
AKTUALNO

V naj občini  
vse manj ljudi
V občini Železniki, kjer se vsaj po 
statistki najbolje živi, se število 
prebivalcev postopoma zmanjšu-
je. Lani se je njihovo število prvič 
spustilo pod mejo 6700, še zlasti 
skrb vzbujajoče je odseljevanje 
mladih.
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AKTUALNO

Zaradi dolgov  
ob sedežnico?
Avstrijska slaba banka Heta naj bi 
od Smučarsko turističnega centra 
Stari vrh zahtevala takojšnje vrači-
lo dolga, sicer bo zasegla sedežni-
co in ostalo opremo na smučišču. 
Za vračilo naj bi imeli na Starem 
vrhu le teden dni časa.
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ŠPORT

Vihrale tudi  
naše zastave
Toplo vreme, dež in snežinke or-
ganizatorjem Pokala Vitranc niso 
preprečili izvedbe veleslaloma in 
slaloma. Obakrat sta bila na vrhu 
Avstrijca, slovenske zastave pa so 
najbolj vihrale ob nastopu Žana 
Kranjca in Štefana Hadalina.
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RAZVEDRILO

Vsi gasilci za en večer
Okoli 550 obiskovalcev je sobotni 
večer v Železnikih preživelo v 
družbi izvrstnih glasbenikov in 
pevcev, ki so nastopili na dobro-
delnem koncertu Bodimo vsi no-
coj gasilci. Še posebej jih je navdu-
šil tenorist svetovnega slovesa Ja-
nez Lotrič.

13

VREME

Danes bo pretežno jasno 
in večinoma suho. Jutri 
in v četrtek bo delno jasno, 
jutranje temperature bodo 
večinoma pod lediščem.

–2/11 °C
jutri: delno jasno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vilma Stanovnik

Kranj – Po sojenju, ki je tra
jalo dve leti in pol, je sodišče 
v celoti oprostilo nekdanje
ga župnika iz župnije Preska 
pri Medvodah Franca Klop
čiča, ki je bil obtožen pedofi
lije oziroma spolne zlorabe 
osemletne deklice. 

Naj spomnimo, da mu 
je tožilstvo očitalo spolni 

napad na osebo, mlajšo od 
15 let. Dogodek, za katere
ga ga je obremenila oško
dovanka, naj bi se zgodil že 
konec leta 2004 oziroma v 
začetku leta 2005 v župni
šču v Preski. To je prišlo na 
dan skoraj deset let kasneje, 
ko naj bi se ji približal drug 
fant in sprožil spomine.

Župnik Klopčič oproščen
Ker ni dokazov, da bi nekdanji župnik Franc 
Klopčič spolno zlorabljal osemletnico, ga je 
sodišče oprostilo.

Vsem ženskam voščimo ob 8. marcu, 
mednarodnem prazniku žensk.

412. stran

Ana Šubic

Ljubljana – Sinoči so v Lin
hartovi dvorani Cankarje
vega doma v Ljubljani po
delili 49. nagrade Gospo
darske zbornice Sloveni
je za izjemne gospodar
ske in podjetniške dosežke. 
Med šestimi prejemniki je 
tudi dr. Mariana Karla Re
bernik, že 23 let direktori
ca podjetja Atotech Sloveni
ja, nekdaj Kemične tovarne 
Podnart. Ostali prejemniki 
so bili Albert Erman (Ma
gneti Ljubljana), Andrej 
Božič (Steklarna Hrastnik), 
dr. Tomaž Kmecl (Kolektor 
Etra), Andrej Bajuk (TEM 
Čatež) in Jernej Zupančič 
(Cleangrad). 

Atotech iz Podnarta izde
luje specializirane prepa
rate za galvansko industri
jo, njihovi proizvodi pa se 

uporabljajo v avtomobilski, 
kovinskopredelovalni indus
triji, industriji bele tehni
ke in pohištva ter industriji 

tiskanih vezij. Podjetje na tu
jih trgih ustvari 92 odstotkov 
prihodkov, obseg prodaje pa 
letno zraste za 22 odstotkov, 
ob tem so na prvem mestu 
med konkurenti z ustvarjeno 
dodano vrednostjo v višini 73 
tisoč evrov (leta 2015), ki se je 
v zadnjih treh letih ob 30od
stotni rasti števila zaposlenih 
povečala za 23 tisoč evrov. 
Letno v povprečju namenja
jo milijon evrov za investicije 
v proizvodno opremo in pro
store, veliko vlagajo tudi v ra
zvoj in raziskave. Z lastnim 
znanjem in sodelovanjem z 
univerzami, inštituti in kup
ci podjetje proizvede sto no
vih proizvodov letno, samo v 
zadnjih treh letih so naredili 
822 novih proizvodov.

Priznanje za gospodarske dosežke
Dr. Mariana Karla Rebernik, dolgoletna direktorica podjetja Atotech Slovenija, je dobila priznanje za 
izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Dr. Mariana Karla Rebernik /Foto: arhiv Gorenjski glas

Vilma Stanovnik

Kranj – Po podatkih Zavoda 
za zdravstveno varstvo Slo
venije je v Sloveniji trenutno 
okoli deset tisoč ljudi z za
mrznjeno zdravstveno karti
co. Prav takšnim, ki so brez 
denarja in brez urejenega 
zdravstvenega zavarovanja, 
bodo zdravniško pomoč po
nudili v prvi pro bono ambu
lanti na Gorenjskem, v Faj
digovi ambulanti na Gospo
svetski ulici 9, ob zdravstve
nem domu v Kranju. 

»Tudi v Kranju in okoli
ci je precej ljudi, ki potrebu
jejo brezplačno zdravniško 

pomoč, saj ne zmorejo stro
škov zdravstvenega zavaro
vanja. Prav njim je name
njena Fajdigova ambulanta, 
ki bo za začetek odprta vsak 
torek med 15. in 19. uro, de
lovni čas pa se bo nato prila
gajal potrebam,« je ob vče
rajšnjem slovesnem odpr
tju prostorov ambulante 
povedal vodja projekta in 
predsednik društva Fajdi
gova ambulanta Tomaž Kri
šelj in poudaril, da je pro
jekt uspel tudi zaradi zelo 
dobrega sodelovanja z od
govornimi na Mestni obči
ni Kranj, v Zdravstvenem 
domu Kranj, pri Osnovnem 

zdravstvu Gorenjske in pa 
tudi z nekaterimi ustano
vami in posamezniki, ki so 
že priskočili na pomoč z de
narjem, zdravili in ostalim 
materialom.

V ambulanti, ki bo vrata 
za prve paciente odprla da
nes, bodo prostovoljno dela
li upokojeni zdravniki Ana 
Teran, Peter Štular in Ne
venka Perčič ter medicinska 
sestra Anita Obad in zdrav
stveni tehnik Tadej Krišelj. 
Osnovno zdravstvo Gorenj
ske jim je zagotovilo brez
plačno uporabo prostorov, 
opreme pa tudi del zdravil 
in sanitetnega materiala.

Fajdigova ambulanta čaka paciente
Včeraj so v Kranju odprli prvo pro bono ambulanto za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja, ki so jo poimenovali po nekdanjem kranjskem 
zdravniku Božidarju Fajdigi, prve paciente pa v njej pričakujejo že danes.

Prostore Fajdigove ambulante so odprli upokojeni zdravnik Peter Štular, župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar in vodja projekta Tomaž Krišelj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme ANICA KAVČIČ iz Žirov.

Vrhunsko vznemirljivo – Kromatika 6

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v četrtek, 9. marca 2017, 
ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma šestič nastopil 
v okviru abonmajskega cikla Kromatika 2016/2017.
Litovsko dirigentko Giedrė Šlekytė je ljubljansko občinstvo spo
znalo že v pretekli sezoni Kromatike. Ponovno jo bodo go stili 

tudi na marčevskem 
večeru, ko bo ob njej 
nastopila ukrajinska so
pranistka Olena Tokar. 
Slednja za svoj ljub
ljanski debi pripravlja 
izbor pesmi z orkestr
sko spremljavo Richar
da Straussa. Koncert 
bo odprlo delo Cut VIII 
sodobnega nemške
ga skladatelja Bernda 
Frankeja, sklenila pa ga 
bo Renska simfonija, ki 
v nasprotju s številnimi 
drugimi Schumannovi
mi deli izžareva veliko 
optimizma, idilične sli
kovitosti in radosti. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Koliko 
koncertnih večerov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je 
predvidenih v okviru abonmaja Kromatika 2016/2017? Odgo
vore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 13. marca 2017, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@gglas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. februarja 2017, prejme 
festivalsko vstopnico za Winter Days of Metal Bojan Bidovec iz 
Kranja. V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. februarja 2017, 
prejmeta alpsko kapo Smučarske zveze Slovenije Milka Grašič 
iz Dupelj in Magda Bizovičar iz Škofje Loke.
Nagrajencem čestitamo!

Sopranistka Olena Tokar

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ana Šubic

Železniki – Po objavi članka, 
da je analiza statističnih po-
datkov pri reviji Moje finan-
ce pokazala, da se v Sloveni-
ji najbolje živi v Železnikih, 
ki so tako postali naj občina 
2017, se je na naše uredni-
štvo obrnil domačin z opo-
zorilom, da statistični po-
datki kažejo tudi na zmanj-
ševanje števila prebivalcev 
občine Železniki, in to kljub 
pozitivnemu naravnemu 
prirastku, na kar je že pred 
dobrim mesecem z dopisom 
opozoril tudi Občino Že-
lezniki. »Kljub kakovosti bi-
vanja se mladi izseljujejo. V 
Železnikih so kvalitetna de-
lovna mesta, a se, čeprav de-
lajo v naših podjetjih, odlo-
čajo za selitev izven občine 
in se raje vozijo na delo v Že-
leznike,« je zaskrbljen bra-
lec. Zaveda se, da ta pojav ni 
samo v Železnikih, vseeno 
pa se sprašuje, kaj bi lahko 
storili v lokalnih okoljih, da 
bi mladi ostajali v dolinah.

Več odseljenih kot 
priseljenih

Prvega julija lani je bilo v 
občini Železniki 6689 ob-
čanov, kar je šestnajst manj 
kot v začetku leta in sto manj 
kot v letu 2013, v primerjavi z 
letom 2007 pa skoraj dvesto 
manj. Tedaj je bilo namreč 
v Železnikih 6888 prebival-
cev, največ po letu 2000, ko 
jih je bilo 6743, zadnja leta 
pa se njihovo število posto-
pno znižuje, lani prvič pod 
6700. Statistična definicija 
prebivalstva se je sicer leta 
2008 nekoliko spremenila, 
zato podatki pred in po tem 
letu niso povsem primer-
ljivi, vendar pa niso znatno 
drugačni.

Zadnji razpoložljivi po-
datki glede naravnega pri-
rasta so za leto 2015, ko je 
ob 74 živorojenih otrocih in 
44 umrlih znašal 30. Narav-
ni prirast je sicer vseskozi 
pozitiven, najvišji je bil leta 
1995, ko je ob 98 rojenih 
otrocih znašal 53, najnižji pa 

je bil v letih 2002 in 2005 – 
14. Na drugi strani pa je se-
litveni prirast že dvajset let, 
z izjemo 2001 in 2002, ne-
gativen. Med letoma 2012 
in 2015 je občina na ta na-
čin izgubila 211 prebivalcev. 
V letu 2015 je selitveni pri-
rast znašal –67: v občino je 
bilo priseljenih 175 ljudi, a se 
jih je 234 odselilo, je pa v Že-
leznikih našlo dom 11 tujcev, 
medtem ko se je v tujino od-
selilo 19 občanov, v letih od 
2010 skupaj že 79.

Nekateri raje v večja 
mesta

»Menim, da se ljudje od-
seljujejo, ker je za nekatere 
bolj privlačno bivanje v več-
jih mestih. Tam je več živ-
ljenja kot pri nas in to ver-
jetno mladim bolj ustreza,« 
razmišlja župan Anton Lu-
znar. Kot poudarja, se skla-
dno s finančnimi zmožnost-
mi trudijo zagotavljati čim 
boljšo infrastrukturo, ob-
navljajo in asfaltirajo ces-
te, gradijo pločnike, zgradi-
li so optično omrežje, skrbi-
jo za družbene objekte, raz-
meroma veliko vlagajo tudi v 
športne objekte ... »Nekate-
re verjetno do selitve privede 

tudi zaposlitev izven doline, 
čeprav tehničnemu kadru 
pri nas ni težko dobiti dela, 
za druge profile poklicev je 
pa težje,« je še dejal Luznar 
in dodal, da bo to problema-
tiko na pobudo občana kma-
lu obravnaval tudi odbor za 
družbene dejavnosti.

Največ domačinov si kruh 
služi v največjem železni-
karskem podjetju Domel; 
med okoli 1000 zaposleni-
mi je več kot 660 občanov 
Železnikov. Večino potreb 
po novih delavcih sicer 'po-
krivajo' z lokalnim kadrom, 
strokovne kadre pa iščejo 
tudi širše. »Mladim v Selški 
dolini omogočamo zaposli-
tev na kvalitetnih delovnih 
mestih, osebno in poklic-
no rast, možnost razvoja in 
napredovanja, primerne do-
hodke … Prav tako spodbu-
jamo štipendiranje, trenu-
tno imamo več kot 80 šti-
pendistov, ter izobraževanje 
ob delu,« je pojasnil direk-
tor splošnega področja Aleš 
Markelj.

Vse manj otrok 

Poglejmo še starostno 
strukturo prebivalcev naj 
občine 2017. Populacija 

med 15. in 64. letom se je 
zmanjšala s 4620 v letu 
2005 na lanskih 4413 obča-
nov, v letih po prelomu ti-
sočletja pa se je število giba-
lo med 4434 in 4597. Mla-
dih do 14. leta je bilo sredi 
lanskega leta 1160 oz. manj 
kot kdajkoli po letu 2000. 
Tedaj jih je bilo 1450 oz. za 
petino več. Do leta 2004 je 
njihovo število nazadova-
lo na 1309, do leta 2010 na 
1200, to število pa je bilo (za 
las) preseženo samo še leta 
2013. Obraten trend pa je, 
podobno kot drugje, pri sta-
rejših, katerih število kon-
stantno narašča. Občanov, 
starih nad 65 let, je bilo lani 
1116. Za primerjavo: v letu 
2000 jih je bilo 859, število 
tisoč pa je bilo prvič prese-
ženo leta 2007. Iz statistič-
nih podatkov je opazno tudi 
daljšanje življenjske dobe: 
leta 2000 je bilo 144 obča-
nov starejših od 80 let, lani 
pa že 343.

V Železnikih so sicer zna-
ni tudi po velikih družinah, 
po podatkih iz leta 2015 jih 
je 82 imelo vsaj štiri otro-
ke. Povprečno število roje-
nih otrok na žensko je bilo 
1,91, slovensko povprečje za-
naša 1,51.

V naj občini vse manj ljudi
V Železnikih, kjer se vsaj po statistki najbolje živi, se število prebivalcev postopoma zmanjšuje. Lani se 
je njihovo število prvič spustilo pod 6700, še zlasti skrb vzbujajoče je odseljevanje mladih.

Sredi lanskega leta je bilo v občini Železniki 6689 prebivalcev, kar je skoraj dvesto manj kot 
pred desetimi leti. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Jutri, 8. mar-
ca, bo v Škofji Loki osrednji 
dogodek ob letošnjih Dne-
vih Škofjeloškega pasijona. 
Ob 11. uri bo namreč v So-
kolskem domu minister za 
kulturo Anton Peršak župa-
nu občine Škofja Loka Mihu 
Ješetu uradno podelil certi-
fikat ob vpisu Škofjeloške-
ga pasijona na Unescov re-
prezentativni seznam ne-
snovne kulturne dedišči-
ne človeštva. Medvladni od-
bor za varovanje nesnovne 

kulturne dediščine Unesca 
je lani novembra in decem-
bra zasedal v etiopski pre-
stolnici Adis Abeba in tak-
rat sprejel odločitev, da Ško-
fjeloški pasijon kot prvi ele-
ment iz Slovenije vpiše na 
ta prestižni mednarodni se-
znam. Na jutrišnji prireditvi 
bodo prikazali tudi fotogra-
fije z zasedanja v Adis Abe-
bi. Konec marca in aprila 
bodo sledili še drugi dogod-
ki v okviru Dnevov Škofjelo-
škega pasijona 2017, sklenili 
pa jih bodo z Romualdovim 
dnem 22. aprila.         

Podelili bodo  
Unescov certifikat 

V članku z naslovom Skrb za varnost v Acroniju, objavljenem 
v petkovem Gorenjskem glasu, smo napačno zapisali, da je 
podelitev priznanj za najbolj varen obrat in skupne službe 
potekala v SIJ Acroni. Akcija je potekala pod okriljem Skupine 
SIJ. Za napako se opravičujemo.

Popravek

Žirovnica – V žirovniški občini se s plinom ogreva 421 odjemal
cev, izhaja iz poročila koncesionarja, podjetja ENOS. Lani je 
bil v občini zgrajen samo en nov priključek, število odjemalcev 
pa se je glede na leto prej celo zmanjšalo (za enega odjemal
ca). Na Občini Žirovnica predvidevajo, da je razlog v tem, da 
je cena plina znova primerljiva s ceno kurilnega olja, občani 
pa se tudi vračajo h kurjavi z lesom, zlasti zaradi lastnega 
lesa. V žirovniški občini je bila sicer gradnja sekundarnega 
plinovodnega omrežja končana leta 2005, s plinom se med 
drugim ogrevajo osnovna šola, delno občinska stavba in novi 
večstanovanjski objekt na Selu (delno s toplotno črpalko), 
predvidoma pa naj bi se na plin priključili vsi zgrajeni objekti 
v Obrtnoposlovni coni Žirovnica.

Lani en nov plinski priključek

Jesenice – Prvega januarja je vršilka dolžnosti direktorice 
Doma dr. Franceta Berglja Jesenice postala Mojca Pavšič. 
Univerzitetna diplomirana socialna delavka je bila doslej zapo
slena v Slovenskem društvu hospic, izhaja s Koroške Bele, živi 
pa v Ljubljani. Pavšičeva je bila leta 2015 izbrana za direktorico 
doma, a se je ena od neizbranih kandidatk pritožila, postopki 
na sodišču so se vlekli dolgo, septembra lani pa je sodišče na 
prvi stopnji odločilo, da svet zavoda pri izbiri direktorice ni 
ravnal v nasprotju z zakonom. Ker pa je prišlo do pritožbe na 
višjo stopnjo, postopki na sodišču še niso končani. Do konca 
lanskega leta je dom kot vršilka dolžnosti direktorice vodila 
ena od zaposlenih – Duši Žakelj.

Nova v. d. dolžnosti direktorice doma 
upokojencev
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Prebivalci Gorenjske bi že 
danes potrebovali novo 
regijsko bolnišnico pri-

merne velikosti, opremljenosti 
in dostopnosti. Bolj kot to, v 
kateri občini se bo nahajala, je 
pomembno, da bo omogočala 
kakovostno obravnavo pacien-
tom s celotne gorenjske regije,« 
pravi direktor Splošne bolnišni-
ce Jesenice Janez Poklukar ob 
rob razpravam o tem, kje naj bi 
v prihodnje stala gorenjska re-
gijska bolnišnica. Na Jesenicah 
ali celo – v Radovljici? Rado-
vljiški župan Ciril Globočnik 
je namreč presenetil z napo-
vedjo, da bo Občina Radovlji-
ca državi ponudila lokacijo za 
izgradnjo regijske bolnišnice, 
in sicer na območju knjigove-
znice, za kar so že leta 2012 
zagotovili prostorske pogoje s 
prostorskim redom. Gre za lo-
kacijo izven mestnega središča, 
s sprejemljivo oddaljenostjo od 
Kranjske Gore in Ljubljane, z 
odlično dostopnostjo, poudarja 
Globočnik, a v isti sapi dodaja, 
da s tem nikakor ne želijo kon-
kurirati Jesenicam, saj gre pri 
regijskih bolnišnicah za pov-
sem drugačen koncept in obli-
ko bolnišnice, ne nazadnje naj 
bi ta imela kar sedemsto postelj 
... Na drugi strani so na Jeseni-
cah prepričani, da bi se morala 
krepiti vloga jeseniške bolni-
šnice na sedanji lokaciji, saj je 
država v zadnjih letih v njen 
razvoj vložila veliko denarja, 
zgrajen je bil nov urgentni cen-
ter, prenovljeni so bili številni 
oddelki, posodobljena oprema 

… Skratka, najbolj smiselno bi 
bilo regijsko bolnišnico zasno-
vati na lokaciji sedanje bolni-
šnice na Jesenicah, menijo na 
Občini Jesenice.

Ne glede na vse pa je dejstvo: 
Splošna bolnišnica Jesenice z 
nekaj več kot 250 posteljami 
postaja premajhna. Zlasti po 
izgradnji urgentnega centra 
na Jesenice prihaja vse več 
pacientov s spodnjega dela Go-
renjske. V bolnišnici so napra-
vili analizo, ki je pokazala, da 
so lani v prvih desetih mesecih 
hospitalizirali 528 pacientov 
več kot v enakem obdobju leta 
2015, od tega je večina prišla 
iz spodnjega dela Gorenjske in 
iz drugih delov Slovenije. Pro-
jekcije kažejo, da se bo stanje 
v prihodnje le še slabšalo. Di-
rektor Poklukar opozarja na 
demografske kazalce, ki kaže-
jo, da bo leta 2030 že 510 tisoč 
ljudi v Sloveniji starejših od 65 
let. Še leta 2010 jih je bilo 330 
tisoč. In prav starost je eden 
glavnih razlogov za obolev-
nost, zato se skokovito povečuje 
število hospitalizacij. Ob tem 
pa v zadnjih letih ni bila zgra-
jena nobena nova bolnišnica. 
Glede na projekcije in staranje 
prebivalstva tako že leta 2030 
sedanji model zdravstva ne 
bo vzdržen ne po kadru ne po 
financah in ne po prostoru, 
opozarja Poklukar. Leta 2030 
bomo torej imeli armado (bol-
nih) starejših ljudi in – prema-
lo bolnišnic, kadra, denarja ... 
Tako bodo gradnje novih bolni-
šnic enostavno nujne.

Regijska bolnišnica

KOMENTAR
Urša Peternel

Aleš Senožetnik

Kranj – Če je še nedolgo na-
zaj marsikdo izkoriščal po-
manjkljiv nadzor na smu-
čiščih in si smučarsko vo-
zovnico delil s še kakšnim 
smučarjem, takšno počet-
je na nekaterih smučiščih 
vedno težje ostane skri-
to. Na Gorenjskem sta že v 
prejšnjih sezonah smučišči 
v Kranjski Gori in na Voglu 
uvedli videonadzor na vsto-
pnih postajah žičnic. Z njim 
preverijo identiteto smučar-
ja, imetnika smučarske vo-
zovnice. Če zadnja zajeta fo-
tografija smučarja ob vstopu 
na žičnico ne ujema s prvo, 
zajeto po nakupu, kontrolor 
vstopnico blokira.

Poostritev nadzora je v 
preteklih sezonah največ ne-
godovanja zbudila na kranj-
skogorskem smučišču, kjer 
so v treh smučarskih sezo-
nah obravnavali več kot dva 
tisoč zlorab smučarskih 
kart. Upravljavci žičnic pa 
so se za videonadzor odlo-
čili prav zaradi množičnih 
preprodaj smučarskih vo-
zovnic, saj je bilo menda v 
navadi, da je z eno vozov-
nico smučalo tudi več smu-
čarjev. Kot pojasnjuje Klav-
dija Gomboc iz RTC Žični-
ce Kranjska Gora, je spre-
memba v preteklosti sproži-
la precej negodovanja med 
smučarji, ki pa so se v zad-
njem času vendarle privadi-
li dejstvu, da je takšno počet-
je prepovedano in so zato to-
vrstne zlorabe nedovoljene. 

»Trend zlorabljanja smu-
čarskih vozovnic v Kranjski 
Gori se zmanjšuje. Smučar-
ji so se že navadili na to spre-
membo in spoštujejo pravi-
la poslovanja našega pod-
jetja,« ugotavlja Klavdija 
Gomboc.

Tudi na smučišču na Vog-
lu so se v lanski sezoni odlo-
čili za videonadzor, vendar 
so zabeležili bistveno manj 
zlorab. »Kontrolo izvajamo 
v skladu s predpisi in zako-
nodajo. V lanski sezoni smo 
zaznali štirideset kršitev, le-
tos pa je številka še bistve-
no manjša. Med zimskimi 
počitnicami smo denimo 
obravnavali zgolj dva pri-
mera nedovoljene uporabe 
smučarskih vozovnic, izrek-
li pa smo še nekaj opozoril,« 

pojasnjuje Sandra Fiorelli iz 
Žičnic Vogel, ki dodaja, da 
takšna odločitev med smu-
čarji na Voglu ni vzbudi-
la negodovanja. »Smučar-
je na to opozarjajo table na 
smučiščih pa tudi zaposle-
ni, zato posebnih težav ob 
uvedbi nismo imeli. Tako 
zaposlenim kot smučarjem 
več težav povzročajo nena-
dne spremembe vremena in 
temu prilagojeno obratova-
nje naprav, tako da imamo 
s tem večje težave,« dodaja 
Fiorellijeva.

Kršitve pravil uporabe 
smučarskih vozovnic pa za-
znavajo tudi na krvavškem 
smučišču, kjer videonad-
zora po vzoru Kranjske 
Gore ali Vogla še ne izvaja-
jo, a o uvedbi tega sistema 

razmišljajo. »Takšen nad-
zor nam je v interesu, saj 
se tudi na našem smučišču 
dogajajo kršitve, zaradi ka-
terih nastaja gospodarska 
škoda. V pravilih poslova-
nja podjetja so namreč po-
goji uporabe, tudi nepreno-
sljivost vozovnic, jasno za-
pisani,« pravi Luka Vrančič 
z RTC Krvavec.

Kršitve se po besedah Ma-
tica Terkaja dogajajo tudi na 
Smučišču Stari vrh, vendar 
pa jih je manj kot v preteklih 
letih. »Kontrolo opravljajo 
pooblaščeni delavci na smu-
čišču, verjetno pa se kakšen 
smučar še izmuzne nad-
zoru,« pravi Terkaj. Kljub 
temu o uvedbi videonadzora 
po vzoru Vogla in Kranjske 
Gore ne razmišljajo.

Videonadzor na smučiščih
Po vzoru iz tujine so v Kranjski Gori in na Krvavcu že v preteklih sezonah vpeljali videonadzor 
neprenosljivih smučarskih vozovnic, podobno pa razmišljajo tudi drugod.

Nekatera smučišča so že uvedla videonadzor nad kršitvami smučarjev, na Krvavcu o tem še 
razmišljajo.

