
GORENJSKA

Slovo od smučarske 
sezone
Večina gorenjskih smučišč je kon-
čala sezono, lepih smučarskih dni 
pa se do velike noči veselijo na 
Voglu in Krvavcu. 
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GORENJSKA

Opozarjajo na posledice 
gradnje plinovoda 
Krajani Motniške doline, združeni 
v civilni iniciativi, si želijo, da bi jih 
država kot lastnike zemljišč bolj 
upoštevala pri načrtovanju gra-
dnje plinovoda, ki bo potekala tudi 
skozi njihove kraje. 
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KRONIKA

Preiskali vse tri  
letošnje rope
Gorenjski kriminalisti so preiskali 
vse tri letošnje rope, za kar so osu-
mili 32-letnika iz Zasavja in 29-le-
tnika iz Ljubljane. Oba sta osu-
mljena tudi drugih podobnih ka-
znivih dejanj drugod po državi.
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ZANIMIVOSTI

Brezje v eliti verskega 
turizma
Na mednarodno konferenco o ver-
skem turizmu v Fatimi na Portu-
galskem je bilo povabljeno tudi 
Marijino narodno svetišče na 
Brezjah. 
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VREME

Danes in jutri bo  
pretežno jasno.  
V četrtek bo delno jasno  
z zmerno oblačnostjo.

–1/22 °C
jutri: pretežno jasno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Alpina se ne da!

Alpina bo 30. aprila 2017 dopolnila 70 let.  
Po tajkunskem prevzemu leta 2006 ji je v zadnjih  
letih kazalo vse slabše, po protestih zaposlenih in  
slovenske javnosti v letu 2016 ji gre zdaj pod  
novim vodstvom spet na boljše.  
Gostje Preje bodo: smučarska tekačica Petra Majdič, 
ki je v čevljih Alpine zmagovala; Bojan Starman,  
nekdanji direktor, in Bojan Gantar, sedanji direktor 
Alpine. Z njimi se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 19.30  
v kinodvorani Svobode Žiri.

Pokrovitelj Preje je Alpina, d. o. o., Žiri.

Na začetku Preje si bomo ogledali film o Alpini, zapel 
nam bo Moški pevski zbor Alpina pod vodstvom  
Andreja Žaklja. Prijazno vabljeni!

Maja Bertoncelj

Planica – Avstrijec Stefan 
Kraft je veliki junak leto-
šnje sezone v smučarskih 
skokih, ki se je v nedeljo 
končala v Planici. Pod Pon-
cami je dobil obe posamič-
ni tekmi v poletih ter prvič 
dvignil veliki kristalni glo-
bus za skupno zmago v sve-
tovnem pokalu in malega 
za seštevek poletov. V Lah-
tiju je postal dvakratni sve-
tovni prvak, v Vikersundu je 
poletel do svetovnega rekor-
da 253,5 m, spodletelo mu je 
le na novoletni turneji. Na 

prestolu je nasledil Petra 
Prevca, ki je deveti skakalec 
letošnje zime.

Kraft je bil tudi na letalni-
ci bratov Gorišek izjemen. 
V soboto je poletel 251 me-
trov, do rekorda letalnice, ki 
pa mu ga je nato s pol me-
tra daljšim poletom vzel Ka-
mil Stoch in uresničil svoje 
sanje. Poljak je sicer doskok 
končal z zadnjo platjo v sne-
gu, a sodniki ga niso ocenili 
kot padec. Novi rekord Pla-
nice je sedaj 251,5 metra, 
dva metra manj od svetov-
nega rekorda. »Danes sem 
želel znova poleteti vsaj do 

planiškega rekorda. Bil sem 
blizu. Za mano je izjemna 
sezona in izjemen konec te-
dna. Po vseh podelitvah ni-
sem več zdržal in priznam, 
da sem prvič v življenju od 
sreče zajokal,« je po nedelj-
ski tekmi, ki je bila zaradi 
vetra izpeljana le v eni se-
riji, in 250 metrih pojasnil 
Kraft. V Planico je prišlo 
okrog trideset članov njego-
vega navijaškega kluba, tudi 
družina in dekle. S slavjem 
so začeli v Planici in nada-
ljevali v Avstriji. 

Stoch poletel do planiškega rekorda
Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih si je v Planici v štirih dneh 
ogledalo 75 tisoč gledalcev. Slovenci po dolgem času brez stopničk, Stoch 
z 251,5 metra novi rekorder letalnice bratov Gorišek, Kraftu obe posamični 
planiški zmagi ter veliki in mali kristalni globus.

Kamil Stoch je novi rekorder planiške letalnice. Pri 251,5 metra je sicer z zadnjico podrsal po 
tleh, sodniki pa so nov planiški mejnik priznali. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – Na materinski 
dan so v Stari Loki na kon-
gresu ustanovili novo stran-
ko Glas za otroke in druži-
ne, ki je naslednica gibanja 
Za otroke gre. Ustanovni 
kongres se je začel z mašo 
v tamkajšnji župnijski cer-
kvi, nato so na uvodni slo-
vesnosti podelili priznanje 
bela vrtnica. Prejela ga je 
Angelca Likovič za opazna 
prizadevanja za otroke in 
družine. 

Na kongresu je sodelo-
valo okoli dvesto delegatov 
iz vse Slovenije, sprejeli so 
program stranke, v kate-
rem so v ospredju družina, 

spoštovanje mater in oče-
tov, kultura, delo, krščan-
ske vrednote. Aleš Primc, ki 
je bil na tajnem glasovanju 
kot edini kandidat izvoljen 
za predsednika nove stran-
ke, pa poudarja načelo »šti-
rikrat več za Slovenijo: več 
spoštovanja mam in oče-
tov, več otrok, višje plače in 
pokojnine«. Država, zlasti 
njen zdravstveni in pokoj-
ninski sistem, lahko preži-
vita samo ob bistveno večji 
rodnosti, kot jo imamo zdaj. 
Vsi delavci morajo za svoje 
delo dobiti pošteno plačilo, 
ki zadostuje vsaj za dostoj-
no življenje.

Ustanovili stranko Za otroke
Iz gibanja Za otroke gre je nastala stranka Glas za otroke in družine, skrajšano Za otroke. Na 
ustanovnem kongresu v Škofji Loki je bil za predsednika pričakovano izvoljen Aleš Primc, za 
podpredsednico Metka Zevnik.

Aleš Primc je bil pričakovano izvoljen za predsednika 
stranke Za otroke. / Foto: Primož Pičulin 42. stran

49. stran
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Knjigo prejme JULIJANA URBANČ iz Bohinjske Bistrice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Siddharta – Do konca

Po enem najuspešnejših koncertnih let v svoji karieri se Sid-
dharta po treh mesecih zatišja spomladi 2017 vrača z novo 
turnejo z naslovom Do konca. Osvežen nabor pesmi, piroteh-
nika in še kaj obljubljajo nepozabno doživetje, ki ga nikakor 
ne kaže zamuditi.

Ne zamudite koncerta v Dvorani Zlato polje v Kranju v soboto, 
15. aprila 2017, ob 20. uri, na katerem bosta v vlogi predskupin 
nastopila Prelude in Tim Kores - Kori.
Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovo-
rili na nagradno vprašanje: Kakšen je naslov zadnjega albuma 
skupine Siddharta? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
srede, 5. aprila 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 21. marca 2017, prejme-
jo DVD s serijo Slovensko olimpijsko stoletje: Miha Cankar, 
Gorenja vas, Janko Zupan, Kranj, in Vinko Pintar, Poljane.
Nagrajencem čestitamo!
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Ana Šubic

Ljubljana – Podjetje Lotrič 
Meroslovje iz Selc se je uvr-
stilo med zmagovalce dese-
tega medijskega raziskoval-
nega projekta Zlata nit, s ka-
terim je družba Dnevnik iz-
brala najboljše zaposloval-
ce v letu 2016. Lotrič Me-
roslovje je zmagovalec v ka-
tegoriji malih podjetij. Kot 
je v utemeljitvi zapisala ko-
misija, je družinsko podje-
tje iz Selc v 25-letni zgodovi-
ni razvilo sistem vrednot, ki 
v ospredje postavlja dobre in 
poštene medsebojne odno-
se: »Razvoj in uspeh podje-
tja izvirata iz vključenosti za-
poslenih v načrtovanje stra-
tegije, avtonomije pri delu 
ob hkratni odgovornosti, vi-
soke stopnje zaupanja in ob 
tem skrbi za zdrav način živ-
ljenja. Skupaj s stimulativ-
nim nagrajevanjem našteti 
elementi delujejo kot celo-
vit sistem, katerega rezulta-
ti so vidni v dinamični rasti 

podjetja in njegovi poslovni 
uspešnosti – podjetje se po 
finančnih kazalnikih ume-
šča v zgornjo tretjino družb 
v svoji dejavnosti.«

Najboljši zaposlovalec 
med velikimi podjetji je 
Krka, med srednje velikimi 
podjetji pa javno podjetje 
Komunala Brežice. Prizna-
nje za najboljšo zlato prakso 
so podelili družbi Lek za pro-
jekt Vrnitev možganov v Slo-
venijo: Bio karierni zajtrk. V 
projektu Zlata nit 2016 je so-
delovalo 87 podjetij. Med fi-
nalisti so bila še druga pod-
jetja z Gorenjske: Optiweb 
iz Škofje Loke in Tu-Val iz 
Domžal v kategoriji malih 
podjetij, Četrta pot iz Kranja 
in RLS iz Komende med sre-
dnjimi podjetji ter Gorenj-
ska banka iz Kranja, Hofer 
trgovina iz Lukovice in Lidl 
Slovenija iz Komende med 
velikimi podjetji. Na razgla-
sitvi minuli četrtek je pri-
znanja podelila ministrica 
za delo Anja Kopač Mrak.

Zlato nit prejelo tudi 
Lotrič Meroslovje

V gospodarstvu in šolstvu 
je treba zagotoviti razmere, 
da se bodo mladi lahko za-
poslili v Sloveniji in ne odha-
jali v tujino. Stranka si bo pri-
zadevala tudi za pravično in 
učinkovito pravosodje, pred-

laga pa tudi ponovno uvedbo 
obveznega samoobrambne-
ga usposabljanja za fante.

Na kongresu je overjene 
izjave o ustanovitvi stranke 
podpisalo več kot 120 usta-
novnih članov. Sprva so za 

krajše ime stranke predla-
gali Glas, nato pa se zedini-
li za ime Za otroke. Priza-
devanja za družinsko poli-
tiko so osrednji poudarek 
nove stranke, v kateri meni-
jo, da je sedanja politika dr-
žave protidružinska, pod-
predsednica Metka Zevnik 

je bila kritična do nedavno 
sprejetega družinskega za-
konika, češ da samo enkrat 
omenja razširjeno družino 
treh generacij, v Sloveniji pa 
živi veliko takih družin. Tudi 
član iniciativnega odbora za 

ustanovitev stranke Fran-
ci Donko je menil, da je naj-
večja slabost zakonika, da se 
predvsem ukvarja z ločeva-
njem staršev, ne pa z zvesto-
bo, ljubeznijo ter trdno zvezo 
med moškim in žensko. No-
vega referenduma o družin-
skem zakoniku pa ne načrtu-
jejo, Metka Zevnik meni, da 
bodo referendum volitve, ki 

bodo glas za družino, otroke, 
mladino in domovino. Volil-
nega programa pa stranka še 
nima, sedaj se bodo najprej 
ukvarjali s programskimi 
dokumenti. Na ustanovnem 
kongresu so poleg predse-
dnika in podpredsednice, ki 
sta bila izvoljena na tajnih 
volitvah, izvolili tudi druge 
organe stranke.

Ustanovili stranko Za otroke
31. stran

Ustanovnega kongresa nove stranke se je v Stari Loki 
udeležilo okoli dvesto delegatov. / Foto: Primož Pičulin

Gibanje Glas za otroke in družine je najprej delovalo 
pod geslom Za otroke gre in je bilo posebno aktivno 
na področju družinske politike. Nasprotovali so 
sprejetju družinskega zakonika in v zvezi s tem pred 
dvema letoma tudi uspeli na referendumu. Sedaj so 
ustanovili stranko Glas za otroke in družine, ki so ji 
najprej želeli dati krajše ime Glas, na kongresu pa je 
obveljalo ime Za otroke.

Marjana Ahačič

Poljče – Center je tudi de-
jansko začel delovati pred 
dobrim letom in odtlej 
uspešno vzpostavil po-
membne povezave v domo-
vini in v tujini. Ustanovnim 
državam – Sloveniji, Nemči-
ji, Italiji, Hrvaški in Avstri-
ji – se s podpisom sporazu-
ma o soglasju kot prva doda-
tna članica pridružuje tudi 
Romunija, o vključitvi po-
tekajo še pogovori z nekate-
rimi drugimi zavezniškimi 
in partnerskimi državami, 
tako da se bosta v naslednjih 
dveh letih v center vključili 
vsaj dve državi. Osrednja vi-
zija centra je namreč delo-
vati kot osrednja institucija 
za razvoj gorskega bojeva-
nja in s tem podpirati drža-
ve članice Nata, partnerske 
in druge države ter medna-
rodne organizacije z name-
nom izboljšanja zmogljivo-
sti gorskega bojevanja.

»Vzpostavitev centra odlič-
nosti za gorsko bojevanje ni 
le pomemben dosežek za Mi-
nistrstvo za obrambo in Slo-
vensko vojsko, temveč tudi 
dosežek Slovenije kot članice 
Nata,« je v svojem nagovoru 
poudaril načelnik generalšta-
ba Slovenske vojske, general-
major dr. Andrej Osterman. 
»Slovenija je za zavezništvo 

predstavljala primerno drža-
vo za izvedbo te naloge zaradi 
naše gorniške zgodovine, tra-
dicije in usposobljenosti pri-
padnikov Slovenske vojske.«

Kot poudarjajo v cen-
tru odličnosti, jim je naj-
pomembnejši korak uspel 
na področju standardizaci-
je. Lani so namreč Natu na 
osnovi študije tudi formal-
no predlagali pripravo stan-
darda za področje usposa-
bljanja za gorsko bojeva-
nje. »Predlog je bil pozitiv-
no sprejet in podprt s stra-
ni enajstih držav, center pa 
imenovan za skrbnika stan-
darda, ki bo eden od temelj-
nih doktrinarnih Natovih 
dokumentov za področje 

gorskega bojevanja. Naš cilj 
je vzpostaviti enoten stan-
dard za dosego interopera-
bilnosti enot za opravljanje 
specifičnih nalog v gorskem 
okolju. Standard bo nastajal 
dve leti, v tem času pa se bo 
v Sloveniji in v tujini izvedlo 
več dogodkov, ki bodo zdru-
ževali strokovnjake z različ-
nih področij. Končna uvelja-
vitev izdelka v Zavezništvu 
bo izhodišče nadaljnjega 
razvoja tega, v preteklosti v 
Natu malce zapostavljenega 
področja,« so poudarili.

»Analiza obstoječih ob-
lik in struktur, povezanih z 
gorskim bojevanjem, je po-
kazala, da je bila odločitev 
Zavezništva o ustanovitvi 

specializirane institucije 
upravičena,« ob drugi oble-
tnici delovanja centra po-
udarja direktor polkovnik 
Boštjan Blaznik. »Posame-
zne države imajo namreč 
zelo dobro razvite zmoglji-
vosti gorskega bojevanja, ki 
jih učinkovito uporabljajo v 
okviru nacionalnih kontin-
gentov na različnih interes-
nih območjih. V nasprot-
ju s tem pa večnacionalne 
zmogljivosti, napotene na 
gorska območja, v glavnem 
delujejo na osnovi obsto-
ječih nacionalnih standar-
dov. Zagotavljanje ustrezne 
stopnje združljivosti posa-
meznih elementov je zato 
zelo zahtevno.«

Dve leti centra odličnosti 
za gorsko bojevanje
Pretekli četrtek so s priložnostno slovesnostjo obeležili drugo obletnico ustanovitve Natovega centra 
odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. Petim ustanovnim državam se pridružuje tudi Romunija.

Slavnostni govornik na slovesnosti ob drugi obletnici ustanovitve Natovega centra 
odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah je bil načelnik generalštaba Slovenske vojske 
generalmajor dr. Andrej Osterman. / Foto: Primož Pičulin
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Ko prejmete povabilo za 
vključitev v presejalni 
program Svit, Dora ali 

Zora, je v korist vašega zdrav-
ja, da se na povabilo odzovete. 
Gre za poseben postopek va-
bljenja navidezno zdravih lju-
di, da bi med njimi s testom ali 
pregledom odkrili tiste, pri ka-
terih je velika verjetnost, da že 
imajo predstopnjo ali začetno 
obliko iskanega raka. Vsi trije 
presejalni programi potekajo 
tudi na Gorenjskem. Držav-
ni program zgodnjega odkri-
vanja predrakavih sprememb 
materničnega vratu Zora, 
namenjen ženskam od 20. do 
64. leta, poteka z odvzemom 
brisa materničnega vratu pri 
ginekologu vsaka tri leta. Pri 
državnem programu prese-
janja in zgodnjega odkriva-
nja predrakavih sprememb 
in raka na debelem črevesu 
in danki Svit na dom dobite 
komplet za odvzem blata na 
prikrito krvavitev in ga tudi 
odpošljete po pošti. Program 
je namenjen ženskam in moš-
kim med 50. in 74. letom vsa-
ki dve leti. Državni program 
za raka dojk Dora pa se op-
ravi z mamografijo dojk, na-
menjen je ženskam med 50. in 
69. letom vsaki dve leti. Prese-
jalna mamografija je urejena 
za Spodnjo Gorenjsko, test pa 
izvajajo v Bolnišnici za gine-
kologijo in porodništvo v Kra-
nju. Še letos mobilno presejal-
no enoto napovedujejo tudi za 
Zgornjo Gorenjsko, in sicer na 
Jesenicah. 

Cilj vseh treh presejalnih 
programov je doseči najmanj 
70-odstotno pregledanost cilj-
ne populacije. Na Gorenjskem 
je npr. v program Zora najbolj-
ši odziv, več kot 80-odstoten, 
v občinah Žiri, Železniki in 
Gorenja vas - Poljane, v občini 
Škofja Loka je blizu 80-odsto-
ten. Rak materničnega vratu 
je bolezen, ki jo je mogoče pre-
prečiti s presejanjem!

In še en podatek, zakaj je 
tako zelo pomembno, da va-
bila ne vržete v koš. V osmih 
letih, odkar se v Sloveniji 
izvaja program Svit, je bilo 
odkritih več kot 2500 rakov 
in več kot 70 odstotkov jih je 
bilo odkritih v zgodnji razvoj-
ni fazi. Četrtina vseh rakov, 
odkritih v tem programu, je 
odkrita tako zgodaj, da od-
stranitev polipa pomeni tudi 
ozdravitev. Gorenjska se v 
programu Svit sicer uvršča 
na prvo mesto po odzivnosti 
med vsemi slovenskimi re-
gijami, a ne gre prezreti, da 
prebivalci v nekaterih obči-
nah temu zgledu ne sledijo. V 
občinah Jesenice in Jezersko 
npr. ne dosegajo niti 60-od-
stotne udeležbe! 

Ne čakajte, da začne boleti 
... Svit, Dora in Zora so zago-
tovo nekaj zelo dobrega, kar je 
država naredila za svoje dr-
žavljane. Odločitev za vklju-
čitev v presejalni program pa 
je dokaz ozaveščenega in od-
govornega odnosa do lastnega 
zdravja in lahko pomeni celo 
– živeti še naprej. 

Ne vrzite povabila v koš

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred dvema letoma je 
bilo na Upravni enoti Kranj 
zaposlenih 75 uslužbencev, 
ki so v vsem letu razrešili 
nekaj več kot 25 tisoč uprav-
nih zadev. Lani sta bila za-
poslena dva manj, razrešili 
pa so več kot 28 tisoč uprav-
nih zadev, kar pomeni kar 
15 odstotkov več. Upravna 
enota Kranj je sicer pristoj-
na za območja Mestne ob-
čine Kranj ter občin Naklo, 
Preddvor, Jezersko, Šenčur 
in Cerklje na Gorenjskem. 
V lanskem letu so imeli na 
razpolago za delo nekaj več 
kot 2,7 milijona evrov, od če-
sar so največ porabili za pla-
če, na drugem mestu pa so 
povračila škod izbrisanim. 
To je le nekaj podatkov, ki 
jih je na torkovi predstavitvi 
izpostavil načelnik Upravne 
enote Kranj Matjaž Dovžan, 
ki je povedal, da se zaveda-
jo skrbi za vse svoje stran-
ke, zato so poleg uradnih ur 
uvedli tudi dve jutranji oken-
ci, ki z delom začenjata že ob 
7. uri zjutraj, tako da lahko 
stranke uredijo hitre stori-
tve že pred odhodom v služ-
bo. V sodelovanju s kranjsko 
občino je letos zaživela tudi 
skupna pisarna za gradnje, 
ker je za informacije o sta-
tusih zemljišč in druge po-
datke glede zemljišč veliko 
zanimanje, pa že razmišlja-
jo o podobnih pisarnah tudi 
v nekaterih drugih občinah. 

Istospolne poroke še ni 
bilo

Z zanimivimi podatki je 
postregla tudi vodja Oddelka 
za upravne notranje zadeve 
Renata Kozan, ki je poveda-
la, da se vse več ljudi odloča 

zgolj za osebno izkaznico in 
ne več potni list, zato so lani 
izdali več osebnih izkaznic 
in manj potnih listov. V pri-
merjavi z letom prej je bilo 
lani tudi več porok, vsako 
leto več parkov pa se odloča, 
da poroke sklepajo izven ura-
dnih prostorov, tako da se je 
v zadnjih letih delež teh po-
rok povečal že skoraj na po-
lovico. Kljub nedavni spre-
membi zakona, ko so mož-
nost skleniti zakonsko zve-
zo dobili tudi istospolni pari, 
pa takšne poroke na kranjski 
enoti še niso imeli. »Do se-
daj smo imeli registriranih 
šest istospolnih skupnos-
ti. Pozvali smo jih, da lahko 
registrirajo istospolne par-
tnerske zveze, in štirje pari 
so to že naredili. Imeli smo 
tudi že vprašanja glede pro-
tokola za istospolne poroke, 
vloge za takšne poroke pa še 
nimamo,« je povedala Rena-
ta Kozan.

Več gradbenih dovoljenj

Podatke iz Oddelka za oko-
lje in kmetijstvo je predsta-
vila vodja Majda Godec, ki 

je povedala, da so lani izda-
li kar 533 gradbenih dovo-
ljenj, kar je 35 odstotkov več 
kot leto prej, manj pa je bilo 
zahtev za uporabna dovolje-
nja, saj se je manj gradilo, 
nezahtevni objekti in eno-
stanovanjske hiše pa ne pot-
rebujejo več uporabnega do-
voljenja. Preverjali so tudi 
kmetije, ki so bile določene 
kot zaščitene kmetije. Teh je 
na območju Upravne enote 
Kranj trenutno 657. 

Rešili večino 
denacionalizacij

Na področju denaciona-
lizacije imajo rešenih več 
kot 99 odstotkov zadev, os-
taja le še sedem najbolj za-
pletenih in kompleksnih. 
»Gre za različne zahtevke, 
od Savskega otoka, Straž-
išča do Struževa, Podbre-
zij, v postopke sta vključe-
ni tudi župniji. Z načinom 
dela, ki smo ga uvedli leto 
in pol nazaj, se veselim, da 
bomo tudi to čim prej re-
šili,« je povedal načelnik 
Matjaž Dovžan ter opozo-
ril tudi na nekatere druge 

izzive, ki jih čakajo v nas-
lednjem obdobju. 

Pred vrati registracije 
mopedov

Aprila se začenja regi-
stracija mopedov. »S 1. ma-
jem bo treba registrirati vse 
mopede, ki jih imamo, tudi 
najslabotnejše. Registrske 
tablice imamo že pripravlje-
ne, mopede pa bomo zače-
li registrirati s 6. aprilom,« 
je pojasnil Matjaž Dovžan 
ter opozoril tudi na zame-
njave ve vozniških dovoljenj 
in novosti pri dimnikarskih 
storitvah. »Na področju naše 
upravne enote je dovoljenje 
dobilo eno podjetje, izdali pa 
smo 27 licenc,« je tudi pove-
dal načelnik Matjaž Dovž-
an in dodal, da avgusta zač-
ne veljati nov zakon o pri-
javi prebivališča, s katerim 
upravna enota dobiva še ne-
katere dodatne pristojnosti. 

Marsikaj je na upravnih 
enotah moč urediti z e-po-
slovanjem, ki pa za zdaj še ni 
zaživelo, kot bi si želeli, zato 
jih čaka še nekaj dela pri pro-
mociji takšnega poslovanja.

Pripravljeni tudi na novosti
Upravna enota Kranj je tretja največja v državi, kljub manj zaposlenim pa so lani opravili petnajst 
odstotkov več dela in postopkov, novi izzivi, povezani z registracijo mopedov, zamenjavo vozniških 
dovoljenj, istospolnimi partnerskimi zvezami in še čim pa jih čakajo tudi v tem letu.

Vodja Oddelka za upravne notranje zadeve Renata Kozan, načelnik upravne enote Kranj 
Matjaž Dovžan in vodja Oddelka za okolje in kmetijstvo Majda Godec so predstavili delo in 
novosti.

Danica Zavrl Žlebir

Trst – Pisateljici Berti Golob 
so sinoči v Trstu podelili nag-
rado Nadje Maganja, ki so jo 
v spomin na Nadjo Maganja 
Jevnikar ustanovili Skup-
nost sv. Egidija Furlanije - 
Julijske krajine, Društvo slo-
venskih izobražencev, Slo-
venska zamejska skavtska 
organizacija in družina Nad-
je Maganja Jevnikar. Nagra-
do so podelili osmič, name-
njajo pa jo ženskam, katerih 
življenje odlikujejo izkušnja 
vere, ljubezen do raziskova-
nja na področjih zgodovine, 
znanosti in kulture, pisanje, 
služba bližnjemu, ljubezen 

do ekumenskega in medver-
skega dialoga in pedagoška 
izkušnja. Kranjčanka Ber-
ta Golob, rojena leta 1931, je 

pisateljica, pesnica in peda-
goška delavka. Na Gorenj-
skem je poučevala sloven-
ski jezik, delala v knjižnici, 

predavala na pedagoški fa-
kulteti, bila lektorica na RTV 
Slovenija, urednica v jezi-
kovni reviji, pedagoška sve-
tovalka, pisala je knjige za ot-
roke in mladostnike ter sce-
narije za televizijske oddaje. 
Poučuje verouk, bila je men-
torica bralne značke, pisa-
la je članke, sodelovala je pri 
oblikovanju osnovnošolskih 
beril in jezikovnih priroč-
nikov. Jezikovno znanje je 
mladim na igriv način pos-
redovala v več knjigah, prav 
tako znanje o slovenskih pi-
sateljih, napisala je več knjig 
z versko tematiko. Za svoje 
delo je prejela več literarnih 
in drugih nagrad. 

Berti Golob nagrada Nadje Magajna

Berta Golob / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
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Letošnja zima sicer ni pri-
nesla toliko snega kot lan-
ska, pa vendar so na Veli-
ki planini, kjer umetnega 
zasneževanja nimajo, zado-
voljni. »Imeli smo kar nekaj 
lepih smučarskih dni. Le-
tos smo temeljito prenovi-
li vlečnico Zeleni rob, kar je 
poželo kar nekaj navdušenja 
med smučarji, seveda pa sta 
obratovali tudi otroška vleč-
nica Jurček ter dvosedežni-
ca Šimnovec. Največ obiska 
je bilo ob koncih tedna ter 
med šolskimi počitnicami, 
po progah Velike planine 
pa je v 19 smučarskih dneh 
smučalo okoli tisoč smučar-
jev,« nam je povedal direk-
tor družbe Velika planina 
Leon Keder in dodal, da so 
zadnji smučarski dan imeli 
3. marca, nato pa je sneg za-
radi visokih temperatur za-
čel kopneti.

Po besedah direktorja RTC 
Krvavec Srečka Retuznika je 
letošnja smučarska sezona 
na Krvavcu ena boljših v zad-
njih letih, saj beležijo od de-
set do 15 odstotkov večji obisk 
kot po navadi. »Tako kot po 
večini ostalih smučišč smo 
tudi pri nas zadovoljni s se-
zono. Kot kaže, se bomo prib-
ližali številki 180 tisoč smu-
čarjev, morda celo 185 tisoč,« 
je zadovoljen Retuznik, ki se 
sicer nadeja, da bo na Krvav-
cu moč smučati še do velike 
noči, delno pa bi smučišče 
lahko ob dobrih pogojih delo-
valo še dlje. Ob koncu sezone 
bodo 15. aprila tradicionalno 
pripravili tudi Lužo na Krvav-
cu, že sedaj pa so v polnem 
teku priprave na poletni del 
sezone, ko bodo smučarje na 

pobočjih Krvavca zamenjali 
kolesarji in pohodniki.

