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GORENJSKA

Sto pet let najstarejše 
občanke Bohinja
Angela Hodnik, najstarejša občan-
ka Bohinja, je v začetku leta pra-
znovala 105. rojstni dan. Zdravil 
ne mara jemati, povejo v domu. 
Še poleti je bila kot botra na krstu 
nove ladjice Triglavska roža na Bo-
hinjskem jezeru.

5

ŠPORT

Srebro ekipi,  
bron Niki Križnar
Smučarske skakalke so v soboto 
na ekipni tekmi na Ljubnem ob 
Savinji osvojile srebrno medaljo, 
Nika Križnar iz Delnic v Poljanski 
dolini pa je bila še tretja na posa-
mični preizkušnji.

11

RAZVEDRILO

Gorenjka osvojila Emo
Na letošnji Emi je slavila Ana So-
klič. Bila je vesela, da je lahko 
predstavila skladbo, povedala 
zgodbo. S pesmijo Voda bo tako 
na Pesmi Evrovizije maja zastopa-
la Slovenijo na Nizozemskem. Na-
stopila bo na prvem predizboru, ki 
bo v torek, 12. maja.

15

ZADNJA

Na helikopter  
že težko čakali
V Letalski policijski enoti so včeraj 
tudi uradno prevzeli nov večna-
menski transportni helikopter Au-
gustaWestland AW 169, ki je stal 
14,6 milijona evrov. Helikopter je 
primeren za najzahtevnejše poli-
cijske naloge.

24

VREME

Danes bo pretežno oblačno. 
Jutri bo oblačno s padavi-
nami, lahko tudi zagrmi. 
V četrtek bo precej jasno z 
jutranjo meglo po nižinah.

6/2 °C
jutri: oblačno s padavinami

Priloga:    

loški glas

V. S., M. L., M. R.

Kranj – Na pustno soboto 
je številne maškare v sredi-
šče Kranja privabil Prešerni 
karneval. Začel se je že do-
poldne, ko so iz vseh stra-
ni v mesto prihajali klovni, 
princese, čarovnice pa tudi 
mucki, kužki in številne dru-
ge velike in male maškare, 
ki so mesto napolnile pred-
vsem na Glavnem trgu, kjer 
jih je zabavala Pika Nogavič-
ka. Priložnost, da se izkaže-
jo z nastopi na odru, so do-
bili predvsem najmlajši, vsi 
skupaj pa so se zabavali tudi 
ob bogati gostinski ponudbi, 
v kateri seveda niso manjka-
li predvsem krofi in flancati.

Odganjali zimo, ki je sploh še ni bilo
S pustnimi maskami (in številnimi prireditvami) so tudi letos na Gorenjskem odganjali zimo, ki pa je 
sploh še ni bilo. Vsaj ne tiste prave ...

V Kranju je s slikovitimi kostumi in programom tudi letos navdušila Pehinarska gospoda 
z Reke. / Foto: Primož Pičulin44. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Sekretariat Sve-
ta za nacionalno varnost 
(SNAV) se je na včerajšnji 
dopoldanski seji v razširje-
ni sestavi seznanil z aktiv-
nostmi glede novega koro-
navirusa (COVID-19), ki jih 
vodi ministrstvo za zdravje, 
ter aktualnimi razmerami 
v Italiji. Seje se je udeležil 
tudi predsednik vlade Mar-
jan Šarec, ki je podal jasne 
usmeritve, da vsi deležniki 
sistema nacionalne varno-
sti v okviru svojih zmožno-
sti in pristojnosti podpira-
jo aktivnosti ministrstva 

za zdravje, ki tekoče sezna-
nja vlado in slovensko jav-
nost. Kot je v včerajšnji po-
poldanski izjavi za javnost 
povedala državna sekretar-
ka na ministrstvu za zdrav-
je Simona Repar Bornšek, 
je italijanski minister za 
zdravje včeraj že obiskal 
slovenskega, italijanska 
vlada pa je za danes sklicala 
sestanek z ministri vseh so-
sednjih držav. Tudi pripo-
ročilo Svetovne zdravstve-
ne organizacije je, da se dr-
žave medsebojno usklaju-
jejo in sodelujejo. EU pozi-
va k sorazmernosti ukrepov 
glede na stanje, na primer 

v zvezi z zapiranjem šol, 
vrtcev, in takšni ukrepi za 
zdaj pri nas še niso smisel-
ni, je poudarila državna se-
kretarka. Je pa situacija zelo 
dinamična in se lahko hitro 
spremeni. Ministrstvo za 
zdravje in stroka ugotav-
ljata, da je glede na izbruhe 
okužb v Italiji in drugje po 
svetu možnost pojava viru-
sa v Sloveniji velika. 

Predstavnik ministrstva 
za zunanje zadeve Andrej 
Šter je potrdil, da ima Itali-
ja zaradi izbruha koronavi-
rusa njihovo intenzivno po-
zornost. 

Koronavirus že prav blizu nas
Ministrstvo za zdravje in stroka ugotavljata, da je glede na izbruhe okužb 
novega koronavirusa v Italiji in drugje po svetu možnost pojava virusa v 
Sloveniji velika. Je pa situacija zelo dinamična in se lahko hitro spremeni. 

V Sloveniji splošna uporaba zaščitnih mask za zdaj še ni potrebna. Problem je, ker so 
maske tudi v lekarnah pošle, te pa nimajo zagotovil dobaviteljev, kdaj jih lahko ponovno 
pričakujejo. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – V zadnjem mescu 
smo že večkrat poročali o za-
pletu z direktorjem Komu-
nale Kranj Matjažem Ber-
čonom, ki naj bi ga razre-
šili 4. februarja, ko je izre-
dno skupščino sklical pred-
sednik skupščine Komuna-
le Kranj Zoran Stevanović. 
Na Komunali Kranj so ta-
krat pojasnili, da je šlo zgolj 
za sestanek članov skup-
ščine, in ne za sejo, zato so 
bili zanje tudi kakršnikoli 
sklepi s tega sestanka nični 

oziroma nezakoniti. Kot je 
kasneje pojasnil Stevanović, 
so se pojavili dvomi o pravil-
nem sklicu skupščine, zato 
jo je znova sklical za včeraj. 
»Več kot dve tretjini navzo-
čih na skupščini je odloči-
lo, da se direktor Komunale 
Kranj razreši,« je po seji po-
vedal Zoran Stevanović, ki je 
že večkrat pojasnil, da so bili 
nezadovoljni z delom direk-
torja. Z delom vodstva pa so 
bili očitno nezadovoljni tudi 
delavci, ki so včeraj sklicali 
javno zborovanje na Zarici. 
Več na zadnji strani.

Razrešili direktorja
Na včerajšnji skupščini Komunale Kranj so 
razrešili direktorja Matjaža Berčona.
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Knjigo prejme MARIJA HAFNER iz Žabnice.
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V štirinajstih krajih 
po Sloveniji so minuli četr-
tek v Zvezi svobodnih sin-
dikatov Slovenije povabili 
na dan odprtih vrat, kjer so 
tamkajšnje strokovne služ-
be nudile informacije v zve-
zi z izplačilom plač, še po-
sebej temeljito so se posve-
tili pregledu izvajanja zako-
na o minimalni plači in pre-
verjanju konkretnih izplačil 
januarske plače. Pomagali 
so tudi pri morebitnih dru-
gih težavah, ki jih imajo za-
posleni. Ljudi so pozvali, da 
s seboj prinesejo plačilne lis-
te za januar in za primerjavo 
tudi za pretekle mesece ter 
druge dokumente, poveza-
ne z njihovimi plačami.

Minimalna bruto plača 
znaša za plačilo dela, opra-
vljenega od 1. januarja do 
31. decembra 2020, 940,58 
evra bruto. Zakon določa, 
da so po novem iz minimal-
ne plače izvzeti vsi dodatki 
(za delovno dobo, delovno 
in poslovno uspešnost, za 
težje razmere dela). Mno-
gi zaposleni s svojih plačil-
nih list težko razberejo, ali 
delodajalci spoštujejo nova 
določila. Kot je po dnevu od-
prtih vrat dejal sekretar ob-
močne organizacije ZSSS 
za Gorenjsko Matej Jemec, 
se je tudi tokrat pokazalo, 
kako kompleksne so plačil-
ne liste in kako težko je mar-
sikomu razumljiva njihova 
vsebina. Dan odprtih vrat, 

ki se ga je v Kranju udeleži-
lo okoli 50 obiskovalcev, je 
bil namenjen tudi pojasnje-
vanju, kako razumeti plačil-
ne liste. Na nekaterih pa so 
našli tudi napake, je pove-
dal Jemec. V nekaterih pri-
merih so obiskovalce napo-
tili tudi na pravno pomoč, 
ki jo sindikat članom nudi 
brezplačno. Nasvetov tokrat 
niso odrekli niti nečlanom, 
so jim pa dali vedeti, da za 
bolj poglobljeno pomoč in 

morda dolgotrajnejše iska-
nje rešitev potrebujejo sin-
dikalno izkaznico. Nekateri 
so se ob tej priložnosti tudi 
včlanili. 

»Največ vprašanj obisko-
valcev je bilo namenjeno 
minimalni plači, ali so iz-
računane prav in kaj sto-
riti v primeru, ko je osnov-
na plača nižja od minimal-
ne. Tudi takšnih je bilo med 
obiskovalci veliko,« je dejal 
Jemec. Največ ljudi, ki jih je 

zanimalo izplačilo njihovih 
mesečnih prejemkov, je bilo 
iz dejavnosti trgovine, iz do-
mov za ostarele, iz industri-
je pa predvsem kovinarji in 
tekstilci.

V teh dneh pa so tudi v 
Sindikatu komunale, varo-
vanja in poslovanja z nepre-
mičninami Slovenije zače-
li skupna srečanja, kamor 
vabijo svoje člane, da bi jim 
predstavili pravilen izračun 
minimalne plače glede na 
zakonske spremembe. Sre-
čanj, ki potekajo v devetih 
mestih v Sloveniji, se lahko 
udeležijo tudi nečlani. Na 
Gorenjskem bo srečanje v 
sredo, 26. februarja, ob 18. 
uri, v prostorih območne 
organizacije ZSSS Gorenj-
ska v Škofji Loki na Kidriče-
vi cesti 1.  

Prišli so s plačilnimi listami
Prejšnji teden so v regijskih pisarnah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pripravili dan 
odprtih vrat za člane sindikata in druge, ki jih zanima izplačevanje plač, zlasti po letos zelo aktualnem 
dvigu minimalne plače.

Tudi v strokovni službi ZSSS na Gorenjskem so si vzeli čas in z delavci temeljito pregledali 
plačilne liste. / Foto: Tina Dokl

V primeru, da ima delavec v pogodbi o zaposlitvi 
določeno plačo, ki je nižja od minimalne, mora razliko 
do minimalne plače pokriti delodajalec. Če pa ima 
delavec v pogodbi določeno osnovno plačo, višjo od 
minimalne, se mu izplača osnovna plača, določena v 
pogodbi o zaposlitvi. V tem primeru določila zakona o 
višini minimalne plače ne pridejo v poštev.

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 14. februarja, prejme 
dve vstopnici za predstavo Dve na enega v Cerkljah Jože Žgaj-
nar iz Dupelj, namizno lučko pa Anton Kuralt iz Cerkelj.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 18. februarja, prejme dve 
vstopnici za komedijo Predstava za vsako priložnost v Kultur-
nem centru Tržič Nataša Pokorn iz Škofje Loke, potovalni set in 
rokovnik pa Metka Tolar iz Železnikov. Nagrajencem čestitamo!

Otroška predstava Kdo je napravil Vidku srajčico 
v Kulturnem domu na Kokrici

V soboto, 29. februarja 2020, ob 10. uri si lahko v Kulturnem 
domu na Kokrici ogledate znano otroško predstavo Kdo je nap-
ravil Vidku srajčico. Predstava je namenjena vsem majhnim in 
malo večjim otrokom, staršem, dedkom in babicam ... V revni 
družini je živel Videk, ki je bil najmlajši od sedmih otrok. Bil je 
zelo prijazen. Vsem je rad pomagal, posebno pa živalim, ki jim 
je rad tudi nabiral hrano. Pozimi pa je Vidka zelo zeblo, saj ravno 
njemu, ki je bil najmlajši, mamici ni uspelo sešiti nove srajčice. 
Predstava je prisrčna dramatizacija po zgodbi Frana Levstika – v 
novi preobleki. Naši najmlajši pa se ob njej mimogrede naučijo 
tudi, kako so včasih nastajala oblačila in kako lahko skupaj na-
redimo veliko dobrega. Vse dodatne informacije so na voljo na 
številki 040 366 366 ali na info@otroske-predstave.si. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v sezoni 2019/2020. 
Nagradno vprašanje: Kako je ime pisatelju, ki je napisal pravlji-
co, po kateri bo odigrana predstava? Odgovore s svojimi podat-
ki pošljite do ponedeljka, 2. marca 2020, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Prenovljen oddelek kopalnic v trgovini OBI Kranj 

V trgovini OBI Kranj v zadnjih mesecih niso počivali. Da bi še 
izboljšali ponudbo za svoje kupce, so se lotili prenove oddelka. 
V sveži ponudbi boste tako našli še večji izbor priznanih bla-
govnih znamk ter izdelkov na zalogi, nakup pa je možno opra-
viti tudi po naročilu. Do vaše sanjske kopalnice vam pomagajo 
s strokovnim svetovanjem ter novo storitvijo – brezplačnim 
3D-izrisom. Več o trenutni ponudbi sanitarne opreme in ko-
palnic pa preverite v letaku, ki je na voljo na www.obi.si. 

Za nagrado podjetja OBI Kranj se lahko potegujete, če bos-
te odgovorili na nagradno vprašanje: Koliko poslovalnic ima 
podjetje OBI v Sloveniji? Odgovor poiščite na njihovi spletni 
strani ter ga posredujte na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si. Srečnega izžrebanca 
čaka praktično darilo.

Jože Košnjek, Simon Šubic

Kranj – V Katoliški cerkvi se 
bo jutri, 26. februarja, na pe-
pelnično sredo, začel postni 
čas, ki bo trajal štirideset dni, 
do večerne maše na veliki 
četrtek, 9. aprila. Na ta dan 
se bo začelo tako imenova-
no »velikonočno tridnev-
je«. Letos bo velika noč prej 
kot lani, že 12. aprila. Jut-
rišnji pepelnični obred pe-
peljenja, v katerem duhov-
nik na glavo vernika posuje 
blagoslovljeni pepel, je opo-
min, da je človek slaboten in 
minljiv in da ne sme poza-
biti reka: Pomni, človek, da 
si prah in da se v prah povr-
neš. Katoliški nauk uči, da je 
post spokorni čas priprave 
na veliko noč, ko naj človek 

opusti razne razvade in naj 
stori kaj dobrega. Postni čas 
je čas molitve in je koristen 
tako za telo kot dušo.

V postnem času naj bi se 
vsak petek vzdržali uživanja 
mesa. Strogi post, ko naj bi 
se le enkrat dnevno do site-
ga najedli, pa je v Katoliški 
cerkvi zapovedan na jutriš-
njo pepelnico in na veliki 
petek. Včasih so bila pravila 

ravnanja med postom veliko 
hujša. Posamezniki se jih 
držijo še danes. V nekaterih 
slovenskih krajih, na primer 
na Brezjah, se je še ohranil 
običaj obešanja postnih pr-
tov pred oltarji. Na Koro-
škem je ta običaj bolj razšir-
jen. V nekaterih župnijah, 
na primer v Vovbrah nad 
Velikovcem in na Krki, ima-
jo zelo stare postne prte. 

V postnem času bo šest 
nedelj. Prva, 1. marca, bo 
postna. Druga bo kvatrna, 
tretja imenitna, četrta sred-
postna, peta tiha ali črna, 
ko zagrnejo vse križe po 
cerkvah, šesta, zadnja, pa bo 
cvetna. 

Post pozna tudi Pravoslav-
na cerkev. Traja šest tednov, 
ko se verniki vzdržijo uživa-
nja mesa, mleka, mlečnih iz-
delkov in jajc in imajo na je-
dilniku več sadja, zelenjave 
in rib.

Jutri se bo začel post
Jutri, 26. februarja, na praznik pepelnice, se bo začel letošnji štiridesetdnevni 
post, ki bo trajal do velikega četrtka, 9. aprila zvečer.

Od jutri do 11. aprila bo v organizaciji Slovenske karitas, 
Javne agencije RS za varnost prometa in Zavoda Med.
Over.Net ter sodelujočih partnerjev že petnajsto 
leto zapored potekala preventivna akcija 40 dni brez 
alkohola. Akcija, katere ambasadorji bodo letos pevci a 
cappella gospel zbora Bee Geesus, poteka v znamenje 
solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in 
bolezni, ki so posledica alkohola.

Katoliški verniki so 
pred začetkom posta 
pri nedeljskih mašah 
poslušali Pastirsko 
pismo slovenskih škofov 
za postni čas. Prvega, o 
odgovornih državljanih, 
so duhovniki prebrali v 
nedeljo, 16. februarja, 
drugega o domoljubju  
pa preteklo nedeljo,  
23. februarja. 
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Zgolj v januarju je na 
dvoriščih in (večino-
ma) improviziranih 

skladiščih komunalnih pod-
jetij ostalo 5700 ton odpadne 
embalaže. Količine pa bodo 
po predvidevanjih zbornice 
za komunalno gospodarstvo 
naraščale vsak mesec za do-
datnih 5.700 ton, kar je po-
lovica tega, kar komunalna 
podjetja zberejo v enem mese-
cu, saj družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo po sklepu 
upravnega sodišča niso več 
dolžne prevzemati količin, 
za katere ni plačana emba-
lažnina. Skupaj s količina-
mi, ki so jih komunalna pod-
jetja primorana skladiščiti še 
s prejšnjih dveh let, je tako na 
raznih odlagališčih po Slove-
niji 16.400 ton odpadne em-
balaže, kar predstavlja goro 
smeti v velikosti kakšnih 16 
ljubljanskih dvoran Tivoli. 

Slovenija velja za vzorčen 
primer zgledne države, ko 
govorimo o ločenem zbiranju 
in sortiranju odpadkov. Kar 
59 odstotkov jih recikliramo 
ali kompostiramo, s čimer 
sodimo v sam evropski vrh in 
zaostajamo le za Nemčijo. 
Naše težave pa se začnejo, 
ko pridemo do odpadkov, ki 
niso primerni za reciklažo. 
Ti odpadki se kopičijo in 
predstavljajo problem že več 
let, težave pa so eskalirale, ko 
se je pred dvema letoma Ki-
tajska odločila, da ne bo več 
smetišče Evrope in je odpadke 
nehala sprejemati. V Zahod-

ni Evropi, kjer imajo večino 
objektov za energetsko izrabo 
odpadkov, novo situacijo bolj 
ali manj uspešno obvladujejo, 
v Sloveniji pa se v lastnih od-
padkih vse bolj utapljamo, saj 
imamo takšen objekt le v Ce-
lju, kar je odločno premalo.

Politika že vsaj poldrugo 
desetletje ve, da se bomo z 
odpadki morali soočiti sami, 
a ji je konec leta 2018 uspe-
lo sprejeti le delno učinkovit 
interventni zakon. Zdaj bo 
učinkovitejše reševanje (če 
bo nov interventni zakon 
potrjen) odpadkov stalo sko-
raj devet milijonov evrov. Ob 
tem pa še vedno ne bomo nič 
bližje sistemskemu urejanju 
problema.

Če nam je v nekaj letih us-
pelo vzpostaviti enega najbolj 
učinkovitih sistemov zbira-
nja in sortiranja odpadkov v 
Evropi, zagotovo zmoremo 
rešiti tudi drugi konec teža-
ve. Tako politika kot širša jav-
nost, ki je objektom za ener-
getsko izrabo odpadkov precej 
nenaklonjena, pa se morata 
začeti zavedati, da takšne 
objekte očitno potrebujemo, 
dokler proizvajamo odpadke. 
Zagotovo je bolje, da odpad-
ki gorijo v sodobnih objektih, 
ki minimalno obremenjujejo 
okolje, kot pa na dvoriščih 
komunalnih podjetij. Te pri-
zore smo spremljali še ne tako 
dolgo nazaj, bojazen, da jih 
bomo spet, pa je vsak mesec 
– z novo 5.700-tonsko »poši-
ljko« – večja.

Utapljamo se v odpadkih

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Po zadnjih podatkih (vče-
raj do zaključka časopi-
sne redakcije) je koronavi-
rus v Italiji zahteval že pet 
smrtnih žrtev, zabeležili so 
219 okuženih, od tega ve-
čino v deželi Lombardija. 
Italijanska vlada je spreje-
la ukrep o izolaciji več mest 
na severu Italije (v Lombar-
diji in Venetu), med drugim 
so odpovedali številne pust-
ne karnevale, športna in dru-
ga tekmovanja. Tamkajšnje 
oblasti so v prizadevanjih za 
zajezitev širjenja virusa od-
redile zaprtje šol, lokalov in 
drugih javnih prostorov. V 
pokrajini Furlanija - Julij-
ska krajina, ki meji na Slo-
venijo, so v soboto popoldne 
razglasili izredne razmere, 
čeprav tam okužbe z novim 
koronavirusom še niso ugo-
tovili. Prebivalcem Sloveni-
je, ki so bili v minulih dneh 
v Italiji (in na drugih okuže-
nih območjih), svetujejo, naj 
bodo pozorni na morebitne 
simptome bolezni, vsem, ki 
se npr. v Italijo odpravljajo v 
prihodnjih dneh, pa svetuje-
jo, naj spremljajo dogajanje 
in ukrepe. Šter je povedal, da 
meja med Slovenijo in Itali-
jo ostaja odprta, na spletni 
strani ministrstva za zuna-
nje zadeve je objavljen se-
znam, katera območja v Ita-
liji so zaprta.

Ob sumu na okužbo se 
posvetujte z osebnim izbra-
nim zdravnikom ali dežur-
nim zdravnikom, ki bo dal 
nadaljnja navodila. Državna 
sekretarka je zagotovila, da 
bodo bolj skrbno spremljali 

potnike iz Italije, glede upo-
rabe zaščitne opreme, deni-
mo zaščitnih mask, pa meni, 
da je ta smiselna v zdravstve-
nih ustanovah ob sumu na 
okužbo, zdravi ljudje pa je 
ne potrebujejo. Določen del 
zaščitne opreme imajo bol-
nišnice, nekaj je blagovnih 
rezerv, že evropski komisar 
za krizno upravljanje Janez 
Lenarčič pa je po poročanju 
STA napovedal 232 milijo-
nov evrov za ukrepanje za 
zajezitev novega koronavi-
rusa. 

Državna sekretarka je za-
gotovila, da je lečečim zdrav-
nikom 24 ur na dan doseglji-
va številka dežurnega epide-
miologa. Maja Sočan iz Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) je povedala, 

da je bilo do včeraj pri nas 
v pristojnih laboratorijih te-
stiranih 13 oseb na korona-
virus, vsi vzorci so bili nega-
tivni, morda pa je kak vzorec 
ravno sredi testiranja, tako 
da končnih podatkov še ni. 
»Zagotovo pa bo spremenje-
na situacija v Italiji zahteva-
la več preverjanja. Prej je bil 
epicenter precej oddaljen od 
Slovenije,« je še dodala.

Nujno sodelovanje med 
gorenjskimi bolnišnicami

V Splošni bolnišnici (SB) 
Jesenice sledijo nacional-
nim priporočilom glede po-
stopanja v primeru okužbe 
s koronavirusom. »Priporo-
čamo, da vsi, ki imajo zna-
ke morebitne okužbe z vi-
rusom, po telefonu pokli-
čejo osebnega zdravnika, 
kjer bodo dobili nadaljnje 

informacije. Za težje obo-
lele, ki potrebujejo speci-
fične pogoje zdravljenja, je 
potrebna napotitev na in-
fekcijsko kliniko, kjer ima-
jo ustrezne pogoje za ome-
njeno zdravljenje. Enako ve-
lja za kritično bolne. V na-
šem urgentnem centru kot 
tudi na oddelkih nimamo 
tehničnih možnosti zagoto-
viti ustrezne prostorske po-
goje za zdravljenje teh obo-
lenj,« je sporočila svetoval-
ka za odnose z javnostmi v 
SB Jesenice Maja Valjavec 
in dodala, da so se prejšnji 
teden sestali z vodstvom Kli-
nike Golnik zaradi medse-
bojnega usklajevanja v pri-
meru večjega števila obole-
lih, ki bi potrebovali hospi-
talizacijo. »Glede na to, da 

je glavnina simptomov po-
vezanih z dihali, bo verjetna 
obremenitev Klinike Golnik 
velika in bo potrebno inten-
zivno sodelovanje med go-
renjskimi bolnišnicami,« je 
še sporočila Maja Valjavec. 

»V Kliniki Golnik že ima-
mo sprejet načrt ukrepanja 
v primeru okužbe z virusom 
COVID-19, glede na zadnje 
dogajanje v Evropi pa smo 
zelo resno pristopili k izde-
lavi akcijskega načrta za pri-
mer soočenja z bolnikom, 
okuženim s tem virusom,« 
pa je sporočila Jana Bogda-
novski, svetovalka za odnose 
z javnostmi na Kliniki Gol-
nik. Kot so še poudarili na 
Kliniki, se stvari zelo hitro 
spreminjajo, vendar pa bodo 
zagotovo naredili vse, kar bo 
glede na trenutno situacijo 
treba storiti. 

V SB Jesenice vsem pripo-
ročajo, da redno sledijo tako 
informacijam, objavljenim 
s strani NIJZ in ministrstva 
za zdravje kot tudi bolniš-
ničnim objavam na njiho-
vi spletni strani, Facebook 
strani ter drugim objavam v 
medijih.

Simptomi bolezni, tudi 
veliko neznank

Novi koronavirus se kaže 
z vročino, kašljem in ob-
čutkom pomanjkanja zra-
ka, kar je običajno za pljuč-
nico. Med ljudmi se prenaša 
kapljično. To pomeni, da je 
za prenos potreben tesnejši 
stik z bolnikom (razdalja do 
bolnika 1,5 metra). Ni pa še 
zanesljivo dokazano, ali se 
s koronavirusom okužimo 
tudi ob stiku z onesnaženi-
mi površinami. 

»Točna inkubacijska doba 
še ni poznana, glede na os-
tale koronaviruse in preli-
minarne podatke pa je oce-
njena med dvema in 12 dne-
vi, najbrž ne več kot 14 dni. 
V povprečju naj bi bila inku-
bacijska doba dolga približ-
no šest dni,« so zapisali na 
spletni strani NIJZ.

