-
radi snega nimajo, novoza-
padli sneg pa bodo pred tek-
movanjem celo odstranili s 
proge. Pod njim je namreč 
debela utrjena podlaga. Kot 
pravijo organizatorji, je za 
tekmovanje prijavljenih 24 
tujih ekip, med njimi tudi 
prejemniki odličij z olim-
pijskih iger v Pjongčangu, 
vključno z avstrijskim asom 

Marcelom Hirscherjem, ki 
bo branil lansko veleslalom-
sko zmago. Slovenska aduta 
v Podkorenu bosta slalomist 
Štefan Hadalin in veleslalo-
mist Žan Kranjec.

Nagradni sklad za vsa-
ko tekmo Pokala Vitranc je 
120 tisoč švicarskih fran-
kov, denarne nagrade bodo 
prejeli tekmovalci, uvršče-
ni do tridesetega mesta. Ce-
lotni proračun tekmova-
nja znaša 1,487 milijona 
evrov, kar bodo pokrili s pro-
dajo televizijskih pravic in 

marketinškim delovanjem.
Tekmovalci naj bi progo 

preizkusili v petek na pros-
tem treningu. Tekmi bosta 
v soboto in nedeljo, 3. in 4. 
marca, najprej veleslalom-
ska nato slalomska, z začet-
koma prve vožnje ob 9.30 ter 
finalne vožnje ob 12.30.

Ob tekmovanju bo tudi le-
tos bogato spremljevalno do-
gajanje. Na sobotnem dogod-
ku Q-Max Party bo tudi kon-
cert skupine Parni Valjak. 
Pred koncertom bo na prizo-
rišču pred Dvorano Vitranc 

javno žrebanje startnih šte-
vilk za nedeljski slalom.

Dogajanje ob Pokalu Vi-
tranc bo v petek popestril 
Grubin memorial, dobrodel-
no tekmovanje pod žarome-
ti v veleslalomu v spomin na 
tragično preminulega sloven-
skega smučarja Draga Gru-
belnika. 

Organizatorji opozarjajo 
tudi na zapore smučišča za 
potrebe izvedbe tekmova-
nja, ki so se na delu poligo-
na začele že ta konec tedna 
in bodo trajale do nedelje.

Konec tedna Pokal Vitranc
Najboljši alpski smučarji se bodo konec tedna zbrali na Gorenjskem, saj bo v soboto in nedeljo  
na tekmovalni progi v Podkorenu potekal že sedeminpetdeseti Pokal Vitranc.

V Kranjski Gori se že pripravljajo na sobotno in nedeljsko tekmovanje. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Krog pred koncem rednega dela Lige NLB je eki-
pa Urbanscape Loka v soboto gostila ekipo LL Grosist Slovan 
in zmagala s 30 : 26 (13 : 16). Za Ločane je kar deset golov 
dosegel Alen Kavčič.

Loški rokometaši zanesljivo do nove zmage

Kranj – V soboto so hokejisti v mednarodni hokejski ligi IHL 
odigrali tekme zadnjega kroga v ligaškem trikrožnem tekmova-
nju. Hokejisti HK Triglav so gostovali v Zagrebu in se pomerili 
z ekipo KHL Mladost. Kranjčani so brez večjih naporov zma-
gali z 8 : 2 (2 : 0, 3 : 1, 3 : 1). Po dva zadetka sta dosegla Anže 
Terlikar in Miha Ahačič, po enega pa še Rok Mubi, Jaša Jenko, 
Žan Zupan in Peter Pavc. Na Bledu so hokejisti HK MK Bled z 
9 : 1 (3 : 0, 4 : 0, 2 : 1) premagali hokejiste HDK Maribor. Vse 
odigrane tekme imajo le HK Triglav in KHL Mladost, vsi ostali 
pa ne. Na potezi je tekmovalna komisija, ki mora registrirati 
tudi te tekme. Prve četrtfinale tekme bodo na vrsti že konec 
tedna, ekipe pa se bodo pomerile na dve zmagi.

Konec tedna četrtfinale lige IHL 

Vilma Stanovnik

Kranj – Konec tedna je na po-
bočjih vulkana Etna na Sici-
liji potekalo evropsko pr-
venstvo v turnem smuča-
nju. Najuspešnejši sloven-
ski predstavnik je bil Luka 
Kovačič (TSK Olimpik), ki je 
na tekmi v vzponu za nekaj 
sekund zgrešil medaljo med 
mlajšimi člani do 23 let, v 
absolutni moški konkuren-
ci pa je dober čas zadosto-
val za preboj med najboljšo 
deseterico. »Zame je bil to 
eden izmed ciljev letošnje 
sezone, saj sem res želel po-
skusiti, kako visoko se lah-
ko povzpnem v najelitnej-
ši konkurenci. Za zdaj sem 
lahko konkurenčen v vzpo-
nu, saj je potrebna le izjem-
na pripravljenost, tako fizič-
na kot psihična, in ne toliko 
tehnika in smučanje, kjer za 
zdaj še malo pešam. V gla-
vi sem imel, po pravici po-
vedano, medaljo med mlaj-

šimi člani, zaradi česar sem 
bil maksimalno motiviran 
za tekmo. Na tekmi mi je us-
pelo res dobro držati ritem 
in ves čas sem bil v stiku z 

najboljšimi. Na koncu mi je 
deset sekund zmanjkalo za 
medaljo, vendar sem bil če-
trtega mesta med mlajšimi 
člani in desetega absolutno 
na koncu izjemno vesel, saj 
sem postavil najboljši rezul-
tat turne kariere,« je povedal 
22-letni Kranjčan Luka Ko-
vačič.

Vzpon je tudi paradna di-
sciplina Nejca Kuharja (Dru-
štvo za razvoj turnega smu-
čanja), dolga leta najuspe-
šnejšega slovenskega tekmo-
valca v turnem smučanju, ki 
je svojo najboljšo uvrstitev v 
karieri, peto mesto na tekmi 
svetovnega pokala, dosegel 
ravno na Etni leta 2012. Le-
tošnje evropsko prvenstvo je 
v močni konkurenci sklenil 
na 13. mestu v vzponu in dvaj-
setem mestu posamično. 

Slovenske barve sta zasto-
pala tudi novinec Luka Mi-
helič (TSK Olimpik) iz Nak-
lega, ki se je na tekmi v vzpo-
nu uvrstil na 38., na posa-

mični tekmi pa na 46. mes-
to, ter izkušeni Kranjčan 
Matjaž Mikloša (TSK Olim-
pik) z 41. rezultatom posa-
mično in 45. v sprintu. 

Odličen nastop Kovačiča

Jože Marinček

Kranj – Nogometna zveza 
Slovenije bi morala dobro 
premisliti, kdaj nadaljeva-
ti prvenstvo v spomladan-
skem delu, saj slabe razme-
re ne pomenijo le težav pri 
igri, ampak se uničujejo tudi 
igrišča.

Ekipa kranjskega Trigla-
va je tako v soboto vendarle 
odpotovala v Novo Gorico in 
se po tekmi z moštvom An-
karan Hrvatini domov vrni-
la brez novih točk. Čeprav so 
pripeljali številne okrepitve, 
saj je pozimi prišlo kar 11 no-
vih igralcev, so očitno Anka-
rančani že dovolj uigrani za 
zbiranje točk. Jeseni pri tem 
niso bili ravno uspešni, v 
prvih dveh tekmah nadalje-
vanja prvenstva pa so osvo-
jili štiri točke in se povsem 
približali Triglavu. 

V prvem polčasu je bil ne-
koliko več pri žogi Triglav, a 
Mateja Paala ni premagal. 
Enega nevarnejših strelov 
je v 28. minuti sprožil De-
jan Vokić, ki je udaril z gla-
vo, Paal pa je odlično posre-
doval in žogo odbil. Na dru-
gi strani so bili Ankarančani 

nekajkrat precej bolj na-
tančni, največkrat pa je po-
skušal Patrik Bordon. Gosti-
telji so povedli v 16. minu-
ti, ko je malce zunaj kazen-
skega prostora streljal novi-
nec v primorski ekipi Čazim 

Suljić, zadel prečko, žoga pa 
se je nato od Elvisa Džafiča 
odbila v mrežo. 

V uvodu drugega polča-
sa prav veliko priložnosti 
ni bilo, so pa Kranjčani spet 
zagrozili v 73. minuti, bili 

dvakrat nevarni, na koncu 
pa je Matej Poplatnik žogo 
poslal mimo gola. Pet mi-
nut pozneje je po kotu z gla-
vo streljal še Dino Suljevič, a 
tudi on je bil premalo natan-
čen. Na drugi strani so bili 
zelo blizu drugega zadet-
ka Ankarančani, ko so v 79. 
minuti izpeljali protinapad, 
do strela z roba kazenske-
ga prostora je prišel rezer-
vist Raoul Delgado, a z niz-
kim strelom zadel le vratni-
co. Kranjčani so v 81. minu-
ti ostali brez Vlada Šmita, ki 
je moral po nevarnem star-
tu zaradi drugega rumenega 
kartona z igrišča. Številčno 
prednost so Primorci unov-
čili v 87. minuti, ko je David 
Tijanič igral z roko v kazen-
skem prostoru, Aristoteles 
Romero, ki je tako kot Suljić 
posojen iz Crotoneja, pa je 
zanesljivo izvedel najstrožjo 
kazen za 2 : 0 in zmago pri-
morskega moštva. 

V nedeljo sta bili nato na 
sporedu še tekmi Maribor – 
Aluminij, ki se je končala z 0 : 
0, in Olimpija – Celje, ki se je 
končala z 2 : 1. Tekmi Rudar 
– Domžale in Krško – Gorica 
sta prestavljeni v mesec april. 

Triglav poražen z gostovanja
Kljub petkovemu sneženju so nogometaši konec tedna odigrali večino prvoligaških tekem, prestavili so 
le tekmi Rudarja in Celja ter Krškega in Gorice.

Članski ekipi NK Triglav Kranj se je konec tedna  
pridružil 32-letni Rok Elsner, ki igra na položajih v zvezni 
vrsti. / Foto: NK Triglav Kranj

Slovenske tekmovalce prihajajoči konec tedna na 
Zelenici in okoliških gorah čaka državno prvenstvo 
v turnem smučanju, in sicer 3. marca v vzponu in 
4. marca posamična tekma, na tekmovalni trasi pa 
se bodo lahko brez merjenja časa preizkusili tudi 
rekreativni turni smučarji.

Kranj – V drugem krogu 1. SKL za ženske je ekipa Triglava 
gostovala v Grosuplju in se veselila visoke zmage. Kranjčanke 
so bile s 77 : 44 boljše od ekipe Grosuplja. Triglav ostaja na 
drugem mestu prvenstvene lestvice, vodi pa Cinkarna Celje.

Zmaga Triglavovih košarkaric
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Jelena Justin

Trojček nad Celjem, ki ga 
sestavljajo Grmada, Tolsti 
vrh in Vipota, se da preho-
diti tudi v enem dopoldne-
vu. Ampak ker sem prijaz-
na in ker je čas za vzdrževa-
nje kondicije, sem tudi tok-
rat izbrala nekaj krajšega, a 
še vedno dovolj zanimivega, 
da je lahko za nekoga, ki ni 
uhojen, pravi podvig. Tokrat 
bomo obiskali Vipoto.

Avtocesto Ljubljana–Ma-
ribor zapustimo na izvo-
zu Celje center, kjer nada-
ljujemo v smeri Laškega in 
Zidanega Mosta. V središ-
ču Celja, v krožišču z vodo-
metom, nadaljujemo na-
ravnost, v smeri Laškega. V 
naslednjem semaforizira-
nem križišču zavijemo levo, 

čez reko Savinjo, takoj za 
mostom pa ostro desno. Na 
desni vidimo urejeno parki-
rišče na bregu reke Savinje 
in smerne table. Naše izho-
dišče je Zagrad. 

S parkirišča nadaljujemo 
v smeri proti vasi Tremer-
je, približno 300 metrov po 
asfaltirani cesti, ko zavijemo 
levo in nadaljujemo po cesti 
pod železniškim nadvozom 
in skozi vas Pečovnik. Po ne-
kaj sto metrih na desni strani 
zagledamo napis Vipota. Za-
vijemo v gozd in v nekaj ko-
rakih smo pri enem najvišjih 
dreves v Sloveniji, pri 50 me-
trov visoki duglaziji, ki se je 
je prijel tudi vzdevek Pečov-
niška kraljica. Prve duglazi-
je so bile tukaj posajene ok-
rog leta 1870, ko so začeli z 
načrtnim pogozdovanjem 

iglavcev na prejšnje golose-
ke naravnih bukovih goz-
dov. Mimo duglazije se zač-
nemo strmeje vzpenjati sko-
zi gozd. Hitro dosežemo raz-
potje; tako levo kot desno gre 
pot na Vipoto. Predlagam, 
da si za vzpon izberemo levo 
pot, ki nas bo najprej pripe-
ljala na razpotje Ivankovič. 
Pot zavijuga skozi gozd, po 
obilnejšem deževju je pot 
lahko zalita s hudourniš-
kim potokom. Tik pred raz-
potjem zavijemo ostro des-
no. Smo pred leseno hi-
ško z gospodarskim poslo-
pjem. Gremo mimo poslo-
pij, po nekakšnem travni-
škem pomolu, kjer je posa-
jenih nekaj sadnih dreves, 
ko nas pot spet pripelje do 
gozda. Skozi gozd strmina 
ne popusti, z desne se nam 

kmalu priključi markirana 
pot s spodnjega razcepa, ki 
pelje direktno na vrh. Ko do-
sežemo skalne pečine, se pot 
strmo vzpne pod njimi. Tik 
preden dosežemo vrh Vipo-
te, je na levi strani improvi-
zirana klopca nad globokim 
prepadom. Točka je izjemen 
razgled, a potrebna je previ-
dnost, saj je spodaj prepad. 

V nekaj nadaljnjih kora-
kih dosežemo vrh Vipote. 
Z vrha sestopimo po grebe-
nu proti vzhodu. Pot tukaj 
ni markirana. Sledimo sla-
bo vidni stezici, ki se nižje 
priključi markirani poti, po 
kateri začnemo sestopati v 
dolino. Dokaj hitro doseže-
mo razpotje, kjer smo prej 
zavili levo. Priključimo se 
že znani poti, ki nas mimo 
duglazije pripelje nazaj na 

asfaltirano cesto, po kateri 
se vrnemo na izhodišče. 

Vipota je znana tudi v sve-
tu legend, ki govorijo o slo-
venski zgodovini. Na Vipo-
ti je nekdaj bil grad, ki so ga 
ljudje imenovali Pri hudiču. 
Najprej so tam živele rojeni-
ce, kasneje pa so grad naseli-
li hudobni razbojniki. Grad 
je doletela kruta usoda. Ne-
kega večera, ko so razbojniki 
čez dan naropali bajen zak-
lad, so iz gozda prišle črne 
kreature z rdečimi očmi in 
grad je začela goltati zem-
lja, začel se je pogrezati. Še 

dandanes ljudje iščejo ome-
njeni zaklad, a našel ga bo le 
tisti, ki ima angelsko dušo. 
Kdorkoli ga je poskušal naj-
ti in je kopal v jami, ki je pod 
vrhom, je naletel le na črne-
ga psa z rdečimi očmi, ki ga 
je tako prestrašil, da se ni 
vrnil nikoli več.

Si upamo na Vipoto po 
zaklad? Eh, pustimo zaklad 
tam, kjer je, izlet na Vipoto 
si pa le privoščimo.
Nadmorska višina: 532 m
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Vipota (532 m)

Mimo Pečovniške kraljice
Križem kražem po Posavskem hribovju je knjižica pohodniških poti in zbiranja žigov na vrhovih ob Savi 
– 64 vrhov, 64 žigov, od Murovice do Kuma. Številko 48 ima Vipota. Piramida, ki jo opazujemo nad 
Savinjo, na poti od Celja proti Laškem.

Pogled na Vipoto izpred hiše z gospodarskim poslopjem / Foto: Jelena JustinStrm vzpon pod vrhom Vipote / Foto: Jelena Justin

Vrh Vipote je sicer skrit v gozdu, a tik pod vrhom je 
razgledna skala, ki nudi čudovit razgled na Zasavsko 
hribovje. / Foto: Jelena Justin

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (6 1 )

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

Oči in jetra (2. del)

Nadaljujemo pregled, kako 
s hrano, zmanjšanjem stre-
sa in razbremenitvijo čustev 
poskrbimo za uravnoteženo 
energijo jeter in posledično 
uravnoteženo energijo oči.

 

Pravilna hrana

Zmotno je razmišljanje, 
da če ne uživamo alkohola, 
ne moremo zboleti na jetrih. 
V želodcu na primer »nepri-
merna« hrana fermentira in 
tako nastaja alkohol. Kadar na 
primer po obroku zaužijemo 
sveže sadje, povzročimo alko-
holno vrenje. Sveže sadje se 
sicer predela zelo hitro, ven-
dar je sadje, zaužito po obro-
ku naloženo na vso hrano, ki 
ste jo zaužili pred tem. Sadje 
zato začne vreti in nastaja al-
kohol. Ne da bi pili alkohol, ga 
morajo vaša jetra predelati. 