Danica Zavrl Žlebir

Stari vrh – Več slovenskih 
medijev je poročalo o tem, 
da avstrijska slaba ban-
ka Heta, upnica Smučar-
sko turističnega centra Sta-
ri vrh, zahteva takojšnje vra-
čilo dolga, sicer bo zaseg-
la šestsedežnico in ostalo 
opremo na smučišču. Za so-
dobno šestsedežnico je pod-
jetje leta 2006 najelo posoji-
lo pri Hypo banki (danes Ad-
diko banka), potem pa poso-
jila ni vračalo in nabralo se 
je za okoli tri milijone evrov 
dolga. Za vračilo naj bi imeli 
na Starem vrhu le teden dni 
časa, a menda naj bi prejšnji 
teden dosegli začasni odlog 
pred izvršbo. Tako kot osta-
lim medijem, ki so o tem po-
ročali, tudi nam ni uspelo 

priklicati v. d. direktorja To-
maža Trobiša, da bi pojasnil 
te informacije.  

Zanimalo nas je tudi, kako 
se bosta v reševanje nastale 
situacije vključili občini Go-
renja vas Poljane in Škofja 
Loka, ki sta kot lastnici že 

večkrat sodelovali pri doka-
pitalizaciji Starega vrha. A 
tudi tu nismo dobili odgo-
vora. Župan Milan Čadež 
iz občine Gorenja vas Polja-
ne o tej temi ni želel govoriti 
in nas je napotil na direktor-
ja Tomaža Trobiša, ki da je 

edini pristojen za informaci-
je o Starem vrhu. Očitno so 
se pristojni zavili v molk, ker 
si ne želijo poslabšati poga-
jalskih pozicij v odnosu do 
upnice. Pred kratkim pa so 
na zasedanju občinskega 
sveta v Škofji Loki nekateri 

svetniki zahtevali razpravo 
o Starem vrhu, češ da so kot 
lastniki odgovorni za njego-
vo usodo, poleg tega ne gre 
zgolj za gospodarsko druž-
bo, pač pa tudi za smučišče, 
pomembno za občane. Opo-
zorili so tudi na neurejene 

odnose med tamkajšnji-
mi turističnimi ponudniki, 
tudi solastniki smučišča. Za 
urejanje razmer na Starem 
vrhu bi bilo najbolje, da bi 
dobili strateškega lastnika, 
pa meni župan občine Ško-
fja Loka Miha Ješe, ki zatr-
juje tudi, da se kot lastniki 
ne vmešavajo v poslovanje 
centra. Občina se sicer na te-
žave Starega vrha odziva že 
več let, namenili so mu tudi 
pomoč po načelu »de mini-
mis«. Svetniki so predlaga-
li tudi posebno sejo o Sta-
rem vrhu. Ta bo po župano-
vih besedah še pred skupšči-
no STC Stari vrh, ki bo 22. 
marca, a ta ne bo javna, pač 
pa interno srečanje svetni-
kov, članov odbora za gospo-
darstvo in deležnikov, pove-
zanih s Starim vrhom.  

Zaradi dolgov ob sedežnico?
Bo smučišče Stari vrh zaradi neplačanih dolgov ostalo brez sedežnice in smučarskih topov? 

Za sodobno šestsedežnico je podjetje STC Stari vrh 
leta 2006 najelo posojilo pri Hypo banki (danes 
Addiko banka), potem pa posojila ni vračalo in nabralo 
se ga je za okoli tri milijone evrov.
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Ribno – Po posvetu na temo 
nastanitev in prireditev brez 
odpadkov so na novinarski 
konferenci o projektu Zero 
Waste turizem spregovorili 
vodja projekta iz društva Eko-
logi brez meja Erika Oblak, 
direktor Hotela Ribno Matija 
Blažič in direktor komunal-
nega podjetja Infrastruktura 
Bled Janez Resman, konfe-
rence pa se je udeležil tudi po-
džupan občine Toni Mežan. 
Matija Blažič je spregovoril o 
pilotnem in prvem uvajanju 
koncepta »zero waste« v slo-
venski hotel, Janez Resman 
in Toni Mežan pa sta predsta-
vila razvoj Bleda kot turistič-
ne destinacije na poti do ci-
lja: družbe brez odpadkov. 
Erika Oblak, vodja projek-
ta turizma brez odpadkov je 
za uvod spregovorila o enole-
tnem projektu, ki ga je sofi-
nanciralo Ministrstvo za oko-
lje in prostor, v sklopu kate-
rega so se posvečali nastani-
tvam in prireditvam na poti 
do družbe brez odpadkov. Iz-
dali so splošne smernice za 
hotele in organizatorje do-
godkov, za katere so organi-
zirali tudi delavnice, ki se jih 
je udeležilo že kar lepo števi-
lo podjetij in organizacij. Po-
vedala je še, da je Bled ena iz-
med občin, ki je k projektu 

pristopila konec leta 2014, 
saj so že takrat ugotovili, da 
velik delež komunalnih od-
padkov v občini Bled prispe-
va turizem. »Gre seveda za 
pomembno industrijo, eno 
najpomembnejših na glo-
balni ravni, ki hitro raste in 
ne prispeva samo k prihod-
kom, ampak ustvarja tudi 
velike količine odpadkov.« 
Ekologi brez meja so zelo 
veseli, da se je že na začet-
ku povabilu odzval Hotel 
Ribno in se odločil, da gre 
kot prvi v Sloveniji skupaj z 

njimi do cilja, turizma brez 
odpadkov – za kar naj bi pot-
rebovali od dve do tri leta. Za 
doseženi cilj velja devetde-
set odstotkov ločeno zbra-
nih odpadkov in že v osnovi 
stremljenje k zmanjševanju 
količine nastalih odpadkov 
– upajo na trideset odstot-
kov manj. Blažič meni, da že 
to, da je Hotel Ribno ume-
ščen v izjemno okolje, nare-
kuje njegov razvoj v smeri 
zelenega, naravnega in brez 
odpadkov. Seveda pa v zgod-
bi turizma brez odpadkov 

pomembno vlogo igrajo za-
posleni v hotelu, komunika-
cija z gosti, pri čemer je tre-
ba upoštevati, kakšen je tre-
nutno turist, ki obišče hotel 
oziroma destinacijo Bled in 
na primer koliko dni ostane. 
Ko bo koncept »zero waste« 
vpeljan v hotel, kar se tiče fi-
nančnega vidika ta trenutek 
nimajo pričakovanj, pravi 
Blažič, dodaja pa, da želijo, 
da bi hotel našel pomemb-
nejše mesto na trgu in začel 
bolje izrabljati lokacijo sre-
di narave.

Turizem brez odpadkov
Ekologi brez meja so kot nacionalna organizacija Zero Waste Slovenija v preteklem letu podrobno 
spoznali, kako načela koncepta družbe brez odpadkov prenesti v hotele in na prireditve. Pred dnevi so 
v Ribnem predstavili aktivnosti projekta Zero Waste turizem in prvi slovenski hotel, ki se je podal na 
»zero waste« pot, hotel Ribno.

V Ribnem so pripravili novinarsko konferenco, v okviru katere so o turizmu brez odpadkov 
spregovorili Erika Oblak, Matija Blažič, Janez Resman in Toni Mežan. 

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Tudi letos 
so se lahko zaposleni v vseh 
treh Petrolovih bencinskih 
servisih v občini Kranjska 
Gora odločili, komu bodo 
namenili sredstva iz akci-
je Naša energija povezuje. 
»Namen projekta je, da za-
posleni na bencinskih ser-
visih podprejo pomoči pot-
rebne posameznike ali pro-
jekte, ki bodo v lokalnih sku-
pnostih pripomogli k bolj-
šemu življenju,« je pojasnil 
Matjaž Gracer, gonilna sila 
akcije v Zgornjesavski doli-
ni. Sklenili so, da letos po-
magajo Tamari Tarman, ži-
vahni in radoživi petošol-
ki iz Gozda - Martuljka, ki 
je zaradi prirojene bolezni 
vse od rojstva odvisna od in-
validskega vozička in pomo-
či drugih. Pa je to ne odvrne 

od aktivnega življenja, celo 
na smuči se je podala – po 
vzoru svojega velikega idola 
smučarja Jerneja Slivnika. 
Bencinski servisi Kranjska 
Gora, Podkoren in Rateče so 
ji tako podarili vsak po dves-
to evrov. Kot pravi Tamarina 
mama Petra, bo družini de-
nar zelo pomagal pri skrbi 
za vedno nasmejano dekle, 
ki zaradi svojega stanja pot-
rebuje kup pripomočkov, na 
katere družine z zdravimi ot-
roki še pomislijo ne. Nekaj 
podarjenega denarja bo šlo 
za popravilo invalidskega 
vozička, del pa za nakup te-
lefona. V prihodnjih tednih 
namreč Tamara odhaja na 
zahtevno operacijo, kar po-
meni, da bo precej časa pre-
živela v bolnišnici. Telefon ji 
bo omogočil stalno poveza-
vo z družino pa tudi sprosti-
tev in zabavo.

Stopili so skupaj in 
pomagali Tamari

Tamara z mamo Petro in zaposlenimi na Petrolovih 
bencinskih servisih v Zgornjesavski dolini

Ana Šubic

Jelendol – V Jelendolu so mi-
nulo soboto pripravili slo-
vesnost ob koncu prenove 
doma krajanov. V zadnjih 
petih mesecih so temeljito 
prenovili dvorano, sanitari-
je, pisarno krajevne skup-
nosti, zamenjali okna, vra-
ta, električno napeljavo, ku-
rilno napravo, dom pa je do-
bil tudi novo fasado. Obnova 
dotrajanega doma krajanov 
je stala nekaj čez 60 tisoč 
evrov; od tega je Občina Tr-
žič prispevala 42 tisoč evrov, 
Krajevna skupnost Jelendol 
- Dolina (KS) dobrih 13 tisoč 
evrov in družina Born oz. 
Isabella Gruber 5500 evrov.

»Gre za objekt, ki so ga 
pred okoli 120 leti zgradili 
Bornovi, a je bil zelo dotra-
jan, saj se od zadnje obno-
ve pred 32 leti vanj ni nič 

vlagalo,« je pojasnil Sto-
jan Štefe, predsednik Kra-
jevne skupnosti Jelendol - 
Dolina, kjer živi okoli 155 

prebivalcev. Prenovljeni 
dom krajanov je zanje veli-
ka pridobitev, saj predstavlja 
središče vaškega dogajanja, 

je poudaril Štefe. Upali so 
sicer, da se bo obnova zače-
la že v letu 2015, a so jo po 
dogovoru z županom Boru-
tom Sajovicem zamaknili za 
leto dni, da so investicijo lah-
ko izvedli brez prekinitve. Z 
dokončanjem obnove, na 
katero je vas čakala več dese-
tletij, je zelo zadovoljen tudi 
župan. Kot je dejal, so z in-
vesticijo pokazali, da z ena-
komernim razvojem pode-
želja in majhnih krajev mis-
lijo resno.

Dvorana v Jelendolu bo v 
nekaj mesecih dobila tudi 
zastor, sicer pa bo v prihod-
njih letih treba obnoviti še 
oporni zid za objektom in 
streho, o čemer se bosta KS 
in občina, ki je lastnica spo-
dnjega dela objekta, dogo-
varjala tudi z lastniki stano-
vanj v zgornjem nadstropju, 
je napovedal Štefe.

V Jelendolu obnovili dom krajanov
V Krajevni skupnosti Jelendol - Dolina so ponosni na prenovljeni dom krajanov, ki ima novo dvorano in 
zunanjo podobo. V obnovo so vložili 62 tisoč evrov.

Ob koncu prenove doma krajanov sta si predsednik KS 
Jelendol - Dolina Stojan Štefe in tržiški župan Borut Sajovic 
zadovoljno segla v roke. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Žirovnica – V javnem ko-
munalnem podjetju JEKO-
-IN z Jesenic so se odloči-
li za preimenovanje. Novo 
ime se bo glasilo JEKO, nov 
bo tudi logotip, narcise bo 
zamenjal sodobnejši logo-
tip, sestavljen iz znaka mod-
re in rdeče barve in napi-
sa jeko. S tem se strinjajo v 
obeh občinah ustanovitelji-
cah, na Jesenicah in v Žirov-
nici; jeseniški občinski sve-
tniki so preimenovanju priž-
gali zeleno luč že v januar-
ju, žirovniški pa prejšnji te-
den. Kot je povedal direktor 
JEKO-IN Uroš Bučar, mora 
zdaj soglasje dati še skupšči-
na podjetja. Sam računa, da 

bo javno komunalno podje-
tje novo ime začelo uporab-
ljati sredi aprila. 

Zanimivo je, da so ime 
JEKO želeli dati podjetju že 
ob ustanovitvi leta 1996, a je 
bilo takrat zasedeno. Zdaj je 
že nekaj let prosto, zato ni 
ovir za uporabo. Po Bučar-
jevih besedah bodo ocenje-
ni skupni stroški preimeno-
vanja znašali okrog deset ti-
soč evrov.

Hkrati, ko bodo spremi-
njali ime in zato tudi odlok 
o ustanovitvi javnega komu-
nalnega podjetja, bodo v se-
znam dejavnosti dodali še 
dimnikarske storitve. To bo 
tržna dejavnost, ki naj bi jo 
začeli opravljati prihodnje 
leto.

JEKO-IN bo le še JEKO
Javno komunalno podjetje je začelo postopek 
preimenovanja, ki bo stalo deset tisoč evrov. 
Poleg novega imena bodo dobili nov logotip.



Vilma Stanovnik

Pod Stolom skačejo več 
kot šestdeset let

Smučarsko skakalno dru-
štvo Stol Žirovnica je kolek-
tiv z dolgoletno tradicijo, saj 
smučarske skoke v vaseh 
pod Stolom gojijo že več kot 
šestdeset let. Vzgajali so šte-

vilne generacije tekmoval-
cev, odkar nastopajo z ime-
nom SSD Stol pa se lahko 
pohvalijo, da so vzgojili sve-
tovnega prvaka Francija Pet-
ka, Tanja Volčjak pa je orala 
ledino v ženskih smučarskih 
skokih. Frank Nejc, sedaj po-
močnik glavnega trenerja 
A-reprezentance Gorana Ja-
nusa, je osvojil zlato medaljo 
na ekipni tekmi svetovnega 
prvenstva mladincev. 

»V klubu redno trenira 
več kot petdeset tekmoval-
cev od najmlajšega, ki ima 6 
let, pa do Roka Justina, čla-
na B-reprezentance. Zelo 
nas veseli, da imamo v klu-
bu tudi enajst deklic. Cilj za 
prihodnost je zagotovo, da 
vzgojimo še kakšnega tek-
movalca, ki bo v slovenski 
reprezentanci. Trenutno se 
na tekmah za Pokal Cock-
ta dobro uvrščajo Tjaš Grilc 
ter Ožbej Modrijan pri mla-
dincih do 16 let in Marcel 
Rep pri dečkih do 15 let,« 
pravi predsednik SSD Stol 
Žirovnica Borut Rep in do-
daja, da so v zadnjih dveh 
letih s pomočjo smučarske 
zveze Slovenije in donator-
jev popolnoma prenovili vse 
štiri skakalnice na Breznici 
v Žirovnici. 

»V lanskem letu smo s po-
močjo Mercatorja, ko smo 
osvojili tretje mesto v akciji 
Skoči v Mercator, podpri ska-
kalce, zamenjali tudi klub-
ski kombi in mlajše otro-
ke opremili z novo skakal-
no opremo. Letos želimo os-
vojiti še kakšno višje mesto. 

Zahvaljujemo se Mercatorju 
za akcijo, ki je trenutno v pol-
nem teku, saj s tem spodbu-
ja vse klube, da pridobijo do-
ločen znesek, to pa prispeva 
k boljšemu razvoju društva, 
ljudje pa, ki kupujejo domače 
izdelke, spoznavajo tako lep 
šport, kot so smučarski sko-
ki,« tudi pravi predsednik 
Borut Rep.

Pestra dejavnost ND 
Rateče - Planica 

V Nordijskem društvu Ra-
teče - Planica delujejo tri sek-
cije: smučarski tek, smučar-
ski skoki ter kegljanje na 
ledu in asfaltu. Klub ima v 
letošnji sezoni 158 članov. 

»Imamo kar 58 tekmoval-
cev v smučarskem teku, 25 
v smučarskih skokih in 20 
oziroma tri ekipe kegljačev 
na ledu in asfaltu. Tekmo-
valci prihajajo iz krajev od 
Mojstrane do Rateč. Vmes 
je tudi kakšen Jeseničan,« 
pravi predsednik društva 
Robert Kerštajn in dodaja, 
da društvo nadaljuje tradi-
cijo nordijskega smučanja v 
Ratečah. 

Prvo športno društvo je 
bilo namreč v Ratečah us-
tanovljeno že davnega leta 

1922 in se je imenovalo Ob-
mejno prosvetno društvo 
Rateče - Planica. Imelo je 
gledališko in športno sekci-
jo ter knjižnico. Od takrat se 
je ime društva večkrat spre-
minjalo. Kmalu bodo pra-
znovali stoletnico organizi-
ranega društvenega delova-
nja nordijskega (teki, skoki) 
športa v Ratečah in okolici, 

ob devetdesetletnici pa so iz-
dali tudi bilten ter DVD. 

»Trenutno v društvu tre-
nira dvajset skakalcev in pet 
skakalk. V zadnji sezoni smo 
zlasti ponosni na naslov eki-
pnih državnih prvakov v ka-
tegoriji do dvajset let in tretje-
ga mesta ekipe v članski kon-
kurenci. Naš največji up je 
Bor Pavlovčič, lepe rezultate 
ima tudi Rok Tarman pa tudi 
nekateri drugi. Načrt kluba 
je, da pridobimo še več ska-
kalcev in skakalk,« pravi Ro-
bert Kerštajn in dodaja, da za-
nje trenutno skrbita trenerja 
Uroš Smolej in Grega Miklič.

SK Triglav vrsto let 
najboljši 

Čeprav letošnja sezona 
tekmovanj še ni končana, je 
že znano, da bo SK Triglav 

že petinštiridesetič osvojil 
naslov najuspešnejšega klu-
ba v državi v skokih in nor-
dijski kombinaciji. Lani so 
Kranjčani praznovali se-
demdesetletnico delovanja. 
»Za tako dolgo uspešno delo 
kluba je potrebnega veliko 
navdušenja in prostovoljne-
ga, v zadnjih letih pa tudi že 
profesionalnega dela,« pravi 
predsednik kluba Jože Javor-
nik in dodaja, da se je v zad-
njih letih zlasti zaradi uspe-
hov Petra Prevca močno po-
večalo število skakalcev in 
kombinatorcev, ki se sedaj 
giblje okoli 150, kar predsta-
vlja več kot četrtino vseh tek-
movalcev v Sloveniji. V klu-
bu delujeta dva profesional-
na trenerja, Anže Brankovič 
in Sandi Čimžar, za najbolj-
še člane, reprezentante pa 
skrbi neutrudni trener Jani 
Grilc, ki opravlja tudi delo 
pomočnika glavnega trener-
ja članske reprezentance.

Merilo kvalitete so ned-
vomno udeleženci na olim-
pijskih igrah in svetovnih pr-
venstvih. Slovenijo je na teh 
tekmovanjih predstavljalo 
že 25 tekmovalcev iz SK Tri-
glav, od teh kar 15 na olim-
pijskih igrah. Med posa-
mezniki se ponaša z največ-
jim številom medalj Peter 
Prevc: dve (srebra, bronasta) 
na olimpijadah, dve na sve-
tovnih prvenstvih (srebrna, 
bronasta) in dve na svetov-
nih prvenstvih v poletih (zla-
ta, bronasta). Robert Kranjec 
in Peter Prevc sta bila sve-
tovna prvaka v poletih v letih 
2012 in 2016. Mladinski sve-
tovni prvak pa je bil Nejc De-
žman (2012).

Izredni dosežek je uspel 
Primožu Peterki, ki je v le-
tih 1997–1998 osvojil veliki 
kristalni globus kot zmago-
valec svetovnega pokala. Pe-
ter Prevc je osvojil veliki kri-
stalni globus lani. 

Klub skrbi tudi za gradnjo 
in vzdrževanje skakalnic. 
Prvo plastično skakalnico je 
dobil leta 1972. Velik mejnih 
v zgodovini gradenj predsta-
vlja sezona 1989/90, ko je 
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Mercator v dogovoru s Smučarsko zvezo Slovenije izvaja  
kampanjo »Skočite v Mercator, podprite skakalce«, ki je na
menjena podpori članom izbrane skakalne vrste in pod
mladku v skakalnih klubih. Del prihodkov od prodaje  izdelkov 
Radi imamo domače bo šel v sklad za donacijo reprezentanci, 
del pa za donacije šestim skakalnim klubom z največ osvojeni
mi glasovi kupcev. Akcija poteka do 26. 3. 2017.

Skakalni klub, ki bo prejel največ glasov kupcev, bo prejel  
nov kombi Ford za prevoz na treninge in tekme, preostalih  
pet klubov pa denarne nagrade za nadaljnje delo s skakalnim 
podmladkom, ki zagotavlja prihodnje generacije naših orlov. 

Potrošniki bodo torej s svojimi glasovi odločili, katerih šest  
skakalnih klubov bo prejelo donacijo. Glasove za izbrane  
klube se s kodami z računov oddaja na spletni strani  

www.mercator.si/skakalci.

Z nakupom vsakega izdelka Radi imamo domače  
lahko vsakdo prispeva po 30 centov v sklad za  
skakalce. Zbrani denar bo namenjen ženski in 
moški skakalni reprezentanci, dobršen del pa tudi 
šestim skakalnim klubom z največ glasovi kupcev. 

MERCATOR Z IZDELKI  
RADI IMAMO DOMAČE  
V VELIKO PODPORO  
SKAKALCEM

Bogata tradicija in mladosten polet
Po tem lahko prepoznamo večino gorenjskih klubov, ki z veliko energije vedno znova vzgajajo nove rodove smučarskih skakalcev in skakalk. Tokrat 
predstavljamo SSD Stol Žirovnica, ND Rateče - Planica in SK Triglav Kranj.

Bor Pavlovčič je eden upov ND Rateče - Planica.

bil na Gorenji Savi dograjen 
sodoben mladinski center s 
sistemom petih skakalnic, 

pokritih s plastiko. V letu 
2004 pa je bila pod Šmar-
jetno goro zgrajena še sto-
metrska skakalnica.

SK Triglav je uspešen tudi 
kot organizator tekmovanj. 
Zasluga za to gre tudi veli-
kemu številu predanih klub-
skih delavcev. Za svoje delo-
vanje je SK Triglav prejel šte-
vilna priznanja. Pohvalijo se 
lahko tudi, da so bili že šti-
rikrat najuspešnejši klub v 
svetu v smučarskih skokih. 
»Na vse dosedanje dosežke 
smo izredno ponosni. Lah-
ko se pohvalimo, da imamo 
med vsemi klubi v Sloveniji 
najboljše pogoje za normal-
no delo,« še pravi dolgoletni 
predsednik Jože Javornik.

V SSD Stol Žirovnica že več kot šestdeset let vzgajajo smučarske skakalce in skakalke.
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Uspehi Petra Prevca in drugih skakalcev kranjskega Triglava 
so spodbuda tudi za mlade. / Foto: arhiv kluba
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Po anketi, inter
vjujih in delavnicah posa
meznih skupin občanov so 
ugotovitvam prisluhnili tudi 
na občinskem svetu, saj bo v 
nadaljevanju treba pripraviti 
konkretne predloge: najprej 
bo strateška skupina pripra
vila prednostne naloge, sle
dilo bo usklajevanje s prora
čunom, nato se bodo srečale 
vse skupine, ki so od lanske 
jeseni sodelovale pri pripravi 
osnutka. Nato bodo pripravili 
dokument, na katerem bodo 
sloneli prihodnji proračuni 
in razvojni programi občine, 
je svetnikom nadaljnje po
stopke pojasnila Slavka Zu
pan, ki pripravlja strategijo. 

Občina Šenčur po indeksu 
razvitosti sodi na 12. mesto 
v državi, nedavna ra ziskava 
kakovosti življenja pa jo je 
uvrstila na 15. mesto. Na de
lavnicah so skupine prebi
valcev opozarjale na neka
tere posebnosti: na prise
ljevanje, ki mu je treba pos
vetiti več pozornosti, na po
trebo po medgeneracijskem 
sodelovanju, večji poveza
nosti med severnim in juž
nim delom občine, na potre
bo po druženju ljudi, saj ven
darle živijo v vaškem okolju 
in želijo to posebnost ohra
niti. Želijo si dom za starej
še, enako športni park, ki bi 
bil namenjen vsem genera
cijam. Da bi se ljudje v večji 
meri udeleževali javnih do
godkov, bo treba poskrbeti 
s sodobnim načinom infor
miranja. V gospodarstvu ob
čina Šenčur izstopa. Število 

delovnih mest (teh je v obči
ni 2500, od tega 2000 v pod
jetjih) se je v desetletju moč
no povečalo. Imajo nadpov
prečno število podjetij (101 
na tisoč prebivalcev). Še ve
dno se od 3500 delovnih pre
bivalcev večina vozi na delo 
drugam, doma jih dela le 
800. A tudi v Šenčur priha
ja na delo 1500 ljudi dnev
no. Povečujejo se prihod
ki, dodana vrednost podje
tij v Šenčurju je nad sloven
skim povprečjem. Plače pa 
so povprečne. Na delavni
cah so poudarjali, da je tre
ba izkoristiti poslovno cono, 
ki naj se še naprej razvija, a 
ne v smislu industrije. Boljši 
stik naj vzpostavijo med ob
čino in poslovno cono, ki bi 
lahko bila baza za zagonska 
podjetja. Kmetije so velike, 
večje kot povprečno v Slo
veniji. Tudi ekonomsko so 

močnejše kot slovenske in 
gorenjske, so prava podjetja 
in tržno usmerjene. Kme
tje opozarjajo, da kmetijskih 
zemljišč manjka, navdušeni 
niso nad kolesarskimi ste
zami. Ekološkega kmetova
nja ne vidijo kot izziv, pač 
pa komasacijo in namaka
nje ob pomoči EUsredstev.  
Občino bi morali promovi
rati  v smislu pridelave do
mače  hrane in razvijati tu
rizem na kmetijah. Turizem 
je  v občini zelo skromen, je 
nekaj razdrobljenih progra
mov, redki ponudniki po
grešajo povezovalca ponud
be in si želijo, da bi to po
dročje bolje organizirali ter 
izkoristili prednosti, kot so 
pristno in razmeroma nedo
taknjeno okolje, bližina le
tališča in avtoceste. Občani 
izražajo tudi zadovoljstvo z 
urejenostjo infrastrukture, 

promet posebej razisku
je in ureja celostna prome
tna strategija. Pri  vseh an
ketah je bilo v ospredju kole
sarsko omrežje, povezanost 
kolesarskih poti v občini in v 
soseščini, bolje naj se vzdr
žujejo lokalne ceste. Prilož
nost vidijo v promociji grad
nje trajnostnih hiš. Razvoj
no strategijo naj gradijo na 
vaški identiteti, kar se uje
ma tudi z razvojnimi prilož
nostmi: tu lahko hkrati glo
balno posluješ in mirno ži
viš, v skupnosti, kjer se ljud
je poznajo in si medsebojno 
pomagajo, kjer krepijo pod
jetniški značaj in odprto raz
mišljanje. 