Na NIJZ svetujejo izogi-
banje tesnim stikom z ljud-
mi, ki kažejo znake nalezlji-
ve bolezni, in tudi: »Ne do-
tikamo se oči, nosu in ust. 
V primeru, da zbolimo, os-
tanemo doma. Upoštevamo 
pravila higiene kašlja. Re-
dno si umivamo roke z mi-
lom in vodo. V primeru, da 
voda in milo nista dostopna, 
za razkuževanje rok upora-
bimo namensko razkuži-
lo za roke. Vsebnost alko-
hola v razkužilu za roke naj 
bo najmanj 60-odstotna. 
Razkužilo za roke je name-
njeno samo zunanji upora-
bi. Sredstva za čiščenje ozi-
roma razkuževanje površin 
niso namenjena čiščenju oz. 
razkuževanju kože.« 

Okužbe z novim korona-
virusom od ostalih povzro-
čiteljev akutnih okužb dihal, 
vključno s pljučnicami, ne 
morejo ločiti zgolj na osno-
vi poteka bolezni in bolniko-
vih težav. Za potrditev ali iz-
ključitev okužbe je potreb-
no mikrobiološko testira-
nje. Samoplačniško testira-
nje v akreditiranih mikrobi-
oloških laboratorijih (še) ni 
na voljo. 

Trenutno ni dokazov, da 
bi se lahko domače živali ali 
hišni ljubljenčki, kot so psi 
in mačke, okužili z novim 
koronavirusom. Na NIJZ 
sicer priporočajo, da si po 
stiku s hišnimi ljubljenčki 
roke umijete roke z milom 
in vodo. 

Cepivo proti gripi ne ščiti 
pred koronavirusom

»Koronavirus je drugačen 
od virusa gripe, zato je tre-
ba razviti posebno cepivo, 
ki deluje nanj. Znanstveni-
ki že delajo na tem, vendar 
je razvoj cepiva dolg proces. 
Ljudje vseh starosti se lahko 
okužijo z novim koronaviru-
som. Starejši ljudje in ljudje 
s kroničnimi boleznimi (kot 
so astma, diabetes, srčne bo-
lezni) so bolj podvrženi težji 
bolezni po okužbi. 

Koronavirus že prav blizu nas
31. stran

Med včerajšnjo izjavo za javnost: od leve Andrej Šter, Simona Repar Bornšek in Maja Sočan

Fo
to

 G
or

az
d 

K
av

či
č 

Novi koronavirus se kaže z vročino, kašljem in 
občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za 
pljučnico. Med ljudmi se prenaša kapljično. Točna 
inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale 
koronaviruse in preliminarne podatke pa je ocenjena 
med dvema in dvanajstimi dnevi, najbrž ne več kot 
štirinajst dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska 
doba dolga približno šest dni.
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Lep sončen dan je številne 
obiskovalce otroškega pust-
nega rajanja zadržal v sre-
dišču Kranja do zgodnjih po-
poldanskih ur, ko je izpred 
Mestne knjižnice do Pre-
šernovega gledališča kreni-
la pustna povorka. Na čelu 
povorke je bil Pihalni orke-
ster Mestne občine Kranj, 
za njim sta zbrane pozdra-
vila škrat Kranček in čebeli-
ca Banči, nato pa so se zvrsti-
le skupine Kranjskih vrtcev. 
Prišle so Pande in Indijanci, 
Smejkoti iz vrtca Najdihoj-
ca, Črke in številke s prvošol-
ci iz Mojce, pa Miki miške iz 
Janine, skupina Zvezdnato 
nebo iz Vrtca Čenča, skupi-
na 101 dalmatinec iz Vrtca 
Čebelica, pa navihani sneža-
ki in dobra teta ... S slikovi-
timi kostumi in programom 
je navdušila Pehinarska gos-
poda z Reke, predstavil se je 
Harmonikarski orkester Bu-
čar, še zadnje sledi zime pa 
so odganjali Koranti iz Ro-
goznice in ptujski kuren-
ti. Zbrani v mestu so lahko 
pozdravili tudi vesoljce iz 
Turističnega društva Lesce, 
za konec pa so se predsta-
vile še skupinske maske. Z 
Levjim kraljem so navdušili 
člani Drsalno-kotalkarskega 

kluba Triglav Kranj, predsta-
vili so se kranjski kurenti, za 
konec pa še Igralne kocke.

Rodil se je mali 
»Trumpek«

Ko sta pred začetkom 
pustnega dogajanja zap-
risegla princesa Melita in 
princ Uroš, so v Šenčur-
ju oblast prevzeli Godlarji. 
»Sama zmeda je v naši deže-
li. Vsi so skregani, drug dru-
gega zasledujejo, si prislu-
škujejo, na ljudstvo pa po-
zabljajo. Na kraljevem dvoru 
smo zelo razočarani,« je de-
jala princesa, princ pa je za 
nastalo zmedo ponudil reši-
tev: »Čudni časi so, zato sem 
se odločil, da bom razpus-
til parlament, razglasil kra-
ljestvo, naju okronal za kra-
lja in kraljico.« V čast god-
larske kraljevine se je na ne-
deljsko nič kaj zimsko nede-
ljo v Šenčurju odvila že tride-
seta Pustna parada, največja 
na Gorenjskem, tokrat s 25 
tematsko obarvanimi vo-
zovi in več kot tristo pust-
nimi maskami. Preplet tra-
dicionalnih mask – masko-
ta Šenčurski Godlar, bene-
ške maske, kuhinja z godlo, 
klovni – z maskami, ki so se 
obregnile ob aktualne druž-
beno pereče teme, in letos 

prevladujočimi otroškimi 
temami iz filmskega in risa-
nega sveta – Levji kralj, Če-
belica Maja, A je to, Addam-
sovi, Ladja gusarjev, Pirati s 
Karibov, Julij Cezar, Hude 
Robinke in drugi. »Erjavec 
nam je žal predčasno ušel 
iz politike, a v Šenčur je vse-
eno prišel. Prah sta dvigni-
la Jelinčič in Monika. V re-
kordnem času nam je uspe-
lo skozi Šenčur speljati tudi 
drugi tir, verjetno edini tir, 
ki ga bomo imeli v Sloveniji, 
kjer bo vozil Šenčurvaj. Lov-
ci pa so s pogovorom, psi-
hoterapijo in jogo socializi-
rali medvede in volkove,« je 
povedal predsednik društva 
Godlarji Robert Vehovec in 
dodal, da so na vhodu v Šen-
čur postavili kip svobode v 
podobi Donalda Trumpa. 
»Gre za Donaldovega otro-
ka, malega »Trumpka«, ki 
se je rodil iz pepela požga-
nega kipa v Moravčah, ko se 
je ta še pred tragedijo, srečal 
z Moravško Maro,« je pojas-
nil predsednik Godlarjev, ki 
bodo na čelu šenčurske obči-
ne vse do danes, ko se bo od-
vilo sklepno dejanje – sežig 
oziroma pokop pusta.

Umetni podzemni bazen

Na čelu 24. Radovljiške 
pustne povorke, ki ga na 
pustno soboto tradicionalno 
organizira Turistično dru-
štvo Radovljica, bi se mora-
la prvič sprehoditi pustna 
županja, a je bila žal služ-
beno odsotna. Sprevod več 
sto pustnih mask – med nji-
mi so bili Kavbojci in Indi-
janci Pihalnega orkestra Ra-
dovljica, Vlakec smrti, Re-
ševalci Zemlje in naravo-
varstveniki ter edini voz v 
sprevodu Naša velika mati 
Zemlja – je zato do Linhar-
tovega trga ponovno pospre-
mil pustni župan. Osrednji 
temi sta bili čuvanje in varo-
vanje narave ter jezero pod 
radovljiško knjižnico. »Od-
ločili smo se, da bomo začeli 
vlagati v turizem. Pod rado-
vljiško knjižnico bomo od-
prli prvi umetni podzemni 
bazen na svetu,« je poudaril 
župan, a gospa hudičevka, v 
njeni vlogi Alenka Bole Vra-
bec, se je ideji uprla: »Meni 
že sedaj zamaka v pekel. No-
čem bazena,« je zabičala hu-
dičevka, župan pa ji je za us-
pešno sklenjen dogovor za-
gotovil nadalje dobro sode-
lovanje med Radovljico in 
peklom ter več uvoza rado-
vljiških duš v pekel. 

Propadli letalski 
prevoznik

Po tridesetih letih so v Kul-
turno-športnem društvu 
Hrušica z glavnim pobudni-
kom Robertom Črtaličem 
ponovno obudili pustne vra-
golije. Na pustno soboto so 

pripravili povorko s 15 trak-
torji in drugimi vozili, kjer 
je sodelovalo dvesto domači-
nov. V ospredju je bil propad-
li letalski prevoznik Adria, 
opozarjali so tudi na prepo-
časne priprave začetka grad-
nje druge predorske cestne 
poti skozi Karavanke. Na po-
sebnem vozu so peljali pusta, 
ki ga bodo na pepelnično sre-
do pokopali na Hrušici. 

Na Bledu v znamenju 
kranjske sivke

Pustni karneval na Ble-
du je bil že drugo leto v zna-
menju čebel, pri čemer so 

osrednje mesto namenili 
kranjski sivki. Glavna tema 
pustne povorke, ki jo je Tu-
rizem Bled pripravil v sode-
lovanju s Čebelarsko zve-
zo Slovenije, je bilo namreč 
znova čebelarstvo, čebele in 
vse, kar je povezano s to ko-
ristno žuželko. V povorki je s 
svojimi maskami sodelovalo 
18 društev z Bleda in bližnje 
okolice, pa tudi iz drugih 
krajev po Sloveniji. Najšte-
vilnejša skupina so bili čla-
ni Turističnega društva Pod-
lehnik Haloze, v kateri so 
bili poleg oračev, korantov 
in pokačev še druge tradici-
onalne maske, kot so rusa 

in gonič, baba nosi deda ... 
Povorko sta vodila hoduljar-
ja v narodnih nošah, ki so 
jim sledile mažoretke iz Ma-
žoretnega in twirling kluba 
Kranj ter Godba Gorje. Ve-
čina skupin je maske prila-
godila letošnji temi, tako da 
je bilo v povorki veliko čebel, 
čebelarjev in drugih mask, 
povezanih s čebelami in če-
belarstvom. Čebelarska zve-
za Slovenije je s seboj pripe-
ljala tudi avtohtono kranjsko 
sivko, ki je bila na čelu Sve-
tovne tovarne hrane. Kot so 
pojasnili, pustnih krofov ni 
brez marelične marmelade, 
marelic pa ne brez čebel. 

Odganjali zimo, ki je sploh še ni bilo
31. stran

V Šenčurju so postavili Kip svobode – malega »Trumpka«, 
ki se je rodil iz pepela požganega kipa Donalda Trumpa v 
Moravčah. / Foto: Primož Pičulin

Na pustni povorki Godlarjev so bili tudi predstavniki Voklega Goniči s kravo. / Foto: Primož Pičulin

Radovljiške pustne povorke se je udeležilo več sto mask, med njimi tudi skupina, ki je 
tvorila Vlakec smrti. / Foto: Tina Dokl

Pustna povorka Hrušičanov se je na zabaven, šaljiv in kritičen način dotaknila propadlega 
letalskega prevoznika Adria. / Foto: Tina Dokl 

Čebelarska zveza Slovenije je s seboj pripeljala tudi 
avtohtono kranjsko sivko. 
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Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Namen projekta je spodbuditi posameznike 
in skupine s področja rokodelstva, da bi prido
bili dodatna znanja in veščine, s katerimi bodo 
lahko še izboljšali svoje izdelke in storitve ter 
bolj povezano nastopali na trgu. 

Rokodelski center DUO Škofja Loka

Vodilni partner projekta je Rokodelski center 
DUO Škofja Loka, ki pod svojim okriljem zdru
žuje rokodelce, jim nudi celovito podporo v 
znanju in razvoju izdelkov ter njihovi promo
ciji in trženju. V projektu razvija ponudbo kre
ativnih doživetij, ki bodo v času visoke turistič
ne sezone stalno dostopna. V njej bodo svo
je mesto našle rokodelske delavnice in ateljeji 
odprtih vrat, prikazi rokodelskih veščin in tudi 
daljše rokodelske delavnice.

Loški muzej Škofja Loka

Loški muzej se v projektu osredotoča pred
vsem na tradicijo klobučarstva na Loškem, 
tesno povezano tudi s tovarno klobukov Še
šir. Veliko gradiva o tem smo v preteklih letih 
že zbrali, v okviru projekta pa smo se posve
tili predvsem iskanju osebnih zgodb nekda
njih delavk in delavcev Šeširja. Raziskavo je 
pod strokovnim vodstvom kustosinje etnolo
ginje Mojce Šifrer Bulovec opravila študentka 
etnologije in kulturne antropologije Sara Ši
frar Krajnik, ki je intervjuvala devet nekdanjih 

zaposlenih in na terenu zbrala in dokumenti
rala gradivo o Šeširju, ki ga ti hranijo.

Osebne zgodbe Šeširja

Zgodbe nekdanjih delavk in njihovih svojcev 
pričajo o tem, kako je tovarna s skoraj stoletno 
tradicijo zaposlovala celotne družine. Draga 
Finžgar, sorodnica zaposlenih v tovarni, je po
vedala: »V Šeširju je delal ata pa teta, oba z Lon
trga. Pa stari ata s Kamnitnika. Pa vsi sosedje s 
Kamnitnika pa tudi vsi sosedje z Lontrga in na
mesto ata, ki je šel v penzion, je prišel na njego
vo mesto moj bratranec.« O težavnosti dela v 
tovarni je spregovorila Mirjana Šifrar, ki se tako
le spominja svoje mame: »Ona je bila zelo zado
voljna, zelo, zelo rada je delala in njej ni bilo tež
ko. Zjutraj je zelo težko vstala pa dol prišla, am
pak če je bilo treba do večera delati ali pa ko so 
morali, recimo, da so imeli rok, da je bilo treba 
kaj odposlati, takrat so pa tudi vse punce – ona 
je zmeraj pravila moje punce – takrat so pa vsi 
prijeli pa delali, kolikor časa je bilo treba.« 

Publikacija o klobučarstvu

Izbrane osebne zgodbe, ki jih je Sara Šifrar 
Krajnik zbrala na terenu, bodo objavljene v 
publikaciji o klobučarstvu na Loškem, ki jo 
pripravljamo v drugi fazi projekta. Publikaci
ja bo vsebovala še strokovne prispevke kusto
sov Loškega muzeja, bogato tradicijo klobu
čarstva na Loškem in zgodovino tovarne Šešir. 
V njej bomo predstavili tudi sodobne mojstri
ce rokodelke, ki danes v svojih delavnicah na
daljujejo in nadgrajujejo tradicionalna klobu
čarska znanja. Dve izmed osebnih zgodb za
poslenih v tovarni Šešir bomo tudi videodo
kumentirali. Videoposnetek bomo objavili na 
novi spletni strani, ki bo nastala v okviru pro
jekta, in spletni strani Loškega muzeja, ogle
dati pa si ga bo mogoče tudi v Kreativnicah, 
Rokodelskem centru DUO in Loškem muzeju. 

Izobraževalni program in zbirka fotografij

V projektu pripravljamo tudi digitalizirano 
zbirko fotografij iz fototeke Loškega muzeja, 
povezanih s področjem klobučarstva in tovar
no Šešir, in iz gradiva, zbranega v terenski ra
ziskavi. Razvijamo tudi izobraževalni program 
klobučarstvo za različne ciljne skupine, ki bo 
vsebinsko povezal zbirke Loškega muzeja, Ro
kodelski center DUO in Kreativnice.

ZALJUBLJENI V USTVARJALNOST
Razvojna agencija Sora – Rokodelski center DUO Škofja Loka in Loški muzej 

Škofja Loka sodelujeta pri projektu Zaljubljeni v ustvarjalnost, ki ga  
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in  

Republika Slovenija. 

V etnoloških zbirkah Loškega muzeja podrobneje 
predstavljamo tudi klobučarstvo.

Skladišče klobukov v tovarni klobukov Šešir Škofja Loka, 1927–1930 (hrani Loški muzej Škofja Loka)

Marjana Ahačič

Srednja vas v Bohinju – Kot 
je povedala socialna delavka 
v Domu sv. Martina v Sred-
nji vasi, kjer gospa Hodnik 
zadnji nekaj let živi, se je ta 
čas najstarejša občanka Bo-
hinja Angela rodila 10. janu-

arja daljnega leta 1915 v Sta-
ri Fužini v družino z osmi-
mi otroki. Sama je bila druga 
najmlajša. Imela je še štiri 
brate in tri sestre. »Doma so 
imeli kmetijo. Osnovna šola 
je bila takrat v Zoisovem gra-
du v Stari Fužini, trajala pa 
je šest razredov. Njena uči-
teljica je bila ga. Štefka Jaz-
bar – ki ima pri nas spomin-
sko sobo,« je povedala Alen-
ka Zorč.

Kot mlado dekle je zače-
la delati: najprej kot gospo-
dinjska pomočnica na Jese-
nicah na Plavžu, nato je po-
magala zdravnikovi družini 
v Radovljici. Od tam je odšla 
za gospodinjo k neki druži-
ni v Beograd. Po enem letu 
se je začela druga svetovna 
vojna. Ker v Beogradu po za-
četku vojne zanjo ni bilo več 
dela, se je odpravila v Za-
greb. »Tam sta se s prijate-
ljico vpisali na »transport 
za delo v Nemčiji«. Imela je 
načrt, da bosta s prijateljico v 
Sloveniji stopili z vlaka – a se 
ta v Sloveniji ni ustavil. Tako 
je prišla v Berlin, od tam pa 
v vzhodno Nemčijo, kjer so 
ju nastanili pri družinah, od 
koder sta hodili na delo v to-
varno streliva. Nemški jezik 
ji ni delal težav, hitro ga je 
znala. Živela je pri prijetni 

družini, kjer so se dobro ra-
zumeli.« 

V tujini je ostala štiri leta, 
ob koncu vojne pa se je vrni-
la na svoj dom v Stari Fužini. 
Ta je bil takrat prazen in iz-
ropan. Angela je kljub temu 
ostala doma in ponovno za-
čela kmetovati. Kasneje je 

odšla v službo v gostilno Pri 
Mihovcu. Tam je delala kot 
natakarica. Kasneje je odšla 
za sobarico v Hotel Jezero. 

Tako kot brat Valentin Ho-
dnik, ki je bil šolan slikar, je 
tudi sama imela talent za sli-
kanje. »Risala je od šole da-
lje, kasneje je poslikavala 
skrinje, ustvarjala slike ..., 
veliko tudi po naročilu. Ko 
sem jo vprašala, kaj je naj-

raje risala, je samo skromno 
skomignila z rameni. Vsee-
no kaj, samo, da je bilo na-
ročilo,« je še povedala Alen-
ka Zorč.

V Domu sv. Martina je 
prvič praznovala rojstni dan, 
ko je bila stara 102 leti. Tudi 
letos so praznovali skupaj z 
njenimi sorodniki, prijate-
lji in sostanovalci. Začeli so 
s sveto mašo, nadaljevali pa 

s slovesnostjo, na kateri tra-
dicionalno sodeluje folklor-
na skupina veteranov KUD 
Triglav, slavljenki pa je čes-
tital tudi župan Občine Bo-
hinj Jože Sodja. 

Kot je na slovesnosti še 
povedala socialna delav-
ka, je bila slavljenka Ange-

la Hodnik tudi večino pre-
teklega leta stanovalka, ki 
je verjetno od vseh prva za-
čenjala svoj dan. »Zgodaj 
zjutraj je vstala, se samos-
tojno oblekla in vse uredi-
la – ter se potem takoj čez 
sedmo uro zjutraj dobi-
la z javno delavko Uršo, da 
sta se skupaj sprehodili po 
Domu oz. vadili hojo. Jut-
ranji sprehod je bil ravno 
pravšnji, da je gospa Angela 
potem odšla na zajtrk. Tam 
je bila v družbi svojih sosta-
novalk, ki so v vsem tem 
času postale njene prijate-
ljice: še ena gospa Angela, 
Veronika, prišla je še Tonč-
ka – družba pri obrokih je 
ves čas dobra.«

Zdravil ne mara jema-
ti, še povejo v domu. Pravi, 
da so strup. Še poleti je bila 
kot botra prisotna na krstu 
nove ladjice Triglavska roža 
na Bohinjskem jezeru ter v 
enem od njegovih vlogov so-
delovala z župnikom Marti-
nom Golobom.

»Vse leto pa je prežema-
la njena vztrajnost in borba 
za to, da ohranja čim več sa-
mostojnosti, toliko, kot je le 
zmore. In iskrice v očeh: ima 
jih še vedno. Tudi njen spo-
min je natančen,« so nanjo 
ponosni v domu.

Sto pet let najstarejše 
občanke Bohinja
Angela Hodnik, najstarejša občanka Bohinja, je v začetku leta praznovala 
105. rojstni dan. Slavljenki je voščil tudi župan.

Slavljenki Angeli Hodnik je ob 105. rojstnem dnevu voščil tudi župan Jože Sodja.

Zdravil ne mara jemati, 
povejo v domu. Pravi, da 
so strup. Še poleti je bila 
kot botra na krstu nove 
ladjice Triglavska roža na 
Bohinjskem jezeru ter v 
enem od njegovih vlogov 
sodelovala z župnikom 
Martinom Golobom.
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Izberite  
 letošnje  

darilo

 
               

avtomatski  
dežnik

www.gorenjskiglas.si

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

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

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

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

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

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

steklenica

– 25 %

Vilma Stanovnik

Kranj – Čeprav je kranj-
ski župan Matjaž Rakovec 
po januarski seji Mestnega 
sveta Kranj novo sejo napo-
vedal za 11. marca in je bila 
tako določena tudi na rokov-
niku letošnjih sej, mu je 17 

svetnikov 10. februarja pos-
lalo zahtevo za sklic seje, na 
kateri naj bi obravnavali ak-
tualne razmere v Komunali 
Kranj, prav tako pa so zahte-
vali pojasnilo glede aktual-
nih razmer na mini tržnici 
na Planini. 

Kot je znano, je bilo v zad-
njem mesecu več dvomov 
glede skupščine Komunale 
Kranj, na kateri naj bi razreši-
li direktorja Matjaža Berčona, 
prav tako pa je slišati o nezado-
voljstvu zaposlenih in poviša-
nju cen komunalnih storitev.

Že več let so problematič-
ni tudi kioski na tako imeno-
vani mini tržnici na Planini. 

Najemnikom so jim lani sep-
tembra poslali odpovedi po-
godbe in pozive za odstra-
nitev kioskov zaradi uredi-
tve območja mini tržnice. Po 
trimesečnem odpovednem 
roku in zadnjem pozivu naj 
kioske odstranijo do konca 
leta, so ugotovili, da nihče 

ni izpolnil obveznosti, zato 
je mestna uprava na sodišču 
vložila tožno za odstranitev 
objektov pa tudi plačilo upo-
rabnine za tiste, ki niso plače-
vali najemnine.

Poleg teh dveh točk, ka-
terih obravnavo so zahteva-
li svetniki, je župan Matjaž 
Rakovec predlagal, da se na 
seji seznanijo tudi z aktual-
nimi razmerami v zvezi z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj. Govorili pa naj 
bi predvsem o spodbudah 
Mestne občine Kranj za sta-
ro mestno jedro in pregle-
du stroškov za praznični de-
cember.

Svetniki o 
komunali in tržnici
Za jutrišnjo sejo so kranjski mestni svetniki 
zahtevali pogovor o aktualnih razmerah na 
Komunali Kranj in mini tržnici na Planini,  
na dnevnem redu pa so tudi aktualne razmere  
na Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

Mini tržnico na Planini naj bi do konca minulega leta 
odstranili, najemniki pa se za to ne zmenijo. / Foto: Tina Dokl

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – MAREC 2020
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev in se 

udeležite marčevske terenske krvodajalske akcije, ki bo:

V TOREK, 3. MARCA 2020,  
v Športni dvorani Cerklje, Krvavška cesta 4. 

Več informacij na www.kranj.ozrk.si

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

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

Bled – Na državni cesti na 
Mlinem so pred časom opa-
zili poškodbe na mostu čez 
Jezernico. »Na Občini Bled 
smo zaskrbljeni, saj je most 
čez Jezernico del glavne ces-
te Bled–Bohinj in se čezenj 
vsakodnevno pelje ogrom-
no tovornjakov, avtobusov 
in osebnih vozil,« so opozo-
rili na Občini Bled, zato so 
o poškodbi obvestili tudi pri-
stojne na direkciji za infra-
strukturo.

Kot so pojasnili na obči-
ni, so si predstavniki direk-
cije konec januarja že ogle-
dali poškodbe na mostu in 
izvedli začasne ukrepe za 
omejitev prometa ter s tem 
zmanjšali pritisk na most. 
Most so začasno podprli in 
zožili vozišče, takoj pa so za-
čeli tudi aktivnosti za celovi-
to obnovo. Glede na obljubo, 

ki so jo dali občini, bodo dela 
izvedli v najkrajšem mož-
nem času, in sicer najkasne-
je do nove poletne sezone. 

»To je še dodaten dokaz, 
da nujno potrebujemo juž-
no obvoznico. Tovorni pro-
met skozi Bled je nevaren, 

avtomobilov je preveč, veči-
na blejskih prometnic je pre-
obremenjenih,« je ob tem 
poudaril župan Janez Fajfar.

Poškodovan most na Mlinem
Poškodbe mostu čez Jezernico so si konec januarja ogledali tudi predstavniki republiške direkcije  
za ceste, v najkrajšem času naj bi začeli obnovo.

Na mostu na Mlinem so uvedli začasne ukrepe za omejitev prometa. / Foto: arhiv občine

Kranjska Gora – Ali si mlad in imaš polno idej, kako bi spreme-
nil svet okoli sebe? Občina Kranjska Gora vabi na delavnico z 
naslovom Viharjenje možganov v petek, 28. februarja, ob 19. 
uri v kranjskogorski knjižnici. Z občinsko ekipo boste govorili 
o prihodnosti občine Kranjska Gora in razvili ideje za projekt, 
ki bo povezoval vse mlade od Mojstrane do Rateč, od najstni-
kov do zagonskih podjetij. Prijave za udeležbo sprejemajo do 
26. februarja. 