Veselijo se še lepih dni

Na Voglu so za zdaj z zim-
sko sezono zadovoljni. Za-
ključek sezone načrtujejo 
za 17. april, do takrat pa na-
črtujejo tudi še vrsto dogod-
kov, tako pripravljajo Ženski 
dan, dan smučanja po sta-
rem, Skor konc party in dru-
go. Glede števila smučarjev 
pravijo, da je letošnja sezo-
na kljub poznemu začetku 
primerljiva z lansko sezono. 
Mojca Šiljar s smučišča Vo-
gel pravi: »Kar smo izgubili 
v januarju zaradi pomanjka-
nja snega, smo nadoknadili 
v času šolskih počitnic in v 
marcu. Število smučarjev v 
tem mesecu je primerljivo 
lanskemu, ko je bil obisk res 
izjemen, zato se veselimo le-
pih dni, ko se število smučar-
jev še vedno povzpne tudi na 

dva tisoč. Nekaj časa za bolj-
še rezultate pa še imamo.«

Na Starem vrhu so z le-
tošnjo smučarsko sezono, 
ki so jo končali v prvih dneh 
marca, izredno zadovoljni. 
V 75 smučarskih dneh jim je 
uspelo privabiti kar 32 tisoč 
smučarjev, kar je 54 odstot-
kov več kot v pretekli sezoni, 
čeprav je bilo število smučar-
skih dni skoraj enako, je po-
jasnil vršilec dolžnosti Smu-
čarsko-turističnega cen-
tra Stari vrh Tomaž Trobiš. 
Glede na to, je dodal, da se 
tudi zaradi menjave v vrhu 
podjetja lani oktobra prak-
tično niso mogli ukvarjati s 
pripravami na smučarsko 
sezono, pa se mu tako dober 
obisk zdi še večji uspeh.

Na Soriški planini so s se-
zono, ki so jo začeli 25. de-
cembra, končali pa 19. mar-
ca, zadovoljni. Kot pravi di-
rektorica Polona Golija, je 

bila sezona boljša kot lan-
ska: »Našteli smo okoli dvaj-
set tisoč smučarjev, kar je 
približno pet tisoč več kot 
lani. Pozitiven trend je tudi 
to, da nas je obiskalo kar ne-
kaj novih smučarjev, ki jih 
do sedaj pri nas še ni bilo.«

»Imeli smo prekrasno se-
zono,« so zadovoljni v smu-
čarskem centru Cerkno. Z 
obratovanjem so končali 
minulo sredo, v 98 smučar-
skih dneh pa so gostili med 
85 in 90 tisoč smučarjev, 
kar je za trideset odstotkov 
več kot lani. Ponosni so na 
dvig števila smučarjev, ki je 
bil eden najvišjih med slo-
venskimi smučišči. »Ustre-
zna marketinška dejavnost 
nam je zagotovo povečala 
prepoznavnost, letos smo 
ponovno opazili več dnev-
nih smučarjev tudi iz Lju-
bljane in okolice ter drugih 
krajev,« so dodali.

Slovo od smučarske sezone
Večina gorenjskih smučišč je končala sezono, lepih smučarskih dni pa se do velike noči veselijo na 
Voglu in Krvavcu.

Večina gorenjskih smučišč je končala smučarsko sezono, na Krvavcu in Voglu se še veselijo 
zadnjih lepih dni. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Jana Babšek je 
predstavila program dela za 
obdobje od 2017 do 2022, v 
načrtih so dokončna preno-
va stalnih razstav obrtnih 
zbirk (tekstil, modrotisk, ko-
larstvo, kovaštvo, lesarstvo, 
mizarstvo), aktivnosti za po-
večanje obiska, kakovostni 
program za obiskovalce s 
povabilom na ogled preno-
vljenega Slovenskega smu-
čarskega muzeja, obnov-
ljenih obrtnih zbirk, med 
njimi čevljarske in usnjar-
ske, pa na ogled etnološke-
ga spomenika Kurnikove 
hiše, Taborišča Ljubelj, stal-
nih in občasnih razstav, de-
lavnic in prireditev. Urediti 
želijo restavratorsko delav-
nico, prenoviti stavbe osre-
dnjih muzejskih prostorov 
z ureditvijo parkirišč, pri-
dobiti sredstva za načrtova-
ne aktivnosti iz več virov. S 
prijavami na razne razpise 

je muzeju v zadnjih letih us-
pelo zbrati približno 165 ti-
soč evrov. V prvem manda-
tu vodenja muzeja Jane Bab-
šek so imeli 65 občasnih raz-
stav in druge dogodke, kot so 
muzejski večeri, muzejska 
noč za otroke, predavanja 
... Izdali so šest publikacij, 
odprli muzejsko trgovinico. 
Povečali so obisk; leta 2013 
so imeli 5065 obiskovalcev, 
lani 9154. Tržiški muzej ima 
štiri zaposlene in še ene-
ga za polovični delovni čas. 
Trenutno imajo prijavlje-
na dva evropska projekta, v 
vrednosti sto tisoč evrov za 
Taborišče Ljubelj in v vred-
nosti šestdeset tisoč evrov za 
nadaljevanje obnove fužine 
Germovka, oba sta v postop-
ku potrjevanja. »Aktivnosti 
potekajo v smeri, da imamo 
sodoben in zanimiv muzej s 
kakovostnim programom. 
Muzej mora biti 'živ', doži-
vetje s čim več obiskovalci,« 
je strnila Jana Babšek.

Muzej mora biti 
doživetje
Direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek je 
občinskim svetnikom predstavila program dela in 
dobila podporo za še en mandat vodenja muzeja. 

Urša Peternel

Jesenice – Glavni direktor 
družbe SIJ Acroni Jeseni-
ce je ponovno postal Slavko 
Kanalec. Kanalec je največ-
je jeseniško podjetje vodil že 
med letoma 2007 in 2014, 
torej sedem let, zatem pa je 
opravljal funkcijo izvršnega 
direktorja za tehnologijo za 
celotno Skupino SIJ. 

Na Kanalčevo mesto v SIJ 
Acroni so leta 2014 ime-
novali Blaža Jasniča, sep-
tembra lani pa zamenjali 
tudi Jasniča (ta je postal di-
rektor družbe SIJ Elektrode 
Jesenice) in na njegovo mes-
to postavili Petra Časa. A Čas 
je SIJ Acroni vodil le nekaj 
mesecev, v začetku meseca 
je iz osebnih razlogov odsto-
pil, vodenje podjetja pa je za-
časno prevzel Matija Krajnc, 
sicer izvršni direktor za fi-
nance v družbi.

Novi direktor Slavko Ka-
nalec podjetje dobro pozna, 
saj se je v njem zaposlil ta-
koj po študiju metalurgije 

(bil je tudi štipendist Acroni-
ja), nato pa je od vodje obra-
ta postopoma napredoval do 
mesta glavnega direktorja 
družbe, ki ga je zopet prev-
zel v petek. Po izobrazbi je 
Kanalec univerzitetni diplo-
mirani inženir metalurgije, 
zaključil pa je tudi magiste-
rij iz poslovodenja in orga-
nizacije (MBA) na Poslovni 
šoli IEDC Bled.

Direktor znova 
Slavko Kanalec

Slavko Kanalec je ponovno 
postal glavni direktor 
podjetja SIJ Acroni. 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica je objavila razpis za iz-
bor zasebnega partnerja za 
vzpostavitev lesnopredelo-
valnega centra, ki ga bodo po 
načrtih v javno-zasebnem 
partnerstvu gradili na ob-
močju gramoznice Graben.

»Namen statusnega jav-
no-zasebnega partnerstva 
je ustanovitev skupne druž-
be za vzpostavitev lesno-
predelovalnega centra Ra-
dovljica na območju gra-
moznice Graben. Najprej 
želi občina ugotoviti, kate-
ri od kandidatov izpolnju-
jejo pogoje, nato pa bo na 
podlagi v postopku konku-
renčnega dialoga pridoblje-
nih informacij oblikovala 

povabilo k oddaji ponudb 
in izbrala najugodnejše-
ga partnerja,« pojasnjuje-
jo. Občina Radovljica je ob-
činski podrobni prostorski 
načrt za lesnopredelovalni 
center sprejela v letu 2014, 
lani pa je občinski svet po-
trdil investicijski elaborat 
in sprejel odlok o ugotovi-
tvi javnega interesa za skle-
nitev javno-zasebnega par-
tnerstva in izvedbi projek-
ta. Vložek občine kot javne-
ga partnerja v novoustano-
vljeno družbo predstavlja-
jo zemljišča, zasebni par-
tner pa bo z denarnim vlož-
kom omogočil financiranje 
vzpostavitve lesnopredelo-
valnega centra. Rok za od-
dajo prijav na razpis je do 
24. aprila. 

Lesni center v Grabnu
Marjana Ahačič

Radovljica – Tudi v obči-
ni Radovljica bodo, pred-
vidoma s 1. aprilom, hit-
rost v prometu začeli me-
riti z radarjem. »Cilj meri-
tev je prispevati k večji pro-
metni varnosti in učinkovi-
tejšemu preprečevanju pre-
koračitev hitrosti predvsem 
na odsekih, kjer se to pogo-
steje dogaja in kjer so priso-
tni najšibkejši udeleženci v 
prometu,« pojasnjujejo za 
na Občini Radovljica, kjer 
poudarjajo, da je pobudo za 
uvedbo takšnega nadzora hi-
trosti že pred časom dal tudi 
Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. »Loka-
cije radarja bodo določene 
po posvetovanju s policijo, 

SPV, šolami, vrtci in krajev-
nimi skupnostmi, ki najbo-
lje poznajo kritične točke v 
svojem okolju, kjer je zaradi 
prekomernih hitrosti ogro-
žena varnost vseh udeležen-
cev v prometu. Pri določitvi 
lokacij bodo v pomoč tudi že 
razpoložljivi merilni podat-
ki o prekoračitvah hitrosti.« 
V Radovljici je v začetku leta 
začel delovati Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, ki 
ga je Občina Radovljica usta-
novila skupaj z Občino Nak-
lo. Za meritve hitrosti vozil 
sta se občini odločili skupaj, 
opravljali pa jih bosta v z na-
jetim stacionarnim radar-
jem, ki so ga v Naklem že 
uporabljali, ko so še delovali 
v okviru kranjskega medob-
činskega inšpektorata. 

Aprila radar v Radovljici

Kranj – Gorenjski muzej  vabi na predstavitev knjige Bučar, v 
četrtek, 30. marca, ob 18. uri v Vojnomirovi dvorani Ullricho-
ve hiše v Kranju. Predstavila jo bo njena avtorica dr. Rosvita 
Pesek, ki je v svoji tretji knjigi v zbirki Kako so gradili državo 
o pomembnih osebnostih slovenske osamosvojitve orisala 
vlogo dr. Franceta Bučarja od rojstva do smrti. 

Rosvita Pesek o Bučarju
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Tržič – Z gradbenimi deli 
bodo začeli desetega apri-
la in zaključili predvidoma 
do konca junija, investicijo, 
vredno 448 tisoč evrov, bo 
Dom Petra Uzarja financiral 
iz lastnih sredstev, ki so jih 
privarčevali z gospodarnimi 
odločitvami, poleg tega po-
večujejo tržne storitve, ena 
teh je razvoz kosil. »Na jav-
nem razpisu smo sicer za in-
vesticijo poskušali pridobiti 
sofinancirana nepovratna 
evropska sredstva, a so bili 
razpisni pogoji takšni, da bi 
naš dom moral izpolnjeva-
ti lastnosti nove stavbe, kar 
bi nam investicijo podražilo 
za milijon evrov. Zato smo 
od razpisa odstopili,« je po-
jasnila direktorica doma dr. 
Anamarija Kejžar. Temelji-
to obnovljena avla bo po nje-
nih besedah center druženja 
in aktivnosti, a bodo stano-
valcem in njihovim svojcem 
na voljo tudi manjši kotički. 
Novost bo kavarna odprtega 

tipa s ponudbo domačih 
slaščic, ki jih pripravljajo v 
domu. Uredili bodo Uzar-
jevo sobo, po katerem ima 
dom ime; v njej bodo odli-
kovanja in fotografije Petra 
Uzarja pa njegove misli, zato 
da se ohrani spomin nanj. V 
Uzarjevi sobi bo nekaj raču-
nalnikov pa čitalnica, to bo 
prostor za praznovanje roj-
stnih dni, poseben kotiček 
bodo uredili stanovalcem z 

demenco. Pročelje stavbe 
se bo pomaknilo za tri me-
tre navzven, veliko bo ste-
kla, da bo v notranjost priš-
lo čim več svetlobe, v prvem 
nadstropju bodo pridobili 
prireditveni prostor. Novost 
v prvem nadstropju bo bal-
kon, pridobili bodo še štiri 
sobe za stanovalce. »Preno-
vili bomo tudi sobo za slovo, 
Občina Tržič bo za to name-
nila štiri tisoč evrov. Prostor 

bo bolj dostojen,« je pove-
dala direktorica. Tudi zuna-
njost pred glavnim vhodom 
bo dobila novo podobo. Pos-
tavili bodo nekaj otroških ig-
ral za medgeneracijsko dru-
ženje, uredili bodo gredice 
in sprehajalno krožno pot, 
ki bo prijazna tudi do stano-
valcev z demenco. 

Izbrani izvajalec del je 
Makro 5 iz Kopra, ki je bil na 
javnem razpisu tudi naju-
godnejši ponudnik. Projek-
tant je UNI projekt. Ana-
marija Kejžar se stanoval-
cem in svojcem že vnaprej 
zahvaljuje za potrpežljivost, 
ko bo zaradi gradnje priha-
jalo do prilagoditev, hrupa. 
Prva večja investicija, ki se 
jo je lotila nova direktorica 
doma, je bila prenova stre-
he leta 2014. »Za naslednje 
leto pa načrtujemo energet-
sko sanacijo in zamenjavo 
stavbnega pohištva,« je na-
povedala Anamarija Kejžar 
in poudarila, da se veliko po-
govarjajo tudi s stanovalci in 
svojci, kaj si želijo.  

Dom bo lepši in svetlejši
V Domu Petra Uzarja Tržič bodo začeli s temeljito prenovo avle, tudi pročelje doma in zunanjost pred 
njim bosta dobila novo podobo. Novosti bosta kavarna odprtega tipa in prireditveni prostor. 

Takole bo avla v pritličju videti po prenovi.  

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški hokeji-
sti so še enkrat dokazali, da 
niso samo odlični športni-
ki, ampak tudi fantje z ve-
likim srcem. V četrtek so 
namreč z obiskom razve-
selili otroke na pediatrič-
nem oddelku Splošne bol-
nišnice Jesenice. Predsta-
vili so jim hokej, hokejsko 
opremo, jim povedali, kako 
trenirajo, podelili pa so jim 
tudi diplome, s katerimi so 
malčki postali uradni navi-
jači ekipe.

Kot so povedali v klu-
bu HDD SIJ Acroni Jese-
nice, se s takšnimi akcija-
mi želijo približati lokalni 
skupnosti. Tako so hokeji-
sti med drugim delili hra-
no na Rdečem križu Jese-
nice, obiskali Osnovno šolo 
Koroška Bela, z osnovno-
šolci v Bohinju drsali, obi-
skali Hišo sreče, decembra 

pripravili dobrodelno pro-
dajo dresov ... 

»Občutek, ko vidiš, da 
lahko vsaj enemu otroku 
polepšaš dan, je preprosto 
dober. Čeprav imamo konč-
nico in je urnik zelo napo-
ren, se take akcije vsak od 
nas rad udeleži. Mislim, 
da so tako dogodki način, 
kako lahko vsaj nekaj vrne-
mo družbi in Jesenicam,« 
je povedal najmlajši iz eki-
pe Marko Tarman, ki se je 
med malimi bolniki odlično 
znašel. Kot je povedal, je kot 
otrok tudi sam kar nekaj dni 
preležal na pediatričnem 
oddelku jeseniške bolnišni-
ce in bi bil zagotovo navdu-
šen, če bi ga takrat obiskala 
hokejska ekipa.

Kot je povedala Sandra 
Jerebic iz bolnišnice, so 
takšnih obiskov zelo veseli, 
v sklopu družbene odgovor-
nosti podpirajo tudi šport, 
zlasti jeseniške hokejiste.

Dobra srca 
hokejistov
»Občutek, ko vidiš, da lahko vsaj enemu otroku 
polepšaš dan, je preprosto dober. Čeprav imamo 
končnico in je urnik zelo naporen, se take akcije 
vsak od nas rad udeleži,« je dejal hokejist Marko 
Tarman ob obisku otrok v Splošni bolnišnici 
Jesenice.

Jeseniški hokejisti so polepšali dan otrokom na 
pediatričnem oddelku. Glavni animator je bil najmlajši iz 
ekipe Marko Tarman. / Foto: Sandi Novak

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Minuli teden so 
tudi Kranj in okoliške obči-
ne dobile ulične zbiralnike, 
v katere bodo lahko ljudje 
odlagali e-odpadke in odpa-
dne baterije. Župani so jih 
simbolno prejeli v Šenčur-
ju, kjer so podpisali dogovor 
z družbo ZEOS, nosilko pro-
jekta LIFE Gospodarjenje z 
e-odpadki, ki pod sloganom 
E-cikliraj na eko otokih in 
drugih lokacijah po Slove-
niji v sodelovanju z lokalni-
mi partnerji postavlja ulične 
zbiralnike. Kot je v Šenčurju 
povedal direktor Emil Šekić, 
jih bodo v Sloveniji postavi-
li petsto. 

Občine Kranj, Šenčur, 
Preddvor, Jezersko in Naklo 

so jih prejele 25. Dogovor z 
družbo ZEOS so podpisa-
li direktor Komunale Kranj 
Marko Kocjančič in župa-
ni Boštjan Trilar (Kranj), Ju-
rij Rebolj (Jezersko) in Ciril 

Kozjek (Šenčur), ki bodo 
svoje občane spodbujali k lo-
čenemu zbiranju teh odpad-
kov. Gre za hitro rastoče od-
padke, ki jih je že trikrat več 
kot običajnih komunalnih 

odpadkov. Doslej so jih v za-
bojnikih za ločeno zbiranje 
zbrali okoli 650 kilogramov 
letno, bližnji cilj je tono na 
leto, smo slišali na srečanju 
v Šenčurju.

E-ciklirali bodo še v petih občinah 
Ulične zbiralnike so dobile tudi občine Kranj, Preddvor, Naklo, Jezersko in Šenčur.

Od leve: Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj, župani Jurij Rebolj, Ciril Kozjek in 
Boštjan Trilar s predstavnikoma družbe ZEOS / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na letošnji občinski 
razpis za sofinanciranje lju-
biteljske kulturne dejavnosti 
se je prijavilo 17 tržiških dru-
štev, en prijavitelj ni izpol-
njeval vseh pogojev. Največ 
poudarka namenjajo ljubi-
teljski kulturi in nevladnim 

organizacijam ter društvom 
v tem okviru.

Za sofinanciranje letos na-
menjamo dobrih 68 tisoč 
evrov,« je povedal tržiški žu-
pan Borut Sajovic. Med do-
godki omenimo letošnja vi-
soka jubileja: 90-letnico Pi-
halnega orkestra Tržič in 
80-letnico Foto kluba Tržič. 

»Tržiška kulturna društva 
delujejo na širokem spek-
tru delovanja. Razdelitev de-
narja je omejena s pravilni-
kom za razdelitev razpisnih 
sredstev, občinska komisi-
ja, zadolžena za upošteva-
nje tega, pa ima težko delo. 
Projektov in društev je vsako 
leto več in vse kvalitetnejši so, 

finančna pogača pa ostaja bolj 
ali manj enaka. Gre pa zahva-
la občini, da sredstev za kul-
turo ne zmanjšuje. V prihod-
nje se napoveduje spremem-
ba pravilnika, ki bo omogoči-
la bolj dinamično razporeja-
nje sredstev med društva,« je 
povedal David Ahačič, pred-
sednik ZKO Tržič. 

Razdelili denar za ljubiteljsko dejavnost

Tržič – Zaradi nerešenih denacionalizacijskih in zemljiških 
vprašanj v Ročevnici se bodo tržiški občinski svetniki v pri-
hodnjih dneh sestali na izredni seji. Zahtevo za njen sklic so 
minuli torek vložili svetniška skupina Zagon in svetnik SMC. 
Nekateri krajani so namreč leta 1989 od Občine Tržič kupili 
zemljišča, ki jih je prodajala v imenu takratne kmetijske zadru-
ge, vendar pa občina ni nikdar izvedla vpisa v zemljiško knjigo. 
Kasneje je upravna enota ista zemljišča vrnila denacionaliza-
cijskih upravičencem, ki zdaj od prizadetih krajanov zahtevajo 
plačilo najemnine, prihaja pa tudi že do izvršb. »Pred osmimi 
dnevi je bil pri enem od lastnikov rubežnik, ki je napovedal, 
da bo zaplenil zemljo. Kako bo to fizično izvedel, si nihče ne 
predstavlja, ker gre meja po sredi garaž, ut in vrta,« je na vče-
rajšnji novinarski konferenci povedal občinski svetnik Klemen 
Belhar in pojasnil, da so sklic izredne seje zahtevali, ker so 
prepričani, da je občina povzročila to stanje, »da bi vmes lahko 
oškodovanim prebivalcem na različne načine pomagala, pa jim 
ni«. Včeraj sicer še ni bilo povsem jasno, kdaj bo izredna seja. 
Župan Borut Sajovic je včeraj sklical izredno sejo za četrtek, 
a bi po mnenju Belharja to moral storiti v soboto do polnoči, 
ker da je sejo dolžan sklicati v sedmih dneh in svetnikom gra-
divo posredovati vsaj tri dni pred sejo. Zato so predlagatelji v 
nedeljo sami sklicali izredno sejo, in sicer za sredo. 

O problematiki v Ročevnici na izredni seji
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Minuli teden so 
se na prijateljskem obisku v 
Preddvoru mudili predstav-
niki občin Blace iz Srbije in 
hrvaškega Vodnjana. Srb-
ski gostje, predsednik obči-
ne Zoran Jozić, načelnik ob-
činske uprave Zoran Milu-
tinović in sekretar za kultu-
ro v občini Blace Dejan To-
mić, so si prvi dan obiska 
skupaj s preddvorskim žu-
panom in podžupanom Mi-
ranom Zadnikarjem in Ja-
nezom Brolihom ogleda-
la Preddvor, obiskali Sv. Ja-
kob, Kokro in čebelarstvo 
Kokl v Potočah. Tudi gostu-
joči župan iz občine Blace je 
namreč navdušen čebelar. 
Drugi dan so sprejeli še de-
legacijo iz Vodnjana, v kate-
ri so bili načelnik županove-
ga urada Filip Macan, sveto-
valec za protokol Moris Ivan-
čič in sekretar za šolstvo in 
gospodarstvo Edo Cetina. 

Ogledali so si obrata Jelovi-
ce in Energetike v Preddvo-
ru, obiskali Planico in Bled, 
osrednji dogodek pa je bilo 
srečanje s preddvorski-
mi občinskimi svetniki, 

predstavniki društev in pod-
jetij, kjer so drug drugemu 
ob projekcijah predstavili 
svoje kraje in aktualno do-
gajanje. Ob tej priložnos-
ti so podpisali tudi pismo o 

nameri sodelovanja med ob-
činami. Zadnji dan obiska 
so si ogledali preddvorske 
znamenitosti ter obiskali Vr-
tec Storžek in osnovno šolo.

»V pismu o nameri smo 
predvideli najprej sodelova-
nje treh občin na ravni dru-
štev, ki ga želimo razširi-
ti tudi na gospodarstvo, tu-
rizem in druge dejavnosti, 
razmišljamo pa tudi o mož-
nosti, da bi skupaj kandidi-
rali za kak evropski projekt,« 
je o vsebini sodelovanja z ob-
činama Blace in Vodnjan de-
jal župan Miran Zadnikar. Z 
občino Vodnjan pri Pulju so 
Preddvorčani prijateljske 
stike navezali že predlani, 
najprej na ravni županstva, 
lani pa še na področju kul-
ture. Na novembrskem obi-
sku na tamkajšnjih Dnevih 
olivnega olja so se seznanili 
tudi s srbskimi kolegi iz ob-
čine Blace in takrat je nasta-
la zamisel o prijateljskih sti-
kih in sodelovanju.

Prijatelji v bližnjih državah
V Preddvoru sta bili na obisku delegaciji iz Hrvaške in Srbije, podpisali so listino o sodelovanju. 

Prvi možje občin Preddvor, Blace in Vodnjan so podpisali 
listino o sodelovanju / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Planica nad Crngrobom – 
»Letos mineva 85. leto, od-
kar se je tu v Rovtu del Sel-
ške čete prebijal iz veliko 
močnejšega sovražnikove-
ga obroča. Pri tem je pad-
lo 15 partizanov, med njimi 
tudi komandant Stane Ža-
gar. Naša naloga je, da spoš-
tujemo vrednote, za katere 
so dali svoja življenja. In to 
je naša svoboda,« je v ime-
nu gostiteljev poudaril pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Jošt Ivan Rakovec ter v ime-
nu krajevnih skupnosti Bi-
tnje, Jošt in Žabnica pozdra-
vil udeležence sobotne spo-
minske svečanosti na čelu s 
predsednikom organizacij-
skega odbora Janezom Ko-
širjem. 

Delegacije Mestne obči-
ne Kranj, Krajevnih skup-
nosti Bitnje, Jošt in Žab-
nica, Združenja borcev 
za vrednote NOB Kranj, 
Združenja borcev za vred-
note NOB Škofja Loka, 
Združenja borcev za vred-
note NOB Srednja Dobra-
va, Policijskega veteranske-
ga društva Sever Gorenjske 
in območnega združenja 
veteranov vojne za Slove-
nijo Kranj, Združene levi-
ce Kranj, Združenja borcev 
za vrednote NOB Stražišče 
in Združenja za vrednote 

NOB Bitnje in Žabnica so 
nato položili vence k spo-
meniku.

»Resnično vedenje o pre-
teklosti bi pomagalo pri ra-
zumevanju in soočenju s 
sedanjostjo. Ne dovolimo 
zamegljevanja in potvarja-
nja zgodovinskim medvoj-
nih in povojnih dejstev, ki 
naj rehabilitirajo krvavo ko-
laboracijo. Spoštujmo pri-
dobitve partizanskega boja, 
za katere so mnogi žrtvo-
vali svoja dragocena življe-
nja,« je med drugim pove-
dal slavnostni govornik na 
Planici, predsednik Obmo-
čnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Kranj 
Anton Rešek - Zvone, in se 
je zahvalil vsem, ki so vsa 
leta po drugi svetovni vojni 
vzorno skrbeli za vsa spo-
minska obeležja ter tako 
pripomogli, da junaška de-
janja borcev ne bodo poza-
bljena. 

»Povojna, predvsem pa 
sedanja generacija, mora 
gojiti medsebojno zaupa-
nje in odločanje o sožitju 
in ne o razdruževanju. Za-
kaj pozabljamo na vredno-
te partizanskega boja? Te bi 
nam v sedanjem času mo-
rale biti temelj združevanja 
in povezovanja,« je tudi po-
vedal Anton Rešek - Zvone 
ter dodal, da smo Slovenci 
marsikaj sposobni narediti 

sami, brez tuje pomoči. »Iš-
čimo ideje in imejmo cilje 
svojega razvoja brez orožja 
in vojne, kajti vojna je veli-
ko zlo in gorje za človeštvo. 
Slovenski narod je v drugi 
svetovni vojni dosegel iz-
reden uspeh in ga nadgra-
dil v osamosvojitveni vojni 
leta 1991 v obrambi in zaš-
čiti komaj rojene samostoj-
ne države Slovenije. Dolžni 
smo skrbeti za te pridobitve 

in bodimo ponosni na svojo 
bogato preteklost.«

Za kulturni program na 
slovesnosti na Planici so 
poskrbeli Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj, učen-
ci Osnovnih šol Staneta Ža-
garja in Žabnice, Mešani 
pevski zbor Svoboda Straži-
šče, mezzosopranistka Dar-
ja Resnik Debevc, voditelji-
ca Jelka Štular ter vojaki Slo-
venske vojske.

Spoštovanje preteklosti za sedanjost
Minulo soboto so se na Planici nad Crngrobom spomnili preboja Selške čete Cankarjevega bataljona ter 
petnajst padlih partizanov, spominska slovesnost pa je bila včeraj še v Vojašnici Petra Petriča v Kranju.

Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Kranj Anton Rešek - Zvone je bil slavnostni 
govornik na sobotni spominski svečanosti na Planici.