V pripravi dokumenta, ki 
bo občini vodič za na prej, 
imajo sedaj svetniki in ob
činski odbori dva tedna časa, 
da pripravijo svoje videnje 
razvoja. 

Živijo dobro, želijo še bolje
V procesu priprave razvojne strategije občine Šenčur do leta 2030 so dosedanjim ugotovitvam 
prisluhnili tudi občinski svetniki. Razprave ni bilo, o strategiji bodo najprej premlevali občinski odbori.

Število delovnih mest se je v občini Šenčur zaradi poslovne cone v desetih letih močno 
povečalo. /Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

Kranj – Knjiga je dokumen
tarni zapis pričevanj udele
ženih zaposlenih iz Elektra 
Gorenjska kot civilne druž
be in predstavlja njihov pri
spevek pri osamosvojitvenih 
procesih države Slovenije, 
ko je bila elektrika pomemb
na z vidika pritiska na jugo
slovansko vojsko. Odklopi 
elektroenergetskih naprav 
junija 1991 so namreč po
tekali v nevarnih razmerah, 
bili pa so v veliko pomoč slo
venski teritorialni obrambi. 
Avtor je z zbiranjem gradiva 
začel leta 2001, ko je opravil 
pogovore s ključnimi udele
ženci z območja Gorenjske, 
in zaključil lani, ob 25letnici 
osamosvojitve. Knjigo je na
pisal, da opozori na stisko, 
ki so jo doživljali elektroe
nergetiki, ko so dobili zah
tevno nalogo, ki so jo morali 

izvesti. Odločno so se podali 
v neznane in nepredvidljive 
situacije ter izpolnili priča
kovanja. Elektrika je postala 
orožje. Pomenila je pritisk 
na vojsko kot prvi in učinko
viti ukrep civilne strukture. 
Tudi knjiga je orožje s svo
jim poslanstvom in z doku
mentarno vsebino pričevanj 
sopotnikov preteklega uso
dnega, a odločilnega časa, 
prinaša pa tudi sporočilo za 
sodobnike, ki bodo spozna
li širino celovitega delova
nja in posledice, ki nastajajo 
ob nepravičnem poseganju 
v strukture sistema – tako 
bistvo svojega dela povzema 
avtor knjige.

Gre za Paplerjevo tretjo sa
mostojno knjigo in že dvaj
seto knjigo v soavtorstvu, 
ki zaokroža njegovo temat
sko širino publicističnega, 
strokovnega in znanstvene
ga dela. 

Elektrika kot orožje v 
osamosvojitveni vojni
Izpod peresa dr. Draga Paplerja je izšla nova 
knjiga Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna 
leta 1991, ki jo bo avtor predstavil v četrtek, 9. 
marca, ob 18. uri v Ullrichovi hiši v Kranju.

Avtor Drago Papler bogato interdisciplinarno znanje 
izkazuje tudi v svoji novi knjigi. /Foto: arhiv avtorja

Suzana P. Kovačič

Naklo – Od skupnega zne
ska nekaj več kot 116.500 
evrov je za delovanje društev 
na področju športa name
njenih skoraj 38.500 evrov, 
za tekoče odhodke športa pa 
78.020 evrov, pri slednjem 
bo šlo večino sredstev za 
opremljanje urbanih po
vršin za šport in prosti čas. 
Na podlagi javnega razpisa, 
ki sledi, bo občina sofinan
cirala športno vzgojo otrok, 
mladine in študentov v ka
kovostni šport, športno re
kreacijo, kakovostni šport, 
ki je vmesni člen med rekre
acijo in vrhunskim športom, 
šport invalidov, športne 

prireditve in izobraževanje 
strokovnih kadrov v špor
tu,... Svetnico Natašo Za
letelj, ki se zavzema za to, 
da tudi najstnikom zagoto
vijo pogoje za aktivno pre
življanje prostega časa v ob
čini, je zanimalo, kdaj bodo 
na lokaciji nekdanjega drsa
lišča v Naklem začeli z deli 
za postavitev športnega par
ka. Župan Marko Mravlja je 
povedal, da je zadeva tik pred 
javnim razpisom. 

V letni program kulture so 
s sofinanciranjem zajeti knji
žnična dejavnost, vzdrževa
nje kulturnih spomenikov, 
ljubiteljska kulturna dejav
nost, občinski informativni 
mediji, razstave in nagrade. 

Največ, dobrih 47 tisoč evrov, 
gre za knjižnično dejavnost, 
saj je naloga občine zagota
vljanje prostorskih pogojev, 
opreme in kadra za izvajanje 
knjižnične dejavnosti. Knji
žničarka in občinska svetnica 
Helena Krampl Nikač je po
vedala, da je v nekaj manj kot 
letu dni krajevno knjižnico v 
Naklem obiskalo 410 otrok 
v organizirani skupini (vrtci 
in šole iz domače občine pa 
obisk na pravljičnih uricah), 
da se je vpis v zadnjem letu 
dni povečal za 16 odstotkov, 
poleg najštevilnejših čla
nov, otrok, imajo tudi kar ne
kaj upokojencev. K več obi
ska krajevne knjižnice vabijo 
tudi dijake, študente, srednjo 

generacijo. Na leto v knjižni
ci organizirajo nekaj razstav, 
predstavitev, knjižnica tudi 
niso več samo knjige za iz
posojo, ampak ponuja mno
go več; je tudi družabni pros
tor, sledi sodobnim trendom 
elektronske ponudbe in tako 
jim v Naklem že primanjku
je prostora. Knjižničarka je 
še povabila občino k sode
lovanju na javnem natečaju 
Branju prijazna občina. Med 
zanimivimi projekti na po
dročju kulture je tudi obno
va Mlina Okroglo, Natašo Za
letelj je zanimalo, kako pote
kajo priprave na obnovo. Žu
pan je pojasnil, da se projekt 
pripravlja na LASu prek ribi
škega sklada.

Največ v urbane površine za šport
Nakelski občinski svetniki so sprejeli letna programa kulture in športa. Za šport je iz občinskega 
proračuna namenjenih skupaj več kot 116.500 evrov, za kulturo skoraj 104 tisoč evrov. 

Marjana Ahačič

Begunje – Na volilnem zbo
ru Območnega združenja 
veteranov vojne za Sloveni
jo Zgornja Gorenjska, ki je 
s skoraj 1300 člani največ
je veteransko združenje na 
Gorenjskem, so izvolili or
gane združenja za nasled
nje petletno obdobje. Pred
sednik združenja ostaja Ja
nez Koselj, prav tako pod
predsednika Janko S. Stu
šek in Zvone Šolar. 

Na zboru sta direktor Cen
tra odličnosti polkovnik Bo
štjan Blaznik in predsednik 
združenja Janez Koselj pod
pisala pogodbo o sodelova
nju, podelili pa so tudi bro
naste in srebrne plakete, ki 
so jih prejeli: Drago Geršak, 
Slavko Zorko, Ivo Zupan 

in Peter Žula (bronaste) ter 
Zvone Šolar in Grega Žnidar 
(srebrni). Zlate plakete Zve
ze veteranov vojne za Slove
nijo bodo na glavnem zboru 
Zveze 1. aprila prejeli Marjan 
Bohinc, Brane Iskra, Janez 
Kunstelj in Drago Rozman.

Na zboru so pregledali delo 
v preteklem letu in se dogovo
rili za letošnje aktivnosti. Lani 
se je tako 151 različnih aktiv
nosti, od spominskih srečanj 
do športnih tekmovanj in po
hodov ter delovanja organov 
in pevskega zbora, udeležilo 
skoraj 2900 ljudi. Letos zdru
ženje praznuje dvajsetletnico 
delovanja. Jubilej bodo obele
žili junija s slovesnostjo v Ra
dovljici in izdajo brošure o 
dogodkih na Zgornjem Go
renjskem v letih 1990–1991 
v angleškem jeziku.

Veterane bo še naprej 
vodil Koselj
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Aleš Senožetnik

Vodice – Občina Vodice spa-
da med občine, v katerih šte-
vilo prebivalcev raste. Zadnja 
leta je naravni prirast višji od 
slovenskega povprečja, prav 
tako se je po podatkih Stati-
stičnega urada z izjemo leta 
2014 več ljudi priselilo v obči-
no kot izselilo iz nje. Tudi za-
radi tega postaja Vrtec Škra-
tek Svit v Vodicah premajhen 
in bo potrebna dozidava, s ka-
tero bodo pridobili dva od-
delka ter manjšo igralnico, 
povečali in obnovili pa bodo 
tudi kuhinjo. Skupna površi-
na novozgrajenih prostorov 
znaša okoli 560 kvadratnih 
metrov, uredili pa bodo tudi 
170 kvadratnih metrov obsto-
ječih prostorov.

Da bi se izognili čakal-
nim vrstam, ima Vrtec Škra-
tek Svit še dislocirane eno-
te v Utiku, Skaručni in Za-
pogah. Z dograditvijo doda-
tnih oddelkov pa bodo uki-
nili dislocirano enoto v Za-
pogah, ki so jo imeli v naje-
mu. Po besedah župana Aca 
Franca Šuštarja bodo tako 

zagotavljali vrtec vsem pred-
šolskim otrokom v občini. 

Celotna investicija bo po 
Šuštarjevih ocenah znaša-
la slab milijon evrov (brez 
DDV), pri čemer je končni 
znesek odvisen od dejanske 
ponudbe, ki jo bodo prido-
bili z javnim razpisom. Ta 
je v načrtu po seji občinske-
ga sveta konec marca, saj bo 
manjkajočih sto tisoč evrov 

občina pridobila z najemom 
kredita, za kar pa je potre-
ben rebalans proračuna, ki 
ga morajo potrditi svetniki. 
»Zaman smo čakali na pri-
meren razpis, tako da mora-
mo manjkajoči del sredstev 
zagotoviti s kreditom,« pra-
vi vodiški župan. Vendar-
le pa jim je uspelo pridobiti 
192 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev Eko sklada, kar bo 

nekoliko olajšalo financira-
nje vrtca.

V Vodicah upajo, da bo do 
jeseni zaključena glavnina 
gradnje, predvsem pa si že-
lijo, da bi čim prej zaključili 
vsaj gradnjo telovadnice ter 
povečanje in prenovo kuhi-
nje, saj je zdajšnja predvide-
na za 150 otrok, že sedaj pa 
v njej kuhajo obroke za 250 
varovancev.

Večji vrtec v Vodicah
V Vodicah bodo z investicijo približno milijon evrov povečali Vrtec Škratek Svit, ki ga obiskuje že več kot 
dvesto petdeset otrok. Za projekt so pridobili tudi 192 tisočakov nepovratnih sredstev Eko sklada.

Tako bo videti dograjeni vrtec v Vodicah. / Vir: Občina Vodice

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Za redke bolezni ve-
ljajo tiste, ki prizadenejo 
manj kot pet ljudi na deset 
tisoč prebivalcev. Med nami 
živi šest do osem odstotkov 
takšnih ljudi, nanje pa je 
pred nekaj leti začela opo-
zarjati Petra Greiner, mati 
deklice s posebnimi potre-
bami, ki je v pomoč staršem 
otrok z redkimi diagnozami 
ustanovila Zavod 13 in je tudi 
pobudnica pohodov z rdeči-
mi baloni. Sobotni je bil že 
tretji po vrsti in drugi vseslo-
venski, drugič zapored pa so 
se mu pridružili tudi v Kra-
nju.

»Gre za ozaveščanje o red-
kih boleznih in o drugačnos-
ti, predvsem pa za to, da bi bili 
ti ljudje sprejeti,« je povedala 
Nina Smolej, mamica dečka 
Roka s posebnimi potrebami 
in organizatorka kranjskega 
shoda. Pohod z baloni se je 
v soboto dopoldne začel pred 
kranjsko knjižnico, udele-
ženci so se po mestu spreho-
dili do Prešernovega gledali-
šča. Obarvali so mesto in nav-
zoče tako brez besed, zgolj s 
simboli upanja opozorili, da 
med njimi živijo ljudje s po-
sebnimi potrebami, ki so še 
vedno stigmatizirani, želeli 
pa bi si, da med nami dobijo 
mesto, ki jim pripada.  

Rdeči baloni obarvali Kranj in Slovenijo
V osmih slovenskih mestih, tudi v Kranju, je v soboto potekal pohod z rdečimi baloni, namenjen 
ozaveščanju o redkih boleznih in ljudeh s posebnimi potrebami, ki živijo med nami. 

Kranjski sprehod z baloni upanja / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Vodice – V Občini Vodice 
že od leta 2014 velja odlok 
o komunalnem prispevku, 
po katerem se zavezancem 
za nestanovanjsko kmetij-
sko stavbo prizna oprostitev 
plačila komunalnega pri-
spevka v višini osemdeset 

odstotkov. Na zadnji seji pa 
je sprejela še pravilnik, ki to 
področje podrobneje ure-
ja. Ob tem je Civilna inici-
ativa Repnje izrazila dvom, 
da bodo po pravilniku do po-
moči upravičeni zgolj lastni-
ki kmetijskih poslopij. Ob-
činska uprava je v odgovoru 
dvome ovrgla in natančno 

pojasnila tudi, kaj spada pod 
nestanovanjske kmetijske 
stavbe. Največ razprave med 
občinskimi svetniki je spro-
žilo v predlogu zapisano do-
ločilo, da prejemnik pomoči 
v obdobju 15 let ne sme spre-
meniti namembnosti objek-
ta, v nasprotnem primeru pa 
je dolžan plačati razliko do 

polnega komunalnega pri-
spevka. Po daljši razpravi so 
svetniki sklenili, da se to do-
ločilo črta iz osnutka. S tem 
je v primeru spremembe na-
membnosti prejemnik po-
moči dolžan doplačati raz-
liko do polnega komunalne-
ga prispevka, ne glede na to, 
kdaj do spremembe pride.

Doplačilo ob spremembi namembnosti

Škofja Loka – Osrednja občinska prireditev ob dnevu žena bo 
jutri, v sredo, ob 18. uri v Sokolskem domu, skupaj z občino 
Škofja Loka pa jo pripravlja Osnovna šola Ivana Groharja. 
Prireditveno dogajanje bodo spremljale razstave: Cvetje za 
8. marec (razstava fotografij fotografskega krožka OŠ Ivana 
Groharja), razstava glinenih izdelkov in fotografij VDC Kranj 
in razstava glinenih predmetov, likovnih izdelkov izbirnega 
predmeta likovna umetnost. Kulturni program bodo oblikovali 
učenci OŠ Ivana Groharja, slavnostna govornica bo direktorica 
Loškega muzeja Saša Nabergoj.

Šolarji za dan žena

Kranj – Vseslovensko združenje malih delničarjev je na Okro-
žno sodišče v Kranju vložilo predlog za sodni preizkus denarne 
odpravnine, ki naj bi jo Jelovica izplačala 143 malim delničar-
jem ob izključitvi iz družbe. Kot so ob vložitvi predloga zapi-
sali v združenju, je na skupščini delničarjev 2. decembra lani 
glavni delničar EBS Group, ki ima v lasti 94,64 odstotka delnic 
Jelovice, sprejel sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz 
družbe za denarno odpravnino v znesku 3,75 evra na delnico. 
V združenju se prepričani, da so mali delničarji upravičeni 
do precej višje odpravnine. Po zadnjih dostopnih podatkih je 
bila delnica Jelovice na dan 31. december 2015 knjigovodsko 
vredna 14,7 evra. Družba je po navedbah združenja v letu 
2014 ustvarila 529.000 evrov čistega dobička, leto kasneje 
pa 378.000 evrov. Lani se je tudi lastniško konsolidirala in 
prevzela družbo Slovenijales Trgovina. 

Predlagajo sodni preizkus denarne odpravnine

Zgornji Brnik – Adria Tehnika je uspešno dokončala name-
stitev sistema povezljivosti GX na letalu letalske družbe 
Germanwings in tako omogočila, da bodo potniki lahko upo-
rabljali hitro internetno povezavo med celotnim trajanjem 
leta. Namestitev sistema je razvilo podjetje Lufthansa Tech-
nik, sistem pa bo med vzdrževalnim postankom letal v aprilu 
podjetje Adria Tehnika namestilo še na 16 letal letalske družbe 
Germanwings/Eurowings. »Tovrstno modifikacijo smo opra-
vili prvič, narejena pa je bila v sklopu ostalih del,« je z uspešno 
namestitvijo sistema zadovoljen Maksimiljan Pele, direktor 
družbe Adria Tehnika. 

Internet na letalu
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Deset sloven-
skih arhivov hrani okrog 75 
kilometrov gradiva, izjemno 
bogastvo pisne kulturne de-
diščine, ki sega od 9. stole-
tja do današnjih dni. Skupna 
razstava slovenskih arhivov, 
ki od decembra 2015 potu-
je po Sloveniji, je jagodni iz-
bor najzanimivejših doku-
mentov, je ob odprtju razsta-
ve v Sokolskem domu v Ško-
fji Loki dejal direktor Zgo-
dovinskega arhiva Ljubljana 
Mitja Sadek. Med razstavlje-
nimi dokumenti so tudi tis-
ti iz škofjeloške enote zgo-
dovinskega arhiva, kjer se 
po Sadkovih besedah dobro 
zavedajo pomena varstva ar-
hivskega gradiva. 

O razstavi sta spregovori-
la tudi vodja projekta Andrej 
Nared in soavtorica Marjana 
Kos. Zanjo so izbrali 140 do-
kumentov in jih predstavi-
li na 25 panojih, razdelili pa 
v 16 tematskih sklopov. Pod 
naslovom Za vse večne čase 
predstavljajo najstarejše 
pergamentne listine, temat-
ski sklop Od lista do knjige 
prikazuje rokopisne knji-
ge – kodekse, gradiva upra-
ve so zajeta pod temo Oblast 
in mi, gradivo gospodarskih 
dejavnosti nosi naslov Brez 

dela ni jela, Pred vrati posta-
ve razgrinja gradiva pravo-
sodja, Očetov naših ime-
nitna dela pa so gradiva kul-
ture, šolstva, zdravstva, ver 
in ostalih družbenih dejav-
nosti. Naslov Osebno razkri-
va zasebno arhivsko gradivo, 
Davki nam pijejo kri pa ur-
barje, davčne knjige, zemlji-
ške knjige in katastre. Ma-
tične knjige so pod imenom 
Joannes est nomen eius, 

Slovenika, izbor najstarejših 
dokumentov v slovenskem 
jeziku pa so poimenovali s 
Trubarjevim izrekom Stati 
inu obstati. Naslov Razgla-
šamo inu v vednost daje-
mo prinaša razglase, plaka-
te in letake, na razstavi pod 
naslovom Med idejo in iz-
vedbo najdemo tudi različ-
ne načrte, karte in zemlje-
vidi so označeni z naslovom 
Tu smo doma, predmeti in 

druga čudesa pa z reklom 
Saj ni res, pa je. Ujeti trenut-
ki razkrivajo fotografije in 
razglednice, Gibljive slike 
pa filmsko in arhivsko gra-
divo. Potujočo razstavo, ki 
si jo je doslej ogledalo oko-
li 3500 ljudi, zaokrožuje do-
kument o izidih plebiscita iz 
leta 1990.

Škofjeloško je odprl žu-
pan Miha Ješe, na ogled pa 
bo do 29. marca. 

Jagodni izbor iz arhivov
Slovenski arhivi javnosti predstavljajo izjemno razstavo arhivskih dokumentov, ki so jih najprej leta 
2015 prikazali v Narodnem muzeju Slovenije, sedaj pa potuje po vsej Sloveniji. Marca se je ustavila v 
Sokolskem domu v Škofji Loki.

Mitja Sadek iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, avtorja razstave Andrej Nared in Marjana 
Kos, sodelavki škofjeloške enote arhiva Judita Šega in Elizabeta Eržen Podlipnik ter 
škofjeloški župan Miha Ješe pred razstavnimi panoji / Foto: Andrej Tarfila

Domžale – V Menačenkovi domačiji bodo danes, 7. marca, ob 
18. uri odprli razstavo izbranih del, sodelujočih na 6. likovnem 
natečaju. »V letošnjem likovnem natečaju smo sodelujočim 
ljubiteljskim ustvarjalcem iz Domžal in okolice predlagali nov 
ustvarjalni izziv – portret. Upodobili so osebe, ki so na njih 
napravili poseben vtis; lahko izhajajo iz njihovega spomina, a 
iz resničnega življenja in okolja, v katerem živijo. Našemu jav-
nemu pozivu so se skoraj s 40 likovnimi deli odzvali ustvarjalci 
iz likovnih društev v Domžalah, Lukovici, Mengšu, Radomljah 
in posamezniki. Tudi letošnji odziv sodelujočih je bil nad priča-
kovanji, tako številčno kot tudi po splošno zadovoljivi likovni 
izvedbi,« pravi Katarina Rus Krušelj iz Menačenkove domačije. 
Med izbranimi deli bodo izbrali tudi avtorja z najbolje ocenje-
nim likovnim delom in mu omogočili samostojno avtorsko 
razstavo v novi programski sezoni Menačenkove domačije. 
Razstava bo na ogled do 28. marca.

Šesti likovni natečaj v znamenju portretov

Kranj – V četrtek, 9. marca, ste ob 19. uri vabljeni v avlo Mestne 
občine Kranj na predstavitev knjige Tudi ti si angel in razstavo 
likovnih del slikarja Janeza Štrosa. Dela bo predstavila umetno-
stna zgodovinarka Anamarija Stibil Šajn, dogodek povezovala 
Maja Tekavec, za glasbeni del pa bo poskrbela Saša Lendero. 
Dogodek pa ima tudi dobrodelno noto, saj s prostovoljnim pri-
spevkom desetih evrov dobite knjigo Tudi ti si angel, izkupiček 
pa bo namenjen Osnovni šoli Helene Puhar v Kranju za multi-
senzorno sobo in čutno pot. O avtorju in delu pa Anamarija Sti-
bil Šajn pravi: »Salvador Dali je zapisal, da je obstoj stvarnosti 
najbolj abstraktna in najbolj skrivnostna stvar na svetu. Kako 
enigmatično je šele tisto, kar posameznik nosi v sebi, v svojih 
intimnih globinah! Tudi ko Janez Štros vse to zaupa slikovni 
površini, ostaja abstraktno skrivnosten, vsebinsko nedorečen. 
In vendar govori skozi barve, skozi njihove osebno določene 
in obče simbolne vrednosti. Slikarsko sproščeno izpovedane 
notranje zgodbe se v središču kompozicije skoncentrirajo v 
kromatsko intenzivno formo, ki asociira na figuralni lik. Vse 
okrog nje pa obstaja življenje bogatih likovnih efektov.«

Tudi ti si angel

Janeza Štrosa ste lahko v okviru dobrodelnega dogodka 
srečali tudi v avli naše časopisne hiše, v četrtek pa prihaja v 
avlo kranjske občine. / Foto: Tina Dokl 

Samo Lesjak

Tabor – Na odlično obi-
skanem odprtju razsta-
ve je ustvarjalko predstavi-
la Dragica Perne. Tilka Pur-
gar je svoje čudovite izdel-
ke predstavila že leta 2006 
na Taborskih dnevih in leta 
2012 na dogodku Na vasi se 
dogaja, pa tudi na dogodku 
z naslovom Narodne v sliki, 
pesmi in plesu. Razstavljala 
je na skupinskih razstavah v 
Predosljah, na Primskovem, 
v Ljubnem, v Naklem, v Kra-
nju pa tudi na Prešernovem 
semnju in v Kranjskih rovih.

Tokrat je pripravila sa-
mostojno razstavo, da bi va-
ščani in ostali obiskovalci 
bolje spoznali njeno desetle-
tno ustvarjanje. Veliko o njej 
pove že njen dom, saj vsako-
gar na vrtu pozdravijo njene 
amfore. Vse je tako z oku-
som umeščeno v prostor, 
tako da ni čudno, da jo želi-
ta posnemati vnuka, petletni 

Tilen in triletna Zala. Pot od 
preobrazbe kepe gline do 
uporabnega ali okrasnega 
keramičnega izdelka pa je 
dolga in zanimiva, polna iz-
zivov in presenečenj.

Tilka Purgar se je odrek-
la vretenu pri ustvarjanju iz 
gline. Ta prvinski material 
želi občutiti le v svojih rokah 

in zato nikoli niti dva izdel-
ka nista enaka, a vendar pre-
poznavna – čajne skodelice, 
angelčki vseh mogočih oblik 
in barv, glinene slike z mo-
tivi drobnega cvetja, stilizi-
rane sklede za sadje, svečni-
ki s pokrovčki ali brez, vaze 
iz gline, amfore, razne ob-
like nakita, dame v belem, 

vsaka z drugačnim klobuč-
kom.  Njen zadnji opus so 
večji klobučki in serija dveh 
je dobila imena po dveh zna-
menitih Podbrežankah. 
Prvi pripada Mimi Malen-
šek, drugi Ivani Kobilci, saj 
je takega nosila Fani na sliki 
Poletje. V preteklosti je Til-
ka Purgar ustvarila prepo-
znavna razpela na korenini 
trte, kjer njen križani nima 
gladkih oblik. V zadnjem 
času jo je zaneslo v ustvarja-
nje večjih abstraktnih slik v 
glini, kjer je ne bi prepozna-
li na prvi pogled. Nagovarja 
jo narava in njen ustvarjalni 
duh ves čas razmišlja, kako 
bi ustvarila še kak nov izde-
lek. A le to je dokaz, da se zna 
spogledovati z novimi obli-
kami in formami. O ustvar-
jalki sta spregovorili tudi pe-
snica Dana Perič ter Maria-
na Rebernik, kulturni dogo-
dek na Taboru pa je glasbe-
no obogatil Primož Smolni-
kar.

Ustvarja z rokami in ljubeznijo
V Pirčevi dvorani na Taboru je tamkajšnje kulturno društvo organiziralo samostojno razstavo domače 
ustvarjalke glinenih izdelkov Tilke Purgar.

Ustvarjalka Tilka Purgar in Dragica Perne s klobučki, ki so 
nastali v zadnjem obdobju. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Kupite eno vstopnico in dobite eno brezplačno. Tako 
so se odločili v Prešernovem gledališču, kjer vas vabijo, da si 
8. marca predstavo Vsakih sedem valov ob 19.30 ogledate v 
paru. Namesto vrtnice svoji najdražji podarite ogled roman-
tične predstave, pravijo. Režiser predstave je Alen Jelen, igrata 
Vesna Slapar in Rok Vihar.

Vsakih sedem valov

Kranj – Gorenjski muzej je v četrtek povabil na odprtje razstave 
del akademskega kiparja Petra Abrama v Galerijo Mestne hiše. 
Na ogled je tako postavljena pregledna razstava kiparja, ki je 
v preteklem letu praznoval svoj 60. življenjski jubilej in 35-le-
tnico ustvarjanja. Slikar, kipar, ilustrator in likovni pedagog, ki 
živi in ustvarja na Krasu, za svojo likovno pripoved uporablja 
najraje le malo potez in le nekaj barvnih odtenkov in tako s 
svojimi deli nakazuje svet miselnih praoblik. Razstava bo na 
ogled do 9. aprila 2017.