Mlade vabijo na delavnico Viharjenje možganov

Urša Peternel

Jesenice – V sredo in četrtek 
zvečer bo v Gledališču To-
neta Čufarja Jesenice pote-
kal Dramski festival Gim-
nazije Jesenice. Že devetič 
zapored bodo na oder sto-
pili dijaki, ki se z avtorski-
mi predstavami oziroma 
priredbami pomerijo na 
medrazrednem tekmovanju 

gledaliških predstav. Kot je 
povedala idejna vodja festi-
vala in mentorica Marija Pa-
lovšnik, se bo tokrat s štirimi 
avtorskimi predstavami in 
dvema priredbama predsta-
vilo šest razredov, kar je sko-
raj polovica vseh, in skupaj 
skoraj sedemdeset dijakov. 
Nastopili bodo Dratšponar-
ji iz 1. b, Soleils iz 2. a, Ama-
terski kaos dijakov iz 2. c, 

Navihanci iz 3. a, Lubice Bu-
bice iz 3. b in Šacijini Angelč-
ki iz 4. a.

V netekmovalnem delu fe-
stivala pa vsako leto navdu-
ši tudi profesorska skupina 
Teater, prof., letos so pripra-
vili predstavo Smešna zgod-
ba o čarovniku Faustu. 

»Namen festivala je pri-
kazati in nagraditi naj-
bolj kakovostne gledališke 

predstave in s tem spodbu-
diti razvoj in rast gledališke 
dejavnosti na gimnaziji,« je 
povedala Marija Palovšnik, 
ki je v Kulturnem hramu 
na Koroški Beli organizirala 
tudi gledališki delavnici za 
dijake na temo osnov gleda-
liške igre, govora in improvi-
zacije. Vodila sta ju igralca in 
režiserja Jaša Jamnik in Vid 
Klemenc. 

Gimnazijci ustvarili predstave
Na letošnjem dvodnevnem Dramskem festivalu Gimnazije Jesenice ponovno sodeluje šest razredov, 
kar je skoraj polovica vseh. Predstavili se bodo s štirimi avtorskimi teksti in dvema priredbama.
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SEJEM GRADITELJ 
v Celovcu
Od 28. februarja do 1. marca 2020 se bo na trideset tisoč kvadratnih metrih 
predstavilo 420 razstavljavcev s področja gradnje, obnove in varčevanja z 
energijo. Na sejmu bodo prisotni vsi vodilni ponudniki. Ena letošnjih osred-
njih tem je varčevanje energije pri ogrevanju in ohlajevanju prostorov. Tako 
bo gostom na ogled zelo širok program različnih možnosti s tega področja. 
Zaradi vse večjih nihanj temperature igra tudi hlajenje prostorov iz leta v 
leto pomembnejšo vlogo. Poleg z različnimi možnostmi hlajenja prostorov 
se boste lahko seznanili tudi s smernicami gradnje prihodnosti, kjer se ne 
upoštevajo zgolj zimske, temveč tudi poletne razmere. Na sejmu GRADI-
TELJ si boste lahko podrobno ogledali tudi izdelke in rešitve z najrazličnejših 
tematskih področij, kot so načrtovanje gradnje oziroma prenove, okna, vra-
ta, talne obloge, najrazličnejše tehnologije za varčevanje z energijo ter še 
veliko drugega. Sejemski prostor bo za obiskovalce odprt od 9. do 18. ure. 
Cena vstopnice za odrasle je devet evrov, z objavljenim kuponom pa samo 
štiri evre. Kupon velja za največ dve osebi.

SEJEM
GRADITELJ
OD 28. FEBRUARJA
DO 1. MARCA
2020
420 razstavljavcev,
30.000 m2 razstavnih
površin

ZNIŽANA VSTOPNINA
Ob predložitvi tega kupona boste na 
vseh sejemskih blagajnah za 
vstopnico odšteli samo.
4 evre namesto 9 evrov 
na osebo. 4,-€(Velja za največ 2 osebi.)

www.kaerntnermessen.at SEJMIŠČE 
CELOVEC
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porni center, d. o. o., Kranj 
je objavila razpis za 1 (eno) 
prosto delovno mesto, in 
sicer VODJA PROJEKTOV. 
Celotno besedilo razpisa je 
objavljeno na spletni stra-
ni družbe BSC, d. o. o., Kranj 
www.bsc-kranj.si. Rok za 
prijavo je 4. 3. 2020.

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki se je lotila priprave spre-
memb in dopolnitev občin-
skega prostorskega načr-
ta (OPN). Občinski svetniki 
so se tako na zadnji seji sez-
nanili s pripravo in vsebi-
no izhodišč, ki bodo podla-
ga za sprejem sklepa župa-
na o začetku priprave spre-
memb OPN.

Od zadnje dopolnitve 
OPN v letu 2016 so se po-
javile nove težnje po spre-
membah. Poleg pobud jav-
nega značaja bodo preuči-
li tudi 92 individualnih po-
bud. »Gre za prve dopolnitve 
po novi zakonodaji in večjo 
rekonstrukcijo OPN,« je raz-
ložil predstavnik projektne 
skupine, ki pripravlja naj-
pomembnejši občinski pro-
storski akt, Tomaž Černe iz 
podjetja Igea.

Svetnikom je predstavil 
aktualne probleme, s kateri-
mi se občina sooča na podro-
čju urejanja prostora in jih je 
možno reševati s spremem-
bami OPN. Med drugim se 
je dotaknil možnih konflik-
tov med kmeti in nekmeč-
kimi prebivalci, ki se prise-
ljujejo na podeželje, opozo-
ril je na previdnost pri ume-
ščanju obrtnih dejavnosti v 
vasi, saj se dogaja, da te po-
tem prerasejo v precej večje 

obrate, kot se je na primer 
zgodilo pri nekaterih žagah, 
kar postane moteče za oko-
liške prebivalce. Dotaknil se 
je tudi propadajočih hiš, ki 
jih ne porušijo in nadome-
stijo, zagotavljanja dodatnih 
površin za industrijo in obrt, 
ki so zaradi posebnih narav-
nih pogojev (relief, kme-
tijska zemljišča) omejene, 
ustreznejše ureditve in do-
stopa do zbirnega centra za 
odpadke in novih območij za 
turizem večjega obsega, kjer 
so med drugim dobili pobu-
do za ureditev glamping na-
selja v Potoku. Opozoril je 
tudi na neustrezen videz sta-
novanjskih stavb zaradi oh-
lapnih pogojev za projektan-
te in problematiko gradnje 
na erozijskih območjih.

S spremembami OPN že-
lijo zagotoviti nadaljnji ra-
zvoj občine na različnih pod-
ročjih, odpraviti zaplete pri 
projektiranju in izdaji grad-
benih dovoljenj ter omogo-
čiti preselitev kmetij na rob 
naselij in preprečiti posege, 
ki bi lahko pomenili poslab-
šanje pogojev za moderno 
kmetijsko proizvodnjo. Le-
tos želijo najpomembnejši 
občinski prostorski akt pri-
peljati do osnutka in dopol-
njenega osnutka, v prihod-
njem letu pa naj bi bil OPN 
tudi sprejet, je napovedal 
Černe.

Spremenili bodo 
prostorski načrt
V Železnikih so se lotili sprememb občinskega 
prostorskega načrta. Poleg pobud javnega značaja 
bodo preučili 92 individualnih pobud.

Jasna Paladin

Kamnik – Območje nekda-
nje smodnišnice (p)osta-
ja problem, s katerim se bo 
lokalna skupnost soočala še 
zelo dolgo. Po propadu pod-
jetja KIK, razprodaji stečaj-
ne mase, številnih dražbah 
in stihijskemu »razvoju« 
območja, ki smo mu priča 
zadnjih nekaj let, se bo Ob-
čina Kamnik, kot kaže, ven-
darle vključila v igro kot ak-
tivni igralec. A zdi se, da bo 
deležna zgolj drobtinic ali pa 
preplačanih zemljišč.

Pred dnevi je bila izvede-
na še zadnja dražba zemljišč 
iz stečajne mase, tako da 
so lastniki vseh nepremič-
nin zdaj znani. Večinski la-
stnik je še vedno družba Is-
kra Mehanizmi, ki pa svojo 

proizvodnjo s tega območja 
umika. Občina Kamnik se 
je doslej neuspešno udele-
žila nekaj javnih dražb, pri 
nekaterih prodajah (denimo 
pri dvorcu Katzenberg) pa ni 
uveljavljala predkupne pravi-
ce, tako da lokalna skupnost 

ta hip na tem območju nima 
v lasti niti kvadratnega metra 
zemljišča. Na februarski seji 
občinskega sveta so svetniki 
soglašali z občinskim predlo-
gom, da občina vzame mili-
jon evrov kredita, a številni so 
bili mnenja, da to še zdaleč 
ne bo zadoščalo za to, da bo 
lokalna skupnost postala po-
memben deležnik. »Prostor-
ska politika je edina možnost 
občine za razvoj in narekova-
nje tempa – za to pa je tej ob-
čini bolj malo mar,« je bil os-
ter svetnik Edis Rujovič, San-
di Uršič pa je na drugi strani 
mnenja, da bo milijon evrov 
zadoščal za zemljišča, ki 
bodo verjetno na voljo, in da 
je ta hip najbolj pomembno, 
da občina javno pokaže jasno 
namero, da namerava posta-
ti igralec v igri.

Občina, kljub temu, da (še) 
ni solastnik območja, že prip-
ravlja vse potrebno za občin-
ski podrobni prostorski načrt. 
»Nosilci urejanja prostora so 
v postopku pridobitve smer-
nic zahtevali izdelavo šestih 
namenskih študij. Pet jih je že 
v pripravi, za izdelavo šeste, tj. 
študije onesnaženosti tal, pa 
letos ni denarja v letošnjem 
letu. Za financiranje te študi-
je, ki bo stala 180 tisoč evrov, 
bomo morali najti rešitev sku-
paj z lastniki zemljišč na tem 
območju. Dokler nimamo 
vseh študij, OPPN-ja ne mo-
remo izdelati, do takrat pa so 
posegi v prostor zelo omeje-
ni. Šele kot lastniki bomo lah-
ko aktivno sodelovali pri grad-
nji infrastrukture in urejanju 
tega območja,« pravi župan 
Matej Slapar.

Posojilo za nakup zemljišč
Občina Kamnik bo najela posojilo v višini milijon evrov, s katerim nameravajo kupiti vsaj nekaj zemljišč 
na območju nekdanje smodnišnice. Glavne priložnosti je občina zamudila že pred leti in na kar 
sedemdeset hektarih nima v lasti niti kvadratnega metra, s tem pa tudi ne vpliva na razvoj območja.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred poldru-
gim letom je občinski svet 
v Škofji Loki sprejel odlok o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu (OPPN) Li-
vada Žovšče, kjer bodo gra-
dili stanovanjsko naselje. 
Načrt predvideva novo, dru-
gačno parcelno razdelitev 
zemljišč, kot je sedanje sta-
nje, zato je treba izvesti ko-
masacijo, to je postopek 
zložbe in ponovne razdelit-
ve zemljišč med lastnike. Na 
podlagi tega postopka bodo 
vzpostavili takšno parcelno 
strukturo stavbnih zemljišč, 
ki bo omogočila prostorsko 
ureditev, predvideno s pro-
storskim aktom.

Lastniki zemljišč, ki bodo 
gradili na območju Livada 

- Žovšče, so se že dogovori-
li za pogodbeno komasaci-
jo. Na območju komasaci-
je pa je tudi osem parcel, ki 
imajo status javnega dobra. 
Ta status pa je ovira za po-
godbeno razpolaganje. Os-
tali lastniki zemljišč so ko-
masacijsko pogodbo že pod-
pisali, podpisala pa naj bi jo 
tudi občina, vendar je bilo 
pred podpisom treba ome-
njenim osmim parcelam 
začasno odvzeti status jav-
nega dobra. Občinski svet v 
Škofji Loki je tako na zadnji 
seji sprejel sklep o odvzemu 
statusa javnega dobra, in si-
cer začasno zaradi potreb 
izvedbe postopa komasaci-
je. Nato se bo status novo-
nastalim parcelam ponov-
no podelil, so pojasnili sve-
tnikom.

Začasno odvzeli status 
javnega dobra
Za območje prostorskega načrta Livada - Žovšče 
so začasno odvzeli status javnega dobra, da bodo 
lahko izpeljali komasacijo zemljišč. 

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Študentske-
ga kluba Kamnik se priprav-
ljajo na osmi Dobrodelni 
marec – projekt. Denar, ki 
ga bodo zbrali, bodo name-
nili Društvu Gorska reševal-
na služba Kamnik, ki ureja 
prostore za svoje delovanje. 
Dobrodelni marec se bo tudi 

začel z 48-urnim pohodom 
na Sv. Primoža. Podpise po-
hodnikov bodo na vrhu zbi-
rali od 16. ure 6. marca do 16. 
ure 8. marca. Vsak bo s pod-
pisom prispeval pol evra, do-
brodošli pa bodo tudi prosto-
voljni prispevki. V soboto, 
14. marca, bo v Domu Kul-
ture Kamnik dobrodelna 
razprodaja rabljenih oblek, 

igrač in drugih uporabnih 
predmetov. Razprodaji bo 
22. marca sledil turnir v od-
bojki v Športni dvorani Ka-
mnik. Zadnjo soboto v mar-
cu, 28., bo tržnica slaščic na 
kamniški tržnici, dobrodel-
ni marec pa bodo zaključi-
li z dobrodelnim koncertom 
7. aprila, ob 20. uri v Domu 
kulture Kamnik.

Pomagali jim bodo tudi študentje

Občina Kamnik se 
je doslej neuspešno 
udeležila nekaj javnih 
dražb, pri nekaterih 
prodajah (denimo pri 
dvorcu Katzenberg) pa 
ni uveljavljala predkupne 
pravice, tako da lokalna 
skupnost na tem 
območju ta hip nima v 
lasti niti kvadratnega 
metra zemljišča.
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155,GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

               PREKOPALNIKOV  
IN PREZRAČEVALCEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in popravilo vseh 
vrtnih strojev na naši lokaciji!

prezračevalnika za travo.
Izposoja  

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

tel.: 04 / 25 76 440,
gsm: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji

 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo 
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.

Cveto Zaplotnik

Slovenj Gradec – Z razgla-
sitvijo rezultatov se je v sre-
do končala tradicionalna, že 
štirinajsta licitacija vrednej-
ših sortimentov lesa, ki so 
jo na novi lokaciji v Podgor-
ju pri Slovenj Gradcu prip-
ravili Društvo lastnikov goz-
dov Mislinjske doline, Zve-
za lastnikov gozdov Sloveni-
je in Zavod za gozdove Slove-
nije. Na licitacijo je 865 last-
nikov gozdov pripeljalo 6620 
hlodov v skupni izmeri nekaj 
manj kot 7000 kubičnih met-
rov lesa, kar je bilo največ v 
dosedanji zgodovini licitacij v 
Slovenj Gradcu. V ponudbi je 
bilo največ hlodov hrasta gra-
dna, smreke, gorskega javor-
ja in velikega jesena. 

Licitacije se je poleg tradi-
cionalnih kupcev iz sosed-
njih držav udeležilo tudi veli-
ko novih, predvsem iz Italije, 
pa tudi iz Kitajske in Japon-
ske. Za 6190 hlodov 32 razli-
čnih drevesnih vrst je 43 kup-
cev iz šestih držav oddalo sku-
pno več kot 21 tisoč ponudb. 
Kupci so tako za 2333 hlodov 
hrasta gradna oddali 8906 
ponudb, za 1074 hlodov gor-
skega javorja 2806 ponudb, 
za 817 hlodov smreke 3642 
ponudb ...  

Povprečna cena na licita-
ciji prodanega lesa je zna-
šala 265 evrov za kubični 
meter, po drevesnih vrstah 
pa je bilo povprečje nasled-
nje: hrast graden 255 evrov 
za kubični meter, gorski 
javor 457 evrov, smreka 200 
evrov, dob 397 evrov, veli-
ki jesen 168 evrov, mace-
sen 202 evra, oreh 442 
evrov, sliva 574 evrov, češ-
nja 357 evrov – in tako dal-
je. Pri gorskem javorju je 

bila najvišja cena za kubični 
meter 14.414 evrov, pri ore-
hu 5720 evrov, pri velikem 
jesenu 3127 evrov, pri gra-
dnu 1736 evrov, pri mace-
snu 1405 evrov ... Najvišjo 
ceno je tako kot lani dosegel 
gorski javor rebraš, dva hlo-
da sta bila prodana po ceni, 
ki je bila višja od 29 tisoč 
evrov. Za najdražji hlod, ki 
je bil posekan v snežniških 
gozdovih, je kupec iz Nem-
čije ponudil 29.161 evrov, 
za drugi najdražji hlod, ki je 
rasel na Pohorju, pa je kupec 
iz Italije plačal 29.129 evrov. 

Več kot polovica ponujene-
ga lesa je bila neposredno ali 
posredno prodanega v tuji-
no, od tega je največ lesa, pri-
bližno 1700 kubičnih met-
rov, prek posrednikov kupil 

kupec iz Kitajske. Kitajski 
kupci so se zanimali predv-
sem za hrastove, javorjeve in 
jesenove hlode, ki jih bodo 
uporabili za izdelavo parketa 
in masivnega pohištva, med-
tem ko italijanski in nemški 
kupci najbolj cenijo gorski 
javor rebraš, ki ga namenjajo 
za izdelavo furnirja za jahte 
in avtomobile ter za glasbila. 

Kot poudarjajo organi-
zatorji licitacije, je licitaci-
ja namenjena prodaji naj-
bolj kakovostnega lesa po 
višjih cenah, kot sicer vel-
jajo pri redni prodaji. Z njo 
želijo povezati lastnike goz-
dov in kupce lesa, prispeva-
ti k ovrednotenju visokoka-
kovostnega lesa in spodbu-
jati predelavo lesa z visoko 
dodano vrednostjo. 

Rekordna licitacija lesa
Licitacija vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu je bila rekordna tako po količini ponujenega lesa kot po 
ceni najvrednejših hlodov. Kupec iz Nemčije je za hlod gorskega javorja rebraša plačal 29.161 evrov 
oziroma 14.414 evrov za kubični meter. 

Na licitaciji je že vrsto let največ zanimanja za hlode gorskega javorja. 

Javor, ki skupaj z drugimi plemenitimi listavci 
predstavlja štiri odstotke lesne zaloge slovenskih 
gozdov, je sicer že vrsto let pri kupcih najbolj iskana 
drevesna vrsta, vendar v gozdovih njegovo kakovost 
ogrožajo poškodbe, ki jih povzroča rastlinojeda 
parkljasta divjad.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Včeraj, v ponedeljek, 
se je začela kampanja elek-
tronskega izpolnjevanja in 
oddajanja zbirnih vlog za 
neposredna in druga kmetij-
ska plačila. Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Kranj bo pogoje za uveljavlja-
nje teh plačil, še zlasti novos-
ti, predstavil na več predava-
njih. Jutri, 26. februarja, ob 
9. uri bo predstavitev v kul-
turnem domu v Poljanah, ob 

9.30 v Gorjanskem domu v 
Zgornjih Gorjah in ob 15. uri 
v osnovni šoli v Gorenji vasi, 
v četrtek, 27. februarja, ob 9. 
in ob 15. uri uri v gasilskem 
domu na Trati pri Škofji Loki 
ter ob 9.30 v Domu Agrarne 
skupnosti Dovje - Mojstrana 
na Dovjem, v petek, 28. febru-
arja, ob 9.30 v kulturno-gasil-
skem domu na Blejski Dobra-
vi, v ponedeljek, 2. marca, pa 
ob 9.30 v kulturnem domu na 
Brezjah in ob 15.30 v Kultur-
nem domu Joža Ažmana v 
Bohinjski Bistrici.

Novosti pri neposrednih  
in drugih plačilih
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KOLESNE IN VLEČNE 

GOZDARSKE VERIGE  

TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

OPREMA ZA VARNO  

DELO V GOZDU 

www.agrosaat.si

Sorte so vam na voljo
v vseh dobro založenih
trgovinah s semeni.

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si

KIS
 SLAVNIK - PRVI PRIDELEK MLADEGA KR

O
M

P
IR

JA

Pridelek velik kot Slavnik
!Ostale slovenske

sorte v prodaji:
KIS VIPAVA,

KIS SAVINJA,
KIS KOKRA,
KIS RAZOR,
KIS KRKA,
KIS SORA

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

PRODAJA  

TRAKTORJEV

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je z uredbo 
določila prispevek za pro-
mocijo kmetijskih in živil-
skih proizvodov za zavezan-
ce s področja pridelave in 
predelave kravjega, ovčjega 
in kozjega mleka ter goveje-
ga in perutninskega mesa za 
obdobje 2020–2022. Višina 

prispevka za zavezance s 
področja prireje in prede-
lave mleka je petdeset cen-
tov na tisoč litrov mleka, za 
zavezance s področja prireje 
in predelave mesa pa sedem-
deset centov za govedo do 
prvega leta starosti, 2,40 
evra za govedo, starejše od 
enega leta, ter za perutnino 
(purani so izvzeti) 0,3 centa. 

Kot določa zakon o promo-
ciji kmetijskih in živilskih 
proizvodov, prispevek vsak 
do polovice vrednosti obra-
čunata kmetijsko gospodar-
stvo in kupec. Zavezanci 
bodo začeli plačevati prispe-
vek po tem, ko bo Slovenija 
pridobila od Evropske komi-
sije sklep o priglašeni držav-
ni pomoči. 

Prispevek za promocijo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Včeraj, v ponedeljek, 
se je začela letošnja kampa-
nja izpolnjevanja in oddaje 
zbirnih vlog, ki bo trajala do 
6. maja. Tudi letos je obve-
zen elektronski vnos vloge, 
to lahko kmetje storijo sami 
ali pri kmetijskih svetoval-
cih oziroma pooblaščencih. 
Zamudniki bodo vlogo lah-
ko oddali do 31. maja, a se bo 
za vsak delovni dan zamu-
de izplačilo zahtevkov zni-
žalo. Izjema velja za upra-
vičence, ki bodo uveljavljali 
zahtevek za ukrep Dobrobit 

živali – drobnica; ti mora-
jo vložiti vlogo najpozneje 
do 5. maja, saj sicer vložitev 
po tem datumu ne omogoča 
izpolnjevanja pogojev. 

Letos pri ukrepih kme-
tijske politike ni bistvenih 
novosti in sprememb, nekaj 
pa jih vendarle je. Pri pod-
pori za zelenjadnice je spre-
memba le za tiste vlagatelje, 
ki bodo v ukrep vključili več 
kot pet hektarjev zelenjad-
nic; takšni pridelovalci bodo 
morali obseg pridelave zele-
njadnic izkazati z računi o 
prodaji, iz katerih bodo raz-
vidni podatki o pridelovalcu 
in kupcu ter o količini proda-
nih zelenjadnic.

Če želi kmet letos izstopi-
ti iz sheme za male kmete, 
lahko vlogo za izstop odda 
do vključno 6. maja, torej ob 
oddaji zbirne vloge. Kmetje, 
vključeni v shemo za male 
kmete, ne morejo prenaša-
ti plačilnih pravic, za prenos 
teh pravic morajo prej uredi-
ti izstop iz sheme. Ker je vlo-
go za prenos plačilnih pravic 
za leto 2020 možno oddati 

samo do 28. februarja, mora-
jo v takem primeru vlagate-
lji oddati zbirno vlogo že v 
prvem tednu kampanje, torej 
do 28. februarja. Izstop iz 
sheme za male kmete in pre-
nos plačilnih pravic je možno 
urediti v enem dnevu, v dne-
vu oddaje zbirne vloge. 

Za kmete, ki so se leta 
2015 vključili v izvajanje 
ukrepov za pridobitev kme-
tijsko-okoljskih in podneb-
nih plačil (Kopop) in plačil 
za ekološko kmetovanje, so 
se lani petletne obveznosti 
zaključile, a jih je letos mož-
no podaljšati še za eno leto, 
predvidoma pa jih bo mož-
no podaljšati za eno leto tudi 
v letu 2021. Letos so možne 
tudi nove vključitve v ukre-
pa Kopop in ekološko kme-
tovanje.

Kmetje, ki bodo uveljavljali 
zahtevek za dobrobit živali za 
govedo in za drobnico, mora-
jo imeti pred oddajo zbirne 
vloge že vpisane koprološ-
ke analize v seznam na sple-
tnem portalu Volos, sicer ne 
bodo mogli oddati zahtevka.  

Brez večjih sprememb
Letos pri ukrepih kmetijske politike ni bistvenih novosti in sprememb,  
nekaj pa jih vendarle je.

V agenciji za kmetijske 
trge in razvoj podeželja 
priporočajo kmetom, 
da pred izpolnjevanjem 
in oddajo zbirne vloge 
pregledajo Gerke 
(grafične enote rabe 
kmetijskih zemljišč) in 
jih, če je to treba, uredijo 
na upravni enoti.
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Igor Kavčič

Kranj – V Vojnomirovi dvo-
rani Ullrichove hiše, ki de-
luje v sklopu Gorenjskega 
muzeja, so v četrtek zvečer 
predstavili knjižico Nekoč 
in danes, v kateri so zbrani 
podlistki, ki so v letu 2018, 
ko so v muzeju praznovali 
65 let obstoja in delovanja, 
izhajali v Gorenjskem glasu. 
Povabljena k uvodnemu na-
govoru je direktorica in od-
govorna urednica Gorenj-
skega glasa Marija Volčjak 
med drugim povedala: »Z 
Gorenjskim muzejem že 
dolga leta zelo dobro sode-
lujemo na različne načine. 
Tako je Jelena Justin, ki si-
cer že 15 let v našem časopi-
su piše o gorah, ob 65-letni-
ci muzeja predlagala podli-
stek, v katerem bi zgodbe o 
muzejskih predmetih, do-
godkih iz preteklosti, skrat-
ka o naši dediščini, pisa-
li muzejski sodelavci, vsak 
s svojega strokovnega pod-
ročja.« Ob tem je poudari-
la, da se ji je predlog zdel do-
ber tudi zato, ker so bralci ob 
zapisih lahko spoznavali nji-
hove avtorje, skrbnike naše 
dediščine. Bralci vendarle v 
časopisih ne iščejo zgolj ru-
menih vsebin, pomembna 
je tudi kultura, ki jo mora-
mo zato toliko bolj negovati.

Njene besede je potrdila 
tudi urednica knjižice Ne-
koč in danes muzealka Je-
lena Justin: »Podlistek je bil 
dobro bran, lahko bi rekli, da 
so na ta način v muzej priš-
li tudi ljudje, ki sicer tja ne 
pridejo.« Knjižico, ki je za-
nimiv pregled 65-letne skrbi 
za kulturno dediščino, sicer 

sestavlja 48 prispevkov, mu-
zejskih zgodb, ki jih je pi-
salo 17 strokovnih delavcev 
Gorenjskega muzeja. Ne-
kateri teksti so povsem stro-
kovni, spet drugih imajo iz-
razito avtorsko osebno noto. 
S tem so pisci še bolje pri-
kazali delo, ki ga opravljajo 
– delo, ki je pogosto skrito v 
ozadju in se sploh ne vidi. 