Samo Lesjak

Šenčur – V spomin na tra-
gedijo Pipanove in Sušniko-
ve družine v Šenčurju v času 
druge svetovne vojne je kra-
jevno Združenje borcev za 
vrednote NOB pripravilo sve-
čano srečanje in položilo ve-
nec k spominski plošči na Pi-
panovi hiši. Tragične dogod-
ke, na katere spomin ne sme 
zbledeti, je povzel slavnostni 
govornik Franc Kržan, pred-
sednik KO borcev za vred-
note NOB Šenčur ter pred-
sednik NO Združenja bor-
cev za vrednote NOB Kranj. 
Že 19. maja 1941 so napre-
dne sile v Šenčurju ustanovi-
le odbor Osvobodilne fronte, 
aktivisti so se zbirali v Pipa-
novi hiši in tam je bila spre-
jeta tudi odločitev o ustanovi-
tvi Kokrške čete. Odporniško 
gibanje je pogumno vztraja-
lo navkljub nasilnim deja-
njem okupatorja zoper do-
moljube in civilno prebival-
stvo. 8. marca 1942 so okupa-
torji po predhodni izdaji po-
žgali Pipanovo in Sušnikovo 
domačijo, umrlo je pet ljudi, 

v ognju pa sta zgorela tudi 
mama Marija in šestnajstle-
tni sin Janko Pipan. Mlajša 
otroka Rozi in Viktorja so va-
ščani rešili. Franc Kržan je 
poudaril pomembnost ohra-
njanja spomina na žrtve tra-
gičnega dogodka, obenem pa 
se moramo zavedati dragoce-
nosti svobode in miru, izbo-
jevane s strani NOB v okvi-
ru zavezniške koalicije pro-
ti fašizmu in nacizmu. Tak-
rat so se rojevale vrednote so-
lidarnosti, domoljubja in to-
varištva, ki so dragoceno iz-
ročilo tudi današnji mla-
di generaciji. Do te imamo 
dolžnost, da jim omogočimo 
izobrazbo ter delovna mesta, 
da bodo lahko s svojim zna-
njem in delom ustvarjali bla-
ginjo vseh. Zato je zadnji čas, 
da se politika začne zaveda-
ti svojega poslanstva, odloča-
nja o usodi slovenskega na-
roda in usklajevanja stališč v 
dobro in napredek vseh drža-
vljanov, je sklenil govornik. 
V kulturnem delu srečanja 
sta nastopila ljudska pevka 
Vida Šušteršič in mladi har-
monikar Matic Čebulj.

Svečanost ob 
obletnici tragedije

Na spominski slovesnosti pri Pipanovi hiši je Franc Kržan 
v svojem nagovoru povzel tragične dogodke v Šenčurju v 
času druge svetovne vojne. / Foto: Samo Lesjak

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V projekt Večge-
neracijski center Gorenjske, 
ki ga izvaja Ljudska univerza 
Kranj, se je vključila tudi Ob-
čina Preddvor. Projekt je na-
menjen povezovanju gene-
racij pri številnih brezplač-
nih dejavnostih. Kot je po-
vedala koordinatorica de-
javnosti v občini Darja Dela-
vec, so s programi sicer skro-
mno začeli že februarja, za 
april in maj pa je na urni-
ku že okoli dvajset aktivno-
sti. »Iskreno se zahvaljujem 
vsem predstavnikom lokal-
ne skupnosti, ki so tako zav-
zeto pristopili k sodelovanju 
za mesec april in maj – in 
to dokazuje, da bomo v nas-
lednjih mesecih v program 

uvrstili še kakšno novo ak-
tivnost, ki bi jo kot prosto-
voljec bil pripravljen izvaja-
ti katerikoli občan naše ob-
čine in svoje znanje podeliti 
z drugimi,« pravi Delavčeva. 

V program so vključili šolo, 
vrtec, dom starejših občanov 
in več društev. Sogovornica 
še pravi, da za sodelovanje iš-
čejo dijaka ali dijakinjo, štu-
denta ali študentko, ki bi bil 
vsaka dva tedna pripravljen 
prostovoljno nuditi »prvo 
pomoč« pametnih telefonov 
za starejše in naučiti starejše 
osnov katerega koli tujega je-
zika. Lahko se javi tudi ose-
ba, ki trenutno nima zaposli-
tve, pa bi ji to pomagalo pri 
vključevanju med ljudi, vabi 
Delavčeva. Oglasijo naj se ji 
na telefon 041 741 155. 

Večgeneracijski programi 
že v teku
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Jasna Paladin

Motnik – Z izbrano varianto 
trase prenosnega plinovoda 
Kidričevo–Vodice niso zado-
voljni ne na Občini Kamnik, 
še manj pa krajani Motniške 
doline, ki o izbiri trase – če-
tudi so lastniki zemljišč, ki 
se jih načrtovani poseg naj-
bolj tiče – niso bili obveščeni. 
Ker gre za območje, ki geolo-
ško velja za zelo zahtevno in 
s številnimi varstvenimi reži-
mi, prav tako pa trasa deloma 
poteka po naseljenih obmo-
čjih, so bili nad sklepom vla-
de zelo presenečeni.

Krajani so se že pred dvema 
letoma združili v civilno ini-
ciativo, saj so pričakovali, da 
bodo tako s strani države ob-
veščeni o aktivnostih, ki se iz-
vajajo na njihovih zemljiščih, 
a za izbrano varianto so pred 
nekaj tedni izvedeli iz medijev 
in s strani občine. »Trasa gre 
večinoma po vseh zemljiščih 
tukajšnjega dela doline, naj-
bolj pa nas skrbi kar 500-me-
trski varovalni pas, kar je 

absurd. Razlagajo nam sicer, 
da ta pas ne predstavlja no-
benih ovir za gradnjo na tem 
območju, a ker živimo v drža-
vi, kjer pravne norme ne ve-
ljajo za vse, tu nastane pro-
blem. Uradno rezervacij, ki 
bi nam preprečevale prido-
bivanje gradbenih dovoljenj, 
še ni, a ob vlogi dokumenta-
cije za gradbene posege nam 

uradniki, da bi zaščitili sebe, 
postavijo vrsto pogojev, ki šte-
vilne odvrnejo od gradnje,« je 
razočaran Jernej Resnik iz 
Bele, eden od treh vodij Ci-
vilne iniciative Motnik - Špi-
talič, ki sicer združuje okoli 
petnajst članov.

Najbolj jih skrbi to, ker 
projekt ni časovno oprede-
ljen in ne vedo, kdaj naj bi 

plinovod sploh gradili, prav 
tako še ni znano, kdaj bo jav-
na razgrnitev. »Na ministr-
stvu nas sicer mirijo, da pro-
jekt še ne bo tako kmalu rea-
liziran, a v resnici nas skrbi 
prav to. Slabe izkušnje z va-
rovalnim pasom imamo že 
zaradi avtoceste, ko je veljal 
moratorij na gradnjo in sta 
zato Motnik in Špitalič os-
tala prazna. Po dolini ima-
mo že dva daljnovoda in če 
bo zdaj veljal še ta 500-metr-
ski varovalni pas – četudi se 
še dolgo ne bo gradil plino-
vod – bo dolina znova zamr-
la,« je zaskrbljen Resnik, si-
cer lastnik ribogojnice, ki bi 
jo tudi rad razširil, pa ne ve, 
ali bo v varovalnem pasu to 
zdaj mogoče. Krajani so za-
skrbljeni tudi nad podatki, 
da naj bi se po dolini le za-
radi plinovoda posekalo 400 
hektarov gozda. 

Želijo si, da bi se tesne-
je povezali vsi lastniki – od 
Kidričevega pa do Vodic, saj 
bi bili le tako glasen sogovor-
nik državi.

Opozarjajo na posledice 
gradnje plinovoda
Krajani Motniške doline so že dve leti združeni v Civilni iniciativi Motnik - Špitalič, a opozarjajo, 
da bodo zdaj še bolj aktivni, saj si želijo, da bi jih država kot lastnike zemljišč bolj upoštevala pri 
načrtovanju gradnje plinovoda, ki bo potekala tudi skozi njihove kraje.

Jernej Resnik iz Bele je eden od treh vodij Civilne iniciative 
Motnik - Špitalič.

Kamnik – Občina Kamnik v sredo, 29. marca, na rojstni dan 
rojaka Rudolfa Maistra, praznuje občinski praznik. Pester 
program prireditev traja že vse od sredine marca in se bo 
zaključil v začetku aprila, vrhunec praznovanja pa bo prav v 
sredo, ko občina vabi na osrednjo slovesnost. Že ob 16.30 se 
bo na Glavnem trgu začel promenadni koncert Mestne godbe 
Kamnik, ob 17. uri pa bo potekala proslava s položitvijo venca 
k spomeniku Rudolfa Maistra s sodelovanjem Častne enote 
Slovenske vojske. Slavnostna govornica bo ministrica za ob-
rambo Andreja Katič. V kulturnem programu bo nastopil Or-
kester Slovenske vojske. Druženje se bo nadaljevalo v Domu 
kulture Kamnik, kjer se bo ob 18. uri začela slavnostna seja s 
podelitvijo občinskih priznanj. V kulturnem programu bodo 
nastopili Mestna godba Kamnik, Mešani pevski zbor Cante-
mus Kamnik in vokalna zasedba Sanjska dekleta.

Občina Kamnik praznuje občinski praznik

Mateja Rant

Škofja Loka – »Mladi so opa-
zili, da so si zelo podobni, 
šolska praksa pa se med dr-
žavami razlikuje. A ob tem 
so tudi ugotovili, da ideal-
nega sistema ni,« je po sre-
čanju evropskih gimna-
zij strnil ravnatelj Gimna-
zije Škofja Loka Jože Boga-
taj. Za tematiko letošnje-
ga srečanja so izbrali delo 

razrednika, razen tega pa so 
poudarili še nekatere druge 
aktualne teme, kot je sodelo-
vanje šole s starši in kršenje 
pravil šolskega reda. Sko-
zi različne delavnice so ob-
likovali pobude in predloge 
za izboljšanje dela v razredu.

Na tovrstnem delovnem 
srečanju so se predstavni-
ki takrat šestih gimnazij 
prvič sestali pred dvema le-
toma na pobudo Zemunske 

gimnazije iz Srbije. Letos 
so poleg Zemunske gim-
nazije gostili še predstavni-
ke Gimnazije Dositelj Obra-
dović iz Romunije, Gimna-
zije Jovan Dučić iz Bosne 
in Hercegovine, madžar-
ske Gimnazije Nikola Tesla 
in Gimnazije Orče Nikolov 
iz Makedonije, prvič pa sta 
se jim pridružili partnerski 
šoli, to sta danska Gimnazi-
ja Himmelev in Gimnazija 

Joachim Hahn iz Nemčije. 
Učitelji so po besedah Jo-
žeta Bogataja med drugim 
razglabljali o problemati-
ki, ki jo prinaša šolski vsak-
dan – od nemotiviranih di-
jakov, ki manjkajo pri po-
uku, do sodelovanja s star-
ši in evalvacije učiteljevega 
dela. »Veliko vlogo so ime-
li tudi dijaki, ki so se odlič-
no izkazali tako v suverenih 
predstavitvah svojih mest in 
šol kakor tudi v konkretnih 
predlogih za kakovostnej-
še delo v razredu,« jih je po-
hvalil ravnatelj. Kot so ugo-
tavljali v razpravi z drugimi 
šolami, so prakse zelo raz-
lične, zato so skupaj posku-
šali najti najustreznejše re-
šitve. Po Bogatajevih bese-
dah so v njihovi šoli že pred 
časom uvedli vprašalnike za 
dijake in njihove starše, da 
bi dobili povratno informa-
cijo o delu učiteljev. »Njiho-
ve pripombe, pohvale in su-
gestije predstavljajo obve-
zna izhodišča pri načrtova-
nju dela v prihodnjem šol-
skem letu.«

Za izboljšanje dela v razredu
V Gimnaziji Škofja Loka so pretekli teden na tretjem srečanju gostili predstavnike osmih evropskih 
gimnazij. Tokrat so se posvetili razredništvu.

V Gimnaziji Škofja Loka so gostili tretje srečanje evropskih gimnazij. / Foto: Primož Pičulin

Vodice – V Vodicah tudi letos nadaljujejo menjavo vodovodnih 
cevi. Za projekt v vrednosti približno 35 tisoč evrov so od Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj uspeli pridobiti dobrih 18 tisoč 
evrov sredstev. Občina skupaj s Komunalo Vodice skrbi za 
menjavo azbest-cementnih cevovodov in vzdrževanja, zaradi 
česar, kot pravijo, skorajda ne prihaja več do motenj v oskrbi s 
pitno vodo. Letos nadaljujejo z obnovo na trasi farma–Repnje, 
ki predstavlja eno najpomembnejših vodovodnih vej, saj se 
prek nje napaja celotno zahodno območje občine. V prejšnjih 
letih so zamenjali že 430 metrov cevi od farme prek regionalne 
ceste, letos pa z obnovo nadaljujejo v smeri proti Repnjam. 
V obrobje cestišča bodo umestili 410 metrov polietilenskih 
tlačnih cevi – namesto sedanjega poteka prek poljskih in goz-
dnih površin, zaradi česar bo v prihodnje tudi vzdrževanje 
lažje, preprečevalo pa bo tudi morebitno nastajanje poslovne 
škode na obdelanih kmetijskih površinah v primeru poškodb 
na vodovodu. Na občinski upravi se nadejajo, da bo konec 
meseca po opravljenih mikrobioloških analizah v Repnje že 
pritekla voda po novem omrežju.

Nadaljujejo menjavo vodovodnih cevi

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik danes, 28. 
marca, ob 19. uri vabi na pogovor o knjigi Zavetje v pečevju. 
Gre za zgodbo alpinista, novinarja in pisatelja Janeza Gre-
gorina, ki je pripoved objavljal kot podlistek od avgusta 1941 
do januarja 1942 s psevdonimom Igor Zagrenjen. Pripoved 
govori navidezno o francoski okupaciji leta 1810, ko pridejo 
Francozi pod kamniške planine, dejansko pa gre za pripoved 
o nemško-italijanski okupaciji. Gradivo in podatke za knjigo je 
zbral in uredil France Malešič, z njim se bo pogovarjal urednik 
Planinskega vestnika Vladimir Habjan.

Pogovor o knjigi Zavetje v pečevju

KRATKE NOVICE

Cerklje – V Petrovčevi hiši v Cerkljah je tamkajšnji zavod za 
turizem v sodelovanju z društvi in posamezniki pripravil tra-
dicionalno razstavo velikonočnih in pomladnih aranžmajev, 
ki bo na ogled do petka, 21. aprila, v delovnem času Turistič-
no-informacijskega centra Cerklje in knjižnice. Razstavo so 
slovesno odprli s krajšim kulturnim programom, v katerem 
so sodelovali s pesmijo in plesom otroci in vzgojiteljice iz 
Vrtca Murenčki iz Cerkelj, program pa je domiselno pove-
zovala Alojzija Korbar Tacar. Skupaj je na ogled 420 vezenih 
velikonočnih prtov, prtičkov, voščilnic in drugih dekorativnih 
vezenin za pokrivanje košar za nošenje jedi k »žegnu« ter več 
vezenih pirhov, cvetličnih velikonočnih aranžmajev, butaric, 
uporabne in okrasne keramike ter likovnih del. 

Velikonočna razstava v Cerkljah

Svoje izdelke so na ogled postavile kmečke žene iz Cerkelj.
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Igor Kavčič

Kranj – Letošnje državno 
tekmovanje mladih glasbe-
nikov (TEMSIG) je v svoji 
skoraj polstoletni zgodovi-
ni prvič potekalo na Gorenj-
skem, izpeljale pa so ga glas-
bene šole Jesenice, Radovlji-
ca, Kranj, Škofja Loka in Tr-
žič. Na Jesenicah so tekmo-
vali tolkalci, v Radovljici je 
potekalo tekmovanje v di-
sciplinah komorne skupi-
ne z godali in trobenta, tek-
movalne discipline v Kranju 
so bile pozavna, bas pozav-
na, tuba, evfonij in klavirski 
duo, v Škofji Loki rog, tam-
burica in jazz solo, v Trži-
ču pa so tekmovali harmo-
nikarji in kitarski dui. Na 
državno tekmovanje so se 
uvrstili najboljši s predho-
dnih regijskih tekmovanj, v 
vseh disciplinah se je tako 
strokovnim žirijam predsta-
vilo kar 579 tekmovalcev.

Glasbene šole so vsaka v 
okviru svojih prostorskih 
zmožnosti poskrbele, da so 
tekmovalci in njihovi spre-
mljevalci imeli kar najboljše 

pogoje za nastope, hkrati pa v 
šolah nista bila bistveno okr-
njena redno delo in glasbeno 
izobraževanje. »Tekmovanje 
je bilo za nas nekaj novega, 
pozitivnega. Na šolo je priš-
lo ogromno novih obrazov – 
tekmovalcev, mentorjev, ko-
repetitorjev in seveda tudi ži-
rantov, kar je zagotovo pope-
strilo dogajanje na šoli,« o ži-
vahnem utripu v tekmoval-
nih dneh v kranjski glasbe-
ni šoli razmišlja ravnateljica 
kranjske glasbene šole Petra 
Mohorčič. Njen ravnateljski 
kolega Franci Podlipnik je 
v prostorih tržiške glasbene 
šole v štirih dneh gostil kar 
130 tekmovalcev: »Zato smo 
zaradi majhnega števila učil-
nic redni pouk v teh dneh 
morali prestaviti na druge 
termine. Veseli me, da smo 
za nemoteno izvedbo skr-
beli tako rekoč vsi sodelavci 
šole.« V radovljiški glasbe-
ni šoli je tekmovanje poteka-
lo pet dni. »Ob sodelovanju 
celotnega kolektiva pri orga-
nizaciji tekmovanj je redni 
pouk potekal skoraj nemote-
no, saj je pri večini učiteljev 

pouk odpadel le enkrat, mo-
goče dvakrat,« je povedal 
ravnatelj Marko Možina. Po-
dobno je bilo tudi na Jeseni-
cah in v Škofji Loki. 

Med zlatimi tudi Gorenjci

Na državnem tekmovanju 
se je izkazalo kar nekaj učen-
cev gorenjskih šol, saj jih je 
več prejelo zlate plakete, prav 
tako tudi srebrne in bronaste 
plakete in ob tem prva, dru-
ga in tretja mesta. Odlični so 
bili jeseniški glasbeniki, saj 
je tolkalec Valentin Ravnik 
med džezovskimi solisti po-
segel po zlatu in prvem mes-
tu, med komornimi skupi-
nami z godali in klavirjem je 
bil zlat s tretjo nagrado Kla-
virski trio MET (Tezej Križa-
nič Žorž, Eva Kramar, Mar-
ko Ponjavić), zlato plaketo in 
posebno priznanje je preje-
la harmonikarica Zala Zarja 
Mesec, zlati pa so bili še Duo 
viol (Tinkara Jan in Kristina 
Klara Čušin), tolkalec Domi-
nik Čepič in trobentač Kevin 
Kuralt. V Škofji Loki imajo 
uspešne harmonikarje, saj 

sta zlati plaketi v svojih sta-
rostnih kategorijah osvoji-
la Matevž Hostnik z drugo 
nagrado in Jakob Florjančič 
s tretjo nagrado. Z zlato pla-
keto in tretjo nagrado sta se 
izkazala tudi kitarski duo Re-
beka Cankar in Timotej Pivk 
ter pozavnist Lenart Maček. 
Iz kranjske glasbene šole 
prihaja zlati kitarski duo Vita 
Blagovič in Kim Klančar, ki 
je hkrati prejel tudi prvo nag-
rado in dve posebni prizna-
nji za izvedbi. S srebrnimi 
priznanji sta se odrezala Ja-
kob Grašič, ki je med pozav-
nisti prejel drugo nagrado, 
prav tako je bil srebrn An-
drej Jelenc, ki je v svoji staro-
stni kategoriji tube prejel tre-
tjo nagrado. Uspešni so bili 
tudi učenci radovljiške glas-
bene šole. Z zlatimi plaketa-
mi sta se v svojih starostnih 
kategorijah izkazala harmo-
nikarja Jan Burja in Jure Pa-
vlič, prav tak pa je zlato plake-
to med učenci trobente pre-
jel Jakob Arih. V tržiški glas-
beni šoli so uspeli z dvema 
srebrnima in eno bronasto 
plaketo.

Gorenjska gostila mlade glasbenike
Med 6. in 20. marcem so v petih gorenjskih glasbenih šolah v okviru 46. Tekmovanja mladih 
glasbenikov Slovenije gostili skoraj šeststo obetavnih učencev. Med najboljšimi tudi Gorenjci.

Igor Kavčič

Kranj – S pregledno razstavo 
kipar, slikar, ilustrator in li-
kovni pedagog Pater Abram 
obeležuje šestdeseti življenj-
ski jubilej, ki ga je praznoval 
v preteklem letu, hkrati pa 
tudi 35-letnico umetniške-
ga ustvarjanja. Šolal se je na 
Akademiji lepih umetnosti v 
Benetkah in nadaljeval podi-
plomski študij na ljubljanski 
Akademiji za likovno umet-
nost. Za njim je več kot pet-
deset samostojnih in štiri-
deset skupinskih razstav ter 
zbirka likovno opremljenih 
knjig, med katerimi je naj-
bolj znana večkrat ponatis-
njena uspešnica pisatelja Je-
ana Gionoja Mož, ki je sadil 
drevesa, ki jo je Peter Abram 
opremil z barvnimi lesorezi.

Peter Abram je v motivi-
ki iz narave v prvi vrsti zvest 
Krasu, kjer v vasici Pedro-
vo nad Branikom tudi živi 
in ustvarja. Za svojo likov-
no pripoved uporablja naj-
raje le malo potez in le ne-
kaj barvnih odtenkov in 
tako s svojimi deli nakazuje 
svet miselnih praoblik. Svo-
je likovno področje namreč 
poglablja z raziskovanjem 

izvornih vzgibov, iz katerih 
nastajajo oblike pojavnega 
sveta, na čemer temeljijo 
tudi načela geometrij, staro-
davnih arhitekturnih znanj 
in odnosa do okolja, sood-
visnosti med človekom in 
stvarstvom. 

»Likovni opus Petra Ab-
rama je po formalni plati 
raznolik, po vsebinski plati 
pa iskren in avtentičen. Li-
kovnik je vselej ostal zvest 
samemu sebi, saj njegova li-
kovna dela v polni meri od-
ražajo avtorjevo percepcijo 

sveta, odnos do sveta in 
bivanja. Nikoli ni podle-
gel namigom o konjuktur-
nosti aktualnejših oziro-
ma agresivnejših in medij-
sko prepoznavnejših likov-
nih praks in procesov so-
dobne umetnosti, ki dopuš-
čajo zunajumetnostne učin-
ke. V več kot treh desetletjih 
kontinuiranega ustvarjalne-
ga dela smo lahko bili pri-
ča premišljenemu likovne-
mu razvoju, ki je kljub raz-
ličnim vsebinskim in in-
terpretativnim poudarkom 

ohranil intimen značaj,« je 
zapisal kurator razstave mu-
zejski svetnik ddr. Damir 
Globočnik. Pri pripravi raz-
stave so sodelovali trije mu-
zeji in galerija. Po razstavi v 
okviru Gorenjskega muzeja 
v Kranju, ki bo na ogled do 
9. aprila, bosta v aprilu sle-
dili še razstavi v Mestni gale-
riji Nova Gorica in v Galeri-
ji Šivčeva hiša v okviru Mu-
zejev radovljiške občine, je-
seni pa bodo Abramova dela 
na ogled tudi v Galeriji Lju-
bljanski grad.

Človek in stvarstvo
V Galeriji Mestne hiše v Kranju je na ogled pregledna razstava akademskega kiparja Petra Abrama. 
Predstavlja se tako s kipi kot slikami. Številna publika pospremila odprtje razstave.

Na odprtju razstave začetek meseca. Avtor razstavljenih del Peter Abram je drugi z desne. 
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Igor Kavčič

Kranj – Kot je zadnja leta 
tradicija, se Teden sloven-
ske drame začenja 27. mar-
ca ob svetovnem dnevu gle-
dališča. V ta namen so na 
odprtju, slovesnost je reži-
rala Neda R. Bric, prebra-
li tudi obe gledališki posla-
nici – mednarodno je tok-
rat napisala francoska igral-
ka Isabelle Huppert, avtor 
letošnje slovenske poslani-
ce pa je pisatelj, pesnik, dra-
matik ter gledališki, radijski, 
filmski in televizijski režiser 
Vinko Möderndorfer. »Gle-
dališče je zdravilno. Zdravi 
družbo. Ima sposobnost, da 
nas ponovno spomni na etič-
ne in moralne vrednote. Gle-
dališče je tudi sámozdravil-
no. Sámo izvrže zlonamer-
ne lažnivce, nastopače, puh-
loglavce, ki v gledališču vidi-
jo zgolj promocijo svoje ne-
umnosti in človeške plitkos-
ti. Gledališče je potrpežljivo. 
Kot ljubezen. Gledališče je 
tek na dolge proge,« je med 
drugim v poslanici poudaril 
Möderndorfer, tudi predse-
dnik Upravnega odbora Pre-
šernovih nagrad.

Po slavnostnih nagovorih 
ministra za kulturo Antona 
Peršaka, kranjskega župa-
na Boštjana Trilarja in gosti-
teljice, direktorice Prešerno-
vega gledališča Mirjam Dr-
novšček so prav tako po tra-
diciji zadnjih let podelili sta-
novske nagrade Združenja 
dramskih umetnikov Slove-
nije. V nadaljevanju je sledila 
še prva uprizoritev iz tekmo-
valnega programa, dramo 
Plovemo Dominika Smo-
leta režiserke Jane Menger 

v izvedbi Anton Podbevšek 
teatra iz Novega mesta. Da-
nes se bo začela Delavnica 
dramskega pisanja z men-
torico Simono Semenič, do 
petka pa bodo na sporedu še 
predstave: danes, 28. marca, 
Mi, evropski mrliči v izved-
bi SMG in Dogodek v mes-
tu Gogi (Událost v městeč-
ku Goga), Divadlo F. X. Šal-
dy, Liberec, Češka. Jutri, 29. 
marca, bosta sledili predsta-
vi Vladimir v izvedbi Tea-
tra Ekipa, Varšava, Poljska, 
in Butnskala v koprodukci-
ji Prešernovega gledališča in 
SMG. V četrtek bosta sledili 
predstavi Žrelo v izvedbi Na-
rodnega gledališča Kikinda, 
Srbija, zvečer pa še Republi-
ka Slovenija v koprodukciji 
SMG in Maske. 

V petek sledita predsta-
vi Mefisto (Maska, Mini te-
ater) in Svetovalec v izved-
bi MGL Ljubljana, na spore-
du pa bo tudi prvi Dan no-
minirancev, ki bo potekal v 
Slovenskem gledališkem in-
štitutu v Ljubljani. Predsta-
vljeni bodo nominiranci za 
Grumovo nagrado 2017, le-
tos so to: Simona Hamer, Si-
mona Semenič, Rok Sanda, 
Rok Vilčnik rokgre in Vinko 
Möderndorfer, in sicer v ob-
liki kratke bralne uprizoritve 
nominiranega besedila in 
pogovora z avtorjem. Bral-
ne uprizoritve pripravljajo 
gledališki režiserji najmlaj-
še generacije Tjaša Črnigoj, 
Mateja Kokol in Žiga Div-
jak, izvedli jih bodo člani an-
sambla PG Kranj in študenti 
AGRFT. Festival se bo s po-
delitvijo nagrad in razglasi-
tvijo dobitnikov Grumove 
nagrade zaključil 8. aprila.

Včeraj se je začel Teden 
slovenske drame
Z uvodno slovesnostjo in prvo predstavo se je 
za trinajst dni dvignil gledališki zastor 47. Tedna 
slovenske drame.

Škofja Loka – V okviru Kristalnega abonmaja se bo v sredo, 29. 
marca, ob 19.30 v Sokolskem domu predstavil Dekliški zbor sv. 
Stanislava Škofijske klasične gimnazije. Sestav je eden od petih 
zborov, ki delujejo na tej šoli. V zboru pojejo dekleta, stara od 
16 do 19 let. Ker je to šolski zbor, se vsako leto zamenja tretjina 
zasedbe. Zbor goji stilno zelo pester repertoar, od temeljnih 
klasičnih zborovskih del različnih obdobij do vokalnega popa 
in slovenskih ljudskih pesmi ter plesov. Posebno pozornost 
namenjajo poustvarjanju pri nas manj znanih avtorjev ter nji-
hovih del in redno sodelujejo s slovenskimi skladatelji. Tako 
skrbijo za novo produkcijo zborovskih del za visoke glasove.  
Tokratni koncert ima naslov Barve miru, zbor pa bo izvedel 
program, ki ga bo predstavil na Svetovnem zborovskem sim-
poziju v Barceloni julija 2017. Med drugim bodo to ljudske 
melodije iz Bele krajine, skladbe Lojzeta Lebiča, Ambroža 
Čopija, Williama Butlerja Yeatsa, Arva Pärta, Boba Chilcotta, 
Damijana Močnika, Gustava Holsta, Karin Rehnquist, zbor 
pa bo pel tudi gregorijanski koral in zborovske improvizacije 
za petje Veni creator spiritus.

Koncert Dekliškega zbora Škofijske gimnazije

Kranj – Danes, v torek, 28. marca, ob 17.30 bo v dvorani 
Mestne knjižnice Kranj na sporedu lutkovna predstava Ostr-
žek v izvedbi Lutkovnega gledališča Nebo. Predstava je dolga 
35 minut in je primerna za otroke, starejše od treh let.