Razstavljena dela kiparja Petra Abrama

Kranj – V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umet-
nost Kranj bo v četrtek, 9. marca, ob 18. uri odprtje razstave 
akademske slikarke, nagrajenke Prešernovega sklada za leto 
1976 Tince Stegovec. Predstavljeno bo 45 grafik, za katere je 
bila nagrajena z nagrado Prešernovega sklada in zajemajo ob-
dobje od leta 1964 do leta 1984. Nagrajenko bosta predstavila 
mag. Breda Škrjanec in dr. Milček Komelj. Razstava je nastala 
v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom 
ob avtoričinem življenjskem jubileju. Ob razstavi je bil posnet 
tudi film o njenem umetniškem ustvarjanju.

V tišini poetične lepote
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Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Kljub ne naj-
bolj prijaznem vremenu, ko 
je bilo sicer dobro utrjeno pro-
go treba posuti z blizu dvema 
tonama soli, so organizator-
ji letošnjega Pokala Vitranc 
ob koncu tekmovanja lah-
ko zaključili, da so pripravi-
li še eno uspelo prireditev, ki 
si jo je v dveh dneh ogledalo 
več kot deset tisoč navijačev. 
Najbolj zadovoljni so bili go-
tovo avstrijski, saj je na sobot-
nem veleslalomu zmagal nji-
hov smučarski as Marcel Hir-
scher, na nedeljskem slalo-
mu pa je bil najboljši Micha-
el Matt, ki je v svetovnem po-
kalu zmagal prvič v karieri ter 
tako poskrbel za nadaljevanje 
zmagovite družinske tradicije 
v Kranjski Gori.

Marcel Hirscher si je v 
Kranjski Gori že zagotovil ve-
liki kristalni globus za skup-
no zmago pa tudi velesla-
lomski in slalomski mali kri-
stalni globus, saj je bil na ne-
deljskem slalomu četrti, nje-
gov največji tekmec Norvežan 
Henrik Kristoffersen pa se po 
napaki ni niti uvrstil v finale.

Edini slovenski finalist na 
veleslalomski tekmi je bil 

Žan Kranjec iz Bukovice pri 
Vodicah, ki je edini od naših 
nastopil v prvi jakostni sku-
pini, s številko devet, a na 
koncu osvojil zgolj 23. mes-
to. »Gotovo sem imel tudi 
tremo, vendar to ni bil razlog 
za slabši nastop. Enostavno 
nisem imel hitrosti, kot bi jo 
želel,« je povedal Kranjec. 

V nedeljo je za veselje do-
mačih navijačev poskrbel 

Vrhničan Štefan Hadalin, 
ki se je v prvi vožnji z viso-
ko startno številko 46 us-
pel uvrstiti prav na rep fina-
listov, v drugo pa mu je šlo 
bolje in na koncu je osvojil 
22. mesto. Kot so povedali 
policisti, je prireditev pote-
kala brez težav, prometnih 
nesreč in prekrškov, uspe-
šna izvedba pa je tudi dober 
uvod v intenzivne priprave 

na prireditev konec meseca 
v Planici.

Tekmovanje za 56. Pokal 
Vitranc je bila zadnja moška 
preizkušnja v svetovnem po-
kalu pred finalom v Aspnu, 
kjer se bodo merili najboljši 
smučarji v sezoni. Med Slo-
venci so si nastop zagotovi-
li Ilka Štuhec, Ana Drev, Ana 
Bucik, Boštjan Kline, Martin 
Čater in Žan Kranjec.

Vihrale tudi naše zastave
Toplo vreme, dež in tudi snežinke organizatorjem 56. Pokala Vitranc niso preprečili uspešne izvedbe 
tako sobotnega veleslaloma kot nedeljskega slaloma. Obakrat sta bila na vrhu Avstrijca, slovenske 
zastave pa so ob finalnih vožnjah najbolj vihrale ob nastopu Žana Kranjca in Štefana Hadalina.

Žan Kranjec je na sobotnem veleslalomu edini od naših nastopil v finalni vožnji in  
si priboril 23. mesto. / Foto: Andrej Tarfila

HKMK Bled z vsemi selekcijami  
v zaključne dvoboje

Državno prvenstvo 
Slovenije v hokeju na 
ledu se zaključuje in v 
HKMK Bled smo ponosni, 
da so naše ekipe v vseh 
kategorijah še vedno v igri 
za najvišja mesta.
Ekipam U12 ter U14A in 
U14B se je že uspelo uvrstiti 
v polfinale. Ekipi U16 pa je 
v drugi tekmi četrtine finala 
proti Crveni zvezdi uspelo 
izid v zmagah izenačiti na 
1:1 in tako izsiliti še tretjo, 
odločilno tekmo za mesto 
v polfinalu. Članska ekipa 
HKMK Bled še ni zaključila 

s tekmami rednega dela, 
a si je v že odigranih 
tekmah zagotovila mesto v 
končnici. Nasprotnik naših 
fantov še ni znan.
V prihajajočem koncu 
tedna bodo svoj zadnji 
letošnji turnir odigrali 
tudi naši najmlajši. Palice 
bodo prekrižali z vrstniki 
iz Ljubljane, Jesenic in 
Kranja. Vljudno vabljeni, 
da si njihove tekme v živo 
ogledate v nedeljo v Ledeni 
dvorani na Bledu. Otroci 
bodo veseli podpore s 
tribun.

Turnir malčkov v Ljubljani uspešen za vse ekipe Hkmk Bled  
Foto:  Beno Medič

Simon Šubic

Trata – Balinarji Trate so pri-
čakovano že trinajstič posta-
li državni prvaki. Nedeljska 
zmaga proti Hrastu iz Ko-
bjeglave je četrta zaporedna 
v finalu zaključnega turnir-
ja najboljše četverice bali-
narske super lige, ki ga je le-
tos po zaslugi prvega mes-
ta v rednem delu super lige 
znova organiziral najuspe-
šnejši slovenski balinarski 
kolektiv. 

Tako kot sta oba finalista 
zlahka zmagala v polfinal-
nih obračunih (Hrast – Krim 
15:3, Trata – Postojnska jama 
16:0), se je tudi finale končal 
predčasno, saj sta novo lovo-
riko domačemu moštvu do-
končno že zagotovila Goran 
Vujanović in Uroš Vehar z 
remijem v štafeti proti dvoj-
cu Gašper Povh in Zoran Re-
dnak (45:45). Srečanje, ki so 
ga Škofjeločani odprli silovi-
to z 8:0, se je tako končalo 
pri rezultatu 13:5. 

»Čeprav smo nekoliko 
boljša ekipa od Hrasta, pa to 
v velikem finalu, ki je prav 
posebna tekma, ne šteje ve-
liko. Uspelo nam je zmaga-
ti, kar smo si pred začetkom 
zaključnega turnirja tudi 
želeli,« je po novem zma-
goslavju povedal vodja eki-
pe Silvo Korošak. »Vso sezo-
no, razen tekme na Hrastu, 
smo bili suvereni, odlično 
smo odigrali tudi obe tek-
mi na zaključnem turnirju, 
zato smo si že trinajsti na-
slov državnega prvaka pov-
sem zaslužili. Zmagali smo 
predvsem zaradi dobrega 
ekipnega duha,« pa je pove-
dal kapetan Damijan Sofro-
nievski.

Z osvojitvijo naslova dr-
žavnega prvaka so si Tračani 
zagotovili neposredno uvr-
stitev v četrtfinale letošnjega 
evropskega klubskega poka-
la, v katerem so bili lani dru-
gi, medtem ko bodo morali 
podprvaki spomladi nasto-
piti v kvalifikacijah. 

Trati že trinajsta 
zvezdica
Balinarji Trate so z nedeljsko zmago proti Hrastu 
že četrtič zapored postali državni prvaki.

Traški balinarji so si že trinajstič priigrali lovoriko najboljše 
slovenske balinarske ekipe.  

Jože Marinček

Jesenice – Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice so v so-
boto v četrtfinalu končnice v 
Alpski hokejski ligi odigrali 
drugo tekmo. V avstrijskem 
Lustenauu so bili prepričlji-
vejši kot pa na prvi tekmi na 
Jesenicah in domači ECH 

Alge Elastic Lustenau pre-
magali s 4 : 3 (2 : 1, 0 : 1, 2 : 1). 

Zmaga Jeseničanov ni bila 
niti enkrat pod vprašajem, saj 
so celotno tekmo vodili in so 
domačini ves čas lovili vodstvo 
hokejistov z Jesenic. Kar dvak-
rat se je med strelce vpisal Jaka 
Ankerst, prvič v četrti minu-
ti za vodstvo z 1 : 0, nato še v 

45. minuti za vodstvo s 3 : 2. Po 
enkrat sta zadela še Jure Sotlar 
v 14. minuti za vodstvo Jese-
nic z 2 : 1 in na koncu še Mar-
jan Manfreda, ki je v 56. mi-
nuti izkoristil prednost igralca 
več na ledu ter postavil končni 
rezultat 4 : 3. Ponovno se je iz-
kazal tudi vratar Rok Stojano-
vič, ki je ubranil kar 32 strelov. 

Naslednjo tekmo bodo hokeji-
sti HDD SIJ Acroni Jesenice 
odigrali jutri, ko bodo v športni 
dvorani Podmežakla ob 18.30 
začeli tretjo, morda že zadnjo 
tekmo četrtfinala. Ker je tek-
ma na dan žena, imajo dekle-
ta in žene prost vstop, priprav-
ljajo pa tudi zanimivo nagra-
dno igro.

Jeseničani jutri doma za polfinale
Hokejisti Jesenic v četrtfinalu končnice v Alpski hokejski ligi proti Lustenauu v zmagah vodijo z 2 : 0.

Kranj – Konec tedna so nogometaši v prvi slovenski nogome-
tni ligi odigrali tekme drugega spomladanskega ali 23. kroga. 
Gorenjska predstavnika Domžale in Kalcer Radomlje sta tokrat 
ostala praznih rok. Nogometaši Kalcerja Radomlje so poraz 
doživeli na gostovanju, kjer so jih nogometaši Celja prema-
gali z 1 : 0. Z enakim rezultatom se je končala tudi tekma v 
Domžalah, kjer so nogometaši Kopra presenetili domačine in 
z zmago z 0 : 1 osvojili vse tri tekmovalne točke. Na lestvici je 
v vodstvu Maribor z 49 točkami, Domžale so s štiridesetimi 
točkami tretje, na zadnjem desetem mestu pa ostaja Kalcer 
Radomlje z devetimi točkami. 

Gorenjska prvoligaša ostala praznih rok

Kranj – Košarkarji članske ekipe Šenčur Gorenjska gradbena 
družba imajo novega trenerja. Do konca sezone jih bo vodil 
Gregor Vodenik, sicer tudi selektor slovenskih reprezentantov 
v košarki na vozičkih. Vodenik je pred dvema letoma že deloval 
v Šenčurju kot pomočnik Igorja Kešlja, a ga je v članski ekipi 
zamenjal Ernest Novak. Pretekli teden pa se je na mestu glav-
nega trenerja zgodila enaka sprememba, a v obratni smeri, saj 
je Vodenik zamenjal Novaka. Košarkarji so v ligi Nova KBM 
odigrali tekme 20. kroga. Šenčurjani so v petek doma igrali 
z ekipo Sixt Primorska in izgubili s 76 : 85. Na lestvici so na 
devetem mestu. Za šest zmag in 14 porazov so zbrali 26 točk.

Šenčurjani nadaljujejo z novim trenerjem
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Stresimo stres iz sebe
Vem, lahko je biti pame-

ten. Pridigati o stresu. Sve-
tovati, kaj je treba narediti. 
Priporočati znamo vsi. Se-
veda vsem drugim. Nase pa 
pozabimo. Iz svojih izkušenj 
vem, da je tako. Priznam. 
Včasih mi celo uspe stresti 
stres iz sebe. Velikokrat še 
ne. Verjamem, da je tudi z 
vami tako. Pomembno je, da 
se za začetek sploh zaveda-
mo, da smo v težavah. Naj-
večkrat se namreč ne. Sicer 
vemo, da nismo popolnoma 
sproščeni, tako sproščeni, 
kot bi radi bili. Ne vemo pa, 
da smo tako zelo zakrčeni, 
napeti, kot smo v resnici. Fi-
zično in čustveno. Navajeni 
smo, da moramo vse prenes-
ti. Kompenzirati in funkcio-
nirati. Iti prek sebe. Ustre-
či drugim. Izpolniti roke in 
plane. Oddati poročila. Dela-
ti stvari, ki nas sploh ne vese-
lijo več. Ali kar je še huje, nas 
sploh nikoli niso veselile. 
Pozabimo dihati. Tako zelo 

smo vpeti v zunanji svet, da 
sčasoma kar pozabimo nase, 
na svoje udobje, na svoje 
ugodje. Na to, kar nas vese-
li, izpolnjuje, polni z energi-
jo. Da ne zaznamo v celoti, 
kako močno v stresu smo, iz-
črpani, brez energije. Izčrpa-
mo svojo vranico in trebušno 
slinavko, ki se energijsko in 

čustveno hranita z našim ve-
seljem. Ko delamo stvari, ki 
nas ne veselijo, ju izčrpava-
mo! Spravljamo v stres. Zato 
si bomo danes ogledali, kako 
poskrbeti za vranico in sli-
navko, kako ju nahraniti in 
stresti stres iz sebe. 

AP-točka SP-6 je na me-
ridianu vranice in trebušne 

slinavke. Leži na obeh no-
gah, na sredini notranjega 
dela noge štiri prste nad ok-
roglo kostjo, ki jo zatipamo v 
gležnju. Pri katerih težavah 
si lahko pomagamo ali jih 
blažimo, ko masiramo toč-
ko, ki jo vidite na skici? 

AP-točko SP-6 masiramo/
stimuliramo:
•  pri težavah z maternico, 

jajčniki, prostato, testisi, 
mehurjem in sečevodom

•  pri bolečih menstruacijah 
(masaža pomaga urejati te-
žave z menstruacijo)

•  pri težavah s frigidnostjo in 
impotenco

•  za uravnavanje energije v 
spodnjem delu trebuha

•  za dvig splošnega energij-
skega potenciala telesa
Uravnavanje energi-

je vranice in slinavke je po-
membno, saj s tem zmanjša-
mo možnost za razvoj slad-
korne bolezni, slabokrvnost, 
zatekanje limfe in slabše de-
lovanje mišic. 

Sami lahko poskrbimo, da 
bo energija vranice in trebu-
šne slinavke v harmoniji:
•  z izvajanjem vaj za mišice, 

ki so povezane z vranico in 
trebušno slinavko (glavna 
je velika hrbtna mišica, ki 
omogoča dvig roke od tele-
sa in k njemu, zakrčenost 
povzroči kronične bolečine 
v ramenih)

•  z zmanjšanjem stresa, 
umirjanjem (razbremeni-
mo čustva)

•  s stimulacijo AP-točke SP-6
• z ustrezno prehrano
• z gibanjem

Hrana

Vranico in slinavko ener-
gijsko najbolj podpre hrana, 
ki je bogata z vitaminom A, 
vitaminom F, po okusu slad-
ka hrana (ne umetno slad-
kana!): žita, suho sadje, se-
mena, oreščki. Izogibajmo 
se sladkorju in sladkarijam 
vseh vrst, tobaku in kavi.
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Jelena Justin

Ko se peljemo skozi Sre-
dnjo vas v Bohinju proti Sta-
ri Fužini, se peljemo tudi 
mimo gručaste vasi Studor, 
pred katero so na travnikih 
znameniti stogi oz. dvojni 
kozolci, nad vasjo pa se dvi-
guje strma vzpetina z istim 
imenom, Studor, ki preseže 
nadmorsko višino 1000 m. 
Vrh pravzaprav deluje dokaj 
nedostopno, a nanj vodi prav 
lepa, neoznačena strma ste-
za. 

Zapeljemo se v Staro Fuži-
no, kjer nadaljujemo v smeri 
proti dolini Voje. Na parkiri-
šču na koncu vasi parkiramo 

in se odpravimo po markira-
ni poti proti dolini Mostni-
ce oz. do t. i. Hudičevega 
mostu. Zavijemo desno čez 
most in na drevesu zagleda-
mo star, obledel smerokaz 
za Uskovnico. Skrenemo 
levo, strmo v breg in sledi-
mo smeri proti Uskovnici. V 
spodnjem delu se pot strmo 
dvigne. Dosežemo maka-
damski kolovoz, ki ga preči-
mo, in nadaljujemo po grab-
nu navzgor. Ko pot začne za-
vijati levo, opazimo stezico, 
ki gre kar naravnost. Mes-
tu nekateri rečejo »pri treh 
bukvah«. Sledimo omenje-
ni stezici, ki preči pobočje in 
se strmo dviga. Pot je videti 

povsem nova, nemarkirana 
in je dobro nadelana ter oja-
čana z manjšimi debli, nare-
jene so celo stopnice. Res-
nično cenim prizadevnost 
domačina, da je uredil ome-
njeno stezo. Večino časa se 
gibljemo po robu, saj je na 
naši desni ves čas strmo 
gozdno pobočje. Približa-
mo se skalam, pot sledi pot 
njimi in se strmo vzpne do 
vršnega travnika, kjer opa-
zimo dve lični klopci in ta-
blo, ki označuje, da je Stu-
dor tudi vzletišče za jadral-
ne padalce. 

Vrh ponudi čudovit raz-
gled na Bohinjsko jezero ter 
verigo Spodnjih bohinjskih 

gora, pod nami pa se pokaže 
tudi Rudnica ter Zgornja Bo-
hinjska dolina. Še lepši raz-
gled na Zgornjo Bohinjsko 
dolino doživimo, če se spre-
hodimo do vzhodnega kon-
ca Studorja, kjer odrezana 
vzhodna stena kot trikot pre-
padno pada na vas Studor.

Na vrhu najdemo pot, ki se 
ponekod strmo spušča sko-
zi gozd. Hodimo po neozna-
čeni stezi, ki nas pripelje do 
planine Blatca. Ko pred se-
boj zagledamo dva viken-
da, se po stezi začnemo levo 
spuščati proti dolini. Smo na 
tisti markirani poti, ki korita 
Mostnice povezuje z Uskov-
nico. Sestopna pot od tukaj 

dalje poteka po gozdni gra-
pi, ki je videti bolj kot kori-
to. Ko dosežemo tisti ovi-
nek, kjer smo prej nadalje-
vali naravnost, smo na zna-
ni poti z vzpona. Do avta nas 
loči še deset minut. Ko se 
vračamo proti avtu, se usta-
vimo še na kamnitem Hudi-
čevem mostu. Pogled nam 
pade v globoko korito, v tur-
kizno vodo Mostnice, ki je 
stisnjena med izjemno ozke 
in visoke stene. Moč vode oz. 

moč narave sta resnično ne-
verjetni. 

Z vrha Studorja lahko ses-
topimo tudi po poti vzpona. 
Tukaj bi opozorila, da je se-
stop resnično strm, dobršen 
del poti pa nevaren za zdrs, 
zato po dežju odsvetujem 
vzpon. 

Nadmorska višina: 1002 m
Višinska razlika: 456 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Studor (1002 m)

Manj znano razgledišče
Vas Studor v Bohinju je poznana predvsem po znamenitih stogih oz. dvojnih kozolcih, ki krasijo travnik 
pred gručasto vasjo, in po muzeju Oplenova hiša. Kaj pa strma vzpetina nad vasjo?

Studor. Hm … le kje gre pot? / Foto: Jelena Justin

Delček urejene in z lesom ojačane poti / Foto: Jelena Justin

Strmina vršnega travnika z Bohinjskim jezerom v ozadju / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Medvode – Športna dvorana 
Medvode je v soboto in nede-
ljo drugo leto zapored gosti-
la Eurofit fest, največjo kon-
vencijo za fitnes v Sloveni-
ji. Dvodnevni dogodek je bil 
razprodan in je privabil več 
kot tisoč udeležencev iz Slo-
venije in tujine. 

»Zelo smo zadovoljni. Od-
ziv je zelo dober. Letos je priš-
lo veliko udeležencev iz tuji-
ne, tako da naš glas seže tudi 
izven naših meja. Energija je 
fenomenalna, vsi so navduše-
ni, se prepustijo ritmu, giba-
nju, skupaj dihamo s športom 
in rekreacijo. Tukaj so vrhun-
ski strokovnjaki, demonstra-
torji svetovnega slovesa s 
področij fitnesa, plesa, aero-
bike in športne stroke. Pred-
stavljajo step, fitnes, jogo, 

funkcionalna gibanja, ples, 
aerodance, 'body & mind', no-
vosti, potekajo delavnice, tek-
movanja ... Dogajanje je na 
več odrih hkrati,« je pojasni-
la Mateja Žagar iz Bodifit Ma-
ribor, organizatorka dogodka. 
Med udeleženci so prevlado-
vale ženske, bilo pa je tudi kar 
nekaj moških. »Udeležba je 
zelo mešana, tudi starostno. 
Prišlo je tudi veliko rekreativ-
cev, ki so jim tovrstne vadbe 
všeč. Zanimivo je na vseh pri-
zoriščih, omenila pa bi tako 
imenovani 'new age' sektor. 
Na 45 minut se menjavajo 
različne vadbe, ki so trenutno 
vadbeni trendi,« je še pojasni-
la Žagarjeva.

Med inštruktorji je bila 
tudi Urša Krajšek z Gode-
šiča, Gorenjka, ki živi v Ma-
riboru in je del ekipe Bodi-
fit. »Predstavila bom vadbo 

'fusion just fit'. To je vadba 
z utežmi, ki zajema celotni 
sklop mišic. Najprej se ogre-
jemo, potem pa učvrstimo 
vsak sklop mišic posebej,« je 
pojasnila in nekaj besed na-
menila letošnji konvenciji 
in trendom, »Eurofit fest je 
skupek veselja, navdušenja, 
vadbe, gibanja, ki da energi-
jo, dvigne še tako utrujene-
ga, zaspanega vadečega. Mis-
lim, da prav vsak najde nekaj 
zase. Kar pa se trendov tiče, 
se vedno bolj vračajo funkci-
onalna gibanja.« Urša je na 
fitnes področju prisotna de-
veto leto, v aerobiki pa peto 
leto. »Da mi dodatno energi-
jo in mi pomeni razbremeni-
tev po vsakdanjem delu. Su-
per je, da narediš nekaj za 
svoje telo in duha,« pravi. 

Udeleženci so bili zadovolj-
ni. »Letos sem prvič na tem 
dogodku. Prišla sem s prija-
teljicami. Prvi dan je bil kar 
naporen, saj sem vadila šti-
ri ure in pol. Vadbe kar poz-
nam, tako da zame ni bilo ve-
liko novega. Mi je pa bilo všeč 
in bom prihodnje leto verje-
tno znova prišla,« je poveda-
la Tjaša Pervanja iz Idrije. Da 
so takšni dogodki zelo dobri, 
se je strinjala tudi udeležen-
ka, ki ni želela biti imenova-
na: »Dobiš marsikatero dob-
ro idejo, kako izpeljati vadbo, 
predvsem kombinacije. To je 
edino takšno srečanje v Slove-
niji, ki ponuja kvalitetne vad-
be in je cenovno dostopno. 
Program je zelo pester. Kar 
se trendov tiče, opažam korak 

nazaj k poenostavitvi vaj. Veli-
ko več je poudarka na enostav-
nih vajah, na vadbi za uravno-
teženje telesa in duha. Očitno 
je to tisto, kar danes ljudje naj-
bolj potrebujejo.« 

Tudi letos je bil del pro-
grama tekmovalno obarvan. 
Na tekmovanju za najboljšo 
šov skupino je zmagala sku-
pina Bodifit, za najboljše-
ga inštruktorja pa je bil raz-
glašen Španec. Lani je ta na-
ziv pripadel Mirjani Ninić iz 
Kranja. Zmagovalec je dobil 
vstopnico za finale izbora 
za najboljšega inštruktorja 
leta, ki bo v Barceloni. Dogo-
dek je imel tudi dobrodelno 
noto. »Naš namen je, da po-
kažemo, da gibanje ni samo-
umevno. Letos zbiramo de-
nar za Anjo Jezeršek iz med-
voške občine, ki bo kmalu 
dopolnila štiri leta. Rodila 

se je zdrava in lepo napredo-
vala, nesreča pri starosti pol 
leta pa ji je pustila posledi-
ce. Z zbranim denarjem ji 
bomo omogočili večje števi-
lo ur nevrofizioterapije, pot-
rebuje pa tudi različne tera-
pevtske pripomočke in in-
validsko opremo, ki je zdra-
vstvo ne krije. Zbrali smo že 
več kot dva tisoč evrov. Akci-
ja še ni zaključena in poteka 
še do konca tedna,« je pove-
dala Žagarjeva.

Organizatorji in udeležen-
ci se že veselijo naslednje iz-
vedbe Eurofit festa. Potekal 
bo 4. in 5. marca 2018, znova 
v Športni dvorani Medvode.

Največja konvencija za fitnes v Sloveniji
Na enem mestu so bili zbrani vrhunski strokovnjaki in prezenterji svetovnega slovesa s področja fitnesa, funkcionalne vadbe, plesa, aerobike, stepa, pilatesa 
in joge. V razprodani Športni dvorani Medvode je bilo v dveh dneh v gibanju več kot tisoč udeležencev. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. 

Urša Krajšek in Goran Pećanac sta predstavila vadbo 
»fusion just fit«.

V Športni dvorani Medvode je drugič potekal Eurofit fest z več kot tisoč udeleženci.

»Kar se trendov tiče, 
opažam korak nazaj 
k poenostavitvi vaj. 
Veliko več je poudarka 
na enostavnih vajah, na 
vadbi za uravnoteženje 
telesa in duha. Očitno je 
to tisto, kar danes ljudje 
najbolj potrebujejo.«

Miroslav Cvjetičanin

Rudno polje – Dež, veter in 
mraz niso mogli prepreči-
ti ene najstarejših smučar-
skotekaških prireditev v Slo-
veniji.

Letošnja zima za smučarje 
tekače ni bila radodarna. Od 
desetih napovedanih tekem, 
ki štejejo za Pokal SLOven-
SKI maraton 2017, so izvedli 
samo dve. Zato tudi ne bo re-
gularnega zmagovalca poka-
la, kajti za določitev najbolj-
ših bi morala biti izvedenih 
vsaj polovica tekem. Vseeno 
je Pokljuški maraton AS in 
Memorial Goja Bogataja zo-
pet dokazal, da spada med 

najboljše in najtežje v kole-
darju. Na startu se je zaradi 
zelo slabega vremena zbralo 
manjše število rekreativnih 
tekačev, a zato niso manjka-
li tisti, ki se s smučarskim 
tekom ukvarjajo zelo resno, 
ter redni tekmovalci v slo-
venskem pokalu. Med njimi 
je bilo moč videti tudi neka-
tere državne reprezentante.