Ob predstaviti knjižice je 
Justinova prisotne najprej 
vrnila v leto 1953, ko doma 
in v svetu beležimo števil-
ne zanimive dogodke, med 
drugim je bil v današnji Pre-
šernovi hiši ustanovljen tudi 
takratni Mestni muzej. V na-
daljevanju je etnologinja Ta-
tjana Dolžan Eržen predsta-
vila posamezne kustodiate 
in službe v Gorenjskem mu-
zeju, kako so ti nastajali in se 
z novimi sodelavci s področ-
ja arheologije, zgodovine, 

umetnostne zgodovine ... 
razvijali. O tem je moč pre-
birati tudi v posameznih pri-
spevkih v knjižici, kjer bese-
da teče tudi o muzejski knji-
žnici in fototeki. Izvemo, 
da je imel muzej nekoč za-
poslenega tudi svojega foto-
grafa. Gorenjski muzej ima 
šest razstavišč, med drugim 
tudi v Bohinju, in poseduje 
več kot 74 tisoč inventarizi-
ranih enot, leta 2018 pa je 
zaposloval 32 ljudi. Lani so 
našteli kar 141.504 obisko-
valcev.

Vodja konservatorsko-re-
stavratorskega oddelka Ire-
na Jeras Dimovska je govo-
rila o izkušnjah pri delu na 
tem področju, hkrati pa tudi 
o številnih selitvah, ki jih je 
v preteklosti doživel muzej, 
o problematiki depojev, po-
menu dokumentacije posa-
meznih predmetov ...

V zaključku večera je di-
rektorica Gorenjskega mu-
zeja Marjana Žibert sprego-
vorila o prihodnjih ciljih, že-
ljah in potrebah. Kot je de-
jala, so eden večjih proble-
mov dodatne površine, na-
menjene muzejskim depo-
jem, obnoviti želijo Mestno 
hišo, vanjo namestiti dviga-
lo za obiskovalce, hkrati pa 
se trudijo na različne nači-
ne muzejsko dejavnost po-
vezati s turizmom. V pri-
hodnje načrtujejo tudi spre-
membo imena muzeja v 
Gorenjski muzej in galeri-
je, saj je muzeju z januar-
jem pripojena tudi Galeri-
ja Prešernovih nagrajen-
cev. Kot je zaključila Žiber-
tova, ki je ravno v teh dneh 
nastopila nov petletni man-
dat, pa brez ustvarjalnih so-
delavcev muzeju zagotovo 
ne bi šlo.

Muzejskih Nekoč in danes
Ob petinšestdesetletnici delovanja Gorenjskega muzeja je v Gorenjskem glasu izhajal podlistek. 
Prispevki strokovnih sodelavcev muzeja so pred dnevi izšli v knjižici Nekoč in danes.

Na predstavitvi knjižice Nekoč in danes: (od leve) Jelena Justin, Marija Volčjak, Marjana 
Žibert, Irena Jeras Dimovska in Tatjana Dolžan Eržen / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Poljane – V petek, 28. fe-
bruarja, ob 19.30 bo v Kul-
turnem domu v Poljanah 
igralski ansambel domače-
ga Kulturnega društva dr. 
Ivan Tavčar ponovil Visoško 
kroniko v poljanskem nare-
čju, ki jo je režiral in drama-
tiziral Andrej Šubic. To bo 
po premieri lanskega junija 
že njena dvajseta ponovitev, 
tridesetčlanski ansambel pa 
je gostoval v Škofji Loki, Že-
leznikih, Žireh, Stražišču, 
Cerkljah, to soboto pa so po-
vabljeni v Deskle ... Doslej 
si je igro ogledalo že več kot 
4500 gledalcev.

V domači dvorani bodo 
igro tokrat ponovili za do-
ber namen, saj bodo člani 

igralskega ansambla izkupi-
ček od prodanih vstopnic na-
menili za dom, ki jim že ves 
čas nudi zavetje za njihove 
igre in tudi druge kulturne 
dogodke. »Zelo smo hvalež-
ni, da imamo možnost delo-
vati v prostorih Kulturnega 
doma. Ker se zavedamo, da 
bo v prihodnje nekatere dele 
dvorane, tudi streho, treba 
obnoviti, smo se odločili po-
magati po svojih močeh,« je 

dobrodelno predstavo napo-
vedal režiser Andrej Šubic. 
V Poljanah se zavedajo po-
mena dvorane, ki gosti tako 
gledališke igre kot druge 
kulturne dogodke, da jo bo 
v prihodnje treba tudi poso-
dobiti in s tem približati ak-
tualnemu času. 

Stoletja nazaj vas bo pope-
ljala igralska ekipa, ki jo ob 
Andreju Šubicu sestavljajo 
še Uroš Čadež, Janez Justin, 
Jerneja Bonča, Mojca Šubic, 
Frenk Dolenc, Marko Dole-
nec, Simon Kokelj, Irma 
Zevnik, Juša Berce, Bojan 
Trampuš, Peter Cankar, Sil-
vo Potočnik in Marjan Lav-
tar in še drugi iz širše zased-
be. Kot je povedal Šubic, za 
17. maj pripravljajo uprizo-
ritev na prostem pred dvor-

cem na Visokem, v načrtu 
pa imajo tudi gostovanje v 
SNG Drami Ljubljana.

Visoška kronika v petek 
v Poljanah je namenjena 
vsem zamudnikom, mnogi 
pa si predstavo želijo videti 
še enkrat, saj je ta v doseda-
njih izvedbah doživela veli-
ko navdušenja. Vstopnice so 
v predprodaji v trgovini KZ 
Poljane in KZ Gorenja vas 
ter uro pred predstavo.

Visoška kronika  
za dober namen

Visoška kronika se vrača v Poljane. / Foto: Izidor Jesenko

Igor Kavčič

Visoko – Poznam človeka, ki 
vsako nedeljo igra na loteriji. 
Tako za veselje, najbrž tudi iz 
navade. Veliki dobitek? Ah, le 
kaj bi s toliko denarja? Pa ven-
darle, kaj bi se zgodilo, če bi iz 
naslova lota padlo recimo ka-
kih deset milijončkov?

V visoškem kulturnem 
društvu so za letošnjo igro 
izbrali zelo aktualno besedi-
lo, ki ga v takih in drugačnih 
odtenkih živimo tudi tu na 
sončni strani Alp. Gre za tra-
gikomedijo z naslovom Prah, 
ki jo je leta 2005 napisal ug-
ledni madžarski dramatik in 

prozaist György Spiró. Avtor 
v besedilu na duhovit, a hkra-
ti trpek način obravnava so-
dobno tranzicijsko družbo, 
čas družbenih sprememb iz 
socializma v najbolj brutalno 
obliko kapitalizma, ki smo 
jim priča v nekdanjih drža-
vah Vzhodne Evrope.

Mož, igra ga izjemni Fre-
nk Kranjec, iz službe domov 
nepričakovano pride preje 
kot običajno, saj je na lotu, ki 
ga sicer igra brez ženine ved-
nosti, zadel glavni dobitek 
deset milijonov. Žena, odlič-
na odrska partnerica Vesna 
Čulig, ga sprejme z dobršno 
mero nezaupljivosti, ko pa 

možu le uspe dokazati, da 
je dobitek resničen, začneta 
skupaj snovati, kaj vse si bos-
ta zdaj po mnogih letih skro-
mnega življenja skupaj s šo-
lajočima mladostnikoma 
lahko privoščila. Nove zave-
se, posteljo, avto, kakršnega 
ima direktor, stanovanje v 
mestu, vilo, ah, kar deset vil, 
mogoče kar otok na Jadranu 
– prav tistega, ki ga je menda 
Tito podaril Richardu Burto-
nu in Elizabeth Taylor ... 

Evforiji, kaj vse bosta sto-
rila z denarjem, sledi faza 
strahu, kaj se jima bo zgo-
dilo, ko bodo drugi izvede-
li, da sta obogatela. V igri, 

polni črnega humorja, sme-
šnih in absurdnih preobra-
tov, v kateri ne manjka remi-
niscenc tudi na slovensko 
aktualnost, se razprava med 
zakoncema vse bolj usmerja 
v premislek o njunih lastnih 
življenjih in vrednotah, ki 
sta jih sprejemala doslej. Ko 
»problem« z dobitkom pri-
de do vrhunca in kaže, da 
bosta šla k vragu tudi njuna 
zveza in družinsko življenje, 
pa se zakonca odločita zade-
vo končati na tragikomičen 
način. 

Režiser Aleš Kranjec je tok-
rat imel na voljo odličen igral-
ski par. V uro in pol dolgi 

predstavi, ko sta oba protago-
nista tako rekoč vseskozi na 
odru in v središču pozornos-
ti, sta Frenk Kranjec in Vesna 
Čulig suverena. Ob obilici be-
sedila, ki brez teža obvladuje-
ta, prepričljivo kažeta tudi 
različna čustvena stanja, ki ju 
prevevajo v množici razmiš-
ljanj na temo dobitka. Znata 
se veseliti, biti jezna, prestra-
šena, presenečena, preprosto 
naivna, skratka v svojem po-
četju zelo iskrena. Na vsak na-
čin sta upravičila uprizarjanje 
res kvalitetnega besedila. Več 
kot na mestu je tudi scenog-
rafija skromnega stanovanja, 
ki gledalčeve misli dokonč-
no umesti tja, kjer se igra do-
gaja – v poprečno (lahko tudi 
slovensko) družino, za kate-
ro dobitek na lotu ne pomeni 
nujno tudi sreče. Prah bo po-
novno na sporedu v soboto, 
29. februarja, ob 19.30 v Kul-
turnem domu Visoko.

Lasten otok, na koncu pa ...
V KUD Valentin Kokalj na Visokem so nam letos postregli s tragikomedijo Prah madžarskega avtorja 
Györgyja Spira v režiji Aleša Kranjca. V igri blestita Vesna Čulig in Frenk Kranjec.

Kamnik – V Galerij Pogled 
bo v četrtek, 27. februarja, 
ob 18. uri na ogled razstava 
del slikarke Agate Pavlovec 
z naslovom Mimobežniki. 
Predstavila bo svojo aktual-
no slikarsko produkcijo, o 
njenem delu pa bo spregovo-
rila kustosinja razstave Saša 
Bučan. Dela Agate Pavlovec 
bodo na ogled do 3. aprila. 

Mimobežniki Agate 
Pavlovec

Predoslje – V nedeljo, 1. mar-
ca, ob 19. uri bo v Kulturnem 
domu v Predosljah ponovitev 
komedije z naslovom Spus-
tite med pod kovter, gospa 
Markham avtorjev Raya Co-
oneyja in Johna Chapmana. 
Igra ansambel Kulturno-
-umetniškega društva Pre-
doslje, uprizoritev pa je reži-
ral Aleš Kranjec. 

Pod »kovtrom« ...
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Kranj – V soboto so nogo-
metaši Triglava na doma-
čem igrišču v Športnem 
centru Kranj gostili velenj-
ski Rudar. Po nekoliko slab-
šem začetku, ko so imeli go-
stujoči nogometaši dve pri-
ložnosti, so domačini v 45. 
minuti prvič zatresli mrežo 
nasprotnikov. Žan Kumer 
je zadel po podaji izkušene-
ga Aleša Mertlja. Na začet-
ku drugega polčasa so imeli 
priložnost gosti, ki so zadeli 
prečko, nato pa se je prilož-
nost ponudila tudi domači-
nom, a novinec v moštvi Tri-
glava Berat Beciri ni bil naj-
bolj natančen. Bil pa je na-
tančen nekaj minut kasneje 
in Triglav popeljal v vodstvo 
z 2 : 0. V 77. minuti je malo 
manjkalo, da ni bilo po stre-
lu z glavo Aleša Mertlja že 3 
: 0, a je šest minut kasneje 
končni izid srečanja postavil 
Gaber Petric, ki je bil natan-
čen z roba kazenskega pros-
tora gostov. 

»To je bila res borbena tek-
ma, kar smo tudi pričakova-
li. Ekipo smo pripravljali na 
številne dvoboje, na igro v 

skoku. Po dobrih zimskih 
pripravah smo se še pose-
bej pripravili za prvo tekmo 
spomladanskega dela, saj je 
od začetka tekmovanja pre-
cej odvisno, kako bomo na-
daljevali prvenstvo. Že takoj 
nas takoj čaka nov obračun, 
zato časa za počitek ne bo ve-
liko, dovolj,« je po tekmi po-
vedal trener domačega mo-
štva Vlado Šmit. 

Nogometaše Triglava že 
danes čaka nov obračun, saj 
se bodo v Stožicah ob 16. uri 
pomerili z Olimpijo. Ta je v 
soboto gostovala pri Maribo-
ru, kjer je bil rezultat 1 : 1. 

V nedeljo so prvo tekmo 
pomladanskega dela prven-
stva odigrali tudi nogometa-
ši Domžal, ki so proti Muri 
izgubili z 1 : 2. Kljub igral-
cu manj so Prekmurci v 45. 

minuti povedli z 0 : 1. Gostje 
so v drugem delu povišali 
vodstvo na 0 : 2, za 1 : 2 pa je 
pri domačih zadel Arnel Ja-
kupović. Domžalčani bodo v 
22. krogu jutri gostovali pri 
moštvu CB24 Tabor Sežana.

Na lestvici vodi Olimpija s 
43 točkami, Domžale so na 
šestem mestu s 25 točkami, 
Triglav pa na sedmem mes-
tu s 23 točkami.

Zaslužena zmaga Triglava
Minuli konec tedna je bil na sporedu prvi spomladanski krog v prvi slovenski nogometni ligi, zmage 
proti ekipi velenjskega Rudarja pa so se zasluženo veselili nogometaši in navijači Triglava. Domžale je v 
nedeljo na domačem igrišču premagala Mura.

Nogometaši Triglava so v soboto na kranjski zelenici visoko premagali ekipo velenjskega 
Rudarja, prvi gol za domače pa je dosegel Žan Kumer. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – S tekmama s sku-
pinskim startom se je v ne-
deljo popoldne v italijanski 
Anterselvi končalo letošnje 
biatlonsko svetovno prven-
stvo. Tako v ženski kot moš-
ki konkurenci sta naslov na 
zadnji preizkušnji osvojila 
Norvežana Marte Olsbu Ro-
eiseland, kar je bilo njeno že 
sedmo odličje na tem prven-
stvu, in Johannes Thingnes 
Boe. Kot edini slovenski tek-
movalec je zadnji dan nasto-
pil Jakov Fak in tekmo kon-
čal na 15. mestu. Jakov Fak je 
bil blizu odličju na najdaljši, 

dvajsetkilometrski preiz-
kušnji, kjer je osvojil četrto 
mesto.

Lep uspeh so si naši bia-
tlonci priborili v soboto, ko 
so Miha Dovžan, Jakov Fak, 
Klemen Bauer in Rok Tršan 
na štafetni tekmi osvojili od-
lično peto mesto. Zmagali 
so Francozi pred Norvežani 
in Nemci, Slovenija pa je tes-
no izgubila dvoboj z Rusijo 
za četrto mesto na svetu.

Za konec so italijanski or-
ganizatorji uradno zastavo 
Mednarodne biatlonske zve-
ze predali našim, saj bo sve-
tovno prvenstvo v novi zimi 
pri nas na Pokljuki. 

Odlično štafeta in Fak
Končalo se je svetovno prvenstvo v biatlonu v 
Anterselvi, kjer sta si najvišje uvrstitve od naših 
priborila Jakov Fak in moška štafeta.

Krvavec – Tekmi evropskega prvenstva v veleslalomu za 
ženske, ki bi morali biti na Krvavcu v sredo in četrtek dopol-
dne, sta zaradi vremenskih razmer prestavljeni za en dan. 
Prva tekma bo tako v četrtek, druga pa v petek, starta obeh 
prvih voženj bosta obakrat ob 10. uri, drugih pa ob 13. uri. 
Uradno žrebanje startnih številk s koncertom skupine Gadi pa 
bo kljub temu potekalo, kot je bilo predvideno: v sredo ob 18. 
uri pred osnovno šolo v Cerkljah. Na tekmah bodo nastopile 
tudi najboljše slovenske smučarke, ki nastopajo v svetovnem 
pokalu. Ogled tekem na Krvavcu, kjer obljubljajo tudi pester 
spremljevalni program, je za obiskovalce brezplačen.

Veleslaloma na Krvavcu prestavljena za en dan 

Jesenice – V četrtek so hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice v 
Alpski hokejski ligi (AHL) v dvorani Podmežakla gostili ekipo 
Rittner Buam in izgubili z 0 : 2. Prav tako poraženi so bili Jese-
ničani na sobotni tekmi, ko so se doma pomerili z moštvom 
S.G. Cortina Hafro in izgubili s 3 : 5. Na lestvici je ekipa SŽ 
Olimpija z devetimi točkami četrta, SIJ Acroni Jesenice pa so 
šeste s štirimi točkami. Danes bodo odigrali tekme šestega 
kroga. Ekipa SIJ Acroni Jesenice bo gostovala pri hokejistih 
S.G. Cortina Hafro. Že v četrtek bodo Jeseničani gostovali pri 
moštvu Rittner Buam. V Mednarodni hokejski ligi (IHL) so 
hokejisti Triglava gostovali v Celju in zmagali s 3 : 5. V Novem 
Sadu je Vojvodina s 5 : 1 premagala HD Hidria Jesenice. Na 
lestvici vodi Slavija Junior z 51 točkami, drugi je Triglav s 46 
točkami, na šestem mestu pa je Hidria Jesenice s 25 točkami.

Dva poraza jeseniških hokejistov

Škofja Loka – Minulo soboto je ekipa Urbanscape Loka v 19. 
krogu Lige NLB v domači Dvorani Poden zasluženo ugnala 
moštvo Dobove. Izbranci domačega trenerja Roberta Beguša 
so že v 14. minuti priigrali osem zadetkov prednosti (11 : 3), 
ob polčasu pa vodili za šest golov (17 : 11). Ločani tudi v na-
daljevanju niso popustili, na koncu pa so slavili z rezultatom 
31 : 24. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Matevž Jesenko 
z osmimi goli. V soboto bodo Ločani, ki so s 15 točkami na 
devetem mestu prvenstvene lestvice, gostovali v Ribnici. 

Loški rokometaši boljši od Dobove

Kranj – Vaterpolisti AVK Triglav so v soboto v Makarski odigrali 
tekmo 14. kroga v vaterpolski regionalni ligi. Nasprotniki so 
bili vaterpolisti Galeba, tekma pa se je končala z rezultatom 
20 : 9. Za AVK Triglav je tri zadetke dosegel Jaša Lah, po 
dvakrat sta zadela Aljaž Troppan in Dejan Gostič, po enkrat 
pa Aleksander Paunovič in Marko Gostič. 

Vaterpolisti Triglava poraženi v Makarski

Kranj – Naša košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za 
Eurobasket 2021 v četrtek igrala v Sombotelu in izgubila z re-
prezentanco Madžarske s 77 : 75. V nedeljo so v Kopru gostili 
reprezentanco Avstrije in zmagali s 85 : 78. Izbranci selektorja 
Rada Trifunovića so zmago potrdili šele v razburljivi končnici, 
saj so pred tem zapravili visoko vodstvo. V prvi košarkarski ligi 
za ženske je Triglav v boju za naslov prvakinj gostil moštvo 
Jasmin sport Ledita. Domžalčanke so bile boljše in zmagale 
s 53 : 61.

Poraz in zmaga naših košarkarjev

Vilma Stanovnik

Ljubno ob Savinji – Čeprav 
se je prireditev svetovnega 
pokala smučarskih skakalk 
v petek na Ljubnem ob Sa-
vinji začela slabo, saj je ura-
dni trening in kvalifikacije 
za nedeljsko posamično tek-
mo pokvaril veter in so mo-
rali program odpovedati, pa 
je bilo vse drugače v soboto, 
ko so v lepem vremenu orga-
nizatorji izpeljali ekipno tek-
mo. To je bila druga ekipna 
tekma smučarskih skakalk 
za svetovni pokal v tej sezo-
ni, naše barve pa so zastopa-
le Nika Križnar, Ema Klinec 
(obe SSK Žiri) Špela Rogelj 
(SSK Ilirija) in Katra Komar 
(SSK Bohinj). Po hudem 
boju so zmagale Avstrijke, 
naše so osvojile srebrne me-
dalje, bronaste pa so pripad-
le Norvežankam. 

»V boju s petimi ekipami 
smo imeli v načrtu stopnič-
ke. Vedeli smo, da so Avstrij-
ke absolutne favoritinje, so se 
pa naše res izkazale. To je tis-
to, kar se na ekipnih tekmah 

mora zgoditi, drugače je boj 
za stopničke skoraj nemo-
goč. Danes nam je za zmago 
zmanjkala res malenkost,« je 
po sobotni tekmi povedal tre-
ner Zoran Zupančič iz Žirov.

Še kako zanimivi so bili 
nato tudi obračuni na ne-
deljski posamični tekmi, na 
koncu pa je prvič v tej sezoni 

na zmagovalni oder skoči-
la Nika Križnar, ki je zased-
la tretje mesto. Po prvem 
skoku je sicer bolje kazalo 
Emi Klinec iz Poljan, ki pa 
je v drugo naredila manj-
šo napako in na koncu pri-
stala na šestem mestu. Križ-
narjevo sta premagali le Av-
strijka Eva Pinkelnig ter 

Norvežanka Maren Lundby. 
»Danes sem naredila dva su-
per skoka in s tem sem lahko 
prišla na stopničke,« je bila 
po tekmi zadovoljna Nika 
Križnar.

Svetovni pokal za dekleta 
se bo nadaljeval čez dva te-
dna z norveško turnejo Raw 
Air v Oslu.

Srebro ekipi, bron Niki Križnar
Smučarske skakalke so v soboto na ekipni tekmi na Ljubnem ob Savinji osvojile srebrno medaljo,  
Nika Križnar iz Delnic v Poljanski dolini pa je bila še tretja na posamični preizkušnji.

Naša smučarske skakalke so se na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji 
veselile drugega mesta. / Foto: Igor Martinšek
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Jelena Justin

Posavsko hribovje vedno 
znova preseneti. Sploh če 
si za turo vzamemo cel dan, 
saj nam hribovje postreže 
s strmino, ravnino, lepimi 
razgledi. Naša današnja ci-
lja bosta Veliko Kozje in Li-
sca, vmes bomo obiskali še 
cerkvico sv. Lovrenca. Vem, 
vse tri točke smo že obiska-
li, a tokrat se bomo ture lo-
tili v Zidanem Mostu in jo 
zaključili v vasi Breg. Planin-
ski izlet je idealen, če se na 
turo odpravimo z vlakom ali 
s planinskim društvom, saj 
bomo zaključili drugje, kot 
bomo začeli. 

Zapeljemo se v Zidani 
Most. Najkrajše je, če štajer-
sko avtocesto zapustimo na 
Trojanah ter nadaljujemo 
v smeri Zagorja proti Hra-
stniku, kjer zavijemo desno 

proti Rimskim Toplicam. 
Ko dosežemo glavno cesto 
Celje–Zidani Most, zavije-
mo desno. V Zidanem Mo-
stu prečkamo most čez Savi-
njo in na drugi strani zavije-
mo ostro levo. Smerokaz nas 
opozori na Gašperjevo kočo. 
Peljemo se še nekaj sto me-
trov, ko začnemo hojo. Pri 
naslednjem smerokazu ces-
to zapustimo, zavijemo des-
no na makadam, ki nas pri-
pelje višje do manjšega smu-
čišča. Mimo smučišča sledi-
mo kolovozu, ki nas hitro 
pripelje do Gašperjeve koče, 
436 m n. m. Sledimo str-
mo naravnost navzgor, nato 
pa pot zavije ostro levo in se 
začne tudi strmeje vzpenja-
ti. Po nekaj časa poteka v str-
mih okljukih, nato vodi str-
mo po stranskem grebe-
nu navzgor in začne zavi-
jati desno. Strmo prečimo 

gozdno pobočje. Po dežju je 
ta pot lahko precej neprijet-
na oz. tudi nevarna. Doseže-
mo razpotje, kjer je manjše 
sedelce. Desno se pot spušča 
v Radeče, mi pa zavijemo 
levo strmo navzgor. Strmi-
na ne popusti. Na vrhu str-
mine nam smerokaz poka-
že, da gre desna pot proti Lo-
vrencu in Lisca, mi pa zavi-
jemo levo in dosežemo Ve-
liko Kozje, prepaden vrh, z 
vpisno skrinjico, s katerega 
se odpre lep razgled na sose-
dnji Kopitnik, na drugi stra-
ni Savinje. 

Pot nadaljujemo v smeri 
Lovrenca in Lisce. Najprej 
sledi strm spust, ki je trenu-
tno malce neprijeten, zara-
di ogromnih količin napiha-
nega listja. Sestop nas pelje 
mimo skale, ki je videti kot 
dinozaver. Nato pa prečimo 
in v daljavi že vidimo cerkev 
sv. Lovrenca in Lisco. Do cer-
kvice, kjer so rastišča Clusi-
jevega svišča, se povzpne-
mo. Z Velikega Kozja smo 
potrebovali dobro uro hoda. 
Na drugi strani izgubimo 
višino, dosežemo cesto, ki 
ji sledimo sto metrov des-
no, nato pa zavijemo levo 
navzgor in nadaljujemo do 
Lisce, od katere nas loči do-
datna ura in pol. Vmes ne-
kajkrat dosežemo tudi asfal-
tirano cesto, a je pot odlično 
označena. Od cerkvice sv. 
Jošta nas do vrha loči še 20 

minut. Vrha, na katerem je 
meteorološka radarska po-
staja. Na vrhu je trenutno 
koča zaprta, ker se obnav-
lja, a za žejo in lakoto je dob-
ro poskrbljeno s »Kuhno na 
kolesih«. Z Lisce sestopimo 
nazaj do cerkvice sv. Jošta, 
kjer sledimo oznakam za 
vas Breg. Najprej dosežemo 
hiše z oznako Razbor, bodi-
mo pozorni na markacije, 

nato pa dosežemo cesto, ki 
nas pripelje v vas Razbor. 
Tam nas markacije usme-
rijo desno in precej hitro se 
spustimo do ceste, ki pelje v 
vas. Breg. Sestop je potekal 
po t. i. Jurkovi poti. Po prib-
ližno kilometru asfalta do-
sežemo vas Breg. Če smo se 
ture lotili z vlakom, je žele-
zniška postaja tukaj, če ima-
mo avto v Zidanem Mostu, 

se do tja lahko zapeljemo z 
vlakom. Če pa smo prišli z 
avtobusom in s planinskim 
društvom, nas avtobusni 
prevoz že čaka. Pred nami je 
le še vožnja domov. 