Ostržek v Mestni knjižnici Kranj



9Gorenjski glas
torek, 28. marca 2017

maja.bertoncelj@g-glas.si

Polna dvorana ob zaključku sezone

V soboto, 8. in nedeljo, 9. 
aprila, bo ledena dvorana 
Zlato polje domačin mladim 
hokejistom (malčkom), saj 
bo HK Triglav soorganizator 
mednarodnega hokejskega 
turnirja za kategoriji U8 in U10, 
katerega se bo udeležilo kar 20 
klubov iz petih evropskih držav. 
Kranjčani bodo na turnirju, 
ki je za njih zgodovinskega 
organizacijskega pomena, 
nastopili s 40 mladimi hokejisti, 
kar pove, da je klub dosegel 
velik uspeh tudi na področju 
pridobivanja otrok, ki so se 
odločili, da športno dejavnost 
namenijo hokeju. Kakšna 
je kvaliteta nasprotnikov 
absolutno ni važna, važno bo 

da bodo mladi spoznali hokej v 
drugih klubih in hokej v drugih 
državah. Otroci državnega 
prvenstva sicer še nimajo, 
imajo pa vsak mesec turnir, 
na katerem se spoznavajo s 
ostalimi hokejisti in nabirajo 
izkušnje, ki jih bodo potrebovali 
v nadaljevanju športne kariere, 
ko se bodo borili za zmage in 
osvajanju lovorik.  Turnir se 
bo tako v soboto, kakor tudi v 
nedeljo začel ob 9. uri in trajal 
vse tja do 18.00 ure. Bo pa to 
velik organizacijski zalogaj za 
HK Triglav in starše otrok in že 
sedaj vemo, da bo organizacija 
dobila oceno 10 za izvedbo 
tega turnirja, kakršnega v Kranju 
še ni bilo.  Veselje ob zadetku. / Foto: Arhiv HK Triglav

Jože Marinček

Jesenice – V soboto so hoke-
jisti HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce v tretji polfinalni tekmi v 
Alpski hokejski ligi gostovali 
v Asiagu in s 4 : 2 (0 : 0, 3 : 1, 
1 : 1) premagali papirnate fa-
vorite hokejiste Asiaga Hoc-
key 1935 in v zmagah, igra se 
na tri zmage, povedli z 2 : 1. 

V prvi tretjini sta moštvi 
več ali manj iskali šibkost 
nasprotnika. Do zadetkov je 
tako prišlo v tretji tretjini, ki 
so jo s 3 : 1 dobili Jeseničani, 
pa čeprav so imeli več strelov 
na gol domačini, a so imeli 
Jeseničani v golu izredno 
razpoloženega vratarja Roka 
Stojanoviča, ki je ubranil kar 

16 strelov, Jeseničani pa so 
iz devetih strelov kar trikrat 
zadeli. Mrežo domačinov je 
načel Jaka Ankerst, nato pa 
sta zadela še Miha Logar in 
Martin Oraze. V 40. minuti 
je bilo na semaforju že 1 : 4, 
ko je kazenski strel uspešno 
izvedel Luka Kalan. V zad-
njem delu so nato domačini 
močno pritisnili, a je obram-
ba Jeseničanov zdržala. Na-
slednjo, četrto tekmo bodo 
Jeseničani odigrali v domači 
dvorani Podmežakla danes z 
začetkom ob 18.30. Na Jese-
nicah se veselijo tudi uspeha 
mladincev HD mladi Jeseni-
ce, ki so postali državni prva-
ki. Boljši so bili od kranjske-
ga Triglava.

Jeseničani na pragu finala

Maja Bertoncelj

Kranj – V Avstriji so se kon-
čale Zimske svetovne igre 
specialnih olimpijcev, ki so 
bile zelo uspešne tudi za 
18-člansko slovensko odpra-
vo. Domov se je vrnila s kar 
23 medaljami. Osvojili so de-
vet zlatih, osem srebrnih in 
šest bronastih.

Zelo uspešni so bili tudi go-
renjski predstavniki. V alp-
skem smučanju je Anja Ku-
har (CUDV Radovljica) osvo-
jila bronasto medaljo, prav 
tako tretja je bila Sandra Mo-
žina (Sožitje Škofja Loka). V 
teku na smučeh je Žan Tušek 
(Sožitje Škofja Loka) osvojil 

zlato medaljo, Nace Men-
cinger (CUDV Radovljica) 
je bil tretji in prvi v štafeti, v 
krpljanju pa je Barbara Peter-
ka (CUDV Radovljica) osvoji-
la ekipno zlato in posamično 
srebrno in bronasto medaljo. 
Izkazal se je tudi Tadej Kram-
berger (Sožitje Radovljica), 
ki je bil v alpskem smučanju 
povsem blizu medalji. Iz Go-
renjske sta bila tudi trenerja 
Jure Vajs (CUDV Radovljica) 
in Pajazit Cakiči (Sožitje Ško-
fja Loka).

Specialne olimpijce nas-
lednje veliko tekmovanje 
čaka čez dve leti, ko bo Abu 
Dabi gostil poletne svetovne 
igre specialne olimpiade.

Medalje tudi za gorenjske 
specialne olimpijce

Rokomet – Rokometaši so v Ligi NLB v končnici za prvaka od-
igrali tekme drugega kroga. Škofjeločani so v domači dvorani 
s 26 : 21 (11 : 10) premagali Koper in s tem prekinili njihov niz 
osmih zaporednih zmag. Sedemkrat je zadel Mario Cingesar. 
Ekipa Urbanscape Loka bo v tretjem krogu v soboto gostovala 
pri Gorenju. 
Nogomet – Slovenska nogometna reprezentanca je z 1 : 0 
izgubila na Škotskem. Nogometaši v prvi slovenski nogome-
tni ligi Telekom so bili zaradi nastopa članske reprezentance 
pretekli konec tedna prosti in bodo s tekmovanjem nadaljevali 
danes in jutri s tekmami 26. kroga. Jutri bodo nogometaši 
Domžal gostili Aluminij (ob 18. uri), Kalcer Radomlje odhajajo 
na gostovanje v Maribor. V drugi ligi so bile odigrane tekme 
18. ali zadnjega kroga v drugi tretjini tekmovanja. Nogometaši 
Zarice Kranj so bili prosti, triglavani so gostovali v Vipolžah 
in domače nogometaše NK Brdo z zadetkom Luke Majcna v 
65. minuti premagali z 1 : 0. Zmago na gostovanju so dosegli 
tudi nogometaši Rolteka Dob, ki so z 1 : 2 premagali Dravo 
Ptuj. Zadetka za Dob sta dosegla Matic Mirtič v 18. minuti in 
Klemen Kunstelj v 62. minuti. Triglav Kranj še naprej prepri-
čljivo vodijo na lestvici pred Dobom.
Košarka – V ligi Nova KBM za obstanek je bil v drugem krogu 
gorenjski derbi. Košarkarji LTH Castings so doma visoko izgu-
bili s Šenčurjem GGD (62 : 92). V ligi za prvaka je domžalski 
Helios Suns izgubil z Zlatorogom (60 : 67).
Biatlon – Biatlonci so se na Pokljuki merili za naslove državnih 
prvakov. Tako v sprintu kot v zasledovanju, sta naslov osvojila 
Klemen Bauer (SK Ihan) in Teja Gregorin (Nika Ihan).
Alpsko smučanje – Alpski smučarji so se na Krvavcu borili 
za naslove državnih prvakov. Uspešni so bili tudi Gorenjci. 
V veleslalomu je bil najboljši triglavan Miha Hrobat, ki je 
prehitel Žana Kranjca, slalomska državna prvakinja pa je 
Maruša Ferk.

ŠPORT NA KRATKO

Peter Prevc: »Prav veliko 
za vriskati nimamo.«

V množici navijačev pod 
Poncami, v štirih dneh se jih 
je zbralo 75 tisoč, kar je več od 
pričakovanj organizatorjev, 
je sicer plapolalo največ slo-
venskih zastav, ogromno pa 
je bilo tudi poljskih. Poljaki 
so bili letos najboljši v poka-
lu narodov. Najboljša sloven-
ska uvrstitev letošnje Planice 
je peto mesto na ekipni tek-
mi, med posamezniki pa je bil 
najvišje Peter Prevc kot šesti 
na nedeljski tekmi. Tradicija 
slovenskih stopničk pod Pon-
cami je prekinjena. »S Plani-
co nisem najbolj zadovoljen, 
glede na to, da je bil moj naj-
daljši polet »le« 231 m. Izgu-
bil sem tudi planiški rekord. 
Planica je bila takšna kot cela 
sezona. V njej sem zbral ne-
kaj čez sedemsto točk, kar je 
več kot trikrat manj kot v lan-
ski. Petnajstkrat manj imam 
zmag, enajstkrat manj sto-
pničk. Če pogledamo gro-
bo statistiko, nekaj čez zimo 
ni bilo v redu. Prav zelo ve-
liko za vriskati nimamo, ni 

pa bila sezona katastrofalna. 
Povprečno, neopaženo sem 
šel čez zimo. V prihodnjih 
dneh bo treba pogledati, kaj je 
šlo narobe,« je povedal Peter 
Prevc in pogled usmeril pro-
ti olimpijski sezoni. »Hitro 
se bo začela. Pri samem tre-
ningu bo treba biti bolj ana-
litičen, nič prepuščati naklju-
čju. Lani poleti sem imel ves 
čas kakšno aktivnost in glava 
se očitno ni uspela spočiti od 
prejšnje sezone. Kraftu privo-
ščim, hkrati pa sem mu nevo-
ščljiv, ker vem, kako dobri so 
ti občutki, kaj doživlja.«

Domen letos na 
maturantski izlet

Peter Prevc je sezono končal 
na devetem mestu v skupnem 
seštevku (716 točk), v seštevku 
poletov je peti. Najboljši Slove-
nec v sezoni je Domen Prevc 
na skupno šestem mestu (963 
točk). »Tega pred sezono ni-
sem pričakoval. Bi pa raje vi-
del, da bi imel takšne rezulta-
te in da bi bil drugi najboljši, 
ker bi ti pomenilo, da bi Petru 
uspela še ena fantastična sezo-
na. Začeli smo zelo dobro, še 
sam sem bil presenečen, nato 

se je podrlo, šlo malo gor in 
dol, na koncu navzgor in lah-
ko grem z nasmeškom do-
mov,« je pojasnjeval najmlaj-
ši izmed bratov Prevc, ki bo 
tudi prihodnjo sezono treni-
ral z mladinsko ekipo pod vod-
stvom Gorazda Bertonclja. »S 
tem se strinjam, ker mi je tako 
najbolje zaradi šolskih obve-
znosti, poleg tega se z njim 
zelo dobro ujameva.« Prihod-
nja sezona bo olimpijska, a 
Domen nanjo gleda kot na vse 
ostale. Preden se bo začela, ga 
čaka maturantski izlet v Špani-
jo. »Mislim, da je to stvar, na 

katero je treba iti. Tudi skoki 
so šport, pri katerem ti gre bo-
lje, če si sproščen,« je še dejal 
Domen, ki za razliko od veči-
ne drugih reprezentantov se-
daj ne bo šel na dopust v to-
ple kraje, temveč v šolske klo-
pi. »Za nazaj mi manjka ok-
rog dvajset ocen, kar bom mo-
ral sedaj nadoknaditi. Imam to 
srečo, da se ne učim težko, hit-
ro dojamem stvari, edini pro-
blem je, da se moram usesti in 
se začeti učiti. Ko se začnem, 
je vse lažje.«

Slovenska reprezentanca je 
sezono v pokalu narodov kon-
čala na petem mestu. »Če pog-
ledam celo sezono, je bila dob-
ra, peta v zgodovini smučar-
skih skokov. Pohvalil bi ves 
trenerski štab. Ni bilo lahko po 
lanski sanjski sezoni. Potre-
ben bo počitek. Stvari za naprej 
smo med seboj dorekli, čaka 
nas veliko del. Po prvomajskih 
praznikih začnemo s priprava-
mi. Revolucije ne bo. Rezulta-
ti med deseterico so vrhunski. 
Število tekmovalcev v A-ekipi 
bomo zmanjšali. Več energi-
je bo ostalo za najboljše. Glede 
na videno v sezoni, bomo na-
redili korekturo v motoriki,« 
pa je o sezoni in pogledu nap-
rej povedal glavni trener repre-
zentance Goran Janus.

Stoch poletel  
do planiškega rekorda
31. stran

Domen Prevc je bil na šestem mestu najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega 
pokala. Takole ekstremno je letel v Planici. / Foto: Gorazd Kavčič

Avstrijec Stefan Kraft je na prestolu nasledil Petra Prevca in 
osvojil tako veliki kot mali kristalni globus. / Foto: Gorazd Kavčič
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Pet elementov
V tradicionalni kitajski 

medicini (TKM) vse v nara-
vi pripada osnovnim petim 
elementom: les, ogenj, zem-
lja, kovina in voda. Lastnos-
ti teh elementov imajo tudi 
naši notranji organi. 

Osnovne lastnosti 
posameznih elementov

Les: rojstvo, pomlad, za-
četki, dinamična rast, dejav-
nost. V telesu spadajo k ele-
mentu lesa jetra in žolčnik. 

Ogenj: poletje, toplota, 
izobilje, jasnost, veselje. V 
telesu imajo lastnosti og-
nja srce, srčna ovojnica, tan-
ko črevesje, trojni grelec (ni 
anatomski organ). 

Zemlja: pozno poletje, sta-
bilnost, prizemljenost, preo-
brazba, sprejemanje, čas žet-
ve, sposobnost prilagajanja. 
Sem spadajo vranica, trebu-
šna slinavka in želodec.

Kovina: jesen, postavlja-
nje meja, krčenje, upada-
nje aktivnosti. Sem spadajo 
pljuča in debelo črevesje. 

Voda: umiritev, zima, ne-
mir, hiperaktivnost, strah, re-
produkcija, hormonsko rav-
novesje. Sem spadajo ledvice 
in mehur. 

Energija med organi kro-
ži, kot je prikazano na ski-
ci. Med elementi vladata dve 
osnovni razmerji: 

1. V zunanjem »podpor-
nem« krogu vsak element 
skrbi z energijo neposredno 
za naslednji element za se-
boj (ga »hrani«). Istočasno 
energijo dobiva od elemen-
ta pred seboj. Primer: les do-
biva energijo od vode (dre-
vo brez vode ne raste), isto-
časno pa les hrani naslednji 
element ogenj (ogenj ne gori 
brez lesa). 

Tako kot so elementi pove-
zani v naravi (les hrani ogenj 

...) potekajo energijske pove-
zave tudi med organi v na-
šem telesu: jetra pomagajo 
pri delovanju srca, srce po-
maga vranici in slinavki, vra-
nica pomaga pljučem, plju-
ča pomagajo ledvicam, led-
vice pa jetrom. 

2. V notranjem krogu po-
teka »nadzor«: energija teče 
od enega elementa k druge-
mu, naslednjemu za njim 
ter ga nadzira, kontrolira. 

Primeri: energija teče od 
ognja h kovini, od kovine 
k lesu, od lesa k zemlji, od 
zemlje k vodi in od vode k 
ognju. 

V tem razmerju si določen 
element podreja drugi ele-
ment za seboj, ga uničuje ali 
izčrpava. Les nadzira zemljo 
– drevo raste in korenine utr-
jujejo zemljo, da ne zdrsne 
(jetra v organizmu nadzirajo 
vranico). Ogenj nadzira ko-
vino – ogenj raztopi kovino 

(srce tako nadzira pljuča). 
Zemlja nadzira vodo – jo vsr-
kava in zaustavlja njen pre-
tok (vranica nadzira ledvice). 
Kovina nadzira les – dreve-
sa sekamo s sekiro (pljuča v 
organizmu nadzirajo jetra). 
Voda nadzira ogenj – voda 

ogenj pogasi, da se preko-
merno ne razplamti (ledvice 
nadzirajo srce). 

O tem, kako skrbimo za 
energijsko ravnovesje, in 
več o posameznih elemen-
tih ter organih pa v prihod-
njih člankih.

Jelena Justin

Ko smo pred leti nare-
dili skoraj identično turo, 
smo imeli odlične razme-
re. A tokrat je bila smučari-
ja še boljša, saj smo imeli na 
začetku marca pomladan-
ske razmere, ko je običajno 
smučanje v gorah najlepše; 
no, če odmislimo pršičasta 
razdevičenja. Danes bomo 
obiskali Dleskovško planoto 
oz. dva od njenih vrhov. In 
tudi odsmučali bomo v sme-
ri vzpona. 

Skozi Kamnik se zapelje-
mo proti prelazu Črnivec, 
malo pod vrhom zavijemo 
levo do Volovjeka oz. Kranj-
skega raka. Spustimo se na 
Savinjsko stran in v drugem 
večjem, očitnem razpotju 
približno sto metrov za ba-
rom Gams zavijemo levo 

proti kmetiji Planinšek oz. 
planini Podvežak. Po nekaj 
kilometrih dosežemo odcep 
do kmetije Planinšek, mi pa 
nadaljujemo proti Podveža-
ku. Sledi nekaj križišč, a so 
vsa dobro označena, tako da 
ni problema. Pred približno 
14 dnevi smo parkirali prib-
ližno 1500 m pred parkiriš-
čem za planino Podvežak. 

Ko pridemo do poletnega 
parkirišča pod Podvežakom, 
kjer je na lesenem objektu ve-
lik smerokaz Korošica, mi še 
kar po cesti nadaljujemo nap-
rej do nadmorske višine 1488 
m, kjer je lovska koča Brežiči. 

Pri koči zavijemo desno 
v breg in se skozi gozd zač-
nemo vzpenjati v okljukih. 
Predlagam, da se držimo 
bolj leve strani, ki nas pri-
pelje na sam rob, s katerega 
je čudovit razgled v dolino 

Lučke Bele ter proti Veliki 
planini, Rzeniku, Konju in 
Presedljaju. Ko stopimo iz 
gozda na plano, smo na po-
bočju Lastovca, ki ga je leta 
2003 prizadel požar, zato je 
ta del vzpona tudi zelo lep za 
smučanje nazaj v dolino. Mi 
nadaljujemo. Kmalu smo na 
vrhu Lastovca, s katerega se 
odpira čudovit pogled na naš 
naslednji cilj, na Desko. No, 
vrh Deske je malce v ozad-
ju, a z Lastovca se po grebe-
nu začnemo vzpenjati nap-
rej. Na naši levi strani se od-
pre zimsko kraljestvo doline 
Lučke Bele; vse bližje smo 
Ojstrici, tudi Planjava posta-
ja vse bolj mogočna. Grinto-
vec se pokaže v vsej svoji veli-
čini. Na vrhu Deske je ogro-
men možic. Od vremenskih 
razmer je odvisno, kakšen 
bo razgled, a v vsakem pri-
meru to vzhodno osrčje Sa-
vinjskih Alp v zimskih me-
secih navdušuje z mirom in 
pravljično podobo. 

Vrh Deske ponudi čudovit 
razgled. Na zahodu so Mo-
krica, Kompotela, Vrh Ko-
rena, kalški greben, Kalška 
gora, Grintovec, Babe, Pla-
njava, Škarje, Ojstrica, Mala 
Ojstrica, Tolsti vrh, Velika 
Zelenica, Veža in Dlesko-
vec. Če je razgled dober, se 
nam pokaže tudi Olševa. 

Vreme in snežne razmere 
tudi botrujejo odločitvi, kam 
naprej. Naša odločitev je 

bila, da odsmučamo v sme-
ri vzpona. Z vrha Deske se 
spustimo, vmes bomo mor-
da morali celo malce »štan-
fati«, odvisno, katero linijo 
bomo izbrali, potem pa nas 
čaka uživaško vijuganje; de-
finitivno boljše kot na ka-
teremkoli smučišču. Sle-
di nekaj izravnave in pela 
na drugo stran Lastovca, 
kjer smučamo med ostanki 

požarišča, potem pa spet ve-
lika in široka flanka, ki nas 
pripelje do gozda. Hm, zdaj 
pa še vijuganje med smre-
kami in bukvami, ki so bili 
tudi uživaški, čeprav nisem 
ljubiteljica smučanja skozi 
gozd. Nikoli ne veš, kdaj boš 
»objel« smreko. Ko doseže-
mo cesto, nas čakata še prib-
ližno dva kilometra do avto-
mobila.

Omenjeni vzpon je idea-
len tudi za krpljarje. Zaklju-
čili smo čudovito turno turo 
po neokrnjeni snežni belini, 
kjer vladata mir in neomaj-
no veselje. 

Nadmorska višina: 
največ 1985 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lastovec (1841 m) – Deska (1970 m) 

Zimsko tihožitje
Turno smučanje ni le osvojitev enega od vrhov ali sedla in smučanje navzdol, 
je tudi pravo malo potovanje na smučeh. Zimska pravljica s čudovitim 
razgledom. Obisk Dleskovške planote.

Vzpon skozi gozd nad lovsko kočo Brežiči / Foto: Jelena Justin

Vrh Deske z velikim možicem in lepim razgledom. Zadaj Grintovec, Planjava in Ojstrica. 

Preprosto … užitek / Foto: Jelena Justin
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Kranjska Gora – Smučarski klub Bled je v Kranjski Gori or-
ganiziral četrti Asjin memorial v veleslalomu, ki je potekal 
v spomin na mlado in mnogo prezgodaj umrlo smučarko 
Asjo Oražem. V štirih starostnih kategorijah je sodelovalo 
133 mladih smučark in smučarjev iz vseh slovenskih klubov. 
Pokale sta podeljevala Asjin oče Domen Oražem in Špela 
Pretnar. V posameznih kategorijah so zmagali: Lana Janc (SK 
Radovljica), Žan Finkst (SK DaSki Mežica), Iris Srebre, Marcel 
Žunko, Nika Ozimic (vsi Črna na Koroškem), Matevž Habajec 
(SK Novinar Ljubljana), Nika Murovec (SK Domžale) in Martin 
Križaj (Alpetour Škofja Loka). 

Uspel četrti Asjin memorial

Hraše – V Hrašah pri Smledniku bo v nedeljo, 2. aprila, peti 
Memorial Henrika Sečnika. Gre za zanimivo tekmovanje vleč-
nih psov, ki bo potekalo v desetih kategorijah. Prvi tekmova-
lec bo startal ob 10. uri. Ob 12. uri se bo začel tek s kužki, ki 
je primeren za otroke in starše oziroma tiste, ki bi radi tekli 
rekreativno. S tem pa dogajanja še ne bo konec. Ob 13. uri si 
boste lahko ogledali nastop konj jahalnega centra Janhar in 
policijskih psov. Organizatorji Društvo športnih psov Slove-
nije in Turistično društvo Hraše pripravljajo večji dogodek s 
stojnicami in lokalno ponudbo. 

V Hrašah bo tekmovanje vlečnih psov 

V soboto bo peti Memorial Henrika Sečnika. / Foto: Peter Košenina

Maja Bertoncelj

Novigrad – Istra je bila pre-
tekli podaljšani konec tedna 
drugo leto zapored destina-
cija kolesarskih priprav ŠD 
Koloka. Pred tem so bili ne-
kaj let v Zadru. 

Nastanjeni so bili v No-
vigradu, od koder so se vsak 
dan podali na kolesarske 
ture. Naporne kilometre so 
premagovali v lepem vre-
menu s temperaturami tudi 
prek dvajset stopinj. Priprav 
se je udeležilo skoraj tride-
set kolesarjev in šestnajst 
kolesark. Prekolesarili so 
Istro od Savudrije do Faža-
ne. »Tudi letošnje priprave 
so uspele,« je poudaril pred-
sednik društva Žiga Mare-
tič. Več podrobnosti pa je iz 
Novigrada sporočila ena bolj 
aktivnih članic Hermina Je-
lovčan: »Na kolesu smo bili 
v četrtek, petek in soboto. 
Fantje so v soboto prekole-
sarili 150 kilometrov dolgo 
rundo na Učko, na kateri so 
premagali več kot dva tisoč 
višinskih metrov. Pridružila 
se jim je tudi najmlajša ak-
tivna članica Lara Maretič in 

z njimi uspešno prekolesa-
rila kraljevsko etapo. Ostala 
dekleta so si za cilj svoje kra-
ljevske runde izbrale Fažano 
in zaključile dan s prevože-
nimi 140 kilometri. Fantje 
so v treh dneh prekolesarili 
od 400 do 430 kilometrov, 
dekleta pa od 260 do 320 ki-
lometrov.«

Letošnjih priprav se je ob 
znanih obrazih udeležilo kar 
nekaj novih članov. Vsi so nav-
dušeni nad resnimi trenin-
gi in dobro družbo. Dekle-
tom, vsako leto jih je več, se 
je letos prvič pridružila Maja 
Cvirn Činku. Kot je povedala, 
je na cestnem kolesu dve leti: 
»Kakšno leto sem kolokovce 

bolj opazovala, ko sem jih vi-
dela na cesti. Malo sem tekmo-
valna in se mi je zdelo, da mo-
ram poskusiti in se jim priklju-
čiti. Sem navdušena. Vsi so 
prijazni in so me lepo spreje-
li medse.« Lani je prekolesari-
la skoraj šest tisoč kilometrov, 
letos jih je že pred priprava-
mi imela 1300, tako da ni ime-
la nobenih težav. Na priprave 
je letos prvič prišel tudi Zma-
go Korenč, oba s sinom sta čla-
na že eno leto. »Za osebni ju-
bilej so me včlanili, mi kupili 
dres, kolo, praktično vse. Ce-
stno kolo me spremlja eno 
leto. Lani sem naredil 3500 ki-
lometrov, letos do priprav 290. 
V Koloki se dobro počutim. Je 
dobra družba, tudi runde so 
super,« je dejal. 

Po vsakih pripravah je eki-
pni duh Koloke še boljši in 
tudi letos je tako. Pripravlje-
ni so na skupno nadaljeva-
nje sezone, ki jo bodo zazna-
movale tradicionalne runde, 
udeležba na tekmovanjih in 
tudi eno- in večdnevna sku-
pna kolesarjenja. »Koloka os-
taja huda,« so si enotni kole-
sarji v oranžno-belih dresih.

Kolokovci prekolesarili Istro
Skoraj petdeset kolesarjev škofjeloške Koloke se je udeležilo tradicionalnih priprav ob začetku  
sezone. Zbrali so se v Novigradu.

Priprav se vsako leto udeleži več deklet.

Del fantov na Učki. Z njimi je najmlajša udeleženka priprav Lara Maretič.

Aleš Senožetnik

Stahovica – Klub gorskih te-
kačev Papež je z Ivanom Ur-
hom v soboto organiziral že 
22. Tek k sv. Primožu. Na 
priljubljeno izletniško točko 
nad Kamnikom se je podalo 
18 tekačic in 61 tekačev. Naj-
hitreje sta s progo, dolgo tri 
kilometre in pol, opravila te-
kača domačega kluba Miran 
Cvet in Gašper Bregar, tretji 

je bil Rezar Bashir. Med de-
kleti je zmagala Tina Klinar 
s časom 22:06, druga je bila 
Nuša Mali, tretja pa Maja 
Per.

Zmagovalec, ki je s pro-
go opravil v dobrih 16 mi-
nutah in pri 49 letih pome-
tel s konkurenco, se je Teka 
k sv. Primožu udeležil prvič, 
in to ravno na obletnico pro-
metne nesreče, ki jo je doži-
vel pred tremi leti. »Čeprav 

počutje ni bilo najboljše in je 
bilo vreme morda celo neko-
liko pretoplo, je štoparica po-
kazala izredno dober rezul-
tat, tako da sem s tekom za-
dovoljen,« je povedal Miran 
Cvet.

Kot je dodal predsednik 
KGT Papež Dušan Papež, so 
bili zadovoljni tudi organi-
zatorji, saj jim je kljub Kra-
škemu maratonu, ki je po-
tekal le dan kasneje, uspelo 

na tek privabiti 79 tekačev, ki 
so v močni konkurenci pos-
krbeli za hiter tek. Cvet je na-
mreč za rekordom proge Se-
bastjana Zarnika zaostal za 
manj kot 30 sekund. 

Organizatorji pa so s te-
kom na petstometrski raz-
dalji poskrbeli tudi za mlaj-
še. Udeležilo se ga je 18 deč-
kov in deklic, tako da je sku-
paj na sv. Primož teklo 97 te-
kačev in tekačic.

Na Primožu najhitrejši domači tekači
V nedeljo se je odvil dvaindvajseti Tek k svetemu Primožu.

Dvaindvajseti Tek k sv. Primožu je privabil 97 tekačev.

Maja Bertoncelj

Kranj – Gorenjska, moj pla-
net je niz tekaških prireditev 
v večjih krajih in turističnih 
središčih na Gorenjskem, 
ki se je v zadnjih letih dobro 
prijel. Letos bo vanj vključe-
nih osem prireditev.

Nova sezona se bo zače-
la v soboto, 1. aprila, s Te-
kom po ulicah Tržiča. Sle-
dili bodo Tek Petra Levca v 
Trzinu (22. aprila), Tek pod 
svobodnim soncem v Žirov-
nici (20. maja), Visoški tek 
(27. maja), Radol'ška 10ka 
(24. junija), Kranjskogorska 

10ka (15. avgusta), Veroni-
kin tek v Kamniku (7. ok-
tobra) in za konec Miklavž-
ev tek v Snoviku (3. decem-
bra). Kot poudarjajo organi-
zatorji, osnovna ideja niza 
še vedno ostaja organizacija 
sproščenih tekaških dogod-
kov, namenjenih najširše-
mu krogu tekačev, motiva-
cija pa zbiranje udeležb na 
vsaj štirih prireditvah od os-
mih. Letos dodajajo še nekaj 
tekmovalnega duha, saj se 
bodo teki točkovali in bodo 
na koncu razglasili najbolj-
šega in najboljšo v absolutni 
konkurenci.