Za jetra in oči je najpo-
membnejši vitamin A (zele-
na zelenjava, alge, špinača, 
korenje ...). Pomembno je, da 
je hrana čim bolj sveža in ne-
predelana, da v sebi zadrži vi-
tamine in minerale. Za jetra 
je pomembno, da uživamo 
tudi po okusu kislo hrano. 
Ko hrano pripravljamo, je po-
membno, da jo pripravljamo 

z mislijo na spremembe. In 
ko se usedemo k obroku, je 
pomembno, da jemo v miru: 
zamišljamo si, da hrana pri-
naša energijo za rast novih 
zdravih celic.

 

Zmanjšanje stresa jeter

Stres je posledica preve-
like togosti in premajhne 

prožnosti. Zato vsaka ne-
predvidena situacija povzro-
či nastajanje stresnih hor-
monov. Jeza, četudi le znot-
raj, začne najedati jetra. 
(Znana besedna zveza je, da 
nam gre nekaj na jetra.)

Ravnovesje spodbudimo 
z nežnim prijemom nevro-
limfatičnih točk na stičišču 
lasišča in čela, neposred-
no nad očesnima zenicama 
(glej skico).

Točki primemo nežno, 
kot bi se usedel metulj, z 
dvema prstoma: kazalcem 
in sredincem. Pomembno 
je, da smo med sprošča-
njem nameščeni v udoben 
stol ali pa smo kar v postelji. 
Točki držimo dve do tri mi-
nute vsaj trikrat na dan. Toč-
ki držimo še zlasti takrat, ko 
čutimo jezo ali pa so se oko-
liščine zelo spremenile in 

potrebujemo podporo, da se 
prilagodimo novostim. 

Zmanjšanje bolečine

Kadar se pojavijo bolečine v 
predelu jeter, jih zmanjšamo z 
močnim pritiskom med peto 
in šesto rebro na desni stra-
ni (tik pod prsmi pri ženskah) 
od grodnice do podpazduhe. 
Pritisk mora biti tako močan, 
da začutimo rahlo bolečino.  
Če je bolečina zaradi pritiska 
premočna, potem pritisk po-
pustimo, ker nočemo vnašati 
novih bolečin v telo. Masira-
mo dve do tri minute večkrat 
na dan. S to masažo spodbu-
dimo delovanje limfe v jetrih. 
Jetra se tako hitreje očistijo 
strupenih in odpadnih sno-
vi. S tem pritiskom sprožimo 
tudi izločanje maščobnih ce-
lic – holesterola.
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Kranj – Tako imenovani 
Kranj masters challenge je 
v kranjski olimpijski bazen 
privabil tekmovalke in tek
movalce iz vseh koncev Slo
venije, nekaj pa jih je prišlo 
tudi iz tujine. »To je prvo to
vrstno tekmovanje v Kranju, 
z njim pa se pripravljamo 
tudi že na junijsko državno 
prvenstvo za veterane. Tok
rat jih gostimo 52, in sicer iz 
Bolgarije, Italije, Hrvaške, 
Avstrije in seveda Sloveni
je. Največ je seveda sloven
skih tekmovalk in tekmoval
cev,« je povedal predsednik 
Plavalnega kluba Kranj Jože 
Krek in dodal, da je na kranj
sko tekmovanje prišlo tudi 
deset invalidov, poskrbeli pa 
so tudi za prenos v živo.

Tekmujejo tudi nekdanji 
plavalci

»Veteranska tekmova
nja pri nas še niso prav po
sebno popularna, čeprav 

jih pri pravljajo še v Vele
nju in Ljubljani. Mi si želi
mo, da bi jih bilo več tudi na 
našem koncu. Posebno po
membno je to letos, ko bo v 
Kranju avgusta tudi evrop
sko veteransko prvenstvo 
v plavanju. Tokratna med
narodna prireditev pa šteje 
tudi za slovensko pokalno 
veteransko tekmovanje,« je 
povedal podpredsednik Pla
valnega kluba Kranj Samo 

Salihovič in pojasnil, da biti 
plavalec veteran ne pome
ni, da plavajo in tekmujejo 
zgolj starejši, saj je najmlaj
ša kategorije že od 18 do 25 
let. »To je tako imenovana 
izredna kategorija, večino
ma pa tekmujejo tisti, ki so 
zaključili tekmovalno kari
ero, vendar še niso zados
ti stari za veteransko plava
nje. To se namreč začne pri 
25 letih. Kategorije so nato 
razdeljena na pet let,« je po
jasnil Salihovič in dodal, da 
pričakuje, da se bo veteran
skim tekmovalcem kmalu 
pridružil tudi nekdanji tek
movalec Peter Mankoč, ki 
se pripravlja, da bi postavil 
nov svetovni rekord v plava
nju na sto metrov mešano v 
veteranski kategoriji. Tudi 
sicer je kar nekaj nekdanjih 
plavalcev že uspešnih med 
veterani. 

»Plavanje mi je že od nek
daj všeč, odkar sem ugoto
vila, da obstajajo tudi vete
ranska prvenstva, pa se jih 
z veseljem udeležujem. V 
osnovni šoli sem trenirala 
smučanje, nato sem se pre
izkušala tudi v plavanju. Bila 
sem tudi trenerka pri Plaval
nem klubu Jesenice,« je po
vedala Tjaša Žnidar iz Lipc, 
ki se je nasmejana udeležila 
sobotnega tekmovanja. Na 
njem rezultati niso bili naj
bolj pomembni.

Pomembno je druženje

»Različna veteranska te
k movanja ne pomenijo 
zgolj preizkušanja svoje 

pri  pravljenosti in zmož
nosti, temveč so namenjena 
tudi druženju med nekda
njimi plavalkami in plavalci 

pa tudi rekreativci, ki radi 
plavajo. Najstarejši so sta
ri tudi več kot sedemdeset 
let. Tako se ob bazenu naj
de tudi več generacij,« je po
vedal predsednik Jože Krek 
in dodal, da je to tekmovanje 
nekakšna uvertura v plaval
ni miting Pingvinček, ki ga 
pripravljajo konec marca in 
je namenjen vsem kategori
jam plavalk in plavalcev. 

»Poleg tega vsako leto 
pripravimo mednarodni 
miting Kranjska čebela, ki 
je namenjen vsem tekmo
valcem vseh starosti, pred
vsem pa mladim. Na njem 
propagiramo tudi kranjsko 
čebelo,« je še povedal pred
sednik Krek in pojasnil, da 
imajo v klubu trenutno 25 

tekmovalcev, med njimi so 
nekateri že v letošnjem letu 
v svojih kategorijah dosegli 
lepe rezultate. »Imamo več 
državnih prvakov pa tudi re
prezentantko Erin Rant, kar 
je za manjši klub lep rezul
tat. Sprva je bil sedež klu
ba v Železnikih, ker pa je 
tam zgolj 25metrski bazen, 
je sedaj naš dom v Kranju, 
saj imamo tu boljše pogoje. 
Sem vozimo tudi tekmoval
ce iz Selške doline in Ško
fje Loke, prav tako pa so naši 
tekmovalci Kranja in okoli
ce,« je še povedal predse
dniki Jože Krek, ki je po
nosen, da se je klub dobro 
spoprijel tudi z izzivom or
ganizacije tekmovanj, tudi 
veteranskih. 

Veterani plavajo predvsem za užitek
Kranjski olimpijski bazen je minulo soboto gostil mednarodno tekmovanje v plavanju za veterane, tako organizatorji kot tekmovalci pa so bili navdušenji  
nad možnostjo prijetne rekreacije in druženja ljubiteljev plavanja pa tudi nekdanjih tekmovalcev.

Sobotnega tekmovanja na kranjskem olimpijskem bazenu se je udeležilo več kot petdeset 
tekmovalk in tekmovalcev. / Foto: Primož Pičulin

Jože Krek, predsednik 
Plavalnega kluba  
Kranj / Foto: Primož Pičulin

Samo Salihovič, 
podpredsednik Plavalnega 
kluba Kranj / Foto: Primož Pičulin

Veterani tekmujejo v različnih plavalnih disciplinah.
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Bled – Zadnji konec tedna v februarju je bil tudi letos namenjen 
sedaj že tradicionalnemu Ruthinemu teku, ki ga organizira Špor-
tno-humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up. Že šestič so 
ga pripravili v spomin na ultratekačico Ruth Podgornik Reš in z 
namenom ter željo pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo. 
Startno-ciljni prostor je pred Olimpijskim veslaškim centrom 
Mala Zaka, od koder se je na tek in pohod podalo 813 udeležen-
cev prireditve. »Nismo še naredili obračuna, vendar mislimo, 
da bo denarja blizu osem tisoč evrov. Ker sta nas podprla Lidl 
Slovenija in Dizajn.si, bomo pomoči potrebnim lahko namenili 
celotno donacijo,« so po prireditvi povedali organizatorji.

Ruthin tek za dober namen

Na šesti Ruthin tek na Bled je prišlo več kot osemsto tekačev 
in pohodnikov. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Februarski sneg in 
počitnice so mnogi starši iz
koristili za sankanje in igro z 
otroki na snegu. Nekateri si 
malčka, ki se je komaj skoba
cal iz plenic, želijo čim prej 
postaviti tudi na smuči, niso 
pa prepričani, kdaj je za to 
primeren čas.

»Ko otrok normalno hodi, 
ga lahko že postavimo na te
kaške smuči. Navadno je naj
več težav s primerno opre
mo, zlasti čeveljčki. Seveda 
pri tem ne mislim, da bo ot
rok takoj začel teči. Najprej 
se bo seznanil z opremo, si 
ogledal smuči, pretipal opre
mo in se morda z njo samo 
igral. Obuval in sezuval si 
bo čevlje in smuči in morda 

pred hišo naredil kakšen ko
rak. Ko pa enkrat zna s smu
čkami hoditi, pa ga že lah
ko peljemo na progo. Nava
dno se naprej drži za palice 

nekoga od starejših, ven
dar otroci hitro dobijo ob
čutek za ravnotežje,« pra
vi izkušena učiteljica smu
čarskega teka in nekdanja 

reprezentantka Milena Kor
dež in dodaja, da je nekje 
okoli tretjega leta večina ot
rok že pripravljenih, da sto
pijo na smuči, vendar pa je 
presoja o tem, koliko je ot
rok sposoben, prepuščena 
staršem.

»Na začetku je dobro, da je 
otrok brez palic, saj ga te ovi
rajo. Tako lahko sam raca, 
če pade, se dvigne in nada
ljuje. Prav zato so tekaške 
smuči za začetek boljše, saj 
se otrok laže pobere in znaj
de sam,« tudi dodaja Korde
ževa in pojasnjuje, da je pra
vi čas za vpis otroka v tekaški 
klub okoli šestega leta oziro
ma takrat, ko začne hoditi v 
šolo.

»V tekaškem klubu Tri
glav so najmlajši prvošolci. 
Otrok, ki pride v klub, mora 
biti toliko samostojen, da se 
sam obuje in sezuje in da ra
zume navodila,« dodaja Kor
deževa, ki je kot športna pe
dagoginja prepričana, da je 
otroke in mladostnike treba 
spodbujati h gibanju. 

Tudi malčki uživajo na snegu
Odkar je sneg tudi v nižinah in so tekaške proge speljane blizu domov, se 
mnogi straši sprašujejo, kdaj je pravi čas, da otroka prvič postavijo na smuči.

Otrok naj se s smučarsko opremo najprej igra in si jo 
ogleda, kmalu pa jo lahko tudi preizkusi.
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Kranj – Minuli petek zjutraj, 
ko so bile ceste ponekod še 
slabo očiščene, so se že nav-
sezgodaj zgodile tri prome-
tne nesreče. V eni od njih je 
voznik zapeljal na nespluže-
ni del vozišča in zaradi izgu-
be nadzora nad vozilom trčil 
v drugo vozilo. Zaradi nove-
ga snega je voznica zdrsni-
la z vozišča, še ena voznica 
pa je nesrečo povzročila s tr-
čenjem v odbojno ograjo na 
priključku gorenjske avtoce-
ste. Zato policisti znova opo-
zarjajo, da sta dodatna pre-
vidnost in večja pozornost v 
zimskih razmerah nujni. 

Nasveti za vožnjo v 
zimskih razmerah

Kadar sta na cesti sneg in 
led, hitrost vozila zmanjšaj-
mo in jo prilagodimo razme-
ram ter stanju vozišča. Hkra-
ti povečajmo varnostno raz-
daljo med svojim vozilom in 
vozilom, ki vozi pred nami. 
Če je treba, zavirajmo nara-
hlo in po potrebi postopno, 
z večkratnim pritiskom na 
stopalko. Smeri vožnje ne 
spreminjajmo sunkovito, 
saj vsako tako ravnanje lah-
ko povzroči zanašanje vozi-
la. Podobno velja tudi za su-
nkovito speljevanje.

Zelo pomembna je izbira 
pravilnega prestavnega raz-
merja, saj lahko premajhna 
moč na pogonskih kole-
sih zmanjša učinkovitost 

vodenja vozila in onemogo-
či potrebne popravke smeri 
vožnje, prevelika pa povzro-
či zdrsavanje pogonskih ko-
les in zanašanje vozila.

Voziti je treba čim bolj ena-
komerno, brez premočnega 
pospeševanja ali zmanjševa-
nja hitrosti. Posebno je treba 
biti pozoren na izpostavlje-
ne dele ceste, kjer se pogo-
steje pojavlja poledica.

Ker se ob snegu in poledi-
ci čas potovanja navadno po-
daljša, se je treba od doma 
odpraviti prej kot običajno, 
predvsem pa je treba biti med 
vožnjo zbran in strpen do 
drugih udeležencev. V slab-
ših razmerah so še posebej 
pomembni vozniška kultura, 

etika in solidarnost. Tudi to 
pa je za varno vožnjo še ved-
no premalo, saj mora biti tudi 
vozilo tehnično brezhibno in 
predpisano opremljeno.

Led na vozilih

Na motornih in priklo-
pnih vozilih v prometu ne 
sme biti snega, ledu, vode 
ali drugih snovi, ki bi lah-
ko vplivale na vozne last-
nosti vozila ali ki bi se lahko 
raztresale ali razlivale z nje-
ga. Stekla vozila in vzvratna 
ogledala morajo biti čista, da 
je vidljivost normalna. 

»Zaradi teh opustitvenih 
dejanj voznikov so policisti 
letos izvedli 32 ukrepov, kar 

je že do sedaj več kot lani (lani 
29). Za prekršek je predpi-
sana globa v znesku dvesto 
evrov,« pojasnjuje višji sa-
mostojni policijski inšpektor 
Bojan Kos in dodaja, da sicer 
podatka o številu prijav raz-
tresanja ne vodijo posebej. 
So pa v letošnjem letu na in-
terventno številko 113 sprejeli 
okoli deset prijav raztresanja 
ledu z vozil, čeprav je neprija-
vljenega raztresanja zelo ver-
jetno več.

»Večkrat je prijavljeno 
raztresanje ledu s tovornih 
vozil na avtocestah, obravna-
vani pa so bili tudi posame-
zni primeri povzročitve ško-
de na drugih vozilih,« doda-
ja Kos.

Zimska oprema 

Najbolj pomembni za var-
no zimsko vožnjo so ustre-
zne zimske pnevmatike, 
tehnično brezhibno vozilo, 
policisti pa opozarjajo zlasti 
na brezhibno delovanje za-
vor in svetlobnih naprav. 

Skrbno in pravočasno je 
treba preveriti akumulator. 
Pregledati, očistiti in nama-
zati je treba kabelske priključ-
ke ter preveriti stanje elektro-
lita v celicah. Treba je preveri-
ti gostoto in raven hladilne te-
kočine. Prav tako je priporo-
čljivo preveriti sistem za do-
vod zraka v vozilo, olje v mo-
torju in sistem za močenje ve-
trobranskega stekla. 

Preveriti je treba stanje 
in napetost jermena, ki za-
gotavlja vrtenje alternator-
ja, črpalke hladilne teko-
čine in drugih naprav, sis-
tem za dovod goriva (pri vo-
zilih z dizelskim motorjem 
je priporočljivo pregleda-
ti in po potrebi očistiti fil-
ter za gorivo), tesnila vrat (če 
jih bomo občasno namazali 

z glicerinom, v mrzlih dneh 
kljub mokroti ne bodo pri-
mrznila) pa tudi ključavnice 
na vratih in pokrovu prtlja-
žnika. Občasen vbrizg WD 
40 ali podobnega sredstva 
bo preprečil pomrznjenje 
ključavnice.