Tekmovalci so lahko izbi-
rali med dvema razdaljama, 
in sicer med 9,5- in 19-kilo-
metrsko. Nastopili so v kar 
22 starostnih kategorijah. 
Tako kot vsako leto je med 
gledalci največ zanimanja 
požela tako imenovana kra-
ljevska kategorija žensk nad 
šestdeset let, med katerimi 
letos ni bilo nastopajočih, 
in moških nad sedemdeset 
let, ki štejeta za memorial le-
gendarnega Goja Bogataja. 
Najhitrejši je bil Franc Hri-
bernik (TSK Triglav Kranj), 
drugi je bil Milan Behar (KK 
Postojna) in tretji Dani Felc 
(Elektro Primorska). V ab-
solutni konkurenci ni bilo 
presenečenj. Prepričljivo je 

Dolar prepričljiv na 
domačem maratonu
Sedemindvajseti Pokljuški maraton AS je kljub slabemu vremenu privabil  
osemdeset smučarskih tekačev.

Anja Žavbi Kunaver je bila prepričljivo najhitrejša na 
letošnjem Pokljuškem maratonu AS

zmagal Miha Dolar (TSK 
Bled), drugi je bil Markus 
Kro pfitsch (Bike team Kol-
lmansdorf) in tretji Metod 
Močnik (SK Ihan). V absolu-
tni konkurenci med ženska-
mi prav tako ni bilo presene-
čenj, saj je prepričljivo slavi-
la Anja Žavbi Kunaver (TSK 

Logatec), druga je bila Eva 
Pančur (ŠD Gorje) in tretja 
Bojana Klančar.

Na krajši razdalji je bila 
med ženskami najhitrejša 
Ana Smole (TSK Logatec), 
med moškimi pa je prvi sko-
zi cilj prismučal Anže Boga-
taj (TSK Črna).

Zmagovalci »kraljevske kategorije«, pred njimi Martina 
Bogataj, soproga legendarnega Goja
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O tem je govorila s svojo 
zdravnico, ki je sum zlora-
be morala prijaviti. Kasneje 
se je sicer izkazalo, da oško-
dovanka ni bila prepričana ali 
se je izkušnja z župnikom res 
zgodila ali pa je bila zgolj plod 
njenih sanj. Po mnenju sod-
nice je bilo v pričevanju oško-
dovanke veliko vrzeli, tako da 
ni nikakršnih dokazov, da se 
je dogodek sploh zgodil. 

Je pa dejstvo, da se je mo-
ral Klopčič, ko se je razve-
delo za njegovo domnev-
no dejanje, na zahtevo nad-
rejenih umakniti iz pasto-
rale. Po analizi izvedenke 
gre za duševno zdravo ose-
bo brez znakov pedofilskih 
nagnjenj. Trenutno se pre-
življa kot voznik kombija.

Klopčiču je sicer grozilo 
do deset let zapora. Sojenje, 
ki je trajalo dve leti in pol, je 
potekalo za zaprtimi vrati.

Župnik Klopčič oproščen
31. stran

Vilma Stanovnik

Bled – Blejski policisti so v 
petek popoldan na Bledu 
ustavili voznico kombija, ki 
je vozila osem otrok. Veči-
na otrok ni uporabljala var-
nostnih pasov, vozilo ni bilo 
označeno s tablami za pre-
voz, tahograf, ki je bil v vozi-
lu, pa ni bil uporabljen. Vo-
znica je poleg prevoza otrok 
opravljala tudi delo trenerke.

Zaradi prekrškov so po-
licisti proti voznici uvedli 
prekrškovni postopek, da do 
takih situacij ne bi prihajalo, 
pa opozarjajo, da ima takšno 
početje lahko v primeru 
nesreče resne posledice. 

»Opozorilo glede rabe var-
nostnih pasov je samou-
mevno in ga je treba upošte-
vati na vseh vožnjah. Upora-
ba je obvezna, veliko pozor-
nosti je treba posvetiti otro-
kom, odgovornost zanje pa 
je na strani voznikov.« 

Glede opravljanja prevoza 
otrok in hkratnega opravlja-
nja trenerskega dela Zakon 
o pravilih cestnega prome-
ta ob smiselni uporabi pra-
vi: »Voznik ne sme v de-
lovnem dnevu, v katerem 
prevaža skupino otrok, op-
ravljati del, ki bi lahko vpli-
vala na njegovo zmožnost 
varnega upravljanja motor-
nega vozila.«

Otroci niso bili pripeti
Voznica, ki je prevažala skupino otrok, ni 
poskrbela, da bi bili pripeti, avto pa ni bil označen 
s tablami za prevoz otrok.

Žiri – Škofjeloški policisti so v petek pozno zvečer po prijavi 
domačinov v Žireh obravnavali dva moška iz Dolenjske, ki 
sta bila zalotena pri tatvini okoli sto kilogramov aluminijastih 
odpadnih surovin, ki so jih policisti zasegli in že vrnili lastniku. 
Osumljenca so policisti po tatvini tudi zaslišali, za dejanje pa 
ju bodo še kazensko ovadili.

Kradla sta aluminij

Grenc – Na Grencu so škofjeloški policisti v soboto dopoldan 
obravnavali tri romunske državljane, ki so nedovoljeno zbi-
rali prostovoljne prispevke. Pri prosjačenju so se izdajali za 
gluhoneme, prevaro pa je opazil gluhonemi občan. O kršitvi 
Romunov so policisti vodili prekrškovni postopek.

Gluhonemi opazil prevaro 

Kranj – Minuli petek dopoldne je moški poskušal vlomiti v 
stanovanje na Kidričevi cesti v Kranju, a je od dejanja odstopil, 
ko je bil zaloten. V Spodnjih Gorjah je neznani storilec v petek 
zvečer vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel nekaj zlatnine 
in gotovine. V soboto ponoči okoli 2.30 sta dva storilca na 
Bledu poskušala vlomiti v poslovni objekt, a sta zbežala, ko 
se je sprožil alarm. Na Ulici Staneta Bokala na Jesenicah je 
bilo konec tedna vlomljeno v dve kleti.

Deloven konec tedna za vlomilce

Vilma Stanovnik

Kranj – V četrtek okoli 18. 
ure se je na gorenjski avto-
cesti proti Jesenicam zgodi-
la prometna nesreča, kjer sta 
trčili dve vozili. Glede na do-
sedanje podatke jo je povzro-
čil voznik osebnega avtomo-
bila, ki je med prehiteva-
njem silovito trčil v avtomo-
bil pred seboj in ga čez va-
rovalno ograjo potisnil v ob-
cestni jarek. Voznik je avto-
mobil vozil brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja, pre-
izkus alkoholiziranosti pa je 
pri njem pokazal tudi, da je 
vozil pijan, in sicer z več kot 
dvema promiloma alkohola 
v krvi. V nesreči se je telesno 
poškodovala voznica v ude-
leženem vozilu, ravnanje vo-
znika pa ima znake kaznive-
ga dejanja zoper varnost jav-
nega prometa. Policisti proti 
vozniku še vodijo postopek, 
avtomobil pa so mu zasegli.

Takšna ali še hujša nesre-
ča bi se lahko zgodila tudi v 
Zgornjesavski dolini, kjer pa 
je k sreči anonimni klicatelj 
obvestil policiste, da je na 
bencinskem servisu v Kranj-
ski Gori moški, ki kaže zna-
ke močne opitosti in se bo 
verjetno odpeljal z avtom. 
Policisti so prijavo preverili, 
moškega pa so našli, preden 
se je odpravil na cesto – in ga 

opozorili, naj v takem stanju 
ne sede za volan in ne vozi.

V petek ponoči so nato po-
licisti iz prometa izločili dru-
gega voznika, ki je avto pod 
vplivom alkohola vozil v Ra-
dovljici. Preizkus alkoholi-
ziranosti je pokazal rezul-
tat 0,30 mg/l, voznik pa se 
v postopku tudi ni obvladal 
in je začel kršiti še javni red. 
Umiril se je šele po uporabi 
sredstev za vezanje in vkle-
panje ter po posredovanju 
zdravniške službe.

»V obeh primerih so na-
mesto kršiteljev za varnost 
morali ukrepati drugi, ker 

nobeden od njiju te odločit-
ve ni bil sposoben sprejeti 
sam. Je pa to samo eden od 
učinkov alkohola na človeka. 
Alkohol namreč dejansko 
najprej oslabi sposobnost 
normalnega miselnega pre-
sojanja, za volanom pa vodi 
v številne nevarne in ogro-
žajoče situacije. Zato apeli-
ramo na voznike, naj se ne 
odločijo za vožnjo, če so pod 
vplivom alkohola, in naj za 
prevoz poiščejo druge mož-
nosti,« opozarja višji policij-
ski inšpektor Bojan Kos.

Kljub številnim opozori-
lom, da po pitju alkohola ne 

smemo za volan, so imeli go-
renjski policisti tudi ob kon-
cu tedna veliko dela s pija-
nimi vozniki, ki pa so jih k 
sreči še pravočasno izločili 
iz prometa. Tako so v Rado-
vljici iz prometa izločili štiri 
voznike, med katerimi je bil 
eden tudi brez veljavnega vo-
zniškega dovoljenja. V Kra-
nju je bilo voznikov pod vpli-
vom alkohola devet, med nji-
mi dva brez veljavnega voz-
niškega dovoljenja. Enega 
voznika so zaradi alkohola 
iz prometa izločili gorenjski 
prometni policisti, še dva pa 
policisti v Škofji Loki. 

Pijani naj ne sedejo za volan
Kljub nenehnemu opozarjanju, da pijani ne smemo za volan, in trenutni akciji 40 dni brez alkohola so 
imeli policisti na Gorenjskem konec minulega tedna veliko dela s pijanimi vozniki, ki so povzročili tudi 
več prometnih nesreč.

Pijani vozniki so tudi minuli konec tedna povzročili zastoje in nesreče. /Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Čeprav se zima poča-
si poslavlja, pa je bila minu-
le dni, ko so imeli šolarji tudi 
počitnice, na večini smučišč 
precejšnja gneča. Tako so se 
za poostren nadzor odločili 
tudi gorenjski policisti, ki so 
nadzirali predvsem to, kako 
smučarji upoštevajo pravila 
varnega smučanja. Ugotovi-
li so dve kršitvi smučarjev, 
ki sta smučala na neureje-
nem oziroma zaprtem delu 
smučišča, odredili pa so tudi 
več preizkusov alkoholizira-
nosti. Pri enem smučarju je 
rezultat pokazal 0,18 mg/l, 
kar je pod dovoljeno mejo, 
ki je 0,24 mg/l. 

V času nadzora se je zgo-
dilo tudi osem smučarskih 
nesreč, od tega dve s sumom 
na hujše poškodbe. 

»V izogib nesrečam sve-
tujemo večjo previdnost 
in dosledno upoštevanje 

FIS-pravil varnega smuča-
nja, predvsem glede hitro-
sti, prehitevanja, ustavlja-
nja ter uporabe ustrezne 
opreme in čelade, ki v pri-
meru nesreče zelo ščiti gla-
vo. Smučarji naj z vidi-
ka varnosti smučanje pri-
lagodijo tudi vremenskim 

razmeram in zasedenosti 
smučišč,« pravi višji poli-
cijski inšpektor Bojan Kos 
in dodaja, da se je v letoš-
nji smučarski sezoni na go-
renjskih smučiščih zgodi-
lo dvajset nesreč s hujšimi 
poškodbami, podatke iz ne-
katerih nesreč pa še zbirajo, 

zato je ta številka zgolj okvir-
na.  Policisti tudi ugotavlja-
jo, da je število nesreč pove-
zano z zasedenostjo smu-
čišč, saj bolj ko so bila smu-
čišča zasedena, več je bilo 
nesreč, nekaj pa je k nesre-
čam prispevalo tudi vreme 
in snežna podlaga.

Policisti so kontrolirali na smučiščih
Prejšnji teden so gorenjski policisti na smučiščih opravljali nadzor, v času njihove kontrole pa se je 
zgodilo tudi kar osem smučarskih nesreč.

Policisti svetujejo, da smučanje prilagodimo ne le znanju, ampak tudi razmeram. 
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Poljane nad Škofjo Loko – Kolesar je med vožnjo proti Polja-
nam na cesti silovito trčil v drevo, ki se je povesilo na cesto. V 
trčenju je utrpel hujše poškodbe. »Kolesarji sodijo v katego-
rijo šibkejših udeležencev v prometu, zaradi izpostavljenosti 
so zelo ranljivi. Zato naj zelo pazijo, vozijo naj s prilagojeno 
hitrostjo in pravilno po cesti, ponoči in ob zmanjšani vidlji-
vosti pa morajo imeti na sprednji strani prižgan še žaromet za 
osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa 
pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani 
kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh 
pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene 
ali oranžne bočne odsevnike,« pravijo policisti.

Kolesar je trčil v drevo



Ana Šubic

P
rostovoljno gasils
ko društvo Železni
ki je minulo sobo
to v športni dvorani 
v Dašnici pripravilo 

tradicionalni dobrodelni kon
cert Bodimo vsi nocoj gasilci. 
Pred 550 obiskovalci so nas
topili izvrstni domači glasbe
niki in pevci na čelu s sveto
vno znanim rojakom, oper
nim pevcem Janezom Lotri
čem. Čeprav je nastopal po 
vsem svetu, pa je vedno najle
pše nastopiti pred domačimi 
ljudmi, nam je Lotrič zaupal 
po koncertu. »Pogreje te glo
boka srčna nostalgija, sploh 
če je še kakšna posebna skla
dba. Letos sem prvič pel Prele
pa je Selška dolina.«

Bučnih aplavzov so bili 
deležni tudi drugi nastopa
joči: Kvartet Obzorje z Jane
zom Trilerjem na čelu, pevka 

Tina Kamenšek in Pihalni 
orkester Alples, ki je nasto
pil samostojno in tudi kot 
nepogrešljiva spremljava 

odličnim pevcem. Želez
nikarski godbeniki so ime
li čast spremljati tudi sveto
vno znanega tenorista, ki je 

večkrat zapel tudi ob sprem
ljavi hčerke, pianistke Kata
rine Lotrič. Janez Triler, ki je 
tudi član Slovenskega okte
ta, pa se je občinstvu pred
stavil ob klavirski spremlja
vi sina Jana, s katerim sta 
izvedla nepozabno italijan
sko skladbo Caruso. Tina 
Kamenšek, sicer pevka pri 
Veselih muzikantih in čla
nica PGD Železniki, je nav
dušila ob spremljavi god
benikov, zapela pa je tudi z 
Janezom Trilerjem. Nasto
pajoči so občinstvu postre
gli z raznolikim glasbenim 
programom, v katerem so se 
preletale zimzelene melodi
je, ljudske pesmi, popevke, 
tuje uspešnice, velike oper
ne mojstrovine ... Za smeh 
sta s skečem poskrbela čla
na KUD France Koblar Miha 
Lotrič in Jure Zupanc, večer 
pa so sklenili Janez Lotrič in 
godbeniki z znano kancono 
O sole mio.

VSI GASILCI ZA EN VEČER
Okoli 550 obiskovalcev je sobotni večer v Železnikih preživelo v družbi izvrstnih glasbenikov in pevcev, 
ki so nastopili na dobrodelnem koncertu Bodimo vsi nocoj gasilci. Pred občinstvom iz svojega 
rojstnega kraja je še posebej navdušil tenorist svetovnega slovesa Janez Lotrič.

Dirigent Pihalnega orkestra Alples Martin Pustinek, 
voditeljica Monika Tavčar in predsednik PGD Železniki 
Damjan Mohorič / Foto: Tina Dokl

Kvartet Obzorje / Foto: Tina Dokl

Tik pred odhodom na oder: Janez Lotrič v družbi hčerke 
Katarine, ki ga je spremljala s klavirjem. / Foto: Tina Dokl

Pihalni orkester Alples Železniki / Foto: Tina Dokl

PGD Železniki bo izkupi
ček koncerta, ki je znašal okoli 
3500 evrov, namenil za novo 
gasilsko vozilo s cisterno za 
prevoz vode, ki ga bodo kupi
li v prihodnjih letih. Predse
dnik društva Damjan Moho
rič se je zahvalil vsem nas
topajočim, ki so se vključno 

z voditeljico Moniko Tav
čar odpovedali honorarju, in 
vsem obiskovalcem. Dober 
obisk je razveselil tudi pevca 
Janeza Trilerja, ki je poudaril, 
da se prav v Železnikih zave
dajo velikega pomena gasil
cev, ki so se še kako izkazali 
ob poplavah leta 2007.

Dvajseti Linhartov otroški gledališki maraton bo 8. marca 
v Linhartovi dvorani v Radovljici gostil ob 8.30 Dramski 
krožek OŠ F. S. Finžgarja Lesce z igro Roalda Dhala Čarov-
nice; ob 9.30 na oder z Kdo bo zmagal? Jana Milčinskega 
prihajajo otroški gledališčniki skupine Čoftica KD Kropa; 
ob 10.30 pa še s predstavo bratov Grimm Straža na grobu. 
Dom Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistrici bo ob 17. uri gostil 
Dramski krožek PŠ Ribno OŠ Prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
in Malo baletko avtorice Anite Šefer. Škrat Kuzma Sve-
tlane Makarovič bo dobil nagrado v Linhartovi dvorani v 
četrtek, 9. marca, ob 8.30. Z igro bodo nastopili Linhartovi 
čuki (mlajši) OŠ A. T. Linharta Radovljica. Dramski kro-
žek PŠ Ribno OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled bo ob 9.30 
odigral tudi Pikapolonice in pike Janeza Bitenca, ob 10.35 
boste lahko ponovno videli Malo baletko, ob petih popol-
dne pa se bo z avtorsko predstavo Sneguljčica v mestu 
predstavila Otroška gledališka in plesna skupina Navi-
hančki KUD E-NOTA Zasip. Tudi v petek, 10. marca, bo 
gostila predstave Linhartova dvorana: ob 8.30 bo Poletni 
Tabor Metke Frelih odigral Gledališki klub OŠ prof.dr. Josi-
pa Plemlja Bled; ob 9.30 bo z Žurerji Olge Paušič nastopil 
Dramski krožek OŠ prof. dr Jospia Plemlja Bled; ob 11. uri 
bo Gledališka šola Ekonomske gimnazije in srednje šole 
Radovljica predstavila avtorsko delo skupine Jaz, rok in 
ostali, ob 17. uri pa si lahko v Knjižnici Blaža Kumerdeja 
Bled ogledate še Pikapolonice in pike. V torek, 4. aprila, 
pa bo ob 17. uri v Gorjanskem domu maraton zaključila 
Lutkovna skupina OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled z Zver-
jascem Julije Donaldson.

Linhartov otroški gledališki maraton
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

S
o obdobja v letu, 
ko določene letal-
ske družbe dajo 
na trg promocij-
ske oziroma izje-

mno poceni letalske vozo-
vnice za lete v priljublje-
ne turistične kraje, mesta. 
Tako sem letos februarja s 
turško letalsko družbo letela 
v Carigrad oziroma Istanbul 
za zelo majhen denar. Kom-
binacija treh nočitev z zajtr-
kom je bila krepko pod dve-
sto evri. Carigrad je zame 
živahno mesto, ki diha pod-
nevi in ponoči, ponuja ogro-
mno in zato sem se odloči-
la, da ga obiščem ponovno – 
kljub temu da so me vsi čud-
no gledali, češ da tam pa res 
ni varno. Namreč, zadnji 
bombni napad je pošteno 

prestrašil evropske turiste, 
kar se pozna tudi na ulicah 
mesta, a kot mi je razložil 
eden od prodajalcev v trgovi-
ni z obutvijo v novem delu, 
upada turizma ni, saj ima-
jo sedaj ogromno turistov iz 

arabskih držav, ampak – ozrl 
se je okoli sebe, potem pa 
šepnil, da ti ne slovijo ravno 
po čistoči … Cene zaradi pre-
teklih dogodkov niso prav 
nič nižje, saj razen vsakole-
tnih februarskih razprodaj 

ostajajo enake. Varnost pa je 
na ulicah, ob vstopu v večje 
nakupovalne centre, v pod-
zemno in iz nje poostrena. 
Zvečer na ulico poleg polici-
je pride še oborožena vojska, 
ki jo sem in tja opazimo tudi čez dan. Vendar ima glavna 

in najbolj obljudena ulica za 
pešce, ki vodi od razvpitega 
trga Taksim tudi mimo sto-
lpa Galata, na poti od začetka 
do konca kar nekaj pomem-
bnih zgradb, tako da je bila 
tu varnost tako in tako ved-
no poostrena. Zaradi same 
množice ljudi pa je že tako 
dobro, da si bolj kot običajno 
pozoren na okolico. Mogoče 
bi lahko bilo za turista zopr-
no to, da te lahko v eni uri 
nekajkrat legitimirajo, na 
tiste s potovalnimi torbami 
in kovčki na zadrgo pa so 
celo bolj pozorni.

Pred leti sem bila nasta-
njena v starem delu mesta, 

nekaj minut peš od zname-
nite Hagie Sophie, Mod-
re mošeje, v bistvu v oko-
lišu Sultanahmeta. Letos 
pa nas je osem praktič-
no zapolnilo butični hotel 
v novejšem delu Carigra-
da, v neposredni sosešči-
ni trga. S kolegico sva si 
delili sobo, ki se je v tistih 
dveh oziroma treh dneh v 
polnila z oblačili, obutvijo, 
začimbami, svežo kavo z 
bazarja, praženimi lešniki, 
ki so se topil v ustih, bakla-
vami iz prve, druge, tretje 
trgovine, saj je bila izbira 
ogromna, največ pa je bil 
tistih s pistacijo.  

(Nadaljevanje prihodnjič)

Carigrad (1)

EVROPSKI TURIST SE VČASIH 
BOJI LASTNE SENCE

Na ulicah Carigrada je vedno živahno.

Baklave, kolikor ti srce poželi ...

Tako je življenje, tak je svet,
tako kot je, ga je treba sprejet',
ga živet', na koncu pa umret'.

Nihče neskončno ne živi,
vsak enkrat se rodi.

Izkoristiti  je treba čas,
in ne govoriti, da imaš grd obraz,
kajti tak kot si, to zares si ti.

Zala, 11 let

Zala, šteješ enajst let, tvoja modrost in razmišljanje pa 
daleč presegata tvoja leta. Lepa, čudovita pesem. Veliko 
bolj čustvena kot ljubezenska pesnitev. Vsak od nas je 
nekaj posebnega, lep in edinstven. In vsak dan je nova 
priložnost. Meta

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

Življenje

PESMI MLADIH

OTROCI USTVARJAJO

Anja, 6. let

Mateja Rant

Z
a lutkovno pred-
stavo Veveriček 
posebne sorte so 
priredili zgodbo 
Svetlane Maka-

rovič z istoimenskim nas-
lovom. Scenarij so sestavili 
Bojan Pretnar, Natalija Her-
lec in Mojca Pavlič Drnov-
šek; Natalija Herlec je pre-
vzela tudi režijo, Mojca Pav-
lič Drnovšek in Bojan Pret-
nar pa igrata. 

Tekst je izbral Bojan Pre-
tnar. »Zgodbo je Svetlana 
Makarovič napisala za otro-
ke s cerebralno paralizo. 
Mi pa menimo, da je fabu-
la zgodbice primerna za vsa-
kega izmed nas. Vsak izmed 
nas ima v sebi zaklad, ki ga 
mora negovati in kopičiti,« 
je poudaril Bojan Pretnar, 
Natalija Herlec pa je doda-
la, da je vsak zase unikat in 
mora negovati oziroma raz-
vijati to, kar najbolj obvla-
da. To je tudi glavno sporo-
čilo simpatične zgodbice, v 
kateri se glavni junak, veve-
riček Čopko, rodi s poškodo-
vano tačko. A kmalu ugoto-
vi, da skakanje in plezanje 

po drevesih ni edino, kar lah-
ko počnejo veverice. Z opa-
zovanjem sveta si pridobi 
ogromno znanja, s katerim 
lahko pomaga tudi drugim. 
Zgodba je povsem prevze-
la male gledalce, ki so nape-
to spremljali, kako se bodo 
živali rešile pred lisico, naj-
večja pohvala vsem sodelu-
jočim pa je bil verjetno spon-
tan vzklik deklice, ki se je po 
enem od napetih prizorov 

obrnila k mami in glasno 
vzkliknila: »To mi je bilo pa 
všeč!«

Po besedah Natalije Her-
lec so Svetlani Makaro-
vič neizmerno hvaležni, da 
jim je dovolila priredbo svo-
je zgodbe. Obljubila jim je 
celo, da se bo udeležila pre-
miere 17. marca ob 17.30 v 
Kricah Kracah. »Oddolžili 
smo se tako, da smo nabavili 
hrano za zapuščene mačke,« 

je pojasnila, kaj je bil edi-
ni pogoj, ki jim ga je posta-
vila. Najprej so si zamislili 
sceno, za katero je poskrbel 
Bojan Pretnar, potem pa gra-
dili iz tega. Poudarek so dali 
naravnim materialom, prav 
tako pri lutkah, ki jih je iz 
jute izdelala Natalija Herlec. 
Songe za predstavo je napi-
sala Mojca Pavlič Drnovšek, 
z glasbo pa jo je opremil njen 
sin Oton Pavlič.

VSAK JE POSEBEN ...
V Kricah Kracah so pred časom pripravili generalko za novo lutkovno predstavo Veveriček posebne 
sorte v izvedbi Kaličopkovega gledališča.

V Kricah Kracah so pripravili predpremiero nove predstave Kaličopkovega gledališča 
Veveriček posebne sorte. / Foto: Tina Dokl
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Samo Lesjak

P
o več letih ustvarja-
nja enega od naših 
najbolj prepoz-
navnih festivalov 
MetalDays izku-

šena ekipa poletnih metal-
skih počitnic piše novo zgod-
bo: zgodbo zimskega metal-
skega festivala Winter Days 
of Metal. Festivalska novi-
teta bo potekala v prekras-
ni bohinjski dolini, v zave-
tju Triglava, ob idiličnem 
Bohinjskem jezeru, kjer leži 

Bohinjska Bistrica. Za sko-
raj teden dni se bo tiha vasica 
prelevila v središče dogajanja 
za ljubitelje metalske glasbe 
iz vsega sveta. Ko pade mrak, 
ko se okoliški vrhovi odene-
jo v meglo in ko se v dolino 
prikrade tema, bodo na oder 
tamkajšnje dvorane Dani-
ca, na petih koncertnih veče-
rih, stopile velike in manjše, 
domače in tuje metalske zase-
dbe. Led bodo topili norveški 
blackmetalci Taake, peklen-
ski trashmetalci Destructi-
on, diabolični death-black 
metal umetniki Belphegor, 

švedski gothic-doom-dark 
metal band Draconian pa 
tudi zasedbe Holy Moses, 
Rotting Christ, Orden Ogan, 
Disharmonic Orchestra, 
Milking the Goatmachi-
ne, Dew Scented, Metalste-
el, Mist, Rest in Fear, Mora-
na, Layment, Total Annihi-
lation in drugi (celoten festi-
valski spored najdete na stra-
ni www.winterdaysofmetal.
com).

Festival Winter Days 
of Metal pa premore tudi 
dodano vrednost – gre pra-
vzaprav za prave festivalske 
zimske počitnice za ljubite-
lje težkih rifov: dnevno sve-
tlobo bodo obiskovalci lah-
ko izkoristili za smučan-
je in ostale zimske športe 
ali ležerno poležavanje ob 
bazenu, večerno dogajanje 
pa bo v znamenju čistokrv-
ne metalske glasbe.