Gorenjska, moj planet 
najprej v Tržiču
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so pred dne-
vi znova obravnavali tožbo 
Mestne občine Kranj in Ob-
čine Šenčur, ki od Občine 
Medvode zahtevata 463 ti-
soč evrov odškodnine, ker je 
ta marca 2011 enostransko 
odstopila od skupnega pro-
jekta Gorki in s tem od grad-
nje skupne Čistilne naprave 
Smlednik. Tokrat so zasliša-
li nekdanjega medvoškega 
župana Stanislava Žagarja 
in tedanjo direktorico občin-
ske uprave v Medvodah Va-
njo Debeljak. Sodnica Meta 
Pristavec bo v nadaljevanju 
najprej izdala vmesno sodbo 
o utemeljenosti tožbe, in če 
bo ta v korist tožečima obči-
nama, bodo sledile obravna-
ve, na katerih bodo ugotav-
ljali še višino odškodnine. 

»Bili smo ena od 18 pristo-
pnic za prijavo na kohezijski 
razpis v letih 2006 in 2007, 
podpisali smo pogodbo in se 
z njo zavezali za sofinancira-
nje priprave dokumentacije 
in za oddajo vloge na razpis, 
da bomo denar za projekt za-
gotovili v proračunu. Projekt 
je bil vreden okoli štiristo ti-
soč evrov, naš del je bil tride-
set tisoč evrov in smo ga za-
gotovili v proračunu za 2007. 
Vloga je bila oddana kot po-
polna, v letu 2010 pa je pris-
pelo z ministrstva obvesti-
lo, da so se spremenila meri-
la in da zato naša vloga ne iz-
polnjuje pogojev za sofinan-
ciranje. S tem se je po našem 
mnenju pogodba izčrpala, saj 
smo izpolnili vsa določila za 
oddajo vloge. Za nas je bila to-
rej zgodba končana,« je razlo-
žil Žagar. Na vprašanje, zakaj 
so potem Občinama Kranj in 

Šenčur 1. marca 2011 posla-
li dopis, da odstopajo od pro-
jekta, če pa so menili, da se je 
pogodba že iztekla, je nekda-
nji medvoški župan odgovo-
ril, da so obvestilo sestavile 
uslužbenke v občinski upra-
vi, ki so operativno sodelova-
le v programu, sam pa je ob-
vestilo le podpisal. »Najbrž 
so menile, da je treba uradno 
obvestiti druge, ki so si mor-
da drugače razlagali pogod-
bo, da je za nas zgodba kon-
čana. Šlo je po moje le za for-
malnost,« je razložil. Me-
stna občina Kranj je v odgo-
voru na omenjeno obvesti-
lo občino Medvode opozori-
la na možnost tožbe, ker da 
je bilo v pogodbi opredelje-
no, da je možno pridobiti so-
financiranje iz Kohezijskega 
sklada, strukturnih in dru-
gih sredstev v obdobju 2007–
2013. »To so oni pisali, važno 

je, kaj je pisalo v pogodbi. Ta 
je bila sklenjena za pripravo 
vloge na razpis iz Kohezijske-
ga sklada, za drug razpis bi 
morali skleniti novo pogod-
bo. Oni bi se ne nazadnje lah-
ko samostojno prijavili tudi 
na druge razpise. Mi smo se 
prijavili le zato, ker je bilo ob-
ljubljenih osemdeset odstot-
kov sredstev sofinanciranja iz 
Kohezijskega sklada. Za nas, 
ki smo vedno imeli težave z 
denarjem, je bilo zveličavno, 
da nam nekdo podari osem-
deset odstotkov kanalizaci-
je,« je dejal Žagar.

Na vprašanje pooblaščen-
ca Občine Medvode Primo-
ža Jazbeca, ali je bilo s po-
godbo dogovorjeno tudi fi-
nanciranje projektne doku-
mentacije, je Žagar odgovo-
ril, da so se dogovorili le za 
študijo izvedljivosti in pri-
pravo popolne vloge. 

Žagar: Za nas se je pogodba iztekla
Na odškodninski pravdi Mestne občine Kranj in Občine Šenčur zoper Občino Medvode je nekdanji 
medvoški župan Stanislav Žagar dejal, da so se iz projekta Gorki umaknili, ker se je pogodba izčrpala.

Simon Šubic

Kranj – V trčenju z avto-
mobilom na Jezerski ces-
ti v Kranju se je v petek po-
poldne smrtno ponesrečil 
51-letni motorist. Nesreča 
se je pripetila nekaj po 17. 
uri, ko se je motorist iz sme-
ri Preddvora peljal proti Kra-
nju, v tistem trenutku pa se 
je 46-letni voznik osebnega 
avtomobila s stranske ceste 
vključeval na Jezersko cesto 

in motoristu zaprl pot. Priš-
lo je do trčenja, v katerem je 
motorist umrl na kraju nes-
reče. Odpadli deli obeh ude-
leženih vozil so po trčenju 
poškodovali še dve motorni 
kolesi, s katerima sta se pro-
ti Preddvoru peljala dva mo-
torista, ki pa se pri tem nis-
ta poškodovala, prav tako ne 
povzročitelj nesreče. Na go-
renjskih cestah so letos v 
prometnih nesrečah umrle 
že tri osebe.

Motoristu zaprl pot

Trčenje z osebnim vozilom, ki mu je zaprlo pot, je bilo v 
petek popoldne usodno za 51-letnega motorista. 
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so pred dnevi prejeli dve pri-
javi nasilja v družini. Ker je 
pri obeh nasilnežih obsta-
jal sum, da bosta z nasil-
nim ravnanjem nadaljeva-
la, so policisti obema prepo-
vedali približevanje žrtvama 
nasilja. Enemu so policisti 

zasegli tudi pištolo in manj-
šo količino konoplje. Oba 
moška policisti zdaj obrav-
navajo v predkazenskem po-
stopku. »Žrtve naj pomoč za 
prekinitev nasilja poiščejo ta-
koj, ker velja, da čim bolj so 
dejanja huda in čim dlje tra-
jajo, tem hujše in bolj dolgo-
trajne so posledice,« pozivajo 
na kranjski policijski upravi. 

Obravnavali dva nasilneža

Tržič – Včeraj nekaj po 6. uri zjutraj se je na cesti Zvirče–Tržič 
zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zapeljalo 
s ceste in se prevrnilo na bok. Intervenirali so kranjski poklicni 
gasilci in prostovoljni gasilci z Bistrice pri Tržiču, ki so zavaro-
vali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator ter avtomobil 
dvignili in postavili nazaj na cesto. Poškodovanih oseb ni bilo.

Z avtomobilom na bok
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Simon Šubic

Kranj, Ljubljana – Na vče-
rajšnji skupni novinarski 
konferenci generalne po-
licijske uprave ter policij-
skih uprav Maribor, Kranj 
in Novo mesto so predstavi-
li nekatere primere uspešno 
preiskanih ropov iz letošnje-
ga leta. Policija je preiskala 
tudi že vse tri rope, ki so se 
v letošnjem letu zgodili na 
Gorenjskem. Gre za janu-
arska ropa v okolici Kranja 
in v Tržiču, katerih žrtvi sta 
bila starejša ženska in moš-
ki, in za rop poslovalnice Go-
renjske banke v Cerkljah, iz-
vršen 13. marca. Bančne-
ga ropa je osumljen 29-le-
tni Ljubljančan, prvih dveh 
pa 32-letni moški iz Zasavja. 
»V vseh treh primerih ropov 
gre za nasilna dejanja, zna-
čilno za storilce je stopnjeva-
nje nasilja, zamaskiranost, 
uporaba groženj in orožja 
ter hitrost delovanja, kar je 
vse zelo stresno za oškodo-
vance. Običajno doživijo šok 
in potrebujejo zdravstveno 
oskrbo,« je ob tem pouda-
ril vodja gorenjske krimina-
listične policije Primož Do-
noša. Oba odkrita storilca si-
cer sumijo, da sta izvedla še 
nekaj drugih ropov po Slo-
veniji, Zasavec naj bi med 
drugim oropal tudi župnika 
v Laporju pri Slovenski Bi-
strici, s partnerko pa naj bi 
sodeloval tudi v trgovino z 

drogami na območju Posav-
ja, Zasavja in Ljubljane. 

Po besedah šefa gorenj-
skih kriminalistov sta janu-
arska ropa v podobnih oko-
liščinah izvršila dva storilca, 
poleg 32-letnika iz Zasavja 
za zdaj še neznani moški. 
Sredi januarja sta tako zgo-
daj zjutraj vstopila v odkle-
njeno stanovanjsko hišo, 
kjer sta naletela na starej-
šo lastnico in jo z upora-
bo manjše sile obvladala ter 
zvezala s plastičnimi zate-
gami. Po dejanju sta pregle-
dala hišo, iz nje odtujila ne-
kaj sto evrov, ogrlico in oseb-
ne dokumente, nato pa sta s 
kraja pobegnila. Oškodo-
vanka se je po ropu, v kate-
rem se je lažje poškodovala, 

sama osvobodila. Gorenjski 
kriminalisti so prepričani, 
da sta ista storilca konec ja-
nuarja oropala tudi starejše-
ga moškega v stanovanjski 
hiši v Tržiču. Popoldan sta 
mu potrkala na balkonska 
vrata, ki jih je lastnik odprl, 
potem pa sta s silo vstopila v 
hišo. Eden od njiju je žrtev 
prijel, drugi pa mu je zagro-
zil s pištolo, ki mu jo je nas-
lonil na glavo. Moškega sta 
zvezala z električnim ka-
blom in si prilastila nekaj sto 
evrov, oškodovanec pa se je 
po ropu osvobodil sam. Po-
škodovan ni bil. 

Rop poslovalnice Gorenj-
ske banke v Cerkljah pa so 
gorenjski kriminalisti pre-
iskali sredi tega meseca in 

za dejanje kazensko ovadili 
29-letnega Ljubljančana. Ta 
je 13. marca popoldan zamas-
kiran vstopil v bančno poslo-
valnico ter z orožjem in grož-
njo od uslužbencev zahteval 
denar. Ko ga je dobil (7.700 
evrov), je s kraja pobegnil z 
avtomobilom. V ropu ni bil 
nihče poškodovan, zanj pa je 
Ljubljančan uporabil imita-
cijo pištole. Kriminalisti mo-
rebitno povezavo osumljen-
ca z drugimi kaznivimi deja-
nji še preverjajo.

Slovenska policija je prei-
skala slabih 40-odstotkov od 
1.926 ropov, ki jih je obrav-
navala od leta 2011 do lani. 
Letos so slovenski krimina-
listi in policisti obravnava-
li 102 ropa, preiskali pa so 
skoraj vsakega drugega. Po-
licija žrtvam roparjev svetu-
je, naj se storilcem ne upira-
jo, saj so ti praviloma nasil-
ni in oboroženi. Bolje si je 
čim bolj natančno zapomni-
ti njihov videz, oblačila, vo-
zila in smer bega ter o tem 
čim prej seznaniti policijo, 
ki bo s tem imela lažje delo 
pri odkrivanju storilcev. Ob 
daljši odsotnosti poskrbite 
za primerno zaščito svojih 
domov. Če ugotovite, da so 
vas obiskali vlomilci, o tem 
takoj na interventno številko 
113 obvestite policijo. V pros-
tor ne vstopajte, saj je lahko 
storilec še v njem, uničite pa 
lahko tudi sledi, ki so jih sto-
rilci morebiti pustili. 

Preiskali vse tri letošnje rope
Gorenjski kriminalisti so preiskali vse tri letošnje rope, za kar so osumili 32-letnika iz Zasavja in 
29-letnika iz Ljubljane. Oba sta osumljena tudi drugih podobnih kaznivih dejanj drugod po državi.

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi 
Kranj Primož Donoša: »Trenutno ne moremo govoriti, da 
bi bili storilci teh ropov povezani tudi z drugimi kaznivimi 
dejanji na Gorenjskem.« / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Na Policijski postaji Kamnik se je pred dnevi oglasil 
domačin, ker mu je nekdo na avtobusu med vožnjo iz Ljublja-
ne v Kamnik iz žepa jakne ukradel denarnico oziroma prozorni 
etui za telefon, v katerem je imel spravljen denar in kartice. 
Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper ne-
znanega storilca.  

Na avtobusu je bil tat

Kranj – Gorenjski policisti so konec prejšnjega tedna obravna-
vali kar tri tatvine koles višjega cenovnega razreda. Eno kolo je 
izginilo iz kleti na Ulici Viktorja Kejžarja na Jesenicah, drugo 
iz garaže na Dražgoški ulici v Kranju, tretje pa iz odklenjene 
kolesarnice Za jezom v Tržiču. Vsako od ukradenih koles je 
bilo vredno več tisoč evrov, za zdaj pa so našli le »tržiškega«. 

Začetek »kolesarske sezone« tudi za tatove



Alenka Brun

K
atrina prihaja iz 
Milwaukeeja v zve
zni državi Wiscon
sin. Kuhanje je 
njena velika strast 

in najbolj uživa, ko vidi, 
kako človeške brbončice 
»prosijo« za še, kot je zapi
sala na svoji spletni strani. 
Sanja o grahu z maslom in 
šalotko, prekajenih kloba
sah – predvsem madžarskih 
– in je nora na zelje. Pravza
prav je imela srečo, da sta 
starša doma njej in še trem 
sestram dovolila, da so zav
zele kuhinjo in eksperimen
tirale. Kuhanje jo sprošča in 
v domači kuhinji se počuti 
kot gospodar svojega male
ga vesolja.

Praded je bil Slovenec

Katrina je sicer Američan
ka, a po mamini strani njene 
korenine segajo tudi v Nem
čijo, po očetovi pa v Slovenijo: 
njen praded je bil namreč Slo
venec, doma iz Velikih Lašč.

Ko je nastopila v njeni 
zadnji oddaji ameriškega 
MasterChefa, jo je Gordon 
pohvalil in poudaril, da kuha 
iz srca in da se to čuti. Ven
dar pa je bil še bolj pomem
ben stavek, ko jo je povabil 
na obisk v Francijo, kjer ima 
dve restavraciji. Držala ga je 
za besedo in lani maja odšla 
v Francijo, kjer je pridobiva
la znanje v restavraciji Au 
Trianon v Versaillesu, ki se 
ponaša tudi z Michelinovo 
zvezdico. 

Francija jo je navdušila

Pa se samo Pariz. Obiska
la je še Šampanjo, zanimal 
jo je Dijon, Lyon jo je popol
noma očaral. Spoznala je 
izjemne ljudi, se spoprijatel
jila, navezala stike. Obiskala 
je tudi vinsko regijo Côtes du 
Rhône, malo mesto Vaison la 
Romaine ... Združila je pri
jetno s koristnim; popoto
vanje s spoznavanjem deže
le, kuhinje, novih receptov, 
zanimivosti.

Letos pa je Katrina prvič 
obiskala Slovenijo in v sklo
pu snemanja tretje sezo
ne domačega MasterChefa 

boste Američanko lahko vi
deli na malih zaslonih že v 
prihodnjih dneh.

MasterChef ji je vlil 
zaupanje 

Katrina ne skriva, da je rav
no Gordon Ramsay tisti, od 
katerega se je v šovu naučila 
ogromno novih, krasnih stva
ri, predvsem pa pove, da je bil 
tisti, zaradi katerega je pridobi
la zaupanje vase in v svoje kuli
narično ustvarjanje. Čeprav – 
kot smo že omenili in tudi 
sama rada poudarja (tudi ko so 
jo vprašali po kakšnem nasve
tu za slovenske tekmovalce) 

– je treba hrano vedno okušati: 
od začetka do konca. »In kuha
ti je treba s srcem.« 

Ve, da v šovu prihaja do stre
snih situacij, saj želijo tekmo
valci ustreči, se odrezati po naj
boljših močeh, ampak včasih 
so določeni trenutki neobvlad
ljivi in takrat svetuje: »Zadihaj
te. Upočasnite hitenje. Pomis
lite na jed, hrano, ki jo pripra
vljate.« 

Tekmovalec potrebuje 
načrt A in načrt B

Razmisliti mora, kako se 
bodo na koncu okusi na kro
žniku povezali, kako bo ta 

OKUŠAJTE, OKUŠAJTE IN ŠE 
ENKRAT OKUŠAJTE
Slovenci bi jo hitro poslovenili in Katrina Kozar bi postala Katarina Kožar. Američanka, ki je v šesti 
sezoni ameriškega MasterChefa navdušila vedno ostrega Gordona Ramsaya s svojim krožnikom  
s krvavico. Na koncu je bila v šovu med petimi najboljšimi. Nedavno je obiskala Slovenijo.

videti, kako bodo na njem 
sestavljeni posamezni ele
menti jedi. 

»Če je jed sladka, mor
da želite dodati za odtenek 
pekočega ali pekočekislega. 
Razmišljajte o slanosti. In 
seveda okušajte, okušajte in 
še enkrat okušajte. Pa razi
skujte. Tudi sama se nisem 
rodila vseznalka. Raziskova
la sem, kjerkoli se je dalo: po 
spletu, poskušala nove jedi, 
jedla po restavracijah in oku
šala … Vedno imejte v mis
lih še rezervni načrt, če gre s 
prvim kaj narobe.« 

Ljubezen do kuhanja je 
vedno prva

Zaveda se, da je poklic che
fa stresen. Kar naprej razmiš
lja o času, okusih, predstavitvi 
jedi. Ljubezen do kuhe je ved
no na prvem mestu – če želiš 
biti dober chef. Da si uspešen, 
moraš hrepeneti tudi po znan
ju. In Katrina pravi, da je vse
skozi imela in še vedno ima 
željo po spoznavanju, učenju 
novega.

Ni ravno sladkosneda

Katrina je v Sloveniji osta
la dva tedna. Ni skrivala nav
dušenja, da bo v Brdih oku
šala vino, spoznavala sloven
sko kulturo. Na Gorenjskem 
je obiskala Bled in Bohinj, se 
ustavila v Radovljici. Na sezna
mu je bil še obisk Pirana, reke 
Soče in Postojnske jame.

Ko smo jo povprašali, koli
ko pozna slovensko hrano, 
je povedala, da pozna potico, 
juhe, ob krvavicah in rdečem 
zelju je sicer »gor rasla«, ker 
je bil dedek tudi mesar, poz
na polento, navdušila pa se je 
nad žlinkrof, vendar ni točno 
vedela kakšne vrste 'cmoki' 
so to, ampak se je odločila, da 
bo to še poizvedela. Zadala pa 
si je tudi, da bo poskusila zna
menito »Bled cake« oziroma 
»kremšnito«. Ni ravno slad
kosneda, in če že mora izbi
rati med sladkim in slanim, 
se bo odločila za slano. Sme
je pove, da bodo v tovrstnih 

primerjavah vedno zmagala 
svinjska rebrca. 

Krvavica za zajtrk

Pozna različne vrste krva
vic, vendar takšne, kot je sl o
venska, ne dobiš nikjer v Ame
riki. In ravno s krvavico je Kat
rina očarala Ramsaya, čeprav 
njena ni imela riža in podo
bnih sestavin. »Bila je bolj 
angleške vrste.« In da je stvar 
še bolj zanimiva: takrat je šlo 
za izziv, kjer naj bi s sestavina
mi iz škatle presenečenja pra
vzaprav pripravili zajtrk. 

Zakaj MasterChef?

Fant jo je večkrat poskušal 
prepričati, naj se prijavi na šov. 
In ko se končno je, se je kljub 
pripravam ponovno tik pred 
zdajci odločila, da ne bo šla na 
avdicijo, a takrat fant ni popus
til in je dejal, da gre z njo. 

Priljubljenost ajde in 
ljubezen do vrta

Zanimalo nas je še, ali je 
že slišala za ajdo. V preteklos
ti smo namreč že srečali ljubi
teljske in tudi poklicne kuhar
je iz Amerike, ki so se z ajdo 
prvič srečali v Sloveniji. Katri
na je suvereno odgovorila, da 
ajdo pozna, a je v kuhi in peki 
še ni uporabljala. Malo je razi
skovala, brskala po spletu in 
ugotovila, da je v Sloveniji zelo 
priljubljena in jo najdeš prakti
čno povsod. Ugotovila pa je še, 
da je podobno tudi z medom, 
saj je njeno mesto poleg sira, 
mleka in drugih mlečnih 
izdelkov znano po medu. 

Sama pripada združenju, ki 
podpira poljedelstvo. Zadeva 
pri njih deluje tako, da je plači
lo enkrat letno, potem pa vsak 
teden dobiš z ekološke kme
tije zabojček različne sezon
ske zelenjave. Ker živijo v hiši, 
imajo doma tudi vrt. Tu so pro
stor našla tudi zelišča. To pa je 
še en strasten Katrinin hobi, 
ki se dobro dopolnjuje z nje
nimi kulinaričnimi sanjami: 
obožuje vrtnarjenje, rastline 
in predvsem svežo zelenjavo.

Kdor bolj spremlja TV3, potem je že sam ugotovil, da ima-
jo na televiziji poleg novega oziroma osveženega televizij-
skega logotipa, ki ga lahko vidimo v zgodnjem kotu ekra-
na, že od začetka marca tudi novo informativno oddajo, 
VV Faktor, kjer so rdeča nit predvsem pogovorne oddaje, 
voditelj in izbrana ekipa stalnih komentatorjev, ki komen-
tirajo aktualna dogajanja v Sloveniji in po svetu. Oddaja 
naj bi bila v slovenskem medijskem prostoru predvsem 
glede formata novost, obravnavajo različne teme, v živo 
je podprta tudi s Twitterjem. Voditelj oddaje je Vladimir 
Vodušek. So pa še recimo tri oddaje, ki na omenjeni televi-
ziji pridejo bolj do izraza: prva je Klepet ob kavi z Jasmino 
Kandorfer, drugo mesto pa si delita Parada plesa z Barbro 
Drnač in Na kavi z Giannijem (Rijavcem).

Na TV3 nova večerna informativna oddaja
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Moje ime je Vesna,
moja duša je srečna, 
moje srce razigrano.

Dišim na najlepši cvet,
dehtim kot pesem
v vetru.

Kličejo me Vesna,
moja duša je večna, 
moje srce nasmejano.

Na travniku, ki je od vseh,
cvetim in žarim
v pomladi.

Ime mi je Vesna

PESMI MLADIH

Vesna

»Na travniku, ki je od vseh, cvetim in žarim v pomladi.« 
Želim vam lepe pomladne dni in veliko sončnih žarkov. 
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.

Marjana Ahačič

Že zgodaj zjutraj 
se je napovedo-
val čudovit zgod-
njepomladni dan 
in vreme v torek, 

14. marca, ko smo se odpra-
vili na Glasov izlet na Pri-
morsko, zares ni razočaralo. 

Uroš Rozman nas je zanes-
ljivo in umirjeno pripeljal v 
Luko Koper, največje pris-
tanišče v tem delu Evrope. 
Skorajda osuplo smo prislu-
hnili vodiču po pristanišču, 
ki nas je seznanjal z nepred-
stavljivo visokimi številka-
mi o ladjah, potnikih, kon-
tejnerjih, tonah preložene-
ga tovora … 

Največja ladja, ki je doslej 
pripeljala v Luko Koper, je bila 
kontejnerska ladja, ki je bila 
dolga 365 metrov in pol, širo-
ka 51 metrov in je lahko preva-
žala 14 tisoč kontejnerjev, dol-
gih 6 metrov. Lani so jih na 
pomole pristanišča privezali 
skupaj 2061, od tega 69 potni-
ških ladij ali križark. Le nekaj 
minut vožnje iz luke smo 

stopili v popolnoma nov svet, 
Škocjanski zatok. Od pristani-
šča ga loči le ozka cesta, a oaza 
na pragu Kopra, kot naravne-
mu rezervatu pravijo domači-
ni in obiskovalci, ne bi mogla 
biti bolj različna od hrupnega 
vrveža na drugi strani. 

»Prišli ste ravno pravi čas, 
v teh dneh je v Zatoku zelo 
živahno,« nas je pozdravila 

biologinja Bojana Lipej, koor-
dinatorka izobraževanja v 
Naravnem rezervatu Škoc-
janski zatok. »V treh dneh se 
pri nas ustavljajo številne pti-
ce na selitvi,« je pojasnila in 
nas skupaj s sodelavko Bio 

Rakar popeljala po dobra dva 
kilometra dolgi krožni poti, na 
kateri smo si lahko skozi pose-
bno urejene lesene pregrade 
ogledovali življenje v polsla-
ni laguni, močvirju in trstičju. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

SOŽITJE MESTA IN NARAVE (1)

Sredi marca se je Glasova karavana bralcev in naročnikov odpravila na izlet na Primorsko. Kar za dva 
avtobusa izletnikov se je nabralo. Ogledali smo si fascinantno Luko Koper, spokojni Škocjanski zatok  
in slikovite freske v cerkvi v Hrastovljah.

Prva skupina udeležencev Glasovega izleta na Primorsko pred novim informacijskim centrom Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok / Foto: Grega Flajnik

Po neverjetno zanimivi Luki Koper smo se odpeljali z 
avtobusom in občudovali velikanske tovorne ladje, s katerih 
vsak dan preložijo stotine ton različnega tovora. 

Skozi line lesenih pregrad smo opazovali ptice, ki se v 
Škocjanskem zatoku spomladi ustavljajo na selitveni poti. 
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Mateja Rant

L
ogistična enota ame-
riške vojske je v pet-
ek končala deset-
dnevno mednaro-
dno vojaško vajo v 

Postojni. Zadnji dan tovr-
stnih mednarodnih vojaš-
kih vaj vedno posvetijo tudi 
stiku z lokalnim prebival-
stvom. Tokrat so se odloči-
li za obisk šenčurske šole, 
kjer so jih prijazno spreje-
li učenci osmih in devetih 
razredov, ki so jim razkaza-
li šolo in jim predstavili slo-
venski šolski sistem. »To je 
bila izvrstna priložnost za 
naše učence, da so utrdili 
komunikacijo v angleškem 
jeziku. Zelo dobro so se zna-
šli,« jih je pohvalila učitelji-
ca angleškega jezika Barba-
ra Stegnar.

Ob obisku so ameriš-
ki vojaki učencem najprej 
predstavili svoj poklic in 
ameriški izobraževalni sis-
tem, nato pa so prisluhnili 
predstavitvam učencev ter 
se podali na ogled šole in 

okolice. »Po šoli je vojake 
vodilo 18 otrok iz osmega in 
devetega razreda. Večina se 
jih je sama javila, predvsem 
pa smo izbrali tiste učence, 
ki dobro govorijo angleško,« 
je pojasnila Barbara Stegnar 
in dodala, da so se tako učen-
ci v stiku z rojenimi govorci 
naučili premagati strah pred 
komunikacijo v angleškem 
jeziku. Med njimi je bila 
tudi devetošolka Manca Vid-
mar, ki so jo ameriški vojaki 
navdušili s svojo odprtostjo. 

»Mislila sem, da bodo bolj 
resni, pa so bili prav zabav-
ni,« je priznala in dodala, da 
je bila to zanjo zelo zanimi-
va izkušnja, saj doslej še ni 
imela veliko priložnosti za 
tovrstne stike s tujci. Nav-
dušeni pa so bili tudi ame-
riški vojaki. »Skupno uspo-
sabljanje s Slovensko vojsko 
je bila čudovita izkušnja,« 
je poudaril Connor Han-
kinson, ki je skupaj z drugi-
mi člani njihove enote svo-
je delo predstavil šolarjem 

v Šenčurju. »Učencem se je 
zdel naš poklic zelo zanimiv. 
Tudi sam mislim, da je moja 
služba najboljša na svetu,« 
je iskreno priznal. Opazil je, 
da otroci zelo dobro govori-
jo angleško ter so zelo zavze-
ti in veliko sprašujejo. »Sam 
sem obiskoval bistveno več-
jo šolo, na kateri je bilo okrog 
tri tisoč učencev, kar je za 
učitelje zelo naporno. Zato 
se mi zdi kakovost pouka pri 
vas boljša,« je še dodal Han-
kinson.

VOJAKI NA OBISKU
V Osnovni šoli Šenčur so pretekli petek gostili devet pripadnikov ameriške vojske, ki so sodelovali v 
desetdnevnem usposabljanju s Slovensko vojsko. Učenci so jim predstavili šolo in lokalno okolje.

Učenci so ameriškim vojakom predstavili svojo šolo. / Foto: Primož Pičulin

Piki, Piki ti naš Piki, si bel in oranžen, 
zmeraj, ko jemo, ti na okno stegneš se,
nas prosiš za kos klobasice.
Ti naš Piki rad potepaš se,
včasih pa v svojem mahu trdno spiš, 
in ko se prebudiš, spet potepati si želiš.
Ko ptiča uloviš, smo jezni nate,
ti naš Piki ti.