Nadmorska višina: 
maks. 993 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 6–7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliko Kozje (993 m n. m.) in Lisca (948 m n. m.)

Meteorološka postaja
Lepa, na začetku strma pot, ki postane izjemno razgledna. Tura, ki je idealna, 
če se je lotimo z vlakom ali pa s planinskim društvom.

Vrh Veliko Kozje je prepadna skala s pogledom proti delu Rečiške poti. / Foto: Jelena Justin

Cerkev svetega Lovrenca / Foto: Jelena Justin

Pred dobrim tednom smo opisano pot prehodili tudi člani PD Medvode. / Foto: D. K.

Grega Flajnik

Kolesarske poti v naši okolici
V tem letnem času se ko-

lesarji počasi prebujamo iz 
»zimskega spanja«. Najbolj 
zagnani že kolesarijo, poto-
valni kolesarji pa smo zače-
li razmišljati o letošnjih po-
tovanjih. Pri izbiri kraja, ka-
mor bi se podali na kolesar-
sko avanturo, je pomembno 
tudi, kako je na lokacijah 
poskrbljeno za kolesarje, to-
rej kako varne so ceste, kako 
je z oznakami krajev na kole-
sarskih stezah, ali obstajajo 
kolesarski zemljevidi, kako 
obzirni so vozniki avtomobi-
lov. Na Glasovih kolesarskih 
potovanjih smo kolesarili 
skoraj po vseh bližnjih drža-
vah, zato bom skušal oceniti 
organiziranost kolesarskih 
poti v sosednjih državah in 
na Češkem. Razvrstil sem 
jih od najbolje do najslab-
še organiziranega sistema v 
državi. Opozarjam pa, da je 
to moja osebna izkušnja in 
se lahko razlikuje od vaše.

Najbolje za kolesarje 
skrbijo v Avstriji, saj ima-
jo kolesarske steze najbolje 
urejene. Vsaka regija je iz-
dala svoj kolesarski zemlje-
vid, večina kolesarskih cest 
je povezanih v večji sistem, 
oznake poti so po vsej drža-
vi enotne, na kolesarskih ta-
blah so razdalje do nasled-
njih krajev. Ob kolesarskih 
poteh so pogosto postavljeni 
servisi za kolesa in kolesarje 
ter penzioni, ki nudijo kole-
sarjem ugodne nočitve z zaj-
trkom, za katere največkrat 
predhodne rezervacije sploh 
niso potrebne. Najbolj oblju-
dena in tudi najbolje organi-
zirana je kolesarska pot ob 
reki Donavi, sledijo ji poti 
ob reki Dravi (Drauradweg) 
ter Muri in Innu. 

Presenetljivo dobro so or-
ganizirane poti tudi na Če-
škem, kjer so se kmalu po 
padcu Berlinskega zidu za-
vedeli, kako zanimiv postaja 

kolesarski turizem. Tudi 
tam so podobno kot v Av-
striji poti dobro označe-
ne vsaj v okolici turističnih 
krajev. Najbolje organizira-
na in priljubljena je kolesar-
ska pot ob reki Vltavi, veli-
ko poti je v okolici Prage in 
Brna. V celotni državi ima-
jo enoten sistem označeva-
nja poti in vsaj v turističnih 
krajih so poti in table dobro 
vzdrževane. 

Madžarska ima dober 
sistem predvsem v okolici 
Blatnega jezera in glavnega 
mesta Budimpešta. Okrog 
Blatnega jezera je orientaci-
ja enostavna, saj mora kole-
sar paziti le, da se drži bli-
žine jezera. Takoj ko zavi-
je stran od turistično oblju-
denega kraja, pa označeval-
nih tabel ni več in kolesar je 
kmalu prepuščen samemu 
sebi in svoji iznajdljivosti. 
Hitro se lahko zgodi, da zai-
de na prometno cesto ali pa 

cesta enostavno izgine. Do-
mačini v turističnih krajih 
znajo nemško, na podeže-
lju si lahko pomagamo le z 
madžarščino, ki je za veči-
no precej kompliciran jezik. 

Italijanske kolesarske po-
vezave so dobre, vendar se v 
večjih mestih rado zgodi, da 
se steza priključi na glavno 
prometno cesto, oznake iz-
ginejo ali niso vidne. Načr-
tovalci poti so pač po italijan-
sko »šlampasti«.

Na Hrvaškem kolesarske 
steze šele nastajajo, pred-
vsem ker si turistični de-
lavci želijo tudi s promoci-
jo kolesarskih poti podalj-
šati turistično sezono. V tu-
rističnih krajih dobiš kole-
sarski zemljevid, na kate-
rem so vrisane steze, a po-
gosto se zgodi, da so neu-
porabni. Kolesarske steze 
so redko urejene, steza se 
nenadoma iz asfaltne spre-
meni v makadamsko ali pa 

se priključi na glavno pro-
metno cesto, ki je preveč 
nevarna za kolesarjenje. Še 
najbolj urejene so poti v Is-
tri in po nekaterih manjših 
dalmatinskih otokih, kjer 
promet oživi, ko pripelje na 
otok trajekt, potem pa vozil 
skorajda ni. 

Slovenija se lahko primer-
ja z Madžarsko. Opažam, 
da se v večjih mestih situa-
cija premika na bolje, saj se 
mestne oblasti rade pohvali-
jo, da uvajajo trajnostno mo-
bilnost. Na podeželju je ne-
kaj kolesarskih poti. Kaže, 
da sta pri nas najbolj urejeni 
in priljubljeni Parenzana na 
Primorskem in pot med Je-
senicami in Kranjsko Goro. 
Sicer so kolesarske poti naj-
bolj urejene v Prekmurju. 
Pogrešam predvsem enoten 
sistem označevalnih tabel za 
vso Slovenijo. Na tem podro-
čju nas je prehitela marsika-
tera sosednja država. 
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Jasna Paladin

Bled – Člani Triatlonskega 
kluba Trisport iz Kamnika 
z Mirom Kregarjem na čelu 
na Bledu že vrsto let orga-
nizirajo olimpijski triatlon, 
sprint triatlon in akvatlon, 
letos pa so stopili še korak 
dlje. Podpisali so petletno 
pogodbo z nosilcem licence 
Challenge Family, ki je po-
leg Ironmana ena od dveh 
svetovnih organizacij, ki sta 
glavna pokrovitelja dolgih in 
srednjih triatlonov, ter se že 
decembra 2018 lotili zahtev-
nih organizacijskih priprav. 
Te bodo kmalu na vrhuncu, 
intenzivne priprave pa bodo 
morali začeti tudi triatlonci, 
ki se bodo tekem na Bledu 
udeležili.

»Bistvo licence Challen-
ge Family je, da v triatlon 
vključi vse družinske člane. 
Osrednji triatlon Challenge 
Family Bled bo na sporedu 
v nedeljo, 17. maja. Razda-
lje 1,9 km plavanja, 90 km 
kolesarjenja in 21 km teka 
lahko premaga posame-
znik, lahko pa tudi štafeta. 
Prvi član štafete plava, dru-
gi kolesari in tretji teče. Po-
leg teh dveh preizkušenj bo 
v nedeljo istočasno na spo-
redu tudi akvabike, na ka-
terem bodo tekmovalci pla-
vali in kolesarili. Že v petek, 
15. maja, bo na sporedu 5,8 
km dolg tek okoli Blejskega 
jezera. V soboto, 16. maja, 
bo dopoldne najprej na vrsti 
plavanje iz Velike Zake do 
blejskega otoka in nazaj, od 

poldneva naprej pa še akva-
tlon za različne otroške ka-
tegorije. Vse te preizkušnje 
so primerne tudi za rekrea-
tivce, tudi 1,9 km plavanja 
je za posameznika, ki plava 
dvakrat tedensko, povsem 
premagljiva razdalja. V šta-
fetnem delu triatlona se bo 
gotovo preizkusilo tudi ve-
liko rekreativnih kolesar-
jev, saj je trasa razgibana in 
s čudovitimi razgledi spelja-
na od Bleda do Bohinja, od 
tam pa se povzpne na Pok-
ljuko in mimo Zatrnika in 
Gorij spusti nazaj na Bled,« 
pravijo organizatorji, ki pri-
čakujejo okrog tisoč tekmo-
valcev iz približno 35 držav, 
na osrednji tekmi tudi nekaj 
zvenečih imen svetovnega 
triatlona.

Prijave so mogoče do 7. 
maja na www.challenge-
-bled.com, a se startnina 
vsak meseč podraži, zato se 
je najbolje prijaviti čim prej.   

Challenge Family Bled pa 
ne bo le športni dogodek, 

ampak tudi velika promoci-
ja naše dežele in turistična 
prireditev, zato si organiza-
torji želijo sodelovanja sta-
novalcev in turističnih de-
lavcev, vabijo pa tudi navi-
jače in prostovoljce za samo 

izvedbo tekmovanja. »Vabi-
mo vse, ki imajo radi šport 
in si želijo biti del naše eki-
pe ter tako od blizu spozna-
ti vse te zanimive tekmoval-
ce iz širnega sveta, da se nam 
pridružijo.«

Tekmovalci in njihove 
družine s celega sveta bodo 
predvidoma opravili sedem 
tisoč nočitev, zato je dogo-
dek tudi velika priložnost za 
ponudnike prenočitvenih in 
kulinaričnih kapacitet.

Triatlon Bled nekoliko drugače
Člani Triatlonskega kluba Trisport iz Kamnika na Bledu že sedemnajst let organizirajo Triatlon Bled, ki pa letos prehaja pod okrilje svetovne licence Challenge 
Family. Tekme se bodo vrstile od 15. do 17. maja, pričakujejo pa okoli tisoč triatloncev. Časa za treninge je še nekaj, prijavite pa se raje čim prej.

Bled bo v znamenju triatlona tudi letos, in sicer med 15. in 17. majem. / Foto: Gorazd Kavčič

Prijave na triatlon Challenge Family Bled, ki zajema 
osrednji triatlon, štafetno preizkušnjo, akvabike, 
tek okoli jezera, plavanje in otroške preizkušnje, so 
mogoče do 7. maja.

Vilma Stanovnik

Bled – Zadnji konec tedna v 
februarju, ki se letos razteza 
tudi v marec, bo Športno-hu-
manitarno društvo Vztrajaj – 
Never Give Up pripravilo 48-
urni neprekinjen humanitar-
ni tek in pohod okoli Blejske-
ga jezera. Startno-ciljni pros-
tor bo pred Olimpijskim ve-
slaškim centrom Mala Zaka, 
kjer se vsi udeleženci lahko 
tudi prijavijo in prispevajo 
svoj delež.

Tek se bo začel ta petek, 
28. februarja, ob 17. uri in 
končal v nedeljo, 1. marca, 
ob 17. uri. Zanj se lahko pri-
javite na prijavnici na spletni 
strani teka (www.nevergive-
up.si/ruthin-tek) ali pa kar 
na dogodku samem. 

»Z namenom pomagati ot-
rokom tudi letos vabimo vse 
tekače, pohodnike in ostale 
ljudi dobre volje, da se prid-
ružijo na 48-urni poti okoli 
Blejskega jezera, kjer je og-
romno tekaških ur preživela 

tudi Ruth Podgornik Reš, in 
tako pomagate. Pridružite se 
lahko kadarkoli v času prire-
ditve in odtečete ali prehodi-
te, kolikor želite,« sporočajo 
organizatorji, ki se s to prire-
ditvijo spominjajo Ruth Pod-
gornik Reš, ženske z velikim 
srcem, ultramaratonke, vr-
tnarke, pisateljice in kuhari-
ce, ki je bila s svojimi aktiv-
nostmi marsikomu vzor bo-
disi na športnem ali katerem 
od drugih področij. 

Spomin na Ruth v društvu 
Never Give Up prav zato ohra-
njajo z njeno najljubšo disci-
plino – tekom. »S športno-hu-
manitarnim tekom bomo po-
magali posameznikom in dru-
žinam v stiski. Tako jim želimo 
pomagati prebroditi najhujše, 
poleg tega pa prenesti sporoči-
lo, ki izžareva predvsem moto 
društva Never Give Up, ki je 
''Nikoli ne odnehaj'', pa čeprav 
je še tako težko,« tudi sporoča-
jo organizatorji.

Dosedanjih sedmih Rut-
hinih tekov se je udeležilo 

že več kot 6100 tekačev. 
Leta 2017 so postavili visoko 
mejo 1231 tekačev, ki jo letos 
želijo še preseči.

»Zopet vas bodo razvajali 
dobrosrčneži iz Zavoda pod 
Strehco, ki bodo v soboto in ne-
deljo delili okrepčilne obroke, 
testenine in palačinke, in si-
cer po simbolični ceni en evro. 
Celoten izkupiček od proda-
nih obrokov bo šel v dobrodel-
ne namene za aktivnosti Za-
voda pod Strehco, ki pomaga z 
brezplačnimi obroki tistim, ki 
si tega ne morejo privoščiti,« 
pojasnjujejo organizatorji in 
dodajajo, da so pred petimi leti 
začeli sodelovati s podjetjem 
Lidl Slovenija. »Brez njihove 
pomoči ne bi zmogli organizi-
rati dogodka na tako visokem 

nivoju in se zraven zavezati k 
našemu načelu stoodstotne 
donacije. Verjamem, da smo 
edini večji tekaški dogodek v 
Sloveniji, ki deluje na tak na-
čin, » pravijo v Športno-huma-
nitarnem društvu Vztrajaj – 
Never Give Up. Letošnji pod-
pornik projekta je tudi glasbe-
no-humanitarni festival Gora 
Rocka, ki je društvu namenil 
tisoč evrov donacije.

V sklopu prireditve bodo 
organizirali tudi tek tekmo-
valne narave, ki bo potekal 
tako za posameznike kot eki-
pe. Letos so se odločili, da 
razpišejo dve kategoriji, in si-
cer 12- in 6-urni tek. Začetek 
obeh bo v soboto ob 21. uri v 
Mali Zaki, in sicer v vsakem 
vremenu.

Letos že osmi Ruthin tek
Ta konec tedna Športno-humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up že osmo leto zapored pripravlja 
humanitarni tek in pohod okoli Blejskega jezera, ki poteka v spomin na Ruth Podgornik Reš.

Ruth Podgornik Reš / Foto: arhiv GG

Sredstva za pomoč družinam in posameznikom bodo 
zbirali v obliki prostovoljnih prispevkov na dogodku. 
Višina prispevka bo prostovoljna, ob prispevku deset 
evrov za odrasle in pet evrov za otroke do 14. leta 
starosti pa bo prvih 1200 udeležencev prejelo darilno 
vrečko z uporabnim darilom in dobrotami iz Lidla.

Vilma Stanovnik

Žiri – Športna zveza Škofja 
Loka in gostitelj zaključne 
prireditve Občina Žiri ta če-
trtek, 27. februarja, ob 18. uri 
v sejni sobi Občine Žiri prip-
ravljata prireditev ob razgla-
sitvi rezultatov 39. Športno-
-rekreacijskih iger. Na njih 
je sodelovalo 264 ekip iz 113 
različnih društev, podjetij in 
organizacij. 

Tekmovanja so se začela 
10. februarja lani z veleslalo-
mom na smučišču Rudno in 
končala 26. decembra v novi 
dvorani v Gorenji vasi s tek-
movanjem v futsalu. Izvede-
nih je bilo 19 športnih pa-
nog in 29 tekmovanj. Ude-

leženih je bilo 87 žensk ter 
777 moških, kar skupaj po-
meni 864 rekreativcev in re-
kreativk. Za naj športnika je 
tekmovalo 100 moških in 37 
žensk. 

V ekipni konkurenci 
so tako med moškimi kot 
ženskami zmagali špor-
tniki Društva upokojencev 
Škofja Loka, poleg njih pa 

so si priznanja zaslužili še 
Domel, Poclain Hydrauli-
cs, Športno društvo Rudno, 
LTH Castings, Visati in KNT 
Škofja Loka.

Med rekreativci so si kot 
najboljši priznanja zaslužili 
Anže Žakelj, Janez Marguč, 
Lado Žakelj in Janez Rihtar-
šič, med rekreativkami pa 
Jožica Demšar in Tina Uše-
ničnik.

Še pred podelitvijo pri-
znanj najboljšim na 39. 
igrah pa se je že začelo štiri-
deseto leto sindikalnih, de-
lavskih, medobčinskih in 
danes športno-rekreacijskih 
iger, ki jih skupaj organizi-
rajo občine Gorenja vas Po-
ljane, Škofja Loka, Železni-

ki in Žiri, pripravlja pa jih 
Športna zveza Škofja Loka. 
Kot pravijo, v jubilejni iz-
vedbi poudarki niso več to-
liko na tekmovalnosti, am-
pak predvsem na sodelova-
nju. Tekmovanja so tako na-
grajena po razpisnih pogo-
jih, za končno uvrstitev ekip 
pa se računa zgolj množič-
nost.

Začele so se jubilejne 
Športno-rekreacijske igre
Z razglasitvijo rezultatov se bodo v četrtek 
zaključile 39. Športno-rekreacijske igre, začele pa 
so se že jubilejne, štiridesete igre.

Ob četrtkovi slovesnosti si bodo zbrani ogledali novo 
večnamensko športno dvorano v Žireh.
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski in lju-
bljanski policisti so v zadnjih 
dneh obravnavali več prime-
rov drznih tatvin iz stano-
vanjskih objektov. Storilci 
so v vseh primerih s pogovo-
rom o telekomunikacijah ali 
elektro storitvah lastnike us-
peli zvabiti stran od vhodov v 
hiše ali stanovanja in jih po-
tem okradli, sporočajo s Po-
licijske uprave Kranj. 

Zadnji tak primer se je 
zgodil v četrtek okoli pol-
dneva v Radovljici, kjer se 
je neznani moški starejši 
oškodovanki predstavil kot 
delavec telekomunikacij-
skega podjetja. Z razlago, 
da ji morajo v klet namestiti 
dodatno opremo proti uda-
ru strele, jo je zvabil iz sta-
novanja. Ko sta si oškodo-
vanka in storilec ogledova-
la kletne prostore, je njegov 
pajdaš vstopil v prazno sta-
novanje ter ukradel nakit in 
denar, kar je občanka opazi-
la šele kasneje. 

Policija je podobne prime-
re obravnavala tudi na dru-
gih območjih, med njimi 
tudi v Medvodah, kjer so se 
storilci prav tako predstavlja-
li kot delavci telekomunika-
cijskega ali elektro podjetja. 
Vsakič je bilo storilcev več, 
tudi po štirje, in v vseh pri-
merih so lastnike s pogovo-
rom in prepričevanjem zva-
bili proč od vhodov v hiše. 
Oškodovanci so bili pravilo-
ma starejši občani, ki so na-
sedli lažnivim storilcem in 

so med ogledovanjem oko-
lice hiše pustili odklenjena 
vhodna vrata, kar je izkori-
stil drugi storilec, ki je vsto-
pil v hišo in izvedel tatvino. 
Največkrat so odtujili zlatni-
no, denar in druge manjše 
vredne predmete.

»Storilci drzne tatvine iz-
vršujejo na zelo pretkan 
način, so zelo prepričljivi, 
oškodovance pa v pogovo-
ru zavedejo do te mere, da 
povsem pozabijo na varova-
nje svoje lastnine. Prepriča-
jo jih, da si z njimi ogleda-
jo okolico hiše in jih zvabi-
jo stran od vhoda, tako da 
hiše ali prostorov nimajo več 
pod nadzorom. Oškodovan-
ci tudi pustijo odklenjena ali 
celo odprta vrata,« je razložil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Pogovor med sto-
rilcem in žrtvijo gre običajno 
v smeri, da so serviserji, da 

odkupujejo staro železo, da 
prihajajo iz elektro, komu-
nalnega ali telekomunikacij-
skega podjetja in si ogledu-
jejo teren, da bodo opravlja-
li vgradnjo opreme, naprav, 
sanacijo odtokov in podob-
no. Največkrat preteče kar 
nekaj časa, preden oškodo-
vanci ugotovijo, da so bili 
okradeni, je dodal. 

Policisti svarijo tudi pred 
goljufi, ki pod pretvezo ser-
visiranja ali prodaje stva-
ri občane prepričujejo, da 
jih spustijo v svoje domo-
ve. Tudi v takih primerih je 
lahko storilcev več. Medtem 
ko se eden ukvarja s »proda-
jo«, drugi storilci pregleda-
jo ostale prostore in kradejo. 
»So tudi primeri, ko storilec 
žrtev prosi, če mu nekaj pri-
nese, vmes pa pregleda pros-
tor in izvede tatvino, ter do-
godki, ko storilci vstopijo v 

hišo skozi odklenjena vrata 
in se potem, če so zaloteni, 
izgovorijo, da nekoga iščejo 
in podobno,« je pojasnil Kos. 

Najboljša preventiva pred 
tovrstnimi tatvinami in go-
ljufijami je, da svoje domo-
ve vedno zaklepate, tudi ko 
ste doma, svetujejo policisti. 
Neznanih ljudi ne spuščaj-
te v stanovanja in hiše. Ko se 
pri vas kdo nenapovedano 
oglasi in vam nekaj ponuja, 
imejte svojo lastnino ves čas 
pod nadzorom. Z njim ne 
odhajajte nikamor, naj vam 
raje pusti ponudbo in kon-
takt, kar lahko nato preveri-
te pri podjetju, v imenu ka-
terega ponuja storitev ali iz-
delek. Med pogovorom bo-
dite pozorni nanj in na oko-
lico, sumljiva ravnanja pa 
čim prej prijavite policiji na 
interventno številko 113, še 
sporočajo policisti.

Goljufi lahko tudi pozvonijo
Policija zaznava povečano število goljufij in drznih tatvin iz stanovanjskih objektov, kjer se storilci 
predstavljajo kot delavci elektro ali telekomunikacijskega podjetja. 

Simon Šubic

Jesenice – Na Jesenicah že 
nekaj dni pogrešajo 60-le-
tnega Iva Matanovića. V so-
boto okoli 14. ure se je odpe-
ljal z osebnim vozilom Pe-
ugeot 307, sive barve, regi-
stracijske oznake KR 52-11D, 
od tedaj pa ga niso več vide-
li. Pogrešanega in njegovo 
vozilo so policisti v nedeljo 
iskali na območju Kranjske 
Gore, Jesenic, Radovljice in 
Bleda, a ju niso našli. 

Pogrešani je visok okoli 
170 centimetrov. Ima nor-
malno postavo, brke in sive 
lase. Od doma je šel oble-
čen v temne hlače, temnej-
šo športno jakno in črne če-
vlje. Policisti prosijo vse, ki 

imajo podatke o pogreša-
nem in njegovem vozilu, naj 
jih sporočijo na interventno 
številko 113 ali na anonimni 
telefon policije 080 1200.

Iščejo ga od sobote

Pogrešani Ivo Matanović  
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Simon Šubic

Medvode – V nedeljo do-
poldan so policisti posredo-
vali zaradi spora med bivši-
ma zakoncema na območju 
Medvod. Na kraju so izsledi-
li 36-letnega moškega, ki je 
začel policistoma groziti s 
kolom in ju odganjati, nato 
pa je pobegnil v vozilo in se 
skupaj z otrokom odpeljal s 
kraja, so sporočili s Policij-
ske uprave Ljubljana.

Policista sta se zapelja-
la za njim in moškega, ki je 
vozil z normalno hitrostjo, 
uspela varno ustaviti na 

območju Zbilj. Tam ju po-
novno ni upošteval in ju je 
napadal, zato sta ga s po-
močjo prisilnih sredstev ob-
vladala, so pojasnili na po-
liciji in dodali, da otrok, ki 
je bil v času dogodka v osu-
mljenčevem vozilu, ni po-
škodovan.

Policisti zdaj zbirajo obve-
stila v zvezi s sumom kazni-
vih dejanj zoper zakonsko 
zvezo, družino in otroke ter 
kaznivih dejanj preprečitve 
uradnega dejanja ali maš-
čevanja uradni osebi, so še 
sporočili s Policijske uprave 
Ljubljana. 

Po sporu z bivšo ženo še  
s kolom nad policista

Prevaranti, ki se predstavljajo kot serviserji, delavci elektro ali telekomunikacijskih podjetij, 
iz stanovanjskih objektov največkrat odnesejo nakit, denar in druge manjše vredne 
predmete (slika je simbolična). / Foto: arhiv GG

Vilma Stanovnik

Kranj – Minule sončne dni so 
na ceste prišli prvi motoristi, 
kot pravi predstavnik za od-
nose z javnostmi Policijske 
uprave Kranj Bojan Kos, pa 
trenutno še ni sezona za mo-
toriste, zato naj z vožnjo še 
počakajo. »Ceste so namreč 
hladne, vlažne, ponekod so 
na njih pesek, listje, udar-
ne jame in tudi razmere se 
dnevno preveč spreminjajo, 
da bi bilo varno zanje,« sva-
ri Kos.

Dejstvo je tudi, da preos-
tali vozniki motoriste ob za-
četku sezone hitreje spre-
gledajo, saj jih na cestah še 
niso vajeni. Zato naj se tudi 
motoristi zavedajo, kako po-
membno je, da so na cesti 
čim bolj vidni. Tudi na mo-
tornem kolesu je treba imeti 

vedno prižgane luči, zašči-
tna oblačila naj imajo čim 
več odsevnikov, čelada pa 
naj bo svetle barve.

Najprej na kratke vožnje

Prav tako je pomembno, 
da se motoristi zavedajo, da 
na začetku sezone nimajo 
takšne kondicije kot ob kon-
cu. Zato je sezono vožnje z 
motorjem najbolje začeti s 
kratkimi relacijami in nato 
stopnjevati njihovo dolžino 
in težavnost. Poleg običajne 
fizične vadbe je na voljo kar 
precej možnosti kondicijske 
vadbe vožnje motornega ko-
lesa v okviru moto klubov, 
kjer se te problematike kot 
izkušeni motoristi že zave-
dajo in tudi v pomladanskih 
dneh organizirajo treninge 
tako na poligonih kot tudi v 
prometu.

Kot pojasnjuje Bojan Kos, 
je bilo lani na Gorenjskem v 
nesrečah udeleženih 76 mo-
toristov, dvajset mopedistov 

in štirje vozniki mopedov. 
Umrl je en motorist. V veči-
ni prometnih nesreč so bili 
motoristi tudi povzročitelji. 

Motoristi so že na cestah
Sončni februarski dnevi so na ceste zvabili motoriste, policisti pa svetujejo, naj z vožnjo še počakajo.

Minulo soboto je ob trku z avtomobilom pred prehodom za 
pešce na vrhu Jelenovega klanca padel motorist, ki se je k 
sreči zgolj udaril v nogo.