»V avtomobil, pripravljen 
na zimsko vožnjo, spadata 
metlica in strgalo za čiščenje 
stekel. Preverimo tudi brisal-
ce, morda je guma natrga-
na ali drugače poškodovana. 
V posodi s tekočino za čišče-
nje vetrobranskega stekla naj 
bo dovolj tekočine, ki v mra-
zu ne bo zmrznila. Napra-
ve za odmrzovanje in suše-
nje vetrobranskega stekla ter 
naprave za ogrevanje in zra-
čenje morajo zagotoviti nor-
malno vidljivost skozi stek-
lo. Pred daljšo vožnjo preve-
rimo, ali imamo v rezervoar-
ju dovolj goriva. Sneg lahko 
preseneti tudi zimsko služ-
bo in zgodi se, da vozilo z ne-
močnimi potniki obstane na 
cesti, zato tudi odeja v vozilu 
ne bo odveč,« svetujejo poli-
cisti.

Neočiščeno vozilo je lahko nevarno
Februar se sicer poslavlja, ker pa je konec tedna zapadel nov sneg, mraz in sneženje pa se obetata tudi v naslednjih dneh, policisti znova opozarjajo, da sta 
nujni dodatna previdnost in pozornost pa tudi tehnično brezhibno vozilo s predpisano opremo. Pred vožnjo je treba vozilo dobro očistiti, saj na njem ne 
sme biti snega, ledu in vode.

Ob zimskih razmerah je še posebno pomembno, da so vozila v prometu dobro očiščena in 
da smo na poti še previdnejši in strpnejši. / Foto: Primož Pičulin

Ob petkovem sneženju so policisti posneli vožnjo 
posipnih vozil na gorenjski avtocesti. Neučakani 
šoferji so najprej prehitevali eno vozilo, nato pa po 
desnem pasu še drugo. Zato policisti znova opozarjajo, 
da tako vijuganje ni dovoljeno. Obe posipni vozili sta 
bili v prometu zaradi zagotavljanja ustreznega stanja 
cest. Ker gre za vozila širših dimenzij, ki se med 
vožnjo tudi prilagajajo razmeram na vozišču, tako 
prehitevanje na kateri koli cesti tudi zaradi varnosti 
odsvetujejo.

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je minuli 
petek nadaljeval postopek, v 
katerem Komunalno podje-
tje Ljubljana, nekoč del sku-
pine Cestno podjetje Lju-
bljana, od nekdanjega Ce-
stnega podjetja Kranj, danes 
Gorenjske gradbene druž-
be, zahteva 2,012 milijona 
evrov. Gre za zadevo, ki sega 
v leto 2008, ko naj bi Cestno 
podjetje Ljubljana prek Ko-
munalnega podjetja Lju-
bljana in Cestnega podjetja 
Kranj preneslo sredstva na 
podjetje CP Naložbe z vrsto 
posojilnih pogodb med pod-
jetji, pri čemer pa naj bi de-
jansko šlo zgolj za preliva-
nje kapitala iz podjetja v 

podjetje. Pred sodnico Mari-
jo Bakovnik sta stopila teda-
nji direktor Komunalnega 
podjetja Ljubljana Zvonko 
Šavor in nekdanji direktor 
Gorenjske gradbene druž-
be Branko Žiberna. Tretji 
glavni udeleženec zgodbe, 
nekdanji direktor Cestne-
ga podjetja Ljubljana, ki je 
od leta 2013 v stečaju, Alojz 
Kramljak, se obravnave ni 
udeležil in se ni opravičil.

Zvonko Šavor je pojasnil, 
kako je do njega pristopil 
nadrejeni Kramljak in mu 
povedal, da bo Cestno pod-
jetje Ljubljana prek Komu-
nalnega podjetja Ljubljana 
posodilo 1,6 milijona evrov 
Cestnemu podjetju Kranj, 
to pa bo ta sredstva poso-
dilo podjetju CP Naložbe, 

prek katerega so menedžer-
ji CPL izvedli prevzem pod-
jetja. Na vprašanja sodnice, 
čemu je bil denar na tako za-
pleten način speljan v podje-
tje CP Naložbe, je Šavor po-
jasnil, da mu tega Kramljak 
ni pojasnil, temveč naj bi šlo 
za sredstva za poplačilo obve-
znosti. Šavor je še dodal, da 
ni dvomil, da bodo sredstva 
dobili nazaj, saj je imelo CPL 
leta 2008 šestnajst milijonov 
evrov bilančnega dobička, 
posojilo pa naj bi vrnili prek 
dividend CPL v CP Naložbe, 
ki bi posojilo vrnili CP Kranj 
in naprej po verigi posojil. 
Do vračila posojila ni priš-
lo, temveč je bila podpisana 
vrsta aneksov za podaljšanje 
roka vračila, na koncu pa ce-
sijska pogodba, s katero je CP 

Kranj preneslo terjatve do CP 
Naložbe na Komunalno pod-
jetje Ljubljana, a je bilo CP 
Kranj zavezano kot porok za 
vračilo posojila. Šavor je po-
vedal, da je zahteval realizaci-
jo cesijske pogodbe, nakar ga 
je nadzorni svet KPL odstavil 
s položaja in zamenjal nad-
zorni svet. Z direktorjem CP 
Kranj Žiberno sta se kljub 
podpisani pogodbi za 1,6-mi-
lijonsko posojilo med podje-
tjema prvič srečala šele tak-
rat na hodniku kranjskega 
sodišča. Kot je zaključil Ša-
vor, je KPL v ta posel vstopil 
izključno po navodilih direk-
torja CPL Kramljaka, iz upra-
ve CPL naj bi po njegovih na-
vedbah dobili tudi sestavlje-
ne vse posojilne pogodbe. V 
dokumentaciji pa se je znašla 

tudi kompenzacijska pogod-
ba med KPL in CP Kranj, ki 
jo je Šavor označil za pona-
redek ali čisto neumnost, saj 
KPL ni bil nikoli nič dolžan 
CP Kranj, tako ni bilo česa 
kompenzirati. Dokument pa 
je celo označil za kaznivo de-
janje. 

Drugi je na prostor za pri-
če stopil že nekdanji direk-
tor CP Kranj, danes Gorenj-
ske gradbene družbe, Bran-
ko Žiberna, ki pred upokoji-
tvijo opravlja še vlogo sveto-
valca podjetju. Zaradi odda-
ljenosti se dogodkov ni dob-
ro spominjal, v odgovorih na 
vprašanja sodnice pa je sle-
dil navedbam Šavorja, da 
ni šlo za posojila, ampak za 
prelivanje kapitala, pri kate-
rem je kot posrednik nasto-
pilo CP Kranj. Kot je dejal 
Žiberna, je takrat zaupal po-
sel direktorju CPL Kramlja-
ku, saj bi sredstva zgolj preli-
li. »To smo storili še isti dan. 
Pogodb še nismo imeli v ro-
kah, saj so jih pripravljali v 
CPL. Kasneje so se sklepali 

pogodbeni aneksi do leta 
2011, četrtega pa nisem več 
hotel podpisati, saj sem oce-
nil, da je čas, da se stvari ure-
dijo. Za ureditev sem ime-
noval posebno komisijo, ki 
jo je vodil Franc Kosi, kako 
so dogovori potekali naprej, 
pa vam bo povedal on,« je 
povedal Žiberna. »Štel sem, 
da je zadeva rešena, tudi no-
benih znakov ni bilo, da bi 
bilo CP Kranj še komu kaj 
dolžno. Začelo se je po steča-
ju CPL, ko je tudi Komunal-
no podjetje Ljubljana prista-
lo v stečajni masi. Dejstvo 
je, da s pogodbo CP Kranj ni 
imelo ne koristi ne škode, ra-
zen da moram biti danes tu-
kaj,« je dodal

Obe stranki sta ocenili, da 
je nujno zaslišanje še neka-
terih prič, med njimi tudi 
Kramljaka, zato se bo soje-
nje nadaljevalo 6. aprila z 
zaslišanjem prič, pri čemer 
je sodnica nakazala tudi 
možnost prisilne privedbe 
Kramljaka, če se ta na vabilo 
ne bi odzval.

Posredniki ali posojilojemalci
Komunalno podjetje Ljubljana v sodnem postopku od Gorenjske gradbene družbe (GGD) zahteva  
2,012 milijona evrov domnevnega posojila, pri čemer naj bi GGD odigrala zgolj vlogo posrednika.



Maša Likosar

S 
projektom je štiri
članska ekipa vse
eno nadaljevala. 
Dva meseca so pre
živeli v krogu inuit

skih družin na Grenlandiji. 
»Dokumentarni film je 

živa stvar, sproti smo se 
morali prilagajali težkim 
razmeram, predvsem nas je 
pestil hud mraz,« pripove
duje Rožle Bregar. 

V filmu slišimo štiri razli
čne jezike: »Lahko si misli
te, da smo imeli s komuni
kacijo precej težav, spora
zumevali smo se z rokami 
in risbami,« nadaljuje. Izve
mo, da pri Inuitih velja pre
govor, da ko bodo prenehali 
loviti na ledu in jesti to, kar 
ulovijo, ne bodo več obstajali 
kot narod. »Večkrat smo jed
li surovega tjulnja, kar res ni 
bilo užitno,« še pove Rožle.

Celovečerec pripoveduje 
zgodbo o kulturi inuitskih 
lovcev vzhodne Grenlandi
je, ki ji danes v neusmilje
nem naravnem okolju gro
zi izginotje. Film predstav
lja zadnje poglavje v njiho
vi dolgi in bogati zgodovini. 
Območje vzdolž obale vzho
dne Grenlandije je eno od 
najredkeje poseljenih krajev 
na Zemlji. Zaradi izolaci
je, ki jo je povzročila ledena 
kapa, tam ni bilo kolonizaci
je, prav tako je bilo to obmo
čje neznano vsem z izjemo 
lokalnega prebivalstva. A 
kljub temu je moderni svet 

le vstopil tudi sem in v prete
klih sto letih so se prebival
ci morali spopasti z drama
tičnimi spremembami. Svet 
Inuitov se spreminja izje
mno hitro, predvsem zara
di belega človeka, ki se je s 
svojimi zakoni vsilil v nji
hovo kulturo. Film Zadnji 
ledeni lovci  problematizira 
širšo tematiko in vleče vzpo
rednice z modernim sve
tom. Globalizacija in druž
bene spremembe domoro
dna ljudstva siromašijo tra
dicionalnega načina življen
ja in pristnih človeških vezi. 
Hkrati nakazuje pomem
bnost ostalin preteklosti, ki 
se na tem koncu sveta prena
šajo iz roda v rod. Film gle
dalcu približa pokrajino, ki 

jo oblikujejo ledeniki, kris
talno čista voda ter živopis
na, redka naselja. Opozarja 
tudi na pomen podnebnih 
sprememb, ki imajo močan 
vpliv na pokrajino in lahko 
povzročijo izumrtje določe
nih živalskih vrst, ter odpira 
vprašanje, ali je razvoj turi
zma za prebivalce, ki se vse 
pogosteje soočajo z revšči
no, dejansko dobra rešitev. 

Zrelost dela  Zadnji lede
ni lovci  je v tem, da z upo
rabo filmskih izraznih sred
stev bolj prikazuje kot pojas
njuje in s tem ustvari dejan
sko sliko skupnosti in njene
ga osupljivega habitata.

Zadnji ledeni lovci so 
na Festivalu evropskega 
in mediteranskega filma v 

Piranu prejeli nagrado Vilka 
Filača za najboljšo fotografi
jo, na Mednarodnem festi
valu filmske glasbe Tenerife 
pa nagrado za najboljšo glas
bo. Film je odkupila tudi naj
večja evropska televizija za 
dokumentarne filme Arte 
in tako so Zadnje ledene lov
ce začeli pred kratkim pred
vajati po izbranih kinih Art 
kino mreže Slovenije. Pre
mierno smo si ga ogledali v 
Linhartovi dvorani v Radov
ljici, kjer je projekciji sledi
la tudi predstavitev filmske 
ekipe in pogovor z režiser
jem Rožletom Bregarjem; 
konec tedna, v petek, 2. mar
ca, pa si film lahko ogleda
te tudi v Kulturnem domu 
Franca Bernika v Domžalah.

ZADNJI LEDENI LOVCI 
POSVEČENI ELI
Dokumentarni film Zadnji ledeni lovci je nastal v sodelovanju režiserjev Jureta Breceljnika in Rožleta 
Bregarja. Drugi snemalni dan je ekipo doletela tragedija. Jure, v čigar glavi je med fotografiranjem na 
Islandiji nastala ideja filma, je v Bruslju nenadoma umrl v spanju. Film je zaradi tega posvečen Juretovi 
hčerki Eli, ki je bila ob očetovi smrti stara komaj pol leta.

Ekipa z inuitskim lovcem na Grenlandiji med snemanjem filma / Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

O
semindvaj
setletna Pri
morka zase 
pravi, da je 
na glasbe

nem področju precej trma
sta. Pod zmagovalno pesem 
Eme 2018 Hvala, ne! se pod
pisuje (kot soavtorica) tako 
pod glasbo kot besedilo in 
tudi aranžma. Ker je bilo 
letos njeno vodilo moder
na glasba, je potrkala na vra
ta Tomyja DeClerqua, odli
čnega producenta elektron
ske glasbe in didžeja. »Euro
song namreč potrebuje skla
dbo, ki pretrese celo dvora
no,« pravi Lea. Doda še, da 
ima balade sicer rada, a zdaj 
ni čas zanje. Pa tudi po duši 
je bolj divja, plesalka in tako 
je oziroma so njeno pesem 
kot končni izdelek tudi 
»zapakirali« na način, kot 
smo lahko videli in slišali na 
letošnjem odru Eme.

Da je pri glasovanju skoraj 
od vseh žirij dobila dvanajst 
točk, jo je presenetilo. »Mor
da je pa ravno občutek neob
remenjenosti naredil svoje. 
Na nastop sem se res želela 
dobro pripraviti, pa ne zato, 

ker je to Ema, ampak ker se 
za vsak nastop pripravim. 
Želela sem plesati in mis
lim, da je bila to dodana vre
dnost, ki je ustvarila zmago
valno kombinacijo.«

Ko jo vprašamo, ali gre
mo v Lizbono po zmago, 
se navihano zasmeji: »Sem 
realistka, ne maram sanjari
ti o nečem. Bi bila pa zma
ga na Eurosongu na neki 
način prav zabavna, ker bi 
to pomenilo, da so šli plane
ti ravno pravi čas mimo in se 
je vse poklopilo.« Nadalju
je: »Smo majhna država in 
ne vem niti, kako bi speljali 
Eurosong ... Zdi pa se mi, da 
potrebujemo ''odštekane'', 

drugačne nastope, da smo 
sploh opaženi. Kljub temu 
da sem proti, da se poču
timo majhne – da imamo 
kompleks majhnosti, vse
eno vztrajam, da moramo 
biti drugačni: imamo lepo 
državo, imamo jezik, ki zve
ni zelo trdo in ga moramo 
zapakirati mehkeje, in več
krat sem v pesmi ubrala pot, 
da izgovarjam besede hitro 
in včasih tudi površno, da 
sploh ''pridem čez'', ampak 
na koncu mladina zna bese
dilo odpeti. Večje zmage 
od tega, da Slovenec poje s 
teboj, ni.«

Lea je postala pevka mimo
grede, ker si je vedno želela, 
da bi bila na odru. »Bila bi 
televizijska, radijska vodite
ljica …,« našteva, »vse, kar 
je v zvezi z mediji.« Privla
či jo adrenalin, ki ga doživ
ljaš na odru v živo; to jo pol
ni. Študirala je flavto, peti pa 
je začela samo zato, ker jo je, 
kot smo že omenili, mikal 
oder. Njeni starši so se na 
začetku držali za glavo, češ 
naj neha ali pa se nauči peti, 
v smehu še doda. Ostala je 
pri petju, uspelo ji je priti 
med t. i. back vokaliste v Slo
veniji. Bilo je ogromno sne
manj, oddaj, Eurosong – in 

vse te izkušnje so se po drugi 
hčerki Sii združile: Lea je kot 
osebnost postala zrelejša, 
pojavilo pa se je vprašanje, 
koga naj bi se, metaforično, 
še bala. Potem je v njeno živ
ljenje vstopil Pop TV z odda
jo Znan obraz ima svoj glas. 
In tu je Lea postala druga 
oseba: »Našla sem svoj pro
stor; ljudi, ki so enako kreati
vni kot jaz in me ne zavirajo 
pri mojem smehu; mi dovo
lijo, da govorim primorsko z 
napakami in so toliko verjeli 
vame, da so mi dali tako tež
ke izzive, da še sama nisem 
verjela, da mi bo uspelo – in 
to me je izoblikovalo v ose
bo, ki se ne boji ničesar več.«

V LIZBONO 
POTUJE LEA SIRK
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Erik Logar

D
a je Kanada po 
površini druga 
največja država 
na svetu, sem 
resnično zave-

del šele, ko sem po petur-
nem letu prek treh časov-
nih pasov iz Toronta pristal 
v Vancouvru, na obali Tihe-
ga oceana. Vancouver, ki je 
po številu prebivalcev enkrat 
večji od Ljubljane, je poln 
novozgrajenih stekleno-je-
klenih stolpnic in je obdan s 
številnimi smučišči po oko-
liških hribih. Dobro šport-
no in poslovno ozračje ter 
strpno multikulturno okol-
je so mestu omogočili posta-
ti gostitelj zimskih olimpij-
skih iger leta 2010. 