Jure Pintar, 4. razred, PŠ Dražgoše

Piki

OTROCI USTVARJAJO
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Spomladansko- 
velikonočna razstava
Vabimo vas, da skupaj z nami pripravite spomladan sko-
ve likonočno razstavo, ki jo na Gorenjskem glasu pripravl-
jamo že vrsto let. Oglasite se v torek, 11. aprila 2017, od 
9. do 11. ure na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju in okrasite 
razstavni kotiček v avli (mizo velikosti 90 cm x 90 cm) s 
svojimi ročnimi deli, ki so kakorkoli povezani s pomladjo 
ali veliko nočjo. Za vse dodatne informacije in rezervacije 
razstavnega prostora nas pokličite na tel: 04/201 42 30 
ali nam pišite na koticek@g-glas.si.  Razstava bo na ogled 
vse do petka, 21. aprila 2017. Lepo vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

Samo Lesjak

G
re za tradi-
cionalno, že 
dobro uteče-
no veselo kon-
certno prire-

ditev, prek katere se ures-
ničuje ideja medgeneracij-
skega povezovanja. Ponov-
no v organizaciji kulturnega 
društva Pevski zbor Lubnik 
je tokrat potekal v znamenju 

srečne sedmice. Na koncer-
tu s samostojnim izborom 
programa sodelujejo pev-
ski zbori različnih genera-
cij – od zborčka predšolskih 
otrok do pevskih zborov sta-
rejših generacij. Ob zaključ-
ku koncerta zadoni še sku-
pna pesem, pri kateri so na 
istem odru skupaj zapeli 
prav vsi sodelujoči.

Gre za dogodek pomem-
bnega lokalnega značaja, 
saj se na koncertu vsako leto 

predstavijo člani pevskih 
zborov, ki delujejo v Škof-
ji Loki oziroma njeni nepo-
sredni okolici. Vabilu so se 
ponovno z veseljem odzva-
li otroci škofjeloškega vrt-
ca, prav tako so na priredi-
tvi sodelovali člani pevskih 
zborov Osnovne šole Ivana 
Groharja in člani Mešane-
ga pevskega zbora Vrelec iz 
Škofje Loke. Svoj delček so 
s svojim nastopom doda-
li še organizatorji dogodka 

– člani Mešanega pevskega 
zbora Lubnik, ki se pribli-
žujejo že četrtemu desetle-
tju ustvarjanja. Gre za dru-
žabni dogodek, ki omogoča 
medsebojno druženje oziro-
ma povezovanje pevcev raz-
ličnih generacij, prav tako s 
prireditvijo zainteresiranim 
pevcem oziroma širši jav-
nosti predstavijo možnosti 
nadaljnjega vključevanja v 
različne pevske zbore znot-
raj lokalne skupnosti.

SREČNA SEDMICA GENERACIJ
V Kristalni dvorani škofjeloškega Sokolskega doma je potekal tradicionalni, tokrat že sedmi koncertni 
dogodek Generacije pojejo.

Ob koncu so moči simpatično združile prav vse generacije pevk in pevcev, tako mlajši kot starejši. / Foto: arhiv prireditve

Samo Lesjak

Ž
e naslov koncer-
tnega večera je 
izražal rdečo nit: 
Jaz bi rad ... pom-
lad! Na ta način je 

lepo povzel živahno vzdušje 
zbora, ki deluje v okviru KD 
Mysterium Kranj, nastal pa 
je pred 12 leti v želji pous-
tvarjanja raznolike zborov-
ske glasbe. Zbor od ustano-
vitve ustvarja pod strokov-
no-umetniškim vodstvom 
zborovodkinje Urške Štam-
pe, ki je uspešno zaključila 
podiplomski študij zborov-
skega dirigiranja na Univer-
zi Utah v ZDA. Zbor je sode-
loval tudi z Željko Ulčnik 
Remic in Dominikom Jur-
ca, na tokratnem pomlad-
nem koncertu pa ga je vodil 
Gregor Klančič.

Repertoar zbora sestavlja-
jo posvetne in sakralne skla-
dbe tako slovenskih kot tujih 
skladateljev. Radi sodelujejo 
tudi z mladimi slovenskimi 
skladatelji in vsako leto izve-
dejo vsaj eno domačo novi-
teto. Pripravljajo odmevne 

in med kritiki zelo dobro 
sprejete samostojne celove-
černe ter tematske koncer-
te, samostojno ali z drugi-
mi zbori pa redno izvajajo 
daljša tehtnejša dela v sode-
lovanju z inštrumentalni-
mi zasedbami. Poleg rednih 
koncertnih dejavnosti se z 
veseljem udeležujejo dobro-
delnih koncertov, nastopa-
jo na festivalih ter navezuje-
jo stike z drugimi pevskimi 
zbori po Sloveniji in v tujini. 
Sodelujejo tudi na Poletnih 
delavnicah vokalne glasbe, 
ki jih pripravlja društvo.

Doma in v tujini se udele-
žujejo različnih delavnic ter 
tekmovanj, na katerih pose-
gajo po najvišjih priznanjih. 
Na državnem zborovskem 
tekmovanju Naša pesem v 
Mariboru so se zelo uspeš-
no prvič predstavili pred tre-
mi leti. Na regijskem tek-
movanju odraslih pevskih 
zasedb leta 2013 so prejeli 
zlato plaketo, na regijskem 
tematskem koncertu Sozvo-
čenja 2012 za Gorenjsko pa 
prvo nagrado za kakovostno 
izveden in zanimivo izbran 
spored ter se tako uvrstili na 

sklepni koncert šestih naj-
boljših zborov z regijskih 
tematskih koncertov po Slo-
veniji, tuji pa jim niso tudi 
mednarodni uspehi. Pred 
dvema letoma so izdali svoj 
prvi album Bila je tišina.

Raznovrsten reperto-
ar tokratnega koncerta je 
vseboval skladbe klasič-
nih ustvarjalcev (Mendels-
sohn Bartholdy, Rahmani-
nov, Grieg, Gershwin) pa 
tudi ljudske pesmi (Zeleni 
Jurij, Kje so tiste stezice ...). 
Med drugimi je občinstvo 
slišalo skladbe, s katerimi 
se bo zbor aprila predstavil 
na mednarodnem zborov-
skem tekmovanju Slovakia 
Cantat v Bratislavi, na kate-
rem so pred leti že osvoji-
li dve zlati priznanji. Po 
koncertu so vsem zbranim 
ponudili tudi  bazar unika-
tnih izdelkov, sladkih dob-
rot in pridelkov, delo pri-
dnih rok pevk in pevcev, s 
katerimi želijo doprines-
ti v sklad za pevska potova-
nja, na katerih predstavlja-
jo našo deželo po mnogih 
deželah sveta – že zelo kma-
lu tudi v Bratislavi.

V POMLADNIH BARVAH
Nedeljski koncert Komornega pevskega zbora Mysterium v Šmartinskem domu v Stražišču pri Kranju 
je bil povsem pomladansko obarvan.

Odlično sprejeti tako doma kot v tujini: KPZ Mysterium na 
odru Šmartinskega doma v Stražišču / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Sobotni večer je bil v KluBaru ponovno razprodan, 
saj je v goste prišel legendarni kantavtor Vlado Kreslin, ki je 
občinstvu postregel s svojim zimzelenim repertoarjem z – 
kot vedno na koncertih prekmurskega trubadurja – izrazito 
osebno noto. Intimno glasbeno vzdušje pa obljublja tudi 
primorski kantavtor Rudi Bučar, ki bo v KluBaru nastopil v 
soboto, 1. aprila, ob 21. uri. Lani je Bučar napolnil Gallusovo 
dvorano Cankarjevega doma kakor tudi druga koncertna 
prizorišča, vedno pa se rad vrača tudi v Kranj. V KluBaru 
bodo v aprilu nastopili tudi Janez Bončina - Benč, Torul, 
Hamo in Tribute 2 Love ter Rock Partyzani.

Po Kreslinu prihaja Rudi Bučar

Mož s črno kitaro v KluBaru / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V soboto, 1. aprila, ob 21. uri bo v Stolpu Škrlovec 
nastopil ajdovski raper Smaal Tokk z izvrstno spremljevalno 
zasedbo, v četrtek, 6. aprila, pa bo ob 21. uri na odru Škrlov-
ca nastopil vedno intrigantni umetnik besede Damir Avdić.

Smaal Tokk in Damir Avdić v Škrlovcu

Brez dlake na jeziku: Smaal Tokk / Foto: arhiv prireditve
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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

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

Grega Flajnik

V 
soboto, 23. feb
ruarja 1957, se je 
vesela druščina 
z ženinom Štihl
novim Mihom 

peš podala iz Lajš v Selški 
dolini, kjer je Miha doma, 
po nevesto. Nevesta, Pščova 
Francka, je takrat živela še v 
Nemiljah. Z njimi so ves čas 
hodili tudi godci, Hlipov je 
igral trobento, Kosem klari
net, Blaže harmoniko, Mihov 
pa pumpardon. Ko so neves
to dobili, so se skupaj odpra
vili v Selca na cerkveno poro
ko in nato še v novi skup
ni dom v Lajše. Seveda tam 
nevesti niso takoj odprli vrat, 
ampak so jo skozi okno naj
prej sprašali. Ko je dokazala, 
da je prava za »ta mlado«, je 
lahko vstopila v hišo – in sva
tje za njo. Svatba se je lahko 
začela. Na poročno potovan
je sta šla vsak po svoje, Franc 
za cel teden na Jelovico prip
ravljat drva, Francka pa v šta
lo. »Tako je to bilo,« sta razlo
žila zakonca Berce. 

Po šestdesetih letih se je 
marsikaj spremenilo in Šti
hlnova sta ponosna na svo
je potomce. Imata tri hčerke, 
ki so šle zdoma, in sina, ki 
doma gospodari naprej. Ima
ta tudi 12 vnukov in že deset 

pravnukov. Oba sta še aktiv
na, saj Francka rada pomaga 
v kuhinji. Solato vedno prip
ravi ona, ne glede na to, koli
ko gostov je pri hiši. Miha 
gre rad v Loko. Tudi šestkrat 
na teden se pelje, če je treba. 
Najbolj je vesel, ko se v Loki 
sreča s prijatelji. Možje zase 
pravijo, da so Amerikanci, 
saj jim gostilničar rezervi
ra mizo vsakič, ko se dobijo. 
V ekipi je največ osem mož, 
in sicer zato, da gredo lahko 
vsi v en kombi, ko se pelje
jo na izlet. Vsako leto že pred 

novim letom se Bercetova 
odpravita tudi v Kranj. Pra
vita: »Je treba Gorenjski glas 
plačati, pa še kavo in darilo 
dobiva takrat.«

Sicer je pri Štihlnu v Laj
šah gostilna že od leta 1895 
pa vse do danes. Vmes je bila 
večkrat tudi zaprta, saj se je 
ni splačalo imeti odprte. 
Miha se spomni, da je gos
tilno zaprl, ko je prišel od 
vojakov, saj bi za davke pla
čal več, kot je prodal vina. 
Takrat je namreč oblast 
spodbujala samo državne 

go stilne. »Ampak delal' smo 
pa glih tako,« še iskrivo do
da Miha. Sedaj je domačija 
registrirana kot kmečki turi
zem in imajo vrata odprta 
vsak konec tedna, predvsem 
za zaključene družbe. Tudi 
preteklo nedeljo je bilo tako, 
ko so se zbrali sorodniki in 
nazdravili zakoncema. 

Tako gre tradicija Štihl
novih naprej in delo, ki sta 
ga in ga še opravljata Franc
ka in Miha Berce, je obrodi
lo lepe sadove. Želimo jima, 
da bi jih čim dlje uživala.

PRI ŠTIHLNOVIH JE BILO 
ZOPET VESELO
Prejšnjo nedeljo sta zakonca Berce praznovala diamantno poroko. Praznovali so kar doma,  
saj imajo dovolj prostora. Seveda so obujali spomine na to, kako je bilo na dan poroke.

Francka in Miha Berce na dan poroke …

… in danes

Obletnico poroke sta praznovala kar na domači kmetiji. Obiskali so ju številni sorodniki.

»Romi«
Zanima me, ali bom do konca 
življenja ostal s to punco, ki jo 
imam sedaj, predvsem pa, ali 
se bom poročil z njo. Zanima 
pa me še, ali bom srečen v živ-
ljenju, ali bo tako, kot si želim.
V letošnjem letu do nasled-
njega rojstnega dneva vas 
spremlja številka osem, kar 
pomeni, da boste naredili 
vse tako, da bo prav oziroma 
pravično za vse. To velja tudi 
za vaš odnos z dekletom. 
Treba se bo odločiti. Veste, 
da jo imate radi, ne veste 
pa, ali je to dovolj oziroma 
ali je to tista prava ljubezen. 
Odgovor je v srcu, saj veste. 
Ste zelo čustveni, ranljivi in 
veliko daste na zaupanje in 
občutke. Čim manj zapletaj-
te stvari, prepustite se čus-
tvom, ki vas nikoli do sedaj 
še niso izdala. V roku dveh 

let si boste ustvarili družino 
in boste zelo srečni. Srečno.

»Dvojček«
Zelo mi je všeč vaša rubrika, 
velikokrat preberem tudi horo-
skop, ki mi vedno prav napove. 
Zato sem se odločila, da tudi 
jaz pišem. Zanima me, kdaj 
bom našla pravo ljubezen in 
kako bo naprej. Zanima me 
pa tudi, kako mi bo šlo letos 
na fakulteti. Lep pozdrav.
Naslednje leto boste spozna-
li osebo svojih sanj in zaljub-
ljeni in ljubljeni boste kot še 
nikoli do sedaj. Veliko boste 
razmišljali o selitvi od doma, 
saj si boste želeli ustvariti 
nekaj svojega. V bližnji priho-
dnosti se boste zelo posvetili 
študiju in veliko izpitov nare-
dili predčasno. Že pred pole-
tjem se bo ponudila zelo dob-
ra priložnost za zaposlitev in 

pametno je, da sprejmete, 
saj bo denar prišel zelo prav. 
Srečno.

»1965«
Kako bom preživela še nadalj-
nji čas? Kako je z mojim zdra-
vjem in financami? Zanima 
pa me tudi za oba sinova. Lep 
pozdrav, srečno in hvala.
Zdravstveno stanje se vam bo 
precej izboljšalo, vidim pa, da 
vam bo neki pogovor poma-
gal do dobre rešitve. Ugodne 
spremembe pri financah pa 
lahko pričakujete od mese-
ca avgusta naprej. Kadarkoli 
ste pač imeli težave, bodisi 
na delovnem mestu bodisi 
v domačem okolju, ste jih 
imeli v glavnem zaradi svoje 
iskrenosti. Za ljubi mir ste bili 
pripravljeni vse narediti. Isto-
časno pa ste bili pozorni, da je 
bilo vedno vsem prav. Ste kdaj 

pomislili nase? Nikoli. Počasi 
ste začeli le misliti tudi nase. 
Če boste šli to pot naprej, 
vas čaka veliko prijetnih pre-
senečenj. Vaš starejši sin se 
zna odločati, kljub temu da je 
včasih nesamozavesten. Ura-
dne zadeve se mu bodo dobro 
rešile, možnost bo imel zame-
njati službo. Njegovo slabo 
počutje je posledica raznih 
obremenitev, ki jih je imel v 
zadnjem času kar nekaj. Sta-
nje v zakonu je odvisno le od 
njega. Tako pač je, a tudi tukaj 
se obetajo lepe spremembe, 
čeprav je že nehal pričakovati. 
Mlajši sin je karakterno zelo 
podoben vam, predober in 
prepošten. Življenje oziroma 
usoda ga bo vodila do žele-
nih ciljev brez večjih preprek. 
Nikar se ne branite lepih tre-
nutkov, ampak se jih naučite 
sprejeti. Želim vam vse lepo.

Položili smo karte v obliki 
sistema piramida iz sedmih 
kart in naredili pogled bral-
ki pod šifro Poletje 2017. 
Zanima jo, ali se v tem pole-
tju zgodi tisto, kar si najbolj 
želi. Njene izbrane karte so 
Duhovnik, Smrt, Poroka, 
Sovražnik, Hiša, Ljubezen 
in Denar. Duhovnik je njeno 
trenutno stanje, ki je dokaj 
umirjeno, in v tej karti vidi-
mo, da je duhovno in zelo 
pozitivno usmerjena ter 
zna sprejeti dobre vplive in 
nasvete. Dogodek iz pre-
teklosti prinaša Smrt, ki ni 
nujno v fizični obliki, temveč 
nekaj, kar je pustila za sabo 
in se s tem ne obremenjuje 
več. Tretja karta Poroka je 
povezana s prvim dvema 
kartama in nam razkrije, 
da je bralka pripravljena za 
seboj pustiti zvezo in zače-
ti znova. Možna rešitev in 
nasvet se nam pokažeta v 
četrti karti Sovražnik. Se 
pravi, svetujemo novo, dru-
go okolje in naj bo previdna 
pri ljudeh, ki sicer kažejo 
prijazen obraz, vendar pa 
niso iskreni in dobronamer-

ni. Naslednja karta je Hiša, 
v kateri je razlaga za vplive 
okolja, in ponovno se nam 
potrdi, da bo treba zame-
njati okolje in se odločiti za 
selitev. So določene skriv-
nosti, ki se kmalu razkrijejo 
in pomagajo do cilja. Pot 
do rešitve nam prinaša kar-
ta Ljubezen in takoj nam je 
jasno, da je treba upošte-
vati, kaj narekuje srce, saj 
je edino to res pomembno. 
Sedma karta odgovarja na 
vprašanje. Denar je pozitiv-
na karta – ne glede na situ-
acijo in področje. Želja se 
uresniči v tem poletju. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
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

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 40 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 17 dečkov in 9 deklic. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 3900 gramov, najlažjima dečko-
ma pa je tehtnica pokazala 2940 gramov. Na Jesenicah je 
prvič zajokalo po 7 dečkov in deklic. Najtežji in najlažji sta 
bila dečka – prvemu je tehtnica pokazala 3690, drugemu 
pa 2730 gramov.

Novorojenčki
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Nagrade:   3-krat BON ZA BVF VADBO  
V VREDNOSTI 10 EUR

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, 12. apri-
la 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.

Kolesarski izleti z  
Gorenjskim glasom 2017
Tudi v letošnjem letu bomo organizirali nekaj kolesarskih izletov. Kolesarjenje je 
namenjeno ljudem, ki radi aktivno preživijo počitnice in ob tem še kaj lepega doživijo 
in spoznajo. Ves čas kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi prevažal našo 
dodatno opremo. Letos bomo organizirali naslednje izlete:

Goriška brda–Vipava–Kras
Datum: 10. 5.–12. 5. (od srede do petka), 3 dnevi/2 nočitvi z zajtrkom
Cena izleta: 145 evrov na osebo

Ob Donavi – od Passaua do Dunaja
Datum: 24. 5–27. 6. (od srede do petka), 4 dnevi/3 nočitve z zajtrkom
Cena izleta: 260 evrov na osebo

Južna Češka, Šumava, Češky Krumlau
Datum: 7. 6–11. 6  (od srede do sobote), 5 dni/4 nočitve z zajtrkom,
in 22. 8.–26. 8. (od torka do petka); 5 dni/4 nočitve z zajtrkom
Cena izleta: 265 evrov na osebo
 
V ceno za vse izlete je vključeno:

- prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja –Kranj,
- avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, 
- nočitve z zajtrkom za vse dni kolesarjenja,
- organizacija prehrane med kolesarjenjem. 

Vse izlete bomo izvedli, če se prijavi najmanj 16 oseb. Plačilo opravite v dveh obrokih. Prvi obrok 
velja kot prijava, drugi obrok plačate en teden pred odhodom. Cena ne vsebuje zavarovanja. 

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali 
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.

KOLESARSKI IZLETI

www.gorenjskiglas.si
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Liam Payne (23) in Cheryl Cole (33) sta 
postala starša sinčku. »Moji najbližji 
lahko potrdijo, da le redko ostanem 
brez besed,« je pod fotografijo, na kateri 
pestuje novorojenega sina, zapisal član 
zasedbe One Direction. Glasbenik je 

med drugimi pohvalil tudi mamico, za katero pravi, da 
je bila od začetka do konca neverjetna in mu je izpolnila 
sanje. Dojenčku starša še nista nadela imena.

Liam Payne in Cheryl Cole postala starša

John Mayer (39) je priznal, da v novi pes-
mi z naslovom Still Feel Like Your Man 
poje o Katy Perry. Glasbenika sta bila 
par med letoma 2012 in 2015. »Pod prho 
še vedno hranim tvoj šampon, čeprav 
imaš verjetno že drugega. Dokler je tam, 

čutim, kot da sem še vedno tvoj moški,« prepeva Mayer, 
ki bo 14. aprila izdal novi album The Search for Everything.

John Mayer poje o Katy Perry

Soigralca iz drame Nebo Diane Kruger 
(40) in Norman Reedus (48) sta z objemi 
in poljubi sredi New Yorka potrdila, da 
sta par. Skupaj so ju opazili že lani, ko 
je igralka Reedusa spremljala na razstavi 
njegovih fotografskih del v Parizu. Dia-

ne se je lani poleti po desetih letih razšla z Joshuo Jac-
ksonom, Norman pa se je leta 2003 razšel z manekenko 
Heleno Christensen, s katero ima sina.

Diane Kruger in Norman Reedus sta par

Umrl je Sib Hashian, prvotni bobnar 
rokerske skupine Boston, znane po uspe-
šnici More Than a Feeling. Star je bil 67 
let. Glasbenik se je med nastopom na 
križarki Legends of Rock Cruise nenado-
ma zgrudil. Na križarki so ob Hashianu 

nastopali še drugi znani glasbeniki, člani nekdanjih roker-
skih zasedb.

Poslovil se je bobnar skupine Boston

VRTIMO GLOBUS

G. Flajnik, A. Brun

G
orenjski glas je 
v petek organi-
ziral ogled tek-
me v smučar-
skih poletih v 

Planici.   Zbrala se je pisa-
na druščina navijačev iz vse 
Gorenjske. V sončnem vre-
menu so že v poskusni seriji 
lahko spremljali dolge pole-
te. Med tekmovanjem so si 
obiskovalci lahko privošči-
li dobrote pestre gostinske 
ponudbe; tisti pa, ki s seboj 
niso prinesli navijaških rek-
vizitov, so se med odmo-
rom lahko dodatno opremi-
li. Moderatorji so navijače 

ves čas spodbujali k navija-
nju, tako da je bilo ob vzno-
žju skakalnice precej buč-
no, sploh ko so leteli naši 
orli. Bučen aplavz je doživel 
tudi legenda poletov Noriaki 
Kasai, ki se pri svojih 44 letih 
še vedno lahko kosa s tudi 
za polovico mlajšimi fanti. 
Po razglasitvi rezultatov so 
se na glavnem prireditve-
nem prostoru tudi izletni-
ki Gorenjskega glasa zaba-
vali v družbi skupine Gadi. 
Tako je petek v Planici mini-
lo prehitro. Je pa Planica 
poleg športnikov in množice 
navijačev konec tedna gosti-
la tudi »flaying smoker« ozi-
roma vrhunski ameriški sis-
tem peke na žaru. Fante, ki 

se na omenjeni žar spozna-
jo, smo že srečali na Graj-
ski gostiji v Škofji Loki, kdor 
se je odpravil na smučan-
je v Kranjsko Goro, pa jih je 
(slej ko prej) zagotovo opa-
zil. Tako smo mi pred časom 
spoznali Matevža Dodiga, 
komaj 18-letnega zaljubljen-
ca v peko, ki je za lačne pod 
smučiščem v Kranjski prip-
ravljal svinjska plečka, ki jih 
je potem lepo »zapakiral« v 
sendvič; kogar je zanimalo 
kaj konkretnejšega, se je lah-
ko odločil tudi za pol piščan-
ca. Pravijo, da rebrca pečena 
v »dimljeni lokomotivi« hit-
ro dobijo predznak »nebeš-
ka« ... O tem bi kaj več lahko 
povedali nasmejani gostje.

Pred nekaj dnevi pa smo 
se ustavili še na koncertu 
v radovljiškem Grajskem 
pubu, ki je v večernih urah 
pospremil celodnevno akci-
jo gorenjske izpostave Ani-
ne zvezdice, ki je na dan kon-
certa zbirala hrano z daljšim 
rokom uporabe. In s tem si 
je vsak, ki je prispeval, pri-
dobil vstopnico za večerni 
koncert. To je bil prvi tovrst-
ni dogodek na Gorenjskem, 
večer je povezoval Nejc 
Šmid, nastopili pa so Alen, 
Anzhe, John F. Doe, Klemen 
Bunderla, Nina & Andrej 
(Panda), Nipke, Regina, 
Trkaj, Vili Resnik in zadnja 
zmagovalca oddaje Sloveni-
ja ima talet duo WildArt.

KONCERT, HRANA IN PLANICA
Z Gorenjskim glasom so se nekateri v petek odpravili v Planico, s pomočjo »dimljene lokomotive« 
mesne vonjave in okusi postanejo še bolj vabljivi, Grajski pub v Radovljici pa je gostil dobrodelni 
koncert Anine zvezdice na Gorenjskem.

Prvi je na koncertu zaigral Anzhe (desno), povezovanje pa 
so zaupali Nejcu Šmidu. / Foto: A. B.

Tamara, Maruša, Urška, Petra in Bojana na gorenjski 
stojnici Anine zvezdice / Foto: A. B.

Mladi Matevž Dodig / Foto: A. B. Fant obvlada žar in meso. / Foto: A. B.

Tudi Glasova navijaška skupina je v petek v Planici spodbujala naše orle. / Foto: Grega Flajnik

Novinarsko-motociklistična karavana Kanala A 
je postala bogatejša za novo, tokrat žensko moč: 
pridružila se jim je namreč simpatična Lara Lenart. 
Bodoča zdravnica splošne medicine pa ni samo velika 
oboževalka dirk Moto GP, že vrsto let je tudi sama 
motoristka. / Foto: arhiv Kanala A
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilniki

Nedelja – kosilo: kremna juha iz mladih kopriv, piščanec po 
dunajsko, regrat s krompirjem v solati, skutni biskvit, kompot; 
večerja: ržen kruh z zeliščno skuto, vložena paprika
Ponedeljek – kosilo: grahova juha z rižem, skutni žličniki v 
maslenih drobtinah, dušena jabolka z borovnicami, drobno 
pecivo; večerja: regratova solata s krompirjem, hrenovke
Torek – kosilo: česnova juha z opečenimi kruhovimi kockami, 
narastek z makaroni, mletim mesom in zelenjavo, jogurt; ve-
čerja: ajdova kaša z gobami, mleko
Sreda – kosilo: zelenjavni ričet, zapečene skutne palačinke, 
sadni sok; večerja: tlačenka s čebulo, kisom in bučnim oljem, 
koruzni kruh, bela kava
Četrtek – kosilo: cvetačna juha, njoki s smetano in gorgon-
zolo v omaki, motovilec z jajci v solati; večerja: zapečen por 
s sirom, kruh, jogurt
Petek – kosilo: pečeni fileji šarenke, krompir v kosih, solata iz 
naribanega korenja, fižola in motovilca; večerja: jajčna ponev 
z rezinami suhe bržole, lepinje, jogurt
Sobota – kosilo: zelenjavna enolončnica, široki rezanci z orehi 
in medom, češpljev kompot; večerja: sirova plošča z melono 
in grozdjem, domači prijatelj, sadni sok

Skutni biskvit

Potrebujemo: 4 jajca, 50 dag skute, 10 dag sladkorja v prahu, 
20 dag ostre moke, pol zavitka pecilnega praška, 1 vanilijev 
sladkor, sol, rozine, namočene v rumu ali belem vinu.
Rumenjake, sladkor, sol in vanilijev sladkor stepamo, da zmes 
naraste, primešamo dobro pretlačeno skuto in ostro moko s 
pecilnim praškom, na koncu pa na rahlo vmešamo še sneg 4 
beljakov ter rozine, stresemo v namaščen in pomokan model, 
poravnamo in spečemo pri 180 stopinjah Celzija.

Ajdova kaša z gobami

Potrebujemo: 2 (čajni) skodelici ajdove kaše, 1 čebulo, 250 
g gob (odmrznjenih), 2 žlici olja, pest peteršilja, 4 skodelice 
vode, 4 žlice kisle smetane.
Kašo vsujemo v vrelo slano vodo, premešamo, pokrijemo in 
pustimo 15 minut nad šibkim ognjem. Na olju popražimo na 
drobno narezano čebulo ter narezane gobe. Solimo, prime-
šamo kislo smetano in potresemo s sesekljanim peteršiljem. 
S tem prelijemo kuhano kašo.

Zapečen por s sirom

Potrebujemo: 800 g pora, 200 g sira, 2 jajci, 4 žlice olja, 40 g 
moke, poper, sol, 1 dl mleka.
Por operemo, narežemo na 2 cm dolge koščke, ga obarimo v 
slanem kropu in odcedimo. Polovico pora damo v namaščen 
pekač, popopramo, posujemo z naribanim sirom ter prekrije-
mo z drugo polovico pora. Prelijemo z omako, ki jo razžvrklja-
mo iz jajc, moke in mleka. Pečemo 35 minut v pečici, razgreti 
na 200 stopinj Celzija.

Posladkajmo se s korenjem
Sprva se sliši malo nena-

vadno, a tudi slaščice s kore-
njem so lahko zelo okusne. 

Za pripravo korenčkovih 
piškotov potrebujemo: 0,5 kg 
moke, 250 g masla ali mar-
garine, 2 žlici kisle smetane, 
250 g korenja, 1 pecilni pra-
šek, ščep soli, 200 g marme-
lade, sladkor v prahu za posip.