Simon Šubic

Bohinj – V petek popoldan 
se je pri sestopu z gore Tošc 
smrtno ponesrečil slovenski 
planinec. Hodil je v skupini 
treh planincev, ki je zgreši-
la pot in se znašla na terenu 
s suho travo, ledenimi plo-
skvami in skalnimi skoki. 
Na spolzki podlagi je zdrsnil 
nekaj sto metrov globoko in 
na kraju umrl, so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 
V intervenciji so posredovali 
vojaški helikopter z združe-
no dežurno ekipo na Brniku 

in bohinjski gorski reševal-
ci. S helikopterjem so poleg 
pokojnega planinca odpelja-
li tudi druga dva planinca, ki 
sicer nista bila poškodovana. 

Policija opozarja, da so 
razmere v gorah še vedno 
zahtevne in da obstaja velika 
nevarnost zdrsov na ledenih 
in spolzkih podlagah. »Zelo 
nevarne so tudi suhe trave, 
ki drsijo enako kot led. Pla-
ninci naj prav tako razlikuje-
jo med derezami in verigica-
mi. Prve so za gore, druge pa 
bolj za gozdne ceste,« sporo-
čajo policisti. 

Usoden zdrs s Tošca
Letos je v gorah umrlo že šest gornikov. 

Velika planina – V petek zvečer je izbruhnil požar na strehi 
ene izmed koč na Veliki planini. Po ugotovitvah policistov je 
zagorelo zaradi napake na dimniški tuljavi, ogenj pa se je iz 
dimnika razširil še na opaž in izolacijo. Posredovali so pro-
stovoljni gasilci iz Kamnika in Kamniške Bistrice, ki so požar 
omejili in ga pogasili. Opravili so tudi pregled s termovizijsko 
kamero in nudili pomoč policiji z razsvetljavo kraja. V požaru 
se ni nihče poškodoval, policisti pa bodo o svojih ugotovitvah 
obvestili pristojno državno tožilstvo. 

Gorelo na Veliki planini



Iščemo gorenjske smolčke!
Po podatkih Statističnega urada RS na Gorenjskem živi 129 
oseb, rojenih 29. februarja. Če ste tudi vi smolček ali poznate 
kakšnega, nam to, prosimo, čim prej sporočite po e-pošti na: 
dina.kavcic@g-glas.si ali po klasični pošti na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj. Smolčke bomo povabili na srečanje 

in jih predstavili v časopisu.
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Alenka Brun

Če bi se sobotna 
Ema začela z vpra-
šanjem Klemena 
Slakonje, ali imate 
kaj za pusta hrusta 

(pa naj se še tako klišejsko sli-
ši), nas to ne bi presenetilo. A 
ker mu je že na začetku, med 
izvajanjem lanskoletne zma-
govalne pesmi Arcade, padla 
na glavo luč, pa najprej nihče 
ni vedel, ali je to del scenari-
ja ali se je voditelju res pripeti-
la nesreča. Kmalu se je izkaza-
lo, da je bilo vse skupaj zreži-
rano, a televizijski pripetljaj je 
bil glede na reakcije na spletu 
zelo odmeven, vsaj toliko kot 
končna zahvala letošnje zma-
govalke Ane Soklič.

Ana sicer prihaja iz Bohi-
nja, s Savice, a sedaj živi v 
Lescah. Kdor jo pozna, ve, da 
je petje njeno življenje. Na 
izboru Ema 2020 je nasto-
pila s pesmijo Voda. Besedi-
lo pesmi in glasba sta njeno 
delo, pod glasbo se je podpi-
sal še Bojan Simončič, Žiga 
Pirnat pa je poskrbel za aran-
žma zmagovalne skladbe. 

Belo kreacijo, v kateri je nas-
topila na Eminem odru, je 
»zakrivila« Vesna Mirtelj, 
nakit pa je delo Urške Rihtar. 

Zmage Ana ni pričakova-
la, kar smo lahko videli že 
ob razglasitvi superfinalistk, 
kjer se je med dvanajsterico 
nastopajočih naprej uvrstila 

z Lino Kuduzović, ki je letos 
januarja ravno dopolnila 
17 let, mineva pa deset let, 
kar je še kot majhna dekli-
ca zmagala v oddaji Sloveni-
ja ima talent. Kmalu za tem 
so se z družino preselili v Švi-
co. Pravi, da je na Eminem 
odru uživala vsako minuto, 

pred petimi leti pa je tudi že 
uspešno zastopala Slovenijo 
na odru otroške Evrovizije. 
Tokrat se je občinstvu pred-
stavila s pesmijo Man like U, 
a na koncu so se gledalci in 
poslušalci s telefonskim gla-
sovanjem odločili, da bo Slo-
venijo na že 65. tekmovanju 

GORENJKA OSVOJILA EMO
Na letošnji Emi je slavila Ana Soklič. Bila je vesela, da je lahko predstavila skladbo, povedala zgodbo.  
S pesmijo Voda bo tako na Pesmi Evrovizije maja zastopala Slovenijo na Nizozemskem. Nastopila bo na 
prvem predizboru, ki bo v torek, 12. maja; veliki finale letošnjega Eurosonga pa bo v soboto, 16. maja.

Napet trenutek tik pred razglasitvijo zmagovalke letošnje Eme: na odru sta Ani Soklič in 
Lini Kuduzović ter voditelju Klemenu Slakonji delala družbo tudi lanskoletna zmagovalca 
Zala Kralj in Gašper Šantl. / Foto: Tina Dokl

Klara Jazbec (skrajno desno) s svojo ekipo – na Emi  
2020 je simpatična Gorenjka predstavila pesem Stop the 
World. / Foto: Tina Dokl

Manca Berlec je Kamničanka. Zapela je pesem Večnost. 
Zapomnili pa si jo bomo tudi po simpatični vijolični opravi 
z metuljčkom. / Foto: Tina Dokl

za Pesem Evrovizije 2020, ki 
bo maja na Nizozemskem, 
zastopala Ana. 

Kako v nadaljevanju s pri-
pravami za nastop na odru 
evrovizijskega Rotterdama, 
Ana še ne ve točno. Niti ne, ali 
bo pesem pela v angleščini, je 
pa želela, da jo na Emi odpo-
je v slovenščini. Pravi, da jo 
vse te odločitve sedaj čakajo 
v prihajajočih dneh oziroma 
s svojo ekipo. Na slovenskih 
glasbenih odrih smo Ano v 

preteklosti že videli in slišali, 
vendar ne pogosto, je pa lani 
na Popevki s skladbo Temni 
svet dokazala, da zmore, pa 
tudi na Emi smo jo v prete-
klosti že slišali. 

Vidno ganjena nad konč-
nim razpletom letošnje Eme 
Ana ostaja skromna: bila je 
vesela, da je lahko predstavi-
la skladbo, povedala zgodbo. 
Se je pa javno zahvalila tudi 
Jezusu Kristusu, ki jo vodi 
na tej poti, kar je nekaterim 
zaprlo sapo, saj smo Slovenci 

s tovrstnih odrov bolj vaje-
ni kakšne kletvice, ki neve-
de komu uide; izraza hvala 
Bogu, ki sploh ni tako redek, 
pa pravzaprav niti ne slišimo 
oziroma ne opazimo več. 

Povprašali smo jo, kdaj je 
našla vero. Pravi, da še pose-
bno v zadnjih letih. Je nam-
reč kar težko, sploh če vztra-
jaš v tem poslu, ki je precej 
naporen, in tudi sama tuji-
na je lahko izjemno napor-
na, nam je razložila. »Vedno 

si želiš ohraniti stik … Lepo 
je, da rečeš hvala in prosim, te 
osnovne stvari, ki jih v današ-
njih časih kar pozabimo,« je 
še dodala. Z nežnim nasme-
hom na ustih nam je prizna-
la, da res ni navajena biti zma-
govalka, vendar je ob omem-
bi, da je to verjetno ne bo spre-
menilo, da bo ostala skrom-
na, rekla le, naj delo govori 
samo zase. »Nekaj rad poč-
neš, nadaljuješ, delaš in upaš, 
da to pride do ljudi – kar je naj-
več,« nam je še zaupala.

Zmagovalka Eme 2020: Ana Soklič / Foto: Tina Dokl

Letos so strokovno žirijo sestavljale same ženske – in 
seveda se je sem in tja našel kdo, ki se je ob to tudi 
obregnil, češ kje je kakšen žirant. Na fotografiji: Darja 
Švajger, Maja Keuc in Nuša Derenda. / Foto: Tina Dokl
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Dan,
ki ni s soncem obsijan.
Dan,
v katerem si čisto sam.

Pot seveda ni vedno
ravna.

Življenje seveda ni vedno
pravljica.

Dan,
ki ni pisan ti na dlan.
Dan,
ko samo želiš si naslednjega.

Mojca

Nikoli ne vemo, kaj nam bo prinesel jutrišnji dan. Vsem 
želim, da nam prinese samo lepe stvari in dogodke, nas-
meh na obrazu in srečo. Meta

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

Danes

PESMI MLADIH

Mateja Rant

S
rečanje so pripra-
vili v sklopu pro-
jekta Dobra dejan-
ja, ki ga v OŠ izva-
jajo v okviru krož-

ka Rdečega križa s pomočjo 
prostovoljcev na šoli. »S tem 
uvodnim srečanjem smo 
ponovno stkali prijateljske 
vezi med vrstniki štirih osno-
vnih šol, ki so si zadali skup-
ni cilj pomagati drugemu in 
širiti dobra dejanja,« sta raz-
ložili mentorici krožka Ire-
na Hudobivnik in Bogdana 
Mikša. Datum srečanja, to je 
11. februar, so skrbno načrto-
vali, saj na ta dan zaznamuje-
mo svetovni dan številke 112.

V okviru projekta sodelu-
jejo z OŠ Šmarje pri Kopru, 
OŠ Koper in osnovno šolo z 
italijanskim učnim jezikom 
Pier Paolo Vergerio il Vec-
chio, v katerih prek krožkov 
Rdečega križa širijo huma-
nitarnost, solidarnost in pro-
stovoljstvo. Srečanja v OŠ 
Simona Jenka so se udeležili 
tudi predstavniki območnih 

združenj Rdečega križa iz 
Kranja in Kopra. Najprej so 
gostom pripravili sprejem 
in pogostitev v šolski jedilni-
ci, kjer jih je pozdravil tudi 
ravnatelj OŠ Simona Jenka 
Rudolf Planinšek. Učenci 
iz šol, ki so jih gostili, pa so 
za vse izdelali sončke z lepi-
mi mislimi, ki so si jih nade-
li okoli vratu. V nadaljevan-
ju so za vse učence pripravi-
li delavnice, ki so jih vodile 

mentorice krožka Rdečega 
križa na OŠ Simona Jenka. 
»Na delavnicah smo izmen-
jali mnenja o dobrih dejan-
jih, povezali smo se z nitko 
prijateljstva in izvedeli pod-
robnosti o številki 112,« sta 
pojasnili Irena Hudobivnik 
in Bogdana Mikša in doda-
li, da so obenem izdelali pla-
kate, ki so jih razstavili v avli 
matične šole. Po delavnicah 
so gostom predstavili svojo 

šolo in njene podružnice ter 
se nato odpravili v mesto, 
kjer so se sprehodili tudi do 
spomenika pesniku France-
tu Prešernu v Prešernovem 
gaju ter gostom ob spominu 
na nedavni kulturni praznik 
predstavili pesnikov življen-
jepis in njegova dela. Razšli 
so se z obljubo gostom, da 
jim sredi maja vrnejo obisk, 
sta končali Irena Hudobiv-
nik in Bogdana Mikša.

ŠIRIJO DOBRA DEJANJA
V Osnovni šoli (OŠ) Simona Jenka Kranj so v februarju gostili vrstnike s treh primorskih šol, s katerimi 
v okviru krožka Rdečega križa širijo humanitarnost, solidarnost in prostovoljstvo. 

Z gosti s Primorskega so se odpravili do spomenika Franceta Prešerna v Prešernovem gaju. 

Na delavnicah so izmenjali mnenja o dobrih dejanjih. 
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Alenka Brun

P
red dvema letoma 
sta se Bohinjca Eli-
zabeta in Sergij Hle-
de odločala, da bi se 
povzpela s smuč-

mi na Elbrus (5642 m n. m.), 
najvišji vrh Evrope v gorovju 
Kavkaz. Ko sta gledala ponu-
dbe in programe, bi ju v lastni 
režiji samo za dve osebi to kar 
precej stalo, zato sta se odloči-
la, da za tovrstni podvig orga-
nizirata manjšo skupino. 
Ker je Elizabeta doma v turi-
zmu in ima agencijo z vse-
mi ustreznimi licencami ter 
dovolj tovrstnih izkušenj, sta 
se zadeve s soprogom lotila 
resno in v nekaj dneh zapol-
nila skupino. Že takrat so bili 
v skupini Bohinjci. Potem se 
je porodila ideja o Kilimand-
žaru, gori v Tanzaniji, najviš-
jem vrhu afriške celine. Sku-
pina se je hitro polnila in tako 
se je v Tanzanijo med 18 tuji-
mi in domačimi navdušenci 
odpravilo tudi sedem Bohinj-
cev. »Vsekakor pestra, vese-
la, klepetava in prijetna dru-
žba, zaradi česar smo se tudi 

strašansko dobro imeli,« pra-
vi Elizabeta in nadaljuje, da 
je vesela, da jo soprog Ser-
gij pri njenih idejah in podvi-
gih podpira. »Predvsem sem 
vesela, da premaguje strah 
pred letenjem in klavstrofobi-
jo, ki ga pestita na letalu, zara-
di česar sem res zelo ponosna 

nanj. Želja po odkrivanju in 
novih avanturah je močnejša 
od strahu.« 

Začelo se je 5. januarja. 
Tura je trajala deset dni in 
minila prehitro, bi se strin-
jali njeni udeleženci. Leteli 
so preko Carigrada, kjer so 
imeli daljši postanek, kar so 

izkoristili za oglede zname-
nitosti in potep po mestu ter 
že od tu pot proti Tanzaniji 
nadaljevali polni vtisov. 

Ko so pristali na letališ-
ču Kilimanjaro, so se z avto-
busi odpeljali do majhne 
vasice Marangu, se nasta-
nili in osvežili v hotelu ter 

pripravili prtljago za odhod 
na treking. »Prvi del poti je 
bil skozi deževni pragozd, a 
nam je dež prizanesel – zli-
lo se je tik pred našim priho-
dom. Kupili smo si pisane 
dežnike, ki so potem na poto-
vanju postali kar naš zaščit-
ni znak – saj veste: ''Bohinjc 

nikamor brez marele'',« 
smeje pripoveduje Elizabe-
ta. 

Njihov treking je potekal 
po najstarejši poti Marangu 
in se je začel na 1840 metrih 
nadmorske višine. Nadaljuje: 
»Od tam smo se počasi podali 
proti koči Mandara, kjer smo 
doživeli pravo presenečen-
je. Udeleženka ture Nataša 
je namreč praznovala rojstni 
dan in so ji domačini zapeli, 
zaplesali ter jo presenetili s 
torto. Bilo je res ganljivo, pre-
žeto s prav posebno energijo 
in seveda nepozabno.« 

Prespali so v majhnih lese-
nih kočah, neke vrste bun-
galovih. Njihovi vodniki in 
nosači so jim ves čas prip-
ravljali dobre obroke, vsakič 
pa so se člani odprave razve-
selili okrašene mize s sicer 
plastičnimi rožami. Povsod 
drugje bi rekli, da je to kič, 
meni Elizabeta, a na takšni 
nadmorski višini so bili tis-
tih kičastih rož nadvse vese-
li. Ravno zaradi rož so se 
tudi razlikovali od drugih 
skupin, pa še takoj so vedeli, 
katera miza je njihova. 

(Se nadaljuje)

BOHINJCI NA STREHI AFRIKE (1)

Skupinska fotografija udeležencev kilimandžarske dogodivščine na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana na Brniku 

 F
ot

o:
 o

se
bn

i a
rh

iv



17

GLASOV ODER

TOREK_25. 02. 2020

Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e T

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. Pripravil B. F.                        
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Vtisi na slikarskem platnu
Impresionizem je v sli-

karstvu slogovna smer, ki 
se je razvila v Franciji oko-
li leta 1870. Ime je dobil po 
Manetovi sliki iz leta 1972 z 
naslovom Impresija, vzha-
jajoče sonce, (v francoščini 
Impression, solei levant). 
Dne 25. februarja leta 1841 
pa se je rodil francoski sli-
kar, velik mojster impre-
sionizma Pierre Augus-
te Renoir. Bil je začetnik 
impresionizma, vendar 
je do tega načina slikan-
ja prišel skupaj s Claudom 
Monetom v prijetnem oko-
lju kopališča na Seni v bli-
žini Pariza. Skupaj sta nas-
likala vrsto platen, ki velja-
jo za prvi primer razvitega 
impresionističnega sloga.

Umetniki niso več na pro-
stem samo skicirali in dela 
nato dokončevali v ateljeju, 
ampak so v naravi sliko tudi 

dokončali. Ena od značilno-
sti takšnega načina dela je 
bila tudi v velikosti platen, ki 
so morala biti zaradi prakti-
čnosti precej manjša.

Seveda ne gre pri impre-
sionizmu samo za velikost 
platen. Osvojili so tudi dru-
gačne tehnike sikanja. Da 
bi na primer ponazorili 
učinek svetlobe na vodi, so 
uporabljali značilne kratke 
poteze, s katerimi so koščke 
čiste barve nanašali na plat-
no, ne da bi jih gladko pove-
zovali. Osredotočili so se na 
tri osnovne barve (rdečo, 
rumeno, modro) in sekun-
darne barve, zemeljske bar-
ve, predvsem črno pa so 
opustili.

Še mladega Renoirja je 
ustavil stanodajalec in ga 
opomnil na plačilo stana-
rine z besedami: »Januar-
ski račun ste plačali tako, da 

ste naslikali moj portret, za 
februarskega ste portretira-
li mojo ženo, kako pa bo z 
računom za marec?« Ume-
tnik mu je odgovoril: »Saj se 
ne mudi! Počakal bom, da 
dobite sina.«

 Ko so Renoirja nekoč 
vprašali, kakšno žensko naj-
raje slika, je odgovoril na 
kratko: »Golo.«

 Ker so Renoirja šele na 
starost priznali kot velike-
ga umetnika, je rad potar-
nal: »Včasih sem imel zobe, 
pečenke pa ne. Zdaj je žal 
obratno ...«

 Nekoč je Renoir dobil 
pismo, v katerem se je dav-
čni urad čudil, kako da ima 
tako velik umetnik tako 
malo prijavljenih dohod-
kov. Renoir jim je na kra-
tko odpisal: »Spoštovani 
gospodje! Temu se čudim 
tudi jaz.«

Iskrice in izreki:

   Prijetno je biti pomemben, vendar je bolj pomembno 
biti prijazen. (John Maks Templeton)

   Najhujša sramota je, če izgubiš iskrenega prijatelja. 
(Francis Bacon)

   Tisti, ki mu je sedanjost samo sedanjost, ne ve nič o 
času, v katerem živi. (Oscar Wilde)

   Bog nam je dal sorodnike; dobro, da si prijatelje lahko 
izbiramo sami. (Ethel Watts Mumford)

 Smeh ni greh

    »Le kako ločiš sosedova dvojčka, ko sta si podobna kot 
jajce jajcu?« »Čisto enostavno: enemu je ime Peter, 
drugemu pa Pavel.«

    Na pokopališču neki moški neustavljivo joče. »Kdo 
vam je pa umrl, da je življenje tako težko?« ga 
povpraša mimoidoči. »Sedaj nihče. Že pred časom. 
Tukaj je pokopan prejšnji mož moje žene.«

Samo Lesjak

Z
ačetki priljub-
ljenega festivala 
šminke in usnja 
segajo že v leto 
2007, še ved-

no pa predstavlja dokaz, da 
poslušalci različnih genera-
cij cenijo kakovostno rokov-
sko glasbo iz osemdesetih. 
Gre za prireditev, ki podpira 
ustvarjalnost mladih skupin 
in jim ustvarja možnost za 
predstavitev ter uspeh tako 
na domačih kakor tudi na 
tujih odrih.

Na tokratnem večeru bodo 
nastopile tri skupine: lokal-
ni sleazerji Street Creeps, 
hard rokerji Tomcat in glam 
rokovski povratniki Broken 
Arrow. Street Creeps je kvar-
tet, ki na odru izžareva pris-
tno energijo uličnega roken-
rola. Glasba je enostavna in 

hitra, besedila pa opisujejo 
življenje, ki se odvija v tema-
čnih ulicah.

Tomcat je skupina nebrz-
danih mačkov, ki se že deset 
let podijo po slovenskih in 
tujih odrih, pri čemer med 
publiko širijo svojo vizijo 

roka: nebrzdano, hedonisti-
čno in brez žanrskih omeji-
tev, z repom, zasidranim v 
dediščini Gunsov in Ramo-
nesov, in mačjo glavo, ki gle-
da zgolj in samo naprej. V 
tem času so pustili zvočne 
sledi v obliki plošč Bits N Pie-
ces in Somethings coming 
on wrong, poklonili pa so se 
tudi velikanom domačega 
panka Niet s priredbo sklad-
be Februar, ki so jo opremi-
li z odličnim videom. Letos 
Tomcat napovedujejo nov 
studijski material, predv-
sem pa konstantno pojav-
ljanje na odrih, med drugim 
tudi v soboto, 7. marca, v ZIP 
Bazi v Trzinu.

Broken Arrow si je sko-
zi leta koncertov, predvsem 
med ljubitelji glam roka, 

ustvarila sloves skupine, 
ki občinstva nikoli ne pusti 
ravnodušnega. Sedaj so spet 
združili moči, da še zadnjič 
preigrajo hite svojih zlatih 
let in obudijo kanček nostal-
gije ...

Glasbeni večer predsta-
vlja tradicionalno koncer-
tno-družabno prireditev v 
Jedru. Prav to pa velja tudi 
za Bitko bendov (Battle of 
Bands), ki se v Jedru obeta 
v marcu. Na dveh predizbo-
rih, 13. in 20. marca, se bodo 
mlade skupine potegovale 
za vstop v veliki finale, ki bo v 
petek, 27. marca. Občinstvo 
bo z glasovnicami izglaso-
valo zmagovalca, ki prejme 
nagrado: brezplačno snema-
nje in produkcijo videospota 
s profesionalno ekipo.

ŠMINKA IN USNJE
V medvoški Klub Jedro se ta petek, 28. februarja, vrača edinstveni koncertni dogodek Lipstikk & 
Leathür, poslastica za vse ljubitelje udarnega glam roka. V Jedru kmalu tudi Bitka bendov.

Rokerska energija brez omejitev: Tomcat / Foto: arhiv skupine (Dominika Torkar)

Utrip temačnih ulic: Street Creeps / Foto: arhiv GG (Matic Zorman)

Rešitev:

Rešitev:

Cerklje – V četrtek, 12. marca, bo ob 20. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika koncertni večer skupine Dina-
mitke – Gregorjevo doživetje v družbi neukrotljivih Alen-
ke Godec, Damjane Golavšek, Simone Vodopivec Franko 
in njihovega krotilca Marjana Buniča. Koncert je nastal v 
režiji Jaše Jamnika ter pod producentsko taktirko Jurija 
Franka, dvojice, ki je na odre postavila uspešnico Mamma 
Mia. Glasbeni hiti, energične priredbe Dinamitk, velika 
mera humorja in barviti kostumi obetajo doživetje, ki 
okrepi vero v življenjsko radost, prijateljstvo in soljudi.

Eksploziven koncert s humorjem
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V soboto, 22. februarja 2020, sta se v Radovljici poročila 
Blaž Konc in Mica Gogala, na Bledu pa Damir Rizvić in 
Michala Kuranková.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 17 dečkov in 15 deklic. 
Najtežji je bil deček s 4510 grami, najlažja pa deklica z 
2640 grami. Na Jesenicah se je rodilo 6 deklic in 5 dečkov. 
Najtežja je bila deklica s 4410 grami, najlažji pa deček, ki 
je ob rojstvu tehtal 2220 gramov.

Novorojenčki

»Dvojčka«

Zanima me za hčer in sina. 
Ali bo hčerka kdaj spoznala 
partnerja ali ostane samo pri 
prijateljih? Kako je njeno zdra-
vje? Išče si drugo službo. Ali jo 
dobi ali bo stala tu, kot je? Ali 
sin dobi novo službo?

Nič ni narobe s tem, da si hči 
še ne poišče fanta, s katerim 
bi se ustalila. Nekaj časa bo 
še iskala svoj prostor pod 
soncem. V drugi polovici 
leta bo spoznala nekoga, ob 
katerem se ji bo zdelo vse 
veliko več vredno. Imela bo 
dobro partnerstvo. Pri zdra-
vju ji vidim v prihodnosti vse 
dobro. V službi jo trenutno 
razporedijo na drugo delov-
no mesto, naslednje leto pa 
se ji obeta nova, veliko bolj-
ša služba. Sin ima v roku treh 
ali štirih mesecev zelo dobre 
spremembe na vseh podro-
čjih. Lep pozdrav.

»Oven«

Pisala sem vam že in prejela 
odgovor in spodbudne besede. 
Spet imam nekaj vprašanj. 
Hči je zaposlila malo starej-
šo osebo in me zanima, ali 
se bosta dobro ujeli. Rada bi 
zamenjala stanovanje. Ali mi 
bo uspelo? Sredstev nimam 
veliko. Ali bom zbrala dovolj 
denarja in moči, da mi bo 
uspelo? Zanima me pa tudi, 
kako mi kaže glede zdravja.
Hči bo dobro sodelovala z 
novo zaposleno osebo, ne 
bo ji žal za to odločitev. Ne 
vidim nobenih težav. To, da 
bi zamenjali stanovanje in 
okolico, je zelo dobra ideja. 
Naredite res vse, da vam 
to čim prej uspe. Ta korak 
vam bo prinesel veliko več 
sprememb, kot dejansko 
pričakujete. Finančno boste 
zmogli. Ravno dovolj bo, da 
vam podvig uspe. Ostanite 

še naprej optimistični, pri 
zdravju bo vse v redu. Lepo 
vas pozdravljam.

»Dobrodošle 
spremembe«

Spoštovana Tanja, prvič se 
obračam na vas, vaše odgo-
vore večkrat preberem v časo-
pisu. Poznam gospo, ki ste ji 
odgovorili in je bila več kot 
zadovoljna z vašimi napoved-
mi. Prosim vas, da preverite, 
ali se kaže kakšen pravi zame 
na ljubezenskem področju. 
Približno kdaj in v povezavi 
s čim bi ga lahko spoznala? 
Ga mogoče že poznam? Prav 
tako me zanima, ali bom osta-
la v tej službi. 