Velika znamenitost Van-
couvra je tudi istoimenski 
otok, velik za poldrugo Slo-
venijo. Iz mesta ga s trajek-
tom dosežemo v pičlih dveh 
urah. Na otoku sem spoznal 
domačine, ki se ukvarjajo s 
samooskrbnim organskim 

kmetijstvom. Odpeljali so 
me na tedensko tržnico, kjer 
– vsaj po mojem gorenjskem 
občutku – prevladujejo zelo 
visoke cene ekološko pridela-
ne zelenjave in sadja. Ni kaj, 
očitno je tudi v Kanadi posta-
lo iskanje zdrave hrane pra-
vi modni hit. Nato sem spo-
znal še lepo urejeno meste-
ce Ladysmith, ki je zaslovelo 
kot rojstni kraj znane igralke 
Pamele Anderson.

Ker otok Vancouver ni gos-
to poseljen, so se marsikje 
v objemu mogočnih sekvoj 
ohranila tudi naselja prvo-
tnih prebivalcev – Indijan-
cev. Večstoletna diskrimina-
cija in neenakopraven polo-
žaj sta pustila očiten pečat 
tudi na njihovih domovih, ki 
že več stoletij niso več šoto-
ri, temveč revne kolibe brez 
elektrike in tekoče vode, mar-
sikje celo z razbitimi okni. 
Kljub temu pa so me osup-
nili njihovi izdelki tradicio-
nalne obrti: maske, kipi in 
drugi spominki z indijanski-
mi vzorci, ki so prava paša za 
popotnikove oči. (Konec)

Po Severni Ameriki po gorenjsko (5)

NA OBALAH TIHEGA OCEANA

Na olimpijske igre leta 2010 v Vancouvru spominja tudi 
olimpijski park z ogromno olimpijsko baklo.

Priljubljena tržnica z ekološko pridelano hrano na otoku 
Vancouver

Tradicionalni indijanski leseni spomeniki so velika turistična 
znamenitost.

Glosa šolarjev

Šola je včasih prav nadležna stvar, 
kdaj po pouku sploh ne moremo več stati,
a reci, kar hočeš, nauči nas obstati,
čeprav se zdi, da krati nam življenja čar.

Vsako jutro zgodaj se zbudim,
najprej zajtrk si privoščim, 
dobro jutro vsej družini voščim,
nato pa v šolo odhitim,
pazim, da ne zamudim.
Pred poukom grem do šolskih omar, 
včasih si zaželim, da bi šolo pogoltnil požar,
na hitro se pomirim,
in že k pouku drvim.
Šola je včasih prav nadležna stvar.

Anuša M. Pintar, 9. a, OŠ Gorje

»Učenci 9. razreda so pri obravnavi Prešernove poezije 
pesniško poustvarjali. Preizkusili so se v pisanju glose in 
gazele.« Pohvale mentorici Tini Sušnik, želim si več take-
ga sodelovanja. Veliko mladij se niti ne preizkusi v pisanju, 
v resnici pa sami skriti talenti. Anušina Glosa bo zaradi 
dolžine objavljena v treh delih. Meta

PESMI MLADIH

Mateja Rant

V 
okviru počitni-
ških aktivno-
sti v Škrlovcu 
so se med dru-
gim odpravili v 

trampolinski park, drsali, se 
zabavali ob aktivnostih na 
snegu, plavali in čofotali v 
vodnem parku ter se spozna-
li z aikidom, petek pa so pre-
živeli v Škrlovcu, kjer so si ta 
dan povsem sami pripravili 
kosilo. »Pripravili smo raž-
njiče in rižoto z zelenjavo, 
saj spodbujamo, da otroci 
jedo tudi zelenjavo. Seveda 

ne sme manjkati sladica – 
tokrat smo pripravili zlo-
ženko z biskvitom, pudin-
gom in sadjem,« je razloži-
la strokovna delavka Škrlov-
ca Maja Kurnik.

»Ves teden sem bil tukaj, 
bilo je zelo zanimivo,« je bil 
navdušen štirinajstletni Kuj-
tim Kabashi, ki pravi, da se 
je tako tudi med počitnica-
mi lahko družil s prijatelji 
in mu dolgčasa ni bilo treba 
preganjati doma pred televi-
zijo. Enajstletni Lorik Gjokaj 
je zagotovil, da je užival prav 
v vseh dejavnostih, ki so jih 
med počitnicami pripravili v 
Škrlovcu. »Lepo mi je bilo, da 

sem se lahko vsak dan igral 
s prijatelji. Tudi sicer popol-
dneve pogosto preživljam v 
Škrlovcu,« nam je zaupal. 
Osemletni Lukas Štirn se je 
v petek zlasti veselil priprave 
sladice, ki je sledila po kosi-
lu. »Naša skupina je nareza-
la sadje, še prej pa smo poma-
gali speči biskvit in pripravi-
li čokolado,« je natančno opi-
sal postopek priprave sladi-
ce. Najbolj je bil sicer nav-
dušen nad plavanjem v vod-
nem parku, kamor so se 
odpravili v sredo. Pri pripra-
vi sladice je sodelovala tudi 

devetletna Katarina Tomše, 
ki se je pohvalila, da je pov-
sem sama ubila jajca v skle-
do in jih stepla. »Tudi mami-
ci namreč doma pomagam 
peči.« Najmlajšega udele-
ženca počitniških aktivnos-
ti v Škrlovcu, šestletnega Eri-
ka Bučana, je najbolj navdu-
šil aikido. »Bilo je zelo zani-
mivo, telovadili smo in ska-
kali čez žoge,« je pojasnil. V 
skupnem druženju sta uživa-
la še prijatelja Gaber Dolenc 
in Anže Petrovič. »Res sva se 
imela super, tu se prav spros-
tiva,« sta nam zaupala.

SAMI PRIPRAVILI KOSILO
Od dvajset do petindvajset otrok je zimske počitnice pretekli teden preživljalo v Dnevnem centru za 
mlade in družine Škrlovec, kjer so jim dneve zapolnili s številnimi zanimivimi dejavnostmi. 

Udeleženci počitniških aktivnosti v Škrlovcu so si v petek 
sami pripravili kosilo in ga z užitkom tudi pojedli.

Najbolj težko so čakali sladico.

V Osnovni šoli Orehek Kranj bodo v soboto, 3. marca, ob 
8. uri pripravili Festival naše prihodnosti, s katerim želijo 
učencem približati različna znanja in veščine, ki jih pri 
pouku ne spoznajo. Na festivalu pričakujejo več kot 350 
učencev iz dvajsetih gorenjskih osnovnih šol. Zanje bo 
delavnice pripravilo več kot štirideset mentorjev z osnov-
nih šol ter predstavnikov Šolskega centra Škofja Loka, 
zavoda Mepi, OpenLaba, pedagoške fakultete in Onko-
loškega inštituta Ljubljana.

Šesti festival naše prihodnosti
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iKoroška poje je izjemno lep koncert pevskih zborov, ki ga orga-

nizira Krščanska kulturna zveza iz Celovca. Na tem koncertu se 
vsako leto predstavijo najpomembnejši pevski zbori iz Koroške in 
tudi Slovenije. Na letošnji prireditvi bodo nastopili: MePZ J. P. Gallus 
iz Celovca, Zbor nižje stopnje Slovenske gimnazije, Kvintet Donét iz 
Podjune, New Times Jazz Combo iz Šmihela, Tamburaški ansambel 
Loče, Gabriel Lipuš (tenor) in Elisabeth Väth-Schadler (klavir), DePZ 
Zavoda sv. Stanislava iz Ljubljane in MePZ F. B. Sedej iz Števerjana. 
Mi se bomo najprej odpeljali v Železno Kaplo in se sprehodili po 
mestu. Kdor bo želel, bo šel k maši. Po kosilu se bomo odpeljali v 
Celovec, kjer se bomo predali uživanju v poslušanju petja koroških 
pevskih zborov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek.

Cena vključuje: prevoz, kosilo, vstopnico za prireditev Koroška 
poje v Celovcu in DDV. 

Koroška poje
Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina 
Kranj ob 6.50, z AP Mercator Primskovo ob 7.00, z AP 
Škofja Loka ob 7.25.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred 
izletom, zaračunamo potne stroške. 

IZLET /  NEDELJA,11. MARCA 2018

CENA: 40 €
(ob prijavi najmanj 45 gostov)

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

Medvode – Večer filmske glasbe je v Medvodah eden 
najbolje obiskanih glasbenih dogodkov leta. Na letoš-
njem, desetem po vrsti, so bili glavni gostje glasbeniki 
Policijskega orkestra. Gre za najboljši pihalni orkester v 
državi, povsod zelo zaželen, zato letno nastopa več kot 
250-krat. Organizatorju Juretu Galičiču ga je kljub temu 
uspelo pripeljati, tako da je več sto poslušalcev v med-
voški športni dvorani uživalo v vrhunskem nastopu, na 
katerem so skozi glasbo budili spomine na mnoge filmske 
klasike. Nastop je obogatila solistka Štefica Stipančević - 
Steffy, ki je med drugimi skladbo iz filma Lepotica in zver 
zapela skupaj z Matjažem Mrakom, sicer klarinetistom 
Policijskega orkestra. Koncert je s petimi skladbami zače-
la Godba Medvode, ki je edina nastopila na vseh desetih 
Večerih filmske glasbe.

Jubilejni Večer filmske glasbe

Jože Košnjek

V 
bohinjski kotlini 
je bilo v preteklo-
sti več poskusov 
za ustanovitev 
pihalne godbe, 

vendar se nobeden ni pos-
rečil. Prelomno je bilo leto 
1998, ko so glasbeni zane-
senjaki s tedanjim in sedaj 
že pokojnim župnikom Pav-
lom Uršičem na čelu usta-
novili Glasbeno društvo 
Bohinj. Srce jih je bolelo, 
ko so med mladimi srečeva-
li veliko glasbenih talentov, 
ki doma niso imeli možno-
sti glasbenega izobraževan-
ja in nastopanja.

V okviru društva so zače-
li s pomočjo glasbenikov od 
drugje z učenjem štirih, za 
godbo osnovnih glasbil in 
1. maja leta 2000 je Godba 
Bohinj prvič zaigrala budni-
co po vaseh bohinjske doli-
ne. Prvi dirigent je bil Danijel 
Leskovic, drugi Marko Žiro-
vnik, sedanji, tretji, pa je od 
lanskega septembra naprej 
Martin Pustinek. Nada Fre-
lih, godbenica in dolgoletna 

predsednica godbe, ki jo je 
nasledil Klemen Zupanc, 
pove, da težko shajajo, čep-
rav delajo pogumno in zavze-
to. Največ težav imajo z zago-
tavljanjem denarja za delova-
nje in s skrbjo za nove god-
benike. Mnogi odhajajo in je 
treba najti nove. Kljub temu 
da deluje v Bohinju oddelek 
radovljiške glasbene šole, 

sami še naprej izobražujejo 
godbenike. Godbeniki so pre-
pričani, da so Bohinjci nanje 
lahko ponosni. To vsako leto 
dokazujejo z udeležbo na pri-
reditvah, na katerih igrajo, še 
posebej pa na tradicionalnih 
božično-novoletnih koncer-
tih v Domu Joža Ažmana.

Praznovanje dvajsetletne-
ga jubileja se je že začelo z 

nedeljskim koncertom pri 
Avseniku v Begunjah, ki ga 
je doživeto, po bohinjsko, 
povezovala domačinka Luci-
ja Grm, znani glas Radia Slo-
venija in Četrtkovega večera. 
Jubilejnih prireditev bo še 
več, osrednja pa bo v soboto, 
18. avgusta, ko bodo Bohinj-
ce navduševale tudi godbe iz 
drugih krajev.

PRAZNIČNO LETO 
BOHINJSKE GODBE
Leto 1998, ko je bilo v Bohinju ustanovljeno Glasbeno društvo Bohinj, je tudi rojstno leto Godbe Bohinj.

Godba Bohinj z dirigentom Martinom Pustinekom in voditeljico programa Lucijo Grm po 
nedeljskem koncertu pri Avseniku / Foto: Jože Košnjek

Kranj – V soboto, 3. marca, bo ob 22. uri v Klubaru nastopil 
glasbenik Rudi Bučar. Priznani primorski avtorski glasbeni 
ustvarjalec, ki v zadnjem obdobju s svojimi nastopi polni 

koncertna prizorišča po celotni Sloveniji, se rad vrača v 
gorenjsko prestolnico. Bučar velja za izvirnega kantavtorja 
in poustvarjalca istrske glasbene kulturne dediščine, svojo 
kakovost pa dokazuje tudi s številnimi prejetimi nagradami 
na glasbenih festivalih.

Rudi Bučar prihaja v Klubar
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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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Maša Likosar

B
ilo je leta 1961, ko 
je generacija osmo-
šolcev stare Osnov-
ne šole Franceta 
Prešerna, kasneje 

se je preimenovala v Osnov-
no šolo Simona Jenka Kranj, 
še poslednjič sedla v šolske 
klopi. Po 57 letih so se pono-
vno srečali, tokrat že tret-
jič, fizično spremenjeni, a v 
sebi še vedno otroško razpo-
sajeni, čeprav so danes stari 
sedemdeset let. 

Snidenje sta organizirali 
Darija Žumer in Irena Ven-
celj. Slednja je članica krož-
ka Kranjčani, ki je pred krat-
kim pripravil razstavo En ten 
tenera v galeriji Mestne hiše 
Kranj. Na ogled so slike in 
stare igrače, združeni spomi-
ni na otroštvo v mestu Kranj 
izpred mnogih let. Irena, ki 
je prispevala nekaj slik raz-
reda in pevske revije, je ob tej 
priložnosti želela zbrati svoje 
sošolce iz osnovnošolskih klo-
pi ter jih pod vodstvom kusto-
sinje popeljati po razstavi. 

Po ogledu so si v Starem 
Mayrju pripovedovali zgo-
dbe iz svojih življenj; vrni-
li so se v čas, ko še ni bilo 

računalnikov ter pametnih 
telefonov, ko so se otroci še 
družili, načrte tkali iz vet-
ra ter se brezskrbno podili 
za žogo. Darija pripoveduje: 
»Tedaj smo bili razdeljeni v 
tri razrede, ne spomnim se 
pa točno, kdo je sodil v kate-
rega – in to bi rada razjasni-
la. Naše razredničarke so bile 
Martina Bidovec, Elizabe-
ta Šemrov in Eda Bohanec.« 
Najbolj všeč ji je bil zaključni 
izlet. »Šli smo v Opatijo. Pre-
spali pa smo zgolj dve noči, 
za kar je bil kriv naš razred. 

Bili smo zelo navihani. Zve-
čer, ko je šla razredničarka 
spat, smo oblekli kopalke in 
se šli kopat. Učiteljica je pri-
norela v spalni srajci na oba-
lo. Bil je cel cirkus. Nasled-
nji dan smo spakirali in odšli 
domov.«

Irena pa se spominja, da 
sta se s sošolko Etko na poti 
iz šole radi ustavljali na vrhu 
Savnikove vile, kjer sta se 
»igrali princeske«, domov 
pa sta se vračali pozno in bili 
zato okarani. Nikoli tudi ne 
bo pozabila, da je bil v petem 

razredu zelo priljubljen strip 
Mikija Mustra, in ker je imel 
sošolec Brane likovni talent, 
je vsako jutro že pred pou-
kom na tablo narisal Trdonjo 
in druge stripovske junake.

Srečanja se je od 54 nekda-
njih sošolcev in sošolk ude-
ležilo približno trideset. Iz 
vseh paralelk naj bi jih bilo 
vsaj sedem že pokojnih, tri-
je živijo v Nemčiji, sicer so 
se pa večinoma udomačili 
na Gorenjskem. Žal pa jim 
ni uspelo stopiti v stik z vse-
mi nekdanjimi sošolci. 

SPOMINI NA  
OSNOVNOŠOLSKE DNI
Nekoč so otroci raziskovali mestne ulice, kranjske »gase« so bile njihovo igrišče. Razpeti so bili med 
Glavnim trgom, Tavčarjevo, Jenkovo in Tomšičevo ulico. Njihov besednjak je poznal gumitvist, hulahup, 
tanc šolo; igrali so se dame in gospode.

Sošolci, ki so osmi razred zaključili leta 1961 na OŠ Franceta Prešerna / Foto: Gorazd Kavčič

Obujali so spomine ob gledanju osnovnošolskih fotografij. 