Korenje dobro očistimo, 
po potrebi olupimo, osušimo 
ter ga na drobno naribamo. 
V skledo presejemo moko, ki 
jo pomešamo s pecilnim pra-
škom, korenjem in s soljo. 
Dodamo na kocke narezano 
maslo ali margarino in kislo 
smetano. Vse skupaj zgnete-
mo v testo. Testo zavijemo v 
folijo in ga postavimo za pol 
ure v hladilnik. Na pomoka-
ni površini ga razvaljamo na 

malo manj kot pol centime-
tra debelo. S pomočjo večje-
ga kozarca izrežemo kroge s 
premerom okrog 8 cm. Na 
sredino vsakega kroga polo-
žimo polovico žličke marme-
lade. Testo prepognemo in 
z vilicami stisnemo robove. 
Piškote polagamo na pekač, 
prekrit s papirjem za peko. 
Pečemo 20 minut v pečici, 
ogreti na 180 stopinj. Ohlaje-
ne piškote potresemo s slad-
korjem v prahu.

Nasvet: Po potrebi testu 
dodamo še moko. Količina 
moke je nekoliko odvisna 
tudi od tega, koliko vode ko-
renje vsebuje. Piškoti ne vse-
bujejo jajc, sladkor pa je le 
za posip in v marmeladi. Še 
bolj hranljivi in ravno tako 
okusni bodo, če uporabimo 

pirino ali kakšno drugo po-
dobno moko. 

Za pripravo korenčkove-
ga biskvita s kokosom pot-
rebujemo: 180 g moke, 60 g 
kokosove moke, 200 g kore-
nja, 200 g masla, 3 jajca, 150 
g sladkorja, 1 vanilijev slad-
kor, pol pecilnega praška, 
ščepec soli. Korenje po pot-
rebi očistimo in naribamo. 

V posodi pomešamo moko, 
pecilni prašek in kokosovo 
moko. Maslo stopimo in ne-
koliko ohladimo. Jajca ste-
pamo skupaj z vanilijevim 
sladkorjem in sladkorjem 
nekaj minut, da masa posta-
ne svetlejša in naraste. Do-
damo naribano korenje in 
sol. Med stalnim mešanjem 
postopoma dodajamo zmes 

iz moke. Maso razporedi-
mo v namaščen pekač ali v 
pekač, obložen s papirjem 
za peko. Biskvit pečemo 40 
minut v pečici, ogreti na 180 
stopinj. Pecivo ohladimo in 
ga narežemo na kocke.

Nasvet: Ohlajen biskvit 
lahko na tanko premažemo 
z marmelado in posujemo s 
kokosovo moko.

Mojca Logar

Descartes je izrekel: Mis-
lim, torej sem. Morda bi jaz 
lahko rekla: Pojem, torej sem. 
V nedeljo smo imeli koncert 
z zborom Mysterium. Prip-
ravljamo se na tekmovanje v 
Bratislavi, tako je treba pro-
gram izpiliti ne le na vajah, 
predvsem na odru. Koncert 
smo posvetili pomladi in bil 
je uspešen. Potujemo na Slo-
vaško in poleti v Francijo. 
Tja smo povabljeni. Danes 
kulturna društva na različne 
načine pridobivajo sredstva. 
Sponzorjev, ki bi dobese-
dno ponujali denar, je malo. 
Vendarle pa so. Nedavno mi 
je kolega povedal, da mu je 
zasebna banka ponudila po-
kroviteljstvo nad koncertom 
(so mladi, dobri in posebni). 
Tako smo po koncertu pripra-
vili bazar z izdelki, ki jih prip-
ravljamo pevci sami. Vsak je 
nekaj kupil oziroma prispeval 
simbolični prispevek. Myste-
rium je moj tretji zbor, začela 
sem v Komornem pevskem 
zboru Loka v Škofji Loki, 
potem sem prišla v Osti jarej 
(obeh teh zborov danes ni več) 
in sedaj sem v Mysteriumu. 
Sedaj pojem že več kot dvaj-
set let. Podelili so mi najvišjo 
Gallusovo značko in mislim, 
da sem s tem zasvojena za 
vse življenje. Najprvo je petje 
ukvarjanje z glasbo, kot se pač 
laik ali človek z malo glasbe-
ne izobrazbe lahko. Posluh in 
veselje, pa lahko vstopiš v svet 
Mozarta in Hydna. Zvok te 
lahko odnese v drugo dimen-
zijo, ko odklopiš, pozabiš, se 
sprostiš. Da društvo funkci-
onira, je treba opraviti veliko 
dela (organizacija, priprava 
koncertov, oglaševanje, finan-

ce, tehnična opravila, pisanje, 
napovedovanje …). Kako ko-
ristno je za vsakega človeka, 
da je vključen v neko skupino, 
katero koli. Naučimo se sode-
lovati z drugimi, organizira-
ti, poslušati, usklajevati. So-
dobno bi lahko rekli, da smo 
vajeni timskega dela. Pogosto 
sem v zborih prevzela vlogo 
napovedovalca koncertov. 
Malo sem se sukala v gleda-
liščih, nastopala sem in tako 
sem večkrat v dvojni vlogi, ko 
moram peti in napovedova-
ti. Največja vrednota je, da 
je človek lahko iskren, odprt. 
Ko govoriš tisto, kar misliš, 
delaš tisto, kar ljubiš, se lahko 
postaviš pred ljudi in to poveš. 
Včasih sem se veliko priprav-
ljala. Še vedno se pripravim, 
vendar sem lahko bolj sprošče-
na, z ljudmi komuniciram, 
jim nekaj povem. Koncert je 
bil posvečen pomladi, marec 
je mesec pomladi. Tako pra-
vim, da je marec pravzaprav 
naporen mesec, ko moramo 
ves čas misliti ali se spominja-
ti nekoga drugega. Najprej se 
spomnimo žena, potem mož. 
Lahko po bližnjih vodah 
spuščamo »vuč u vodo« in se 
spominjamo starih časov, lah-
ko praznujemo enakonočje. 
Spominjamo se vseh mater. 
Ob vsem tem je najpomemb-
neje, da ne pozabimo nase. 

Misel, ki se mi oblikuje, 
zelo hitro lahko ubesedim, 
povem in z nekom delim. 
Morda jo znam na svo-
jevrsten način povedati, za-
pojem jo skupaj s pevci in 
napišem jo zase. Ko je na-
tisnjena in objavljena, pa je 
tudi vaša.

Pojem, torej sem

Janez Logar

Nobena od teh aktivnosti 
nam ne prinaša koristi. Ra-
zen da sami sebi vzdržujemo 
slabo voljo in slabo počutje. Ni 
pa malo članov tega društva. 
Tudi radi se družijo in si dnev-
no potrjujejo, da je svet v slabi 
kondiciji. In še precej slabše 
bo. Dan s slabimi novicami in 
slabim počutjem pričnejo že 
zjutraj, ko v časopisu najprej 
preberejo črno kroniko in 
osmrtnice. Joj, same nesreče. 
In to po celem svetu. Pa reci, 
da nimam prav. Vojne po sve-
tu se kar nadaljujejo in se ne 
končajo. V zadnjih letih je pro-
padlo mnogo podjetij, veliko je 
brezposelnih. Svojega podjetja 
se nikakor ne splača ustanav-
ljati v teh kriznih časih. Kar 
niso v socializmu zapravili, 
so pa sedaj pokradli. Slaba 
je naša socialna slika – revni 
komaj preživijo. Bolni in stari 
imajo težko prihodnost, saj so 
nam zdravstveni sistem popol-
noma uničili. V svetu je vse 
narobe, svojo državo pa smo 
tako ali tako zapravili. Da je v 
naši soseski ali v delu mesta ali 
na vasi vse čudno, nam je hit-
ro jasno: ta se je ločil, oni otrok 
ni nič hvaležen staršem, sose-
dova Tinca je dobila čudnega 
fanta, le kako so mogli oni na 
sredi vasi kupiti nov avto, saj 
ni videti, da so sposobni niti si 
uspeha ne zaslužijo …

Kaj je s temi in takšnimi 
ljudmi? Kakor znotraj, tako 
zunaj! To je njihov svet. Kot je 
moj moj, kot je vaš vaš, tako 
je njihov njihov. To jim je do-
mače in vse bodo naredili, da 
bodo v zunanjem svetu dobili 
potrditev svojega notranjega 

stanja. Njihova notranja pri-
sila je, da se morajo stalno sla-
bo počutiti, zato iščejo samo 
slabe dogodke, kar jim potrdi, 
da imajo prav. Kaj pa jim pre-
ostane, če dajo na stran tar-
nanje, kritiziranje in opravlja-
nje. Bolj malo. Ostane čudna 
praznina. Zato takšnim lju-
dem niti ni prijetno. Poveda-
no drugače, največkrat govori-
jo, da je njih strah okolice in 
prihodnosti. Samo tega še ne 
upajo povedati. Saj nas je vse 
strah. Tisti, ki grdo govorijo o 
sosedih, prijateljih in znancih 
sejejo okoli sebe svoje nezado-
voljstvo in na ta način sami 
sebe sramotijo. Njihovo bese-
dičenje nima nikakršne zveze 
z drugimi ljudmi ali dogodki. 
Odraža pa njih in njihovo oto-
pelo notranjost. Kakor znot-
raj, tako zunaj!

Lahko pogledamo drugače: 
zaposlenost je 91-odstotna in 
še narašča, sosedov Tine je v 
20 letih ustanovil podjetje, ki 
izvaža v 27 držav, za poslovne 
ideje imamo internet in trg je 
cel svet, na dragih avstrijskih 
smučiščih je veliko Slovencev, 
na hrvaški obali je zelo do-
mača slovenščina, pokojnine 
se redno izplačujejo, živimo 
v najbolj bogatem in varnem 
delu sveta, ob prihajajočih veli-
konočnih in še bolj ob prvomaj-
skih praznikih bodo letala na 
Brniku komaj odpeljala Slo-
venke in Slovence po svetu, 
tudi na letališčih v Benetkah, 
v Zagrebu in Münchnu ljubijo 
naše potnike.

Tarnanje, kritiziranje in 
opravljanje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_17_25
NALOGA

3 2 9 4
8 1

4 1 5 3
6 4 2 1

2 6 1 5
4 8 3 6

8 9 7 1
5 3

9 4 2 8

sudoku_LAZJI_17_25

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_25
NALOGA

3 5 2
4 5

1 3 4
6 2 9 5 4

9 7
8 5 3 1 6

6 8 1
9 2

1 8

sudoku_TEZJI_17_25

REŠITEV

3 9 6 5 2 4 7 8 1
4 5 7 1 8 3 9 2 6
8 1 2 6 7 9 3 5 4
1 6 3 2 9 7 5 4 8
9 2 4 8 6 5 1 3 7
7 8 5 4 3 1 2 6 9
6 7 8 9 5 2 4 1 3
5 3 1 7 4 6 8 9 2
2 4 9 3 1 8 6 7 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.
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396524781
457183926
812679354
163297548
924865137
785431269
678952413
531746892
249318675
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REŠITEV

312768954
658349127
497125683
763452819
289671435
541893762
826937541
175284396
934516278

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 29. 3.
19.15 DAN OSVOBODITVE
21.00 SLEDI ŽIVLJENJA
17.00 POWER RANGERS
16.30 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
16.40, 19.00 LEPOTICA IN ZVER 
20.20 NEPRIČAKOVANO OČKA
21.20 LOGAN: WOLVERINE
18.10 LEV: DOLGA POT DOMOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 29. 3.
18.00 DAN OSVOBODITVE
16.10, 20.50 SLEDI ŽIVLJENJA
15.30, 20.00 POWER RANGERS
16.15 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
16.00, 20.10 LEPOTICA IN ZVER 
17.40 LEPOTICA IN ZVER, 3D
18.10 NEPRIČAKOVANO OČKA
21.00 KONG: OTOK LOBANJ
18.30 KONG: OTOK LOBANJ, 3D
18.15 LOGAN: WOLVERINE

20.30 PETDESET ODTENKOV TEME
15.50 MAŠA IN MEDVED, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 28. 3.
19.00 PR’ HOSTAR

Četrtek, 30. 3.
19.00 SAMO KONEC SVETA

Petek, 31. 3.
18.00 SPOVEDI
20.00 KONG: OTOK LOBANJ, 3D

Sobota, 1. 4.
16.00 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
18.00 ONA
20.15 SAMO KONEC SVETA

Nedelja, 2. 4.
16.00 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
18.00 KONG: OTOK LOBANJ
20.15 ONA

Ponedeljek. 3. 4.
20.00 PR’ HOSTAR

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 28. marca
11.00 47. TSD – Simona Semenič: DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA 
(v Območni izpostavi JSKD Kranj)
18.00 47. TSD – Simona Semenič: Mi, evropski mrliči 
(v Slovenskem mladinskem gledališču, Ljubljana)
21.00  47. TSD – Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI (v Kulturnem domu Primskovo)

Sreda, 29. marca
11.00 47. TSD – Simona Semenič: DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA 
(v Območni izpostavi JSKD Kranj)
18.00 47. TSD – Matjaž Zupančič: VLADIMIR (v Stolpu Škrlovec)
20.00 47. TSD – Emil Filipčič, Marko Derganc: BUTNSKALA (v dvorani PGK)

Četrtek, 30. marca
11.00 47. TSD – Simona Semenič: DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA 
(v Območni izpostavi JSKD Kranj)
17.00 47. TSD – Žanina Mirčevska: ŽRELO (v dvorani PGK)
20.30 47. TSD – REPUBLIKA SLOVENIJA 
(v Slovenskem mladinskem gledališču, Ljubljana)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
28. 3. 

0/20 °C

Nedelja 
2. 4.

4/18 °C

Sreda 
29. 3. 

Četrtek
30. 3. 

Petek
31. 3. 

Sobota
1. 4.

2/22 °C 5/20 °C 4/21 °C 4/20 °C

Ponedeljek 
3. 4.

Torek
4. 4.

Sreda
5. 4.

Četrtek
6. 4.

5/18 °C 5/19 °C 3/16 °C 4/18 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 

28. 3. tor. Janez 6.49 19.25

29. 3. sre. Ciril 6.48 19.27

30. 3. čet. Bogo 6.46 19.28

31. 3. pet. Benjamin 6.44 19.29

1. 4. sob.  Hugo 6.42 19.31

2. 4. ned. Franc 6.40 19.32

3. 4. pon. Ljuba 6.38 19.33

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Večnamenski pros-
tor knjižnice je bil v torek 
poln obiskovalcev, ki so že-
leli prisluhniti tradicional-
nim Besedarijam tržiških 
literatov seniorjev, že de-
vetim po vrsti. Predsedni-
ca Društva upokojencev Tr-
žič Zvonka Pretnar je po-
vedala, da je osem Beseda-
rij zbranih v knjižicah, iz-
dali so CD, Tanja Ahačič 
pa je tista, ki vedno znova 
zna poiskati nove avtorje. 
Tokrat so sodelovali Marta 
Frantar, Janez Kavar, Dar-
ko Koren in Tonica Marin, 
vsak s svojo zgodbo, poe-
zijo, a pod skupnim nas-
lovom Krila metuljev. »Z 
naravo živimo, narava je 
naše ogledalo. Rečemo: pri-
den kot mravlja, zvest kot 
kuža, spi kot polh ... Metulj 
pa je kralj, šele v zreli dobi 
dobi obliko s krili in poleti. 
Ko opazimo metulja, nasta-
vimo roko, da sede na našo 
kožo. Zgodbe literatov pa 
nam bodo sedle pod kožo 
in še dolgo jih bomo čuti-
li,« je dejala Ahačičeva.

Upokojena priljubljena 
učiteljica Marta Frantar je 
predstavila Mojo zgodbo; 
zgodbo o življenju na pode-
želju, otroških igrah, delu na 
polju, večerih, ko še ni kralje-
vala televizija, o družini, ki si 
jo je ustvarila. Gre za intimni 
pečat časa, ob katerem lahko 
malce postoji s spomini. Ja-
nez Kavar je doma izpod Kri-
ške gore, tudi njegova pot 
življenja je prepredena z go-
rami. Je avtor številnih član-
kov, soavtor publikacij in av-
tor knjige Kriške prigode. Na 
Besedarijah se je predstavil z 

lirično črtico Zeleni ptič, v ka-
teri je opisal reševanje pones-
rečenke. Črtica je posvečena 
humanosti, solidarnosti in 
prijateljstvu. 

Darko Koren je novinar z 
»odprtimi očmi in brez dlake 
na jeziku«, kot ga je predsta-
vila Tanja Ahačič. Obisko-
valci so ga ob tej priložnos-
ti spoznali kot avtorja satirič-
nih sonetov, ki so ogledalo 
naše družbe (Otožna pesem, 
Ljudska, Uživaška, Hribo-
lazniška, Pesmistična!, Moj 
dom, Odsev, Duhovna). To-
nica Marin pa je bila tista 

učiteljica, ki pouka ni ime-
la samo v učilnicah, ampak 
tudi v naravi. Priljubljena je 
bila pri učencih, danes je pri-
ljubljena pri (so)telovadkah v 
tržiški Sokolnici. V svoji iz-
povedi Vse bi še enkrat po-
novila, pokaže pot, ki vodi 
k uspehu, k lovorikam. Od 
otroštva je povezana s špor-
tom in pravi: »Če prisluhneš 
otrokovemu talentu, mu po-
magaj, da razpre svoja krila.« 
Spomladanske Besedarije je 
prijetno popestrila skupina 
Bo k'r bo z narodnimi in po-
narodelimi pesmimi.

Zgodbe na krilih metuljev
Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič sta pripravila večer spomladanskih 
Besedarij. Literarna krila so razprli Marta Frantar, Janez Kavar, Darko Koren, Tonica Marin in snovalka 
Besedarij Tanja Ahačič. 

Od leve Janez Kavar, Marta Frantar, Tonica Marin, Darko Koren in Tanja Ahačič

Janez Kuhar

Cerklje – V Cerkljah je pred 
kratkim nastopil Ženski 
pevski zbor (ŽePZ) Re-
gine, ki deluje pod okri-
ljem Društva kmečkih žena 

Kranj z instrumentalisti ter 
glasbenimi gosti Mešanim 
pevskim zborom Bilka iz 
Bilčovsa (Ludmannsdorfa) 
na avstrijskem Koroškem. 
Devetnajstčlanski zbor Re-
gine je vodila zborovodkinja 

Anita Zidar. Pojejo od leta 
2011, ko so se ob 50-letnici 
Kmetijsko-gozdarske zadru-
ge Sloga Kranj prvič predsta-
vile v javnosti, spomladi 
2012 so pripravile svoj prvi 
koncert. Pojejo na občnih 

zborih društva, srečanjih 
kmetic, srečanjih pevskih 
zborov, pri slovesnih ma-
šah, ob okroglih obletnicah 
in na skupnih izletih. Člani-
ce zbora so iz vseh treh odbo-
rov društva, Cerklje, Naklo 
in Sloga, je povedala predse-
dnica zbora Alenka Likozar. 

Z ubranim petjem pa je v 
drugem delu koncerta nav-
dušil Mešani pevski zbor 
Bilka iz Bilčovsa, ki ga vodi 
zborovodja Dominik Jur-
ca. Slišali smo več koroških 
ljudskih pesmi in ljudske 
pesmi iz Roža. Kot je pove-
dala Rezi Kolter, predsedni-
ca zbora, njihov zbor šte-
je 29 dejavnih pevk in pev-
cev. Poleg tradicionalne na-
rodne slovenske pesmi ima 
v programu tudi pesmi dru-
gih narodov ter moderne in 
klasične pesmi, prirejene za 
zborovsko petje. Ob koncu 
sta zbora zapela še skupaj. 

Navdušili z ubranim petjem

Oba zbora sta skupaj zapela pesem Po jezeru bliz Triglava.
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Ob koncu tedna v kranjskem Cineplexxu načrtujejo dru-
žinski dan, ki ga boste lahko predvsem najmlajši, seve-
da pa tudi malo starejši – skratka vsi oboževalci malih 
simpatičnih modrih bitij – preživeli v družbi Smrkcev in 
njihove nove animacije Skrita vas. Sobota in nedelja, 25. 
in 26. marec, sta torej namenjena obisku kina: v soboto je 
film na sporedu ob 15. uri in 16.15, v nedeljo pa ob 15. uri 
in 16.30. Novo dogodivščino Smrkcev na filmskem platnu 
bo pospremil še otroški kotiček in obisk enega Smrkca. 
Kranjski Cineplexx bo Glavca obiskal v nedeljo. Cineplexx 
bo prikupno maskoto (na fotografiji) gostil med 14.30 
in 16.30. Film je sinhroniziran, v njem pa se Smrketa s 
pomočjo skrivnostnega zemljevida in v družbi prijateljev 
Glavce, Klade in Bistrega odpravi na vznemirljivo pusto-
lovščino skozi prepovedani gozd, ki je poln čarobnih bitij, 
da bi našla skrivnostno vas pred zlobnim Gargamelom. 
Na neverjetnem potovanju, polnem vznemirljivih odkritij 
in nevarnosti, pa simpatična in navihana mala bitja raz-
krijejo najbolj smrkastično skrivnost vseh časov ... Film 
Smrkci: Skrita vas na redni spored prihaja 30. marca.

Smrkci iščejo skrito vas na družinskem dnevu 
v nedeljo, ko bo Kranj obiskal tudi Glavca

Smrkci navdušujejo staro in mlado. / Foto: arhiv Cineplexxa

Alenka Brun

O menjeni kon
cert je organi
zirala Agenci
ja Media butik 
v sodelovan

ju z Občino Tržič. Posvečen 
je bil ženam in materam, saj 
je datumsko umeščen med 
dan žena in materinski dan.

Tudi letos je na odru nasto
pil ansambel Zarja, katerega 
člani so pravzaprav sosedje, 
doma iz Loma pod Storžičem. 
Tokrat so se predstavili v pre
novljeni stari zasedbi: po 23 let
nih so namreč spet v sestavi, v 
kakršni so bili na začetku – po 
13 letih je na odru poleg Draga 

in Sonje Primožič ter Igor
ja Sokliča ponovno stal Mir
ko Rozman. Tudi tokrat brez 
uspešnice Tržič ni šlo. 

Za Zarjo so na oder priš
li Slovenski zvoki, ki so doka
zali, da niso samo dobri glas
beniki, temveč tudi izvrstni 
zabavljači. Namreč, omisli
li so si pesem, kjer se njihov 
Bojan prelevi v Helmuta Heb
la, ki zna igrati na vse vrste 
instrumentov. Na prireditev 

je prispel naravnost z Duna
ja v zavidljivi telesni kondici
ji in specialni opravi ... Sme
ha v dvorani ni manjkalo. Še 
Modrijanom, ki so poskrbeli 
za vrhunec koncerta ter dober 
enourni zaključek, so se v zao
drju usta krivila navzgor.

An flet’n večer pa je gostil še 
ansambel Tonija Verderberja 
in Dejana Vunjaka, nastopi
la je tudi Mara s svojimi ljud
skimi pevkami. Mara Vilar ali 

Moravška Mara je nedavno 
praznovala že 85. rojstni dan, 
tokrat pa so ji skupaj s Sašo 
Pivk Avsec zaupali tudi vlo
go povezovalke. Marina mal
ha šal je bila brez dna. 

Za voščilo mamam in že
nam pa je poskrbel domači 
župan Borut Sajovic, in to kar 
z recitacijo tistega dela Pre
šernove Zdravljice, ki opeva 
Slovenke kot prelepe, žlaht
ne rožice.

AN FLET'N VEČER
Dvorana tržiških olimpijcev je bila polna. Tržič je ponovno – že sedmič – gostil koncert An flet'n večer.

Modrijani in Dejan Vunjak Ansambel Zarja 

Moravška Mara

Helmut obvlada vse vrste instrumentov. S stasom in nastopom je navdušil in nasmejal.

Z nami bodo tudi najboljši 
športniki in športni delavci.

Bogat spremljevalni program. 

zabavala vas bo glasbena skupina
MODRIJANI

29. marca 2017,
od 18. ure
na Glavnem trgu
v Kranju

SPREJEM 
ŠPORTNIKOV
KRANJA

www.visitkranj.com

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

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA - MAREC 2017
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev  

in se udeležite ene od marčevskih terenskih krvodajalskih 
akcij, ki bo:

V ČETRTEK, 30. MARCA 2017,  
V ŠPORTNI DVORANI CERKLJE, KRVAVŠKA CESTA 4. 

 Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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Brezje, Brezje pri Tržiču – Prijatelji Rožnovenske poti vabijo na 
postno romanje v soboto, 1. aprila. Ob 8.30 bo sveta maša v 
baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, takoj zatem se boste zbrali 
ob spomeniku papeža Janeza Pavla II. Na približno dvanajst 
kilometrov dolgo pot se boste odpravili v vsakem vremenu, 
zato poskrbite za primerno obutev in oblačilo. Hoje je za štiri 
ure. Pohod, namenjen za blagoslov družin, organizirata Dru-
štvo Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja Brezje 
pri Tržiču ter KD Kranjčani materam. 

Romanje na Rožnovenski poti

Jože Košnjek

Brezje – V portugalskem ro-
marskem središču Fatima, v 
katerem bodo junija prazno-
vali 100-letnico Marijinih pri-
kazovanj, med milijoni ro-
marjev pa bo tudi papež Fran-
čišek, je bila marca mednaro-
dna konferenca o verskem tu-
rizmu. Pri organizaciji je po-
leg romarskega središča Fa-
tima, portugalskih krajevnih 
oblasti iz območja Ourema in 
državnih organov sodelova-
la tudi Svetovna turistična or-
ganizacija. In ne brez razloga. 
V tako imenovanem verskem 
turizmu sodeluje letno nad 
300 milijonov turistov oziro-
ma romarjev. Samo iz Ame-
rike namerava oditi v bližnji 
prihodnosti blizu 16 milijo-
nov romarjev.

Marijino narodno svetiš-
če Brezje je bilo posebej po-
vabljeno na konferenco v Fa-
timo, kar je bilo za nas prese-
nečenje pa tudi čast, sta po-
vedala rektor Marijinega sve-
tišča na Brezjah pater dr. Ro-
bert Bahčič in direktorica Ro-
marskega urada dr. Andreja 
Eržen Firšt, ki sta bila v ugled-
ni družbi nad 500 zastopnikov 

agencij in svetišč iz Portugal-
ske, Španije, Poljske, Nem-
čije, Avstrije, Italije, Kolum-
bije, Brazilije, Bolivije, Indi-
je, Gvatemale, Koreje in Fili-
pinov. Njihovi predstavniki in 
zastopniki svetovne turistič-
ne organizacije so predstavili 
pozitivne izkušnje o pomenu 
verskega turizma in njegovem 
vplivu na hitrejši razvoj okolja, 
v katerem delujejo. Verski in 

kulturnozgodovinski interes 
se prepletata z gospodarskim. 
Globalne izkušnje so dobre  in 
nič drugače naj ne bi bilo v na-
ših verskih oziroma romar-
skih središčih. 

Brezje kot novo ime na ze-
mljevidu svetovno znanih ro-
marskih središč so bile delež-
ne precejšnjega zanimanja, 
sta povedala dr. Andreja Er-
žen Firšt in pater dr. Robert 

Bahčič. Obiskovalci stojnice 
in tudi udeleženci maše, ki 
jo je daroval pater Robert, so 
spraševali, kje je Slovenija, kje 
so Brezje, kaj si je mogoče po-
leg Brezij še ogledati, kakšne 
so naše navade, posebnosti. 
Zato sodelovanje Brezij v Fati-
mi ni bila le predstavitev brez-
janskega romarskega središ-
ča, ampak kraja, občine in šir-
šega okolja. 

Brezje v eliti verskega turizma
Na mednarodno konferenco o verskem turizmu v Fatimi na Portugalskem je bilo povabljeno tudi  
Marijino narodno svetišče na Brezjah.

Dr. Andreja Eržen Firšt in pater dr. Robert Bahčič na brezjanski stojnici  
v Fatimi / Foto: Romarski urad Brezje

Marjana Ahačič

Radovljica – Strateška odloči-
tev naše knjižnice je, da spod-
bujamo branje za vse, je od-
ločitev, da na enega od tradi-
cionalnih Torkovih večerov 
povabi pisateljico Akisnjo 
Kermauner, utemeljila di-
rektorica knjižnice A. T. Lin-
harta Božena Kolman Fin-
žgar. Pisateljica dr. Aksinja 

Kermauner, ki se je v prete-
klosti strokovno ukvarjala 
predvsem z branjem slepih 
in slabovidnih, je tako v torek 
v Radovljici predstavila zgod-
bo Cvetje in ogenj, objavljeno 
v knjigi, ki je posebej name-
njena tistim mladim in odra-
slim, ki težje berejo. 

Gre za prvo avtorsko knji-
go – doslej so pod ozna-
ko »lahko branje« izšle 

pr i rejene izdaje nekaterih 
kla sičnih del slovenske in 
svetovne književnosti.  Na-
menjena vsem, ki radi bere-
jo, a imajo s tem težave: okle-
vajočim bralcem, bralcem z 
disleksijo, starostnikom, lju-
dem z motnjami v duševnem 
razvoju, priseljencem … Na-
pisana je v tehniki, ki jim 
branje olajša: povedi so krat-
ke, razmiki med vrsticami 

večji od običajnih, premi 
govor je zapisan v odebe-
ljenem tisku, papir ni ble-
ščeč ... Obenem pa je zgod-
ba takšna, da nagovarja od-
rasle bralce. Problem, s ka-
terim se pogosto srečujejo 
ljudje s težavami pri branju, 
je namreč dejstvo, da zanje 
tako rekoč ni na voljo knjig, 
ki bi bile tehnično primerne 
in obenem s tematiko, vse-
binsko zanimivo za mladino 
in odrasle. »Ne moremo za-
radi tega, ker imamo težave 
z branjem, vse življenje bra-
ti le pravljic v slikanicah,« 
je problem slikovito opisal 
eden od udeležencev pogo-
vora.

