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67 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Kranjski Demos išče 
zgodovino
V Kranju bi radi raziskali in javno 
predstavili delovanje združene 
opozicije Demos v Kranju. S tem 
namenom je lani nastal študijski 
krožek Kranjski Demos, ki ga vodi 
zgodovinar Jože Dežman iz Go-
renjskega muzeja.

2

GORENJSKA

Draga vožnja na delo 
v Avstrijo
»DARS je očitno ugotovil, da se 
vse več ljudi vozi v službo v Avstri-
jo,« so ogorčeni vozniki, ki se sko-
zi predor Karavanke vozijo na delo 
v Avstrijo. Letni strošek cestnine 
za predor se je zanje povečal s ti-
soč na prek dva tisoč evrov.

4

GORENJSKA

V gozdu se čas ustavi
V Hiši kulture na Gorenjskem gla-
su je bilo predavanje o gozdni te-
rapiji. V novo terapevtsko metodo 
– gozdno terapijo sta se poglobila 
in jo predajata naprej diplomirana 
inženirja gozdarstva Tannja Yrska 
in Jakob Šubic iz Zavoda PraNa iz 
Preddvora.
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PRILOGA

Prešernov smenj
Prešernov smenj bo tokrat že dva-
najsto leto zapored oživil spomin 
na 19. stoletje in našega največje-
ga pesnika. Iz skromnih začetkov 
se je razvil v najbolj prepoznane 
dogodke ob kulturnem prazniku, 
ki privabljajo v stari Kranj veliko 
obiskovalcev.

13 - 16

VREME

Danes in jutri bo  
pretežno oblačno, danes 
bo možno rahlo sneženje. 
V četrtek bo poslabšanje  
s padavinami. 

-5/-3 °C
jutri: pretežno oblačno

Simon Šubic

Ljubljana – Specializirano 
državno tožilstvo je po po-
ročanju nekaterih medijev 
pred dnevi vložilo obtožbo 
(ni še pravnomočna) zoper 
nekdanjega evroposlanca 
Zorana Thalerja zaradi do-
mnevnega jemanja podku-
pnine, za kar je zagroženo 
do pet let zapora.  

Obtožba je povezana z 
razkritjem afere v angle-
škem Sunday Timesu mar-
ca 2010. Angleški novinarji 

so namreč pod krinko lobi-
stov štirim evropskim po-
slancem ponujali plačilo, 
če vložijo amandma v zako-
nodajni postopek evropske-
ga parlamenta, dogovarja-
nje pa so skrivaj posneli. Po-
leg Thalerja so novinarji na-
govarjali še tri evroposlance. 
Avstrijca Ernsta Strasserja 
so zaradi tega na Dunaju na 
prvi stopnji obsodili na štiri 
leta zapora, vendar je vrhov-
no sodišče pred meseci sod-
bo razveljavilo. 

Zoper Thalerja 
vložili obtožbo
Specializirano državno tožilstvo je presodilo, da 
je bila vloga nekdanjega evropskega poslanca 
Zorana Thalerja v aferi, pred slabimi tremi leti 
razkriti v angleškem Sunday Timesu, dovolj 
obremenilna za vložitev obtožbe.  

Boštjan Bogataj

Kranj – Nadzorni svet Go-
renjske banke je na petkovi 
seji sprejel sklep o predča-
snem prenehanju manda-
ta predsednika uprave Go-
razda Trčka zaradi odhoda 
v pokoj. Na njegovo mesto 
je kot nadomestnega člana 
in predsednika uprave ime-
noval Andreja Andoljška 
(do sedaj član uprave Save, 
ki je največja lastnica ban-
ke), ki je pred tem odstopil 
kot predsednik nadzornega 
sveta banke. V upravo banke 
sta bila imenovana še Mojca 

Osolnik Videmšek in Hans 
Hermann Lotter, za kate-
ra bo nemudoma začet po-
stopek za pridobitev licence 
Banke Slovenije. Član upra-
ve ostaja Srečko Korber.

Zakaj se je na hitro in sre-
di mandata odločil za odstop 
in odhod v pokoj, smo vče-
raj želeli vprašati Trčka, ven-
dar se na naš telefonski klic 
ni odzval. Ali je šlo za priča-
kovano menjavo, smo vpra-
šali začasnega predsednika 
uprave Andreja Andoljška. 
Sredi meseca je namreč na 
srečanju uprave Save z no-
vinarji povedal, da bodo o 

usodi Trčka, ki ga je tik pred 
novim letom ovadila poli-
cija, nadzorniki razpravlja-
li kmalu, vendar tako hitre 
menjave ni napovedal. »Tež-
ko bi trdil, da je bilo imeno-
vanje za nadomestnega čla-
na in predsednika uprave 
Gorenjske banke pričako-
vano, se je pa nadzorni svet 
nemudoma odzval in ukre-
pal skladno z v zakonu pred-
videnim ukrepom,« je odgo-
voril včeraj.

Andoljška smo vprašali 
še, ali se bo potegoval za li-
cenco Banke Slovenije.

Menjava na vrhu Gorenjske banke
Na vrhu Gorenjske banke je Gorazda Trčka, ki je v petek odstopil, začasno 
nadomestil dosedanji prvi nadzornik Andrej Andoljšek. Bi razloge za odstop 
lahko iskali v policijski ovadbi Trčka?

Andrej Andoljšek, prejšnji teden član uprave Save in prvi nadzornik Gorenjske banke, od 
včeraj začasni predsednik uprave Gorenjske banke / Foto: Gorazd Kavčič�2. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
so smučarji skakalci na tek-
mah svetovnega pokala tek-
movali na Japonskem, kjer so 
se znova izkazali naši orli na 
čelu s Petrom Prevcem. Peter 
je v Saporu zmagal na sobo-
tni prvi tekmi ter osvojil dru-
go mesto na nedeljski tekmi, 
ko je slavil Jernej Damjan in 
bil tretji Robert Kranjec. 

Z novo zmago je mladenič 
iz Dolenje vasi Peter Prevc 
oblekel tudi rumeno majico 
vodilnega v svetovnem po-
kalu ter potrdil, da je ta hip 
najboljši na svetu, čeprav so 
na tekmah v Saporu manj-
kali nekateri najboljši.

Uspešen skakalni konec tedna
Medtem ko so naši smučarji skakalci s kar dvema zmagama navdušili na tekmi svetovnega pokala v 
Saporu, so se naša dekleta izkazala v Planici, kjer so dosegla lep ekipni uspeh.

Naša dekleta, med njimi tudi Maja Vtič, so navdušile množico navijačev v Planici.�10. stran �12. stran



2 Gorenjski glas
torek, 28. januarja 2014AKTUALNO info@g-glas.si

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANKO GOLMAJER iz Kamne Gorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

V anketi je sodelovalo 105 
prebivalcev Golnika in oko-
liških vasi. Anketirane smo 
vprašali, če jim je všeč loka-
cija pošte. Zanimalo nas je 
tudi, ali je potreben nov plo-
čnik med Golnikom in Gori-
čami in ali je na Golniku 

potrebna nova čistilna na-
prava, saj sedanja ne deluje.

Dve tretjini vprašanih 
menita, da je lokacija poš-
te ustrezna, tretjina sodelu-
jočih pa bi želela prestavitev 
pošte drugam.

Da je potreben nov ploč-
nik med Golnikom in Gori-
čami, meni večina, kar 86 

odstotkov anketiranih, osem 
odstotkov vprašanih se s tem 
ne strinja.

Da je potrebna nova čis-
tilna naprava, je odgovorilo 
sedemdeset odstotkov sode-
lujočih, pet odstotkov vpra-
šanih meni, da ni potrebna, 
četrtina anketiranih na vpra-
šanje ni odgovorila.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas še 
niste naročeni, smo ponudi-
li brezplačno 14-dnevno pre-
jemanje časopisa. Če bi se 
želeli pridružiti krogu naro-
čnikov in si ob tem izbrati 
tudi lepo darilo, nas pokličite 
v Klicni studio v Škofjo Loko 
na številko 04/51 16 440. 

Pločnik med Goričami in Golnikom
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Na slovenski kulturni praznik, v soboto, 8. februarja, si ob 19. uri 
v Cineplexx kinematografu v Tuš centru v Kranju lahko ogledate 
neposreden prenos opere Rusalka iz Metropolitanske opere 
v New Yorku. Cineplexx enemu naročniku Gorenjskega glasa 
podarja 2 vstopnici za ogled Rusalke. Nagradno vprašanje je: Iz 
katere operne hiše si bomo lahko v živo v kinematografih Cine-
plexx ogledali operno predstavo Rusalka? Odgovore s svojimi 
podatki najkasneje do četrtka, 6. februarja, pošljite na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri za vstopnice za ogled razstave Tito so med 
številnimi sodelujočimi srečo pri žrebu imeli Nada Pogačnik 
iz Kranja, Franc Oblak iz Poljan, Darko Jakop iz Nakla, Slavka 
Zupan iz Radovljice in Mihela Košir iz Kranja. Pravilni odgovor 
je bil, da se je Tito rodil leta 1892 v Kumrovcu. Nagradna igra 
za knjigo Jedilnik druge gasilke brigade, v kateri ste bili skoraj 
vsi sodelujoči složni, da je brezmesna prehrana zdrava, je 
srečo pri žrebu imela Anica Rogač iz Radovljice. Čestitamo!

Operna predstava Rusalka

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – K sodelovanju je 
povabil tiste, ki so ob kon-
cu osemdesetih let prej-
šnjega stoletja delovali v 
strankah združene opozi-
cije Demos, ki razpolagajo 
z dokumenti iz tistega časa 
in lahko z lastnim pričevan-
jem pomagajo zapisati zgo-
dovino časa, ko se je priprav-
ljalo osamosvajanje sloven-
ske države. Tako sodeluje-
jo: Ivo Bizjak, Florjan Bulo-
vec, Franc Čebulj, Branko 
Grims, Vitomir Gros, Dar-
ko Jarc, Miro Kozelj, Peter 
Metlikovič, Vlasta Sagadin, 
Andrej Šter, Andreja Valič 
Zver, Peter Vencelj. Večina 
njih se je udeležila srečan-
ja, na katerem so se prejšnji 
teden dogovorili o tem, kako 
bodo zbrali gradiva, potre-
bna za publikacijo o kranj-
skem Demosu.

Kot eden prvih virov, ki 
kaže na nastanek Demo-
sa v Kranju, služijo podpi-
si v podporo odboru za var-
stvo človekovih pravic, ki so 
ga konec osemdesetih let 
osnovali v obrambo četve-
rici obtoženih na vojaškem 
procesu: Janši, Borštnerju, 
Tasiču in Zavrlu. Več tisoč 
podpisnikov je namreč iz 
Kranja, je povedal Jože Dež-
man. Sledijo zapisniki, ki 
kažejo na nastanek posa-
meznih opozicijskih strank: 
Slovenske demokratične 
zveze, Slovenske kmečke 
zveze, Slovenske obrtniške 
stranke, Slovenskih krščan-
skih demokratov, Socialde-
mokratske zveze Slovenije 

in Zelenih Slovenije. Vse 
te so se združile v Demos, 
združeno opozicijo na drža-
vni ravni, pa tudi v Kranju, 
kjer so začeli na potrebo po 
demokratizaciji opozarja-
ti z javnimi tribunami, pri-
reditvami, plakati, sporo-
čili za javnost in medijski-
mi nastopi. Med slednji-
mi je Dežman omenil tudi 
vlogo Gorenjskega glasa, ki 
je takrat objavljal pogovore 
z vidnimi člani Demosa, v 
okviru časopisa pa je takra-
tna opozicija izdajala tudi 
prilogo Demokracija. Cilj 
vsega tega delovanja so bile 
volitve. »Spremembo obla-
sti bomo skušali doseči na 
miren način, brez nasilja,« 
je glavno sporočilo in najvi-
šji dosežek tistega časa, je 
prepričan vodja študijske-
ga krožka. Dokumente, ki 
še pričajo o tistem obdobju, 

hranijo posamezni akterji, a 
vsi skupaj ugotavljajo, da jih 
je malo, manjka zlasti foto-
grafskega gradiva, ki bi sli-
kovito predstavil to spomi-
na in zapisa vredno obdob-
je. S svojo takratno aktivno-
stjo se je Demos jasno zapi-
sal v zavest ljudi. Javne tri-
bune z uglednimi ljudmi 
so največkrat potekale kar 
v dvoranah kranjske občin-
ske skupščine. »Oblast se 
rešuje tam, kjer je doma,« 
so besede Andreja Štera, a 
vsi udeleženci krožka so ob 
tem menili, da si pri takrat-
ni oblasti pravice do tovrst-
nih zborovanj ni bilo lahko 
izboriti.

Zbornik o kranjskem 
Demosu naj bi vseboval tudi 
predvolilno in volilno gra-
divo. Udeležencem krožka 
se zdi pomemben dogodek 
Demosov gorenjski shod 21. 

marca 1990 na takratnem 
kranjskem Titovem trgu, o 
katerem po besedah Flor-
jana Bulovca obstaja video 
posnetek. Tudi ta bo dra-
goceno pričevanje o zače-
tkih kranjskega Demosa. 
In tudi o volitvah, republiš-
kih in občinskih, ki so takrat 
Demosu prinesli zmago: v 
Kranju so Demosove stran-
ke dosegle 53,3 odstotka gla-
sov, v republiško skupščino 
pa so bili iz Kranja izvolje-
ni Ivo Bizjak, Vitomir Gros 
(zbor občin), Rudi Šeligo, 
Franc Golja (družbeno-po-
litični zbor), Vlasta Saga-
din, Ivan Štular, Franc Erce, 
Janez Remškar in Andrej 
Šter (zbor združenega dela). 

O tem, kako je nastajala 
knjiga o Demosu na Kamni-
škem, pa je članom krožka v 
Kranju podrobneje predsta-
vil Igor Podbrežnik.

Kranjski Demos išče zgodovino
V Kranju bi radi po zgledu zbornika Demos na Kamniškem raziskali in javnosti predstavili delovanje 
združene opozicije Demos v Kranju. S tem namenom je lani nastal študijski krožek Kranjski Demos, ki 
ga vodi zgodovinar Jože Dežman iz Gorenjskega muzeja.

Jože Dežman s člani krožka Demos v Kranju / Foto: Matic Zorman

Z licenco pa bi se potego-
val tudi za dolgoročno vode-
nje Gorenjske banke.  Odgo-
vor banke je, da so ga imeno-
vali za nadomestnega pred-
sednika uprave skladno z 
62. členom zakona o banč-
ništvu in lahko deluje brez 
licence do šest mesecev. O 
njegovem nadaljnjem delu 
v banki pa še ni bila spreje-
ta nobena odločitev. 

Trčka in Tilna Zugwi-
tza, nekdanjega člana upra-
ve, policija sumi povzročitve 
več milijonov evrov premo-
ženjske koristi s kaznivim 
dejanjem zlorabe položaja. 
Oba sedaj že nekdanja člana 
uprave naj bi s svojimi deja-
nji omogočila premoženj-
sko korist podjetju Merfin v 
škodo podjetja H&R (Hid-
ria). Slednji naj bi bil zgolj 

porok pri pridobitvi posoji-
la Merfinu, kateremu banka 
ne bi smela več odobriti kre-
dita. Trček je navedene sume 
zavrgel in jih označil zgolj kot 
manever dolžnikov, da dolga 
ne bi bilo treba poplačati.

Po novem Andoljška ni 
več v upravi Save, trenutno 
jo vodi le Matej Narat. Sava je 
sicer s 44,1 odstotka največja 
posamična lastnica Gorenj-
ske banke. Narat je poudaril, 
da se za bančno naložbo Save 
zanimajo tudi tuji vlagatel-
ji. Ti bodo zelo pomembni 
pri zagotavljanju dodatne-
ga kapitala Gorenjske ban-
ke. Koliko dodatnega kapita-
la bodo morali zbrati lastni-
ki, bo znano po revidiranih 
izkazih banke za preteklo 
leto. Zagotovo naj ne bi šlo 
za 330 milijonov evrov, zne-
ska, ki so ga ugotovili izvajal-
ci stresnih tekstov.

Menjava na vrhu 
Gorenjske banke
�1. stran

Kranj – Kmetijska svetovalna služba in Društvo kmečkih žena 
Kranj vabita v četrtek, 30. januarja, ob 10. uri v sejno sobo KGZ 
Sloga Kranj na Primskovem na predavanje z naslovom Gine-
kološke težave žensk v različnih življenjskih obdobjih. Preda-
vala bo Lucija Vrabič Dežman, dr. med., spec. ginekologije in 
porodništva. Pred predavanjem (od 9. ure dalje) bo merjenje 
krvnega sladkorja, holesterola, krvnega tlaka in kostne gostote 
na petnici, za kar pa bo treba plačati pet oz. tri evre.

Ginekološke težave žensk v različnih obdobjih

Na tradicionalnem neformalnem informativnem dnevu, ki bo 
to soboto, bodo študenti dijakom zaključnih letnikov postregli 
z nasveti iz prve roke. Z dijaki, ki se pripravljajo na študij, bodo 
študentje različnih slovenskih fakultet in smeri, na voljo bodo 
tudi informacije o študiju v tujini. Prireditev organizira Klub 
študentov Kranj, potekala bo na Gimnaziji Franceta Prešerna 
v Kranju od 9. do 14. ure.

Študenti dijakom
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje je osnov-
na izhodišča zakona okto-
bra in novembra predstavi-
lo na pogovorih v Hrpeljah, 
v Ratečah in na Lukovici, 
ob koncu leta pa je predlog 
zakona dalo v javno obravna-
vo, ki bo trajala do 7. febru-
arja. Agrarna skupnost tudi 
po predlaganem zakonu ni 
prav na oseba, ampak družba 
civilnega prava, to je premo-
ženjska skupnost fizičnih in 
pravnih oseb, ki preko orga-
nov skupnosti upravljajo in 
razpolagajo z nepremičnim 
premoženjem. Člani so lah-
ko samo solastniki in skupni 
lastniki premoženja, zakon 
pa predvideva tudi pridru-
žene člane. Doslej je bilo za 
sklepanje najemne ali zaku-
pne pogodbe, za ustanovi-
tev služnosti, za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in za 
odločanje o drugih poslih, ki 
presegajo redno upravljanje 
s premoženjem, treba prido-
biti soglasje vseh članov, po 
predlaganem zakonu o tem 
odloča občni zbor z navadno 
večino, pri čemer je število 
glasov, ki pripada posame-
znemu članu, v sorazmerju 
z velikostjo njegovega dele-
ža na premoženju.

Zapuščina brez dediča 
last sklada 

Da bi preprečili nadalj-
nje povečevanje števila čla-
nov agrarnih skupnosti in 
s tem tudi drobljenje zem-
ljišč, zakon predvideva 
posebno ureditev po pravilu 

enega dediča. V primeru, da 
je več dedičev istega dedne-
ga reda, ima pri dedovanju 
prednost tisti, ki izkaže inte-
res po sodelovanju v agrarni 
skupnosti in ga za to spora-
zumno izberejo vsi dediči, 
nato dedič s stalnim prebi-
vališčem na območju obči-
ne oz. krajevne skupnosti, 
kjer leži agrarna skupnost, 
in kot tretji po vrsti dedič, ki 
ga določi sodišče. Zapuščina 
brez dedičev postane lastni-
na sklada kmetijskih zem-
ljišč in gozdov, ta pa solas-
tniški delež odstopi v brez-
plačno upravljanje članom 
agrarnih skupnosti. 

Omejitve pri prodaji 
deležev

Nekatere omejitve velja-
jo tudi v pravnem prometu. 
Premoženja agrarne skup-
nosti ni možno fizično deli-
ti oz. prodajati posameznih 
parcel, izjema je prodaja stav-
bnih zemljišč in zemljišč za 
potrebe gradnje javne infra-
strukture, prodaja vseh zem-
ljišč v primeru prenehanja 
agrarne skupnosti in proda-
ja na podlagi odločbe držav-
nega organa. Člani lahko 
kupijo nepremičnino, če tak-
šno odločitev sprejme občni 
zbor z dvetretjinsko večino 

glasov. Pri prodaji solastniš-
kega deleža lahko uveljavlja-
jo predkupno pravico upra-
vičenci po naslednjem vrst-
nem redu: vsi člani – v prime-
ru, če tako odloči občni zbor 
z dvetretjinsko večino, posa-
mezni član (solastnik), prid-
ruženi član, kupec iz občine, 
kjer leži agrarna skupnost, 
ter sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov. Denarni znesek, 
ki ga agrarna skupnost zas-
luži pri upravljanju in razpo-
laganju s premoženjem, lah-
ko porablja le za plačilo stro-
škov in obveznosti, za razvoj 
(urejanje planine, poti itd.) in 
za tekoče delovanje. 

Občni zbor lahko odlo-
ča tudi o prenehanju agrar-
ne skupnosti, v tem prime-
ru se ta lahko preoblikuje v 
pravno osebo ali pa sodišče 
solastnino in skupno lastni-
no razdeli med člane. 

Dedič bo lahko samo eden
Predlog zakona o agrarnih skupnostih bo do 7. februarja v javni obravnavi. Pomembna novost je 
uveljavitev pravila enega dediča.

Novi zakon naj bi agrarnim skupnostim olajšal upravljanje in gospodarjenje s premoženjem.

Po podatkih upravnih enot je v Sloveniji 638 agrarnih 
skupnosti, ki imajo v lasti 77.486 hektarjev zemljišč 
ali 3,67 odstotka ozemlja Slovenije. Največje so Stara 
Fužina - Studor, Trenta in Čezsoča.

Slovenska tiskovna agencija

Ljubljana – Kramar je na 
četrtkovi seji parlamentar-
nega odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo, prehrano in 
okolje izpostavil, da je pred-
vsem zadnja širitev parka 
leta 1981 posegla v turisti-
čno destinacijo Bohinj, na 
območje, kjer je obstajala 
podlaga, da so ljudje lahko 
gospodarili in tako prežive-
li. Novi zakon o TNP je bil 
veliko novo upanje. »Zakon 
je odličen, kar se tiče okol-
jevarstva, pozabil pa je na 
ekonomske in sociološke 
elemente. Na tem območju 

živi preko dva tisoč ljudi, ki 
bi radi preživeli. Stvar pa je 
postala akutna s sprejemom 
nepremičninskega dav-
ka. To območje je namreč 
v istem razredu kot mestna 
občina Ljubljana,« je opozo-
ril Kramar in predlagal, da 
se zakon spremeni v delih, 
ki so neživljenjski. Če to 
ne bo možno, bodo Bohinj-
ci sprožili ustavni spor, saj 
je po Kramarjevih pojasni-
lih zakon v nasprotju s čle-
nom ustave, ki določa zase-
bno lastnino. Predsednik 
odbora Jakob Presečnik je 
Kramarja ob tem spomnil, 
da odbor zakona ne more 

odpreti, saj ga lahko le kvali-
ficirani predlagatelji.

Župan Kranjske Gore 
Jure Žerjav je zakon ocenil 
kot dober, je pa izpostavil 
probleme v Zgornji Radov-
ni, kjer prebivalci pretežno 
še vedno kmetujejo. Zakon 
o TNP določa, da bi mora-
la država zagotoviti osem-
deset odstotkov vrednos-
ti projektov tudi v primeru 
komunalne infrastruktu-
re, zato se Žerjav sprašuje, 
komu – vladi, ministrstvu, 
TNP – poslati predračun 
za male čistilne naprave v 
Zgornji Radovni. »Vem, 
da denarja ni, ampak ni ga 

v občinskih proračunih, še 
najmanj denarja pa je pri 
tamkajšnjih kmetih, ki jim 
že sedaj jeleni in mufloni 
požrejo pol sena,« je dodal.

Župan Tolmina Uroš Bre-
žan je spomnil, da je bila 
podpora zakonu tako viso-
ka zaradi obljube razvojnih 
spodbud, ter pozval, naj čim 
prej pride do dejanskega 
izvajanja zakona.

Sekretarka na ministrs-
tvu za kmetijstvo in okolje 
Andreja Jerina je izpostavi-
la, da želijo za vsako pobudo 
spremembe zakona podro-
bno pregledati argumente. 
»Načeloma nismo za to, da 
se zakon odpira; če pa bodo 
argumenti trdni, smo ga pri-
pravljeni odpreti,« je dejala.

Odbor je soglasno sprejel 
sklep, ki ga je predlagal Robert 
Horvat (SDS). Odbor predla-
ga vladi, da ob obravnavi izva-
janja zakona o TNP v roku šti-
rih mesecev prouči potrebo 
po spremembi zakona.

Žugajo z ustavnim sporom
Bohinjski župan Franc Kramar je v državnem zboru ob razpravi o izvajanju 
zakona o Triglavskem narodnem parku poslancem zažugal, da bodo v 
primeru, če zakona ne bodo spremenili, sprožili ustavni spor.