Na Bledu sta se 14. februarja 2018 poročila Tomaž Vider-
gar in Nataša Pirc.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 10 deklic in 13 dečkov. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2375 gramov, najte-
žjemu dečku pa je babica natehtala kar 4810 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 11 deklic in 9 dečkov. Najtežja je bila 
deklica, ki je ob rojstvu tehtala 4370 gramov, najlažjemu 
dečku pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri 3050 gramih.

Novorojenčki

»Breza«
Pozdravljeni, zopet vam pi
š em, da mi pogledate v pri
hodnost. Kaj lahko pričaku
jem glede zaposlitve, se bom 
morala seliti ali morda ne bo 
treba? Ali bo kdaj konec vseh 
mojih težav, saj res ne vem, 
kako naprej? Zanima me tudi 
za sina, njegova služba in lju
bezen. Lep pozdrav.
Z vsem zanosom se vese-
lite prihodnosti in ste pri-
pravljeni na spremembe, ki 
vam vedno znova popestrijo 
življenje. Tudi tokrat lahko 
pričakujete preobrat, saj 
stvari niso take, kot so vide-
ti. Okolica bo sprejela vaše 
mnenje in verjeli vam bodo 
na besedo. Ljudje vejo, da 
se lahko zanesejo na vas in 
zato vam nikoli ni manjkalo 
prijateljev. V težjih preizkuš-
njah vam stojijo ob strani in 
skupaj   zmorete premagati 

marsikaj. Vaše skrbi so videti 
veliko večje, kot so v resni-
ci. Kasneje se bo izkazalo, 
da so bile prepreke le del 
poti k še večjemu uspehu. 
Stanovanje bo ostalo v lasti 
vam, saj selitve v drug kraj ni 
videti. Finančno stanje se bo 
v tem letu izboljšalo. Videti 
je stalen pritok denarja, kar 
lahko pomeni zaposlitev. Pri 
sinu za zdaj ni videti pose-
bnosti glede službe. Njego-
vo ljubezensko življenje je 
postalo zapleteno. Tukaj mu 
ne morete čisto nič pomaga-
ti. Stojte mu ob strani in ga 
poslušajte. Odločilo se bo 
njegovo srce. Ne smete se 
več toliko obremenjevati, saj 
zato ne bo čisto nič drugače. 
Želim vam vse dobro.

»Zdravje«
Pozdravljeni. Najprej naj vam 
zaželim vse dobro v novem 

letu! Pri nas smo praznovali 
še lepo, potem pa se je začelo 
... s hčerkinim zdravjem. Zato 
lepo prosim za vaše mnenje, 
kako bo z njo. 
Hitro minevajo dnevi, saj je 
pred nami že mesec marec. 
A za lepe želje ni nikoli pre-
pozno. Tudi jaz vam želim, 
da vam to leto prinese same 
dobre, pozitivne trenutke. 
Pogledala sem hčerino zdra-
vje. Upam, da se je v tem 
času, ko ste mi pisali, že kaj 
spremenilo. Vidim razne 
preglede pri specialistih, na 
koncu bi rekla, da pride do 
diagnoze oziroma je bilo nje-
no zdravstveno stanje posle-
dica stresa. Sicer so neka 
zdravila, a ni nujno, da bodo 
veliko pomagala. S priho-
dom pomladi se bo tudi ona 
počutila na splošno veliko 
bolje. Je zelo čustvena oseba, 
dovzetna za zunanje vplive, 

kar ji je včasih tudi v škodo. 
Na koncu bo vse v redu. Ob 
skorajšnjem rojstnem dnevu 
ji želim vse najboljše. Srečno.

»Ljubezen«
Več dajem, manj dobim. Zani
ma me, ali se to kdaj spreme
ni. Mislim, da osebi, za kate
ro naredim vse in še več, ne 
pomenim čisto nič. 
Ne smete misliti, da se 
morate spremeniti. Ostanite 
to, kar ste, taki ste najboljši. 
Seveda je pač tako, da nekate-
ri ne znajo dajati, radi pa vza-
mejo vse, kar se jim ponuja. 
Ne bi bilo narobe, če se čisto 
malo umaknete, le toliko, da 
se zave, da vi in vaša ljubezen 
niste nekaj samoumevnega. 
Seveda mu veliko pomenite, 
a on kar misli, da je v redu 
tako, kot je. Ima vas rad in 
zveza brez dvoma napredu-
je. Lep pozdrav.

Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto za 
bralko s šifro Pomlad 18. 
Zadnjič smo pogledali tri 
karte za mesec april, in sicer 
Nenadna sreča, Upanje, Tat, 
in še karte za mesec maj 
Smrt, Žalost, Neiskrenost. 
Danes pa imamo za mesec 
junij karte Sodnik, Bolezen 
in Pismo. V tem mesecu 
imamo navadno priprave na 
dopust in smo bolj takšnega 
lahkotnega ritma, nikomur 
se kam posebno ne mudi in 
vse skupaj nam deluje bolj 
enostavno. Pri bralki pa bo, 
kot vidimo, malce drugač-
ne. Sodnik je močna karta in 
ima lahko veliko pomenov. 
Kot prvo je vsekakor odlo-
čanje in sprejemanje strani, 
dobro ali slabo, minus ali 
plus. Tehtanje, ali priti z res-
nico na dan ali pa je bolje še 
malo počakati. Nihče se ne 
more namesto nas odločati, 
le mi sami. Ob karti Oficir 
bi Sodnik lahko predstav-
ljal zdravnika ali bolnišnico. 
Bolezen, ki je ob Sodniku, ni 
nujno bolezen. Rekla bi, da 
je le neko stanje nemoči ali 

rahle depresije, saj bralka za 
zdaj še ne upa sprejeti dolo-
čenih sprememb, za katere 
se zaveda, da ji lahko v celo-
ti spremenijo življenje. Ne 
sme se ukvarjati s slabo ves-
tjo, kaj le bodo rekli drugi in 
kakšen bo splošni odziv oko-
lice. Treba je postaviti sebe 
na prvo mesto. Karta Pismo 
je čustveno obarvana in nam 
da vedeti, da je bralka zelo 
čustvena oseba, da je njena 
dilema ljubezenske narave 
in dobila bo potrditev iz nas-
protne smeri. Večina skrbi je 
odvečnih in neutemeljenih. 
Na naslov tanja.70@hotmail.
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 že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  
vaše predloge sporočite Alenki Brun  
po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005.  
Presenetite, razveselite, dodajte  
piko na i dogodkom z objavo  
v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do petka, 9. marca 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

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

Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in 
razburljivim videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki 
bodo poskrbeli za udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. Želite tudi sami 
odkrivati nove poti? Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija 
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

VW_Dilerski_TRoc_2017_137x198.indd   1 09/01/2018   09:36
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Igralka Jennifer Lawrence (27), ki je bila že 
pri dvajsetih nominirana za oskarja, dve 
leti kasneje pa bila z njim nagrajena, je 
pri komaj štirinajstih zaključila šolanje in 
nima diplome. “V šoli sem imela težave. 
Nikoli se nisem imela za pametno,” je 

povedala igralka, ki pravi, da se je prvič počutila inteli-
gentno ob branju scenarija za vlogo Rdeči vrabec, ki sedaj 
prihaja tudi v naša kina. Vedno je vedela, da si želi igrati, 
in sledila je svojim sanjam.

Jennifer pri štirinajstih pustila šolo

Umrla je triinpetdesetletna igral-
ka  Emma Chambers, znana po vlogi 
Honey iz filma Notting Hill, ki so ga pred-
vajali konec prejšnjega stoletja. “Z veliko 
žalostjo sporočamo, da je umrla Emma 
Chambers. V letih svojega dela je ustva-

rila veliko karakterjev, privabila veselje in smeh na obraze 
mnogih in bo zelo pogrešana,” je zapisal njen predstav-
nik. Med drugimi je zaigrala tudi v komediji Vikarka iz 
Darbyja. Za njo žaluje mož, igralec Ian Dunn.

Umrla je Honey iz filma Notting Hill

Petinštiridesetletni igralec 
Josh Duhamel, ki se je lani 
po osmih letih razšel s pev-
ko Fergie, je v zvezi z osem-
indvajsetletno igralko Eizo 
Gonzales. “Kot kaže, gre za 

resno zvezo. Svoj prosti čas preživljata skupaj in v družbi 
prijateljev,” je povedal vir za Yahoo. Igralka je bila pred 
tem opažena v družbi Calvina Harrisa in Liama Hemswor-
tha. Novi par novice še ni potrdil.

Josh se videva z mlado Eizo

Britanski komik in igralec Stephen Fry 
(60) je razkril, da boleha za rakom pro-
state. Proti bolezni se bori zadnja dva 
meseca, prestal pa je tudi že operacijo. 
“Bil sem v nedobrodošlih in nepričako-
vanih težavah. Za zdaj kaže dobro,” je 

potrdil Stephen, ki se je svojim oboževalcem opravičil za 
pozno pojasnilo. V preteklosti se je spopadal z depresijo.

Stephen Fry zbolel za rakom

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
erjetno si bom 
zapomnila tre-
nutek, ko se je 
prenos začel in 
sta se na malem 

zaslonu prikazala tokratna 
voditelja Eme 2018 – Rai-
ven in Vid Valič. Ob njunem 
uvodnem nagovoru, ki naj 
bi bil šaljiv, je bila v avli tiši-
na. Gledali smo eden druge-
ga in čakali, kdo se bo prvi 
odzval … Smeh smo sliša-
li šele, ko se je na zaslonih 
pojavila Andreja Andrassy, 
Hrvatica, standup komičar-
ka, ki se je tokrat oglašala 
iz tako imenovanega green 
rooma oziroma druge avle 

v pritličju – če se ne motim, 
je ta ob službenem vhodu v 
televizijsko hišo. Do konca, 
ko je za mikrofon prijel Nejc 
Šmit, smo se tudi novinarji 
v »naši« avli že »ufurali« v 
sobotni finalni izbor. 

Zdelo se nam je, da se izbor 
odvija izjemno hitro, in ker 
so nastopajoči svojo pesem 
predstavili v istih oblačilih 
kot na predizboru, smo v šali 
pomislili, da so morda upo-
rabili stare posnetke. A je 
nastop Lare Kadis, dekleta v 
rožnati »princeskasti« oble-
ki dokazal, da to ne bo drža-
lo, saj je imela na predizboru 
krono, zdaj pa je bila brez nje. 

Osem finalistov – Lea Sirk, 
Indigo, Ina Shai, BQL, Mari-
na Martensson, Lara Kadis, 

Proper in Nuška Drašček – 
je odpelo, sledilo je glasova-
nje. Vmes smo na Eminem 
odru prisluhnili še Raiven 
ter gostoma Omarju Naber-
ju in simpatični temnolaski 
Amayi oziroma Maji Keuc. 

Žirij je bilo tokrat šest: 
žirija slovenskega uradne-
ga kluba oboževalcev pesmi 
Evrovizije, glasbenih ustvar-
jalcev in izvajalcev ter radij-
ska in televizijka ter medna-
rodna žirija, v kateri so bili 
zbrani nekdanji nastopajo-
či na Evrosongu iz različnih 
držav, med njimi tudi Avs-
tralije. Skoraj vse žirije so 
največ, dvanajst točk name-
nile Lei Sirk in njeni pes-
mi Hvala, ne!, medtem ko 
je mednarodna žirija dala 

največ točk edini gorenjski 
predstavnici, dekletu, ki pri-
haja iz Radomelj, njen dru-
gi dom pa je že nekaj let 
London – Ini Shai oziroma 
Martini Šraj ter njeni pesmi 
Glow. V predizboru smo sli-
šali slovensko različico, ki 
nosi naslov V nebo. Gledal-
ci pa so izbrali svojo pesem 
in pričakovano sta prvo mes-
to osvojila brata Piletič oziro-
ma duet BQL s pesmijo Pti-
ca, ki pa v angleščini sliši na 
ime Promise. V končnem je 
tako zmagala Lea Sirk, ki bo 
maja odpotovala na 63. tek-
movanje za pesem Evrovi-
zije v Lizbono. Slovenijo bo 
zastopala v drugem predi-
zboru, tako da bomo zanjo 
držali pesti 10. maja 2018.

FINALE LETOŠNJE EME 
Ko smo novinarji spremljali finalni prenos letošnje Eme v avli Televizije Slovenija ob glavnem vhodu 
v televizijsko hišo, smo ugotovili, da smo pravzaprav v vetrolovu stavbe, a smo bili vsaj s končno 
zmagovalko zadovoljni – vsaj večina, če ne vsi.

V družbi dueta BQL sta bili med drugimi tudi nasmejani 
pevki Nika Zorjan in Manca Špik. / Foto: Tina Dokl

Voditelja Vid Valič in Sara Briški Cirman z umetniškim 
imenom Raiven / Foto: Tina Dokl

Zmagovalka Lea Sirk je namenila kameri in gledalcem 
»srčni pozdrav«. / Foto: Tina Dokl

Ina Shai oziroma Martina Šraj je dobila največ glasov 
mednarodne žirije. / Foto: Tina Dokl

Tudi Maja Keuc ima umetniško ime – Amaya; v ozadju je 
Nejc Šmit. / Foto: Tina Dokl

Omar Naber in plesalec Jernej Kozan, ki je na odru 
interpretiral Omarjevo pesem. / Foto: Tina Dokl

Vodenje zelene sobe ali »green rooma« slovenske 
Eme 2018 so letos zaupali sproščeni kolumnistki 
in komičarki Andreji Andrassy, ki sicer prihaja iz 
Hrvaške, a ji je šlo vodenje v slovenščini dobro od rok. 
Na domačih tleh je dekle precej znano, vedno bolj 
priljubljena pa je tudi pri nas. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik
Nedelja – kosilo: kostna juha z rezanci, jabolčni hren, pražen 
krompir, kitajsko zelje s fižolom v solati, buhteljni; večerja: 
radičeva solata s sirom, ajdov kruh z orehi, čaj
Ponedeljek – kosilo: zelenjavna juha, rižota z jajčevci in papri-
ko; večerja: pretlačene banane s skuto, malinami in tolčeno 
smetano, drobno pecivo, sadni čaj.
Torek – kosilo: kruhova juha, okisan krompir s česnom in če-
bulo, oslič po dunajsko, kruh; večerja: palačinke z marelično 
marmelado, drobno pecivo, marelični sok
Sreda – kosilo: dušeno kislo zelje, pire krompir, skutni zavitek, 
sadni sok; večerja: široki rezanci z maslom, orehi in medom, 
pečena jabolka
Četrtek – kosilo: jota, ajdovi žganci z maslom, vroče mleko; 
večerja: topli kruhki s sirom, bela kava
Petek – kosilo: korenjeva juha s kosmiči in jajcem, šarenka po 
tržaško, pretlačen krompir s sladkim zeljem po dalmatinsko; 
večerja: popečeni jajčevci, jogurtove miške, bela kava
Sobota – kosilo: ješprenj s fižolom, gomoljno zeleno, kore-
njem in rumeno kolerabo, okisan krompir, slana belokranjska 
pogača; večerja: ostanki od kosila, riževa solata s karijem

Rižota z jajčevci in papriko
Za 4 osebe potrebujemo: 2 srednje velika jajčevca, po 1 sko-
delico kuhane pire in dolgozrnatega riža, 1 steblo pora (ali 1 
čebulo), 1 rdečo in 1 zeleno papriko, 3–4 žlice (oljčnega) olja, 
sol in poper, ščep posušenega majarona ter 1 žlico seseklja-
nega peteršilja.
Jajčevce narežemo na kocke, por na kolesca, papriki očistimo 
in narežemo na rezance ali na kockice. V posodi segrejemo 
olje, dodamo narezane jajčevce, jih na hitro popečemo in 
preložimo na krožnik. Nato na olju malce popražimo por ali 
čebulo, ki ne sme porjaveti. Dodamo še papriko in pražimo, da 
se ta malce zmehča. Zdaj jajčevce vrnemo v posodo, dodamo 
riž, piro in majaron, popramo in solimo ter prilijemo dve sko-
delici vode. Ne mešamo več. Ko je riž kuhan, jed odstavimo, 
potresemo peteršilj in takoj ponudimo.

Slana belokranjska pogača
Za en večji pekač potrebujemo 1 kg moke tip 500, 1 kocko 
kvasa (4 dag), ščep sladkorja in soli, 1 žličko kumine, pol žličke 
popra v zrnu, mlačno vodo, 1 jajce za premaz, nariban sir.
Kvas zdrobimo v toplo vodo, dodamo sladkor in malo moke 
ter pustimo, da vzhaja. Moko presejemo v skledo, v sredini 
naredimo jamico, vanjo zlijemo vzhajan kvas, malo olja in malo 
tople vode, stolčeno kumino in poper, še malo posladkamo in 
ob robu moko solimo. Vse skupaj zmešamo, zgnetemo, pus-
timo vzhajati. Vzhajano testo zvrnemo na pomazan pekač, ga 
lepo poravnamo, pustimo, da še enkrat vzhaja, nato pa ga s 
kolescem zarežemo na kvadratke (približno pet krat pet centi-
metrov). Premažemo jih s stepenim jajcem, po vrhu natrosimo 
nariban sir. Tako pripravljeno pogačo damo v pečico, segreto 
na 220 °C, kmalu zmanjšamo na 180 do 200 °C in pečemo 
približno 40 minut. Še toplo zlomimo po pregibih.