ZIMSKI DNEVI METALA
Na slovensko festivalsko pokrajino vstopa nov glasbeni festival, imenovan Winter Days of Metal. Mlajši 
rojak že uveljavljenega poletnega festivala MetalDays bo potekal med 19. in 25. marcem v Bohinjski Bistrici.

Dolge zimske večere v Bohinjski Bistrici bodo popestrili 
tudi medvoški Metalsteel, ki bodo nastopili v sredo, 22. 
marca. / Foto: arhiv festivala

Ženska metalska energija na festivalu: skupina Mist 

Samo Lesjak

S
kupina Mali ogla-
si deluje že štiri 
leta, sestavlja pa 
jo pisana zased-
ba sedmih izkuše-

nih glasbenikov: poleg glav-
ne pevke Simone Benko so 
tu še vokalist in kitarist Mar-
ko Berčič, kitarist Žiga Jane-
žič, bobnar Aleš Pirc, vio-
linistka Marta Ribič in kla-
viaturist Robert Janežič, do 
pred kratkim pa je v skupini 

sodeloval tudi basist Tomo 
Zelnik, ki ga je nadomestil 
Dean Rozman.

Prvotno je skupino zdru-
ževalo predvsem preigravan-
je popularnih skladb ter tra-
dicionalna irska glasba, obo-
gatena z njihovo svojevrst-
no interpretacijo. Želja po 
ustvarjanju avtorske glasbe 
je sadove obrodila z njihovim 
prvim albumom Do konca in 
naprej. Glasba stilsko zdru-
žuje zvoke folka, kantrija in 
roka. Avtor glasbe in besedil 
je idejni vodja Marko Berčič, 

ki v pesmih predstavlja svet, 
kot ga doživlja sam. V sklad-
bah, ki v sebi prepletajo ele-
mente iskrenega pogleda 
na svet in globljih čustev, pa 
vsak poslušalec lahko najde 
del sebe. Na plošči, ki je nas-
tajala zadnji dve leti, posneta 
pa je bila v studiu Krajnik, je 
tudi Prešernova pesem Kam, 
ki pa so ji Mali oglasi dodali 
svoj pridih.

Prvi videospot za pesem 
Vroča kri so posneli s ple-
salci skupine Wild West in 
Colorado country line dance 
na idiličnem ranču na Jezer-
skem – skupini skrbita za 
živahno vzdušje na koncer-
tih, tako sta popestrili tudi 
predstavitveni večer v Straži-
šču. Kot pravi pevka zasedbe 
Simona Benko, bodo Mali 
oglasi nadaljevali promocijo 
albuma na radijskih posta-
jah ter koncerte po vsej Slo-
veniji, prav tako pa se inten-
zivno pripravljajo na tridne-
vni Country festival, ki bo 
septembra prvič pri nas, in 
sicer v Campu Ježica.

DO KONCA IN NAPREJ
Gorenjska kantri-rokovska zasedba Mali oglasi je izdala svoj prvi album z 
naslovom Do konca in naprej. Plošča, ki vsebuje enajst pesmi, tudi Prešernovo 
Kam, so občinstvu predstavili v dvorani Šmartinskega doma v Stražišču.

Skupina Mali oglasi je svoj glasbeni prvenec predstavila v 
Stražišču, koncert pa je v živo prenašal tudi Glasbeni radio. 
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Kranj – V sredo, 8. marca, bo ob 20. uri v Layerjevi hiši nas-
topila skupina Čedahuči. Na festivalu Teden mladih so 
v letnem gledališču Khislstein odprli koncert za izjemno 
venezuelsko pevko Gaby Moreno, tokrat pa bodo nastopi-
li v čarobnem ambientu Stolpa Škrlovec. Prinašajo nekaj 
nove glasbe, spomladanske koncerte so simbolično poi-
menovali Na poti k svetilniku, saj njihov tretji album nosi 
naslov Svetilnik.

Čedahuči na poti k svetilniku

Kranj – V soboto, 11. marca, bo v KluBaru ob 21. uri kon-
cert zasedbe Rok'n'Band. Skupino je pevec Rok Ferengja 
ustanovil 1995, navdih pa črpa iz glasbe petdesetih let in 
njenih najodmevnejših izvajalcev. Ob prazniku žena, ki ga 
praznujemo v tem tednu, bo tudi sobotni koncert posve-
čen nežnejšemu spolu. Naslednja sobota, 18. marca, bo 
v KluBaru potekala v irskih ritmih s skupino Beer Belly, 
zadnji marčevski sobotni večer, 25. marca, pa se obeta 
koncert Vlada Kreslina.

Večer žena z Rok'n'Bandom

Minulo soboto je temperaturo v KluBaru dvigovala 
pevka Alya. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V soboto, 11. marca, bo ob 21. uri v Trainstation 
SubArtu koncert skupine Panikk, ki bo predstavila svoj 
nov album Discarded Existence. Panikk so pred štirimi 
leti izdali prvi album Unbearable Conditions, ki je takoj 
požel plaz pozitivnih kritik. S svojo brutalno energijo so v 
preteklosti že prepričali občinstvo na največjih domačih 
festivalih, kot sta MetalDays in Metal Mania Open Air, 
poleg številnih koncertov pa so med drugim nastopili 
tudi skupaj z legendarno zasedbo Nuclear Assault. Leta 
2015 so izdali EP Pass The Time, sedaj pa je izšel dolgo 
pričakovani drugi studijski album Discarded Existence, 
ki bo prvič zaigran tokrat na Trainu, kjer bosta nastopili 
tudi zasedbi Carnifilate in Black Reaper. Obeta se popoln 
večer za vse ljubitelje prvinske thrash metal glasbe.

Panikk z novim albumom na Trainu
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Ljubljana – V soboto, 11. 
marca, in v nedeljo, 12. 
marca, se bo v Centru 
kulture Španski borci 
odvilo 25. državno tek-
movanje mladih plesnih 
ustvarjalcev Opus 1, na 
katerem se bodo v osmih 
kategorijah predstavili 
103 sodelujoči.

Uresničevanje 
plesnih sanj
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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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»2000«
Kako nam kaže na kmetiji? 
Srednji sin hodi na faks – ali 
bo dokončal šolanje, kako mu 
kaže v ljubezni in z gradnjo 
hiše? Kako pa starejši – ali 
ostane v zvezi s to punco? 
Kako pa mlajši? Kaj pa naše 
zdravje in finance? 
Na kmetiji nikoli ne zmanjka 
dela in pridnih rok ni nikoli 
preveč. Posebnih težav ne 
vidim, boste pa uvedli neke 
novosti, ki spremenijo finan-
čno stanje tudi na daljši rok. 
Glede zdravja ne bo večjih 
težav, prevladuje psiha in 
utrujenost. Naučiti se je tre-
ba vzeti si svojih pet minut, ki 
jih človek posveti samo sebi. 
Srednji sin bo dokončal šola-
nje in pred seboj ima dobro in 
uspešno leto, tako v ljubezni 
kot tudi pri gradnji hiše. Sta-
rejšemu sinu se v drugi polo-

vici leta obetajo velike dobre 
spremembe na področju dela 
in službe. Ali bo ostal v tej zve-
zi, je odvisno samo od njega 
– in ravno sedaj je v obdobju, 
ko je ta zveza na preizkušnji. 
Mlajši sin ima točno začrta-
no svojo prihodnost; ve, kaj 
hoče, in vse bo naredil v tej 
smeri. Vsi trije imajo lepe vre-
dnote, ki so jih pridobili z vašo 
vzgojo ter skrbnostjo – in to 
je tisto, kar v življenju največ 
šteje. Oseba, ki ji pomagate, 
je v času okrevanja in zdravje 
se počasi izboljšuje, kar bo 
kmalu vidno. Lepo vas poz-
dravljam in vam želim vse 
lepo.

»Miškolin«
Kaj bi jaz brez vas? Kljub vse-
mu mislim, da se vam bodo 
vsa dobra dela vrnila nekoč, 
nekje, zato vas prosim, da 

mi zopet pogledate v mojo 
prihodnost. Zdravje, finance 
in seveda moja srčna rana, 
moje neprespane noči, moje 
neizpolnjene sanje. Ali bo sin 
sploh kdaj zaživel neodvisno 
od mene?
Verjamem v to, da se vsa 
dobra dela enkrat povrnejo, 
čeprav dobra dela delamo 
zgolj zato, ker taki pač smo, 
in ne pričakujemo povrači-
la, ko pa se le zgodi, smo ga 
seveda veseli. Dobrega nikoli 
ni preveč. In le ti tisti, ki smo 
izkusili obratno, znamo ceni-
ti vse tisto pozitivno, kar nam 
prinese življenje. Saj v resnici 
je za dobro treba le malo, vča-
sih le nasmeh nekoga, ki nam 
je pri srcu, objem ali stisk 
iskrene roke. Vaše neizpol-
njene sanje se bodo počasi 
končno začele dogajati, čep-
rav včasih več ne verjamete. 

Tiste drobne, male stvari, ki 
vam bodo veliko pomenile. 
In naj vas nikar ne bo strah. 
Sprejmite vse brez oklevanja, 
gre za vašo srečo, ki si jo vse-
kakor zaslužite. V vašo rutino 
bo posijalo sonce in dogajati 
se vam bodo začele stvari, ki 
jih boste komaj sproti doha-
jali. Glede financ ne skrbite. 
Pri zdravju lahko rečem, da 
vam bolje služi kot možu. Sin 
se je nekako navadil ugodne-
ga življenja in ta trenutek on 
ne bi ničesar spreminjal, ker 
mu je tako čisto v redu. Proti 
koncu leta, če ne že prej, pa 
se mu bo kolo življenja precej 
obrnilo. Čustva bodo tista, ki 
mu zamajejo tla pod nogami, 
in začel bo delati v tej smeri, 
da se končno osamosvoji in 
začne živeti. Hvala vam za 
lepe besede in lepo vas poz-
dravljam. Srečno.

Pod geslom Rožmarin ima-
mo sedem kart in vprašanje 
za splošni pogled v bližnjo 
prihodnost. Karte so Sreča, 
Sporočilo, Obisk, Ljubezen, 
Ljubosumje, Sodnik, Božje 
oko. V prvi karti Sreča takoj 
dobimo potrditev, da je 
napoved ravno za to obdobje 
v času pomladi tam nekje do 
meseca junija ali konec maja. 
Dobre novice pridejo od ose-
be, ki bralki veliko pomeni. 
Obisk prinaša spravo ali pa 
veliko druženja, veliko kon-
taktov tudi po telefonu. Karta 
Obisk pokaže tudi, da sta si 
enakovredna, lahko poslovno 
ali pa v ljubezni, da imata oba 
enaka čustva. Seveda karta 
Ljubezen vse to še bolj okre-
pi in potrdi. Karti Ljubosum-
je in Sodnik prinašata posvet 
pri tretji, nevtralni osebi. 
Lahko je to uradna oseba, 
ni pa nujno. Tretja oseba je 
tista, ki na trenutke ruši njun 
odnos, vendar ji ne uspe, saj 
je ljubezen močnejša. Zad-
nja karta Božje oko prinaša 
samo dobro, da se ne glede 
na situacijo in dogajanja na 

koncu vse dobro uredi. Kom-
binacija Sporočilo in Sodnik 
pove, da bo treba podpisati 
neke uradne papirje, lahko je 
to ločitev od prejšnje zveze in 
v tem primeru je tretja oseba 
nekdanji partner, ki bo sku-
šal neuspešno povzročati 
težave. Karta Sreča napove-
duje med drugim tudi dobre 
finančne spremembe in gle-
de denarja se ni treba obre-
menjevati. V Sporočilu se 
skrivajo skrivnosti, v tem pri-
meru so to lepe in pozitivne, 
ki končno pridejo na površje. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas s 
pripisom 'šola vedeževanja' 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Osemindvajsetletni Salzburžan Marcel Hirscher se je na 
Pokalu Vitranc zapisal v zgodovino, saj je poleg velesla-
lomskega in slalomskega globusa že pred koncem sezone 
osvojil tudi svoj že šesti veliki globus za skupno zmago v 
svetovnem pokalu. Za izjemen dosežek so ga s pozornos-
tjo, imenitno torto, nagradili tudi organizatorji tekmova-
nja v Kranjski Gori.

Torta za serijskega zmagovalca
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Janez Kuhar

V 
soboto, 18. feb-
ruarja, sta s svo-
jimi najbližjimi 
praznovala dia-
mantno poro-

ko Vida in Franc Svetelj, po 
domače Tišlarjeva iz Sred-
nje vasi pri Šenčurju. Zao-
bljubo sta obnovila po šest-
desetih letih skupnega živ-
ljenja v podružnični cer-
kvi sv. Radegunde v Srednji 
vasi. Ta obljuba je imela trd-
ne temelje v iskreni ljubezni 
in medsebojnem spoštovan-
ju, zato je njuna zveza osta-
la čvrsta vseh šestdeset let. 
Poročni priči sta bila sinova 
Franci in Vido, zahvalno sve-
to mašo pa je daroval župnik 
in sorodnik Klemen Svetelj, 
ki jima je tudi čestital ob tako 
visokem jubileju. Po maši 
so jima krajani pred cerkvi-
jo pripravili pravo »šrango«, 
kjer sta uspešno opravila vsa 
kmečka dela. Zaključno slav-
je diamantnega dogajanja se 
je nadaljevalo v gostilni Pod 
Krvavcem.

Vida, rojena Koželj, se je 
rodila leta 1935 kot zadnja, 
osma v kmečki družini v 
Pšenični Polici pri Cerkljah 

očetu Lojzetu in mami Mari-
ji. Osnovno šolo je obiskovala 
v Cerkljah. Franc pa se je rodil 
1931. leta v kmečki družini s 
petimi otroki mami Ivani in 
očetu Janezu v Srednji vasi. 
Spoznala sta na plesu v Vidi-
ni domači vasi, medsebojno 
ljubezen pa civilno in pred 
Bogom potrdila 1957. leta v 
Cerkljah. Po poroki sta skup-
no življenjsko pot nadaljeva-
la na moževi kmetiji v Sred-
nji vasi, kjer sta zgradila novo 
hišo. Na kmetiji dela ni nikoli 

manjkalo. Vedno sta se trudi-
la, da bi bila vsem dobra vzor-
nika za popotnico v življenje. 
V zakonu se jima je rodilo pet 
otrok: Franci, Vido, Štefka, 
Leon in Bojan, s katerimi se 
dobro razumeta. Danes jima 
življenje lepša enajst vnukov 
in sedem pravnukov. Kmeti-
jo sta pred dvajsetimi leti pre-
pustila sinu Bojanu. Še ved-
no pa oče rad pomaga sinu v 
hlevu. Poleg dela na kmetiji 
je Franc opravljal več pokli-
cev, najdlje, kar 25 let, delo 

grobarja v Šenčurju, deset let 
pa v Naklem in občasno na 
Olševku in v Besnici. 

Sveteljeva najdeta tudi čas 
za hobije: Vida rada dela na 
vrtu in skrbi za rože, Franc pa 
zbira lesene kozolce in kme-
čke stroje iz lesa. Sta tudi dol-
goletna naročnika Gorenj-
skega glasa, saj je pri njuni 
hiši časopis že več kot 45 let. 
Njuno največje bogastvo je, 
da sta bila srečna s tistim, kar 
sta ustvarila, želita pa si, da bi 
bila zdrava še naprej.

DIAMANTNA POROKA 
ZAKONCEV SVETELJ
Zakonca Vida in Franc Svetelj iz Srednje vasi pri Šenčurju sta praznovala diamantno poroko. Vseskozi 
sta na skupni življenjski poti krepila medsebojno vez predanosti, prijateljstva, spoštovanja in dobrote, 
ki sta jo začela plesti ob prvem srečanju pred nekaj več kot šestdesetimi leti in je v njuni skupni zvezi 
zrasla v ljubezen, iz nje pa topel in varen dom.

Zakonca Svetelj z otroki in župnikom Klemnom Sveteljem / Foto: Janez Kuhar

V kranjski porodnišnici je v minulem tednu na svet pri-
jokalo 19 novorojenčkov, od tega 11 dečkov in 8 deklic. 
Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 4040 gramov, najlažji 
deklici pa je tehtnica pokazala 2300 gramov. Na Jesenicah 
pa so imele babice tokrat očitno polne roke dela, saj nam 
jih ni uspelo priklicati k telefonu.

Novorojenčki
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Nagrade:  
1. nagrada: otroški tabure Kid
2. nagrada: 2-krat dekorativni vzglavnik
3. nagrada: stenski plakat Peter Prevc

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon  
iz kri žan ke) po šlji te do srede, 22. marca 2017, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik  
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.

Salon pohištva ŽABNICA  I  T: 04 502 19 00  I  E: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC  I  T: 01 541 18 20  I  E: alples.studio@prevc.si

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si www.prevc.si

dodatni  
5% popust  

na vse  
pohištvo

od 8. do 15. marca 2017
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Najstarejša hči pokojnega Michaela 
Jacksona Paris Jackson (18) je z modno 
agencijo IMG Models podpisala pogod-
bo. »Hvala IMG Models. Sem srečna in 
blagoslovljena,« je pod prvo fotografijo, 
ki jo je agencija objavila na Instagramu, 

zapisala Jacksonova. Manekenstvo pa ni njen edini talent. 
Kratkolasa blondinka je na podelitvi grammyjev nosila 
Moschinovo obleko, ki jo je pomagala sooblikovati.

Paris Jackson v modni industriji

Jane Fonda (79) je razkrila, da je bila v 
otroštvu žrtev posilstva in spolnega 
nasilja.  »V otroštvu sem bila posiljena 
in žrtev spolnih nadlegovanj ter kasne-
je odpuščena, ker nisem spala s šefom. 
Vedno sem mislila, da je vse to moja 

krivda, da nečesa nisem storila ali rekla prav,« je poveda-
la zvezdnica, ki pravi, da je zaradi težke preteklosti tako 
goreča aktivistka za pravice žensk.

Jane Fonda v otroštvu zlorabljena

Član skupine One Direction Louis Tom-
linson (25) je zaradi napada na fotografa 
pristal v zaporu. Skupina fotografov naj 
bi na losangeleškem letališču izzvala 
prepir in med tem, ko se je Louis branil, 
so trije drugi napadli njegovo dekle Ele-

anor Calder. Stopil ji je v bran in tako pristal v priporu. 
Pevcu so naložili osemnajst tisoč petsto evrov varščine. 
Obljubil je, da se bo pojavil na vseh sodnih obravnavah.

Louis Tomlinson pristal v zaporu

Z oskarjem nagrajena igralka Natalie 
Portman (35) in njen mož Benjamin Mil-
lepied (39) sta se razveselila rojstva hčer-
kice, ki sta jo poimenovala Amalia. Kot je 
sporočil predstavnik družine, sta mami-
ca in dojenčica srečni in zdravi. Natalie 

in francoski koreograf sta se poročila leta 2012, skupaj pa 
imata petletnega sina Alepha.

Natalie Portman ima hčerkico

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
udi letos je konec 
tedna Kranjska 
Gora pokala po 
šivih od športne-
ga in zabavnega. 

Gostila je tekme svetovnega 
pokala v alpskem smučanju 
za 56. Pokal Vitranc, kar je 
v soboto pospremila zabava 
zime, kot so jo poimenovali 
organizatorji, oziroma sedaj 
že tradicionalna Q Max 
Party. Slabo vreme gostov 
ni odgnalo, na odru priredi-
tvenega prostora pred dvo-
rano Vitranc so za glasbeno 
vzdušje skrbela znana glas-
bena imena domače in tuje 

glasbene scene, nočni del 
pa so organizatorji živahne-
ga dogajanja zaupali preka-
ljenim glasbenim mačkom, 
ki znajo narediti žur, fantom 
skupine Rok'n'Band.

Izbor za najlepšega Slo-
venca letošnjega leta je že 
v polnem zagonu. Letos ga 
izbiramo že devetič.

Na izbor se je prijavilo 45 
mladeničev iz vse Sloveni-
je, 23 jih je dobilo vstopnico 
za nadaljevanje. In v petek 
zvečer smo spremljali prvi 
predizbor, ki je bil v poz-
nih večernih urah v kranj-
skogorski Koroni. V dvora-
ni Teater omenjenega casi-
noja se je po odru sprehodi-
lo prvih enajst tekmovalcev, 

med katerimi jih osem nada-
ljuje pot v aprilski polfinale. 
Med fanti sta se predstavi-
la tudi dva Gorenjca: 23-let-
ni David Selan iz Cerkelj 
in 20-letni Andraž Uhan iz 
Naklega. Davidu je uspe-
la uvrstitev med osmerico, 
kjer so še Aleksandar Radić 
iz Celja, Dino Šunjerga iz 
Črnomlja, Emanuele Mark 
Nifosi iz Ljubljane, Franko 
Bajc iz Ajdovščine, Pirančan 
Majk Peroša, pa še en Črno-
maljec, Matic Zajc, in pa Lju-
bljančan Vid Bjedov Kobe. 

Za koreografijo moškega 
dogodka je poskrbela Bar-
bee Šuštaršič, fantje so se 
predstavili v treh izhodih, 
dogajanje sta povezovala 

Klavdija Mlekuž iz Korone 
in pa aktualni mister Tilen 
Grah, ki se je v tovrstni vlogi 
preizkusil prvič. Plesni del 
so zaupali šov skupini Mis-
tique, s petjem pa je navdu-
šila Kristie Cle, ki jo bomo 
aprila lahko spremljali tudi 
v novem domačem muzika-
lu Alpska saga.

Drugi predizbor za najle-
pšega Slovenca bo ponovno 
v casinoju Korona, in sicer 
konec marca, ravno tako pol-
finalni izbor aprila, na kate-
rem bo eden od postavnih 
fantov dobil še naziv mis-
ter Korone 2017. Komu bo 
naklonila usoda zmago, pa 
bomo izvedeli konec junija, 
ko bo finale gostila Ljubljana.

PRVI POLFINALISTI IZBRANI
Kranjska Gora je konec tedna poleg junakov belih strmin gostila še priljubljeno zimsko zabavo,  
dobili pa smo tudi že prvih osem izbrancev, ki se bodo aprila udeležili polfinalnega izbora za 
najlepšega Slovenca. 

Aktualni mister Tilen Grah in organizatorja projekta Mister 
Slovenije Nina Uršič in Erik Ferfolja. 

Mistique Show Group, dekleta in fant, so popestrili odrsko 
dogajanje s plesom. 

Med žirijo je bil tudi nekdanji mister Jure Rugani. Na odru 
mu je nekaj vprašanj zastavila voditeljica Klavdija Mlekuž.

Kristie Cle si je s svojim nastopom in bolj ali manj znanimi 
pesmimi prislužila kar glasen aplavz gledalcev pod odrom. 

Andraž Uhan in David Selan Prvih osem polfinalistov

Nina Žižek in Viki Korelc, simpatični hostesi, ki smo ju 
srečali na prvem predizboru za novega mistra Slovenije 
v Kranjski Gori, živita v Ljubljani, vendar svetlolaska s 
ponosom pove, da je po rodu Gorenjka. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Kdo ne pozna te zname-
nite švedske trgovske verige s 
pohištvom? Mladi vsi, starejši 
manj. Ko se vračamo s smu-
čarskih počitnic v Avstriji, se 
obvezno ustavimo tudi v ce-
lovški Ikei. Ko greš z dopusta, 
zagotovo ne boš kupoval česa 
večjega. Tako izpolnjujem na-
logo sodobnega potrošnika, da 
kupujem tisto, česar nujno ne 
potrebujem. V avtu nas čaka 
pes. Prostovoljca, da bi ostal z 
njim na parkirišču, ni bilo. Saj 
bomo hitro, tako smo rekli in 
smo šli. Po prvem navdušenju 
trije od štirih, kar nas je na 
koncu dopusta še ostalo, izjavi-
jo, da se jim ne da več in bodo 
predhodno zapustili trgovino. 
Fino, si mislim, tako me vsaj 
ne bo nihče priganjal. Potem 
pa lahko sama v miru gledam 
in kupim jogi rjuhe pa stojalo 
za kopalnico, dve veliki roži in 
več manjših. Razbile so se vaze 
in sem izbrala nove, kozarcev 
imamo že tudi celo zbirko 
(vsakega po dva primerka, se-
veda) in izberem nove. Naku-
povalna vreča je že zdavnaj 
postala premajhna. Ko prideš 
iz razstavnega v skladiščni 
prostor, so zopet na voljo vo-
zički, izberem tistega velikega. 
Trgovci dobro vedo, kaj ponudi-
ti še tik pred blagajno, in tako 
naložim še prtičke, sveče pa 
dežnike … Zapravila sem vse, 
kar sem imela v denarnici, in 
ko se pomikam proti dvigalu, 
mi pridejo naproti Janez, Eva 
in Rok. Gromko se nasmejijo, 
ko nakupljeno blago zakriva 
mojo postavo. Janez pravi, pri-
čakoval sem, da boš zapravila 
vse, kar je bilo na voljo. Ko smo 
se na Ljubelju še enkrat ustavi-

li zaradi psa, ki je nekaj čudno 
bevskal, stopim ven iz avta, 
Rok pa se prisede na moje 
mesto. Tako zgroženo reče: 
»Ati, a si videl, koliko denarja 
ti je mami zapravila, vseh 140 
evrov?« Po globokem nasmehu 
sem takoj sklepala, da gre ne-
kaj na moj račun …

Včasih, ko je bilo potrošni-
škega blaga malo, so imeli 
večinoma ljudje enako po-
hištvo. Temno rjave dnevne 
sobe Alples Železniki, kuhinje 
Gorenje v zeleni, rumeni ali 
bež barvi, prav tako kopalni-
ce. Danes imamo na izbiro, 
kar hočemo, domače proizva-
jalce, tuje dobavitelje, lokalne 
mizarje … Ko obiščeš eno in 
drugo mlado družino ali po-
sameznika, imajo večinoma 
vsi pohištvo Ikea. Ne da bi bilo 
to tako vrhunsko. Nasprotno, 
poceni je, enostavno ga kombi-
niraš, dodajaš, menjaš. Morda 
danes Slovenci kupijo kaj več 
tudi v najbolj popularnem sa-
lonu pohištva Prevc. Ko smo se 
selili v hišo, nam je praktično 
vse pohištvo izdelal mizar, več 
mizarjev, po meri in željah. 
Po 15 letih je večina pohištva 
še vedno nepoškodovanega, in 
če bi mogla, bi se odločila še 
enkrat enako. Kar naredi mi-
zar, je trdno, obstojno, domače. 
Nekateri pohištvo radi pogosto 
menjajo, drugim je bolj všeč 
trajno in masivno. Kakor koli, 
mizarjev je še vedno dovolj in 
zelo so cenjeni. Dolgo že govo-
rijo, da bodo to Ikeo postavili 
tudi v Ljubljani. Do tedaj pa 
bomo še vedno romali na tuje 
in tam kupovali tudi nepotreb-
ne stvari …

Ikea
Janez Logar

Ljudje, ki imajo veliko ma-
terialnega bogastva in so slav-
ni, so na to največkrat zelo 
ponosni. Lahko opazujemo 
lastnike dragih avtomobilov, 
jaht, motorjev. Nerazumljivo 
pogosto menjajo te igrače in 
videti je, da v tem zelo uživajo. 
To jih zelo prevzame in temu 
posvečajo veliko svojega časa in 
denarja. Ponosno razkazujejo, 
kar so prigarali z leti svojega 
dela. Materialni svet jih je tako 
posrkal, da so pozabili na svoje 
družinske člane, ki so medtem 
že odšli od doma. Vsak na svoj 
konec in včasih se takšni ljud-
je celo jezijo, ker nikogar več 
nimajo. Nevarnost opojnega 
materialnega sveta je, da nam 
daje občutek vsemogočnosti 
– ta pa nas vodi v ošabnost, 
samozadostnost, prevzetnost, 
vzvišenost, ker imamo več kot 
velika večina drugih ljudi. Ka-
dar se pojavi notranja prazni-
na, hitro kupijo novo in drago 
igračo, ki vsaj navidezno pove-
čuje občutek lastne vrednosti in 
življenjskega uspeha. To seveda 
ne velja za vse bogate ljudi. Za 
večino pa že. Vsaj tako sem jih 
opazoval na bogatem Zahodu 
(kjer sem kratek čas živel) in 
tako mi pripovedujejo bogati 
ljudje svoje razdvojene in čud-
ne življenjske zgodbe. Za vsa-
kogar pa pride čas, ko si reče: 
»Joj, kam bi dal in kaj bom s 
tem«? Ta čas je običajno ob 
smrti najdražjih ali ob priha-
jajoči lastni smrti.