Boštjan Bogataj

Domžale – Skupno več kot sto 
menedžerjev Skupine Heli-
os je skupaj s celotno upravo 
Uroša Slavinca pristalo na zni-
žanje plač do četrtine. Ukrep 
začne veljati od februarja dal-
je in je posledica poslabšan-
ja trendov poslovanja skupi-
ne v letu 2013. Poročali smo 
že, da so se v Heliosu odločili 
za odpuščanja, sedaj so obja-
vili znižanje plač menedžer-
jev, le kaka dva meseca prej pa 
so predstavniki Ring Interna-
tional ob prevzemu skupine 
povedali, da bodo kvečjemu 
dodatno zaposlovali in širili 
poslovanje.

Uprava pojasnjuje, da s 
tem in drugimi ukrepi zago-
tavljajo stabilnost skupine in 
stremijo k izboljšanju poslo-
vanja na konkurenčnih trgih 
v prihodnjih letih. Poleg 
sprememb na kadrovskem 
področju uprava izvaja tudi 
druge ukrepe za znižanje 

stroškov, med drugim tudi 
dezinvestiranje nestrateških 
programov. »Tudi s tem, da 
smo enotno pristali na zni-
žanje lastnih plač, želi vod-
stvo pokazati svojo odgovor-
nost in odločnost, da Helios 
ostane konkurenčno podje-
tje. Le tako bo lahko Helios 
še dalje predstavljal uspešno 
znamko in tradicijo, ki smo 
ju skupaj s sodelavci ustvar-
jali več kot 90 let,« pravi 
Uroš Slavinec.

Hkrati poudarja, da je bila 
odločitev za zmanjšanje šte-
vila zaposlenih vedno predvi-
dena kot zadnji ukrep, zato je 
bilo njegovo sprejetje za upra-
vo eno najtežjih. »Ob pos-
labšanju trendov poslovan-
ja je ključno, da uprava ukre-
pa, ko je še čas, da se poslo-
vanje izboljša. Ukrepi se tako 
izvajajo s ciljem, da že letos 
vzpostavimo trdno osnovo 
za bodoči razvoj.« Skupina je 
lani poslovala slabše od načr-
tov in slabše kot v letu 2012.

Do četrtine nižje  
plače menedžerjev
Uprava in menedžerji Heliosa si s prihodnjim 
mesecem za pet do 25 odstotkov nižajo plače.

Jesenice – Občina Jesenice še vedno ni našla novega koncesio-
narja, ki bi upravljal tržnico na Stari Savi. Potem ko so lani z izbra-
nim koncesionarjem A-kontom razdrli koncesijsko pogodbo, so 
konec lanskega leta objavili nov javni razpis, na katerem pa niso 
dobili nobenega ponudnika. Zato so pred dnevi objavili ponoven 
javni razpis za izbiro koncesionarja, ki je odprt še do 17. februarja. 
Po novem je letna koncesijska dajatev znižana na pet tisoč evrov 
(A-kont je letno plačeval 28 tisoč evrov), koncesijsko pogodbo 
pa bodo sklenili za pet let z možnostjo podaljšanja. Tržnico zdaj 
upravlja kar Občina Jesenice, odprta pa je zgolj ob sobotah.

Občina še naprej išče koncesionarja za tržnico
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LIONS KLUB BLED IN LIONS KLUB ŠKOFJA LOKA

prirejata v petek, 31. januarja 2014, ob 19.30 
na Loškem odru v Škofji Loki, Spodnji trg 14,  
v Prešernov spomin dobrodelno predstavo

Vinka Möderndorferja

NIČESAR NE OBŽALUJEM
Igra Metka Pavšič,  

mentor za govor izr. prof. Tomaž Gubenšek,

 produkcija Akademije za gledališče, radio, film  
in televizijo 2013, Študijski program Oblike govora. 

Naslov predstave in njen moto NIČESAR NE OBŽALUJEM 
se navezujeta na istoimensko pesem znamenite Edith Piaf. 
Ženska, brezimensko bitje, ki se znajde v zasliševalnici poli-
cijske postaje in s preigravanjem nekaj prepričljivih, popol-
noma različnih in pretanjenih ženskih likov, včasih tudi s 
humornim nabojem, na koncu le razkrije skrivnost ukrade-
nega predmeta in svojo življenjsko tragiko.
Metka Pavšič, dolgoletna ljubiteljska igralka, je na Akademi-
ji za gledališče, radio, film in televizijo končala podiplomski 
študij govornega sporočanja in v predstavi NIČESAR NE 
OBŽALUJEM pokazala izjemno moč igralskega ustvarja-
nja, ob kateri preprosto pozabimo, da ne vidi, da videči svet 
presenetljivo prevaja v svetlobo svoje teme.

Pokroviteljica predstave je ALENKA MARTER,  
guvernerka ZVEZE LIONS KLUBOV SLOVENIJE.

Po predstavi, ki traja 45 minut, bomo s kuhančkom  
in aromatičnim čajem v atriju gledališča ob prijetnem  

kramljanju sklenili naše druženje.

Prisrčno vabljeni!
Rezervacija vstopnic: 

Uprava Loškega odra: 04 512 08 50 ali  
GSM 041 730 982

Cena vstopnice: 15 €
LEOti, upokojenci, dijaki in študenti imajo 10 % popusta.
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Urša Peternel

Jesenice – Družba za avto-
ceste v republiki Sloveni-
ji (DARS) je z novim letom 
podražila cestnino za vož-
njo skozi predor Karavanke. 
Namesto šest evrov in pol 
odslej ena vožnja skozi pre-
dor – za osebno vozilo – sta-
ne sedem evrov. A če vozni-
kov, ki se skozi predor pel-
jejo nekajkrat na leto, podra-
žitev ni prehudo udarila po 
žepu, pa je povsem drugače 
s tistimi, ki se vsak dan vozi-
jo na delo v Avstrijo. Takšnih 
naj bi bilo z območja zgornje 
Gorenjske vsaj nekaj sto.

Če so torej dnevni migran-
ti do novega leta za predor-
nino letno morali odšteti 
okrog tisoč evrov, morajo po 
novem še enkrat toliko, torej 
več kot dva tisoč evrov. »Če 
imaš normalen delovnik in 
se v službo v Avstrijo voziš 
pet dni v tednu, te po novem 
ena točkovna karta za štiri-
najst voženj skozi predor sta-
ne 59,50 evra. V enem mese-
cu potrebuješ tri karte (dve 
točki ti ostaneta za nasled-
nji mesec), torej te na mesec 
cestnina za predor stane 180 
evrov, na leto torej prek dva 
tisoč evrov,« nam je povedal 
eden od Gorenjcev, ki ima 
službo v avstrijskem Belja-
ku in se vsak dan vozi sko-
zi karavanški predor. »Pred 

podražitvijo sem vsak mesec 
kupil štiri mesečne točkov-
ne karte (vsaka je omogo-
čala deset voženj) po 21,50 
evra, torej me je predor na 
mesec stal 84 evrov. To je na 
leto zneslo okrog tisoč evrov, 
torej se je cena zdaj več kot 
podvojila,« je dodal naš 
sogovornik. Na vprašanje, 
ali zaradi podražitve morda 
razmišlja, da bi se začel vozi-
ti prek Korenskega se dla, 
nam je odgovoril, da je bila 
prva misel po podražitvi res 
takšna, a je potem ugotovil, 
da se to vendarle ne bi izpla-
čalo; vsak dan bi mu vožnja 
vzela dodatni čas, poleg tega 
pa se zaradi slabe ceste bolj 

uničuje avto in bi se povi-
šal račun za servis. »DARS 
je očitno ugotovil, da se vse 
več Slovencev vozi v službo 
v Avstrijo, in so začeli služi-
ti na naš račun ...,« je dodal. 

Vprašali smo na DARS, 
zakaj so se odločili za tako 
drastično podražitev cest-
nine skozi predor za dne-
vne migrante. Pojasnili so 
nam, da je bilo zvišanje ces-
tnine za predor in uved-
ba dolgoročnih točkovnih 
kart usklajena odločitev slo-
venske in avstrijske strani. 
Podražitev je bila nujna gle-
de na potrebna obnovitve-
na dela, načrtovano grad-
njo druge predorske cevi in 

upoštevajoč trenutno zadol-
ženost DARS-a, so poveda-
li. Ob tem so dodali, da upo-
rabniki z nakupom dolgoro-
čne prenosljive točkovne kar-
te za eno vožnjo skozi pre-
dor plačajo 4,25 evra, kar je 
še vedno štirideset odstotkov 
ceneje od siceršnje cestnine, 
ki stane sedem evrov. »Tako 
da je vsakodnevnim migran-
tom omogočen prevoz sko-
zi predor po štirideset odsto-
tkov nižji ceni,« so poudari-
li. O znižanju cene za dnevne 
migrante zato na DARS-u ne 
razmišljajo. Pa še to: po oce-
ni DARS-a predor Karavanke 
vsak dan uporablja manj kot 
dvesto dnevnih migrantov.

Draga vožnja na delo v Avstrijo
»DARS je očitno ugotovil, da se vse več Slovencev vozi v službo v Avstrijo, in so začeli služiti na naš 
račun ...,« so ogorčeni vozniki, ki se skozi predor Karavanke vsak dan vozijo na delo v Avstrijo. Letni 
strošek cestnine za predor se je namreč zanje povečal s tisoč na prek dva tisoč evrov. 

Podražitev cestnine za vožnjo skozi predor Karavanke je najbolj prizadela voznike, ki se 
skozenj vozijo vsakodnevno, na delo v Avstrijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Samo Lesjak

Kranj – Nobelova nagrajenka 
in častna občanka Kranja je s 
predavanjem Vreme nekoč, 
danes in v prihodnosti obi-
skovalce, zbrane v Ullricho-
vi hiši, seznanila z najnovej-
šimi informacijami, ki potr-
jujejo podnebne spremem-
be, obenem pa opozorila na 
dejstvo, da bo potrebno takoj 
začeti razmišljati ter delovati 
onkraj idej lastnega dobička 
in ugodja, če želimo ohraniti 
osnovne ekološke pogoje za 
življenje na našem planetu.

»Podnebne spremembe 
so vse bolj opazne, čutimo 
pa tudi že njihove posledi-
ce. Pomembno je, da razu-
memo razliko med vreme-
nom in podnebjem, za načr-
tovanje prihodnosti pa tudi, 
kako se oba časovno spre-
minjata,« je uvodoma izpo-
stavila Kajfež Bogatajeva, ki 

svoje razlage okoljskih prob-
lemov utemeljuje na zbranih 
– vedno bolj zaskrbljujočih 
–  empiričnih podatkih ter 
na dejstvu, da je naš planet 
en sam ter fizično omejen, 
medtem ko človeštvo še ved-
no načrtuje stalno rast vseh 
svojih dejavnosti. »Dejstvo 

je, da nas je sedemkrat več 
kot pred zgolj dvesto leti, v 
dobi Prešerna. Pa vendar, ne 
gre niti toliko za samo koli-
čino populacije, temveč bolj 
za način, kako živimo,« je 
opozorila ambasadorka boja 
proti podnebnim spremem-
bam. Naš življenjski slog je v 
želji po udobju postal preko-
merno potraten, daleč od tre-
znega in odgovornega uprav-
ljanja z našim planetom, kar 
se posledično kaže v kritič-
nem stanju okolja, v katerem 
živimo.

Poleg podnebnih spre-
memb je namreč za našo 
civilizacijo problematič-
no tudi pomanjkanje pit-
ne vode, vedno večja ozon-
ska luknja, kemično one-
snaževanje, izraba kmetij-
skih zemljišč za pridobiva-
nje hrane, problem dušika 
in fosforja v naravi in kislost 
oceanov. Vse te problemsko 

alarmantne kategorije, 
vključno s taljenjem ledu ter 
izsekavanjem pragozda, pa 
so v medsebojni povezavi in 
odvisnosti.

Politične dejavnosti v zve-
zi z okoljsko problematiko, 
z mednarodnim Kjotskim 
protokolom na čelu, so veči-
noma zgolj pesek v oči javno-
sti. Tudi Kajfež Bogatajeva je 
zato skeptična ob objavljanju 
raznih listin z zahtevami o 
odpravljanju škodljivih emi-
sij – Evropska komisija prav 
te dni predlaga zmanjšan-
je izpustov toplogrednih pli-
nov za štirideset odstotkov 
do leta 2030, saj le-te večino-
ma ostanejo zgolj mrtva črka 
na papirju. »Čimprej mora-
mo poskrbeti za radikalne 
ekološke ukrepe, kolikor ne 
želimo, da že naša nasled-
nja generacija živi v povsem 
spremenjenem, mnogo bolj 
vročem biotopu,« je sklenila 
Kajfež Bogatajeva. Vsa ta dej-
stva pa se pri nas odražajo 
tudi v letošnji zimi, za kate-
ro kaže, da bo – s temperatu-
rami tudi devet stopinj višji-
mi od povprečja – ena izmed 
rekordno toplih v zadnjih sto 
letih.

Podnebje se spreminja
Ob razstavi o zgodovini vremena v naši regiji je Gorenjski muzej v goste 
povabil priznano klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj.

Andraž Sodja

Ukanc – “Vsi mislijo, da nam 
je bilo vreme strašno naklo-
njeno, saj imamo dovolj 
narav nega snega, a kaj, ko 
smo imeli od začetka sezo-
ne le štiri dni lepega vre-
mena,” je povedal Boštjan 
Mencinger, direktor Žičnic 
Vogel. Mencinger je sicer z 
dosedanjim potekom sezo-
ne zelo zadovoljen, saj so 
zabeležili več smučarjev kot 
v istem obdobju lani. Težave 
jim je povzročalo predvsem 
vreme: megla, dež in veter, 
predvsem v obdobju oko-
li božiča. “Raje bi videli, da 
bi imela vsa smučišča dovolj 
snega in bi bilo vreme lepo, 
kot da smo bili edino smučiš-
če s snegom.” Žičnice Vogel 
so z letošnjo sezono prevze-
le tudi brunarice, s čimer so 
zagotovili več kot osemde-
set ležišč. Vse njihove pre-
nočitvene kapacitete so bile 
za novo leto polno zasede-
ne, dobri pa so tudi obeti za 
zimske šolske počitnice. V 

petek je sicer na smučišču 
Vogel zapadlo trideset cen-
timetrov novega snega, tako 
se Vogel sedaj ponaša s 175 
centimetri naravnega snega.

Zadovoljni pa so tudi v 
Ski hotelu Vogel, ki od 10. 
decembra deluje z novi-
mi najemniki. Kot je pove-
dal Aco Trampuž iz podjet-
ja Kamp Zlatorog, ki uprav-
lja hotel, so zadovoljni, saj so 
zasedeni po načrtih. Tudi po 
Trampuževih ocenah sneg 
na Voglu ni toliko vplival na 
obisk, kot je splošno mne-
nje, saj je obisk veliko odvi-
sen od vremena, kar je potr-
dila minula sobota, ko je bil 
obisk rekorden. »Hotel se 
počasi polni, čeprav nam po 
novem letu ni uspelo priva-
biti hrvaških turistov, ki so 
imeli rezervirane dopuste 
v Kranjski Gori in drugod. 
Številni so odpovedali ali šli 
v Avstrijo,” pravi Trampuž in 
dodaja, da je na izredno pozi-
tiven odziv naletela akcija, ki 
so jo pripravili s trgovskim 
podjetjem Mercator.

Snega dovolj,  
a vreme slabo
Kljub naravni snežni odeji žičničarjem na Voglu 
vreme ni bilo naklonjeno, sicer pa so z obiskom 
na smučišču in v Ski hotelu Vogel zadovoljni.

Dr. Lučka Kajfež Bogataj
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ZIMSKA AKCIJA (Jezikovna šola)
����- 100,00 EUR za občane Mestne občine Kranj
����10 % popusta s predložitvijo tega oglasa ob vpisu  

za občane izven Mestne občine Kranj

Z nami boste  tudi VI!

Do novih poklicnih znanj in možnosti  
s strokovnimi usposabljanji – priprave  
na nacionalne poklicne kvalifikacije:
� socialni oskrbovalec na domu
� maser
� refleksoterapevt
�  računovodja za manjše družbe, samostojne 

podjetnike, zavode
� pomočnik kuharja
� pomočnik natakarja

Do boljše usposobljenosti za delo:
� tečaj slepega tipkanja
� začetni tečaj računalništva
� nadaljevalni tečaj računalništva

Do novih, boljših znanj tujih jezikov  
JEZIKOVNA ŠOLA, s tradicijo in 
� od začetkov do aktivnega znanja 
� poslovni jezik
� konverzacija
� individualno učenje po vaši meri
� priprave na izpit RIC
Akcije veljajo za fizične osebe / samoplačnike za splošne 80-urne tečaje. 
Akcije in popusti se ne seštevajo.

Mateja Rant

Kranj – V srednjih šolah v 
gorenjski regiji bo v šolskem 
letu 2014/2015 prihodnjim 
dijakom na voljo 2220 vpis-
nih mest. Kot so nam zagoto-
vili naši sogovorniki v sred-
njih šolah, to število mest 
večinoma ustreza njihovim 
pričakovanjem. Vseeno pa 
računajo, da jim bo pristoj-
no ministrstvo v primeru, 
da bi bilo zanimanje za vpis 
v njihovo šolo precej večje, 
kot je na voljo vpisnih mest, 
odobrilo odprtje še kakšne-
ga dodatnega oddelka.

Računajo na možnost 
dodatnih oddelkov

Tega se nadeja tudi rav-
nateljica Gimnazije Fran-
ceta Prešerna Kranj Mir-
jam Bizjak, v kateri so sicer 
izrazili željo po dveh oddel-
kih splošne gimnazije, a 
so pri ministrstvu razpisali 
zgolj en oddelek. »Zato bom 
šele takrat, ko se bodo učen-
ci vpisovali, lahko rekla, ali 
sem zadovoljna z razpisa-
nim številom mest. Upam, 
da se ta številka lahko tudi 
spremeni, če bomo uspeli s 
svojim delom prepričati več 
osnovnošolcev, da se vpišejo 
k nam,« ostaja optimistična. 
Prepričana je namreč, da bi 
učencem morali omogočiti 
vpis v tisto šolo, v katero si 
želijo, saj naj bi bilo po mini-
strovih besedah v gimnazi-
jah dovolj prostora. Tudi 
ravnatelj Gimnazije Kranj 
Franc Rozman verjame, da 
jim bo ministrstvo odobri-
lo še dodaten oddelek, če bi 

se izkazala potreba po tem. 
Razpisanih imajo sicer toli-
ko oddelkov kot lani, torej 
osem. »Za nas je najbolje, da 
lahko ohranjamo enak vpis, 
ker potem lahko zagotavlja-
mo enak standard izobraže-
vanja,« razmišlja Rozman. 
Veliko zanimanje, je dodal, 
je tudi za program medna-
rodne mature, a ohranjajo 
zgolj en oddelek, saj je po 
Rozmanovem mnenju bol-
je, da pri tem naredijo malo 
izbora. Potem ko so lani pri 
ministrstvu za izobraževa-
nje razmišljali celo o zaprt-
ju oddelka ekonomske gim-
nazije v Ekonomski gimna-
ziji in srednji šoli Radovlji-
ca, letos po besedah ravna-
teljice Ksenije Lipovšček te 
dileme sploh ni bilo. Zato 
je zadovoljna z letošnjim 
razpisom, v katerem imajo 
še en oddelek ekonomske-
ga tehnika in dva oddelka 
medijskega tehnika. »Tako 

bomo tudi letos lahko dela-
li, za kar smo usposoblje-
ni, saj dosegamo primerlji-
ve rezultate z drugimi gim-
nazijami,« je poudarila Kse-
nija Lipovšček.

Brez novih programov

Število vpisnih mest so na 
lanski ravni ohranili v Šol-
skem centru Kranj. »Že lani 
smo povečali vpis na pod-
ročju mehatronike, elektro-
tehnike in računalništva, 
in sicer smo odprli dodatni 
športni oddelek,« je pojas-
nil direktor šolskega centra 
Jože Drenovec in dodal, da 
so dodatno želeli razpisati 
tudi triletni program admi-
nistratorja, a jim ga minis-
trstvo ni odobrilo na podla-
gi argumenta, da gre za sufi-
citarni poklic. Enako števi-
lo vpisnih mest kot v letoš-
njem šolskem letu so obdr-
žali tudi v Šolskem centru 

Škofja Loka. »Upam, da se 
bodo učenci odločali za vpis 
v tej smeri, saj je na podro-
čju lesarstva in strojništva 
kar nekaj možnosti za zapo-
slitev,« je poudaril direktor 
centra Martin Pivk. S šte-
vilom razpisanih mest so 
zadovoljni tudi v Biotehniš-
kem centru Naklo. »Lani se 
je v prvi letnik vpisalo 250 
dijakov, razpisanih pa je 
bilo 314 mest,« je pojasnila 
vodja promocije v biotehni-
škem centru Majda Kolenc 
Artiček. Želeli so sicer še 
dodaten triletni program, ki 
jim ga ministrstvo ni dode-
lilo, prav tako jim v razpisu 
niso ustregli, da bi za dolo-
čene programe in pokli-
ce oblikovali zgolj skupine, 
ne pa celotnih oddelkov. To 
bodo tudi v prihodnjem šol-
skem letu reševali tako, da 
bodo oblikovali kombinira-
ne oddelke, je razložila Maj-
da Kolenc Artiček.

Razpis v skladu z željami šol
V gorenjskih srednjih šolah so v letošnjem razpisu za vpis v srednje šole večinoma ohranili lansko 
število vpisnih mest.

V srednjih šolah v gorenjski regiji bo v prihodnjem šolskem letu na voljo 2220 vpisnih mest 
(fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Bled – Športni park so zače-
li urejati že jeseni, tako da so 
končali že vsa zemeljska dela, 
uredili odvajanje vode, nape-
ljali elektriko in poskrbeli za 
javno razsvetljavo ter vodo-
vod. Asfaltirali so tudi špor-
tna igrišča in tekaške atlet-
ske proge. Pozimi so dela 
prekinili, je pojasnil direktor 
občinske uprave Matjaž Ber-
čon, spomladi pa bodo nada-
ljevali urejanje 200-metrske 
atletske proge, na katero bodo 
namestili poliuretansko pre-
vleko, razen tega bodo uredili 
poti v športnem parku in oze-
lenili celotno območje.

»Posebnost tega parka je 
namreč umeščenost v ledeni-
ško moreno, zato smo na pod-
lagi usmeritev zavoda za var-
stvo naravne dediščine velik 
poudarek namenili krajin-
skem urejanju,« je razložil 
Berčon in dodal, da bo v šport-
nem parku prevladovala zasa-
ditev z avtohtonimi, nealerge-
nimi rastlinami, med kateri-
mi bo še posebej izstopalo sad-
no drevje in grmičevje. »Park 
bo tako poleg športnim vsebi-
nam namenjen tudi naravos-
lovnemu in gospodinjskemu 
pouku.« Razpis, ki so ga obja-
vili v minulih dneh, po bese-
dah Matjaža Berčona zajema 
zadnjo fazo urejanja parka, 

v okviru katere bodo posta-
vili oziroma obnovili ograjo 
okoli igrišč ter postavili klo-
pi in koše za smeti, dodatno 
bodo ozelenili obstoječa par-
kirišča, pri avtobusni posta-
ji pa zgradili betonsko ploš-
čad. »Na ploščadi je predvide-
na postavitev večnamenske-
ga nadstreška in objekta, ki bo 
po eni strani služil kot pokrita 
avtobusna čakalnica, obenem 
pa bo tu mogoče počakati na 
športne aktivnosti,« je pojas-
nil Berčon. V tem sklopu, je 
dodal, bo tudi manjši energet-
ski in sanitarni objekt s prik-
ljučki za elektriko in vodo, ki 
bo namenjen tudi shranjeva-
nju športnih rekvizitov. 

Naložba v športni park 
bo po Berčonovih besedah 
skupaj vredna okrog pol 
milijona evrov, skupaj pa so 
za zunanjo ureditev okoli-
ce šole v zadnjih štirih letih 
namenili že prek milijon 
tolarjev. Leta 2011 so zgra-
dili parkirišče z 68 parkirni-
mi mesti, leta 2012 so ure-
dili novo enosmerno dovo-
zno pot, ki je močno izbo-
ljšala prometno varnost, 
lani pa so razširili in pre-
novili približno petstometr-
ski odsek Seliške ceste, ob 
kateri so uredili tudi ploč-
nik oziroma mešano povr-
šino za pešce in kolesarje 
ter drevored.

Športni park dobiva novo podobo
Pri Občini Bled ta čas z razpisom iščejo izvajalce, ki bodo spomladi nadaljevali urejanje športnega 
parka pri osnovni šoli.