Kako zelo lepo ste napisali, 
res je škoda, da niso vsi lju-
dje tako pozitivno naravnani. 
Svet je lep, le mi ga vedno ne 
znamo gledati. Strinjam se, 
da se vse, kar nam je name-

njeno, pač enkrat zgodi. In 
da tisto, kar damo, tudi dobi-
mo. Naj vam povem, da vas 
čakajo še lepe zgodbe. Letos 
morda še ne, a naslednje 
leto bo vaše. Spoznali boste 
novega partnerja. Zdaj ga še 
ne poznate, spoznate se pre-
ko prijateljev. Bo vaših let, in 
ker ima rad otroke, vas čaka 
še en naraščaj. Vaše pričako-
vanje je utemeljeno, saj ima-
te videti skupaj z njim pos-
lovno pot. To bo ravno tisto, 
po čemer hrepenite – in vse 
s tem povezano bo več kot 
dobro. Za trenutno službo 
velja, da se ne smete toliko 
obremenjevati. Pogosto je 
tako, da tisti, ki dela največ, 
dobi najmanj. Do takrat daj-
te od sebe največ, kar lahko, 
in se ne vznemirjajte zaradi 
stvari, na katere ne morete 
vplivati, ker je popolnoma 
škoda vaše energije. Želim 
vam vse lepo in srečno.

Pogledali bomo razlago troj-
ke kart, ki so v desnem kotu 
rubrike, in sicer za mesec 
januar. Karte Otrok, Nenad-
na sreča in Nekaj denarja na 
splošno pomenijo nov zače-
tek in sama lepa preseneče-
nja. Trenutki, ki se bodo ujeli 
in se shranili. V Nekaj denar-
ja se skrivajo male, a zato 
nič manj pomembne stvari, 
dogodki ali čustva. Otrok je 
lahko tudi novo rojstvo oziro-
ma naraščaj. Pismo, Hiša in 
Vdovec napovedujejo prihod 
novic, ki so namenjene dolo-
čeni osebi, ne širši javnosti. 
Lahko so povezane z družino 
ali domom, ni pa nujno. Raz-
kritje skrivnosti, nečesa, kar 
doslej ni bilo povedano. In 
vse skupaj pripelje do večjih 
sprememb. Karta Vdovec 
prinaša prelomnico, kakšno, 
ni jasno. Karte Ljubica, Nes-
reča in Žalost – prva lahko 
predstavlja žensko osebo ali 
pa nakazuje nekoga, ki je po 
naravi občutljiv in dovzeten 
bolj kot drugi. Nežnost in 
ranljivost do sebe in soljudi. 
Nesreča nikoli ne počiva, ker 
je naslednja karta Žalost, to ni 

najboljša kombinacija. Lahko 
je depresija ali tragičen dogo-
dek, ki se ga ne da preprečiti. 
Lahko pomeni žalovanje ali 
pa le popolnoma razočaranje 
nad neko situacijo. Žalost bo 
posledica tega stanja. Nesre-
ča, Zvestoba, Neiskrenost 
– nekdo, na katerega računa-
mo in mu zaupamo, nas bo 
razočaral, saj na dan pridejo 
laži in podtikanja. Bolezen, 
Oficir, Hrepenenje – prvi 
dve karti nakazujeta ali samo 
opravke pri zdravniku ali pa 
je bolnišnično zdravljenje. V 
Hrepenenju pa so omejitve, 
ki si jih postavljamo sami. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

A
leksander Igli-
čar, njun zet, 
pravi, da je zani-
mivo, da je bila 
tudi pred šest-

desetimi leti, ko sta se Slav-
ka in Matevž poročila, ravno 
tako pustna sobota.

»Slavka, rojena Oblak, se 
je s Tončkove domačije v 
Brebovnici poročila na veliko 
kmetijo, kjer sta z Matevžem 
s trdim delom in ljubeznijo 
do živali ter zemlje gospoda-
rila vse življenje. Njun ljube-
či zakon je Bog blagoslovil s 
petimi otroki, ki so po nju-
nem zgledu s prizadevnostjo veliko dosegli. Barbara kot 

višja medicinska sestra dela 
kot patronažna sestra v 
Zdravstvenem domu v Ško-
fji Loki, Milena je zdravnica 
ginekologinja v Škofji Loki, 
Matjaž z ženo Ireno gospoda-
ri na domači kmetiji, Marko 
je razvojni inženir v Metrelu 
v Horjulu, Andrej pa redni 
profesor na Fakulteti za elek-
trotehniko v Ljubljani,« pri-
poveduje Aleksander. Vsi so 
si tudi ustvarili družine, tako 
da imata zakonca Košir že 19 
vnukov, v začetku letošnjega 
januarja pa se je veseli drušči-
ni pridružila še prva pravnu-
kinja Julija.

Matevž Košir šteje 88 let, 
Slavka je od njega štiri leta 
mlajša. Za svojo dolgoletno 
zakonsko zvestobo in ljube-
zen sta se diamantna zakon-
ca skupaj z domačimi Bogu 
in Mariji zahvalila v sobo-
to dopoldan pred oltarjem 
Marije Pomagaj na Brezjah, 
kjer je sveto mašo daroval 
duhovnik salezijanec Peter 
Končan, mašo pa so oboga-
tili še otroci in vnuki s prele-
pim občutenim petjem.

Slavka in Matevž sta hvalež-
na za dolgo in zdravo življen-
je, ki ju bogati in razveseljuje 
tudi v zrelih letih. Ata Matevž, 
kot ga kličejo, še vsako dan 

pomaga v hlevu, sodeluje 
pri kmečkih opravilih. Alek-
sander pravi, da najbolj uži-
va v svoji delavnici za »veršta-
tom«, kjer iz lesa ustvarja raz-
lične stvari, s katerimi potem 
razveseljuje predvsem vnuke. 
V stari kašči je zasnoval tudi 
muzej starega kmečkega oro-
dja in drugih starinskih pre-
dmetov, ki so na ogled obi-
skovalcem. »Mama Slavka 
pa skrbi za kokoši nesnice, z 
veseljem obdeluje svoj vrt in 
z dobrotami iz svoje kuhinje 
rada ''pocrklja'' svoje doma-
če in vse druge, ki ju obišče-
jo na njunem domu v Suhem 
Dolu,« še doda.

DIAMANTNA ZAKONCA SLAVKA 
IN MATEVŽ KOŠIR
V soboto, 22. februarja 2020, sta Slavka in Matevž Košir v Suhem Dolu pri Lučinah, na Koširjevi 
domačiji, praznovala šestdeseto obletnico poroke.

Koširjeva sta v soboto praznovala častitljivo obletnico 
poroke. / Foto: France Stele

Skupinska fotografija diamantnih zakoncev z otroki, vnuki in pravnukinjo pred domačo hišo 
v Suhem Dolu / Foto: France Stele

Slavka in Matevž Košir  
sta v zakonski stan stopila 
pred šestdesetimi leti. 
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Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge sporočite  
Alenki Brun po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005. Presenetite, razveselite, dodajte 
piko na i dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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Nagrade: 3-krat potica Pekarne Orehek

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, 11. marca 2020, 
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral
nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav
bo na Nazorjevi ulici 1.

Pustni torek  
na Gorenjskem glasu
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Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim 
500 naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico. Vabljeni  
na pustni torek, 5. marca, med 10. in 14. uro v sprejemno  
pisarno  Gorenjskega glasa,  Nazorjeva cesta 1, Kranj.

Kdor prej pride,  
prej melje!

Pustni torek  
na Gorenjskem glasu

Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim 500 naročnikom 
Gorenjskega glasa krof in kavico. Vabljeni danes, na pustni torek, med 10. 
in 14. uro v sprejemno pisarno Gorenjskega glasa,  
Nazorjeva ulica 1, Kranj.
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Ben Affleck (47) je priznal, da že več kot 
dvajset let je antidepresive in da je tudi 
sam izkusil njihove stranske učinke in se 
zredil. Igralec, ki se je zdravil zaradi težav 
z alkoholom, pravi, da je s treznostjo nje-
gov dan postal veliko bolj zdrav. Našel je 

mirnost v disciplini in trdem delu, oporo mu nudi tudi 
vera. Najpomembnejši pa so zanj njegovi trije otroci, ki 
jih ima z nekdanjo soprogo Jennifer Garner. Prihodnost, 
kot pravi, vidi trezno ter v ljubečem zdravem razmerju.

Ben Affleck že dolga leta na antidepresivih

Mikaela Spielberg, hčerka enega 
izmed najbolj slavnih režiserjev 
Stevena Spielberga in igralke Kate 
Capshaw, gre po stopinjah svojih 
staršev. Za svoj prvi film pa je 
izbrala pornografski žanr, vidi pa 

se tudi kot eksotična plesalka. »Naveličala sem se tega, da 
nisem mogla izkoristiti svojega telesa in da so mi nareko-
vali, naj svoje telo sovražim,« je povedala triindvajsetlet-
nica, ki pravi, da ne želi biti več odvisna od svojih staršev. 
Slavna starša sta novico sprejela mirno.

Spielbergova hčerka snema filme za odrasle

Melanie Chisholm (46), članica skupine 
Spice Girls, je spregovorila o težavah, ki 
so jo pestile v času največjega vzpona 
skupine. Hud spopad z Victorio Bec-
kham bi jo skoraj stal mesta v skupini, 
trpela pa je tudi za depresijo in motnjami 

hranjenja. Pevka pravi, da je danes močnejša in pogum-
nejša zaradi svoje enajstletne hčerke Scarlett, ni pa razkri-
la, kaj je bil vzrok spora med njo in Beckhamovo.

Mel C pod hudim pritiskom Victorie

Petdesetletni raper znan pod umetni-
škim imenom Diddy se za nekaj časa 
poslavlja od glasbenih odrov, saj ga čaka 
operacija kvadricepsne tetive. »Neroden 
sem, padam. Vedno je bilo tako,« je priz-
nal Diddy, ki pravi, da je imel v zadnjih 

dveh letih štiri operacije, med drugimi delno menjavo 
kolena, operacijo na nogi, zapestju ter bicepsu. »Molite 
zame, obljubim, da je to moja zadnja operacija,« je nago-
voril oboževalce.

Reden gost kirurgije

VRTIMO GLOBUS

U. Peternelj, A. Brun

Štiriindvajsetletna 
pev ka s Koroške 
Bele Alja Wolte Sula 
je na oder Tea-ter 
bara na Jesenicah 

povabila še tri odlične glas-
benike, spremljali so jo Pri-
mož Mirtič Dolenec pri kla-
virju, Andraž Kalan s kita-
ro in Klemen Hiršenfel-
der s cajonom. Predstavili 
so se v bolj akustični verzi-
ji s pop-rokovskimi prired-
bami, obiskovalci pa so lah-
ko slišali tudi dve avtorski 
skladbi. Alja je namreč lani 
izdala svojo prvo avtorsko 
skladbo Nana, na petkovem 
koncertu pa je premierno 

predstavila tudi svojo drugo 
avtorsko skladbo Runaway. 
Pesem Nana je posvečena 
njeni babici, za skladbo so 
posneli tudi videospot, dru-
ga avtorska pesem Runaway 
pa je v angleščini in je nasta-
la s pomočjo Primoža Mirti-
ča Dolenca v njegovem stu-
diu v Mojstrani.

Alja sicer veliko nastopa 
na različnih prireditvah na 
Jesenicah in v okolici. Ker 
v Ljubljani študira kulturo-
logijo, s pianistko nastopa-
ta tudi v prestolnici na raz-
ličnih zasebnih zabavah, z 
bolj umirjeno glasbo. Alja, 
ki je zaključila program solo 
petja na Glasbeni šoli Jese-
nice, si želi uresničiti otro-
ško željo, da bi nekoč nekje 

imela večji rokovski koncert. 
V zadnjem času pa sodeluje 
tudi z Denisom Porčičem - 
Chorchypom, doslej sta ime-
la že nekaj skupnih koncer-
tov, zvečine sta predstavljala 
Denisove pesmi v akustični 
verziji. Načrtujeta tudi izdajo 
skupne avtorske pesmi. 

Chorchyp se je udeležil 
tudi petkovega koncerta v 
Tea-ter baru, katerega last-
nik je Aljin oče Samir. Aljo 
so na koncertu spodbujali 
tudi mama Inge in brat Val 
ter številni prijatelji.

V nedeljo zvečer pa je 
Župnijska karitas Sv. Duh 
pri Škofji Loki povabila na 
dobrodelno prireditev, ki 
jo je gostil domači Kultur-
ni dom Ivana Cankarja. 

Odločila se je, da letos celot-
ni znesek zbranih prostovo-
ljnih prispevkov namenijo 
22-letnemu Aljoši Habjanu 
iz Selc pri Železnikih, ki je 
po nesrečnem skoku v vodo 
postal tetraplegik. Dobro-
delna prireditev je bila glas-
beno obarvana, nastopili pa 
so MPZ OŠ Cvetka Golarja, 
Pevski zbor Mašnce, MPZ 
Dih Sv. Duh ter kot osrednji 
gost večera Andrej Šifrer. 
Večer dobrote je ponovno 
povezovala Mateja Feltrin 
Novljan, prisotne je poz-
dravil tudi domači župnik 
Franci Alič, ki se je zahvalil 
vsem sodelujočim; zahva-
lila sta se jim tudi Aljoševa 
starša, ki sta bila prisotna na 
dogodku. 

GLASBA POVEZUJE
V Tea-ter baru na Jesenicah je v petek zvečer svoj prvi večji samostojni koncert pripravila Alja Wolte 
Sula, Župnijska karitas Sv. Duh pri Škofji Loki pa je v nedeljo organizirala dobrodelni glasbeni večer. 

Družina Wolte-Sula: oče Samir, mama Inge, Alja in brat Val Alja Wolte Sula je 24-letna pevka s Koroške Bele. 

Župnik Franci Alič in voditeljica dobrodelnega večera 
Mateja Feltrin Novljan / Foto: Tina Dokl

Andrej Šifrer in Aljoševa starša mama Anita in oče Tomaž 
Habjan / Foto: Tina Dokl

Mladinski pevski zbor Osnovne šole Cvetka Golarja /  Foto: Tina Dokl

Gaja Čebulj z Dovjega ni medicinska sestra. Posebej za 
pustno soboto pa se je specializirala za zdravljenje vse 
bolj razširjenega koronavirusa, ki je tisti dan razsajal 
v Mojstrani. Edinega pacienta je zdravila s posebnim 
cepivom – pivom Corona. / Foto: T. D. 
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

n JAZ, MIDVA IN MI

Danes je zadnji dan, ko se še lahko »napokamo«, potem pa 
sledi štirideset postnih dni, ko naj bi se vzdržali (vsaj) mesa.
 
Prekajena svinjska krača

Potrebujemo dober kilogram težko svinjsko kračo s kostjo, 
sol in sveže mleti poper. 

Kračo operemo pod vodo, jo osušimo s papirnatimi brisača-
mi in z vseh strani natremo s soljo in sveže mletim poprom. 
Začinjeno položimo v pekač, damo v pečico, ogreto na 180 
stopinj Celzija, ter jo pečemo uro in pol do 2 uri. Med peko 
jo večkrat obrnemo in prelijemo s sokom, ki se je nabral v 
pekaču. Zadnjih 15 minut peke temperaturo povišamo na 
200 stopinj, da se skorjica hrustljavo zapeče. Pečeno meso 
vzamemo iz pekača, ga pokrijemo s pokrovom, večjo skledo 
ali aluminijasto folijo in pustimo stati nekaj minut, da se 
mesni sokovi razporedijo. Kračo nato razrežemo in ponu-
dimo z izbrano prilogo.

Bogata krompirjeva solata

Potrebujemo kilogram krompirja, ki ga celega skuhamo, še 
vročega olupimo in narežemo v skledo za solato. Posolimo, 
polijemo z olivnim oljem in premešamo, da se napoji. Med-
tem nasekljamo 20 dag kislih kumaric, 2 jajci in 3 stroke česna. 
Ko se krompir malo ohladi, a je še vedno topel, mu dodamo 
nasekljane kisle kumarice, jajci in česen. Dodamo še poper, 
žlico gorčice, 3 žlice majoneze ter kis vloženih kumaric po 
okusu. Vse skupaj premešamo in lahko takoj postrežemo kot 
prilogo k pečeni svinjski krači.

Jogurtove miške z brusnicami

Potrebujemo jajce, žličko ruma, 1 jogurtov lonček (180 g) 
jogurta, 2 jogurtova lončka (200 g) moke, žličko naribane 
limonine lupinice, 60 g sladkorja v prahu, 50 g suhih brus-
nic, ščepec soli, pol vrečke pecilnega praška, olje za cvrtje in 
sladkor v prahu za posip.

V skledo ubijemo jajce, dodamo rum, limonino lupinico in 
jogurt ter zmešamo z električnim mešalnikom. V maso z 
metlico postopoma vmešamo sladkor v prahu, moko, suhe 
brusnice, sol in pecilni prašek. Vse skupaj dobro premešamo, 
da dobimo gladko testo brez grudic. Pustimo, da počiva 30 
minut. V večjem loncu segrejemo olje na 180 stopinj Celzija. 
Temperatura je prava, ko se okoli v olje potopljenega ročaja 
lesene kuhalnice začnejo delati mehurčki. Z jušno žlico, ki jo 
prej potopimo v vroče olje, zajamemo testo in ga položimo 
v olje. Miške v olju cvremo postopoma. Ko se zlato rjavo 
ocvrejo na eni strani, jih obrnemo in ocvremo še na drugi. 
Ocvrte miške poberemo iz olja, preložimo na krožnik, oblo-
žen s kuhinjskimi brisačami, in pustimo, da se odvečno olje 
odcedi. Še tople miške serviramo na velik krožnik ali pladenj, 
potresemo s sladkorjem v prahu in postrežemo. Lahko tudi 
maškaram, če bodo pozvonile pri vratih …

Erika Jesenko

Ponovno testenine
Testenine so priljublje-

na in hitro pripravljena 
jed, zato ni naključje, da se 
na našem jedilniku pojavi-
jo večkrat. Tokrat jih lahko 
pripravimo na mediteran-
ski način ali pa v kombina-
ciji s sirovo omako in pi-
ščancem.

Za pripravo testenin s če-
šnjevimi paradižniki in oli-
vami potrebujemo: 500 g 
poljubnih testenin, 4 stroke 
česna, 1 skodelico češnjevih 
paradižnikov, 100 g zelenih 
oliv, 2 žlici olivnega olja.

Testenine skuhamo v sla-
nem kropu in jih odcedi-
mo. Česen olupimo in se-
sekljamo. Češnjeve para-
dižnike narežemo na polo-
vico. Če imamo večje olive, 
tudi te večkrat prerežemo. 

V ponvi na olivnem olju po-
pečemo česen in nato pri-
mešamo odcejene testeni-
ne. Na hitro jih prepraži-
mo ter dodamo češnjeve 
paradižnike in olive. Pra-
žimo še kakšno minuto, 
da se vse sestavine poveže-
jo, in postrežemo. Po želji 
potresemo še z naribanim 
parmezanom.

Nasvet: Da bodo testenine 
res mediteranske, jim doda-
mo še nekaj rožmarina.

Za pripravo testenin s si-
rovo omako in piščancem 
potrebujemo: 500 g teste-
nin, 300 g piščančjega file-
ja, 1 žlico gorčice, 6 topljenih 
sirčkov, 2 dl mleka, sol in po-
per, muškatni orešček, 1 žli-
co limoninega soka, 2 žlici 
olivnega olja.

Piščančji file narežemo na 
kocke, ga solimo in popra-
mo ter premažemo z gor-
čico. Popečemo ga na oliv-
nem olju. Pečene piščančje 
kocke umaknemo iz ponve 

ter vanjo narežemo toplje-
ne sirčke in zalijemo z mle-
kom. Med stalnim meša-
njem kuhamo toliko časa, 
da se topljeni sirčki pov-
sem raztopijo, omaka pa se 

zgosti. Začinimo s ščepcem 
muškatnega oreščka in z žli-
co limoninega soka. V siro-
vo omako vrnemo pečenega 
piščanca ter vmešamo še ku-
hane in odcejene testenine.

Mojca Logar

Hvaležna sem, da si lahko 
omislimo zimske počitnice s 
smučanjem. 

Letos smo dolgo časa okleva-
li, bomo sploh smučali ali ne, 
saj ni nič snega, koliko nas bo 
še smučalo. Tako se je zgodilo, 
da smo na naše stalno smu-
čišče poklicali za rezervacijo 
hiše šele teden dni pred počit-
nicami. V dobri veri in v zna-
ku izkušenj iz preteklih let še 
nikoli, nikoli niso bile vse hiše 
na smučišču zasedene, pa jih 
je sedaj že več 25. Točno to se 
je zgodilo. Kako je to mogoče, 
vse zasedeno? Kaj pa sedaj? 
Kot da je konec sveta. Saj je 
smučišč še veliko, poiščimo 
kaj drugega. Ko smo pa tako 
razvajeni – hiša mora biti na 
smučišču, cena vozovnic je 
izjemno ugodna. Kje boš se-
daj dobil približno podobno 
nastanitev, cena vozovnic ni 
nikjer tako ugodna in temu 
primerno je tudi smučišče … 
Sprijaznili smo se z dejstvom, 
da ne bo konec sveta, in naredi-
li načrt dnevnih izletov. Hodili 
smo po hribih in imeli dnevne 
smučarske izlete. Najbolj nam 
je bil všeč Kanin, ki v povezavi 
s smučiščem Na Žlebeh (Sel-
la Nevea) nudi fantastično 
vzdušje gorskega smučišča. 
Obdan si z visokimi gorami in 
občutek smučanja med hribi 
na naravnem snegu je danes 
že skoraj spomin na preteklost. 
In mi prvič smučamo na tem 
smučišču? Čudovito, popolno. 
Vožnja nazaj domov je bila 
zame prava muka. Nisem 
mislila, da me to tako utrudi. 
Morda je tako tudi prav. Šele 
ko nečesa nimaš, ugotoviš, kaj 
ti to pomeni, se preizkusiš, ti 
to zares ustreza ali ne. Sedaj 

vem, kaj pomeni dopust, ko 
zamenjaš okolje. Meni ustre-
za mir, odmaknjeni kraji brez 
trgovin, restavracij in gostiln, 
kar je povsem običajna ponud-
ba turističnega središča. Do-
pust pomeni, da se nikamor ne 
mudi. Da lahko mirno poleža-
vam, kuham in jem, kadar mi 
paše, ne gledam na uro. Smu-
čanja imam štiri ure v celem 
dnevu več kot dovolj, ostalo pa 
je počitek, odklop, nič vožnje, 
dražljajev, nakupov. Zgodnja 
smuka takoj zjutraj, ko drugih 
smučarjev še ni, mi odtehta 
skoraj celodnevno potrebo po 
vijuganju. Odveč mi je poči-
vati v gostilnah, kjer je redko 
kakšna ponudba dobra. Kava 
je vodena, jabolčni zavitek brez 
okusa, cene so visoke, hrupna 
glasba se vije iz vsakega kota. 
Kakšen poseben gost sem jaz? 
Ko glavnina smučarjev odide 
ali imajo opoldanski počitek, se 
stacionarni gosti zopet lahko 
vrnemo na smučine brez gne-
če. In ko se dnevni gosti odpe-
ljejo domov, je na prelazu mir, 
visoke smreke, ki odsevajo svojo 
trdoživost. Kadar je jasno, opa-
zujem zvezde, ko sneži, gazim 
po novozapadlem snegu in se 
napajam z mirom. 

Kako dobro, da človek spo-
zna samega sebe. Potem mo-
raš biti dovolj iskren in po-
gumen, da temu slediš. In še 
nekaj sem sklenila, smučala 
bom tam, kjer bo sneg večino-
ma naraven. Smučati na be-
lem jeziku med travo, zvončki 
in trobenticami zame niso več 
zimske radosti. Za moj hobi 
ne bo treba porabiti toliko ele-
ktrike in vode. Bom pač spre-
menila svoje zimske navade.

Zimske počitnice
Janez Logar

Delež ozdravljenih rakovih 
bolnikov že dolgo časa naraš-
ča. Ko pa slišimo, da je naša 
diagnoza rak, se nam podere 
svet. V stanju šoka pozabi-
mo na statistiko in na zna-
nje zdravnikov, ki nam bodo 
pomagali. Še vedno najprej 
pomislimo rak = smrt. Umrl 
bom. Šok. Kako je mogoče, 
da je konec življenja?! Pa ne 
ravno jaz. Začne se pravi vi-
har – šok in strah, ki popolno-
ma prevzame naše telo, misli, 
čustva. Prihajajo neurejene, 
kaotične misli, kaj se je zgodi-
lo, kako bo z nami, kaj z na-
šimi najbližjimi, kako poteka 
zdravljenje, ali naj poizkusimo 
še alternativno zdravljenje. Ko 
ljudje po diagnozi raka malo 
zadihajo in se zberejo oziroma 
ko šok malo popusti, se začne 
čustvena groza. Ti ljudje do-
življajo zelo hude trenutke in 
čustvena stanja, viharji se lah-
ko hitro menjajo. Pojavi se jeza 
na situacijo (zakaj ravno jaz), 
na druge (vi ste pa zdravi), na 
zdravnike (sedaj boste pa vna-
šali te strupe vame), na boga 
(zakaj si to dopustil, saj nisem 
nikomur ničesar hudega sto-
ril …). Pride žalost (izguba 
zdravja, zavedanje minljivosti 
in smrti, prihaja slovo od vse-
ga, sedaj bo vse drugače, če 
bom sploh preživel …). Bolniki 
se samoobtožujejo in polivajo 
s krivdo (nisem zdravo živel, 
sam sem kriv, toliko slabih de-
janj za svoje zdravje sem delal 
…). Kmalu pride obup, malo-
dušje, ogromno je nemoči in 
dvomijo o vsem (nič se ne da 
več storiti, konec je, ne bom se 
več trudil, tako ali tako se bo 
slabo končalo, zdravniki niso 
vsemogočni …). Upravičeno so 

dodatno šokirani, ker jih niti 
najbližji ne razumejo. Kako 
to vidijo? Ker mi ne zdržimo 
ob njih.