Na drugi strani imamo lju-
di, ki jim v življenju ni bilo 
danega vsega v izobilju. Neka-
teri si vzamejo kot življenjsko 
nalogo graditev odnosov in 
dajo na prvo mesto zakon ter 

družino, odločijo se spoznati 
samega sebe in spremeniti, 
kar je mogoče, ter sprejeti, kar 
ni mogoče spremeniti. Tako 
hitro dobimo tudi uvid v živ-
ljenje drugih ljudi. Zanimivo, 
da takšni ljudje z leti posta-
jajo ponižni pred življenjem, 
spoštljivi do sebe in drugih, 
kmalu spoznamo, da so za-
koni življenja nelogični. Skro-
mnost postane njihova vrlina. 
In nam je prijetno v njihovi 
družbi. Ko spoznavamo res-
ničnost lastnega bivanja in 
veselje ter tegobe sočloveka, 
ne moremo, da se ne bi spoš-
tovali. Takšni ljudje nikoli ne 
obsojajo z bogastvom obsede-
nih ljudi. Do njih celo čutijo 
sočutje in se jim smilijo. 

Na najbolj znani ameri-
ški univerzi že 75 let poteka 
raziskava o sreči in zdravju 
v življenju. Od 724 udeležen-
cev jih je še 60 živih. Sreče in 
zdravja ne da materialno bo-
gastvo. Pot do sreče in zdravja 
je v srečnih odnosih z družino, 
prijatelji in skupnostjo. Amen. 
Povezanost osrečuje, osamlje-
nost ubija. Največ šteje kvali-
teta odnosov z bližnjimi. Sreč-
ni odnosi nam zagotavljajo 
bolj zdravo starost. Preprosto 
je kupiti avto, težje je zgradi-
ti srečne odnose. Preprosto je 
ugasniti televizor in se posve-
titi človeku, s katerim živim. 
Lahko spregovorimo nekaj 
besed s sorodnikom, s katerim 
sva v sporu že desetletje. Vse 
to naredimo izključno zaradi 
svoje sreče in zdravja.

Ošabnost in ponižnost Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, dunajski zrezki, pire 
krompir, mešana solata, skutna sadna kupa; večerja: okisana 
žolca, kruh, domači prijatelj, mošt
Ponedeljek – kosilo: česnova kruhova juha, na čebuli popečena 
govedina iz juhe, zeljnata solata s korenjem in fižolom; večer-
ja: polnozrnati kruh z maslom in medom, bela kava
Torek – kosilo: krompirjeva juha s porom in prekajeno slani-
no, češki zdrobov cmok, kisla zelenjava iz kozarca; večerja: 
smetanova pljučka, beli žganci, bela kava
Sreda – kosilo: grahova kremna juha, pečen piščanec, okisan 
krompir, makov šarkelj; večerja: narezek, bige, pečene paprike 
iz kozarca, vino, pivo ali sadni sok
Četrtek – kosilo: dušena kisla repa, krvavice ali pečenice, ajdovi 
žganci; večerja: ovsena kaša z orehi in rozinami, bela kava
Petek – kosilo: zelenjavna juha po francosko, ribji fileji po 
pariško, krompir s sladkim zeljem po dalmatinsko, melona; 
večerja: ržen kruh s sirom in orehi, jabolčni mošt
Sobota – kosilo: zeljna juha s proseno kašo, nadevani jajčevci, 
krompirjeva solata; večerja: kuhani skutni štruklji z medeno 
polivko in drobtinami, sadni čaj

Makov šarkelj

Testo: 10 dag surovega masla, 4 jajca, 2 žlici ruma, 10 dag 
sladkorja, 50 dag moke, 3 dag kvasa, sol, približno 2,5 dl mleka, 
limonina lupina. Nadev: 10 dag mletega maka, 2 žlici medu, 
5 dag sladkorja, 1 jajce, nekaj žlic mleka. 
Napravimo navadno kvašeno testo, ga vzhajamo, razvaljamo, 
namažemo z makovim nadevom, nato pa zvijemo in damo v 
dobro pomaščen in pomokan model za šarklje. Ko ponovno 
vzhaja, ga spečemo v ne prevroči pečici.
Za nadev zmešamo mleko z medom in mu dodamo zmlet 
mak, prav malo segrejemo, nato primešamo še sladkor in 
jajce.

Češki zdrobov cmok

Potrebujemo pol litra mleka, 5 dag masla, 2,5 dl pšeničnega 
zdroba, 3 jajca, 3 žemlje, čebulo, peteršilj in drobtine. Maščobo 
damo v mleko in skuhamo v njem zdrob. V ohlajeno maso 
zamešamo jajca in žemlje, ki smo jih narezali na drobne kocke 
in prepražili na žlici maščobe skupaj s sesekljano čebulo in 
zelenim peteršiljem. Oblikujemo velik cmok, ga povežemo v 
krpo ter kuhamo v slanem kropu 1 uro. Kuhanega razrežemo 
na debele rezine in zabelimo z maslenimi drobtinami.

Zelenjavna juha po francosko

Na maslu prepražimo narezano korenje, repo in por, dodamo 
še tanke rezine krompirja, zalijemo in kuhamo do mehkega. 
Po okusu solimo in odišavimo z lovorom, majaronom, čes-
nom itd., zlijemo na opražene tanke rezine kruha in takoj 
postrežemo.

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

Marelični ovseni piškoti in rogljički z mandeljni
Ni lepšega kot doma 

odpreti polno škatlo doma-
čih piškotov. Sama vedno 
poskusim sestaviti kakšen 
nov recept in vedno rečem, 
da so ti najboljši, čeprav pri 
naslednji peki spečem spet 
kakšne druge. Marelični 
ovseni piškoti in rogljički z 
mandeljni se bodo prav go-
tovo še kdaj znašli v naši ška-
tli piškotov.

Za pripravo mareličnih ov-
senih piškotov potrebujemo: 
200 g moke, 150 g fino mle-
tih ovsenih kosmičev, 250 
g masla ali margarine, 180 
g rjavega sladkorja, ščepec 
soli, četrt žličke suhega mle-
tega ingverja, četrt žličke ci-
meta, lupinica ene limone, 
marelično marmelado.

Maslo in sladkor penasto 
stepemo ter umešamo jajca. 

Dodamo ingver, cimet, sol. 
Med stalnim mešanjem do-
dajamo moko. Nazadnje pri-
mešamo še ovsene kosmiče. 
Testo oblikujemo v svaljek 
debeline približno 3 cm. Pus-
timo ga počivati v hladilniku 
30 minut. Svaljek razrežemo 
na centimeter debela kole-
sa. Iz koles oblikujemo kro-
glice, ki jih polagamo na pe-
kač, prekrit s peki papirjem. 
V vsako kroglico s prstom ali 
s pomočjo kuhalnice naredi-
mo vdolbinico. V vdolbinico 
z žličko nanesemo marelič-
no marmelado. Piškote pe-
čemo v pečici, ogreti na 180 
°C, 10–15 minut. Ko so piško-
ti pečeni, jih pustimo stati na 
pekaču 5 minut, da se nekoli-
ko strdijo.

Nasvet: Da bodo piško-
ti še bolj zdravi, uporabimo 

pirino ali polnozrnato moko. 
Obe moki dodata piškotom 
še bolj poln okus.

Za pripravo rogljičkov z 
mandeljni potrebujemo: 
250 g moke, 150 g masla, 60 
g mletih mandljev, 50 g slad-
korja v prahu, 1 jajce, 1 vani-
lin sladkor, 1 žličko pecilne-
ga praška; za posip: 1 žlico 
sladkorja.

Maslo raztopimo ter ga 
nekoliko ohladimo. V skle-
di pomešamo moko, maslo, 

sladkor, vanilin sladkor, pe-
cilni prašek in mandeljne. 
Na sredini naredimo ja-
mico in vanjo ubijemo jaj-
ce. Okrog jamice polijemo 
stopljeno maslo. Vse sku-
paj zgnetemo v testo. Te-
sto zavijemo v folijo ter ga 
pustimo počivati v hladil-
niku vsaj pol ure. Ohlajeno 
testo razdelimo na več de-
lov in iz vsakega dela obli-
kujemo 1 centimeter de-
bel svaljek. Razrežemo jih 

na približno 7 centimetrov 
dolge dele. Vsak del upog-
nemo v rogljiček. Polaga-
mo jih na namaščen pekač 
ali na pekač, obložen s peki 
papirjem. Pečemo jih v pe-
čici, ogreti na 180 °C, 15 mi-
nut. Pečene pustimo stati 
15 minut in jih nato še to-
ple povaljamo v kristalnem 
sladkorju. 

Nasvet: mandeljne lah-
ko nadomestimo z orehi ali 
lešniki.
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sudoku_LAZJI_17_19
NALOGA

1 8 7 6
6 7 9 4

2 3 5
5 1 6 2

1 7
6 7 2 9

8 1 9
3 7 4 8

9 4 5

sudoku_LAZJI_17_19

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_19
NALOGA

7 6 2 9
2 7 8 6

8 2
9 7 8 3

3 8 6 1 7
5 4

5 1 9 7
2 1 6 5

sudoku_TEZJI_17_19

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_17_19
NALOGA

7629
2786

82
9783

38617
54

5197
2165

sudoku_TEZJI_17_19

REŠITEV

745316289
129758463
863942751
978461532
516237948
432895617
697583124
354129876
281674395

sudoku_LAZJI_17_19
NALOGA

1876
6794

235
5162

17
6729

819
3748

945

sudoku_LAZJI_17_19

REŠITEV

138527964
657894321
924631857
579186243
812943675
346752189
483215796
265379418
791468532

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 8. 3.
18.10 LOGAN: WOLVERINE
20.00 LEV: DOLGA POT DOMOV
17.30 MANCHESTER BY THE SEA
18.00, 20.40 PETDESET ODTENKOV TEME
16.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
20.10 DEŽELA LA LA
16.30 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED
16.15 MAŠA IN MEDVED, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 8. 3.
20.00 KONG: OTOK LOBANJ, 3D
17.50, 20.30 LOGAN: WOLVERINE
18.40 LEV: DOLGA POT DOMOV
17.40, 20.50 JOHN WICK 2
21.00 MANCHESTER BY THE SEA
18.30 T2 TRAINSPOTTING
18.00, 20.20 PETDESET ODTENKOV TEME
16.40 UDARI KOT DEDEC

16.30 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
15.50 SNEŽNA KRALJICA 3:  
OGENJ IN LED, sinhro.
16.05 VRABČEK RICHARD, sinhro.
16.20 LEGO BATMAN FILM, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 7. 3.
19.00 JACKIE

Četrtek, 9. 3.
19.00 RDEČA ŽELVA

Petek, 10. 3.
20.00 NERUDA

Sobota, 11. 3.
16.00 VRABČEK RICHARD, sinhro.
18.00 RDEČA ŽELVA
20.00 BOSTONSKI HEROJI

Nedelja, 12. 3.
16.00 VRABČEK RICHARD, sinhro.
18.00 BOSTONSKI HEROJI
20.30 NERUDA

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 8. marca
19.30 Daniel Glattauer: VSAKIH SEDEM VALOV (v dvorani PGK)

Četrtek, 9. marca
9.45, 11.00 Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 8. marca
18.00 DAMSKI ORKESTER (komedija)

Četrtek, 9. marca
19.30 KJE SEM OSTALA (komična drama)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
7. 3. 

4/10 °C

Nedelja 
12. 3.

1/10 °C

Sreda 
8. 3. 

Četrtek
9. 3. 

Petek
10. 3. 

Sobota
11. 3.

2/12 °C –1/13 °C 2/14 °C 2/13 °C

Ponedeljek 
13. 3.

Torek
14. 3.

Sreda
15. 3.

Četrtek
16. 3.

0/9 °C 0/11 °C 1/12 °C 1/14 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 
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Za otroke do 15. leta v spremstvu  
staršev je cena 13 EUR.

V PLANICO  
SPODBUJAT NAŠE ORLE
To sezono naši smučarski skakalci potrebujejo še več spodbude kot  
preteklo. Zato vas vabimo, da jih v Planici na finalu svetovnega pokala v smučarskih  
poletih skupaj pozdravimo in spodbujamo. Izlet bo v petek, ko pod skakalnicami ne bo velike gneče. 

Cena izleta: 33 EUR

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 9.30, z AP Mercator Primskovo ob 9.50,
z AP Creina Kranj ob 10.05, z AP Radovljica ob 10.30
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite po 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 v torek, 22. marca 2017,  
ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

7. 3. tor. Tomaž 6.30 17.57

8. 3. sre. Janez, dan žena 6.28 17.58

9. 3. čet. Frančiška 6.26 18.00

10. 3. pet. 40 mučenikov 6.24 18.01

11. 3. sob. Krištof 6.22 18.02

12. 3. ned. Gregor, gregorjevo 6.20 18.04

13. 3. pon. Kristina 6.18 18.05

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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

Jože Košnjek

Duplje – Besede župana 
občine Naklo Marka Mra-
vlja na nedavnem občnem 
zboru na turistični kmetiji 
Trnovc v Dupljah, da je Kri-
va jelka primer dobro delu-
jočega društva, pove veliko 
o stotniji prizadevnih čla-
nic in članov, ki jih vsa leta 
uspešno usmerja in spod-
buja predsednik Ivan Meg-
lič. Društvo je letos staro 20 
let in v teh letih je naredi-
lo ogromno za napredek in 
promocijo Dupelj in posre-
dno tudi občine Naklo, za 
varovanje kulturne in na-
ravne dediščine, še pose-
bej Udin boršta, s katerim 
je preko rokovnjačev pove-
zano društveno ime. Vese-
li so, da v to naravno oko-
lje organizirano prihaja ve-
liko skupin, mlajših in sta-
rejših. Zanje pripravijo čla-
ni društva »rokovnjaški« 
sprejem in program. So-
delovanje z Osnovno šolo 
Naklo in njeno podružni-
co v Dupljah, z Biotehnič-
nim centrom v Strahinju 
in Dupljansko graščino, ki 
je 'srčika' kulturnega utripa 

vasi, daje društvenemu de-
lovanju še posebno težo. 

Letošnji delovni program, 
sprejet na nedavnem obč-
nem zboru, so s tradicional-
nim januarskim nočnim po-
hodom do pohodniške toč-
ke Kriva jelka v osrčju Udin 
boršta že začeli uresničeva-
ti. Tudi letos bodo po koritu 
Tržiške Bistrice pri Trnov-
cu za gregorjevo zaplavale 
osvetljene hiške, v Dupljan-
ski graščini pa bodo na ogled 

postavljene razstave, tudi tra-
dicionalno najbolje obiskana 
pred veliko nočjo. Novost bo 
razstava del domačinke arhi-
tektke Špele Kuhar ob nje-
nem življenjskem jubileju. 
Majsko tradicionalno rokov-
njaško prireditev Finfranje 
bodo letos zastavili nekoliko 
drugače. Pomladili jo bodo 
in jo združili s pohodom na-
kelskih šolarjev in njihovih 
učiteljev do Krive jelke. Po ob-
novi kličejo pota in markacije 

do Krive jelke, kjer se je lani 
vpisalo v knjigo nad 17.000 
obiskovalcev, nekaj pa mora-
jo še postoriti v lani obnovlje-
ni Vogvarjevi hiši, da bo kot 
kulturni in etnografski spo-
menik varna in uporabna za 
obiskovalce. Očiščevalno ak-
cijo bodo izpeljali sami in or-
ganizirali tudi dve tradicio-
nalni prireditvi: oktobrski 
društveni izlet in prireditev 
Vesela jesen, ki bo letos v so-
boto, 25. novembra. 

Praznično leto Krive jelke
Letos mineva dvajset let od začetka delovanja Kulturnega in turističnega društva Pod krivo jelko Duplje.

Obiskovalci Krive jelke ob ognju radi prisluhnejo zgodbam in prigodam dupljanskih rokovnjačev.
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NASTOPAJOČI:
Kvintet DORI z Izidorjem Pečovnikom - Dorijem, Zala Smolnikar, 

Učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur, Mojca Bedenik, Janja Brlec, 
Plesna skupina  Sončki – MOD Sožitje Mengeš, Tilen Artač

Predprodaja vstopnic (po 10 €): 
Medeni vrt Šenčur, Gostilna Kovač Visoko, 

Schank Bar Luže (gasilski dom)

DORIJEV  VEČER

petek, 17. 3. 2017, ob 19. uri
dvorana Doma krajanov Šenčur
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Ob prebiranju članka z zgor-
njim naslovom sem se odločil, 
da bom napisal še nekaj svojih 
misli.
Vsako leto sva se z ženo v času, 
ko niso igrali golfa, večkrat, 
pozimi tudi s smučmi, spre-
hodila po igrišču za golf. Ko 
sva se pred kratkim spet odlo-
čila za sprehod, sva naletela 
na grozljivo sliko. Najprej sva 
zagledala skoraj dva metra 
visoko žičnato ograjo. Imel 
sem občutek, kot da sem nekje 
v Beli krajini pred »tehnični-
mi« ovirami ali pa pred kon-
centracijskim taboriščem, le 
stražni stolpi so še manjkali. 
Skozi ograjo je bila namesto 

nežnih valovitih travnikov 
videti razmrcvarjena pokra-
jina, kupi nametanih skalnih 
blokov in nekakšni vsiljeni vo-
dometi in bajerji. To je bil moj 
prvi vtis, moje videnje, zato 
sem se vprašal, kdo je kriv za 
tako uničenje naše naravne 
dediščine.
Prvi krivec je prodajalec golf-
skega igrišča. Če bi prodaja-
lec vsaj malo cenil prebivalce 
bližnjih krajev, če bi imel vsaj 
malo občutka za naravo in 
tudi za turistično perspektivo 
Bleda in okolice, bi kupcu pos-
tavil pogoje, pod katerimi mu 
proda igrišče, tako pa mu je, 
kot kaže, šlo le za denar.
Drugi krivec je kupec. Verje-
tno je v redu plačal zahtevano 
vsoto, porabil je tudi veliko de-
narja, da je ustvaril to kičas-
to pokrajino. Toda tak je pač 
njegov okus. Najbolj moteča 
pa je skoraj dva metra visoka 
žična ograja okoli vsega kom-
pleksa. Smo mar mi, domači-

ni, taki barbari in divjaki, da 
bomo na sprehodih po igrišču 
vse pokradli in uničili? Sam 
menim, da je ta ograja za nas 
žalitev, pa tudi za naše pred-
nike, ki so stoletja negovali to 
pokrajino.
Tretji krivec pa so okoljevarstve-
niki, ki se na ta barbarski poseg 
v krajino niso odzvali.
Kar pa me je najbolj prizadelo, 
je obnašanje lastnika do žirov-
niških kmetov. Podjetje Eligo 
Bled razen ob ponedeljkih in 
četrtkih ne dovoli kmetom s 
kmetijsko mehanizacijo po 
poti, ki so jo desetletja upo-
rabljali, dostopa do njihovih 
parcel. Če nimaš dostopa do 
svoje parcele, parcela ni tvoja. 
Nekaj podobnega smo Slovenci 
že skusili – podržavljenje. Zato 
razumem lastnike, ki bodo 
pravico iskali po sodni poti. Ne 
poznam zakonov, ki rešujejo 
to področje. Pogledal pa sem 
najvišji pravni akt Republike 
Slovenije – Ustavo in v njej 

našel nekaj členov, ki bi bili v 
tem primeru zanimivi – členi 
od 68 do 74, navajam tri:
68. člen: ... Na zemljiščih tuj-
ci ne morejo dobiti lastninske 
pravice ...
71. člen: ... Zakon določa po-
sebno varstvo kmetijskih ze-
mljišč.
74. člen ... Gospodarska de-
javnost se ne sme izvajati v 
nasprotju z javno koristjo.
Kar se dogaja tem igrišču za 
golf, ni preveč lepa popotnica 
za začetek delovanja prenov-
ljenega igrišča. Tudi za bogate 
igralce golfa najbrž ne bo pri-
jetno, če se bodo počutili kot v 
živalskem vrtu v kletki; pose-
bej, če jih bodo od zunaj spre-
mljali sovražni pogledi doma-
činov. Vodilnim podjetja Eligo 
Bled priporočam, da ponovno 
sedejo za mizo in se dogovorijo 
o sožitju.

Avgust Mencinger,  
Radovljica

Prometni režim 
na golfskem 
igrišču

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka, Bukovica – 
Druš tvo za smučanje in ko-
lesarjenje po starem Rov-
tarji je kar dvakrat preložilo 
tekmovanje smučarjev sta-
rodobnikov. A niso bili edi-
ni prireditelji, ki jim je le-
tošnja zima naklonila pre-
malo snega. V letošnji sezo-
ni sta bili namreč do škofje-
loške samo dve tovrstni tek-
movanji, ena v Tuhinjski do-
lini in ena v Cerknem. Rov-
tarjem pa so letos nenaklo-
njene tudi druge okolišči-
ne. Njihovo običajno prizo-
rišče, grajski hrib, je letos 
gradbišče. Prihodnje leto pa 
bo to eno najlepših mestnih 
prizorišč, jih je potolažil ško-
fjeloški župan Miha Ješe, ki 
je po povorki starodobnih 
smučarjev po mestu poz-
dravil udeležence. Teh je 
bilo letos nekoliko manj, pol 
stotnije, prišli pa so iz slo-
venskih in dveh avstrijskih 
klubov. Med slovenskimi so 
Rovtarji še posebno dobro-
došlico zaželeli novincem, 
klubu Kulturnice iz Gabrk. 
Ti so škofjeloške udeležence 
za prihodnjo soboto povabi-
li na svoje prvo tekmovanje, 
ki ga organizirajo na Kopah. 

Prvič se je srečanja ude-
ležil tudi Hans Müller, ku-
stos smučarskega muzeja 
iz Salzburga, ki je tudi nav-
dušen smučar po starem. 
Nekateri pa se vseh tekem 
udeležujejo vsako leto, med 
njimi tudi Miha Dolžan iz 
Zvirč pri Tržiču, sicer član 
gostiteljskega kluba Rovtar-
ji. »Tudi kolesarim po sta-
rem, z Rovtarji pa odhajam 

na Europeade,« je pove-
dal smučar s košato brado, 
ki si na predvojnih lesenih 
smučeh s »špičkami« po-
maga z enim kolom. »Naše 
smuči so kar v enem kosu,« 

pa povedo smučarji iz No-
vakov, za katere so značil-
ne smuči, na katerih sta ob 
strani pritrjena loka, ki slu-
žita za držanje ravnotežja. 
Vodja sekcije lok smučarjev 

pri Turističnem društvu No-
vaki Davorin Purgar sicer 
predseduje devetim članom, 
tokrat pa so se mu pridruži-
le tri smučarke, Zdenka Po-
dobnik s hčerkama Julijo in 
Izabelo. Dokaz, da gre tra-
dicija smučanja po starem 
iz roda v rod, sta tudi smu-
čarja starodobnika Edi Terli-
kar in Kimi Melihen, ded in 
devetletni vnuk, ki oba pri-
padata klubu starodobnih 
smučarjev Emaus Bovec. 

 Srčni Rovtarji, ki jih v se-
demnajstih letih ni ugnala 
še nobena zima, so dan pred 
tekmovanjem trdo delali do 
noči, da so pripravili smu-
čišče v Bukovici. Da so izbra-
li prav Bukovico, in ne kate-
rega od ostalih bližnjih smu-
čišč, pa gre zasluga domolju-
bju. »Želeli smo, da tekmo-
vanje ostane v domači obči-
ni,« je dejal vodja Rovtarjev 
Brane Tavčar.   

Ne pustijo se muhasti zimi
Letošnja s snegom skromna zima je ponagajala organizatorjem mednarodnega tekmovanja v smučanju 
po starem v Škofji Loki, a so dogodek po dveh odložitvah vseeno pripravili, tokrat na smučišču v 
Bukovici. 

Povorka smučarjev starodobnikov po Škofji Loki / Foto: Tina Dokl

Starodobni smučarji so tudi takole lovili ravnotežje na 
zaplati snega v Bukovici. / Foto: Tina Dokl

PREJELI SMO
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LUKA KOPER  
IN ŠKOCJANSKI ZATOK
Zaradi velikega zanimanja bomo ponovili izlet  na Primorsko. 
Spoznali bomo, v kakšnem sožitju in neposredni bližini delujeta 
Luka Koper in Naravni rezervat Škocjanski zatok. Uslužbenci 
Društva za opazovanje in proučevanje ptic nam bodo povedali 
veliko zanimivosti o nastanku tega naravnega bivališča ptic. Po 
kosilu si bomo ogledali še cerkev Sv. Trojice v Hrastovljah  
z znamenito fresko.
Cena vključuje: voden ogled Luke Koper,  
ogled Škocjanskega zatoka, kosilo,  
ogled cerkve v Hrastovljah,  
vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55
z AP Mercator Primskovo ob 7.05,  z AP Škofja Loka ob 7.25
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na 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  
v sredo, 14. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Cena izleta:  

34 EUR

ponovitev izleta

Aleš Senožetnik

Mengeš – V Kulturnem 
domu Mengeš je bilo prvo 
srečanje najboljših športnic 
in športnikov mengeške ob-
čine. Srečanje je potekalo v 
sproščenem vzdušju, dodat-
no so ga začinili kratki po-
govori športnikov s špor-
tnim novinarjem Anžetom 
Bašljem, ki je povezoval pri-
reditev. Priznanja so prejeli 
športniki, ki so na državnem 
prvenstvu osvojili najmanj 
tretje mesto. Takšnih je bilo 
več kot petdeset, med njimi 
tudi takšni, ki v svoji konku-
renci spadajo v sam evrop-
ski in svetovni vrh. Med dru-
gimi je priznanje prejela ko-
šarkarica Ženskega košar-
karskega društva Pia Zupan, 

slovenska mladinska repre-
zentantka, ki se ponaša z nas-
lovom evropske mladinske 
prvakinje. Priznanja so preje-
li tudi taekwondoisti Športne-
ga društva Sonkal, med nji-
mi tudi Dejan Zarić, ki je na 
svetovnem prvenstvu zase-
del drugo mesto. Poleg ome-
njenih so se na odru zvrstile 
tudi obe ekipi Prostovoljnega 
gasilskega društva Loka, kole-
sarji Calcit Bike Teama, Ener-
gijateama.com, Kolesarskega 
društva Rog in Kolesarskega 
kluba Adria Novo mesto, ple-
salci Plesen šole Miki, člani 
Sankukai karate kluba Dom-
žale, manjkali pa niso niti 
tekmovalci Smučarsko ska-
kalnega kluba Mengeš in na-
miznoteniški igralci Špor-
tnega društva Partizan.