Vilma Stanovnik

Kranj – Zaradi nedorečeno-
sti, ki so se v preteklem letu 
pojavile ob sprejemu otrok v 
vrtce, so se v kranjski obči-
ni v sodelovanju s svetom 
javnega zavoda Kranjski 
vrtci, sveti vrtcev pri osno-
vnih šolah in strokovnimi 
službami vrtcev odločili, da 
pripravijo predlog za spre-
membo in dopolnitev pra-
vilnika o sprejemu otrok v 
vrtec. Glavni namen pred-
laganih sprememb je, da bi 
zagotovili zakonite in enovi-
te postopke sprejema otrok v 
vrtce, katerih ustanoviteljica 
je Mestna občina Kranj, in v 
zasebnih vrtcih s koncesijo. 
To je potrebno zlasti v pri-
merih, ko je vpisanih otrok 
več, kot je prostih mest. Stra-
ši imajo namreč po zakonu 
pravico do izbire vrtca, ven-
dar ima občina dolžnost, da 
prosta mesta v vrtcih najprej 
dobijo njihovi občani. 

Predlagane spremem-
be se nanašajo zlasti na 

urejanje prerazporeditev že 
vključenih otrok med vrt-
ci oziroma njihovimi eno-
tami, saj predvidevajo, da 
bo v določenih vrtcih manj 
prostih mest, kot bo vpisa-
nih otrok. Želja Kranjskih 
vrtcev je, da čim več staršem 
omogočijo, da njihovi otro-
ci dobijo mesta v želeni eno-
ti, pa tudi, da v vrtcih zapol-
nijo čim več mest. Nov pra-
vilnik naj bi dopolnili tudi 
z navedbo, da lahko vrtec 
vlogo z odločbo zavrne, če 
so starši oddali vlogo v vrt-
cu, ki ne razpisuje prostega 
mesta za ustrezno starostno 
obdobje. V preteklosti se je 
namreč dogajalo, da so star-
ši otroka vpisovali v vrtec, ki 
ni imel razpisanih mest za 
ustrezno starostno obdob-
je, da bi pridobili točke pri 
naslednjem vpisu. 

Poleg tega naj bi se neko-
liko spremenili tudi krite-
riji za sprejem otroka. Zla-
ti glede na bivališče otroka, 
pa tudi glede na zdravstve-
no stanje.

Pravilnik o vpisih v vrtce 
naj bi znova spremenili

Kranj – Govedorejsko društvo Kranj-Tržič bo v soboto, 8. febru-
arja, organiziralo ogled mednarodnega kmetijskega sejma v 
Veroni. Cena znaša štirideset evrov, od tega deset evrov za 
člane in družinske člane prispeva društvo. Prijave sprejemata 
do četrtka, 30. januarja, oz. do zasedenosti avtobusa predse-
dnik društva Anton Šenk (041 875 912) in kmetijska svetovalka 
Marija Grohar (051 684 160). 

Govedorejci na ogled sejma v Verono
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Zgodba o preprostem 

fantiču iz stražiške

sitarske družine 

odstira stare čase, ko 

so bosonogi otroci v 

okoliških gozdovih 

delali, da so zaslužili 

za hrano.  Ko je prišla 

druga svetovna vojna, 

so okupatorji 17-letnega 

fanta vpoklicali

na vzhodno fronto, 

od koder je po spletu 

srečnih okoliščin 

pobegnil v slovenske 

gozdove. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4   
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si

Ganljiva pripoved o vztrajnosti,  
pogumu in zaupanju vase.

Redna cena: 19,99 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu, je cena le

                      + poštnina

Suzana P. Kovačič

Naklo – Biotehniški cen-
ter (BC) Naklo je imel v letu 
2013 za 4,6 milijona evrov 
prihodkov, od tega so 40 
odstotkov prihodkov pridobi-
li na trgu z različnimi dejav-
nostmi na podlagi razpisov. 
Direktor BC Naklo in ravnatelj 
Višje strokovne šole dr. Mari-
jan Pogačnik je na nedavni 
novinarski konferenci pove-
dal, da v letošnjem letu načr-
tujejo za približno pet odsto-
tkov več prihodkov, večji del 
naj bi zagotovili na trgu z izo-
braževanjem odraslih, organi-
ziranjem tečajev in z različni-
mi projekti. Kot je še pojasnil, 
ima šolska trgovina sorazmer-
no nizko dodano vrednost, 
saj je v osnovi namenjena kot 
učni poligon. Število zapos-
lenih bodo letos povečali za 
okrog odstotek. Srednjo šolo 
v BC Naklo obiskuje 894 dija-
kov, od tega imajo dva oddelka 
strokovne gimnazije, v novem 
šolskem letu bodo razpisali 
program mesar kot dopolni-
tev živilskega programa. 270 
imajo študentov v višješolskih 
programih Upravljanje pode-
želja in krajine, Naravovars-
tvo in Hortikultura, obeta se 

še en nov program na podro-
čju biotehnike. V medpodje-
tniškem centru imajo osem 
oddelkov, živahna je tudi razi-
skovalna dejavnost. »Progra-
mi so narav nani v smeri čim 
večje zapos ljivosti,« je pouda-
ril Pogačnik in dodal, da že pri-
pravljajo smernice za pridobi-
vanje načrtnih, tudi evropskih 
sredstev, in ustanovitev visoke 
šole v perspektivi 2014–2020, 

in še: »Na podstrehi načrtu-
jemo ureditev novih učilnic, 
kar bo stalo okrog tristo tisoč 
evrov; dokumentacijo bomo 
pripravili do konca letošnje-
ga leta, učilnice bomo zgradi-
li prihodnje leto. Predvideno 
odprtje mlekarne pa bo sep-
tembra letos.«

Vodja promocije pri 
BC Naklo Majda Kolenc 
Artiček je naštela nekaj 

pomembnejših bližnjih do-
godkov. Minuli konec tedna 
so trije njihovi dijaki cvetli-
čarji tekmovali na Olimpijadi 
poklicev, ob kulturnem praz-
niku bodo sodelovali na Pre-
šernovem smenju v Kranju, 
9. februarja bodo v Kongres-
nem centru Brdo organizira-
li tradicionalne Trende v flo-
ristiki, pripravljajo se tudi na 
informativne dneve.

Sledijo potrebam gospodarstva
V Biotehniškem centru Naklo načrtujejo ureditev novih učilnic, ustanovitev visoke šole, odprtje 
mlekarne pa septembra letos. »Programi so naravnani v smeri čim večje zaposljivosti,« je izpostavil 
direktor Marijan Pogačnik.

Od leve študent Jure Grmek, Majda Kolenc Artiček, Marijan Pogačnik in študent Tilen 
Selan / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Šenčur – V soboto je pri spo-
meniku v Šenčurju poteka-
la spominska svečanost ob 
70. obletnici streljanja štiri-
desetih talcev, ki so jo orga-
nizirali Območno združen-
je borcev za vrednote NOB 
Kranj, krajevni organizaciji v 
Šenčurju in na Visokem ter 
Občina Šenčur. Nemška voj-
ska jih je pomorila 24. janu-
arja 1944. Šlo je za maščeval-
ni ukrep po napadu partiza-
nov na šenčurske orožnike 
štiri dni pred tem. Sprva je 
okupator nameraval v strelne 
vrste postaviti kar domačine, 
Serjane in Šenčurjane, a je 
to preprečil takratni šenčur-
ski komisar, ki je v tem pri-
meru sebe postavil na mes-
to prvega talca. Tako so naza-
dnje Nemci v Šenčur pripe-
ljali štirideset zapornikov iz 
begunjskih zaporov. Bili so iz 
vse Slovenije, petnajst je bilo 
tudi Gorenjcev. Vse so ustre-
lili, na koncu vsakega pose-
bej tudi v glavo. 

»Vojna vedno znova pri-
nese na površje tudi tiste 

človeške lastnosti, ki člove-
ka niso vredne,« je izposta-
vil slavnostni govornik, šen-
čurski župan Miro Kozelj, 
ki je v spremstvu predsedni-
kov krajevnih organizacij ZB 
NOB Šenčur in Visoko Fran-
cija Kržana in Emila Sekne-
ta k spomeniku položil tudi 

žalni venec. »Dejanja, kot 
je bil pomor štiridesetih tal-
cev pred sedemdesetimi leti, 
so kljub časovni oddaljenosti 
nerazumljiva in jih ni mogo-
če opravičiti z nobenim vzro-
kom, pa naj bodo storjena 
s katerekoli strani in s kakr-
šnem koli opravičilom. So 

zločin proti sočloveku in pro-
ti človeštvu nasploh,« je pove-
dal Kozelj in poudaril, da niko-
li ne smemo pozabiti strašne-
ga davka, ki so ga v preteklos-
ti morale plačati in ga vedno 
znova plačujejo na različnih 
koncih sveta tudi danes vse 
žrtve takih zločinov. 

Plačali so strašen davek
Pred sedemdesetimi leti so nemški vojaki v Šenčurju kot povračilni ukrep zločinsko ustrelili štirideset 
civilistov, slovenskih fantov in mož. 

V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Šenčur (na sliki), pevka Vida 
Šušteršič, pevski zbor Šenčurski zvon in Kulturno društvo Valentin Kokalj Visoko. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Šenčur – V proračun Občine 
Šenčur se bo letos predvido-
ma nateklo dobrih 7,4 mili-
jona evrov, kar bo za skoraj 
319 tisoč evrov manj, kot je 
občinska uprava sprva načr-
tovala. »Poglavitni razlog za 
zmanjšanje občinskega pro-
računa za 2014 je v spreje-
tem zakonu o nepremični-
nah, zaradi katerega, če bo 
ostal v veljavi, bo Občina 
Šenčur prikrajšana za sko-
raj 380 tisoč evrov prihod-
kov,« je pojasnil župan Miro 
Kozelj. 

Manjši priliv v občinsko 
blagajno se bo seveda po znal 
tudi na strani odhodkov, ki 
jih zaradi prenosa presež-
kov iz prejšnjih let načrtuje-
jo v višini 9,1 milijona evrov. 
Med drugim so se mora-
li odpovedati nadaljevan-
ju rekonstrukcije ceste Šen-
čur–Voklo, preko znižanih 
dotacij pa bo pomanjkanje 
denarja občutila tudi večina 
delujočih društev. Za inves-
ticije bo šlo skoraj 4,7 milijo-
na evrov, kar je dobra polo-
vica proračuna. V polnem 
teku bosta predvsem gradnji 
primarnega in sekundarne-
ga omrežja fekalne kanaliza-
cije na severu občine. Letoš-
nja dela bodo skupaj stala 
dobrega 1,7 milijona evrov, 
od tega bodo od Evropske 
unije in države pridobili 
okoli 970 tisoč evrov. 244 
tisoč evrov bo namenjenih 
gradnji in obnovi vodovoda. 
V gradnjo in obnovo občin-
skih cest bodo vložili milijon 

evrov, med drugim bodo 
izvedli rekonstrukcijo ceste 
Visoko-Luže ter obnavljali 
ceste, kjer bo potekala grad-
nja kanalizacije. 582 tisoč 
evrov so rezervirali za sofi-
nanciranje gradnje krožiš-
ča pred Poslovno cono Šen-
čur, ki pa jih zaradi obuboža-
ne državne blagajne najver-
jetneje ne bodo uspeli pora-
biti. Za investicije po kraje-
vnih in vaških skupnosti so 
namenili 110 tisoč evrov, za 
odkup zemljišč za potrebe 
rekonstrukcij cest in bodočo 
gradnjo vrtca na Visokem pa 
so namenili 700 tisoč evrov, 
medtem ko nakup zemljiš-
ča za dom starostnikov tudi 
letos ni predviden.

Pri sprejemanju letošnje-
ga proračuna sta svetniški 
listi SD in Bor z amandmaje-
ma predlagali, da bi poleg že 
predvidenih 36 tisoč evrov 
za adaptacijo Bvagneče hiše 
v centru Šenčurja rezervi-
rali še dodatnih 375 tisoč 
evrov, namesto sofinancira-
nja nakupa smetarskih vozil 
za Komunalo Kranj pa bi šti-
rideset tisoč evrov namenili 
za vgradnjo dvigala v Domu 
krajanov v Šenčurju. Aman-
dmaja sta bila s strani pozi-
cijskih svetnikov zavrnjena. 
Župan je namreč pojasnil, 
da bo rezervacija sredstev za 
obnovo Bvagneče hiše smi-
selna, ko bodo zanjo prido-
bili tudi državna sredstva, 
medtem ko Občina za dom 
krajanov predvideva celovito 
prenovo, takoj ko bo KZ Cer-
klje izpraznila svoje prosto-
re in jih bo Občina odkupila.

Letos največ  
za kanalizacijo
Gradnja fekalne kanalizacije, sofinancirana s 
strani Evropske unije, bo letošnji največji projekt 
na območju občine Šenčur. 
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Lokalna novica  
je kraljica

Cenjeni naročniki, kot vsako leto smo tudi letos  
za vas pripravili izbor praktičnih daril.

Vabimo vas, da se na Gorenjskem glasu na Bleiweisovi 
cesti 4 v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje) 
oglasite od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, ob 
sredah do 16. ure. V letu 2014 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa.  
 
Redna cena  naročnine znaša 176,80 EUR.

Pri plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, zato boste za letno naročnino 
odšteli le 132,60 EUR (prihranite kar 44,20 EUR)!

Dežnik  
na avtomatsko  
odpiranje

Količine daril so omejene.

Športne nogavice  
št.: 35-38,  
39-42, 43-46

Novi vodnik 
po živalskem
in rastlinskem 
svetu

1200 vrst
1500 barvnih fotografij

Stichmann-Marny

Knjiga  
Novi vodnik  
po živalskem  
in rastlinskem  
svetu

Izbirajte med darili:

Izkoristite 25-odstotni popust, izberite darilo in spijte kavico v prijetni družbi.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Poleg dolga pod 
ugodnimi pogoji slovenske-
ga razvojnega sklada je raz-
liko med prihodki in odhod-
ki letošnjega občinskega pro-
računa pripisati še ostanku 
denarja, ki so ga iz lanskega 
prenesli v letošnji proračun. 
Osnutek proračuna za leto 
2014 so svetniki obravnava-
li že decembra lani, v drugi 
obravnavi pa so ga sprejeli z 
nekaterimi spremembami, 
takratnimi pobudami in real-
neje ocenjenimi projekti. Gre 
predvsem za uskladitev stra-
tegije razvoja občine s pro-
jekti v načrtu razvojnih pro-
gramov, upoštevan pa je tudi 
nov projekt, ki je bil sprejet 
decembra lani in je na podro-
čju urejanja infrastrukture v 
občini vrednostno spremenil 

tako prihodkovno kot odhod-
kovno stran.

Spričo krajšega dnevne-
ga reda so se na januarski 
seji podrobno lotili proraču-
na za leto 2014, ki sta ga dire-
ktor občinske uprave Marko 
Bohinec in Klavdija Zima, ki 
se na Občini največ ukvarja 
s projekti, predstavila natan-
čno od postavke do postav-
ke. Spremembe v proraču-
nu med drugim prinaša tudi 
nova zakonodaja o nepre-
mičninskem davku. V pre-
dlog proračuna je vključen 
tudi projekt preureditve gra-
du Dvor, a še vedno ni reše-
no vprašanje prenosa lastniš-
tva z države na Občino, tako 
da bodo iz proračuna zanj 
črpali šele, ko se bo to zgodi-
lo. Od prvega do drugega bra-
nja se je spremenilo še nekaj 
manjših postavk, povezanih 

s turizmom, socialo, pros-
torskimi akti Občine (zaradi 
stroškov poplavne študije) in 
podobnim.

Na Občini Preddvor ob 
januarskem zasedanju občin-
skega sveta še niso vedeli, 
kako bo z državnim razpi-
som glede dodatnega črpan-
ja evropskih regionalnih raz-
vojnih sredstev. Zanj imajo 

sicer pripravljene že vse po-
trebne dokumente in so tik 
pred odločitvijo o izvajalcu za 
projekt. S tem denarjem, če 
ga bodo dobili, namreč želijo 
zgraditi fekalno kanalizacijo 
na območju Zgornje in Sred-
nje Bele, na trasi, kjer poteka 
obnova magistralnega vodo-
voda Bašelj–Kranj (skupaj z 
občinama Kranj in Naklo). To 
je nekoliko spremenilo prvo-
tni vrstni red gradnje kanali-
zacijskega omrežja v občini, 
ki so ga opredelili s strategijo 
o gradnji komunalne infras-
trukture. Svetnike je zani-
malo, kaj se bo zgodilo v pri-
meru, da Občina ne uspe na 
prej omenjenem državnem 
razpisu za črpanje evropske-
ga denarja. V tem primeru 
se bodo vrnili k načrtom iz 
občinske strategije, smo sli-
šali na seji občinskega sveta.

Detajlno o letošnjem proračunu
V proračun Občine Preddvor se bo letos nateklo 5,9 milijona evrov. Da bodo lahko financirali vse 
dejavnosti in načrtovane naložbe za 7,2 milijona proračunskih odhodkov, so se konec minulega leta 
zadolžili za skoraj devetsto tisoč evrov.

Mateja Rant

Vodice – Člani civilne ini-
ciative Kamniška cesta so 
se minuli petek odločali o 
protestni zapori ceste, če 
se nevzdržne razmere zara-
di množice tovornih vozil, 
ki se po odprtju poslovne 
cone v Komendi vsak dan 
vozijo po tej cesti, ne bodo 
kmalu uredile. Kot je poja-
snil predstavnik civilne ini-
ciative Luka Stare, si bodo 
za pripravo zapore vzeli 
mesec dni časa, obenem pa 
so se z dopisom obrnili na 
ministra za infrastrukturo 

in prostor Sama Omerzela, 
saj še vedno upajo, da bodo 
dosegli sporazumno rešitev 
težav, ki bi jih ministru radi 
predstavili tudi osebno.

Prebivalci ob Kamniški 
cesti so že pred časom opo-
zorili, da ta cesta nikoli ni 
bila načrtovana za tolikšen 
promet. »Ne samo da cesta 
ne prenese velikih obreme-
nitev težkih tovornjakov, ti 
se na dveh mestih tudi tež-
ko srečujejo, zato se mora 
eden umakniti na pločnik, s 
čimer ogrožajo varnost peš-
cev. Tu pa vodi tudi glavna 
šolska pot,« je težave orisal 

Luka Stare in dodal, da je 
cestišče povsem uničeno, 
škoda pa zaradi močnih tres-
ljajev nastaja tudi na objek-
tih ob Kamniški cesti. Čep-
rav so v svojih prizadevan-
jih, da bi na tej cesti z izjemo 
lokalne dostave omejili pro-
met vozilom nad 7,5 tone, 
dobili tudi načelno podpo-
ro občine in občinskih sve-
tnikov, so se petkovega ses-
tanka udeležili le trije svet-
niki. »Doslej smo od župa-
na dobili le prazne oblju-
be,« je zato razočaran Luka 
Stare. Ne more pa razume-
ti niti argumenta državnih 

institucij, ki omejitvi prome-
ta nasprotujejo, ker naj ne bi 
bilo obvozne ceste. Luka Sta-
re je poudaril, da bi vozila že 
takoj lahko preusmerili na 
avtocesto, kar bi po njego-
vih izračunih na leto pome-
nilo vsaj štiri milijone evrov 
več v državnem proračunu 
na račun pobrane cestnine. 
»Na dan se namreč po Kam-
niški cesti pelje vsaj devetsto 
tovornjakov,« je navedel Sta-
re in dodal, da so pred dnevi 
opravili novo štetje prome-
ta na tem območju, zato si 
bodo prizadevali dobiti tudi 
bolj natančne podatke.

Z zaporo ceste bodo še počakali
Civilna iniciativa, ki si prizadeva za ureditev razmer na Kamniški cesti, naj bi v enem mesecu pripravila 
zaporo ceste, če bodo pristojni še naprej gluhi za njihova opozorila.

Janez Kuhar

Adergas – Dramska skupi-
na Kulturno umetniškega 
društva Pod lipo Adergas bo 
v petek, 31. januarja, ob pol 
osmih zvečer v domači dvora-
ni v Adergasu predpremierno 
uprizorila kmečko komedijo 
v treh dejanjih Čudni snub-
ci avtorjev Joža Vombergar-
ja, rojaka iz Pšenične Police, 
in Ivana Rtača ter v priredbi in 
režiji Silva Sirca. Premiera bo 
v soboto, 1. februarja, ob pol 
osmih zvečer, ponovitev pa v 

nedeljo ob štirih popoldne. Z 
igro bodo potlej gostovali po 
Gorenjskem, najprej 8. in 9. 
februarja v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v Cer-
kljah. 

Komedija govori o ženitvi 
in smešnih ženitvenih zme-
šnjavah med kmečkim pre-
bivalstvom. To je tudi zgod-
ba o bratih Krevs, ki sta god-
na za ženitev, zato jima oče 
preko »potovke« išče nevesti. 
A »potovka« za Narobetove 

fante išče kravo in prasce, 
v svoji prezaposlenosti pa 
zamenja pismi in povzroči 
vrsto zabavnih zapletov. 

Stari adergaški igralski eki-
pi se je letos pridružilo nekaj 
novih obrazov, ki bodo z 
združenimi močmi ustvarili 
večer, poln smeha. Skupaj se 
bo na odru predstavilo šest-
najst igralcev. Kmeta Naro-
beta igra Iztok Blažun, nje-
gove sinove Anže Kotnik ter 
David in Dominik Puškarič. 
Čevljarja Krevsa »upodab-
lja« Tomaž Selan, njegova 

sinova pa Anže Sirc in Kle-
men Grilc. Vdovo posestni-
co Nežo Porovne igra Bar-
bara Grilc, njene prikupne 
hčerke, godne za možitev, 
Ksenja Kne, Sabina Jenko, 
Ksenja Rozman, Ana Zupin 
in Lucija Remic, Porovneto-
vega sina pa Aljaž Ribnikar. 
Potov ko igra Katja Čimžar, 
berača Malho pa Tilen Selan. 
Za luč in glasbo skrbi Primož 
Sirc, šepetalki pa sta Monika 
Ribnikar in Klara Bedek.  

Čudni snubci
Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas  
bo konec tedna premierno uprizorila komedijo 
Čudni snubci.

Člani dramske skupine
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

V predlog občinskega 
proračuna je vključen 
tudi projekt preureditve 
gradu Dvor, a še vedno ni 
rešeno vprašanje prenosa 
lastništva z države na 
Občino, tako da bodo iz 
proračuna zanj koristili 
denar šele, ko se bo to 
zgodilo.
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V članku Direktorici očitajo 
mobing, objavljenem v vašem 
časniku 24. 1. 2014, so ome-
njeni tudi prostovoljci. Sem 
ena izmed njih, saj že skoraj 
deset let vodim dve skupini 
za samopomoč starejšim, 
pet let sem tudi predsednica 
medgeneracijskega društva 
Z roko v roki, vanj smo včla-
njene tudi vse prostovoljke 
iz DPU Tržič. Vsak mesec 
imamo v domu intervizijo 
– skupni sestanek, kjer naj 
bi reševali morebitne težave 
oziroma probleme pri našem 
delu, pa jih očitno vsaj s stra-
ni sodelovanja z direktorico 
g. Prosen ni bilo, saj o tem 
nismo govorili nikoli. Res je, 
da ena skupina ni imela naj-
boljših razmer za srečevanje, 
vendar to ni bilo nikoli izpo-
stavljeno kot problem, ki bi 
bil nerešljiv. Po pogovoru s 
prostovoljkami in z njihovim 
odobravanjem sem se odlo-
čila, da prosim odstavljene 
člane Sveta doma DPU, naj 
ne manipulirajo z nami, 
prostovoljkami, naj nas ne 
prikazujejo kot sodelujoče 
v procesu proti direktorici, 
počutimo se prizadete, saj 
me hodimo v dom k stano-
valcem oziroma pretežno k 
stanovalkam in se ne vtika-
mo v interne zadeve ali pro-
bleme zavoda.