Mesna musaka
Kar nekaj jih meni, da je 

priprava musake zapletena 
in zamudna; vendar ni tako. 
Za njeno pripravo potrebu-
jemo malenkost dalj časa, 
ampak ko dobimo tako oku-
sno jed, je ves čas poplačan.

Za pripravo mesne musa-
ke potrebujemo: približno 1 
kg krompirja, 0,5 kg mlete-
ga mesa, 1 čebulo, 2 stroka 
česna, 1 paradižnik, 2 dl pa-
radižnikove mezge, pol žlič-
ke mlete paprike, 1 šopek 
peteršilja (ali 1 žlička suhe-
ga peteršilja), sol in poper, 2 
žlici olja, 2,5 dl mleka, 2 jaj-
ci, 1 kislo smetano (180 g), 1 
pest sira.

Krompir olupimo, nare-
žemo na približno 0,5 cm 

debela kolesa in ga do polo-
vice skuhamo v rahlo osolje-
ni vodi ter odcedimo. Čebu-
lo in česen olupimo ter ju na 
drobno sesekljamo. Prepra-
žimo ju na žlici olja. Doda-
mo mleto meso in pražimo, 
dokler meso ne porjavi. Po 
okusu posolimo in popra-
mo, dodamo na kocke na-
rezan paradižnik ter zalije-
mo s paradižnikovo mez-
go. V pokriti posodi kuha-
mo 20 minut. Začinimo z 
mleto rdečo papriko in pe-
teršiljem. Dobro premeša-
mo in kuhamo še 5 minut. 
Globok pekač premažemo z 
žlico olja. Dno pekača prek-
rijemo z napol kuhanim 
krompirjem. Čez krompir 

nadevamo del mesne oma-
ke. Čez mesno omako po-
novno položimo krompir. 
Postopek ponavljamo, dok-
ler nam ne zmanjka krom-
pirja in omake. V posodi z 
metlico na hitro stepemo jaj-
ci, zalijemo z mlekom in ki-
slo smetano ter dobro pre-
mešamo. S pripravljenim 
prelivom prelijemo musako. 
Z vilicami večkrat zabode-
mo v musako, da preliv pre-
ide tudi v spodnje plasti. Po 
vrhu potresemo z naribanim 
sirom. Musako pečemo v pe-
čici, ogreti na 170 °C, 45 mi-
nut. Da se musaka po vrhu 
ne zapeče preveč, jo med 
peko po potrebi pokrijemo 
z alufolijo. Pečeno musako 

postavimo iz pečice in jo 
pred postrežbo pustimo stati 
v pekaču še 10 minut.

Nasvet: Za lahko različi-
co kislo smetano zamenja-
mo z jogurtom, za mleto 

meso pa zmeljemo pu sti 
kos mesa. Za omako lah-
ko uporabimo tudi klasično 
bolonjsko omako, ki jo ima-
mo nemalokrat na zalogi v 
zamrzovalniku.

Mojca Logar

Pa je res prava zima. Že 
dolgo nismo imeli takšne. Saj 
imamo sneg vsako leto, vendar 
običajno le za nekaj dni. Ni vi-
deti, da bi je bilo že konec. 

Na smučanju smo imeli 
cel teden meglo in sneg. Me-
gle imam dovolj za celo leto. 
Ob takem mrazu je sneg ves 
puhast. Pršič. Le ob takšnih 
razmerah je pršič in smučati 
po pršiču, »cevcu«, je nekaj po-
sebnega. V nedeljo zjutraj se je 
pokazalo sonce. Človek se po-
čuti drugače. Občudujem ljudi 
in vasi v osojnih dolinah, pod 
hribi in ob vodah, ki so nekaj 
mesecev brez sonca. Meni je 
misel, da bi živela brez sonca, 
zelo tuja, ljudje pa se vsega na-
vadimo. Neka gospa je pripo-
vedovala, da v eni od takšnih 
hiš, ko sonca od konca novem-
bra pa do začetka februarja ni 
na spregled, desetega februarja 
počisti vsa okna in poriba hišo, 
ker prihaja težko pričakovan 
gost. Sonce. 

Še pred nedeljskim kosilom 
greva na tekaške smuči na 
našo super smučino pred vas-
jo. Veliko je ljudi in razmere so 
idealne. Z znanci se sopihajo-
če pozdravimo in jo mahamo 
naprej vsak v svojem tempu in 
slogu. Popoldne se sprehodimo 
do Olševka. Pes teka po sne-
gu, kot da se mu je zmešalo. 
Včasih pomislim, da je naša 
kosmatinka v devetem letu sta-
rosti, kdaj se že upira sprehodu 
in lenobno postopa sem in tja. 
Ali se njen čas izteka? Ko pa jo 
vidim, kako dirja po puhastem 
snegu, si mislim, nisi še stara, 
dobro se držiš, v dobri kondi-
ciji si. Sneg se kar kadi izpod 
njenih nog. Pa še očisti se. Ko 
se pes valja v snegu, pravim, 
da ima snežno kopel. Poleti se 

koplje v rekah ali jezeru, tedaj 
ima vodno kopel. 

Okrog pete ure se sonce že 
počasi spušča za škofjeloške 
hribe, Ratitovcu maha v slovo, 
ko jo mi »maširamo« čez polje 
domov. Kakšen pogled. In ko 
se obrnem nazaj, Sveti Mihael 
čuva Olševek, za njim je Štefa-
nja gora, potem pa se kot bra-
nik, stena ali kulisa bohotijo 
Grintovci. Kdo ne bi bil očaran 
nad takšno pokrajino. Pa je 
vendar v soncu vse še lepše. 

Včasih je bilo toliko snega 
nekaj povsem normalnega, 
zdaj pa bi bilo najbolje, da vse 
skupaj fotografiramo, da bomo 
imeli za spomin na dobre sta-
re čase. Napovedujejo polarni 
mraz. Je res pozimi minus 10 
ali minus 15 stopinj za naše 
razmere polarni mraz? Vzgo-
jiteljica v vrtcu pravi, da priča-
kuje, da bodo prihodnji teden 
starši zgroženo spraševali, ali 
res mislijo v takem mrazu z 
otroki ven. Na Norveškem smo 
videli vrtce, kjer so otroci ves 
dan bivanja v vrtcu celo leto 
zunaj. Lahko prehajajo tudi v 
zaprt pro stor, vendar je načelo 
tovrstnih vrtcev, da so zunaj. 
Minus petnajst stopinj je za 
Skandinavijo nekaj normal-
nega. In vzgojiteljica pravi, 
seveda bomo šli v soncu ven, 
vsaj za kako urico, saj imamo 
zimsko opremo. 

Že res, da je Valentin prine-
sel ključe od korenin in da po 
trgovinah prodajajo tulipane, 
narcise in trobentice, vendar 
jaz obožujem zimo in naj 
traja še nekaj časa. Smučanja 
imam dovolj, tekaške proge pa 
so tako mikavne, da bom mor-
da celo posodobila svojo teka-
ško opremo …

Zima, zima bela
Janez Logar

Psihološki učbeniki in knji-
ge o osebnostni rasti imajo 
polno težkih definicij in besed 
o naših lastnostih. Včasih je 
tako zakomplicirano napi-
sano, da na koncu še manj 
vemo, kdo in kakšni smo. A 
zakaj bi se to sploh spraševali? 
Le tisto, kar poznamo, lahko 
obvladujemo in spreminjamo. 

Mnogi ljudje nikakor ne 
zmorejo pogledati v svojo 
notranjost. Tega se niso učili 
ne v lastni družini ne v šoli, 
hkrati jih je še strah, kaj če 
bodo odkrili kaj neprijetnega, 
nespodobnega, nerazumljive-
ga. Na noben način pa nočejo 
raziskati, kaj se jim je dogaja-
lo v otroštvu. 

Pogosto značaj človeka 
najprej ocenjujemo po njego-
vem vedenju ali posebnih pote-
zah. Zato sebe lahko iščemo in 
opazujemo tudi preko lastnega 
vedenja do drugih. To je na 
začetku lažja pot. Vedno velja 
pravilo: kakor znotraj, tako 
zunaj. Ali sem zadirčen ali 
prijazen do drugih ljudi? Ob 
kakšnih ljudeh se mi dvigne 
pritisk in zavpijem? Zakaj ob 
nekaterih ljudeh začnem hitro 
govoriti, celo več, ko sem v stre-
su, začnem jecljati in padem v 
štajersko narečje, čeprav sem 
na Štajerskem preživel le deset 
let svojega življenja? Pri meni 
pa je drugače: ko se ljudje zač-
nejo prepirati, obnemim, in če 
je le možno, zapustim prostor. 
Kadar sem slabe volje in razo-
čarana, grem v nakupovanje. 
Vsaj za nekaj časa odleže. 
Spet tretji, bogataš, se pomiri, 
ko vstopi v igralnico. In kar 
nadaljuje to hudičevo početje, 
čeprav je že zapravil ogromno 
premoženja. Nekomu nikakor 
ne zadostuje ena ženska, ima 

neustavljivo potrebo menjati 
svoje spolne partnerke. Neka-
teri najstniki stalno izzivajo in 
se znajdejo v pretepih, ka sneje 
v zaporih. Spet druga gospa 
pa pripoveduje, da se stal-
no smehlja in dobrika vsem 
ljudem. Na vsak način hoče 
vsem ugajati, samo da drugi 
ne bi imeli slabega mnenja o 
njej. Skrbna mama želi imeti 
vse pod kontrolo, celo odrasle 
otroke. Ta gospod pa vse popol-
dneve preživi v stanovanju in 
ga čisti in čisti. Naslednji dela 
in dela cele dni ... Vsak pri sebi 
lahko ugotovi, kakšno je njego-
vo tipično vedenje. Le začni-
mo se opazovati. Vedenje je del 
našega (zunanjega) značaja. 
Ljudje rečejo, da je pač tak in 
tak, ker ga tako označuje nje-
govo vedenje.

Vsak zakaj ima svoj zato. 
Tako tudi naše vedenje od ne-
kod prihaja in nekaj sporoča o 
nas. Več, kot si mislimo. Naše 
vedenje je le zunanji odraz 
naše notranjosti. Vedno. Pod-
zavest ima močnejšo vlogo, 
kot si upamo priznati. Pogo-
sto nas vodi, ne da bi vedeli. 
Že stari Grki so ugotavljali, 
da imamo nekaj v sebi, nekaj, 
česar ne poznamo in kar ima 
moč nad nami. Konec 19. sto-
letja so začeli ugotavljati, da 
smo zaradi lastne zgodovine 
in prejšnjih generacij skoraj 
v celoti programirani. Zveni 
skoraj grozno, vendar prevla-
duje mnenje o veliki moči naše 
podzavesti. Ključna je naša 
zavestna moč. Mi kot svo-
bodna bitja imamo moč, da 
upravljamo sebe. V tem smo 
edinstveni na vsem planetu.

Kakšen značaj imam?

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_18_17
NALOGA

8 2 1 4 5
1 4 9 7 3

9 2 6
5 3 8

6 9 7 1
8 2 4

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

sudoku_LAZJI_18_17

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_17
NALOGA

7 4 6
2 8

3 1 6 5
5 8 9 3 7

2 9
3 2 4 7 5

5 8 3 7
4 6

9 1

sudoku_TEZJI_18_17

REŠITEV

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

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_18_17
NALOGA

746
28

3165
58937

29
32475

5837
46

91

sudoku_TEZJI_18_17

REŠITEV

785436921
246519738
931782654
514893267
827165493
369247185
158624379
492378516
673951842

sudoku_LAZJI_18_17
NALOGA

82145
14973

926
538

6971
824

631
73586
45127

sudoku_LAZJI_18_17

REŠITEV

832671495
146895723
597423168
951346872
624987351
378512649
269738514
713254986
485169237

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 28. 2.
19.00 OBLIKA VODE
21.15 FANTOMSKA NIT
17.10, 21.00 DRUŽABNI VEČER
15.20, 17.00 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, sinhro.
18.35 ČRNI PANTER
15.50 ZADNJI LEDENI LOVCI
18.45, 20.40 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
16.45 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 28. 2.
15.50, 18.15 OBLIKA VODE
18.30 FANTOMSKA NIT
19.00, 20.40 DRUŽABNI VEČER
15.30, 17.15 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, sinhro.
16.30 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
3D, sinhro.
16.20 LADY BIRD
21.00 NAJTEMNEJŠA URA
17.30, 21.10 ČRNI PANTER
20.10 ČRNI PANTER, 3D

18.20, 20.30 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
15.40 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 27. 2.
19.00 OBLIKA VODE

Sreda, 28. 2.
19.00 DEMOKRACIJA

Četrtek, 1. 3.
19.00 FOXTROT

Petek, 2. 3.
18.00 RDEČI VRABEC
20.15 SREČEN KONEC

Sobota, 3. 3.
16.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
18.00 SREČEN KONEC
20.00 RDEČI VRABEC

Nedelja, 4. 3.
16.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
3D, sinhro.
18.00 FANT Z OBLAKI
20.00 FOXTROT

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 28. februarja
19.30 Molière: ŽLAHTNI MEŠČAN (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 27. februarja, in sreda, 28. februarja
18.00 Gimnazija Jesenice: 7. Dramski festival

Četrtek, 1. marca
19.30 Brata Grimm/Iztok Valič: SNEGULJČICA

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
27. 2. 

-12/-5 °C

Nedelja 
4. 3.

-1/4 °C

Sreda 
28. 2. 

Četrtek
1. 3. 

Petek
2. 3. 

Sobota
3. 3.

-16/-5 °C -12/-4 °C -6/0 °C -5/3 °C

Ponedeljek 
5. 3.

Torek
6. 3.

Sreda
7. 3.

Četrtek
8. 3.

0/5 °C 0/6 °C 2/9 °C 2/10 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

 

Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 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 v naši avli lahko tudi popili kavico ter  
izbrali eno od štirih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika,  
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

avtomatski  
dežnik

kava Barcaffe  
250 g

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj:  
Melanda

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
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27. 2. tor. Andrej 6.45 17.45

28. 2. sre. Gabrijel 6.43 17.47 

1. 3. čet. Albin 6.41 17.48  

2. 3. pet. Janja 6.40 17.49

3. 3. sob. Martin 6.38 17.51

4. 3. ned. Kazimir 6.36 17.52

5. 3. pon. Janez 6.34 17.54

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka vsako leto v sodelova-
nju z enim izmed javnih za-
vodov pripravi prireditev ob 
mednarodnem dnevu žensk. 
Letos bo za zasnovo in rea-
lizacijo programa poskrbela 
Glasbena šola Škofja Loka. 
Osrednja občinska priredi-
tev ob dnevu žensk bo na 
sam praznični dan, 8. mar-
ca, ob 18. uri v Sokolskem 
domu v Škofji Loki. Učenke 
baleta bodo s plesno impro-
vizacijo vodile od enega do 
drugega glasbenega dožive-
tja z učenci petja in različnih 
inštrumentov. Slavnostna 
govornica bo učiteljica flavte 
Ana Kavčič Pucihar.

Dan žena bodo 
praznovali z glasbo

Mateja Rant

Bled – Južnokorejski go-
stje si med obiskom Slove-
nije med drugim ogleda-
jo Bled, kjer so lani ustvari-
li nekaj več kot 30.500 noči-
tev, kar predstavlja 2,6 od-
stotka vseh nočitev na Ble-
du, so pojasnili na Turizmu 
Bled. Ob tem si na Bledu že-
lijo, da bi korejski gostje pri 

njih ostali kakšen dan več. 
»A glede na to, da na poto-
vanjih, ki trajajo 10, 14 ali 21 
dni, želijo spoznati vso Evro-
po, je to praktično nemogo-
če,« še ugotavljajo na Turiz-
mu Bled.

Največ gostov iz Južne Ko-
reje Bled obišče spomladi 
in jeseni, torej zunaj glavne 
turistične sezone, prenoču-
jejo pa večinoma v hotelih. 

»V Slovenijo prihajajo s tu-
jimi agencijami iz Češke, 
Hrvaške, Poljske in Avstri-
je,« pojasnjujejo na Turiz-
mu Bled in dodajajo, da v 
primeru, da v Sloveniji tudi 
prespijo, najpogosteje pre-
nočijo v Ljubljani, Postojni 
ali na Bledu. Na Bledu si ob-
vezno ogledajo Blejski otok 
in grad. Na Blejskem gra-
du, kjer so lani našteli več 

kot pol milijona obiskoval-
cev, je bilo največ ravno obi-
skovalcev iz Južne Koreje, in 
sicer več kot 146 tisoč, kar 
predstavlja 27-odstotni de-
lež med vsemi obiskovalci 
gradu. Kot zanimivost so na 
Turizmu Bled ob tem še na-
vedli, da so lani jeseni Juž-
nokorejci tudi na Blejskem 
gradu snemali televizijsko 
serijo Black Knight.