V Mengšu prvo srečanje 
najboljših športnikov
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Delo v proizvodnji rolet in sestavljanje rolet m/ž (Mengeš)
Pričakujemo IV. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, 3 leta delovnih izkušenj, dobre 
organizacijske in komunikacijske sposobnosti, zanesljivost, natančnost in organi-
ziranost. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, urejene delovne razmere, plačilo po 
dogovoru, prijetno delovno okolje, možnost razvoja in napredovanja. Pri delu gre 
za brizganje plastičnih mas. Rolete Kosec, d. o. o., Steletova ulica 4, 1234 Mengeš. 
Prijave zbiramo do 30. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter senčil na terenu m/ž (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija)
Pričakujemo 1–3 leta delovnih izkušenj, dobre organizacijske in komunikacijske 
sposobnosti, zanesljivost, natančnost in organiziranost. Nudimo zaposlitev za ne-
določen čas, urejene delovne razmere, plačilo po dogovoru, prijetno delovno oko-
lje, možnost razvoja in napredovanja. Delovne naloge: montaža senčil na terenu 
in dostava senčil pogodbenim strankam. Rolete Kosec, d. o. o., Steletova ulica 4, 
1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 30. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni inženir za podporo strankam m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: aktivno znanje angleškega je-
zika (pisno in ustno), znanje nemškega jezika je prednost, zaključena visokošol-
ska izobrazba (raven VI/2) naravoslovne smeri, delovne izkušnje na primerljivem 
delovnem mestu, proaktivnost, visoka zmožnost komuniciranja, sistematičnost in 
usmerjenost h kupcu. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 12. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater (dve delovni mesti) m/ž (Medvode)
V našem podjetju boste zadolženi za CNC-programiranje in delo na CNC-obdelo-
valnem centru ali stružnici. Sodelovali boste v timu tehničnih strokovnjakov na pro-
jektih procesnih sistemov s področja farmacije, prehrane in kemije. Pri delu boste 
uporabljali najsodobnejša orodja in stroje s sodobno računalniško in merilno teh-
niko. Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 15. 3. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Tiskar m/ž (Kranj)
Opis dela: priprava, nastavitev in upravljanje tiskarskega stroja, tiskanje na tiskar-
skem stroju, čiščenje in vzdrževanje tiskarskega stroja, potrditev prvih izdelkov 
(odobritev procesa), skrb za varno delo in urejenost delovnega mesta. Gorenjski 

tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 2. 4. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser orodij m/ž (Škofja Loka)
Delo je v servisni delavnici podjetja in zajema: čiščenje in mazanje orodij za brizga-
nje plastike, menjava izmenljivih vložkov na orodjih, popravila orodij, priprava oro-
dij za proizvodni proces. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prija-
ve zbiramo do 12. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec specialist m/ž (Podnart)
Od kandidatov pričakujemo poklic elektrotehnik elektronik, mehatronik ali drugo 
ustrezno srednjo izobrazbo elektro smeri, sposobnost timskega dela in samoinicia-
tivnost. Iskra, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 2. 4. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek m/ž (Ljubljana)
Pričakujemo: gostinsko izobrazbo, smer kuhar, poznavanje tehnik priprave jedi, naj-
manj 1 leto delovnih izkušenj na enakem oziroma primerljivem delovnem mestu, ve-
selje do dela v kuhinji. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 
34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 24. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila m/ž (več delovnih mest) (Mengeš)
Pričakujemo: najmanj 3 leta delovnih izkušenj z razvozi po Sloveniji oz. Evropi, zažele-
ne izkušnje s silos prevozi (za voznike za prevoz razsutega tovora), vozniško dovolje-
nje C in E kategorije z veljavno kodo 95, digitalno kartico voznika, kartica ADR (za voz-
nike za prevoze nevarnih snovi). Klemen Transport, Klemen Piškur, s. p., Gorenjska ces-
ta 9, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 26. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci v hipermarketu m/ž (Jesenice)
Če imate dokončano trgovsko šolo oziroma zaključeno IV. stopnjo izobrazbe, lah-
ko pridobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno na-
ravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč 
za vas. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 12. 3. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater (m/ž) (Železniki)
Podjetje hitro raste, kar naprej se dogaja nekaj novega, smo mlad kolektiv. Išče-
mo operaterja CNC-stružnih avtomatov, delo poteka v dveh izmenah. Pričakujemo 
V. stopnjo izobrazbe strojne smeri, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, vsaj nekaj znanja 
angleščine, pridnost in vestnost. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno 
dobo 3 mesece, urejene delovne razmere in redno plačilo. Kemperle, d. o. o., Otoki 3, 
4228 Železniki. Prijave zbiramo do 18. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja strateške nabave m/ž (Kamnik )
Vaša odgovornost bo samostojno upravljanje celotnega področja nabave, vse od 
oblikovanja in izvedbe nabavne strategije skladno s planom proizvodnje in proda-
je do načrtovanja nabavnih količin, spremljanja uspešnosti dobaviteljev, pogajanj s 
strateškimi dobavitelji in sklepanje mednarodnih pogodb. GEM motors, d. o. o., Lju-
bljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 31. 3. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

IZLET /  OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre
Vabimo vas za izlet na Poljsko. Najprej bomo obiskali Zakopane, privlačno 
športno letovišče pod Visokimi Tatrami. Naslednji dan si bomo ogledali 
rudnik soli v mestu Wieliczka, ki je ena največjih poljskih znamenitosti. 
V Krakovu se na vsakem koraku srečujemo s preteklostjo, vendar je me-
sto hkrati živahno, polno razgibanega kulturnega življenja in ljubezni do 
umetnosti ter učenosti. Ogledali si bomo vse večje znamenitosti mesta, 
ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski Rim. Z visokega stolpa 
Marijine cerkve v Krakovu že 600 let vsako uro zaigra trobenta v spomin 
na dogodek, ko so Tatari napadli mesto. Zadnji dan se bomo odpeljali do 
zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Po ogle-
du sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato 
čez Slovaško in Avstrijo domov. Na izletu bomo z vami sodelavci Gorenj-
skega glasa, ki se bomo potrudili, da vam bo še posebej lepo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede  po programu, lokalno 
vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz, vstopnino v pi-
vovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka, lokalno vodenje, dva 
polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami na območju Zakopanov in 
Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite po tel. št.: 04/201 42 41 ali Grega 
Flajnika na 031 38 26 25. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali 
pišete na: narocnine@g-glas.si.

CENA: 255 €

Organizator:

Termin: od 30. marca
do 2. aprila 2017
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9    90
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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

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
Gregorjevo v Kokri
Kokra – Na predvečer gregorjevega, v soboto, 11. marca, 
bodo v dolini reke Kokre letos drugo leto zapored praznovali 
prihod luči, pomladi, ljubezni ... Prireditev s pestrim progra-
mom se bo začela ob 17. uri na Eko piknik placu Stara žaga 
ob reki Kokri, Kokra 57c. Za tiste, ki jim barčic ne bo uspelo 
sestaviti doma, bodo imeli od 16. do 17. ure na žagi mini de-
lavnico izdelovanja preprostih plovil iz naravnih materialov. 
Vse glasbenike vabijo, da prinesete inštrumente s sabo, da 

bo veslo. Dogodek je brezplačen, prijave pa so zaželene do 
torka, 7. marca, po tel. 040 795 406 (Maruška Lavtar).

Spuščanje gregorčkov
Tržič – V soboto, 11. marca, bo ob 18. uri na Trgu svobode 
zbiranje gregorčkov in kratek kulturni program Vrtca Tržič 
in Pihalnega orkestra Tržič. Ob 18.30 bo sprevod z baklami 
v spremstvu Pihalnega orkestra Tržič do nabrežja Tržiške 
Bistrice. Sledilo bo spuščanje gregorčkov. Najmlajši bodo 
prejeli spominsko »medaljo«.

Dan žensk
Milje – V Hiši čez cesto, Milje 11, bodo jutri, v sredo, 8. mar-
ca, ob 18. uri praznovali dan žena. Povabili so pesnico, pisa-
teljico, slikarko, lončarko Ifigenijo Simonović. Čeprav je to 
dan žena, so vabljeni tudi moški.

Muzejski večer
Radovljica – V četrtek, 9. marca, se bo ob 17. uri v Plesni dvora-
ni Radovljiške graščine začel muzejski večer Naše tovarne, naš 
ponos. Pogovor bo tekel o tovarnah Almira in Iskra Mehanizmi. 
Tovarni bosta predstavili Katja Praprotnik, kustosinja Mestnega 
muzeja, in Saša Florjančič, kustosinja Kovaškega muzeja.

Za otroke
Tržič – Na otroškem oddelku tržiške knjižnice bo v četr-
tek, 9. marca, ob 17. uri ura pravljic, tokrat v sodelovanju 
s Policijsko postajo Tržič. Policist Peter Medič bo otrokom 
predstavil delo policista.

Jesenice – V knjižnici bodo danes, v torek, 7. marca, nemške 
urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 8. marca, bodo ustvarjalne 
delavnice ob 17. uri, v četrtek, 9. marca, bo ura pravljic ob 17. 
uri, v petek, 10. marca, bo Brihtina pravljična dežela za tiste 
otroke od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

IZLETI

Rekreativni pohod v vas Gozd
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi članice in člane 
na rekreativni pohod v vas Gozd, ki bo v soboto, 11. marca. 
Pohodniki se bodo zbrali ob 8. uri pred Domom krajanov na 
Kokrici in se nato s svojimi vozili odpeljali do izhodišča za 
vzpon.

PREDAVANJA

O medsebojnih odnosih
Cerklje – Dramska skupina Pod stražo vabi na predavanje 
o medsebojnih odnosih, ki bo jutri, v sredo, 8. marca, ob 
19. uri v prostorih Kulturnega hrama Cerklje, vhod zadaj v 
učilnici. Predavala bo Nevenka Dautanec. Prijave na podaj-
roko@gmail.com ali Breda.Zargaj@guest.arnes.si.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bodo naslednje 
brezplačne aktivnosti: danes, v torek, 7. marca, bo ob 17. 
uri ustvarjalna delavnica Izdelava lesnih miniatur, ob 17.30 
pa ustvarjalna delavnica Izdelava darila za dan žena; jutri, 
v sredo, 8. marca, bodo ob 10. uri ustvarjalne delavnice za 
vse generacije – druženje z najmlajšimi iz vrtca; v četrtek, 9. 
marca, bo ob 12. uri Tehnična prva pomoč – računalništvo in 
telefonija, nudenje pomoči pri reševanju problemov in upo-
rabi računalnikov in telefonov. Za prijave pokličite po tel. 041 
724 134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Volilni občni zbor Planinskega društva Križe
Križe – V soboto, 11. marca, ob 18. uri bo v Kulturnem domu 
v Križah volilni občni zbor Planinskega društva Križe. Lahko 
boste prisluhnili tudi koncertu gorniških in domoljubnih pe-
smi Moškega pevskega zbora Gorščaki.

Obvestila Medobčinskega društva invalidov Kranj
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča, da bo 
17. marca ob 10. uri zbor članov v gostišču Labore. Člane pro-
sijo, da se za zbor prijavijo do 14. marca v pisarni društva. 
Obveščajo tudi, da sprejemajo prijave za večdnevna bivanja 
na morju in v toplicah: hotel Delfin Izola od 7. do 14. junija, 
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Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

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

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

V SPOMIN

Albina Konc 
22. 2. 1934–8. 3. 2016

Osmega marca 2017 mineva eno leto, odkar smo izgubili ljublje
no ženo in mami Albino Konc z Visokega. Hvala vsem, ki obisku
jete njen prerani grob. 

Mož Ivan in hčere Bojana, Ljuba in Mojca z družinami
Visoko, 7. marca 2017

ZAHVALA

V 93. letu nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, praded in brat

Miroslav Debeljak
iz Moš pri Smledniku

Iskreno se zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahva
ljujemo se njegovi osebni zdravnici in patronažni službi Zdrav
stvenega doma Medvode za pomoč pri očetovi oskrbi. Zahvalju
jemo se gospodu župniku Tomažu Nagodetu za lep pogrebni 
obred, pevcem Ultime za zapete pesmi, vnukinji Tini za poslo
vilne besede, nosačem in pogrebni službi Navček. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranili ga bomo v 
lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Moše, Trboje, Prebačevo, Škofja Loka, 24. februarja 2017

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.

Rezultati 19. krog – 5. marec 2017 
4, 14, 17, 26, 29, 33, 36 in 8

Loto PLUS: 5, 9, 26, 28, 29, 38, 39 in 14 
Lotko: 4 1 2 1 4 9

Sklad 20. krog za Sedmico: 1.080.000 EUR 
Sklad 20. krog za PLUS: 690.000 EUR 
Sklad 20. krog za Lotka: 810.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE v Kranju, z vrtom, za-
želena tudi polovica hiše z vrtom, tel.: 
041/947-677 17000779

NAJAMEM

1-SOBNO stanovanje v okolici Kranja, 
po možnosti z dvigalom, tel.: 0590/16-
701 17000781

HIŠE
PRODAM

V KRANJU prodam pritličje hiše, 
4-sobno stanovanje, klet in 210 m2 
vrta, tel.: 031/449-093 17000759

POSESTI
NAJAMEM

NJIVO ali travnik v okolici  Kranja, 
Cerkelj, Most, Vodic, Komende, tel.: 
030/697-317 17000783

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE plohe, 1,5 m3, sušene 8 
let, tel.: 041/683-233 17000752

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MOŠKO kolo, skoraj novo, 28 col, s 
sprednjim vzmetenjem, 21 prestav, 
tel.: 041/364-504 17000772

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

STOLČEK za hranjenje dojenčka in 
stolček za guganje, cena 70 EUR, tel.: 
070/438-258 17000782

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NAKLADALKO, hribovsko, motorno 
škropilnico Tomos in molzni stroj Alfa, 
tel.: 051/791-312 17000778

TRAKTOR Tomo Vinkovič, 521 KM, 
delovne ure 130, letnik 1980, tel.: 
041/331-397 17000777

KUPIM

TRAKTOR, kiperprikolico in kosilnico 
BCS, lahko v okvari, tel.: 031/500-
933 17000725

ZETOR Deutz, IMT, Ursus, Štore, Uni-
versal ali Tomo Vinkovič s priključki ali 
brez, tel.: 041/235-349 17000764

PRIDELKI
PRODAM

DROBNI krompir za krmo, tel.: 
041/584-235 17000775

KIFELJČAR za sajenje, krompir za 
krmo in ječmen, tel.: 040/326-708 
 17000771

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI starega ČB bikca in večjo koli-
čino pšenice, tel.: 041/589-884  
 17000785

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/896-712 17000784

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave 
in bele barve, pred nesnostjo, in kg 
piščanci, pripeljemo na dom, tel.: 
041/710-113 17000734

ZAJKLO, brejo, in zajklo z mladiči, 
cena 35 EUR, tel.: 040/938-931 
 17000774

ŽREBIČKA, starega 10 mesecev, Ko-
mendska Dobrava 10, Komenda  
 17000776

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 17000780

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZAPOSLIMO izkušenega, samostojne-
ga natakarja m/ž. Nudimo stimulativno 
plačilo, potrebno znanje ang. in nem. 
jezika. Hotel Bellevue, d.o.o., Šmarjet-
na Gora 6, Kranj, tel.: 04/27-00-071  
 17000698

IŠČEM

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

IŠČEM dekle za delo v strežbi v baru 
Jordan, Boštjan Rep, s.p., Žiganja vas 
52b, Tržič, tel.: 070/741-166  
 17000743

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17000735

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 17000755

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vične premaze proti plesni ter dekora-
tivne omete in opleske vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17000625

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 17000740

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

RAZNO
PRODAM

HLEVSKI gnoj, daljnogled 16 x 50 
in glasbeni mini stolp Sony, tel.: 
041/364-504 17000773

PEKARNA OREHEK,  
M- SFINGA, d.o.o.,  
Zbilje 20c, Medvode, 
ZAPOSLI PRODAJALCA,  
NATAKARJA, in  
MESARJA (m/ž).  
Prijave zbiramo na 
e-naslov:  
uros@pekarna-orehek.si  
in po tel.: 051 363 090.

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

www.gorenjskiglas.si

Moravske Toplice od 20. do 27. maja, Pineta, Novigrad, od 4. 
do 14. septembra. Vse dodatne informacije lahko dobite vsak 
torek in četrtek od 15. do 17. ure ter prvi ponedeljek v mesecu 
od 9. do 11. ure v pisarni MDI Kranj po tel.: 04 202 34 33.

Vpis čipke na Unescov seznam kulturne dediščine
Škofja Loka – V Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spo-
dnjem trgu bo danes, v torek, 7. marca, ob 17. uri predstavi-
tev projekta nominacije Klekljanje čipk v Sloveniji za vpis na 
Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediš-
čine človeštva

RAZSTAVE
Z odredom nad neredom: Vuč u vodo
Tržič – Danes, v torek, 7. marca, bo v galeriji Atrij Občine 
Tržič ob 17.30 odprtje razstave Tržiškega muzeja Z odredom 
nad neredom: Vuč u vodo – ko se konča staro leto in začne 
novo. Obenem bo potekala predstavitev knjige dr. Bojana 
Knifica Gregorjevo: Ko gre luč v vodo in se prične pomlad.

Iz zasebnih zbirk IV.
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na odprtje 
muzejske razstave Iz zasebnih zbirk IV. Razstavljajo: Boris 
Drobnak, Željko Blaž Jakelič, Damjan Jensterle, Daniel Kle-
menc, Luka Kolbl, Aleš Nagode, Janez Mohorič - Mokrn'k, 
Jože Pintar, Dušan Prešern, Vitomir Pretnar, Rok Razinger 
in Janez Tarman. Odprtje bo v četrtek, 9. marca, ob 18. uri v 
galeriji Kosova graščina.

PREDSTAVE

Zabavni stand-up
Tržič – Danes, v torek, 7. marca, bo ob 19. uri v tržiški knji-
žnici stand-up nastop bontonologa in humorista Saša Žu-
paneka iz Prekmurja z naslovom Nasveti ženskam, kako naj 
preprečijo najbolj pogoste napake moških.

Kdo je ubil nono
Križe – V petek, 10. marca, si v Kulturnem domu Križe ob 19. 
uri lahko ogledate kriminalno komedijo Kdo je ubil nono? 
avtorice Bojane Miščevič v priredbi Nane Peharc in v izvedbi 
gledališke skupine Kulturno-umetniškega društva Lom pod 
Storžičem.
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Anketa

Matic Šubic, Zg. Pirniče:

»Dobim ne, podarim pa ma-
mici za dan žena in materin-
ski dan rožico ali bomboni-
ero. Tega je zelo vesela. Za 
dan žena se spomnim tudi 
na teto, sestrično. Pozoren 
skušam biti tudi čez leto.«

Rebeka Avguštin,  
Gorenja vas - Reteče:

»Če bom kaj dobila, bom še 
videla. Sama pa mamici po-
darim rožo ali majhno po-
zornost za materinski dan. 
Za dan mučenikov se bom 
morda tudi kaj izkazala.«

Jasmin Gazić, Radovljica:

»Partnerki za dan žena pri-
nesem rožo. Povabim jo na 
večerjo, in če ne želi iti kam 
ven, sam pripravim kakšne 
morske jedi, ki jih ima rada. 
Za dan mučenikov še nisem 
nič dobil in mi je vseeno.«

Nada Bobnar, Godešič:

»Sem stara šola in za dan 
žena obiščem mamo in taščo 
in jima prinesem rožico kot 
majhno pozornost. Od otrok 
in moža pa običajno dobim 
lepo voščilo in pozornost za 
materinski dan.«

Maja Bertoncelj

Jutri je 8. marec, dan žena, 
10. marca je dan mučenikov, 
ko praznujejo moški, 25. mar-
ca pa materinski dan. Izkaže-
te komu ob teh dneh kakšno 
pozornost?

Ženskam rože, 
kaj pa moški? 

Domen Hafner,  
Gabrška Gora:

»Mamici dam za dan žena 
kakšno rožo. Mislim, da si 
vsaj enkrat na leto zasluži še 
posebno pozornost, se pa tru-
dim, da ji jo kažem tudi čez 
leto. Sam ne dobim ničesar.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno jasno in večinoma suho, popoldne se bo 
jasnilo. Pihal bo severni veter. Jutri in v četrtek bo delno jasno, 
jutranje temperature bodo večinoma pod lediščem.

Urša Peternel

Jesenice – V jeseniški obči-
ni so lani začeli vzpostavlja-
ti mrežo avtomatskih zuna-
njih defibrilatorjev in do da-
nes jih je na različnih loka-
cijah nameščenih že 23. Ze-
mljevid s podatki o tem, kje 
se nahajajo, je objavljen na 
spletni strani Občine Jeseni-
ce. Ob tem pa so po besedah 
poveljnika občinskega štaba 
civilne zaščite Igorja Arha 
začeli usposabljati občane, 
da bodo defibrilatorje sploh 
znali uporabljati. Tako so se 
povezali s Fakulteto za zdra-
vstvo Angele Boškin, katere 
študenti bodo na posebnih 
delavnicah občane sezna-
njali s temeljnimi postopki 
oživljanja in načini uporabe 
defibrilatorjev. Kot je pove-
dala Sedina Kalender Smaj-
lović s fakultete, so projekt 
poimenovali Vsak lahko reši 
življenje, pomagaj tudi ti! Z 
njim želijo uporabo defibri-
latorjev približati laični jav-
nosti in ljudi naučiti temelj-
nih postopkov oživljanja, 
tako da bodo, če bo to potreb-
no, znali pristopiti k poško-
dovancu doma, v službi, v 
prometu ... V projektu sode-
luje petnajst študentov, ki so 
pridobili dodatna znanja iz 

temeljnih postopkov oživlja-
nja, osnovni cilj pa je, da bi 
izobrazili vsaj petsto obča-
nov Jesenic. Kako potekajo 
delavnice, so študentje prvič 
pokazali v torek na priredi-
tvi ob dnevu civilne zaščite v 
Kolpernu na Jesenicah.

Da takšno znanje zares 
lahko reši življenje, pa sta 
pred časom dokazala dva 
občana, Saša Kejžar in Miha 
Novak. Ko se je v avtomobil-
ski delavnici na Javorniku 
vnel velik požar, je vozniku 

avtocisterne iz PGD Jese-
nice za volanom nenadno 
zastalo srce. Njegovi kole-
gi so takoj poklicali 112 in 
začeli vpiti na pomoč, v isti 
stavbi pa je bila takrat slu-
čajno Saša Kejžar, sicer pa-
tronažna sestra. Skupaj z 
Miho Novakom sta nesreč-
nemu gasilcu takoj priskoči-
la na pomoč in ker ni kazal 
znakov življenja, sta ga takoj 
izvlekla iz vozila in začela s 
temeljnimi postopki oživlja-
nja. Obenem sta nekoga 

poslala po defibrilator, ki pa 
sta ga dobila istočasno, ko je 
že prišla ekipa nujne medi-
cinske pomoči. Enainštiri-
desetletnik je preživel in je, 
kot je dejala Saša Kejžar, »že 
v toplicah« ... Kot je dodala, 
sta bila z Miho pač v pravem 
trenutku na pravem mestu, 
občutek, da sta pomagala re-
šiti življenje, pa je – dober, 
je dodala skromno. Za svo-
je dejanje sta Saša in Miha 
prejela bronasti znak civilne 
zaščite.

Kako uporabljati defibrilator
Na Jesenicah bodo študentje fakultete za zdravstvo občane seznanjali s temeljnimi postopki oživljanja 
in s praktično uporabo defibrilatorjev. Dva občana sta na ta način že rešila življenje vozniku.

Na prireditvi ob dnevu civilne zaščite so študentje pripravili prvo delavnico, temeljnih 
postopkov oživljanja se je učil tudi jeseniški podžupan Miha Rebolj (na sliki levo).

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Za včeraj napo-
vedana zdravniška stavka je 
zamrznjena za šest mese-
cev. V petek sta ministrica 
za zdravje Milojka Kolar Ce-
larc in predsednik zdravniš-
kega sindikata Fides Konrad 
Kuštrin parafirala sporazum 
o začasni prekinitvi zdravni-
ške stavke, v soboto pa pod-
pisala še aneks h kolektivni 
pogodbi, v katero so zapisa-
li spremenjeni način vred-
notenja delovnih mest spe-
cializantov, zdravnikov spe-
cialistov ter spremenjeno 
vrednotenje delovnega mes-
ta zobozdravnik/zdravnik 
brez specializacije z licenco 
in novi delovni mesti: višji 

zdravnik specialist ter višji 
zobozdravnik/zdravnik brez 
specializacije z licenco. Ti 
dve delovni mesti pomenita 
možnost zasedbe zahtevne-
ga delovnega mesta zdrav-
nika po določeni karieri tako 
mladim kot starejšim zdrav-
nikom, kar do sedaj ni bilo 
možno. Sporazum vključu-
je tudi kriterije in merila za 
nagrajevanje zaposlenih v 
zdravstvu v okviru posebne-
ga vladnega projekta za skraj-
ševanje čakalnih dob v zdra-
vstvu in večjo kvaliteto zdra-
vstvenih storitev. Nagraje-
ni bodo celotni zdravstveni 
timi, ki bodo vključeni v izva-
janje posameznih aktivnosti 
projekta in bo za njih to po-
menilo povečan obseg dela.

Napovedana zdravniška 
stavka zamrznjena

Radovljica – Občina Radovljica je v torek javnosti predstavila 
osnutek občinske prometne strategije. Dokument so začeli 
pripravljati lani in ob tem k sodelovanju v veliki meri vključili 
tudi najširšo javnost. Do petka, 10. marca, po elektronski ali 
običajni pošti še vedno pričakujejo predloge in mnenja ob-
čanov, ki jih bodo pripravljavci proučili in poskušali čim bolj 
upoštevati pri oblikovanju dokončnega dokumenta, katerega 
pripravo sofinancirata država in EU iz Kohezijskega sklada.

Javnosti predstavili osnutek prometne strategije