Veronika Ahačič,  
Podljubelj

Direktorici 
očitajo mobing

V članku pod gornjim naslo-
vom (GG, 21. 1. 2014) je bilo 
zapisanih nekaj ocen o pro-
metni ureditvi v mestnem 
jedru, ki narekujejo odgovor 
in pojasnilo.
Trditev, da naj bi bilo v mest-
nem jedru Kranja vedno več 
parkirišč, ni točna. Število 
vseh označenih parkirnih 
mest se je po obnovi trgov in 
ulic zmanjšalo za približno 
25, čeprav strokovna ocena, 
ki jo je oktobra lani naroči-
la MO Kranj, kaže, da za 
potrebe mestnega jedra v 
tem trenutku primanjkuje 
okoli dvesto parkirnih mest. 
Če je občina v proračunu za 
leto 2014 našla kar 190 tisoč 
evrov za gradnjo parkirišč v 
drugih krajevnih skupnostih, 
za KS Center velja prav nas-
protno: tu se parkirna mesta 
ukinjajo.
Podatki, ki bi potrjevali zapi-
sano oceno, da je v mestnem 
jedru »vedno več prometa«, 
nam niso znani. Četudi bi to 
bilo res, se je treba vprašati, 
kaj pravzaprav želimo. Če 
je cilj, da so hiše naseljene, 
poslovni prostori napolnjeni 
in da mesto ne propada, se 

Mesto 
spet polno 
avtomobilov

bo treba sprijazniti z dolo-
čeno količino prometa; nič 
drugače ni v drugih predelih 
Kranja, kjer nihče ne zapira 
cest z argumentom, da je na 
njih »vedno več prometa«. 
Razumljivo je, da ima jav-
nost raznolike poglede na to, 
kaj je sprejemljivo za mestno 
jedro, zato smo si predstavni-
ki interesnih skupin v starem 
Kranju vseskozi prizadevali 
za razumen kompromis, ki 
bo zadovoljil potrebe stano-
valcev in poslovnih subjektov 
po neovirani dostavi in čim 
boljši dostopnosti poslovnih 
prostorov za njihove stranke, 
pa tudi interese priložnost-
nih obiskovalcev, ki jih pra-
viloma motijo avtomobili na 
najbolj izpostavljenih delih 
trgov in ulic. Menimo, da 
smo se takšnemu kompro-
misu približali, kar potrjuje 
tudi v GG 3. 1. 2014 objav-
ljena anketa, po kateri je 
na vprašanje, ali ste zado-
voljni z ureditvijo prometa 
v starem mestnem jedru, 63 
odstotkov Kranjčanov odgo-
vorilo pritrdilno.
Stališče, da je problem brez-
plačna dostava, ker je dovo-
ljena od 4. ure zjutraj do 
19. ure zvečer, zavračamo 
kot zavajajoče. Brezplačna 
dostava je omejena na vse-
ga 30 minut med 4. in 19. 
uro in je nujno potrebna za 
normalno delovanje mesta. 
Pretekle izkušnje kažejo, da 
je poleg zapiranja parkirišč 
pri Čebelici in ob Likozar-
jevi ulici prav časovno ome-
jevanje dostave na jutranje 
ure mestnemu jedru povzro-
čilo največjo poslovno škodo: 
samo v letih 2008 in 2009 
se je izpraznilo nekaj deset 
poslovnih prostorov, praznje-
nje pa se je nadaljevalo tudi 
v naslednjih letih, ko je do-
stopnost mesta otežilo izva-
janje obnove trgov in ulic.
Vsa prizadevanja za oži-
vitev mestnega jedra bodo 
neuspešna, če se bo nadalje-
vala dosedanja praksa nene-
hnega spreminjanja pro-
metne ureditve. Spremembe 
vnašajo negotovost v pogoje 
poslovanja in prebivanja ter 
zmedo med obiskovalce, ki 
ne vedo, ali lahko zapeljejo 
v mesto, za koliko časa, ali 
je parkiranje brezplačno 
itd. V tem trenutku mestno 
jedro ne potrebuje vnovičnih 
sprememb prometne uredi-
tve, temveč predvsem čas in 
stabilno poslovno okolje, v 
katerega bo mogoče privabiti 
nove podjetnike.

Dr. Aleksander Pavšlar, 
predsednik Sveta KS 

Center,  
Margareta Vovk Čalič, 

predstavnica trgovcev v 
delovni skupini  

MO Kranj za oživitev  
starega mestnega jedra; 

Grega Šivic,  
član delovne skupine 
MO Kranj za oživitev 

starega mestnega jedra

Suzana P. Kovačič

Kranj – V novo terapevtsko 
metodo – gozdno terapijo sta 
se poglobila in jo predajata 
naprej diplomirana inženir-
ja gozdarstva Tannja Yrska 
in Jakob Šubic iz Zavoda Pra-
Na iz Preddvora. »Gozd mi 
daje topel objem za vsakršne 
občutke, ki jih med hojo lah-
ko v miru predelam,« je bese-
de osmislila Tannja Yrska, 
Jakob Šubic pa je po temelji-
tem premisleku v tišini dejal: 
»Meni gozd pomeni mir, tiši-
no, brezčasnost. Gozd je refe-
renca za tisto, kar je res dobro, 

najboljše. Prav to poskušam 
začutiti tudi, ko sem med lju-
dmi. Saj v življenju gre za to, 
da čutiš.« Predavatelj se je 
tudi zgodovinsko ozrl v boga-
stvo in pestrost slovenske goz-
dne pokrajine, v pranaravo, ki 
jo še vedno lahko občuduje-
mo v določenih okoljih, npr. 
kočevskih gozdovih. 

»Tiste misli in ideje, ki se 
nam porajajo v gozdu, so pra-
ve,« sta prepričano povedala 
predavatelja, Tannja Yrska 
je dodala, da ji je prav gozd, 
ne teorija na fakulteti, poka-
zal, kako se živi. Gozdu pa 
sta dodala še eno dimenzijo, 

to je gozd kot učni prostor. 
Sodelujeta v evropskem pro-
jektu Gozd in podeželje – 
odprto učno okolje mladih. 
Razvijata gozdne vrtce in 
vzgojiteljice spodbujata, da 
otroke čim večkrat peljejo v 
gozd. S to idejo želita navdu-
šiti tudi učitelje, da bi tudi 
gozd postal učni prostor za 
šolske predmete. »V gozdu 
se dogaja veliko zanimivega, 
otroci v gozdu zaživijo, zna-
jo uvideti celoto gozda. Tudi 
kot gozdar – če se vrnem na 
poklic – moraš videti celo-
to. Drevo že izmeriš, kaj pa 
drugo? Zato pravim: hodi in 

opazuj,« je izpostavil Jakob 
Šubic. 

Že reden sprehod po gozdu 
blagodejno vpliva na imunski 
sistem. Predavatelja sta našte-
la kar nekaj prednosti: »Spro-
šča se mišična napetost, urav-
nava se krvni sladkor, red-
no obiskovanje gozda lahko 
pomaga zniževati riziko psi-
hosomatskih obolenj « In 
vdihuje se zrak, ki je poln 
eteričnih olj. Nekaj obisko-
valcev je sicer imelo pomis-
lek, ali bi se sploh odpravili v 
gozd zaradi številnih klopov, 
prenašalcev bolezni. Jakob 
Šubic je hudomušno odgo-
voril, da si zapoje Kekčevo 
pesem in odžene klope, sli-
šati je bilo tudi, da je človeš-
ki strah tisti, ki nase vabi klo-
pe. Kakorkoli, vsak mora o 
tem premisliti pri sebi, Tann-
ja Yrska in Jakob Šubic med 
ljudi z gozdno terapijo prena-
šata drugačne vrste sporoči-
lo, to je sproščenost in umir-
jenost človeka v druženju z 
naravo: »V gozdu je zrak dru-
gačen, pameten, tla so meh-
ka. Čas se med stoletnimi 
drevesi ustavi, prostor razte-
gne. Miselni tok se umirja, 
morda celo razblini. Gozd je 
najbolj razvit kopenski ekosi-
stem. Je staroselec, ki prepro-
sto ve, kako živeti.«

V gozdu se čas ustavi
V Hiši kulture na Gorenjskem glasu je bilo zanimivo in dobro obiskano predavanje o gozdni terapiji.

Jakob Šubic in Tannja Yrska sta govorila o domu miru, o gozdu. / Foto: Tina Dokl

PREJELI SMO

Sreda, 5. februarja, ob 17.30 v avli Gorenjskega glasa  
(nasproti glavne avtobusne postaje v Kranju)

Milena Miklavčič  
o svoji novi knjigi
Knjiga Ogenj, rit in kače niso za igrače tankočutno pričara strahove 
stare mame pred novo nosečnostjo, pogled na deda, ki je, 
razkoračen, sredi hiše zahteval svoje moške pravice, otroke, ki se, 
lačni in utrujeni od garaškega dela, grejejo na peči, kuhinjo z 
ognjiščem, od koder se vali dim, muhe v stranišču na štrbunk, strah 
pred grehom in spolnostjo, smrt starega ata, pare v hiši, ustavljeno 
uro in grozljivi zvok kladiva in žebljev. 

Če ne bi bilo več kot dvajsetletnega raziskovalnega dela o spolnosti 
na Slovenskem, posvečenega obdobju med letoma 1900 in 1965, ki 
je – prek številnih izpovedi – zajeto v tej knjigi, je malo verjetno, da 
bi o tej zelo skriti plati življenja prednikov sploh kdaj kaj izvedeli.

Prisrčno vabljeni na literarno-pogovorno srečanje z Mileno Miklavčič, 
ki ga bo vodila Milenina snaha Renata Miklavčič.

Obeta se nam zanimiv dogodek, vstop je prost.

HIŠA KULTURE

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V soboto ob 18. uri 
bo v Kulturnem domu v Pred-
dvoru potopisno predavanje 
Peru 2013. Mlade prostovolj-
ke Ema Marija Hudelja, Tina 

Čadež, Nika Vilar, Jasna Sla-
ček in Mihaela Kotar so zbra-
le vtise s šesttedenskega pole-
tnega prostovoljnega dela in 
potovanja po Peruju. Odprava 
je potekala v sklopu programa 
Pota, ki ga že več let organizira 

Mladinski informacijski cen-
ter v Ljubljani. »Prostovoljke 
smo dobre tri tedne delovale 
v vaseh Pucara in Sapallanga 
na višini 3400 metrov. Dopol-
dne smo v šolah izvajale dela-
vnice, popoldne pa pomagale 

v knjižnicah, kjer se zbirajo 
otroci pri pisanju domačih 
nalog. Ob vikendih smo sode-
lovale pri mladinskih sreča-
njih in pomagale animator-
jem pri pripravi tem za razli-
čne mladinske skupine,« je o 
namenu odprave v Peru v gla-
silu Viharnik zapisala Ema 
Marija Hudelja iz Preddvora.

Bile so prostovoljke v Peruju
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www.kia.si
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DO 

Kia, generalni pokrovitelj in uradni avto turnirja Australian Open.

Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2 na voljo v priroč. o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. V posebni Australian Open ponudbi velja cena 9.990 EUR za Rio 1.2 CVVT LX Fun 3V, cena 11.990 EUR za cee'd SW 1.4 CVVT LX Fun, cena 
15.990 EUR za Sportage 1.6 GDI LX Fun. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja za nakup novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.d. po rednem maloprodajnem ceniku ob sklenitvi pogodbe o finanč. 
leasingu preko Hypo Leasinga d.o.o., VBS Leasinga d.o.o. in Summit Leasing d.o.o. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mes., EOM 0%, stroški odobritve 0 EUR. Akcija EOM 0% velja 3.1.2014-15.2.2014. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. 
Akcija EOM 0% NE velja za vozila, ki bodo prodana pod pogoji posebne ponudbe. Obeh akcij ni mogoče uveljavljati hkrati. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Kombinirane porabe goriva: 3,2 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 85 – 195 g/km CO2.
www.facebook.com/KIASlovenija

KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana, 01/58-43-425 
KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!

MEDVODE: ČREŠNIK 01/361-22-50; KRANJ: NASMEH 04/235-17-77; BLED: AMBROŽIČ 04/574-17-84

NOVI SPORTAGE 

5,3 l/100 km

15.990 

NOVI cee’d Sports WAGON 

4,2 l/100 km

11.990 

3,2 l/100 km

NOVI RIO 

9.990 

EUR

OMEJENA KOLIČINA VOZIL V POSEBNI AUSTRALIAN OPEN PONUDBI ŽE ZA:

+ +0EUR  

BREZ
POLOGA 0BREZ

OBRESTI

% EOM  

BREZ
STROŠKOV0EUR  

MOŽNOST NAKUPA PO NEPREMAGLJIVIH POGOJIH FINANCIRANJA! 

84 
 

POSEBNA PONUDBA VOZIL KIA SAMO V ČASU TRAJANJA TURNIRJA AUSTRALIAN OPEN
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Vilma Stanovnik

Planica – Potem ko so v pe tek 
v Planici dočakali izdatno 
pošiljko snega in zato niso 
izpeljali treninga, je v sobo-
to dekleta in številne obisko-
valce pozdravilo sonce. 

Prav lepo vreme in do bro 
razpoloženje je bilo poleg 
zagretih navijačev prava 
spodbuda smučarkam ska-
kalkam, ki so se potegova-
le za nove točke svetovnega 
pokala. Na koncu jih je naj-
več osvojila odlična avstrij-
ska skakalka Daniela Iras-
chko - Stolz, ki je oba dneva 
prikazala odlične skoke ter 
zasluženo dvakrat osvojila 
prvo mesto. Izkušene 30-let-
ne Daniele ni mogla prema-
gati niti vodilna v svetov-
nem pokalu Sara Takanas-
hi. Sedemnajstletna japon-
ska zvezdnica je bila nam-
reč tako v soboto kot v nede-
ljo druga. Tudi tretje mes-
to je bilo oba dneva oddano 
isti tekmovalki, simpatični 
Nemki Carini Vogt.

Navijači, ki so spodbuja-
li tekmovalke, ne v soboto 
ne v nedeljo na zmagoval-
nem odru niso videli nobe-
ne od Slovenk, čeprav so 
bili lahko zadovoljni z eki-
pnim uspehom deklet pod 
vodstvom glavnega trenerja 
Jožeta Berčiča in njegovega 
pomočnika Primoža Peter-
ke. Odlično je skakala zlasti 
17-letna Urša Bogataj, ki je v 

soboto osvojila četrto mesto, 
v nedeljo pa je bila osma. V 
nedeljo je bila od naših naj-
boljša Maja Vtič, ki je osvo-
jila peto mesto, Eva Logar je 
bila v soboto šesta in v nede-
ljo štirinajsta, Katja Požun 
je bila v soboto enajsta in v 
nedeljo deveta, Špela Rogelj 
pa je bila v soboto štirinajsta 
in v nedeljo enajsta. Dru-
ge naše so bile slabše, kljub 
temu pa so skupaj zbrale kar 
lepo število točk.

»Do tekem tukaj v Plani-
ci sezona ni potekala čisto 
tako, kot smo pričakovali, 

tukaj pa se dekleta izkazala. 
Tako je Urša s četrtim mes-
tom naredila letos najbolj-
ši rezultat, žal pa ni bilo sto-
pničk. Meni se zdi pomem-
bneje, da so dekleta uspe-
la kot ekipa. Seveda v njej 
pogrešamo poškodovano 
Emo Klinec. Vendar je raz-
položenje v ekipi dobro, zara-
di napornega urnika prepro-
sto ni časa niti za predolim-
pijsko tremo,« je v Planici 
povedal pomočnik trenerja 
naših skakalk Primož Peter-
ka, ki je prepričan, da dekle-
ta niso bila razočarana, ker je 

bila tekma z Ljubnega zara-
di pomanjkanja snega pre-
stavljena v Planico. »Za nas 
ni pomembno, kje je bila tek-
ma, samo da so dekleta ska-
kala pred domačimi navijači. 
Je pa res, da smo zadnje čase 
veliko trenirali v Planici,« je 
še dodal Peterka.

Sicer pa za dekleta po pla-
niški preizkušnji ne bo veli-
ko odmora, saj se že danes 
začenja mladinsko svetovno 
prvenstvo v Val di Fiemme, 
konec tedna pa bosta tekmi 
svetovnega pokala v Hin-
zenbachu. 

Dekleta napolnila Planico
Namesto na tekmah na Ljubnem so se najboljše smučarke skakalke za točke svetovnega pokala 
pomerile v Planici, v spodbudo pa so jim bili tudi številni navijači, ki so poskrbeli za prvi letošnji 
planiški športni praznik.

Najboljšim smučarkam skakalkam so številni gledalci lahko zaploskali tudi v Planici, 
na zmagovalnem odru pa so tako v soboto kot v nedeljo stale iste tri tekmovalke, saj je 
oba dneva slavila Daniela Iraschko - Stolz, druga je bila vodila v svetovnem pokalu Sara 
Takanashi, tretja pa Carina Voht. / Foto: Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Kranj, Jesenice, Bled – V 
hokejski ligi INL sta bila 
konec tedna odigrana prva 
dva kroga drugega dela tek-
movanja. Na Bledu je bil v 
soboto slovenski obračun 
med Bledom in Playboyem 
Slavijo, zmago z 1 : 5 pa so 
odnesli gosti. 

Bolj dramatično je bilo na 
Jesenicah, kjer sta se pome-
rili domača ekipa Team Jese-
nice in Feldkirch. Po rednem 
delu in podaljšku je bil rezul-
tat izenačen 6 : 6, po izvajanju 
kazenskih strelov pa so zma-
go slavili gostje iz Avstrije. 

Poraz Jeseničanov so nato v 
nedeljo zvečer pred domačimi 
navijači maščevali hokejisti 
Triglava, ki so sicer v soboto s 4 
: 3 izgubili proti Meranu. Varo-
vanci Gorazda Drinovca so v 
Kranju povedli z 1 : 0, gostje iz 

Feldkircha so izenačili in nato 
povedli z 1 : 2, ob dveh igral-
cih več pa so domači hokejisti 
najprej izenačili, nato pa zno-
va povedli s 3 : 2. Tik pred kon-
cem tekme so Avstrijci ize-
načili in izsilili podaljšek. V 

njem ni bilo golov, se je pa tako 
kot na tekmi v vratih pri izvaja-
nju kazenskih strelov izkazal 
vratar Žan Us, ki je obranil dva 
kazenska strela in Triglavu 
priboril prvi točki v nadaljeva-
nju loge INL. Ob tem je treba 

zapisati, da so gostje iz Feld-
kircha poraz slabo prenesli in 
se s palicami znesli nad steno 
garderobe, tako da so morali 
posredovati celo policisti.

Sicer pa je bil v nedeljo ne-
pričakovano tesen obračun 
tudi v Celju, kamor so hoke-
jisti Teama Jesenic odpoto-
vali kot favoriti. Potem ko 
so povedli z 0 : 3, so popus-
tili, domači hokejisti pa so to 
izkoristili in se jim do kon-
ca prve tretjine približali na 
2 : 3. Jeseničani so spet stopi-
li na plin in vodili z 2 : 5, nato 
pa so v ospredje stopili Celja-
ni in rezultat zmanjšali na 5 : 
6. Na koncu so se zmage s 6 : 
7 veselili Jeseničani.

Ekipa Bleda je v nedeljo 
gostovala pri Kalternu. Po 
dobri igri v prvih dveh tret-
jinah so jim v zadnji pošle 
moči in domov so se vrnili 
poraženi s 6 : 2.

Napet hokejski obračun v Kranju
Po kazenskih strelih so hokejisti Triglava zmagali, gostje pa so slabo voljo stresli nad garderobo.

V vratih Triglava se je v nedeljo izkazal vratar Žan Us, ki je 
bil razglašen tudi za najboljšega domačega igralca tekme 
proti Feldkirchu. / Foto: Tina Dokl

Kranjska Gora – Organizatorji Zlate lisice so se minuli četrtek 
zaradi neugodnih vremenskih razmer v Mariboru z organi-
zatorji Pokala Vitranc dogovorili za izvedbo Zlate lisice na 
vitranški strmini. Proga Podkoren v Kranjski Gori je namreč 
uspešno prestala snežno kontrolo Mednarodne smučarske 
zveze, tako da bo Kranjska Gora ta konec tedna že šestič v 
petdesetletni zgodovini gostila tekmovanje za Zlato lisico. 
»Veseli smo, da lahko priskočimo na pomoč Mariborčanom, 
kar kaže na to, da znamo Slovenci stopiti skupaj in s skupnimi 
močmi omogočiti Tini, da se bo tik pred olimpijskimi igrami 
pokazala domačim navijačem na domačem terenu. Želimo 
pa si tudi, da bi čim več gledalcev prišlo v Kranjsko Goro na 
jubilejno 50. Zlato Lisico,« je povedal generalni sekretar OK 
Pokala Vitranc Srečko Medven.

Lisičke prihajajo na Gorenjsko

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec te dna 
je v Kranju potekalo drža-
vno prvenstvo v plavanju v 
25-merskih bazenih. Prvo 
ime štiridnevnega tekmova-
nja je bil plavalec Gorenjske 
banke Radovljice Robi Žbo-
gar, ki je nastopil v desetih dis-
ciplinah in osvojil deset prvih 
mest. »To je bil moj cilj, ki sem 
ga tudi izpolnil. Sem utrujen, 
vendar vesel osebnih rekor-
dov,« je po tekmovanju pove-
dal Žbogar. Zelo dobro je na-
stopal tudi domači Triglavov 

plavalec John Peter Stevens, 
ki je osvojil vse zlate medalje 
v prsnem slogu. Pri dekletih 
je vse naslove v prsnem pla-
vanju pobrala Zvezdina pla-
valka Tjaša Vozelj, dobro pa 
sta nastopili tudi radovljiški 
plavalki Špela Perše in Tja-
ša Pintar. Omeniti je treba še 
nov državni rekord Velenj-
čanke Nastje Govejšek na 50 
metrov delfin ter odlično pla-
vanje Mariborčana Martina 
Baua, ki je v disciplini 1500 
metrov prosto dosegel nor-
mo za nastop na svetovnem 
prvenstvu v Dohi.

Žbogar desetkratni prvak 

»Za doseganje takšnih 
rezultatov je pomemben 
pravilen razvoj tekmovalca 
in Peter ga je imel. Ko je kot 
mladinec prišel v člansko 
ekipo in je v celinskem poka-
lu začel opozarjati nase, sva 
se z Matjažem Zupanom 
odločila, da poskusi nasto-
piti tudi v svetovnem poka-
lu. Šlo mu je dobro, bil je 
neobremenjen z rezultati in 
že takoj je začel osvajati toč-
ke svetovnega pokala. Uži-
val je na tekmah in bil celo 
sedmi na olimpijskih igrah. 
Tako so bili rezultati vsako 
leto boljši, zelo dobro pa je 
tudi podoživljal tekme sve-
tovnega pokala in je postajal 
iz tekme v tekmo boljši. Nje-
gov razvoj je bil postopen, 
ob tem pa je pomembno 
tudi, da je izboljšal tehniko 
odskoka in leta, kar zna dob-
ro izkoriščati. Na tekmah se 
zelo osredotoči na skok, ne 
zmotijo ga zunanji faktor-
ji. Če ne bo poškodb, je lah-
ko tudi ob koncu sezone v 
svetovnem pokalu med naj-
boljšimi oziroma prav na 
vrhu,« pravi izkušeni tre-
ner Jani Grilc, ki sicer ni 
odpotoval z ekipo na japon-
sko turnejo, znova pa se bo 
fantom pridružil ta konec 
tedna na tekmah v nem-
škem Willingenu ter seve-
da z njimi odpotoval na 
olimpijske igre.

Sicer pa je v Saporu oba 
dva dneva šlo odlično tudi 
drugim našim. V soboto je 
Robert Kranjec s slabšim 
prvim in izvrstnim drugim 
skokom osvojil četrto mesto, 
med deseterico najboljših pa 
se je na sedmo mesto uvrstil 
še Kranjčan Nejc Dežman. 
Skakalec žirovske Alpine 
Tomaž Naglič je osvojil dva-
najsto mesto, Robert Hrgota 
je bil osemnajsti, Jurij Tepeš 
pa devetindvajseti.

V nedeljo sta poleg naših 
treh, ki so stali na zmago-
valnem odru, do točk pri šla 
še Dežman na devetem in 
Tomaž Naglič na 18. mestu. 

V svetovnem pokalu ima 
sedaj Peter Prevc pred Polja-
kom Kamilom Stochom kar 
91 točk prednosti, tretji Avs-
trijec Gregor Schlierenz-
auer pa zaostaja že za 142 
točk. 

Uspešen  
skakalni konec tedna
�1. stran

Jani Grilc verjame v nove 
uspehe Petra Prevca.
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Miroslav Cvjetičanin

Pokljuka – Hkrati je poteka-
lo prvenstvo OŠ v smučar-
skem teku in biatlonu, ki je 
bilo letošnja novost. Zavod za 
šport RS Planica je bil orga-
nizator obeh dogodkov, OŠ 
Gorje je izvajalec šolskega 
maratona, SK Ihan pa prven-
stva osnovnih šol. Soizvaja-
lec prireditve je bil gostitelj 
na Rudnem polju, Športni 
center Triglav Pokljuka.

»Prireditev je bila letos 
prvič tudi del 3. svetovnega 
dneva snega (3. World Snow 
Day), ki poteka pod okriljem 
Mednarodne smučarske zve-
ze (FIS). Rekordnih 619 orga-
nizatorjev v 35 državah je pri-
pravilo prireditve za otroke 
v sklopu projekta FIS Pripe-
ljimo otroke na sneg (Bring 
Children to the Snow). Slo-
venska šolska prireditev je 
ob vstopu v polnoletnost sto-
pila tudi na zemljevid sveta 
Mednarodne smučarske zve-
ze na področju programov za 
otroke. Po 3. mestu na FIS 
SnowKidz Award 2012 je to 
ponovna potrditev mednaro-
dne veljave in kvalitete ŠPM 
in POŠTB. Več o tem glo-
balnem dogodku je na sple-
tni strani FIS,« je na kon-
cu prireditve povedal Nenad 
Pilipovič, vodja prireditve in 
gonilna sila enega največjih 
športnih dogodkov za mladi-
no v Sloveniji.