Kermanunerjeva je prvo 
zgodbo iz serije Julija in Pe-
ter napisala v sodelovanju z 
uporabniki Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo 
Črna, v delu sta že drugi in 
tretji del. Zbirka nastaja tudi 
v sodelovanju s strokovnja-
ki in je opremljena z oznako 
»lahko branje«; oznaka, ki je 
v tujini poznana in uveljavlje-
na, pri nas pa si šele utira pot 
med pestre in presenetljivo 
številne skupine bralcev.

Lahko branje ni le za na plažo
Aksinja Kermauner je skupaj z uporabniki CUDV Črna napisala knjigo, namenjeno mladini  
in odraslim, ki imajo težave z branjem, pa si kljub temu želijo vstopiti v vznemirljivi svet zgodb. 
Predstavili so jo tudi v Radovljici.

Prvo slovensko avtorsko knjigo, ki nosi oznako »lahko branje«, so v Radovljici v pogovoru 
z Boženo Kolman Finžgar predstavili avtorji – pisateljica Aksinja Kermauner s sodelavci iz 
CUDV Črna ter ilustrator Gašper Rus.

Britof – V soboto je Krajevna skupnost Britof organizirala 
čistilno akcijo v sklopu akcije Očistimo Kranj - Kranj ni več 
usran. Skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom Britof so 
se lotili tudi grdega prizora, katerega fotografijo smo objavili 
v prejšnji številki Gorenjskega glasa. Nabralo se je za celo 
prikolico oblek, čevljev in nekaj pripomočkov za nego otroka. 
Zahvala vsem, ki se udeležujejo takih akcij, sporočajo udele-
ženci čistilne akcije. 

Nabrali za prikolico smeti

Za polno prikolico smeti iz gozda med Šenčurjem in 
Britofom.
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Samostojni inženir tehnologije m/ž (Kranj)
Vaše naloge in odgovornosti: določitev konceptov in oblikovanje modulov uspos-
abljanja, izvajanje notranjih in zunanjih tehničnih usposabljanj o izdelkih podjetja, 
načrtovanje programa usposabljanja ter priprava in skrb za dokumentacijo uspos-
abljanj. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 4. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pospeševalec prodaje m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe, izkušnje z delom v trgov-
ini, zaželen je strokovni poštni izpit, visoko razvite komunikacijske in meodsebne 
veščine. Mlinotest, d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 5. 
4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomožni delavec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poznavanje materialov in delovnih sredstev v delovni enoti, obv-
ladanje/poznavanje standardov kakovosti v knjigoveštvu, poznavanje uvedenih 
sistemov vodenja po standardih, opravljen strokovni izpit s področja varstva pri 
delu ter požarnega varstva. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: srednjo tehnično ali poklicno izobrazbo kovinarske, strojne, grafične 
ali druge podobne smeri, osnovno poznavanje orodij MS Office, veselje do dela na 
različnih strojih, željo po pridobivanju novih praktičnih znanj ... EGP Embalažno 
grafično podjetje. d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 5. 
4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Kranjska Gora) 
Vaše delo bo: izvajanje nalog investicijskega načrta (investicijsko vzdrževanje), 
izvajanje rednih vzdrževalnih del opreme in objekta za zagotavljanje tehnične 
brezhibnosti, odpravljanje napak in okvar na opremi in objektu ter sporočanje o 
odpravi, pisanje delovnih nalogov, spremljanje porabe goriv, elektrike in vode ... 
Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 30. 3. 
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 brizgan-
je plastike, menjavo izmenljivih vložkov na orodjih, popravilo orodij, pripravo oro-
dij za proizvodni proces. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 2. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec/programer (Delphi) m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: načrtovanje in razvoj novih poslovnih aplikacij Vasco, vzdrževanje 
obstoječih aplikacij Vasco Windows, sledenje strojnim in programskim novitetam 
in njihova uvedba v končne izdelke. Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. 
Prijave zbiramo do 22. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik m/ž (Idrija) 
Pogoji: zaključena vsaj V. stopnja smeri strojništvo, mehatronika ali podobne 
tehnične smeri, natančnost in zanesljivost, samostojnost, sposobnost za delo na 
višini, osnovna usposobljenost za delo z računalniškimi orodji (računalniški sistem 
LN, MS Office). Če  kandidat nima opravljenega izpita za viličarja, bo to lahko oprav-
il naknadno. Hidria Rotomatika, d. o. o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. 
Prijave zbiramo do 16. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik m/ž (Medvode) 
Črešnik Medvode, ki je pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia in SsangYong, 
išče avtomehanika z vsaj 5-letnimi izkušnjami. Petdnevni tedenski delovnik s prosti-
mi konci tedna, stimulativen zaslužek. Črešnik, d. o. o. Medvode, Spodnja Senica 20, 
1215 Medvode. Prijave zbiramo do 12. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog elektrotehnike m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: končano VII. stopnjo izobrazbe s področja elektrotehnike, elektron-
ike, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na razpisanem področju, obvladanje programov 
za načrtovanje in analizo tiskanih vezij, električnih shem, seznanjenost s faza-
mi tehnoloških procesov ter standardi kakovosti za elektroniko, aktivno znan-
je angleščine in pasivno znanje še enega tujega jezika. GEM motors, d. o. o., Lju-
bljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 21. 4. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Pomočnik CNC-operater (Komenda) 
Opis delovnega mesta: pomoč na CNC-obdelovalnih centrih, vpenjanje kosov na 
palete, priprava in vpetje orodja (rezkarjev) po dokumentaciji, menjava kosov na 
strojih, medfazno kontroliranje na strojih, branje tehničnih risb, kontrola opravljene-
ga dela, skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 
8, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 5. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter/komercialist na terenu m/ž (Slovenija) 
Vaše delo bo: prodaja proizvodov in storitev iz programa Roltek, izmere in tehnično 
svetovanje obstoječim kupcem in pridobivanje novih. Če ste vešč prodajalec, 
tehnik po duši in ste motivirani za prodajo vas vabimo, da se prijavite. Roltek, 
d. o. o., Želodnik 19, 1233 Dob. Prijave zbiramo do 10. 4. 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

                        + poštnina

EUR

Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

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

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16

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.

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
Povežimo se
Brdo pri Kranju – Lions klub Kranj v sodelovanju z Rotary 
klubom Kranj ob pomoči MO Kranj pripravljajo dobrodelni 
dogodek Povežimo se 2017, ki bo v petek, 31. marca, ob 19. 
uri na Brdu pri Kranju. Sredstva, zbrana na dobrodelnem 
večeru, bodo namenjena projektu Zgodnje obravnave slepih 
in slabovidnih otrok.

Prihod pomladi 2017
Bitnje – Ob krajevnem prazniku KS Bitnje in KUD Bitnje va-
bita jutri, v sredo, 29. marca, ob 17. uri v dvorano Gasilske-
ga doma Bitnje na tradicionalno prireditev Prihod pomladi 
2017. Sodelujejo: Dramska skupina Mavrica, instrumentali-
sti, pevci, recitatorji, učenci OŠ Stražišče …

Domoznanski večer
Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo danes, v torek, 
28. marca, ob 19. uri domoznanski večer z naslovom Bile so 
igralke. Spomine na Dorco Kralj, Maro Smole, Anko Ahačič, 
Zinko Primožič, Jelko Žagar, Ivanko Hvalič, Sando Piškur, 
Štefko Pogačar … in na čase njihovega ustvarjanja bodo na 
domoznanstvenem sprehodu Gor pa dol po pvac nizali Ma-
rina Bohinčeva, Boris Kuburič in Nejc Perko. 

Predstavitev zbornika GRS
Tržič – Letos Gorska reševalna služba Tržič praznuje častitlji-
vih 80 let delovanja. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik, 
ki ga bo jutri, v sredo, 29. marca, ob 19. uri v večnamenskem 
prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja predstavil dolgoletni 
član Gorske reševalne službe Tržič Matija Perko. 

Kaj lahko iz športa prenesemo v posel
Tržič – V četrtek, 30. marca, se bo ob 19.30 v kavarni Stara 
godba začel podjetniški večer. Gostji bosta Andreja Sterle 
Podobnik in Jolanda Batagelj (Čeplak), tema pa Kaj lahko iz 
športa prenesemo v posel.

11. Tek po ulicah Tržiča
Tržič – V soboto, 1. aprila, Športna zveza Tržič, Mestna ka-
varna Brodar in Vrtec Tržič v okviru niza prireditev Gorenj-
ska, moj planet prirejajo 11. Tek po ulicah Tržiča. Prireditev 
bo potekala skupaj s Tržnim dnem, ki bo tokrat z zabavnim 
spremljevalnim programom izjemoma že prvo soboto. Tek-
movanje šteje za serijo Gorenjska, moj planet in tudi za toč-
ke Tržiškega pokala v tekih. Prijavite se na dan tekmovanja 
od 9. ure do 10.45 v prijavnici.

Noč z Andersenom
Radovljica – V petek, 31. marca, bo po slovenskih knjižnicah 
in šolah potekala Noč z Andersenom, katere javna predsta-
vitev bo v soboto, 1. aprila, ob 9. uri v Knjižnici A. T. Linharta 
v Radovljici.

Za otroke
Tržič – Na otroškem oddelku knjižnice bo v četrtek, 30. mar-
ca, ob 17. uri ura pravljic, tokrat v sodelovanju z GRS Tržič. 
Člani Gorske reševalne službe iz Tržiča bodo po prebrani 
pravljici opisali svoje delo, povedali, kako se v gorah obna-
šamo, česa se tam ne sme početi.

Preddvor – Bralna urica, na kateri bodo otroci prisluhnili 
zgodbici z naslovom Raček Nino gre v ZOO, bo v soboto, 1. 
aprila, ob 10. uri v Info centru.

Jesenice – Na otroškem oddelku Občinske knjižnice Jeseni-
ce bodo danes, v torek, 28. marca, ob 17. uri potekale nem-
ške urice; v sredo, 29. marca, bodo ob 17. uri ustvarjalne 
delavnice; v četrtek, 30. marca, bo ob 17. uri ura pravljic, ob 

18. uri pa žrebanje nagrajencev knjižne uganke; v petek, 31. 
marca, bo ob 10. uri Brihtina pravljična dežela; v Knjižnici 
Javornik - Koroška Bela bodo danes, v torek, 28. marca, ob 
15. uri potekale ustvarjalne delavnice; v Knjižnici Hrušica bo 
v četrtek, 30. marca, ob 17. uri potekala ura pravljic.

IZLETI
Pohod po poti treh zvonov
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje člane na pohoda, 
ki jih pripravlja DD Tržič v soboto, 1. aprila. Daljši bo po Poti 
treh zvonov, kjer bo hoje za dobri dve uri, krajši pa po Sebe-
njah z ogledom zanimivosti in vaškega sejma. Po pohodih 
bodo v gostilni Pr Benk postregli kosilo. Zbirno mesto pred 
Ljudsko univerzo v Kranju ob 7.30, od koder z avtomobili na 
izhodišče pohodov. Opozarjajo na primerno pohodno opre-
mo za daljši pohod. Prijave v pisarni DD Kranj ali po tel.: 04 
202 83 10 in 031 485 490 (Ivan) do srede, 29. marca.

Sevnica na vrhu sveta
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira na veliko-
nočni ponedeljek, 17. aprila, turistični izlet: Sevnica na 
vrhu sveta z ogledom mesta, sevniškega gradu, območja, 
kjer je živela družina z Melanijo, degustacijami in kosilom 
na kmečkem turizmu nad Sevnico. Informacije in prijave 
zbira do zasedenosti avtobusa Franci Erzin, tel. 041 875 
812.

PREDAVANJA

Ali se znamo pogovarjati
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 30. marca, na brezplačno predava-
nje z naslovom Ali se znamo pogovarjati. Začetek bo ob 16. 
uri v društveni pisarni v Kranju, Oldhamska 14 (pri Vodo-
vodnem stolpu). Predavala bo Katarina Lavš-Mejač, prof. 
psih., ped.

Potopisno predavanje o Etiopiji
Tržič – V petek, 31. marca, bo ob 11. uri na prehodu man-
sarde v Domu Petra Uzarja potopisno predavanje o Etiopiji.

Transsibirska železnica
Trzin – Danes, v torek, 28. marca, bo ob 20. uri v KD Trzin 
potopisno predavanje Marije Kokelj Transsibirska železnica.

Odgovoren nakup psa
Trzin – V četrtek, 30. marca, bo ob 18. uri v KUD Trzin preda-
vanje Odgovoren nakup psa. Vstopnine ne bo, zaželene pa 
so predhodne prijave in prostovoljni prispevki.
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Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

OSMRTNICA

V 81. letu starosti se je od nas poslovil

Vinko Frelih
mizar v pokoju

Od njega se bomo poslovili danes, 28. marca 2017, ob 16. uri  
na pokopališču Lipica v Škofji Loki.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustil dragi oče, stari oče, praded, tast, brat, stric,  
bratranec in sosed

Viktor Perčič
iz Hrastja pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izražena sožalja, podarjene sveče in cvetje,  
župniku za lepo opravljen obred in mašo ter pevcem za lepo odpete pesmi.  

Ohranimo ga v naših srcih.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Marko Miklavčič
1948–2017
upokojeni rudar Rudnika urana Žirovski vrh

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, 
nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje; posebej sosedom iz 
Rakovnika in Gorenje vasi za pomoč v težkih trenutkih ter bivšim 
sodelavcem – rudarjem za častno stražo. Hvala Planinskemu 
društvu Gorenja vas za pomoč in izrečene besede ob grobu; hvala 
Dušku, ki se je poslovil s svojo pesmijo, in Marjanu, ki je slovo 
simboliziral z golobom. Hvala Društvu upokojencev Medvode za 
pozornost in prapor, pevcem ter pogrebni službi Hipnos za orga-
nizacijo pogreba. Njegovi zadnji dnevi so bili lažji zaradi strokovne 
oskrbe osebja Doma starejših Škofljica, za kar iskrena hvala. 

Vsi njegovi

Kratki, prekratki trenutki so sreče,
tava samotna nam misel v breznu tihote.
Zapustil obilo si srčne lepote,
ostal bo spomin v brezpotju samote.

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 25. krog – 26. marec 2017
14, 17, 18, 23, 28, 36, 37 in 25

Loto PLUS: 4, 12, 14, 23, 29, 32, 38 in 18
Lotko: 7 0 3 2 5 4

Sklad 26. krog za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 26. krog za PLUS: 775.000 EUR
Sklad 26. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE v Kranju, z vrtom, za-
željena tudi polovica hiše z vrtom, tel.: 
041/947-677 17001068

HIŠE
PRODAM

V KRANJU prodam pritličje hiše, 4 
sobno stanovanje, klet in 210 m2 vrta, 
tel.: 031/449-093 17001069

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

JEKLENA platišča R-14x165-185 
(4/11cm), primerna za Citroen Xsa-
ra, cena 30 eur, tel.: 04/51-46-630, 
031/491-198 17001090

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MOTORNO žago, Homelit meč 40 cm, 
malo rabljena, namizni cirkular, tel.: 
040/389-518 17001093

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE stebre, 4 kom, dolžine 
3,90 m, cena 100 eur, tel.: 041/847-
972 17001094

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9-11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 17001024

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17001092

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ZLOŽLJIV športni voziček, otroško 
kolo Miki Miška, 2-4 let in jahača, tel.: 
040/389-518 17001091

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drva z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 17001037

PRIKOLICO za prevoz gorske kosilni-
ce BCS in tehtnico na skalo 500 kg, 
tel.: 041/482-547 17001095

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, vrhunsko vino, možna dosta-
va, cena po dogovoru, ugodno, tel.: 
031/301-013 
 17001089

DEBELI in drobni  jedilni krompir, več 
sort, primeren tudi za sajenje, tel.: 
041/282-039 17000896

FIŽOL češnjevec v zrnju, tel.: 
041/851-096 
 17001021

RDEČI in beli jedilni krompir (Rudolph, 
Andora, Bellarosa, Concordia); prime-
ren tudi za sajenje-lanski uvoz, tel.: 
041/282-039 17001027

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB kravo, drugič brejo, v 8. mese-
cu, krompir deseere, lanski uvoz ter 
krmni krompir, Cerklje na Gor., tel.: 
041/273-341 17001086

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/586-662 
 17001098

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

TELICO simentalko, v devetem mese-
cu brejosti, tel.: 041/350-162  
 17001082

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 17000905

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

TRAKTORISTA, delavca na kmetiji, 
Basaj d.o.o., Suha pri Predosljah 40, 
4000 Kranj, tel.: 041/375-575 
 17001085

ZAPOSLIMO voznika kamiona C kate-
gorije, za vožnje po Sloveniji. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, kontakt 
na cclan@t-2.si, tel.: 041/640-380  
 17000970

IZKORISTITE priložnost za delo na 
domu - telefonist, ni direktna prodaja, 
možnost redne zaposlitve ter odličen 
zaslužek, Španovina d.o.o., Kranj, 
Savska Loka 21, 4000 Kranj, tel.: 
040/130-054 
 17001087

IŠČEMO pomoč pri pobiranju 
špargljev, Samo Livk, Dorfarje 16, 
4209 Žabnica, tel.: 040/244-347 
 17001088

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

ZAPOSLIMO strojnika težke gradbene 
mehanizacije in izpitom C kategorije, 
zaželjene izkušnje. Roblek Franc s.p., 
Bašelj 25 c, Preddvor, tel.: 041/744-
701 17001071

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje 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-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17001083

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

FREZANJE vrtov, škropljenje češenj in 
prezračevanje trave, Branko Gašperšič 
s.p., Šorlijeva ulica 19, 4000 Kranj, 
tel.: 040/993-406 17001084

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17000789

UGODNO izvajamo slikopleskarska 
dela, beljenje, suhomontažna dela 
knauf, Armstrong, predelne stene, 
spoščeni stropi, izdelava mansard in 
ostala gradbena dela. Slobodan Ćuli-
brk s.p., ul. Simona Jenka 11, Domža-
le, tel.: 031/577-900  
 17001075

IŠČEM

IŠČEM pomoč za pospravljanje, Hote-
maže, tel.: 041/912-813  
 17001096

NA zelenjavarski kmetiji v Križah pri 
Tržiču iščemo pomoč za delo, tel.: 
040/803-066 
 17001023

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17000831

RAZNO
PRODAM

CISTERNO plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 17001097

Ledene sanje
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bo v petek, 
31. marca, ob 18. uri potekalo predavanje Ledene sanje. Pre-
daval bo Klemen Premrl, najboljši ledni plezalec na svetu.

OBVESTILA
V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
28. marca, ob 17.30 pogovor na temo Starševstvo – ni pani-
ke!, ki ga bo vodila Nataša Štupar Jarović, uni. dipl. peda-
goginja, spec. na področju predšolske vzgoje. Hkrati bodo 
potekale družabne igre za otroke. V četrtek, 30. marca, bo 
ob 18. uri predavanje Marka Ogrisa z naslovom Človekov 
pogled na smrt v zgodovini različnih kulturnih tradicij vzho-
da in zahoda, isti dan pa ob 17. srečanje pogovorne skupine 
na temo Življenje z osebo z demenco.

Turistična strategija Občine Naklo
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 28. 
marca, ob 19. uri v Dom Janeza Filipiča. Turistični delavci in 
drugi občani, ki jih ta problematika zanima, bodo obravna-
vali razvoj turistične dejavnosti v občini Naklo. 

Krvodajalska akcija
Cerklje – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Kranj 
obvešča, da bo v četrtek, 30. marca, v Športni dvorani 
Cerklje, Krvavška cesta 4, krvodajalska akcija. Odvzemi krvi 
bodo potekali od 7. do 13. ure.

KONCERTI

Pomladni koncert
Škofja Loka – Mestni pihalni orkester Škofja Loka vabi na 
pomladni koncert, ki bo v soboto, 8. aprila, ob 19.30 v gleda-
lišču Loški oder v Škofji Loki. Vstop bo prost.

RAZSTAVE

Razstava risb učencev osnovnih šol
Kranj – Turistično društvo Kranj organizira razstavo risb li-
kovnih delavnic učencev osnovnih šol mestne občine Kranj, 
ki bo potekala od 3. aprila do 5. maja. Razstava bo na ogled 
v galeriji Mestne občine Kranj.
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Anketa

Janko Bajt:

»Včasih gobarim, in ko sem 
šel pred kratkim pogledat za 
marčevke, sem v gozdu vi-
del marsikaj, od korit naprej. 
Zato je čistilna akcija zelo 
koristna, morala pa bi biti še 
bolj množična in povsod.«

Zdenka Pavlin:

»Na okolico in naravo bi mo-
rali bolj paziti in že najmlaj-
še učiti, da je papirček treba 
dati mamici v torbico ali v 
žep. Tako pa je smeti veliko 
in čistilno akcijo bi morali 
organizirati večkrat na leto.«

Rok Kozjek:

»Hodim v šolo v Besnico in 
s sošolci smo čistili že v četr-
tek, danes pa sem na čistilno 
akcijo prišel pomagat skupaj 
z očetom. Smeti je v naravi 
preveč, sam pa pazim in jih 
dam v smetnjak.«

Bojan Hafner:

»Člani Lovske družine Jošt 
skupaj s simpatizerji se vsa-
ko leto udeležimo čistilne 
akcije. Žal ugotavljamo, da 
nekateri okolico sprehajalnih 
poti uporabljajo tudi kot od-
lagališče za odpadke.«

Vilma Stanovnik

Vabilu Zveze tabornikov ob-
čine Kranj na že 16. čistilno 
akcijo Kranj ni več usran se 
je letos odzvalo več kot štiri 
tisoč občanov, ki so po vsej 
kranjski občini skupaj nabrali 
več kot sedemdeset kubičnih 
metrov odpadkov.

Foto: Primož Pičulin

Kranj je manj 
»usran«

Klemen Markelj:

»Organizatorji smo zadovolj-
ni z odzivom; tako z odzivom 
tistih, ki čistijo, kot sponzor-
jev, ki pomagajo. Čistilna ak-
cija je žal še vedno potrebna, 
saj nekateri odpadke še ved-
no odvržejo kar v naravo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Jasna Paladin

Kamnik – Sergej Bubka, le-
gendarni ukrajinski atlet, ki 
v svojem športnem pokoju 
opravlja funkcijo podpredse-
dnika Mednarodne atletske 
zveze (IAAF), se je v petek 
v družbi Gregorja Benčine, 
člana sveta Evropske atletske 
zveze, in nekaterih drugih 
funkcionarjev sprva oglasil 
kar na domu vodje 16. Evrop-
skega prvenstva v gorskih 
tekih Dušana Papeža v Pod-
jelši, kjer je tudi sedež Kluba 
gorskih tekačev Papež. Ta ga 
je nato odpeljal na prizorišče 
starta letošnjega evropskega 
prvenstva (to bo med 7. in 9. 
julijem), ki bo v Eko resortu 
pod Veliko planino v Godiču, 
kjer ga je sprejel lastnik Ma-
tjaž Zorman, nekaj minut pa 
si je sicer zelo sproščeni in 
nasmejani Bubka vzel tudi 
za novinarje. 

»V Sloveniji sem bil že 
večkrat doslej, včasih se tu 
zato počutim že kot doma. 
Vaša država je znana po 

odličnih športnikih in s svo-
jim podnebjem in čudoviti-
mi gorami več kot primerna 
za organizacijo takšnega tek-
movanja, kot je evropsko pr-
venstvo v gorskih tekih. Prav 

tako ste Slovenci strastni na-
vijači in zato je odločitev, da 
ste organizatorji prvenstva, 
odlična,« je bil z izbiro loka-
cije letošnjega evropskega 
prvenstva v gorskih tekih za-
dovoljen Bubka.

Precej neformalen obisk, 
ki organizatorjem utegne 
narediti veliko reklame, se je 
nadaljeval na Veliki planini, 
kamor so organizatorji Bub-
ko z avtom odpeljali na ogled 
cilja gorskega teka. Planina 
je gosta v petek zaradi lepega 

vremena pričakala v vsem 
svojem sijaju, zato ne prese-
neča, da je bil Bubka nad vi-
denim navdušen.

Organizatorji evropskega 
prvenstva v gorskem teku 
pričakujejo okoli petsto te-
kačev in njihovih spremlje-
valcev iz okoli tridesetih 
držav, in čeprav imajo tudi z 
organizacijo mednarodnih 
tekem že veliko izkušenj, 
jih za primerno izpeljavo pr-
venstva na takšnem nivoju 
čaka še veliko dela.

Sergej Bubka na Veliki planini
Nekdanji atlet svetovnega kova je obiskal organizatorje letošnjega evropskega prvenstva v gorskih tekih 
ter si ogledal start teka in cilj na Veliki planini.

Sergej Bubka na ogledu starta letošnjega evropskega prvenstva v gorskih tekih, ki bo v Eko 
resortu pod Veliko planino v Godiču / Foto: Gorazd Kavčič

Danes in jutri bo pretežno jasno. V četrtek bo delno jasno z 
zmerno oblačnostjo.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski župan Bo-
štjan Trilar je lani februarja s 
službenim vozilom na Škofje-
loški cesti v Stražišču povzro-
čil prometno nesrečo in nato 
odklonil alkotest. Župan Tri-
lar je bil ob nesreči, ko se je 
zaletel v kombi, tudi laže po-
škodovan. Po pridržanju in 
odvzemu krvi ga je PU Kranj 
ovadila, zadeva je pristala na 
kranjskem okrožnem tožil-
stvu, župan pa je za prekršek 
sedaj dobil tudi kazen.

»Res sem prevzel kazno-
valni nalog, ki mi nalaga 

denarno kazen v višini 5600 
evrov ter leto in pol prepo-
vedi vožnje vozil B-katego-
rije. Nalog še ni pravnomo-
čen, vendar se nanj ne bom 
pritožil. Ker gre za visok 
znesek, bom poiskal način 
za obročno odplačilo. Gle-
de prevoza bom uporabljal 
to, kar mi ostane: kolo, mo-
tor in javni prevoz. Na dalj-
še službene poti me bo vo-
zil šofer, vendar ne bistve-
no več kot do sedaj,« je vče-
raj povedal župan Boštjan 
Trilar in poudaril, da mu je 
zelo žal, da je naredil takšno 
napako. 

Leto in pol brez izpita
Za nesrečo, ki jo je lani februarja povzročil 
kranjski župan Boštjan Trilar, je poleg denarne 
kazni dobil leto in pol prepovedi vožnje.

Precej neformalen obisk, ki organizatorjem utegne 
narediti veliko reklame, se je nadaljeval na Veliki 
planini, kamor so Bubko z avtom odpeljali na ogled 
cilja gorskega teka. Planina je gosta v petek zaradi 
lepega vremena pričakala v vsem svojem sijaju, zato 
ne preseneča, da je bil Bubka nad videnim navdušen.

Bled, Radovljica – Globalni okoljski pobudi Ura za Zemljo, ki 
so jo letos izvedli deseto leto, so se pridružila tudi številna 
slovenska mesta, med drugim Bled in Radovljica na Gorenj-
skem. V nedeljo ob 20.30 so izklopili dekorativno razsvetljavo 
svojih najpomembnejših znamenitosti pa tudi javno razsvet-
ljavo na številnih ulicah in trgih. To je bil slovenski prispevek 
k največji globalni prostovoljni akciji Svetovnega sklada za 
naravo, s katerim pozivajo k razmisleku o tem, kako lahko kot 
posamezniki ali institucije prispevamo k boju proti največji 
nevarnosti našega časa, podnebnim spremembam. 

V temi tudi Bled in Radovljica

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na marčevski seji dali so-
glasje k imenovanju Lilijane Gantar Žura za direktorico Zdra-
vstvenega doma Kranj. Kot je pojasnil predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Gorazd Copek, je 
na razpisano mesto prispela le ena popolna vloga, direktor za-
voda pa je nato sprejel sklep, da bo tudi v naslednjih petih letih 
Lilijana Gantar Žura direktorica Zdravstvenega doma Kranj.

Lilijana Gantar Žura ostaja direktorica

Kranj – V Kranju je kar nekaj tujerodnih invazivnih rastil, med 
drugim veliki pajesen, ambrozija, japonski dresnik in zlata roz-
ga. Skladno z mnenjem koncesionarja za rastline in pozivom 
ministrstva za okolje in prostor so konec tedna na območju 
kranjske občine začeli z odstranitvijo teh rastlin. Nadomestili 
jih bodo z avtohtonimi rastlinami. 

Odstranjujejo invazivne tujerodne rastline

Kranj – Ceni reguliranih pogonskih goriv, dizelskega goriva in 
neosvinčenega 95-oktanskega bencina sta se opolnoči znižali. 
Dizel bo po novem stal 1,153 evra, kar je 3,6 centa manj kot 
doslej, cena 95-oktanskega bencina pa bo nižja za dva centa, 
odslej torej 1,256 evra za liter. Ceni stooktanskega bencina in 
kurilnega olja trgovci sami določajo od aprila lani.

Dizel in bencin cenejša