Želeli bi jih zadržati dlje
Iz Južne Koreje, kjer smo v preteklih dneh lahko spremljali olimpijske igre, tudi k nam prihajajo številni turisti.
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Italijanska jezera slovijo po svoji naravni lepoti. Comsko jezero obdaja čudovita 
gorska pokrajina, jezero Maggiore je vredno obiskati, pa čeprav samo za ogled 
palače Borromee in Boromejskih otokov. 1. dan: Najprej se bomo odpeljali do mesta 
Bergamo, katerega glavni trg Piazza Vecchia je francoski pisatelj Stendhal razglasil 
za najlepši kraj na Zemlji. Pot bomo nadaljevali do Comskega jezera in si ogledali 
mesto Como. Od tu se bomo odpeljali do jezera Maggiore. Namestitev v hotelu 
in večerja. 2. dan: Po zajtrku se bomo z ladjico odpeljali po Jezeru Maggiore in si 
ogledali del skupine Boromejskih otokov, ki slovijo po vilah, čudovitih vrtovih ter 
parkih. Obiskali bomo otok Bella s slavno palačo ter otok Pesctatori. Po vrnitvi v 
živahno objezersko mestece Stresa si bomo privoščili nekaj prostega časa in nato 
nadaljevali vožnjo proti domu.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, en polpenzion v hotelu s štirimi zvezdicami 
v dvoposteljni sobi ob jezeru Maggiore, vstopnino v palačo in vrtove na otoku Bella, lokalno 
vodenje po palači, vožnjo z ladjico po jezeru Maggiore z obiskom dveh otokov, turistično 
vodenje, organizacijo ter DDV. 
 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične poslovalnice:   
Kranj - 04/20 13 220, Škofja Loka - 04/51 70 305, Radovljica - 04/53 20 445, Jesenice – 
04/58 09 755, Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/59 63 280 
ali pišite na turizem@alpetour.si.   

IZLET /  OD 7. DO 8. APRILA 2018

Boromejski otoki

CENA: 156 €
(ob prijavi 40 gostov)

Ob dnevu žena vas vabimo na

koncert TANJE ZAJC  
ZUPAN z gosti

SREDA, 7. marec 2018, ob 19.30

VSTOPNICE: Gledališče Toneta Čufarja, Eventim, 
Petrol, Pošta, info 041 250 480.

citrarka TANJA ZAJC ZUPAN 
pevec DANIEL POPOVIĆ – leta 1983 na Evroviziji
pevec ROK FERENGJA iz skupine Rok 'n' Band
kitarist in pevec STEN VRBEK
pevka TEJA SAKSIDA
voditeljica ANA ZUPAN

GLEDALIŠČE 
TONETA ČUFARJA
JESENICE

Medijski pokrovitelj:
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226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju,  
jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD

PRINCIPI
KUHANJA

/// NI VESELJA DO KUHANJA? Morda ta hip res še ne – 

vendar ti ta knjiga lahko spremeni življenje!

Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski praženec,  

skuhati zelenjavni kari … prebereš in začneš – in končno  

kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI RECEPTI –  

ki so opisani tako preprosto, da se ne more nič zalomiti.  

In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko začneš preizkušati  

in spreminjati. Kajti iz gratiniranega krompirja, cesarskega 

praženca in zelenjavnega karija lahko nastane veliko več … 

drzni si!  
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PRINCIPI
PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

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

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

HUMANITARNA AKCIJA – POMOČ OB EKSPLOZIJI !

Glavna naloga RDEČEGA KRIŽA KRANJ in ŽUPNIJSKE KARITAS  
KOKRICA je pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. Tokrat vas  
prosimo za pomoč družini, ki je ob eksploziji ostala brez strehe 
nad glavo. V torek, 30. 1. 2018, je na Mlaki pri Kranju eksplodira-
la plinska bomba v družinski hiši in stanovalci so ostali brez 

strehe nad glavo in brez vsega premoženja.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj v ta namen 
organizira humanitarno akcijo zbiranja sredstev za pomoč 

družini, ki jim je eksplozija uničila stanovanjski objekt.

V ta namen je odprt transakcijski račun RKS 
št. SI56 0700 0000 0100 776 s sklicem  01-2018  

in pripisom “EKSPLOZIJA”. 
Denarna sredstva lahko nakažete tudi na transakcijski 
račun Župnijske karitas št. SI56 0700 0000 0946 519  

s pripisom “EKSPLOZIJA”. 

Veseli bomo vsakega zneska, ki ga boste nakazali na omenjena TRR-ja.
Iskrena hvala za darovana finančna sredstva.
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združenje 
Kranj

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

since
1989

OrganizatorInformacije in prijave: 

Intelekta PE Kranj , Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 
Tel.: 04 236 85 55 (od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure)

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi
POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018

Vabimo vas na počitnice na grški otok Kos. Nastanjeni boste v prenovljenem hotelu  
Philippion z idealno lego, ki  je od središča mesta Kos oddaljen le 250 metrov, od  
peščene plaže pa ga loči le obalna cesta s kolesarsko stezo in promenado. Bivanje v  
sodobno oprem ljenih studiih, s klimo, brezplačnim WiFi-jem, kuhinjsko nišo s hladil-
nikom, mikrovalovno pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana  
bosta obogaten kontinentalni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe,  
velja za prijave do 1. marca 2018

Nastanitev:  Hotel PHILIPPION ****   (polpenzion) 
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke takse, prigrizek na  
letalu ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču  
Jožeta Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika na destinaciji, avtobusni transfer od  
letališča do hotela in nazaj, nastanitev na bazi polpenziona v hotelu Philippion 4*, nezgo-
dno zavarovanje Zavarovalnice Triglav.

Obvezna doplačila:   
turistična taksa (na recepciji hotela) 1,5 €/osebo/dan, prijavnina 15 €/rezervacijo  
Neobvezna doplačila:  
Coris zdravstvena asistenca v tujini 1 €, zavarovanje rizika odpovedi 2,96 %, 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale medgeneracijske prireditve: Medgeneracijski center 
Kranj: 1. marca ob 14. uri Brezplačno osebno svetovanje za 
izbiro Bachove cvetne esence, 2. marca ob 17.30 delavnica Vaš 
ključ do uspeha, ob 18. uri Meditacija s šamanskim bobnom; 
Cerklje: 27. februarja ob 15.30 Učim se slovensko – OŠ Cerklje, 
ob 16.30 Tombola – TIC Cerklje, 28. februarja ob 17. uri Narav-
no somatsko gibanje – OŠ Cerklje; Preddvor: 27. februarja ob 
18. uri Tarok – TIC Preddvor, 28. februarja ob 9. uri Umovadba 
za starejše – TIC Preddvor, ob 16.45 Vadba za zdravo hrbteni-
co – Dom krajanov na Zg. Bela; Šenčur: 27. februarja ob 9.30 
Računalniški tečaj za začetnike – Sejna soba Občine Šenčur, 
ob 15.30 Vadba za zdravo hrbtenico – Športna dvorana ob OŠ 
Šenčur. Obvezne prijave za vse prireditve sprejemajo po tele-
fonu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Predstavitev knjige Einstein in zdravje
Žiri – V četrtek, 1. marca, bo ob 19. uri v Krajevni knjižni-
ci Žiri predstavitev knjige avtorja Srečka Šorlija z naslovom 
Einstein in zdravje.

Šentanski variete
Podljubelj – V soboto, 3. marca, se bo ob 19. uri v Domu kra-
janov Podljubelj začel Šentanski variete, kjer boste izvedeli, 
kaj imajo skupnega pekel, 8. marec, večerja in živa glasba. 
Prireditev pripravlja Kulturno-umetniško društvo Podljubelj. 
Vstopnine ne bo, prostovoljni prispevki pa dobrodošli.

Festival gorniškega filma
Mojstrana – Od 26. februarja do 4. marca v prostorih Slo-
venskega planinskega muzeja poteka 12. Festival gorniškega 
filma, ki ga organizirata Slovenski planinski muzej in Dru-
štvo za gorsko kulturo. Predvajanih bo 35 filmov, organizira-
na tri predavanja in predstavljena gorniška literatura. Prire-
ditve se bodo začenjale ob 18. uri.

Večer ljudskega petja
Milje – Iz Hiše čez cesto na Miljah 11 vabijo vse, ki radi poje-
te ali poslušate ljudske pesmi, na družabni večer z ljudskim 
petjem, ki bo v petek, 2. marca, ob 18. uri.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 27. febru-
arja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 28. februarja, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 1. marca, bo ura pra-
vljic ob 17. uri, v petek, 2. marca, pa se bo Brihtina pravljična 
dežela začela ob 10. uri. 



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali manjše enosobno 
stanovanje v Kranju ali okolici, tel.: 
041/626-154 
 18000608

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Blejski Do-
bravi, komunalno opremljeno, 693 m2, 
tel.: 051/391-806  
 18000640

POSLOVNI PROSTORI
KUPIM

STAVBO za namene turizma, Gorenj-
ska in Primorska, tel.: 041/826-939  
 18000694
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Specialist za zaloge m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: organiziranost, strukturiranost in sistematičnost, izrazito natančno 
osebo, ki ima občutek za red in urejenost, veselje do dela s številkami, pozitivno 
naravnanost, pripravljenost za sodelovanje in odprto komunikacijo, poznavanje 
procesov in načina dela v velikem skladišču, najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
področju skladiščenja ali planiranja ... Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 
4210 Brnik. Prijave zbiramo do 22. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik orodjar m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: pomoč v ročni orodjarni, branje tehničnih risb, pomoč pri 
opravljanju servisov na orodjih, priprava posameznih sestavnih delov orodja za mon-
tažo, kontrola opravljenega dela, prevzem vhodnega in izhodnega materiala, skrb za 
čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje 
pri Komendi. Prijave zbiramo do 28. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: rezkanje na CNC-obdelovalnih strojih, izdelava sestavnih 
delov orodij po predloženi dokumentaciji, pripravljanje rezkalnih delov, medfazno 
kontroliranje na strojih, branje tehničnih risb, centriranje obdelovancev s touch-
-probom, priprava in umerjanje orodij, kontrola opravljenega dela, skrb za čisto in 
urejeno delovno okolje, ostala dela po navodilih nadrejenega. Plamtex INT., d. o. o., 
Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 28. 3. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Tržič) 
Vaše naloge bodo: strežba kupcev za pultom, priprava delikates za prodajo, pomoč 
kupcem pri izbiri blaga, naročanje blaga, skrb za ustrezen videz in kvaliteto razsta-
vljenega blaga, skrb za urejenost trgovine. Spar Slovenija, d. o. o., Kadrovska služ-
ba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 3. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja izmene v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontrolira-
nje dela, skrb za nemoten proces dela, uvajanje novih postopkov dela, vodenje 

in razporejanje dela ter usklajevanje potreb po delavcih. Iskra ISD Strugarstvo,  
d. o. o., Savksa loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 3. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajni inženir m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Na delovnem mestu prodajni inženir boste odgovorni za: pospeševanje prodaje na 
tujih in domačem trgu, iskanje, pridobivanje, preverjanje in potrditev novih kup-
cev in naročil, prodajne sestanke na terenu s kupci ... Kovinc ključavničarstvo, d. o. 
o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave zbiramo do 18. 3. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik ključnih kupcev (KAM) za EMS m/ž (Kranj) 
Odličnost delovnega okolja in pogojev dela: skrb za zdravje in počutje zaposlenih 
(športni, družabni in strokovni dogodki), fleksibilen delovni čas, timsko delo in so-
delovanje znotraj podjetja (raznovrstni projekti in projektno delo) kot tudi izven 
njega (npr. delo in podpora startup podjetjem – nove razvojne tehnologije) ... Iskra-
tel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 6. 3. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične sme-
ri, osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o.,  
Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 3. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Pomožni delavec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poznavanje materialov in delovnih sredstev v delovni enoti, ob-
vladanje/poznavanje standardov kakovosti v knjigoveštvu, poznavanje uve-
denih sistemov vodenja po standardih, opravljen strokovni izpit iz področja 
varstva pri delu ter požarnega varstva. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica Mir-
ka Vadnova 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 3. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

CNC-operater m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: delo na CNC-strojih za obdelavo aluminija ter železa, osnovno zna-
nje branja tehničnih načrtov, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave, skrb za 
osnovno vzdrževanje strojev, odkrivanje in javljanje pomanjkljivosti stroja. Ponu-
jamo vam zaposlitev v urejenem in stabilnem podjetju, stimulativno plačilo. Kopt 
Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 11. 3. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir – programer m/ž (Lesce) 
Zadolženi boste za: razvoj aplikacij in rešitev SW za področje upravljanja prometa 
in obveščanja voznikov o izrednih razmerah na cestiščih, razvoj novih konceptov 
krmiljenja in nadzorovanja znakov, prilagojenih posameznemu kupcu, prispevek k 
razvoju obstoječe arhitekture programske opreme, nudenje podpore pri razvojnih 
projektih. Swarco Lea, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1 a, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 
22. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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

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

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

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 
 18000397

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18000568

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova, hrastova in mešana 
drva, možna dostava, tel.: 031/676-
235  
 18000638

SUHA mešana drva, možnost dostave, 
Suha pri Predosljah, tel.: 031/453-
721 
 18000693

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

pravljična urica
PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE
Lea Hedl, Agica Kovše, 
Liljana Klemenčič, Vesna Radovanovič, 
Tone Obadič, Jure Bohinec, 
Glasbena šola Kranj

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.

pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
Zabavali se bomo ob slikovitem 
pripovedovanju pravljičarja Bojana, se o

Vabimo vas, da prisluhnete pravljicam in zgodbam 
z vseh koncev sveta v izvedbi knjižničarjev, 
pospremljene z glasbo učencev Glasbene šole Kranj.
torek, 27. 2., ob 19.00, dvorana

pravljici pogovarjali, na njeno temo risali in barvali. 
Priporočamo otrokom od 3. leta starosti.
sreda, 28. 2., ob 17.30, pravljična soba
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Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 27. februarja, ustvarjalne delavnice ob 15. uri.

Preddvor – Naslov pravljice, ki ji bodo v soboto, 3. marca, ob 
10. uri otroci lahko prisluhnili v Info centru, bo Plahi zmaj.

IZLETI
Kopalni dan v Terme Snovik
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da sprejemajo prijave za kopalni dan v Terme Snovik, 
ki bo v četrtek, 8. marca. Odhod avtobusa s Hrušice bo ob 
9. uri. Prijave sprejemajo na sedežu društva ali po telefonu 
040 767 886. Vse dodatne informacije dobite na društvu.

V Kamnik
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi v soboto, 3. marca, 
na domoznanski izlet v Kamnik. S turističnim vodnikom si 
boste ogledali staro mestno jedro in kamniški muzej. Prijave 
sprejemajo v Gostilnici Kresnik. 

Postno romanje po Rožnovenski poti
Brezje pri Tržiču – Društvo Sveta Neža za ohranjanje in razvoj 
kraja z Brezij pri Tržiču in KD Kranjčani materam iz Kranja 
vabita v soboto, 3. marca, na postno romanje po Rožnovenski 
poti. Ob 8.30 bo sv. maša v baziliki Marije Pomagaj na Brez-
jah, sledil bo zbor ob spomeniku papeža Janeza Pavla II. Na 
približno dvanajst kilometrov dolgo pot se boste odpravili ob 
vsakem vremenu. Hoje bo za štiri ure, na pol poti, na info toč-
ki, pa bo poskrbljeno tudi za okrepčilo. Poskrbite za primerno 
obutev in obleko. Informacije za romanje: Jana Grohar 041 271 
635, Matevž Kleč 040 553417, www.roznovenskapot.si.

PREDAVANJA
Inzulin in zdravljenje z inzulinom
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi v četrtek, 1. marca, ob 
16. uri na predavanje Inzulin in zdravljenje z inzulinom, ki bo 
potekalo v prostorih Diabetičnega centra v Kranju, Gospos-
vetska 10. Predavala bo Sonja Mušič, dipl. ms.

Ali je Zlatorog res zapustil naše kraje?
Tržič – V Razstavo-izobraževalnem centru Dolina bo danes, 
v torek, 27. februarja, ob 18. uri predavanje dr. Petra Skobr-
neta z naslovom »Ali je Zlatorog res zapustil naše kraje?«.

Notranje rane za ozdravljenje družinskega debla
Selca – Družinska akademija pripravlja sklop predavanj 
Vzgoja za odnose v novodobni družini. Drugo srečanje bo 
v soboto, 3. marca, ob 20. uri v župnijski dvorani v Kreko-
vi dvorani v Selcih. Predavatelj p. Miha Sekolovnik iz Ka-
pucinskega samostana v Škofji Loki bo zbrane v postnem 
času nagovoril s predavanjem z naslovom Notranje rane za 
ozdravljenje družinskega debla.