»Program je nekoliko okr-
nilo močno deževje proti 
koncu prireditve. Udeležen-
ci so bili zelo hitro popol-
noma premočeni. Izvedli 
smo skoraj vse načrtovane 

dejavnosti. Smučarski tek 
na 2, 5 in 10 km, pohod s 
tekaškimi smučmi in krp-
ljami (letošnja novost) na 
planino Javornik, planinske 
pohode na planine Zajamni-
ki, Uskovnica in Praprotnica 
(namesto načrtovane poti na 
planino Javornik) in alpsko 
smučanje na smučišču Više-
vnik. Za smučarje tekače so 
za popestritev potekale tudi 
krajše prireditve, predstavit-
ve Slovenske vojske, Polici-
je, biatlona, smučarskih sko-
kov (letošnja novost), likov-
no ustvarjanje s snegom in 
športna animacija na snegu. 
Zaradi vremena so žal odpa-
dle Igre brez meja. Vsi smu-
čarji tekači ŠPM, ki so uspe-
šno premagali progo, so 
na cilju prejeli spominsko 
medaljo. Vsi udeleženci so 
se okrepčali s toplim čajem, 
ki so ga skuhali v Vojašni-
ci slovenske vojske Rudolfa 
Badjure na Rudnem Polju in 
roladico podjetja Žito Gore-
njka Lesce, ki je prispevalo 
tudi prisrčno maskoto, pun-
čko Gorenjko. 

Prireditev ŠPM, kjer ni 
obremenitve z rezultati, je 
tako popolnoma dosegla svoj 
namen. Številni tekmovalci 
OŠ so se borili tudi za držav-
ne šolske naslove v smučar-
skem teku in biatlonu, ki ga 
je vzorno izpeljal Smučar-
ski klub Ihan. Prijavljenih je 
bilo 1616 udeležencev ŠPM 
in tekmovalcev POŠTB. Kar 
1217 premočenih junakov pa 
je uživalo na prečudoviti zim-
ski idili na Pokljuki. Na pri-
reditvi so nastopili predsta-
vniki 62 OŠ (1 OŠ so gostje 

iz Hrvaške) in 5 SŠ, skupaj 
67 šol. Manjkali niso učenci 
iz OŠ Pirniče pod vod stvom 
vrhunskega alpinista Vikija 
Grošlja in OŠ Mirna z Mar-
lies Bračko na čelu. Po nekaj-
letni odsotnosti so Poklju-
ko spet obiskali udeležen-
ci iz najbolj oddaljene regije 
Prekmurja iz OŠ Bogojina. 
Vsi prisotni so doživeli veli-
ko življenjsko lekcijo, ki jo je 

ponudilo vreme. Kdor se pri-
merno obleče, ga ne zebe niti 
ne premoči.

Nenad Pilipovič je že kli-
cal na srečanje v prihodnjem 
letu ter se zahvalil zasluž-
nim, da je prireditev uspela: 
»Iskrene čestitke učiteljicam 
in učenkam OŠ Gorje, ki so 
izvrstno postregle množico 
gostov v cilju v težavnih vre-
menskih razmerah. Podelili 
smo pokale za najbolj množi-
čne osnovne in srednje šole. 
Glavno nagrado za ekipe šol, 
čokolado velikanko, težko 
7 kg, podjetja Žito Gorenj-
ka Lesce, je žreb dodelil OŠ 
Dobova. Veseli dejstvo, da 
je pri takšnem številu udele-
žencev in v težavnem vreme-
nu ekipa prve pomoči ostala 
popolnoma brez dela. Iskre-
na hvala delavcem Cestnega 
podjetja Kranj, ki so v teža-
vnih vremenskih razmerah 
poskrbeli za varno pot udele-
žencev na Pokljuko. Iskrena 
hvala g. Milanu Rejcu, ravna-
telju OŠ Gorje, in ge. Mojci 
Brejc, pomočnici ravnatelja 
OŠ Gorje, odlični ekipi sode-
lavcev iz OŠ Gorje, našim 
učencem, njihovim staršem 
in znamenitim pokljuškim 
organizatorjem tekmovanj. 
Iskrena hvala gostiteljem na 
Rudnem polju, Športnemu 
centru Triglav Pokljuka.«

Sedemkilogramska čokolada  
je šla v Dobovo
V soboto, 18. januarja, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 18. Šolski pokljuški maraton, 
prireditev netekmovalnega značaja, namenjena učencem osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije.

Nenad Pilipovič, vodja in gonilna sila prireditve z maskoto 
ene od največjih šolskih prireditev pri nas. / Foto: Pavel Zupan

Čudovit pogled na mladino na tekaških smučeh / Foto: Pavel Zupan

Planinci iz OŠ Gorje / Foto: Pavel Zupan

Moji prvi koraki na teka-
ških smučeh so bili prisilni. 
Če bolje pomislim, ne vem, 
kateri otrok se veseli tankih, 
ozkih smučk, s katerimi ne 
moreš niti urezati poštenega 
smuka v dolino. Potem so tu 
še čeveljci, ki niti slučajno 
niso podobni pancerjem, in 
fižolovke od palic, ki so zelo 
nerodne in predolge. Kako 
spraviti otroka na tekaške 
smuči? Mene so prepričali, 
da je smučarski tek enkrat-
na alternativa kolesarskega 
treninga v zimskem času. 
Prvih korakov se spomnim 
kot strašanskega heca, ki mi 
ga je pripravil nekdo, ki se je 
hotel na moj račun pošteno 
nasmejati. Pravzaprav sem 
bil prepričan, da snemajo s 
skrito kamero. 

Zimski treningi kolesar-
jev temeljijo na ustvarja-
nju baze, kar pomeni, da 
smo dan za dnem nabirali 
bazično kondicijo, zato smo 
bili cele dneve na Pokljuki. 
Športnik potrebuje v priprav-
ljalnem obdobju nadmorsko 
višino in redek zrak. In tako 
so se zimske šolske počitnice 
prelevile v kondicijske pri-
prave. Boj z klistri, mažami, 
ozkimi smučkami, nerodni-
mi palicami, mrzlimi čevlji, 
mrazom, vetrom, snegom, 
prepotenimi trenirkami, 
smrkljem, lakoto, žejo …, da 
ne filozofiram o utrujeno-
sti. Mladec prenese vse, tudi 
ukradeno otroštvo. Prijatelji, 

sošolci so se sankali za hišo, 
hodili v kino, v topel kranj-
ski zimski bazen, v mlečno 
restavracijo na palačinke 
in spet v kino …, jaz pa sem 
gazil, ne drsel po snegu med 
pokljuškimi smrekami. Cele 
dneve, cele počitnice. Si pred-
stavljate Pokljuko ob petih 
popoldne, februarja, mrači 
se, sonce je šlo za Viševnik, 
mraz je z minus pet pritisnil 
gas do minus deset, dvanajst, 
petnajst v nekaj minutah? 
Veter je zavijal okoli smrek 
in mojih ušes, ledena svečka 
iz desne nosnice je bile dva 
centimetra daljša od tiste iz 
leve, šal je otrdel kot lepen-
ka, volnena kapa se je napila 
potu, zamrznila, zlezla do 
nosa in postala težja od vite-
ške čelade. Mišice niso zmo-
gle boja z utrujenostjo, kaj 
šele z mrazom. Ubogo dete je 
preklinjalo coklo na smučkah 
in trenerjeve maže in dan, ko 
je nastal smučarski tek … Si 

predstavljate otroški želodec, 
katerega sta mraz in utruje-
nost izpraznila že pol ure po 
kosilu, ki je bil že opoldne? 
Pokljuški gozd, samota, vsi 
kolegi hitreje tečejo, ker so 
urni, močnejši in tehnično 
bolje podkovani. Pokljuške 
smreke, zmrznjena smuči-
na, spusti, na koncu katerih 
padam, venomer padam, 
vsakič se poberem, ampak 
vse bolj moker, premražen, 
zamrznjen. Rokavici sta 
najhladnejši oklep na svetu, 
naramnici sta se mi odpeli 
na ritnem delu trenirke in 
zdaj mi zija pol riti narav-
nost v sneg, to prekleto belo 
nadlogo, belo blato, zebe me 
in niti preklinjati ne morem, 
ker mi zobje šklepetajo v 
ritmu finskega narodnega 
plesa, ki pozdravlja polarni 
mraz. Mar sem jaz Saami? 
In naslednji dan je ista zgod-
ba. Ob sedmih jutranja telo-
vadba po škripajočem snegu. 
Tečemo brez smučk, samo v 
zlizanih, drsečih adidaskah. 
Mraz reže mlade vratove, 
nosove in ušesa. Prsti na 
nogah so že modri, na rokah 
pa okameneli. Trener vpije, 
da smo lenuhi, da nas danes 
čaka še daljši tek na smučeh. 
Nekega večera me je klica-
la mama in me spraševala, 
kako se imam. Rekel sem, da 
fino, da imam na desni dla-
ni tri žulje, na levi dva, na 
podplatih in petah pa je gnoj 
že prebil kožo, da me nič ne 

zebe in da sem ves njen denar 
zapravil za napolitanke in 
cockto, da sem poln kondici-
je, da se zvečer učim, berem 
domače branje, da ne gleda-
mo televizije in smo na sploh 
zelo pridni in nas trener vsak 
dan pohvali … Mama odloži 
slušalko, jaz pa v obupan jok, 
solze ne kapljajo, ampak lije-
jo po rdečem obrazu. 

Po štirinajstih dneh teka 
na smučeh tam na visoki 
prostrani Pokljuki sem se v 
šolsko klop vrnil poln rdečih 
krvničk, rdečih ličk, poln 
energije kot hidroelektrarna, 
obogaten z izjemno izkuš-
njo, utrjen … Od tistih prvih 
korakov na tekaških smučeh, 
tiste Pokljuke, mi nobena 
stvar ni bila več težka. Vsako 
delo je bilo mačji kašelj proti 
tistemu. Postal sem odrasel 
že pri dvanajstih letih … Moj 
življenjski moto je bil: Veseli 
se vsake skorje kruha in vsake 
kaplje vode!

Deček s Pokljuke

In med spraševanjem, kdo sem in kaj delam v teh 
smučinah, ugotovim, da sem zašel, da se vrtim v 
začaranem krogu, iz katerega me bodo odnesli šele na 
pomlad, ko sneg skopni, kot prekletega zamrznjenega 
osliča.

GIBAJTE SE Z NAMI 
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4   
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si

Ganljiva pripoved o vztrajnosti,  
pogumu in zaupanju vase.

V knjigi se boste 

seznanili z osnovami 

učinkovite zdravilne 

kozmetike, 

predstavljene so 

zdravilne rastline  

ter zelišča in sadje,  

iz katerih se 

pridobivajo čista 

eterična olja.  

Ne manjkajo niti 

recepti za pripravo 

zdravilne kozmetike, 

kot so olja za telo, 

mazila in kreme, 

maske za obraz,  

obloge ter izdelki za 

krepilno nego las.

Redna cena: 24,90 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu, je cena le

                      + poštnina
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50 receptov za vsakdanjo nego,  

tudi za občutljivo kožo
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50 receptov za vsakdanjo nego, 
tudi za občutljivo kožo

Stražišče pri Kranju – V petek okoli 18.30 je zagorelo v livarni v 
Lazah v Stražišču pri Kranju. Zaradi počene hidravlične cevi na 
stroju v livarni je zagorelo hidravlično olje. Delavci so pogasili 
goreč stroj, kranjski poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci iz 
Bitenj in Stražišča pa gorečo strešno izolacijo. Poklicni gasilci 
so tri ure kasneje opravili ponovni ogled in ugotovili, da ni 
posebnosti.

Vžgalo se je olje

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so pred dnevi obravnavali 
prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena 51-letna Škofje-
ločanka in 41-letni voznik tovornega vozila iz Ormoža. Prva 
je vozila z neprilagojeno hitrostjo, drugi pa se je nepravilno 
vključeval v cestni promet, zato je prišlo do trčenja vozil, so 
ugotovili policisti. V nesreči se je Škofjeločanka lažje ranila. 
Za neprilagojeno hitrost vožnje se voznik kaznuje z globo 300 
evrov in s tremi kazenskimi točkami, nepravilno vključevanje v 
promet pa se kaznuje z globo 250 evrov in s tremi kazenskimi 
točkami.

Krivda je bila deljena

Sveti Duh – V nedeljo kmalu po 6. uri je pri Svetem Duhu 
zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Virma-
še-Sveti Duh in Škofja Loka, ki so ob prihodu na kraj požara 
ugotovili, da je voznik spal v parkiranem vozilu pri prižganem 
motorju, ki je pri tem zagorel. Voznik je požar k sreči opazil 
in se še pravočasno umaknil. Gasilci so požar pogasili, vozilo 
pa je uničeno.

Na avtomobilu zagorel motor

Kranj – V zadnjih dneh so se na gorenjskih smučiščih zgodile 
tri hujše nezgode. V nedeljo si je na planini Zali potok v občini 
Tržič otrok pri smučanju poškodoval nogo. Oskrbeli so ga 
tržiški gorski reševalci in ga prepeljali v Zdravstveni dom Tržič 
v nadaljnjo oskrbo. Istega dne se je smučar poškodoval tudi 
na Krvavcu. S helikopterjem so ga prepeljali v Klinični center v 
Ljubljani. Že v četrtek pa sta se na kranjskogorskem smučišču 
poškodovala dva smučarja. Za takojšnjo oskrbo so poskrbeli 
tamkajšnji reševalci, nakar so enega s helikopterjem odpeljali 
v ljubljanski klinični center, drugega pa z reševalnim vozilom 
v jeseniško bolnišnico.

Grdo so padli med smuko

Simon Šubic

Šenčur – S staranjem prebi-
valstva se na cestah poveču-
je tudi delež starejših voz-
nikov. Med njimi eni bolj, 
drugi manj uspešno sle-
dijo nenehnim spremem-
bam prometnih predpisov 
in se prilagajajo uvedbam 
novo sti v cestnem prome-
tu, kot na primer v zadnjih 
letih pojavu krožnih križišč. 
Prav te ugotovitve so naved-
le Društvo upokojencev Šen-
čur, da je v petek v sodelova-
nju z Avto-moto društvom 
Šenčur za starejše voznike 
pripravilo predavanje o spre-
membah prometne zako-
nodaje s poudarkom o pra-
vilih vožnje v krožiščih ter 
hitrih cestah in avtocestah. 
Odziv je bil presenetljiv, saj 
so večinoma šenčurski upo-
kojenci do zadnjega kotička 
napolnili dvorano Krajevne-
ga doma v Šenčurju in pri-
sluhnili prometnemu stro-
kovnjaku Franju Jurmanu iz 
Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Kranj.

»V programu društva ima-
mo načrtovanih več preda-
vanj iz različnih področij, 
tako smo se na pobudo šen-
čurskega avto-moto društva 
odločili tudi za organizaci-
jo predavanja o prometu. Ne 
nazadnje sodimo v genera-
cijo, ki je že pred več deset-
letji opravila vozniški izpit, 

v tem času pa se je prome-
tna zakonodaja že koreni-
to spremenila, da ne omen-
jam nenehnih sprememb v 
zadnjih letih, zato se je z nji-
mi dobro seznaniti. Vmes so 
se tudi na slovenskih cestah 
pojavila krožišča, ki resnici 
na ljubo begajo marsikate-
rega voznika, tudi tiste malo 
mlajše od nas,« je povedal 
predsednik DU Šenčur Ciril 
Sitar, navdušen dan obis-
kom predavanja. Sekretar 
AMD Šenčur Franci Kuhar 
pa je pojasnil, da so podob-
no predavanje organizirali 
že pred dvema letoma in že 
tedaj je padla ideja, da bi ga 
ponovili prav za upokojence. 

»Upokojenci oziroma 
starejši vozniki so po eni 

strani zelo previdni vozniki, 
ki imajo zaradi izkušenj več-
jo sposobnost predvidevan-
ja, in predvsem niso nagnje-
ni k agresivni vožnji. Vozijo 
torej pametneje. A po drugi 
strani so najopaznejše hibe 
starejših voznikov slabši vid, 
spregled prometnih znakov, 
(pre)počasna vožnja, pozab-
ljivost, slaba kontrola doga-
janja okoli sebe ter počas-
no speljevanje v situacijah, 
ki zahtevajo energično spe-
ljevanje,« je po zanimivem 
predavanju povedal Franjo 
Jurman, ki je moral udele-
žencem odgovarjati tudi na 
povsem osebna vprašanja 
glede podaljševanja vozniš-
kih dovoljenj po osemdese-
tem letu. 

med predavanjem se je 
Jurman najbolj podrobno 
posvetil pravilom vožnje v 
krožnih križiščih. »Na slo-
venskih cestah ima veliko 
krožišč premajhen premer, 
kar povzroča težave pred-
vsem voznikom avtobusov 
in tovornih vozil, ki mora-
jo zato pogosto zaobiti tudi 
prometna pravila, da jih 
sploh lahko prevozijo. Sicer 
pa opažam, da je precej voz-
nikov na krožiščih zbega-
nih in nepravilno uporablja 
utripalke. Kljub vsemu pa 
so krožišča zelo prispevala 
k prometni varnosti, saj ni 
več naletov in čelnih trčenj, 
ki so bila za križišča nekdaj 
značilna,« še razmišlja Jur-
man. 

Starejši vozijo pametneje
»Starejši vozniki niso nagnjeni k agresivnosti in so na cesti previdni, po drugi strani pa jih tare slabši 
vid, počasnejše reakcije in pozabljivost,« pravi prometni strokovnjak Franjo Jurman.

Krožna križišča še vedno marsikateremu vozniku povzročajo težave.  

Zoper Romuna Adriana 
Severina je romunsko tožil-
stvo obtožbo vložilo sep-
tembra lani, medtem ko so 
španski pravosodni organi 
kaj kmalu presodili, da je šlo 
zgolj za medijsko provokaci-
jo, zato po njihovem kazen-
ski pregon zoper njihovega 
poslanca Pabla Zalbe Bide-
gaina ni potreben. 

Zoran Thaler že ves čas 
zatrjuje, da ni kriv, hkra-
ti pa si želi, da bi postopki 
zoper njega stekli čim prej. 
Vztraja pri oceni, da je šlo v 
vsej zadevi za provokacijo, 

katere namen je bil njego-
va diskreditacija v britan-
skem mediju. Pred slabim 

letom dni je za Gorenjski 
glas navedel, da je njegov 
primer še najbolj podoben 

primeru španskega poslan-
ca Pabla Zalba Bidegaina. 
Spomnimo: medtem ko so 
Thalerju novinarji pod krin-
ko podkupnino le obljublja-
li, jo je Strasser v zameno za 
protiusluge že dobil, špan-
ski evroposlanec pa podku-
pnine tudi ni prejel, je pa 
že vložil predlagani aman-
dma. 

»Nikoli sploh ni prišlo do 
položaja, ko bi jaz sploh lah-
ko vzel kakršen koli denar. 
Poleg tega ga seveda niti 
nisem nameraval vzeti in do 
tega tudi ni nikoli prišlo,« 
je za naš časopis povedal fe-
bruarja lani. 

Zoper Thalerja vložili obtožbo
�1. stran

Tožilstvo je zoper Zorana Thalerja vendarle vložilo obtožbo.  
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Simon Šubic

Kranj – Gospodarska pravda 
na Okrožnem sodišču v Kra-
nju, v kateri dunajsko podje-
tje Porr (prej Aquaplus) zara-
di nastale škode pri neures-
ničenem po slu s kanaliza-
cijskim omrežjem in čistil-
no napravo od Občine Tržič 
terja 330 tisoč evrov s pripad-
ki, je še vedno v fazi porav-
nave. Po daljšem premoru, 
ko so čakali na pravnomočni 
razplet kazenskega postopka 
zoper nekdanjega tržiškega 
župana Pavla Ruparja zara-
di zlorabe uradnega položa-
ja oziroma prisvojitve štiri-
deset tisoč evrov, ki mu jih 
je Aquaplus februarja 2004 
izročil za pokritje stroškov 
Občine pri načrtovanju pro-
jekta v javno-zasebnem part-
nerstvu, se je ta mesec nada-
ljeval poravnalni narok med 

obema vpletenima stranka-
ma. Dogovor še ni bil sklen-
jen, Občina pa ima na mizi 
poravnalno ponudbo Avstrij-
cev. Ti bi se zadovoljili z vra-
čilom 120 tisoč evrov, koli-
kor so plačali za izdelavo štu-
dije, in štirideset tisoč evrov, 
kolikor je prejel Rupar. Sle-
dnji denarja ni nikdar vpla-
čal v občinski proračun in 
bil zaradi tega pravnomoč-
no obsojen na leto dni zapo-
ra in vračilo protipravno pri-
dobljene koristi. 

Po besedah tržiškega 
župana Boruta Sajovica o 
poravnalnem predlogu ne 
more odločati sam, zato ga 
bo na februarski seji pred-
stavil občinskemu svetu. 
Občina bo sicer omenjenih 
štirideset tisoč evrov težko 
izterjala od Ruparja, saj je ta 
menda vse premoženje že 
prepisal na svojce. 

O poravnavi odloča 
občinski svet



8. februarja ob kulturnem prazniku na ulicah starega Kranja od leta 2003

Doživite čas dr. Franceta Prešerna
Prešernov smenj bo tokrat že dvanaj- 
sto leto zapored oživil spomin na 19. 
stoletje in našega največjega pesnika. 
Iz skromnih začetkov in ob izjemnem 
trudu tako entuziastov kot organizator-
jev se je uvrstil med najbolj prepoznane 
dogodke ob kulturnem prazniku in pri- 
vablja v stari Kranj obiskovalce ne le iz vse 
Slovenije, temveč tudi tujine. Prireditev 
se je zaradi pravilnega koncepta uvrs-
tila v finale za izbor Evropske de-stinacije 
odličnosti 2008, s tem pa so ji priznanje 
dali tudi priznani strokovnjaki. Že nekaj 
let lahko govorimo o presežkih tako po 
številu nastopajočih kot obiskovalcev, ki 
na ta dan v Kranju doživijo čas dr. Franc-
eta Prešerna. Da prireditev postaja eden 
izmed osrednjih dogodkov ob kulturnem 
prazniku, potrjujejo tudi obiski najvišjih 
predstavnikov države. Letošnji Prešernov 

smenj bo slovesno odprla predsednica 
Vlade RS mag. Alenka Bratušek. 

Nostalgijo iz »Prešernovih časov« bomo 
tudi letos obujali s kulturnim programom, 
festivalom lajnarjev, predstavitvijo oblačil 
iz 19. stoletja, vožnjo s kočijami za obisko-
valce, ponudbo domače obrti na več kot 
sto stojnicah, sejmom starin ter tradicion-
alnimi recitacijami Prešernovih pesmi. 
Obiskovalci bodo natisnili cenzurirano 
Zdravljico, si ogledali predstavitev star-
ih obrti in poizkusili jedi, ob katerih so 
uživali tudi v času dr. Franceta Prešerna. 
Dogodek soustvarjamo s številnimi folk-
lornimi skupinami in  kulturnimi društvi 
iz vse Slovenije, z Gorenjskim muzejem, 
Mestno knjižnico Kranj, Prešernovim 
gledališčem in drugimi skrbniki etnološke 
dediščine.

Osrednje prizorišče pred Prešernovim 
gledališčem bo namenjeno pevskim 
zborom in  recitalom, tokrat tudi v tujih 
jezikih v interpretaciji v Kranju živečih 
tujcev, prisluhnili pa bomo tudi Andreju 
Rozmanu Rozi in Boštjanu Gorencu 
Pižami. Glavni trg bo tudi letos namenjen 
folklornim nastopom in ljudski glasbi s 
sklepnim koncertom skupine Katalena.

Letošnja prireditev bo zaznamovala tudi  
200 obletnica rojstva Kranjčana Janeza 
Puharja, izumitelja fotografije na steklo. 
Dogajanje v vseh kotičkih starega Kranja 
z odprtimi vrati kulturnih hramov pa 
bomo  obogatili s srečanjem z letošnjimi 
Prešernovimi nagrajenci v Prešernovem 
gledališču Kranj.
Za obiskovalce prireditve bodo poskr-
beli tudi kranjski gostinci s posebnimi 

kulinaričnimi dobrotami, praznovanju 
pa se pridružijo tudi mnogi trgovci z 
odprtimi vrati. Obiskovalce vabimo, da 
stopijo skozi vrata muzejev, gledališča 
in knjižnice ter s strokovno vodenim 
ogledom doživijo kulturni utrip mesta, 
podrobnejši program pa si lahko ogle-
date v tej posebni izdaji.