Mi ne zdržimo teh hudih 
čustvenih stanj zraven njih. In 
kaj naredimo največkrat? Naj-
večkrat naredimo dve največji 
neumnosti. Začnemo svetova-
ti, kako naj se lotijo zdravlje-
nja, dokazujemo, kako je me-
dicina napredovala, kako se je 
pozdravil oni kolega z ne vem 
kakšno alternativo, skratka mi 
se postavljamo v vlogo zdravni-
kov. Bolnik tega od nas ne pri-
čakuje. Zato ima zdravnike. 
Druga neumnost (ker pač mi 
ne zdržimo čustvene bolečine 
ob takem bolniku) je, da ga za-
sipljemo s pozitivnimi mislimi: 
»Ti si res močan in boš to zmo-
gel. Ti samo pozitivno razmi-
šljaj in bo vse v redu. Ti bom 
prinesel knjigo o pozitivnih 
energijah vesolja, to veliko po-
maga. Veš, to je res rak, vendar 
kako zelo sem šele jaz trpel …« 

Bolnik si bo samo mislil: 
»Pojma nimaš. Vidim, da se 
ti niti ne sanja, kaj jaz do-
življam.« Ob vseh šokih in 
strahovih, ki jih ima, mu je 
še težje, ker nima ob sebi ra-
zumevajočih ljudi. Ali da bi 
se vsaj potrudili razumeti 
ga. Vedeti moramo, da se ra-
kovim bolnikom svet popol-
noma obrne na glavo. In to 
tako zelo celovito, da ga zdrav 
človek težko razume. Mi smo 
ob njih s svojimi očmi. Oni 
pa si nadvse želijo, da bi si 
vsaj malo obuli njihove čevlje. 
Naslednjič pogledamo, kako je 
biti ob hudo bolnem človeku.

Rak

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

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

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

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

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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7 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Nazorjeva ulica 1,  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 26. 2.

16.20 EMMA
18.40 KLIC DIVJINE
14.00, 20.30 PARAZIT

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 26. 2.

17.00, 19.00 KLIC DIVJINE
20.40 EMMA
19.30 PARAZIT
18.40 JEŽEK SONIC
16.00, 18.00 JEŽEK SONIC, sinhro.
16.30, 20.10 FANTAZIJSKI OTOK
17.20, 21.00 PTICE ROPARICE
17.40, 20.00 PODLI FANTJE ZA VEDNO
15.50 TAČKE NA PATRULJI 2: 
PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, 
sinhro.
15.30 DOLITTLE, sinhro.

LINHARTOVA DVORNA , RADOVLJICA

Sreda, 26. 2.
18.00 SLADKI REKVIEM
20.00 ZADNJA GORA

Četrtek, 27. 2.
18.00 APALAŠKA POT
20.00 TEŽA VODE

Petek, 28. 2.
18.00 ČOLITE
20.00 DALEČ STRAN; POČ; LOIC IN FLOLOPAPISI

Sobota, 29. 2.
18.00, 20.00 Nagrajeni film festivala

Nedelja, 1. 3.
16.00 JEŽEK SONIC, sinhro.
18.00 DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ
20.00 NEVIDNI ČLOVEK

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 25. februarja
18.00 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

Sreda, 26. februarja
19.30 Goran Vojnović: RAJZEFIBER (v dvorani PGK)

Četrtek, 27. februarja
19.30 Florian Zeller: OČE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 26. februarja, in četrtek, 27. februarja
18.00 Gimnazija Jesenice: 9. Dramski festival

GLEDALIŠKI SPORED

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
25. 2.

3/13 °C

Nedelja 
1. 3.

–2/8 °C

Sreda 
26. 2.

Četrtek
27. 2. 

Petek
28. 2. 

Sobota
29. 2.

1/7 °C –1/8 °C 0/9 °C 2/11 °C

Ponedeljek 
2. 3.

Torek
3. 3.

Sreda
4. 3.

Četrtek
5. 3.

–3/8 °C –2/9 °C –1/9 °C 0/9°C

25. 2. tor. Matija, pust 6.49 17.42

26. 2. sre. Sergij 6.47 17.43 

27. 2. čet. Andrej        6.46 17.44           

28. 2. pet. Gabrijel 6.44 17.46

29. 2. sob. Modest 6.42 17.47

1. 3. ned. Albin 6.40 17.49

2. 3. pon. Janja 6.39 17.50

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi v 
okviru projekta Stara hi-
šna imena pripravljajo dru-
gi del projekta, v okviru ka-
terega bodo organizirali dve 
srečanji z domačini, na kate-
rih jim bodo predstavili po-
men in izvor hišnih imen, 
ter pregledali in dopolnili se-
znam do zdaj zbranih imen 
v naseljih. Prvo srečanje, ki 

bo namenjeno prebivalcem 
naselij Gmajnica, Gora, Ko-
mendska Dobrava, Mlaka in 
Podboršt, bo potekalo v pe-
tek, 6. marca, ob 19. uri. Dru-
go srečanje, na katerem bo 
govora o hišnih imenih v na-
seljih Breg, Klanec, Komen-
da, Nasovče in Potok, pa bo v 
petek, 13. marca, prav tako ob 
19. uri. Obe srečanji bosta v 
sejni sobi Občine Komenda, 
Glavarjeva cesta 104. 

Še zbirajo hišna imena

Urša Peternel

Jesenice – Potem ko so ob 
lanski stoti obletnici rojstva 
jeseniške slikarke, žive-
če v Parizu, Marjance Da-
kskofler Savinšek (1919–
2018) pripravili muzejski 
večer, so zdaj v Gornjesa-
vskem muzeju Jesenice od-
prli še razstavo njenih del ter 
izdali razstavni katalog.

Na ogled je trideset izbra-
nih likovnih del, pisma, pla-
kati, zapisi, skicirke, tudi 
kovček s čopiči in barva-
mi. »Vsa dela so na Jeseni-
ce prišla marca 2018, po sli-
karkini smrti (umrla je v 99. 
letu starosti). Še pred smrtjo 
se je odločila, da na Jeseni-
ce prideta dve večji sliki. Pre-

ostala njena zapuščina pa je 
bila zaupana v hrambo Gor-
njesavskega muzeja po nje-
ni smrti. Za to so zaslužni 

njen oskrbnik dr. Janez 
Zorc, ki dela kot astrofizik 
na inštitutu v Parizu, Irena 
Koršič in Vanja Kržan. Bili 
smo zelo presenečeni, ko je 
prispelo več kot 180 likovnih 
del, večina v tehniki olje na 
platno, gvaž, tudi risbe, pas-
teli, risbe s tušem. Vsa dela 
smo evidentirali, dokumen-
tirali in obdelali ter vključili 
v katalog,« je povedal Aljaž 
Pogačnik, kustos Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice. 

Poleg likovnih del in oseb-
nega dokumentarnega gra-
diva je na razstavi orisa-
na tudi slikarkina življenj-
ska pot. Rojena je bila leta 
1919 na Jesenicah, prva li-
kovna dela je ustvarila že kot 
deklica. Leta 1951 je odšla 

v Francijo, kjer je zaključi-
la dve umetniški akademi-
ji. Sledilo je razstavljanje in 
sodelovanje na skupinskih 

razstavah po pariških gale-
rijah, kjer je žela priznanja 
in nagrade. Kasneje so jo kot 
priznano slikarko vabili na 
razstave v Franciji, Nemčiji, 
Italiji, Argentini in Združe-
nih državah Amerike, njene 
slike pa so našle pot v različ-
ne galerije, muzeje in števil-
ne zasebne likovne zbirke. 

Po besedah Aljaža Pogač-
nika si v muzeju želijo evi-
dentirati prav številna dela, 
ki se nahajajo v zasebnih 

zbirkah. Na lanski javni po-
ziv se je že odzvalo veliko la-
stnikov likovnih del, tako 
z Jesenic kot iz drugih kra-
jev Slovenije. Ogromno del 
je tudi v zasebnih zbirkah v 
tujini. Po besedah Aljaža Po-
gačnika dela želijo zgolj evi-
dentirati, tako da bo vpogled 
v slikarkin celotni opus jav-
no dostopen. Leta 2023 na-
črtujejo še eno razstavo, ki bi 
jo radi obogatili tudi z deli iz 
zasebnih zbirk.

Poklon jeseniški slikarki
V Kosovi graščini na Jesenicah je na ogled razstava jeseniške slikarke, ki je večino življenja preživela  
v Parizu, Marjance Dakskofler Savinšek. 

Kustos Aljaž Pogačnik z razstavnim katalogom, posvečenim 
Marjanci Dakskofler Savinšek

To je prva razstava del Marjance Dakskofler Savinšek 
na Jesenicah in šele druga v Sloveniji; edinkrat je 
razstavljala leta 1949 v Tolminu.



Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 14. februarja 2020, je bilo podjetje FINKRAM, d. o. o. 
Geslo križanke je bilo: VEČER MEDITERANSKE GLASBE. Nagra-
jenci, ki prejmejo eno vstopnico za koncert Mediteranske-
ga večera z Manco Špik in Erosi v petek, 28. februarja 2020, v 
Cerkljah, so: Tina Nastran iz Selc, Marija Lazar z Visokega in 
Elizabeta Jagodic iz Cerkelj. Nagrajenkam čestitamo!

Serviser transportnih hladilnih naprav, m/ž (Industrijska cona Hrastje, Kranj) 
Vse zainteresirane vabimo, da se pridružijo našemu kolektivu. Delovne naloge: vgra-
dnja in servisiranje hladilnih naprav na vozilih last strank. Frimag, d. o. o., Hrastje 52j, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev, m/ž (Naklo) 
Opis delovnega mesta: pripravljanje ustreznega materiala, izvajanje kontrole kako-
vosti vhodnega materiala, menjavanje in nastavljanje orodij ter upravljanje strojev, 
organiziranje, koordiniranje in spremljanje ostalih operacij dela ... Zaposlitev za dolo-
čen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, pričetek dela je možen takoj. Gu-
banc, d. o. o., Podbrezje 164, Podbrezje, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 14. 3. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

IT in uporabniška podpora strankam, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: podpora uporabnikom po telefonu ali prek oddaljene povezave, prodaja, 
uvajanje in reševanje zahtev na terenu pri novih in obstoječih strankah, delo z baza-
mi podatkov (SQL), delo v poslovnih aplikacijah Vasco Windows, spletnih aplikacijah 
in lastnih mobilnih rešitvah Android, sodelovanje pri razvoju novih in razširitvi obsto-
ječih projektov. Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 
8. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Diplomirane medicinske sestre/zdravstvenik in asistentke/asistenti v negi, m/ž 
(Gablitz, Avstrija) 
Za dopolnitev negovalne in oskrbovalne ekipe iščemo marljive diplomirane medicin-
ske sestre/zdravstvenike in asistentke/asistente v negi. Postanite sodelavec v uspe-
šnem krščanskem podjetju in cenjen član naše prizadevne ekipe! Marienheim Gabli-
tz, Hauersteigstrasse 51, 3003 Gablitz, Austrija. Prijave zbiramo do 1. 3. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Slaščičar, m/ž (Zbilje) 
Od kandidatov pričakujemo: izobrazbo gostinske smeri slaščičar, znanje iz priprave 
tort in sladoleda, delovne izkušnje na enakem oz. primerljivem delovnem mestu. Do-
tik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 23. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Preddelavec, m/ž (Rateče) 
Opis del in nalog: skrb za nemoteno delo in materialno oskrbo na rotorski liniji, so-
delovanje pri menjavi tipa rotorja ... Domel, Elektromotorji in gospodinjski apara-
ti, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 15. 3. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Varnostnik, m/ž (Kranj)
Kot del tima bo izbrani kandidat: opravljal varovanje ljudi in premoženja, opravljal 
delo varovanja na javnih prireditvah. Valina varovanje, d. o. o., Litijska cesta 45, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 24. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Prodajalka-lepotna svetovalka, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo, ljubezen do kozmetike in narave, smi-
sel za delo z ljudmi, prijaznost in komunikativnost, smisel za timsko delo, samoinicia-
tivnost in odlične prodajne veščine, pripravljenost na učenje, znanje angleškega jezika, 
obvladanje osnovnega dela z računalnikom in blagajno. Stillmark, d. o. o., Cigaletova 
11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Več prostih delovnih mest, m/ž (Kranj) 
Za Hipermarket Kranj Primskovo iščemo več novih sodelavcev: mesarji, kuharji, pro-
dajalci v ribarnici, prodajalci. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 4. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser brizgalnih strojev/serviser strojev in opreme za predelavo plastičnih mas,
m/ž (celotna Slovenija) Smo uspešno podjetje z zastopanjem enega največjih proi-
zvajalcev brizgalnih strojev. Za nedoločen čas s poskusnim delom zaposlimo osebo z 
znanjem elektronike in/ali mehatronike. Vaše delavne naloge bodo obsegale posta-
vitev in zagon novih strojev, opravljanje diagnostike in popravila, izvajanje vzdrževal-
nih del ter tehnično svetovanje. Lakara, d. o. o., Zminec 20a, 4220 Škofja Loka. Prija-
ve zbiramo do 19. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Dvor Jezeršek, Brnik) 
Pričakujemo: zaključeno izobrazbo gastronomske ali živilske smeri, vsaj 2 leti izkušenj 
z delom v a la carte kuhinji, poznavanje področja priprave hrane, urnost, natančnost 
in iznajdljivost, vestnost, zanesljivost in samostojnost pri delu, osebna urejenost in 
čistoča. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 20. 
3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor kakovosti, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: spremljanje kakovosti proizvodnega procesa, izvajanje meritev 
vzorčnih proizvodov, odobritev proizvodnega procesa, opremljenost stroja s kontro-
lno dokumentacijo. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 26. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoserviser, m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo sodelavca v avtomehanični delavnici TipStop Vianor Škofja Loka. Petrol, d. 
d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 3. 2020. 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

predstavitev
DVA GORENJCA O ŠPARANJU
Marko Juhant, Pavel Rihtaršič
torek, 25. 2., ob 19.00, dvorana

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

pogovor
ZNANOST NA CESTI: NAŠE PRIHODNO-
STI NA PLANETU, KI NE RASTE
Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Jan Grilc
sreda, 26. 2., ob 19.00, dvorana

kviz
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 27. 2., ob 19.00, dvorana
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

LEPA bukova drva, tel.: 041/841-632  
 20000474

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 20000438

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

KMETIJSKI traktor ter ostalo mehani-
zacijo, tel.: 031/562-809 20000480

TRAKTOR in pomožne priključke, tel.: 
041/680-684 20000486

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir rudolf, tel.: 031/513-
678 20000483

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

JAGNETA, tel.: 041/910-234  
 20000485

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

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

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

Rezultati 16. kroga – 23. februarja 2020
3, 10, 11, 15, 26, 32, 38 in 18

Loto PLUS: 2, 3, 6, 10, 25, 27, 35 in 19
Lotko: 0 3 2 2 3 0

Sklad 17. kroga za Sedmico: 720.000 EUR
Sklad 17. kroga za PLUS: 440.000 EUR
Sklad 17. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20000301

KUPIM

KRAVO s teletom ter telice, tel.: 
031/410-418 
 20000482

OSTALO
PRODAM

ZEMLJO za na vrt, cena 18 EUR, 
možna dostava v okolici Kranja, tel.: 
031/505-151 
 20000465

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AS Grad Bled, Partizanska c. 8, Bled 
za pašno sezono 2020 išče pastirja/-
-ico na planini Lipanca - Pokljuka, tel.: 
051/322-879  
 20000406

IŠČEM

IŠČEM DELO – tri trgovke z izkušnja-
mi, iz BiH, iščemo resno delo, tel.: 
031/487-361 
 20000481

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000484

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000305

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d.o.o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 20000459

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20000302

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 20000461

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Pustna povorka
Hotemaže – KUD Hotimir vabi danes, v torek, 25. februar-
ja, ob 17.30 na pustno povorko skozi vas. Zbor bo pred Do-
mom vaščanov in gasilcev Hotemaže, sklenili pa jo boste s 
kresnim ognjem na običajnem mestu.

Pripovedke ob peči: Boleča sreča 
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 26. februarja, se bo ob 19. uri v 
Škroparjevi hiši začel pripovedni večer za odrasle z naslo-
vom Pripovedke ob peči: Boleča sreča.

PREDSTAVE

Predstava za vsako priložnost
Tržič – V četrtek, 27. februarja, bo ob 19. uri v Kulturnem 
centru Tržič za Četrtkov tržiški abonma in izven glasbena 
komedija Jureta Kavasa Predstava za vsako priložnost. Igra-
ta Lado Bizovičar in Gašper Konec.

Glavko in Zbrk: Lunožer
Tržič – V Kulturnem centru Tržič se bo v soboto, 29. februar-
ja, ob 11. uri začela igrana predstava za otroke Jureta Kavasa 
Glavko in Zbrk: Lunožer. Predstava je za Tržiški abonmajček 

in izven, namenjena je otrokom od tretjega leta starosti da-
lje in traja trideset minut.

PREDAVANJA

Vzpon na Elbrus
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, 25. februar-
ja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Nakelčan Uroš Feldin bo 
zbranim predstavil vzpon na najvišjo goro Evrope, Kavkaza 
in Rusije Elbrus. 

RAZSTAVE

Sledi sopotij
Kranj – Jutri, v sredo, 26. februarja, bo ob 20. uri v Galeriji 
Pungert, na koncu starega dela mesta Kranja, odprtje foto-
grafske razstave dr. Draga Paplerja Sledi sopotij. Z razsta-
vo avtor obeležuje 40-letni jubilej kulturno-umetniškega 
ustvarjanja in bližajoči se okrogli življenjski jubilej, obogatil 
pa jo je z verzi iz pesniške zbirke Sopotja. Razstava bo na 
ogled do 17. marca.

Kranjska Gora – V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori bo v 
sredo, 26. februarja, ob 17.30 delavnica kuhanja žgancev, ki jih 
bodo udeleženci na klasičen in koroški način kuhali v družbi 
Tonke Zadnikar, oskrbnice številnih planinskih koč, trenutno 
Tonkine koče pod Vršičem. Zadnikarjeva je tudi gornica, ma-
ratonka, popotnica, prava gorenjska »korenina«, ki je zadnji 
rojstni dan praznovala kar v steni Mojstrovke. Pripravo različ-
nih vrst žgancev bo prav gotovo zabelila s svojim energičnim 
pripovedovanjem. Delavnico organizira Gornjesavski muzej 
Jesenice. Prijave niso obvezne, so pa zaželene na e-naslov 
muzej.liznjek@gmj.si, lahko pa po telefonu na 083806732.

Delavnica kuhanja žgancev
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Anketa

Jasmina Tirović, Cerklje:

Običajno na spletu preverim, 
kakšne so aktualne maske. 
Letos sem se našemila v Mi-
niona. Pust danes pomeni 
predvsem zabavo in sladka-
nje s krofi. Udeležila sem se 
pustne zabave v Kranju. 

Tone Okorn, Šenčur:

Sem strojevodja Šenčurvaja, 
vlaka, ki vozi po šenčurskem 
drugem tiru. Letos je sicer 
kriza, ker ni zime, tempera-
ture so previsoke. Maškare 
smo se zato odločile, da 
bomo tokrat zimo priklicale. 

Lojze Zrim, Šenčur:

Od otroštva dalje se vsako 
leto oblečem v maškaro – za-
radi spoštovanja do tradicije 
tega lepega praznika. Zadnjih 
dvajset let sem praporaš v 
društvu Godlarji in s pono-
som hodim na čelu povorke. 

Mija Šmid, Hotemaže:

Že dve leti zaporedoma sem 
kot klovnesa del pustne po-
vorke Godlarjev. Biti maškara 
je zabavno, lahko se oblečeš 
in namažeš, kakor želiš, drugi 
pa te ne prepoznajo. Odlična 
lastnost pusta so tudi krofi. 

Maša Likosar

Pretekli konec tedna je bil v 
znamenju pustnih norčij in v 
številnih gorenjskih krajih so 
potekale pustne povorke. V 
Šenčurju, kjer so eno največ-
jih pripravili Godlarji, so nam 
obiskovalci v pustnih oblači-
lih povedali, v kaj se običajno 
našemijo in kaj letos, ko zime 
ni, odganjajo. / Foto: Primož Pičulin

Maškare letos 
zimo privabljajo 

Mateja Gruden, Britof:

Vsako leto se oblečem v dru-
go pustno obleko, ki si jo iz-
delam sama. Letos sem srna. 
Obujam spomine na čase, 
ko sem bila otrok in smo de-
jansko odganjali zimo, danes 
pa jo moramo privabljati. 

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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info@g-glas.si

Danes bo pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik. Jutri bo 
oblačno s padavinami, lahko tudi zagrmi. V gorah bo snežilo, 
ob močnejših padavinah bo lahko tudi v nižinah dež prehajal 
v sneg. V četrtek bo precej jasno, zjutraj bo po nižinah megla.

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

Simon Šubic

Spodnji Brnik – Generalna 
direktorica policije Tatjana 
Bobnar je včeraj ob prisotno-
sti predsednika vlade Marja-
na Šarca in notranjega mi-
nistra Boštjana Poklukar-
ja, ki opravljata tekoče po-
sle, Letalski policijski eno-
ti (LPE) tudi uradno predala 
nov dvomotorni helikopter 
AugustaWestland AW 169, 
ki je sicer v policijskem han-
garju na brniškem letališču 
že od oktobra lani, uporab-
ljati pa ga bodo začeli maja, 
ko se bodo v LPE dokonč-
no usposobili za njegovo 
upravljanje in vzdrževanje. 
Sodoben večnamenski tran-
sportni helikopter, kakršne-
ga uporabljajo tudi v norve-
ški, britanski, argentinski in 
ameriški policiji, je prime-
ren za najzahtevnejše poli-
cijske naloge, je ob tem po-
udarila Bobnarjeva. Napre-
dna tehnologija novega dvo-
motornega helikopterja, ki 
je stal 14,6 milijona evrov, 
med drugim omogoča dnev-
no, nočno, instrumentalno 
letenje in letenje z uporabo 
očal za nočno gledanje.

V policiji so zadnji helikop-
ter nabavili leta 2007, zadnji 
večnamenski transportni 

helikopter pa daljnega 1987, 
zato so na novo plovilo že 
težko čakali. »Nova pridobi-
tev je pomembna tudi zaradi 
neplovnosti obstoječih heli-
kopterjev. V LPE imajo tre-
nutno sedem helikopterjev, 
od katerih so le trije plovni,« 
je poudarila Bobnarjeva. 

»Ključni dolgoročni cilj je 
zagotoviti varno delo v letal-
ski enoti, zato se že priprav-
ljamo za nakup novega več-
namenskega helikopterja, s 
čimer bi se uresničila mo-
dernizacija transportnih in 
delovnih zmožnosti. Čez ne-
kaj let pa se nadejamo tudi 

posodobitve dveh patruljno-
-izvidniških helikopterjev, 
ki sta namenjena za tipične 
policijske naloge,« je še do-
dala. 

Glavne prednosti helikop-
terja AgustaWestland AW 
169 pred drugimi helikop-
terji istega razreda so velika 
hitrost križarjenja, ogromna 
zaloga moči in fleksibilnost 
opreme za različne naloge, 
poudarjajo v policiji. Ima so-
dobno in najbolj prilagodlji-
vo potniško kabino v tem ra-
zredu helikopterjev in zelo 
dobro vidnost iz helikopter-
ja. Izpolnjuje vse trenutne 
standarde glede letalske var-
nosti in hrupa, kar v praksi 
pomeni znatno boljše zmo-
gljivosti na višini, večjo var-
nost ob odpovedi enega mo-
torja, prelete na različne na-
loge pa opravi bistveno hit-
reje. Z njim bodo opravljali 
predvsem transportne nalo-
ge, kot so prevozi osebja po-
licije, desantiranje in evaku-
acija bojnih skupin, varo-
vanje državne meje, prevoz 
opreme in zunanjega tovo-
ra. Zaradi zmožnosti samo-
stojnega lebdenja ter opre-
mljenosti z vitlom in nosi-
li pa je helikopter uporaben 
tudi za hitro in varno reševa-
nje v gorah. 

Na helikopter že težko čakali
V Letalski policijski enoti so včeraj tudi uradno prevzeli nov večnamenski transportni helikopter 
AugustaWestland AW 169, ki je stal 14,6 milijona evrov.  

Zmogljivosti novega helikopterja so včeraj na 
brniškem letališču predstavili v prikazni vaji evakuacije 
poškodovanega policista. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – »Želimo uskladiti 
plače, ki niso bile usklajene 
že lani, tudi letos pa še nis-
mo prišli do ustrezne uskla-
ditve. Prav tako nismo zado-
voljni s sistemom napredo-
vanja. Naša zahteva je tudi, 
da je izhodiščna plača ena-
ka vsaj minimalni plači,« je 
na začetku srečanja okoli sto 
nezadovoljnih delavcev Ko-
munale Kranj z direktorjem 
Matjažem Berčonom na Za-
rici poudaril predsednik sin-
dikata Branko Roblek in do-
dal, da je okoli sto delavcev 
že podpisalo zahtevo za viš-
je plače, podpise pa še ved-
no zbirajo.

»Tudi jaz se ne morem 
strinjati s plačami, kot so 
v Komunali Kranj, zlati na 

najslabše plačnih delovnih 
mestih. Zato sem že decem-
bra lani, ko smo pripravlja-
li prvi osnutek za leto 2020, 
predvidel, da se osnovni 
plačni razredi od prvega do 
dvajsetega uskladijo s prvim 
aprilom. Izračunali smo 
tudi finančne posledice za 
tako potezo in to umestili v 
drugo verzijo plana. Tako 
skupščini kot svetu ustano-
viteljev je bilo to že predsta-
vljeno,« je pojasnil direktor 

Matjaž Berčon in dodal, da 
bo šele po soglasju lahko s 
sindikatom podpisal takšen 
aneks h kolektivni pogodbi. 
»Trenutno se še ne nahaja-
mo v takšni situaciji, da bi si 
lahko iz tekočega poslovanja 
privoščili tako veliko poveča-
nje mase plač,« je tudi pove-
dal direktor Berčon in dodal, 
da je bilo minulo leto zaklju-
čeno z izgubo. 

Zbrane je nato nagovoril 
tudi predsednik skupščine 
Komunale Kranj Zoran Ste-
vanović in dejal, da je ob pre-
vzemu funkcije najprej zah-
teval dvig plač, in to ob tem, 
da se ne dvignejo cene po-
ložnic. »Zaradi neodgovor-
nega dela direktorja je bila 
danes izredna skupščina 
Komunale Kranj in direktor 
Matjaž Berčon je bil razre-

šen,« je povedal Stevanović 
in dodal, da bo moral novi 
direktor to izpeljati v skla-
du z zakonom. Predsedni-
ca Sveta gorenjskih sindika-
tov Nežka Bozovičar je nato 
povedala, da so v sindikatu 
že lani opozarjali na to, da je 
treba osnovne plače uskladi-
ti z dvigom po kolektivni po-
godbi dejavnosti. »To je ob-
veznost, in ne dobra volja 
Komunale Kranj,« je pouda-
rila Bozovičarjeva.

Protest zaradi plač
Na Zarici so se včeraj popoldne zbrali 
nezadovoljni delavci Komunale Kranj, ki zahtevajo 
predvsem višje plače.

Zaposleni na Komunali Kranj so se zbrali na Zarici in 
zahtevali višje plače.