Dan na Caminu
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 27. 
februarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. S Tino Balant boste 
odšli po Jakobovi poti v Santiago de Compostelo.

Energija bosanskih piramid
Bled – V ponedeljek, 5. marca, se bo ob 19. uri v Knjižni-
ci Blaža Kumerdeja na Bledu začelo predavanje dr. Semirja 
Osmanagića Energija bosanskih piramid. Strokovnjak za pi-
ramide in predzgodovinska ljudstva dr. Semir Osmangić je 
leta 2005 začel z raziskovanjem piramid v »dolini bosanskih 
piramid v Visokem« pri Sarajevu v Bosni in Hercegovini.

OBVESTILA
Volilni zbor Medobčinskega društva invalidov 
Jesenice
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obveš-
ča, da bo volilni zbor članov društva v četrtek, 22. marca, z 
začetkom ob 10. uri v Kolpernu na Stari Savi. Prijave spreje-
majo na sedežu društva v času uradnih ur do 13. marca. Vse 
dodatne informacije dobite na društvu.

Občni zbor Turističnega društva Naklo
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi v četrtek, 1. marca, ob 
18. uri na redni letni občni zbor. 

Občni zbor Društva upokojencev Naklo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na občni zbor, ki 
bo v petek, 2. marca, ob 16. uri v Domu Janeza Filipiča v 
Naklem. Zbor se bo začel s kulturnim programom, v kate-
rem bosta sodelovali Folklorna skupina Društva upokojen-
cev Naklo in pevska skupina Šestica.

KONCERTI

Koncert ob kulturnem prazniku in dnevu žena
Jesenice – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Rado-
vljice ob slovenskem kulturnem prazniku in ob dnevu žena 
vabi na koncert, ki bo v četrtek, 1. marca, ob 16. uri v Domu 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Vstop bo prost.

RAZSTAVE

Donacija Klavdija Tutte
Kranj – Danes, v torek, 27. februarja, bodo ob 18. uri v 
podstrešnem razstavišču gradu Khislstein odprli razstavo 
podarjenih likovnih del – donacije Klavdija Tutte. 

PREDSTAVE

Čarovnik iz Oza
Bohinjska Bela – Kulturno društvo Bohinjska Bela vabi na 
ogled predstave Čarovnik iz Oza, ki bo v Domu krajanov na 

Bohinjski Beli na sporedu v petek, 2. marca, ob 18. uri ter v 
nedeljo, 18. marca, prav tako ob 18. uri.

Dan norosti
Bled – Odbojkarski klub Bled vabi na ogled gledališke pred-
stave Špas Teatra Dan norosti, in sicer v nedeljo, 4. marca, 
ob 18. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Z nakupom vstopnic 
boste pomagali pri ohranjanju dejavnosti v klubu, predvsem 
pri zagotavljanju sredstev za financiranje osnovne dejavno-
sti dela z mladimi igralkami in igralci.
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

ZAHVALA

Franc Perčič 
iz Hrastja pri Kranju

Ob smrti našega očeta se zahvaljujemo osebju Doma sv. Martina iz Srednje vasi  
v Bohinju za njihovo vzorno skrb. Prav tako se zahvaljujemo tudi zdravnici iz  

ZD Bohinjska Bistrica. Hvala tudi Komunali Kranj in župnikom Martinu Mlakarju,  
Vinku Malovrhu in Stanetu Zidarju za opravljen pogrebni obred.

Žalujoči vsi njegovi

Zapustil nas je 

Boris Klemenčič
profesor

Na njegovo željo bo slovo v najožjem družinskem krogu.

Njegovi

Umrla je naša sodelavka

Barbara Žemva
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, pradedka

Stanislava Megliča
iz Retenj 43

se iskreno zahvaljujem sorodnikom, prijateljem in vsem za izre
čena sožalja, darovane sveče, praporščakom, pevcem za lepo pet
je, govornici gospe Mariji Šimenko Vodnjov za lepe besede slove
sa, gospodu župniku Silvu Novaku za obred ob slovesu, Komunali 
Tržič za vse storitve. Vsem imenovanim in neimenovanim lepa 
hvala. Imejmo ga v lepem spominu.

Žalujoči: žena Zofka in sin Slavko z družino

Srce je zastalo,
zaprl si trudne oči,
počivaj v miru
za vedno, vse dni.

ZAHVALA

V 76. letu starosti se je od nas poslovil

Friderik Maier
z Brezij

Ob boleči izgubi našega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in vaščanom za izre
čeno sožalje, podarjene sveče in vso ostalo pomoč. Posebna za
hvala gasilcem z Brezij, pevcem in pogrebni službi Anton Novak. 
Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat 
iskrena hvala.

Žalujoči: žena Romana, sin Mirko z družino ter hčerki Helena  
in Vesna z družinama

OSMRTNICA 

Po dolgi in težki bolezni je zaspala naša ljubljena mami, sestra, 
babica in prababica 

Hilda Šolar
rojena 4. marca 1935, z Brezij, hišna številka 29

Žara pokojne bo v mrliški vežici na Brezjah v petek, 2. marca,  
od 9. ure dalje. Pogreb bo v petek ob 15. uri. 

Žalujoči: sin Franci in hčerka Polonca z družinama ter ostalo  
sorodstvo

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu zapustil dragi mož, oče in dedek

Janez Marija Fugina
rojen 24. junija 1934

Od njega se bomo poslovili 2. marca 2018, ob 15. uri na pokopališču v Kranju.

Žaljuloči: žena Dragica, sin Christian z družino, hči Nina z družino  
in ostali sorodniki ter prijatelji

Odgovorov na vprašanja večna ni,
spomin je tisto, kar živi.

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18000695

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

PSIČKE mešančke, stare 8 tednov, 
zelo lepi, tel.: 041/316-617 
 18000698

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTORSKO desko za pluženje sne-
ga, tel.: 040/872-078  
 18000696

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 18000491

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

DVA bikca simentalca, stara 3 mese-
ce, težka po 200 kg, tel.: 041/378-
799  
 18000697

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo, in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18000392

TELICE simentalke in jedilni krompir, 
tel.: 041/316-617 
 18000699

TELIČKO simentalko, staro 2,5 mese-
ca, cena 280 EUR, tel.: 041/607-041  
 18000692

ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo in ku-
pim seno, kocke, tel.: 051/303-294  
 18000701

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 18000700

OSTALO
KUPIM

PLAČILNE pravice za kmetijsko zemlji-
šče, tel.: 041/252-183 18000691

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO samostojnega in izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobra-
ževanja, po potrebi garsonjero. Hotel 
Be llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, 
Kranj, 04/27-00-071 
 18000612

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 
 17004319

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija  
 17004320

ŠIVILJO krojačico z delovnimi izkuš-
njami, zaposlimo, Oblak aktivna oblači-
la, d.o.o., Zasavska cesta 60a, 4000 
Kranj, tel.: 031/626-916 
 18000669

ZAPOSLIMO trgovca za prodajo kme-
tijske mehanizacije in rezervnih delov, z 
najmanj 5 leti izkušenj, PC Kmečki stro-
ji, d.o.o., Sv. Barbara 23, 4220 Škofja 
Loka, tel.: 041/611-253  
 18000685

ZAPOSLITEV dobi dekle/fant v strež-
bi, Gostišče Klub Kovač, Andrej Marin-
šek, s.p., Glavna cesta 1, Naklo, tel.: 
031/339-003 18000648

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18000293

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000368

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s.p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18000613

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18000366

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 18000370

RAZNO
IŠČEM

SOSTANOVALKO za skupni najem 
stanovanja v Kranju ali okolici, tel.: 
040/245-137 
 18000702

Rezultati 16. kroga – 25. 
februarja 2018

9, 12, 16, 19, 22, 25, 34 
in 37

Loto PLUS: 
8, 9, 13, 16, 24, 28, 35 

in 31
Lotko: 0 1 1 6 3 9

Sklad 17. kroga za 
Sedmico: 1.200.000 EUR
Sklad 17. kroga za PLUS: 

180.000 EUR
Sklad 17. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO
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Anketa

Ana Jarič, Kranj: 

»Prav nič me ne zebe, meni 
je tako ves čas vroče. V mra-
zu prav uživam, zlasti če je 
ta suh. Kar naj bo tako, saj 
je mraz koristen tudi za našo 
odpornost, manj bo viroz.«  

Rajko Mlinar, Kranj:

»Malo smo se že odvadili 
takega mraza, ampak je prav 
v redu. Sam uživam v takem 
vremenu, veliko bolje je, kot 
da bi bil dež. Malo bolj se 
oblečem, pa ni nobenega 
problema.«

Dani Špehar, Tržič:

»Danes je šele prvi res mrzel 
dan. Bomo že zdržali. Nizke 
temperature me ne ovirajo 
kaj dosti, kljub temu se vsak 
dan odpravim ven na spre-
hod po Bistrici, le oblečem 
se bolj.«  

France Rakuša, Kranj:

»Mraza sem navajen, doma 
sem s hribov, izpod Menine 
planine. Prav v veselje je, člo-
vek mora še bolj migati. Tudi 
narava je lepa. Sem astmatik 
in lahko povem, da ima mrzel 
zrak blagodejen vpliv.«

Ana Šubic

V nedeljo nas je dosegel oster 
celinski mraz, ki bo vztrajal 
predvidoma do četrtka. Kako 
prenašajo najhladnejše dne-
ve te zime, smo povprašali 
naključne mimoidoče na 
kranjskih ulicah.

Foto: Tina Dokl

Mraz jim ne 
pride do živega

Simon Krejan, Kranj:

»Človek se obleče, pa nima 
težav z mrazom. Zdi se mi, 
da je v tem obdobju še v 
redu, da je nekaj mraza, tudi 
za naravo je to koristno. Čez 
kakih štirinajst dni pa raču-
nam, da bo že topleje.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

-12/-5 oC

-15/-9 oC

-6/-1 oC

-4/0 oC

-8/-4 oC

-10/-5 oC

-12/-8 oC

-6/-1 oC

-10/-6 oC

-9/-6 oC

-10/-7 oC

-13/-8 oC

-11/-6 oC

-11/-6 oC

-18/-6 °C -17/-5 °C-13/-6 °C

Danes bo večinoma oblačno, občasno bo rahlo naletaval sneg. 
Severovzhodni veter bo oslabel. Jutri se bo zjasnilo, čez dan bo 
nastalo nekaj kopaste oblačnosti. V četrtek se bo po sončnem 
jutru pooblačilo. Zvečer bo začelo snežiti. Vse dni bo zelo mrzlo.

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

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V Domu 
Joža Ažmana v Bohinjski Bi-
strici so člani KUD Triglav iz 
Srednje vasi v Bohinju mi-
nulo soboto pripravili pravi 
zgodovinsko-folklorni spek-
takel, s katerim so se na 9. 
Folklornem večeru pokloni-
li stoti obletnici konca prve 
svetovne vojne, ki je močno 
zaznamovala tudi Bohinj kot 
zaledje krvave soške fron-
te. Da se bo v domu dogaja-
lo nekaj posebnega, je naka-
zal že sprejem gledalcev, ki 
so do zadnjega kotička na-
polnili dvorano doma. Pred 
vhodom jih je namreč spre-
jela straža v uniformah av-

stro-ogrske vojske, v dvora-
no pa so jih ob vojaškem ma-
širnem bobnu spustili člani 
odrasle folklorne skupine, 
ki so s pesmijo in bobni pos-
krbeli za pogled na temačno 

obdobje izpred več kot sto-
letja, ko so slovenske fante 
v uniformah avstro-ogrske 
monarhije na višku mlados-
ti iztrgali iz domačih krajev 
ter jih poslali na bojišča Ga-
licije, balkanskih front, so-
ške fronte in drugih bojišč. 
Odrasle in otroške folklorne 
skupine KUD Triglav Sre-
dnja vas so skozi odrske po-
stavitve v obliki folklornih 
plesov in pesmi iz vojnega 

časa, ki so jih pripravili Ma-
tija Markič, Ana Matuc, Kla-
ra Hribar in Polona Oblak 
Golobič, predstavile pogle-
de različnih generacij na 
vojno obdobje – od fantov, 
ki so se podajali v neznano 
na frontne linije, do slovesa 
od deklet, otroškega trplje-
nja in spopadanja z vojnim 
pomanjkanjem, kratkočase-
nja vojakov na fronti in pre-
magovanja vojne otožnosti 

deklet, ki so ostale v zaledju 
do konca vojne. Polna dvora-
na Doma Joža Ažmana je ka-
zala, da Bohinjci cenijo svo-
je folkloriste in njihove na-
stope, nastopajočim pa je če-
stital tudi župan Franc Kra-
mar, ki je dejal, da je nastop 
čisti presežek, s katerim so 
se več kot dostojno poklonili 
stoti obletnici konca ene naj-
večjih morij dvajsetega sto-
letja.

Folklorni poklon koncu vojne
KUD Triglav iz Srednje vasi v Bohinju je v soboto v Bohinjski Bistrici pripravil folklorni večer z naslovom 
Fantje maširajo, s katerim so se poklonili stoti obletnici konca prve svetovne vojne.

Vrtinec prve svetovne vojne, v katero so se ujeli tudi slovenski fantje, so folkloristi prenesli 
na oder.

Da se bo v domu dogajalo 
nekaj posebnega, je 
nakazal že sprejem 
gledalcev. Pred vhodom 
jih je namreč sprejela 
straža v uniformah 
avstro-ogrske vojske.

Škofja Loka, Železniki – Minuli počitniški teden je Območno 
združenje Rdečega križa Škofja Loka izkoristilo za terenske 
krvodajalske akcije, ki so v štirih dneh potekale v osnovnih 
šolah v Škofji Loki in Železnikih. V treh dneh se je v Škofji Loki 
akcije udeležilo 606 krvodajalcev, v petek pa v Železnikih še 
222. Skupaj s krvodajalci iz občine Žiri, ki so se akcije udeležili 
januarja (bilo jih je 320), je izkupiček zimske krvodajalske akci-
je 1348 krvodajalcev. Kot je povedala sekretarka škofjeloškega 
območnega združenja Fani Mikš, so z odzivom zadovoljni, saj 
hladno zimsko vreme ni prestrašilo krvodajalcev. Naslednji 
krvodajalski akciji bosta maja (v Žireh) in julija (v Škofji Loki, 
Železnikih in Gorenji vasi - Poljanah).

Dober odziv krvodajalcev

Z zimske krvodajalske akcije v Železnikih / Foto: Andrej Tarfila

Zabreznica – Svet Osnovne šole Žirovnica je zaradi smrti 
dosedanje ravnateljice Ane Klemenc objavil javni razpis za 
prosto delovno mesto ravnatelja. Razpis je bil 16. februarja 
objavljen v uradnem listu, kandidati morajo prijave poslati 
v petnajstih dneh od objave. Novi ravnatelj bo imenovan za 
obdobje petih let.

Razpis za ravnatelja Osnovne šole Žirovnica

Mojstrana – Člani Društva GRS Mojstrana so v petek na smu-
čišču v Mojstrani pripravili že sedmo smučarsko tekmova-
nje v vožnji z akia reševalnimi čolni. Nastopilo je šestdeset 
dvočlanskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, kar je največ doslej. 
Gorski reševalci tudi na takšnih tekmovanjih utrjujejo znanje 
in izkušnje z obvladovanjem tega čolna, ki jih morajo imeti na 
pravih reševalnih akcijah, pomemben del tovrstnih srečanja 
pa je tudi priložnost za druženje, ki jo ponujajo. Zmagovalci 
na tekmovanju niso tisti, ki so najhitrejši, temveč tekmovalci, 
ki se najbolj približajo povprečnemu času vseh ekip. Letos je 
prvo mesto zasedla prva ekipa Društva GRS Bohinj z žensko 
navezo Mojca Odar in Katarina Čufer, ki sta le za osem sekund 
zgrešili najboljši vmesni čas. Drugo mesto je zasedla prva 
ekipa GRS Kamnik (Janez Ažman, Franc Miš), tretje mesto pa 
četrta ekipa GRS Bohinj (Blaž Erlah, Anže Kokošinek).

Smučarsko tekmovanje z reševalnimi čolni

Radovljica – Svet zavoda Doma dr. Janka Benedika je na nedav-
ni seji potrdil odstop dosedanje direktorice Sonje Resman in 
za vršilca dolžnosti direktorja za obdobje enega leta soglasno 
imenoval Alena Grila. Gril je že prevzel vodenje ustanove, kot 
pravi, se bo najprej lotil sanacije nastalega stanja in povrnit-
ve zadovoljstva zaposlenih ter njihovega zaupanja v vodstvo 
zavoda, kar je po njegovem prepričanju tudi pogoj za zado-
voljstvo tako stanovalcev kot tudi njihovih svojcev.

Dom vodi vršilec dolžnosti