Program bo tudi tokrat potekal ves dan, 
zato ga izkoristite. Vse to je vsekakor do-
ber razlog, da se 8. februarja srečamo v 
Kranju.

Natalija Polenec, 
direktorica Zavoda za turizem Kranj

Novize na svitlobo dane ob kulturnem prazniku kot priloga Gorenjskega glasa, torek, 28. prosinec (januar) 2014.

Katalena Vožnje s kočijo Boštjan Gorenc 
Pižama

Festival lajnarjev Andrej Rozman
Roza

Prikaz starih 
obrti

www.tourism-kranj.si               tic@tourism-kranj.si            04-2380-450,           KRANJ-odprto-mesto
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, GLAVNI TRG 2, 4000 KRANJ



PRED PREŠERNOVIM 
GLEDALIŠČEM KRANJ

10.00 do 13.30
Nastopi pevskih zborov

APZ France Prešeren, Bodeče neže, 
Kranjski furmani, Kranjski oktet, KUD 

Svoboda Stražišče, Kvartet Ultima, Ljud-
ske pevke iz Trboj, Maistrovi dragonarji, 
MePZ Dobrava Naklo, MePZ Peter Lipar, 

MoPZ Maj, MoPZ Šenčur

10.00

Odprtje prireditve

Mohor Bogataj
župan Mestne občine Kranj

Alenka Bratušek
predsednica vlade Republike Slovenije

11.00

Andrej Rozman Roza 

12.00 

Boštjan Gorenc Pižama
O Prešernu, Cankarju in drugih cvetkah 

slovenske književnosti

ODPRTI MIKROFON
11.00 do 14.00

Do 6. februarja se prijavite na recitacije 
Prijave: info@tourism-kranj.si

GLAVNI TRG
OB VODNJAKU

10.00 do 13.30 
Nastopi folklornih skupin

AFS Ozara, FS Cerklje, FS COF, FS DU 
Naklo, FS Iskraemeco, FS Karavanke, FS 
Kres, FS Polhov Gradec, FS Pušlc - DU 

Boris Kidrič, FS Razor, FS Sava Kranj, FS 
Šenčur, KUD Triglav Slovenski Javornik, 

OFS Avrikelj

ZAPLEŠITE VALČEK

10.30, 11.30, 12.30 in 13.30
Vsako uro se bodo plesalci in obisko-
valci zavrteli v ritmih valčka – vabljeni 

tudi Vi !

14.00

KATALENA

PRED MESTNO 
KNJIŽNICO KRANJ 

11.00
Glasbeni nastop Suha špaga

Alpski godčevski sestav

TRUBARJEV TRG
10.00 do 15.00

Jahanje ponijev za najmlajše

SEJEM DOMAČE IN 
UMETNOSTNE OBRTI

10.00 do 17.00

Več kot 100 razstavljavcev domače in 
umetnostne obrti, prikaz starih obrti in 

bolšji sejem v starem Kranju

FESTIVAL LAJNARJEV
10.00 do 14.00 

Na ulicah starega Kranja

VOŽNJE S KOČIJO
Vožnja z lipicanci 

iz vzrejne hiše Barbana

10.00 do 14.00

Krožna vožnja s kočijo od Mestne 
knjižnice Kranj do Prešernovega gaja. 
Vstopnice so na voljo na postajališču 

pred  Mestno knjižnico Kranj. Na voljo 
so tudi družinske vstopnice.

PRED PREŠERNOVIM 
SPOMINSKIM MUZEJEM

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in 14.00
Oznanilo mestnega glasnika v sprem-

stvu kranjske garde.

Recitacije Prešernovih pesmi v izved-
bi igralcev Prešernovega gledališča 

Kranj
10.30 Vesna Jevnikar & Peter Musevski
11.30 Darja Reichman & Miha Rodman

12.30 Borut Veselko

Organizator: Zavod za turizem Kranj

PRED PREŠERNOVIMPRED PREŠERNOVIM
SPOMINSKIM MUZEJEMSPOMINSKIM MUZEJEM

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in 14.0010.00, 11.00, 12.00, 13.00 in 14.00
Oznanilo mestnega glasnikaOznanilo mestnega glasnika v sprem v sprem--

stvu kranjske garde.stvu kranjske garde.

Recitacije Prešernovih pesmi v izvedRecitacije Prešernovih pesmi v izved--
bi igralcev Prešernovega gledališča bi igralcev Prešernovega gledališča 

KranjKranj
10.30 Vesna Jevnikar & Peter Musevski10.30 Vesna Jevnikar & Peter Musevski
11.30 Darja Reichman & Miha Rodman11.30 Darja Reichman & Miha Rodman

12.30 Borut Veselko12.30 Borut Veselko

Organizator: Zavod za turizem KranjOrganizator: Zavod za turizem Kranj

PROGRAM PRIREDITEV

5. 2. ob 19.00 

Odprtje razstave 

Ob 200 obletnici rojstva Kranjčana 
Janeza Puharja, izumitelja fotografije na 

steklo 

Galerija Kranjske hiše
Organizator: Zavod za turizem Kranj

7. 2. ob 17.30
Trenutek tišine - APZ France Prešeren

Prešernov gaj
Organizator: APZ France Prešeren

7. 2. ob 18.00
Podoknica v izvedbi MePZ Peter Lipar

Prešernova hiša
Organizator: MePZ Peter Lipar

7. 2. ob 19.00
Pozdrav pesniku v izvedbi Obrtniškega 

pevskega zbora Kranj 
Prešernovo gledališče 

Organizator: Društvo obrtniški pevski zbor

7.2. ob 19.00
Svečana akademija ob kulturnem 

prazniku - Sledi poeta!

Dvorana 111 / Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za organizacijske vede, 
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 

Organizator: Fakulteta za organizacijske 
vede Kranj in Akademski pevski zbor France 

Prešeren Kranj

DOGODKI OB KULTURNEM PRAZNIKU 

ZAPLEŠITE VALČEKZAPLEŠITE VALČEK

10.30, 11.30, 12.30 in 13.3010.30, 11.30, 12.30 in 13.30
Vsako uro se bodo plesalci in obiskoVsako uro se bodo plesalci in obisko--
valci zavrteli v ritmih valčka – vabljeni valci zavrteli v ritmih valčka – vabljeni 

tudi Vi !tudi Vi !

SEJEM DOMAČE IN SEJEM DOMAČE IN 
UMETNOSTNE OBRTIUMETNOSTNE OBRTI

10.00 do 17.0010.00 do 17.00

Več kot 100 razstavljavcev domače in Več kot 100 razstavljavcev domače in 
umetnostne obrti, prikaz starih obrti inumetnostne obrti, prikaz starih obrti in

bolšji sejem v starem Kranjubolšji sejem v starem Kranju

10.0010.00

Odprtje prireditveOdprtje prireditve

Mohor BogatajMohor Bogataj
župan Mestne občine Kranjžupan Mestne občine Kranj

Alenka BratušekAlenka Bratušek
predsednica vlade Republike Slovenijepredsednica vlade Republike Slovenije

ODPRTI MIKROFONODPRTI MIKROFON
11.00 do 14.0011.00 do 14.00

Do 6. februarja se prijavite na recitacijeDo 6. februarja se prijavite na recitacije
Prijave: info@tourism-kranj.siPrijave: info@tourism-kranj.si
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MESTNA KNJIŽNICA 
KRANJ

10.00 do  14.00
Tiskarna Jožefa Blasnika 

10.00 do 16.30
Ustvarjalne delavnice: Kakšen bi bil 

Prešeren danes?
10.00 do 16.30

Ogled Dalmatinove Biblije iz leta 1584
10.15  do 11.00, od 13.00 do 14.00

Gorenjske citrarke 
11.00

Predvajanje filma:
Povečava: portret Franceta Štiglica 

Scenarij Majda Širca, režija Slavko Hren, 
produkcija Televizija Slovenija, 1991, 

(90 minut).       
11.30  in 15.00

Vodeni ogled knjižnice 

Organizator: Mestna knjižnica Kranj 

KRANJSKA HIŠA
10.00 do 15.00 

Urejanje pričesk v stilu 19. stoletja
10.00 do 15.00 

Izdelovanje avb in navijačk za 
narodno nošo - Zofija Kokalj

13.00, 14.00 in 15.00 
Brezplačni voden ogled Kranja po 

Prešernovi poti 
zbirno mesto pred Kranjsko hišo

13.30, 14.30 in 15.30 
 Voden ogled rovov pod starim Kran-
jem, zbirno mesto pred Kranjsko hišo

Razstava: PUHARJEVO LETO
Ob 200-letnici rojstva Kranjčana Janeza 
Puharja, izumitelja fotografije na steklo 

Organizator: Zavod za turizem Kranj

10.00 do 13.00 
Mediacijsko središče Kranj

Dan odprtih vrat

GALERIJA DR. CENETA 
AVGUŠTINA

Tomšičeva 7 (Prostori Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine OE Kranj) 

12.00 
Odprtje razstave akademskega slikar-
ja Janeza Plestenjaka in akademskega 

kiparja Mateja Plestenjaka

GORENJSKI MUZEJ
9.00 do 18.00

BREZPLAČNI VSTOP! 

Stalne razstave:
Prelepa Gorenjska; grad Khislstein

Železna nit, Ljudska umetnost na Gore-
njskem, Galerija Lojze Dolinar; Mestna 

hiša
Dr. France Prešeren – življenje in delo; 

Prešernova hiša

Občasne razstave:

Poslikano kmečko pohištvo na 
Gorenjskem; grad Khislstein

Kakšno je bilo vreme na Gorenjskem, 
30 let Olimpijskih iger Sarajevo 1984; 

Mestna hiša
Naj se učenóst in imé, část tvôja, 

roják, ne pozabi (F. Prešeren) - 50 let 
Prešernovega spominskega muzeja; 

Prešernova hiša

Javna vodstva:
10.00 do 16.00

Vodstva po stalni razstavi Prelepa 
Gorenjska. Avtorji razstave bodo v 

razstavnih prostorih prisotni cel dan in 
na voljo za vprašanja. 

11. 00
Javno vodstvo po stalni razstavi Poldeta 

Oblaka 
12.00

Javno vodstvo po občasni razstavi 
Poslikano kmečko pohištvo na 

Gorenjskem 
13.00

Javno vodstvo po stalni razstavi 
Železna nit in Dolinarjeva galerija 

14.00
Javno vodstvo po razstavi Kakšno je 

bilo vreme na Gorenjskem 
15.00

Javno vodstvo po stalni razstavi Prelepa 
Gorenjska 

16.00
Javno vodstvo po stalni razstavi dr. 
France Prešeren - življenje in delo 

Organizator: Gorenjski muzej

ETNO GALERIJA 
DESETNICA

10.00 do 12.00 
Ročna izdelava heksagonov - 

brezplačna delavnica, vodi jo Margareta 
Vovk Čalič

12.00 do 14.00 
Slovenska krpanka - srečanje 

izdelovalk - skupinsko  ročno prešivanje 
10.00 do 14.00 

Vzorčki, vzorčki - bolšji sejem - ku-
pujemo, prodajamo in menjamo 

bombažne vzorčaste tkanine za izde-
lavo krpank. Vabimo vse, ki doma še 

hranite bombažne vzorčke kranjskega 
Tekstilindusa, da se nam pridružite.

Organizator: Etno galerija Desetnica

OTROŠKI STOLP PUNGERT

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in 14.00
Sonetni venčki

Literarno likovna delavnica
Bralne urice

Bralnica za otroke na temo
(Claudia Twiner, Marko Završnik, 

Daniela Močnik)

11.00, 12.00 in 13.00
Povodni mož 

Pripovedovalnica za otroke 
(Jadranka Završnik)

Število odeležencev na posamezno 
delavnico oz. aktivnost je omejeno. 
Rezervacije bodo potekale na dan 

dogodka od 10.00 dalje.
Organizator: JSKD

GALERIJA PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV ZA 

LIKOVNO UMETNOST
13.00 do 18.00

Kiparska delavnica, ki jo bo vodila 
akademska kiparka, nagrajenka 

Prešernovega sklada Dragica Čadež. 
Delavnica je brezplačna. Udeležbo 

potrdite najkasneje do petka, 7. 2., do 
12.00 na telefon 04 2380 450.

10. 00
Razstava Toneta Stojka Portreti 
Prešernovih nagrajencev 2014

17. 00 
Dogodek ob odprtju razstave 
Organizator: Galerija Prešernovih 

nagrajencev, ZTK

PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE KRANJ

Dan odprtih vrat Prešernovega 
gledališča Kranj 

15.00 in 16.00
Voden ogled gledališča in njegovega 

zaodrja
Organizator: Prešernovo gledališče Kranj

18.00
Vabimo vas na druženje s Prešernovimi 

nagrajenci v Prešernovem gledališču 
Kranj, kjer bo pogovor z nagrajenci 

vodila Patricija Maličev. Prosimo vas, da 
svojo prisotnost v gledališču potrdite 
najkasneje do srede, 5. 2., do 12. 00 v 

tajništvu gledališča po e-pošti 
pgk@pgk.si ali telefonu 

04/280 49 00. Prijave sprejemamo do 
zasedbe prostih mest.

Organizator: PGK, ZTK, MOK in GPN

HIŠA LAYER
11.30, 12.30 in 15.00

Strokovno vodstvo po Layerjevi hiši 
16.00

Odprtje fotografske razstave: Kranj na 
starih fotografijah 

15.00 in 21.00
Delavnica: Demonstracijsko tiskanje 

grafik (v sodelovanju z Likovnim 
društvom Kranj)

20.00
Literarni večer: Recitacije Zdravljice 
v izvedbi tujcev živečih v Kranju (v 

sodelovanju z Gorenjskim muzejem in 
Zavodom za turizem Kranj)

21.00 
Koncert: Boštjan Narat 

(glasbenik, filozof ...)
Organizator: Hiša Layer 

KLUBAR

21.00
koncert Andrej Šifrer

PREDSTAVITEV STARIH 
OBRTI

“SAVNIKOVA HIŠA” - Glavni trg 3
Zavod bukvarnica – Tone Kavčič 

(razstava in prodaja knjig); 
Manufaktura mojster Janez

Starman Metod – stara lesena orodja

GLAVNI TRG 25
Izdelovanje dražgoških kruhkov 
Izdelovanje verige iz enega kosa

Ročno izdelovanje lesenih izdelkov 
družine Kobola

Izdelovanje gorjuških fajf 
Razstava maket starih vozov - Janez 

Širok
Organizator: Zavod za turizem Kranj

STELA, MAISTROV TRG 9

Od 10.30 do 13.00
Predstavitev klekljanja čipke

Od 13.00 do 17.00
Predstavitev fuzije stekla 

Organizator: kulturno društvo Arabeske

PIRČEVA BARVARNA

11.00, 12.00, 13.00 in 14.00 
voden ogled po Pirčevi barvarni

Organizator: Pirčeva barvarna

PROGRAM PRIREDITEV  V KULTURNIH HRAMIH

ETNO GALERIJA ETNO GALERIJA 
DESETNICADESETNICA

10.00 do 12.0010.00 do 12.00
Ročna izdelava heksagonovRočna izdelava heksagonov - -

brezplačna delavnica, vodi jo Margareta brezplačna delavnica, vodi jo Margareta 
Vovk ČaličVovk Čalič

12.00 do 14.0012.00 do 14.00
Slovenska krpankaSlovenska krpanka - srečanje - srečanje

izdelovalk - skupinsko  ročno prešivanje izdelovalk - skupinsko  ročno prešivanje 
10.00 do 14.0010.00 do 14.00

Vzorčki, vzorčki - bolšji sejem - kuVzorčki, vzorčki - bolšji sejem - ku--
pujemo, prodajamo in menjamo pujemo, prodajamo in menjamo 

bombažne vzorčaste tkanine za izdebombažne vzorčaste tkanine za izde--
lavo krpank. Vabimo vse, ki doma še lavo krpank. Vabimo vse, ki doma še 

hranite bombažne vzorčke kranjskega hranite bombažne vzorčke kranjskega 
Tekstilindusa, da se nam pridružite.Tekstilindusa, da se nam pridružite.

Organizator: Etno galerija DesetnicaOrganizator: Etno galerija Desetnica

PREDSTAVITEV STARIHPREDSTAVITEV STARIH
OBRTIOBRTI

“SAVNIKOVA HIŠA” - “SAVNIKOVA HIŠA” - Glavni trg 3Glavni trg 3
Zavod bukvarnica – Tone KavčičZavod bukvarnica – Tone Kavčič

(razstava in prodaja knjig); (razstava in prodaja knjig); 
Manufaktura mojster JanezManufaktura mojster Janez

Starman Metod – stara lesena orodjaStarman Metod – stara lesena orodja

GLAVNI TRG 25GLAVNI TRG 25
Izdelovanje dražgoških kruhkov Izdelovanje dražgoških kruhkov 
Izdelovanje verige iz enega kosaIzdelovanje verige iz enega kosa

Ročno izdelovanje lesenih izdelkovRočno izdelovanje lesenih izdelkov
družine Koboladružine Kobola

Izdelovanje gorjuških fajf Izdelovanje gorjuških fajf 
Razstava maket starih vozov - JanezRazstava maket starih vozov - Janez

ŠirokŠirok
Organizator: Zavod za turizem KranjOrganizator: Zavod za turizem Kranj

STELA, MAISTROV TRG 9STELA, MAISTROV TRG 9

Od 10.30 do 13.00Od 10.30 do 13.00
Predstavitev klekljanja čipkePredstavitev klekljanja čipke

Od 13.00 do 17.00Od 13.00 do 17.00
Predstavitev fuzije steklaPredstavitev fuzije stekla

Organizator: kulturno društvo ArabeskeOrganizator: kulturno društvo Arabeske
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DAS IST WALTER (22)
Cesta 1. maja 1a, odprto od 8.00 do 23.00
V času prireditve vam ponujamo špinačno pito z jogur-
tom.

KAVARNA KHISLSTEIN 12.56  (23)
Tomšičeva ulica 44, odprto od 8.00 do 22.00
Prešernova ponudba – Julijin punč, Prešernov ‘kofe’, 
Čopov toast.

KLUBAR  (24)
Slovenski trg 7, odprto od 9.00 do 3.00
Figovo žganje 2€, kuhano vino s figo 2€, Julijina vroča 
čokolada z višnjami 2,7€.

GOSTILNA STARI MAYR  (25)
Glavni trg 16, odprto od 8.00 do 22.00
Vas vabi na Prešernovo kosilo: ješprenova juha s 
korenčkom, svinjska ribica v vinski omaki s figami, sirov 
štrukelj, pražen krompir, mešana solata, Prešernov po-
sladek.

VOLNA & PLETENINE »BLANKA«  (26)
Tavčarjeva 16, odprto od 10.00 do 13.00
Posebna ponudba: 20% prešerni popust na redne cene 
oblačil.

ETNOGALERIJA DESETNICA (27)
Cankarjeva 4, odprto od 9.00 do 15.00
10 % popust ob gotovinskem nakupu likovnih del

KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS KRANJ (28)
Prešernova 2, odprto od 10.00 do 17.00
DZS - Rastem s knjigo. Odlična ponudba knjig za otroke 
in odrasle po izjemno ugodnih cenah!

DOVER (29)
Glavni trg 3, odprto od 10.00 do 14.00
Zimsko znižanje oblačil in obutve blagovnih znamk 
Protest, Cars jeans, Gas, Snoboot. Več na www.trgovina-
dover.informacija.net.

ELITA MAJA, JOŠT, TEKSTIL, NOGAVIČAR, BALA 
(30)
Odprto od 10.00 do 17.00
Popust do -75% na vsa oblačila.

100R – DEŽNIKARSTVO JENKO  (31)
Prešernova ulica 8, odprto od 10.00 do 15.00
Dne 8. 2. – 10% popust na izdelke v trgovini 100R.

JASMIN ČAJI (32)
Tavčarjeva 20, odprto od 10.00 do 14.00
Velika ponudba naravnih čajev omamnih okusov: sadni, 
zeliščni, zeleni, črni pu erh, Roitea in vrhunski porcelan.

RAJARIJA (33)
Cankarjeva 3, odprto od 9.00 do 17.00
Vabljeni v trgovino RAJARIJA.  V času sejma vam nudimo 
10% popust.

OPTIKA MONOKEL (34)
Koroška cesta 2, odprto od 9.00 do 14.00
20% popust na kolekcijo sončnih očal. Akcija kontaktnih 
leč Pure Vision 2HD by Bausch&Lomb

MODNI SVET LADY MAN KRANJ (35)
Koroška cesta 2, odprto od 9.00 do 15.00
10% popust na celotno ponudbo ženskih in moških 
oblačil (tudi na že znižane artikle).

RIMOWA STORE KRANJ (36)
Ljubljanska cesta 1, odprto od 10.00 do 17.00
Vabimo vas na ogled in predstavitev potovalnih kovčkov 
in usnjenih dodatkov najvišjega kakovostnega razreda 
nemškega proizvajalca Rimowa. 

PAMI  (37)
Prešernova 17, odprto od 10.00 do 15.00
Trgovina z obutvijo Pami vas vabi,  da jih na Prešernov 
dan obiščete in izkoristite do 60% popust na izbrane 
modele obutve.

PEKARNA UMNIK ŠENČUR - pri kokrškem mostu 
(38)
Poštna ulica 6, odprto od 9. do 17. ure
V pekarni s 66-letno družinsko tradicijo bo ta dan še 
posebej dišalo po svežih dobrotah iz lastne proizvodnje.

VENUS (39)
Maistrov trg 11, odprto od 9.00 do 15.00
Posebna ponudba: 20% prešerni popust na vse izdelke.

FRIZERSKI STUDIO ŽAN LUKA & GAL PATRIK (40) 
Maistrov trg 8, na praznik zaprto
Team frizerskega studia Žan Luka & Gal Patrik vas vabi 
v prenovljen frizerski salon z ugodnimi frizerskimi storit-
vami.

V času prireditve, 8. februarja, bodo od 9.00 do 17.00 mestne ulice in trgi v starem Kranju popolnoma 
zaprti za ves promet. Organizator prosi obiskovalce, da upoštevajo navodila rediteljev in vozila parkirajo 
na javnih parkiriščih na Likozarjevi cesti, na Sejmišču, ter v parkirnih hišah Kare A in IC DOM. Parkirišče pri 
Čebelici bo odprto samo za stanovalce starega Kranja oz. imetnike zelenih dovolilnic.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in odpovedi v primeru slabega vremena.

Legenda: 1. Pred Prešernovim gledališčem; 2. Glavni trg ob vodnjaku; 3. 
Prešernovo gledališče Kranj; 4. Prešernov spominski muzej; 5. Grad Khislstein; 
6. Mestna hiša; 7. Pred  Mestno knjižnico; 8. Mestna knjižnica Kranj; 9. Galerija 
Prešernovih nagrajencev; 10. Otroški stolp Pungert; 11. Trubarjev trg; 12. Pirčeva 
barvarna; 13. Hiša Layer; 14. Zavod za varstvo kulturne dediščine; 15. Kranjska 
hiša; 16. Stolp Škrlovec; 18. Savnikova hiša; 19. Glavni trg 25; 20. Postajališče za 
kočije; 21. Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Organizator
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ,  
Tel.: 04/23-80-450, e: info@tourism-kranj.si

Soorganizatorji
GORENJSKI MUZEJ, MESTNA KNJIŽNICA KRANJ, 
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ, JSKD, ZAVOD CARNICA

Uredništvo
Natalija Polenec, Petra Žibert, Srečko Štagar

Oblikovna zasnova
Srečko Štagar

Fotografija
Matej Slabe, Bojan Okorn, Gorenjski muzej

KRANJ-odprto-mesto

GASTRONOMSKA IN PREŠERNA PONUDBA V STAREM KRANJU 

Gostilna Stari Mayr v 19.st (Foto: Gorenjski muzej)

VOLNA & PLETENINE »BLANKA« VOLNA & PLETENINE »BLANKA« (26)(26)
Tavčarjeva 16, odprto od 10.00 do 13.00Tavčarjeva 16, odprto od 10.00 do 13.00
Posebna ponudba: 20% prešerni popust na redne cenePosebna ponudba: 20% prešerni popust na redne cene
oblačil.oblačil.

ETNOGALERIJA DESETNICAETNOGALERIJA DESETNICA (27)(27)
Cankarjeva 4, odprto od 9.00 do 15.00Cankarjeva 4, odprto od 9.00 do 15.00
10 % popust ob gotovinskem nakupu likovnih del10 % popust ob gotovinskem nakupu likovnih del

KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS KRANJKNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS KRANJ (28) (28)
Prešernova 2, odprto od 10.00 do 17.00Prešernova 2, odprto od 10.00 do 17.00
DZS - Rastem s knjigo. Odlična ponudba knjig za otrokeDZS - Rastem s knjigo. Odlična ponudba knjig za otroke
in odrasle po izjemno ugodnih cenah!in odrasle po izjemno ugodnih cenah!

DOVERDOVER (29)(29)
Glavni trg 3, odprto od 10.00 do 14.00Glavni trg 3, odprto od 10.00 do 14.00
Zimsko znižanje oblačil in obutve blagovnih znamk Zimsko znižanje oblačil in obutve blagovnih znamk 
Protest, Cars jeans, Gas, Snoboot. Več na www.trgovina-Protest, Cars jeans, Gas, Snoboot. Več na www.trgovina-
dover.informacija.net.dover.informacija.net.

ELITA MAJA, JOŠT, TEKSTIL, NOGAVIČAR, BALAELITA MAJA, JOŠT, TEKSTIL, NOGAVIČAR, BALA
(30)(30)
Odprto od 10.00 do 17.00Odprto od 10.00 do 17.00
Popust do -75% na vsa oblačila.Popust do -75% na vsa oblačila.

100R – DEŽNIKARSTVO JENKO 100R – DEŽNIKARSTVO JENKO (31)(31)
Prešernova ulica 8, odprto od 10.00 do 15.00Prešernova ulica 8, odprto od 10.00 do 15.00
Dne 8. 2. – 10% popust na izdelke v trgovini 100R.Dne 8. 2. – 10% popust na izdelke v trgovini 100R.

JASMIN ČAJIJASMIN ČAJI (32)(32)
Tavčarjeva 20, odprto od 10.00 do 14.00Tavčarjeva 20, odprto od 10.00 do 14.00
Velika ponudba naravnih čajev omamnih okusov: sadni,Velika ponudba naravnih čajev omamnih okusov: sadni,
zeliščni, zeleni, črni pu erh, Roitea in vrhunski porcelan.zeliščni, zeleni, črni pu erh, Roitea in vrhunski porcelan.

RAJARIJARAJARIJA (33)(33)
Cankarjeva 3, odprto od 9.00 do 17.00Cankarjeva 3, odprto od 9.00 do 17.00
Vabljeni v trgovino RAJARIJA.  V času sejma vam nudimoVabljeni v trgovino RAJARIJA.  V času sejma vam nudimo
10% popust.10% popust.

OPTIKA MONOKELOPTIKA MONOKEL (34)(34)
Koroška cesta 2, odprto od 9.00 do 14.00Koroška cesta 2, odprto od 9.00 do 14.00
20% popust na kolekcijo sončnih očal. Akcija kontaktnih 20% popust na kolekcijo sončnih očal. Akcija kontaktnih 
leč Pure Vision 2HD by Bausch&Lombleč Pure Vision 2HD by Bausch&Lomb

MODNI SVET LADY MAN KRANJMODNI SVET LADY MAN KRANJ (35)(35)
Koroška cesta 2, odprto od 9.00 do 15.00Koroška cesta 2, odprto od 9.00 do 15.00
10% popust na celotno ponudbo ženskih in moških 10% popust na celotno ponudbo ženskih in moških 
oblačil (tudi na že znižane artikle).oblačil (tudi na že znižane artikle).

RIMOWA STORE KRANJRIMOWA STORE KRANJ (36)(36)
Ljubljanska cesta 1, odprto od 10.00 do 17.00Ljubljanska cesta 1, odprto od 10.00 do 17.00
Vabimo vas na ogled in predstavitev potovalnih kovčkov Vabimo vas na ogled in predstavitev potovalnih kovčkov 
in usnjenih dodatkov najvišjega kakovostnega razreda in usnjenih dodatkov najvišjega kakovostnega razreda 
nemškega proizvajalca Rimowa.nemškega proizvajalca Rimowa.

PAMI PAMI (37)(37)
Prešernova 17, odprto od 10.00 do 15.00Prešernova 17, odprto od 10.00 do 15.00
Trgovina z obutvijo Pami vas vabi,  da jih na PrešernovTrgovina z obutvijo Pami vas vabi,  da jih na Prešernov
dan obiščete in izkoristite do 60% popust na izbrane dan obiščete in izkoristite do 60% popust na izbrane 
modele obutve.modele obutve.

PEKARNA UMNIK ŠENČUR - pri kokrškem mostuPEKARNA UMNIK ŠENČUR - pri kokrškem mostu
(38)(38)
Poštna ulica 6, odprto od 9. do 17. urePoštna ulica 6, odprto od 9. do 17. ure
V pekarni s 66-letno družinsko tradicijo bo ta dan šeV pekarni s 66-letno družinsko tradicijo bo ta dan še
posebej dišalo po svežih dobrotah iz lastne proizvodnje.posebej dišalo po svežih dobrotah iz lastne proizvodnje.

VENUSVENUS (39)(39)
Maistrov trg 11, odprto od 9.00 do 15.00Maistrov trg 11, odprto od 9.00 do 15.00
Posebna ponudba: 20% prešerni popust na vse izdelke.Posebna ponudba: 20% prešerni popust na vse izdelke.

FRIZERSKI STUDIO ŽAN LUKA & GAL PATRIK FRIZERSKI STUDIO ŽAN LUKA & GAL PATRIK (40)(40)
Maistrov trg 8, na praznik zaprtoMaistrov trg 8, na praznik zaprto
Team frizerskega studia Žan Luka & Gal Patrik vas vabiTeam frizerskega studia Žan Luka & Gal Patrik vas vabi
v prenovljen frizerski salon z ugodnimi frizerskimi storitv prenovljen frizerski salon z ugodnimi frizerskimi storit--
vami.vami.
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Alenka Brun

G
re pri trilogi-
ji za podoben 
princip kot pri 
večerih treh 
chefov?

»V sklopu naših projektov 
Trije chefi se vse leto nekaj 
dogaja, tudi čez zimo. Gre v 
bistvu za skupni dogodek, le 
da tokrat kuha vsak zase.«

Je vaša kuhinja ostala ena-
ka ali se je spremenila oziro-
ma ali obstaja kakšna razlika 
med Ljubljano in Bledom? 

»Največja razlika je zago-
tovo v tem, da v Ljublja-
ni ne obstaja sezona, če se 
tako izrazim. Delamo vse 
leto, medtem ko smo na Ble-
du noro dobro delali pole-
ti, pozimi pa precej manj. 
Kar se pa tiče drugega, pa 
sem šel iz Vile Bled v Strel-
ca, prenesel svojo kulinariko 
tja in zgodba se je nadaljeva-
la. Pri meni je osnova fran-
coska kulinarika, kar meni 
pač leži.«

Pogrešate druženje z drugi-
ma chefoma, Urošem Šte-
felinom in Binetom Volči-
čem?

»Saj se vidimo, se sreča-
mo, gremo na pivo, res pa 
da precej manj.«

Kaj zanimivega, novega v 
vaši kuhinji?

»Vedno se odkrije kaj 
novega. Najprej mi pride na 
misel, da smo šli z najbolj-
ših kosov mesa na tiste, ki jih 
imamo za najslabše: repe, 
krače, glave « 

Kako se znajdete v vlogi 
mentorja?

»Vedno sem v stiku z mla-
dimi. V restavraciji gledamo, 
da se v kuhinji ‘obrne’ dolo-
čeno število mladih. Morajo 
biti ambiciozni, radi naj dela-
jo, naj jim bo to užitek.«

Ste spremljali zadnji šov 
Gostilna išče šefa?

»Spremljal in kuharski 
poklic je dejansko postal pre-
poznaven. Prej so se zanj 
zanimali bolj gurmani, do-
brojedci, sedaj pa se jo to raz-
širilo na celotno populaci-
jo. Vse zanima kuhinja, vsi 
radi kaj dobrega pojejo. Če ne 
drugega, vsaj preberejo kaj o 
tem.«

Ste zadnje leto kaj obiska-
li tujino, se kje izobraževali?

»Zadnje leto nič, načrtu-
jem to vedno, vendar zadnje 
čase zmanjkuje časa.«

Družino pri tem tempu 
sploh kaj vidite?

»Občasno.« ( smeh )

ZMANJKUJE ČASA
Pogovarjali smo se tudi z gostujočim chefom 
Igorjem Jagodicem.

Alenka Brun

S
pominjamo se ga 
z Bleda, z veče-
rov Treh chefov, 
kjer je soustvarjal 
s svojima kuhar-

skima kolegoma Urošem 
Štefelinom in Binetom Vol-
čičem. Takrat so vsi trije 
kuharji delali še na Bledu in 
projekt treh chefov je naletel 
na dober odziv. Potem so se 
njihove poti razšle. 

Igor je iz Vile Bled odšel 
na Ljubljanski grad, v Res-
tavracijo Strelec; Uroš se je 
iz Restavracije 1906 Bled 
podal na samostojno pot 
in skupaj z Marcelo Klofu-
tar sta se odločila, da obudi-
ta spečo podvinsko Trnuljči-
co; Bineta pa se večina spo-
minja iz blejske Gourmet re-
stavracije Promenada, naj-
bolj pa ga je slovenska pub-
lika spoznala v vlogi ‘šefa’ v 
domačem resničnostnem 
šovu Gostilna išče šefa. 

Sicer se govori, da se bodo 
omenjeni chefi v prihodnos-
ti spet srečali v svojih kuhi-
njah – v Podvinu, pri Strel-
cu in Pri šefu – ter ponovili 
večer treh chefov. 

V Gastužu je sicer prvi 
gostoval Uroš Štefelin, pri 
pripravi jedi pa je takrat 
domači kuhar, zagnani Ser-
gej Gašperšič pod budnimi 
očmi mentorja iz Gorenj-
ske gostom predstavil kos-
tanjev minjon z ajdo, sku-
to in kakijevim sladoledom. 
Tokrat pa smo okušali kon-
fit karameliziranih jabolk, 
kjer bi se lahko kuharju za-
tresla roka in bi bilo več oku-
sa po cimetu – kar pa je spet 
popolnoma stvar posame-
znika, saj je cimet nekate-
rim ljub, drugim ne. Kro-
žnik so dopolnili še temni 

in beli čokoladnim mousse 
ter figov sladoled. Preosta-
lih pet jedi na meniju je bila 
kulinarična ideja drugega 
Gorenjca, chefa Igorja Jago-
dica. Pri pozdravu iz kuhi-
nje so krožnik sestavljali 
piščančja pašteta, hrustlja-
va pečena piščančja koža, 
marmelada, espuma kozje-
ga sira in med s tartufi. Pri 
mrzli predjedi je kraljevala 

zlatovčica, pri topli brancin. 
Prvo glavno jed so poimeno-
vali sladica za hišnega gos-
podarja in so se poleg pope-
čenega telečjega repa s tar-
tufi, zelišči, kot sta rdeča 
shiso kreša in krebuljica, ter 
prašičkovega čipsa na krož-
niku znašli še pire peterši-
ljeve korenine, leča z zeliš-
či in zelenjavo; druga glav-
na jed pa je bila z mestne 

praznične mize in je pri-
povedovala zgodbo o pove-
zanosti okusov pečenega 
jagenjčkovega hrbta in skor-
jice zelišč.

Pri tovrstnih dogodkih 
novi, mladi gospodar Gas-
tuža Benjamin Kračun ved-
no poskrbi tudi za glasbe-
ni program. Tokrat sta na-
stopila tenorist Tim Ribič 
in klaviaturist Oto Plavčak. 
Hode so spremljala štajer-
ska vina Frešer. Iz Ritoznoja 
nad Slovensko Bistrico se je 
na dogodku glasil tudi pred-
stavnik že kar sedme gene-
racije, mladi vinar Matjaž, 
ki je ponosno spregovoril o 
laškem in renskem rizlin-
gu, pa o sivem in modrem 
pinoju iz linije Markus; in 
polsladkem muškatu iz Fre-
šerjeve kleti.

Drugi del trilogije kulina-
ričnih dogodkov v Gostilni 
Gastuž je tako spet predsta-
vil in približal publiki novo 
kuhinjo, konec februarja pa 
že napovedujejo sklepni del: 
gostovanje Bineta Volčiča. 

SLADICA ZA GOSPODARJA
Do Gostilne Gastuž, najstarejše gostilne na Slovenskem, vodi ista pot kot do Žičke kartuzije. Pozimi ta 
počiva, Gastuž pa je pred nekaj dnevi gostil drugo nadaljevanje trilogije kulinaričnih dogodkov. Gostom 
se je predstavil Gorenjec, doma z Visokega pri Kranju, dela pa v Ljubljani, chef Igor Jagodic. 

Igor Jagodic, chef gorenjskih korenin, ki je košček svoje kulinarike tokrat predstavil  
v najstarejši gostilni na Slovenskem. / Foto: AB

Pokuhan file zlatovčice, solatni srčki, zelišča, prepeličje 
jajce, hrenov sneg, kaviar zlatovčice, sok kumar, zeliščno olje 

Počasi kuhan in pečen jagenjčkov hrbet s skorjico zelišč, 
dimljen pommes frites, pečena čebula ter česen, korenčkov 
pire s slanino, grah s slanino, česnova majoneza / Foto: AB

Popečen telečji rep s tartufi, zelišči in prašičkovim 
chipsom,pirejem peteršiljeve korenine, lečo in zelenjavo. 
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GLASOV ODER, KINO

TOREK_28. 01. 2014

4 9 2
4 7

2 7 6 3 5 4
5 9 7 2 4

8 2 5 6 3
8 1 2 5 3

1 8
3 8

6 7 5 3
4 2

1 2 8
3 4 7

3 7
5 8 6

6 5 4
4 1

3 8 9 1
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

672819453
835674219
419253876
298347165
563921784
741586932
126795348
954138627
387462591

493581726
568427319
271693854
159376248
346812975
782954631
817265493
924138567
635749182

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 28. 1.
19.00 SKOZI ČAS
18.00 AMERIŠKE PREVARE
16.15 PURANA NA BEGU, sinhro.
16.40 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
21.15 JEBEŠ NOVICE
20.30 VOLK Z WALL STREETA
20.20 HOBIT: SMAUGOVA PUŠČA
16.10, 18.15 LEDENO KRALJESTVO, sinhro.

Sreda, 29. 1.
18.00 AMERIŠKE PREVARE
16.15 PURANA NA BEGU, sinhro.
16.00, 18.20 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
20.40 JEBEŠ NOVICE
20.30 VOLK Z WALL STREETA
20.20 HOBIT: SMAUGOVA PUŠČA
16.10, 18.15 LEDENO KRALJESTVO, sinhro.

Četrtek, 30. 1.
17.10 ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT
19.15 AGENT RYAN
15.25 PURANA NA BEGU, sinhro.
16.10, 18.30 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
20.50 JEBEŠ NOVICE
21.15 VOLK Z WALL STREETA
20.20 HOBIT: SMAUGOVA PUŠČA
16.00, 18.10 LEDENO KRALJESTVO, sinhro.

Petek, 31. 1.
17.10 ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT
19.15 AGENT RYAN
15.25 PURANA NA BEGU, sinhro.
16.10, 18.30 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
20.50 JEBEŠ NOVICE
21.15 VOLK Z WALL STREETA
20.20 HOBIT: SMAUGOVA PUŠČA
16.00, 18.10 LEDENO KRALJESTVO, sinhro.

Sobota, 1. 2.
17.10 ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT
19.15 AGENT RYAN
13.40, 15.25 PURANA NA BEGU, sinhro.
16.10, 18.30 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
13.55, 20.50 JEBEŠ NOVICE
21.15 VOLK Z WALL STREETA
20.20 HOBIT: SMAUGOVA PUŠČA
13.50, 16.00, 18.10 LEDENO KRALJES-
TVO, sinhro.

Nedelja, 2. 2.
17.10 ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT
19.15 AGENT RYAN
13.40, 15.25 PURANA NA BEGU, sinhro.
16.10, 18.30 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
13.55, 20.50 JEBEŠ NOVICE
21.15 VOLK Z WALL STREETA

20.20 HOBIT: SMAUGOVA PUŠČA
13.50, 16.00, 18.10  
LEDENO KRALJESTVO, sinhro.

Ponedeljek, 3. 2.
17.10 ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT
19.15 AGENT RYAN
15.25 PURANA NA BEGU, sinhro.
16.10, 18.30 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA
20.50 JEBEŠ NOVICE
21.15 VOLK Z WALL STREETA
20.20 HOBIT: SMAUGOVA PUŠČA
16.00, 18.10 LEDENO KRALJESTVO, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 28. 1.
19.10 HERKUL: ZAČETEK
17.50, 20.00 HERKUL: ZAČETEK, 3D
16.00 PURANA NA BEGU, 3D
19.35, 21.30 JAZ, FRANKENSTEIN
18.00, 20.30 AMERIŠKE PREVARE
21.15 47. RONIN
17.00, 20.40 VOLK Z WALL STREETA
17.15 OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 2
15.40 SPREHOD Z DINOZAVRI
17.30 LEDENO KRALJESTVO, sinhro.
15.40 LEDENO KRALJESTVO, 3D, sinhro.

Sreda, 29. 1.
19.10 HERKUL: ZAČETEK
17.50, 20.00 HERKUL: ZAČETEK, 3D
16.00 PURANA NA BEGU, 3D
19.35, 21.30 JAZ, FRANKENSTEIN
18.00, 20.30 AMERIŠKE PREVARE
21.15 47. RONIN
17.00, 20.40 VOLK Z WALL STREETA
17.15 OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 2
15.40 SPREHOD Z DINOZAVRI
17.30 LEDENO KRALJESTVO, sinhro.
15.40 LEDENO KRALJESTVO, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

Petek, 31. 1.
18.00 ONA
20.15 MLADA IN LEPA

Sobota, 1. 2.
16.00 ZELENO KOLO
18.00 VOLK Z WALL STREETA
21.15 ONA

Nedelja, 2. 2.
18.00 ZELENO KOLO
20.00 MLADA IN LEPA

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

Janez Kuhar

V 
Festivalni dvo-
rani na Bledu 
je potekal dob-
rodelni koncert 
priznane vokal-

ne skupine Perpetuum 

Jazzile, ki je izredno navdu-
šil številno občinstvo. Orga-
nizator koncerta je bil Smu-
čarski klub Bled, ki je tudi na 
takšen način zbiral sredstva 
za obstoj in delovanje klu-
ba. Ob rasti kluba so nasta-
jale vse večje finančne obve-
znosti, sredstva, ki jih je 

družba namenjala za delo-
vanje kluba, pa so se skoraj 
obratno sorazmerno zmanj-
ševala iz leta v leto. Perpetu-
um Jazzile je navdušil s šte-
vilnimi skladbami in prired-
bami, najbolj pa je občinstvo 
na noge spravila Avsenikova 
Na Golici.

NA BLEDU  
ODMEVALA GOLICA

Perpetuum Jazzile – tokrat dobrodelno / Foto: Janez Kuhar

Samo Lesjak

K
o pride večer in 
delo poneha, ko 
trudne so roke od 
vsakdanjega dela, 
takrat se v Polja-

nah zberemo in podežel-
ske žene zapojemo,« so ver-
zi, ki povzemajo duha zbora 
šestnajstih pevk, zbranih iz 
vseh vasi pod Blegošem, ki 
pod simpatičnim imenom 

Blegaške sinice ustvarjajo 
že dolgih sedem let. Začet-
ki so bili težki, brez vodstva 
so ‘siničke’ preživele pred-
vsem zaradi svoje ljubezni 
do petja. Pred dobrima dve-
ma letoma pa je prišlo do 
pomembne prelomnice, ko 
je mentorstvo prevzela Štef-
ka Eržen, ki je zboru prines-
la svež veter v jadra.

V njeni režiji je nastal tudi 
najnovejši muzikal Blegaš-
kih sinic, imenovan Ženske 

za ženske, ki so ga to nede-
ljo uprizorile pred polno 
dvorano Kulturnega doma 
v Poljanah. Gre za dram-
sko-pevski dogodek, obo-
gaten tudi s plesom, ki na 
komičen način prikaže živ-
ljenje sodobne podeželske 
ženske, ki je razpeta med 
službenimi, družinskimi 
in družbenimi obveznos-
tmi, ob vsem tem pa nene-
hno išče sebe in svojo žen-
sko bit. »Sprejeti odločitve, 

ki bodo pravšnje za druži-
no, kmetijo, otroke in nena-
zadnje tudi za samo žensko, 
so večinoma težke. Vsaka 
izmed obiskovalk se lah-
ko najde v zgodbi muzika-
la, seveda pa to ne pomeni, 
da je to zgodba le za ženski 
svet – tudi moški lahko naj-
dejo svoj delež,« je o odlič-
no sprejeti predstavi dejala 
avtorica Štefka Eržen, ‘sini-
čke’ pa obljubljajo, da bodo 
ostale dejavne še naprej.

MUZIKAL ŽENSKE ODLOČITVE
Ženski pevski zbor Blegaške sinice je z muzikalom Ženske za ženske napolnil dvorano Kulturnega 
doma v Poljanah.

Blegaške sinice so zelo aktivne – sodelovale so tudi na 
nedavnem Jerbasu domačih. / Foto: Primož Pičulin

Muzikal Ženske za ženske je občinstvo toplo sprejelo. 
/ Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – V petek, na 
poslednji dan januarja se 
bo odvrtel tradicionalni 
Ostrigin solsticij. »Prvi 
poletni dan, prvo sonče-
nje pod palmami, prva 
letošnja rajska zabava in 
pravzaprav edina prava 
plažna zabava daleč nao-
krog, s čist  tapravo miv-
ko!« obljubljajo organi-
zatorji. Dan kasneje pa 
bosta v Rdeči Ostrigi 
gostovala glasbenik Jani 
Kovačič ter zasedba Ana 
Pupedan s protestniški-
mi pesmimi. 

Plaža in Jani Kovačič

Križe – V Kulturnem 
domu Križe si v petek, 31. 
januarja, ob 19. uri lahko 
ogledate premiero filma 
Mafija – nedokončani 
posli. Gre za zaključek 
komične trilogije lokal-
nih mafijcev, ki jo je pos-
nela ekipa pod vodstvom 
režiserja Grege Oraniča. 
Za zvok je skrbel Klemen 
Bohinc, za efekte pa 
Tilen Perko. V 66-minut-
nem filmu, ki se odvija v 
domačem okolju Križev, 
igra petnajst igralcev. 
Vstopnine ni.

Filmski večer  
v Križah



19

KULTURA

TOREK_28. 01. 2014

Igor Kavčič

P
o petkovi premi-
eri je oder kultur-
nega doma v Sori 
igralsko in pevsko 
s prvima ponovit-

vama zaživel še v soboto in 
nedeljo. Prav igralska sekci-
ja je poleg folklornikov, pev-
cev in ansambla ustnih har-
monik med najbolj aktivni-
mi v KUD Oton Župančič. 
Odrasla igralska gledališ-
ka skupina, imenovana Pod 
svobodnim soncem, vsako 
leto pripravi novo predstavo. 
Letos so se odločili za žanrs-
ko ljudsko klasiko, sicer pa 
manj znano veseloigro s pet-
jem z naslovom Naročeni 
ženin, ki jo je napisal Miha 
Kunaver in uglasbil Mavri-
cij Slatnar. Za ljudske igre 
so značilne preproste zgo-
dbe, ki so razumljive vsem 
in obravnavajo teme, ki so 
značilne za življenje na vasi. 
Govorijo o odnosih v druži-
ni, življenju na vasi in sme-
šijo človeške napake, ki so 
tako ali tako »last nas vseh«.

Zgodbo Naročenega ženi-
na bi še pred kakega pol sto-
letja lahko poiskali v vsakem 
malo večjem kraju. V župa-
novi družini je hči godna za 
zakon. Oče se s tem ne uba-
da kaj dosti, saj ima pre-
več opravka z razvojem kra-
ja in vodenjem kmetije. Naj 
kar žena hčeri poišče pra-
vega ženina. Potovka Špe-
la, danes bi jo lahko označi-
li za nekakšno »komercialis-
tko«, ki se dobro spozna tako 
na kupovanje kot prodajo na 
terenu. Tako ji mati naroči, 

naj poišče ženina za hčer. Ko 
ta izve za akcijo, Špeli pripo-
roči kar svojega izvoljenca; 
očetu pa potovka išče kup-
ca za kobilo. Sledi zaplet, ko 
pride kupec kobile k mate-
ri, ki ga zamenja s snubcem, 
medtem ko bodoči ženin 
pride k očetu, ki misli, da 
ima pred seboj kupca kobile. 
Pride do humornih situacij, 
ko mati govori o hčeri (kobi-
li), ki je podobna njej in rada 
poje, oče pa, da kobilo (hčer) 
hranijo z otrobi in koruzo  
Na koncu pride do razkritja 
in se na veselje vseh zgodba 
srečno konča. V igri Naroče-
ni ženin ob zaključku posa-
meznih »kadrov« igralci še 
zapojejo in v pesmi povza-
mejo prejšnje dogajanje ali 
pa napovejo nadaljevanje 
igre.

Igralska ekipa iz Sore je 
pod režiserskim vodstvom 
Irene Svoljšak skrbno pri-
pravila tako glasbo in petje 
(posneli so ga v Studiu Kraj-
nik) kot igro samo. Režiser-
ka je imela srečno roko pri 
izbiro igralcev, saj so se ti v 
svojih vlogah dobro znaš-
li. Navdušila je odrska dru-
žina: Miran Pustovrh kot 
župan, Bernarda Podviz v 
vlogi njegove žene in Jerneja 
Podviz kot njuna hči, slednji 
sta tudi sicer v enakih sorod-
stvenih vezeh. Preplet izku-
šenj in mladosti. Prav tako 
so se izkazali Ema Dobovšek 
kot potovka Špela ter ženin 
Miha Bizjak, kupec kobi-
le Uroš Medar in Kovačeva 
Minka Klavdija Gorjanc. Sli-
ko gledališkega ansambla so 
v svojih vlogah dopolnili še 

Ladislav Vidmar, Frančišek 
Jamnik, Vlado Ščavničar, 
Vanja Vilar in Tomaž Dob-
nikar, ki je raztegnil tudi 
harmoniko.

Veseloigra je doživela 
odličen odziv publike, na 
sobotni predstavi je na pri-
mer zmanjkalo sedežev v 
sicer dokaj veliki dvorani. 
Gromek aplavz, ki je sledil 
po uro in četrt dolgi predsta-
vi, pa je še dodaten dokaz, da 
so sorški gledališčniki odlič-
no opravili svoje delo. Zara-
di velikega zanimanja so se 
odločili za dodatno ponovi-
tev igre v nedeljo, 2. februar-
ja, ob 19.30 v domačem kul-
turnem domu v Sori, seveda 
pa v prihodnje upajo tudi na 
nekaj gostovanj – prvo bo že 
8. februarja v Dolu pri Lju-
bljani.

ONA HČER, ON PA KOBIL'CO
V soboto smo si v Kulturnem domu v Sori ogledali veseloigro s petjem Naročeni ženin v režiji Irene 
Svoljšak in izvedbi gledališke skupine Pod svobodnim soncem domačega KUD Oton Župančič. 

Oče za blaginjo in dobrobit kraja, mati v skrbi za možitev hčere, ona pa zaljubljena do ušes 
v mlinarjevega Franceta. / Foto: Peter Košenina

Igor Kavčič

Že jutri, v sredo, 29. 
januarja, ob 18. 
uri bo v Prešerno-
vi dvorani Sloven-
ske akademije zna-

nosti in umetnosti v Ljubljani 
uvodna slovesnost Puharjeve-
ga leta. Našega velikega roja-
ka Janeza Puharja bosta pred-
stavila vodja Grafičnega kabi-
neta Narodnega muzeja Slo-
venije Blaženka First in poz-
navalec zgodovine fotografi-
je in raziskovalec dela Janeza 
Puharja Mirko Kambič. Sle-
dnji bo ob tej priložnosti pre-
jel tudi nagrado Janeza Puhar-
ja, najvišje priznanje Fotograf-
ske zveze Slovenije za delo na 
področju fotografije, in častni 
naslov ESFIAP, ki ga podelju-
je mednarodna zveza za foto-
grafsko umetnost v Parizu. 

V četrtek, 30. januarja, ob 18. 
uri, pa bo v prostorih Gorenj-
skega muzeja v gradu Khisl-
stein odprtje priložnostne 
razstave Od Kranja do Dov-
jega o življenju in delu Jane-
za Puharja, njegovih talen-
tih in dosežkih ter dediščini, 
ki je ostala za prihodnje rodo-
ve. Razstava, ki jo dopolnju-
je današnji fotografski pogled 
na svet, bo v nadaljevanju celo 
leto potovala po Sloveniji, saj 
bo vsak mesec na ogled v dru-
gem kraju: Ljubljani, Lesko-
vcu, Svibnem, Metliki, Ljub-
nem, Radovljici, na Bledu, v 

Cerkljah, Smledniku, Kamni-
ku in na Dovjem.

Kot so zapisali v iniciati-
vni skupini, sestavljajo jo 
Petra Puhar, Vasja Doberlet 
in Jernej Kejžar, je Puhar-
jevo leto promocijski pro-
jekt v čast genialnemu roja-
ku Janezu Puharju ob 200. 
obletnici njegovega rojstva 
(1814–1864) in je hkrati pri-
spevek v mozaik slovenske 
samozavesti, priložnost za 
širjenje zgodovinskega zna-
nja in pozitivnih informacij 
o Sloveniji v deželah zunaj 
naših meja ter nadnacio-
nalno povezovanje na pod-
ročju znanosti in kulture. 
Je investicija v »svetlopis« 
slovenskih dosežkov global-
nega pomena. Tako bodo v 
nadaljevanju leta sledili še 
različni dogodki, med dru-
gim odprtje razstave in prvi 
prikaz originalov fotogra-

fij Janeza Puharja v Narod-
nem muzeju v Ljubljani, v 
avgustu, ob obletnici rojs-
tva, bodo v Kranju odkrili kip 
Janeza Puharja in po njem 
poimenovali trg, pripravi-
li bodo fotografske razstave 
in predstavitve po Sloveni-
ji in v tujini, izšla bo repre-
zentativna monografija, nov 
film o Janezu Puharju, med-
narodna fotografska koloni-
ja Puharjevi dnevi v Kranju, 
mednarodni razpis in foto 
ex tempore za mlade v Kra-
nju, izšel bo jubilejni kova-
nec 

VSTOPAMO V 
PUHARJEVO LETO
V sredo in četrtek bosta v Ljubljani in Kranju prva 
dogodka v sklopu Puharjevega leta, posvečenega 
dvestoti obletnici rojstva Janeza Puharja, 
izumitelja fotografije na steklo.

Osrednji motiv Puharjevega leta je njegov avtoportret iz 
Narodnega muzeja Slovenije. Gre za kopijo fotografije na 
steklu, ki je sicer izgubljena. / Foto: Narodni muzej Slovenije

Kranj – Danes, v torek, 28. januarja, bo v Prešernovi sobi 
Gostilne Stari Mayr v Kranju literarno srečanje z damama 
slovenskega gledališča in filma, gospema Štefko Drolc in 
Ivanko Mežan. Pogovor bo vodila Daniela Močnik.

Večer z Drolčevo in Mežanovo

Jesenice – V četrtek, 30. januarja, ob 18. uri, bo v galeri-
ji Kosova graščina odprtje likovne razstave z naslovom 
Avtoportret slikarja in kiparja Viljema Jakopina. Razstava 
bo na ogled do 28. februarja.

Avtoportret Viljema Jakopina
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desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
28. 1. 29. 1. 30. 1. 31. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 6. 2.

-4/-1 °C -3/-1 °C -2/0 °C 0/3 °C 1/4 °C 1/2 °C -3/2 °C -2/1 °C -2/4 °C -4/3 °C 

tedenski koledar
 vzhod zahod 

28. 1. tor. Peter  7.29 17.01

29. 1. sre. Franc 7.28 17.02

30. 1. čet. Martina 7.27 17.04

31. 1. pet. Janez 7.26 17.05

1. 2. sob. Ignac 7.25 17.07

2. 2. ned. Marija 7.23 17.08

3. 2. pon. Blaž 7.22 17.10

»Prosila bi za razlago na-
slednjih sanj, ki sem jih ime-
la danes ponoči. To je prvič, 
da sem res pomislila, da nekaj 
pomenijo. S fantom sva se pel-
jala z vlakom s  tremi vagoni – 
bila sva v zadnjem vagonu, v 
prvem sta bila ženin in nevesta 
s svati, ki sta se želela slikati na 
travniku ob progi, zato se je vlak 
ustavil. Nekaj ljudi je šlo dol z 
vlaka (tudi jaz) in čakali smo, 
da nadaljujemo pot. Potem pa 
sem videla, da se nam po progi 
z veliko hitrostjo bliža še en pot-
niški vlak. Nikogar nisem opo-
zorila, nič nisem rekla, samo 
pokrila sem si ušesa in (sama) 
začela teči stran od vlaka. Čez 
čas sem se ustavila. Za mano 
je bilo razdejanje, nekaj ljudi je 
bilo poškodovanih, ena oseba je 
umrla, večino pa je bolela glava 
zaradi glasnega poka.« Petjica

Draga Petjica,

vlak na splošno sim-
bolizira osebni razvoj in 
življenjsko pot z vsemi 

različnimi postajami. Sanj-
ski vlak nas pelje skozi raz-
lične starostne in duhovne 
stopnje ter se ustavlja prav 
na tistih postajah, kjer se 
zdi, da se nismo v polnos-
ti naučili namenjene lekci-
je. Vlak vozi po določenem 
voznem redu in tako sim-
bolizira natančnost vesolj-
nih zakonov – vse se zgodi 
ob pravem času in z določe-
nim razlogom. Torej, vsa-
ko dejanje, vsaka odločitev, 
vsak boj ima svoj specifič-
ni trenutek in tam, kjer nas 
čaka lekcija, moramo biti v 
pripravljenosti, da jo pre-
poznamo in se je naučimo. 
V nasprotnem primeru bo 
vlak odpeljal brez nas ali pa 
se bo ustavil celo na »napa-
čni« postaji in bomo z veli-
ko zamudo prispeli do cilja. 
Vlak iz tvojih sanj ima zate 
pomembno sporočilo. Zad-
nji oz. tretji vagon simboli-
zira sedanjost. Trenutno se 
nahajaš v zelo občutljivem 
obdobju. Želiš si napredka 

in novih ciljev, pripravljena 
si na nove izzive, kljub temu 
pa ne gre skoraj nič po načr-
tih. Razlog je preprost. Tvo-
je sanje ti hočejo podati lek-
cijo o sodelovanju, saj kljub 
ambicioznosti ne boš zmo-
gla vsega sama. Ostali pot-
niki so tujci, kar še dodatno 
poudarja, da si se kar pre-
več potegnila v svoje misel-
ne svetove in iz njih izklju-
čila vse in vsakogar. Vlak se 
je ustavil ob progi, na trav-
niku, kar kaže, da so cilji, 
ki jih zasleduješ, pravi oz. 
da si na pravi poti do njih. 
Kljub temu pa manjka bis-
tveni sestavni del uspeha – 
namreč sodelovanje z dru-
gimi. Uspešni nismo niko-
li čisto sami, temveč ved-
no z drugimi in zaradi njih. 
Ženin in nevesta sta simbol 
tvojih notranjih nasprotij. 
Vendar napovedujeta pozi-
tivno spremembo. Če boš 
odprla oči in duha, se bo sta 
tvoja zavest in um združi-
la v nekaj povsem novega, 

kar boš občutila kot notra-
njo skladnost in harmoni-
jo. Nesreča z drugim vla-
kom predstavlja opozorilo 
pred vztrajanjem na seda-
njih miselnih vzorcih. Po-
škodovani potniki simbo-
lizirajo dele tvoje osebnos-
ti, ki ti niso povšeči in bi jih 
želela zatreti ali vsaj oslabi-
ti. Glasni pok in glavobol 
potnikov razkrivata, da si 
prav tako preveč beliš gla-
vo zaradi številnih nepo-
membnih malenkosti. Ver-
jetno je že padla kakšna 
pikra na ta račun, vendar si 
sama tega nočeš priznati ali 
vsaj ne dopuščaš, da ti kdo 
o tem soli pamet (pokrita 
ušesa). Nikar se zaradi tega 
več ne obremenjuj! Kritiko 
je potrebno sprejeti enako 
kot kompliment! In le kdo 
nima napak? Dokler smo 
živi, jih delamo in poprav-
ljamo. In hvala Bogu, da je 
tako, drugače bi se utapljali 
v dolgočasju! 

Želim ti vse dobro!

Anita Di Grazia

POVEJ, KAJ SANJAŠ …

RUBRIKO MULARIJA ureja 
Dina Kavčič. Pišite ji na 

dina.kavcic@g-glas.si ali na 
koticek@g-glas.si.

Kadar žalost
v mojem srcu biva, 
kadar v meni veselja ni,
takrat sedim
na hribčku žalosti.

Nihče ne ve zame,
da obstaja moje ime,
moja mladost,
moje življenje,
nihče ne ve
za moje želje.

Sedim na hribčku
žalosti, 
sama,
objokana
in osamljena.
Manca

Želim ti, da se tvoj hribček spremeni v srečnega in veselega. 
Malo z zamudo prejme za mesec oktober knjižno nagrado 
Zala, za november Daša in december Tanja. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Na hribčku

PESMI MLADIH

D
ragi otroci, 
konec tedna 
smo navdušeno 
navijali za naše 
športnike, ki 

so nas z odličnimi rezultati 
več kot razveselili. Da bomo 
ostali v športnem duhu vse 
do olimpijskih iger, nujno 
potrebujemo vašo pomoč, 
in sicer nam pošljite čim več 
risb na temo zimskih špor-
tov: smučarskih skokov, 
podelitev medalj in pokalov, 
Peter Prevc v rumeni maji-
ci, dekleta med skoki, ko 
jim kitke plapolajo v vetru, 
Tina na strmini med količ-
ki ali kaj podobnega. Pusti-
te brezmejni domišljiji pros-
to pot in namenite nekaj svo-
jega dragocenega časa rubri-
ki Mularija. Ko boste risbice 
dokončali, nanje ne poza-
bite napisati svojega ime-
na, priimka, naslova in sta-
rosti, da vam bomo v zahva-
lo lahko poslali praktično 
darilce. Vaše likovne izdel-
ke pričakujemo na naslovu 
Gorenjski glas, Bleiweiso-
va 4, Kranj, ali skenirane po 

e-pošti na: koticek@g-glas.
si. Ker se bliža tudi sloven-
ski kulturni praznik, Pre-
šernov dan, bomo veseli, če 
se bo med športnimi našla 
tudi kakšna risbica našega 
pomembnega pesnika.

NUJNA NALOGA ZA VAS

Tokrat se s podobami svojih najljubših igračk predstavlja 
šestletna Lučka Burja Čerin iz Smlednika, ki s staro mamo 
Marijo rada prebira Gorenjski glas. 

Kako napišeš pesem?

Najprej list na 
mizo postaviš, 
nato vse naokoli 
pospraviš ...
Vzameš pisalo,
vzameš brisalo, 
ko pa se zbereš,
narišeš koalo.
Polna skleda čipsa, 
polna skleda miksa,
vse je pripravljeno 
na mizi in na tleh.
Ko si vse to
zapomniš, 
stopiš na zrak in 
misliš na rime, 
potem pa pesem  
sama pride.

Teja Eržen,  
6.č, OŠ Stražišče Kranj

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Prikupen zemljevid 
lahko obesite v otroško 
sobico. Na njem je na 
zabaven, a poučen 
način prikazana 
Slovenija in tipične 
značilnosti določenega 
kraja. Otroci bodo 
z ogledi zemljevida 
dobili občutek za 
orientacijo in lokacijo 
slovenskih pokrajin, 
rek in mest. Zemljevid 
je izdalo podjetje 
Kartografija d.o.o.

Redna cena 
zemljevida je 8,10 EUR.  

Če zemljevid kupite 
ali naročite na 

Gorenjskem glasu,  
je cena le 

6
EUR
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Vedno bolj priljubljen  
praznik je valentinovo.  

Če tudi vam srček  
hitreje začne biti ob  

pogledu na čedno deklico 
ali dečka, vaše občutke  

zapišite ali narišite  
in jih delite z nami.w
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»Dobrota«

Draga Tanja, imam nekaj vpra-
šanj za vas. Prosim, če mi pogle-
date za hčerko in njena sinova. 
Kaj jih čaka v prihodnosti na 
poti življenja v dobrem in slabem 
na splošno? Iskrena vam hvala.

Nekdo v hčerini družini bo ure-
jal uradne zadeve in se rešuje-
jo njemu v prid. Njej osebno 
se bo v poletju zgodilo nekaj 
lepega; čeprav ne verjame več 
v dobre spremembe, se ji bo 
ravno to začelo dogajati. S stra-
ni nekega starejšega moškega 
bo zelo presenečena. Starejši 
sin je obkrožen z raznimi skrb-
mi, malo je tak tudi po naravi, 
a se mu vse pozitivno rešuje. 
Tudi glede zdravja. Mlajšemu 
sinu se že na pomlad obetajo 
projekti, ki ne da mu prinaša-
jo samo izboljšanje na finan-
čnem področju, ampak najde 
tudi osebno srečo. Vsem sku-
paj želim vse dobro.

»Prihodnost«

Prosim vas za pogled v karte gle-
de zdravja, financ, srečne dnevi, 
loto številke za določene osebe. 
Hvala.

Oseba, rojena v letu 45, ki je 
kot prva navedena, ima sreč-
ne dneve v tem letu: 9. 5., 11. 
9., 19. 11. Srečne številke so 5, 
7, 9, 10, 11, 21, 26. Na splošno 
tej osebi svetujem potrpežlji-
vost. Druga oseba istega let-
nika ima srečne dneve: 12. 6., 
22. 8., 4. 12. Loto številke so 6, 
7, 10, 12, 14, 19, 22. Svetujem, 
naj se ne obremenjuje toliko, 
saj zato ni nič drugače. Ose-
ba, rojena v letu 74, ima dobre 
dneve:  23. 3., 7. 6., 30. 11. Sreč-
ne številke so 1, 5, 6, 11, 12, 13, 
31. Prepusti naj se toku življe-
nja. In četrta, zadnja oseba, 
rojena v letu 75, ima najboljše 
dneve v letu 2014: 24. 4., 11. 7., 

13. 9. Loto številke so 8, 9, 13, 
14, 24, 26, 34. Svojo energijo 
naj usmeri v nove projekcije in 
naj je ne troši tam, kjer je nepo-
membno. Srečno.

»Prihodnost«

Za nekatere osebe ste mi že od-
govorili, prosim vas še za druge. 
Najlepše se vam zahvaljujem.

Na splošno pri nikomur od 
naštetih ne vidim nič slabe-
ga. Glede šole imajo vsi videti  
kar dobro, tudi pri zdravju. Sta-
rejši ima glede službe videti 
zelo dobre obete še pred pole-
tjem. Lepo vas pozdravljam.

»Vnuki«

Vedno preberem vaše odgovo-
re. Zato vas tudi jaz prosim,  
če mi odgovorite. Kaj bo z moji-
mi vnuki v teh vse težjih časih. 
Lep pozdrav.

Pri vseh vidim, da so za popo-
tnico življenja dobili najboljše 
vrednote od poštenja, iskre-
nosti, dobrote do splošne pri-
dnosti. Ne bodite toliko v skr-
beh, vsi se in se bodo še naprej 
dobro znašli. Velja tako za šolo 
kot kasneje za zaposlitev. Za 
enega vnuka vas še posebno 
skrbi, a naj vam povem, da se 
bo vse uredilo. Srečno.

»Ljubezen v poletju«

Zanima me, če se mi bo izpol-
nila želja, ki jo imam v ljubezni. 
Obračam se na vas, ker ste mi 
že večkrat pomagali. Hvala.

Mi obračamo, življenje oziro-
ma Bog pa obrne. Vedno je 
tako, če hočemo ali ne. Želja 
se vam vsekakor izpolni, vem, 
da že zelo dolgo čakate, ampak 
nekega dne boste tudi vi še zelo 
srečni. Kot pravi pesnik Hafis, 
dogaja se ves čas v nebesih in 
nekega dne  vam. Srečno.

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.:  040 514 975
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RAZSTAVA
LJUBLJANA
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE   
7.11.2013 - 28.2.2014

www.tito-razstava.si
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OBRAZ JUGOSLAVIJE
A YUGOSLAVIAN ICON

Tito

Človeku je lahko Tito všeč ali ne. 
Marsikomu ni všeč. Človeku je lahko 
20. stoletje všeč ali ne. Marsikomu 
ni všeč. Vendar gresta vštric, človek 
in stoletje. Prvi je v veliki meri 
simboličen odsev drugega.
Fitzroy MacLean, Sunday Times, maj 1962

Na Gorenjskem se je v minulem tednu rodilo 34 novoro-
jenčkov. V Kranju se je rodilo 12 deklic in 12 dečkov. Naj-
težja je bila deklica, ki je tehtala 4330 gramov, najlažji, 
prav tako deklici, pa je tehtnica pokazala 2570 gramov. Na 
Jesenicah je prvič zajokalo 6 deklic in 4 dečki. Najtežja je 
bila deklica s 4070 grami porodne teže, najlažji deklici pa 
je tehtnica pokazala 2340 gramov.

Novorojenčki

Na Bledu sta se 21. decembra 2013 poročila Igor Vincetić in Eva 
Šegetin, 28. decembra Sadik Ređik in Lajla Mahić, 11. januarja 
2014 pa Primož Novak in Maja Požun. V Radovljici sta se 
21. decembra 2013 poročila Boštjan Lukša in Darja Kavčič. 

Mladoporočenci

Jože Košnjek

K
ar nekaj let po dru-
gi svetovni vojni 
je v Dupljah delo-
vala osemletna 
osnovna šola, ki je 

niso obiskovali le otroci iz 
Dupelj, ampak tudi iz Pod-
brezij, Strahinja, Naklega, 
Zadrage in bližnjih vasi iz 

tedanje tržiške občine, zato 
je bilo v posameznih razre-
dih tudi po trideset učenk in 
učencev. Leta 1963 je osmi 
razred dupljanske osnovne 
šole končalo trideset otrok 
in večina še živih (umrlo jih 
je že 12) se je v soboto zbrala 
v dupljanski šoli. Petdeset-
letni jubilej končanja osnov-
ne šole bi morali slaviti že 
lani, vendar so s srečanjem 

počakali do obnove sedan-
je dupljanske podružnič-
ne šole. Šolski jubilanti so 
bili še posebej počaščeni, 
ker sta se jim pridružila rav-
natelj osnovne šole Naklo 
Milan Bohinec in tedanja 
razredničarka Mara Černi-
lec. Ravnatelj jim je poka-
zal obnovljeno šolo, pred-
stavil prihod nje načrte, ki 
predvidevajo tudi gradnjo 

telovadnice, in sporočil, da 
se za usodo dupljanske šole 
ni treba bati, saj prihajajo 
leta, ko jo bo obiskovalo nad 
dvajset otrok. Za tedaj mla-
do učiteljico Maro Černilec 
pa je bila dupljanska šola 
prvo delovno mesto. Ker je 
takrat manjkalo učiteljev, je 
morala po izobrazbi geogra-
finja poučevati tudi glasbeni 
pouk in telovadbo.

JUBILANTI DUPLJANSKE ŠOLE

Jubilanti pred obnovljeno šolo v Dupljah. V sredini njihova razredničarka Mara Černilec, drugi z leve pa sedanji ravnatelj 
osnovne šole v Naklem Milan Bohinec.

Oseminpetdesetletni Simon Petrov iz Britofa, sicer po 
rodu iz Makedonije, v Sloveniji pa živi že več kot štiri-
deset let, je pred kratkim povabil sodelavce na upoko-
jitveno zabavo v picerijo Viva na Kokrici. V Savi Tires 
je delal sedemintrideset let; zadnja tri, štiri leta pa le 
v dopoldanski izmeni, tako da je na poslovilno žurko 
povabil dopoldance. Ker je vozil viličarja, so mu sedaj  
že nekdanji sodelavci prinesli v dar tudi modelček vili-
čarja. Čeprav je Simon tako službe prost, mu bo, kot so 
namignili domači, verjetno primanjkovalo časa. Vedno 
je treba kaj postoriti v hiši in okrog nje. Rad dela v doma-
čem gozdu, precej se ukvarja tudi z zajci in kokošmi, 
obožuje Strunjan, roštiljade – sploh dobro hrano in pija-
čo, se rad druži s prijatelji, najraje s svojima vnukoma 
Nino in Maksom. Čeprav ima rad hojo, z veseljem tudi 
sede na kolo.

Za upokojitev dobil viličarja



22

PRAZNOVANJA

TOREK_28. 01. 2014

���
����+�	�
����

������������������
������������������

������ ��!�  ����"�#�����

$%��&�&��%�'�
(� �)��*��+�������"�,,,���  �����%��

Matic Zorman

P
ostavni Matic 
Lipar in živahna 
Katarina Marn sta 
si v družbi družine 
in prijateljev izre-

kla besede, ki sta jih njuni 
srci začutili že pred dvema 
letoma. Bela poroka se je 
začela na sneženo, a s son-
cem obsijano sobotno ju-
tro na Trati pri Škofji Loki, 
kjer sta si Matic in Katari-
na ustvarila skupno prebi-
vališče. Že v njunem prijet-
nem domu smo začutili, da 
jima talent za vizualno obli-
kovanje ni tuj, saj se s tem 
preživljata tudi v zasebnem 
življenju. Maticu zaradi 

njegove izklesane postave, 
ki bi mu jo zavidali Titani, 
ljudje sprva ne verjamejo, 
da oblikuje otroške šolske 
torbe; Katarina pa je poleg 
vseh aktivnosti še vaditelji-
ca aerobike. V poročni oble-
ki je s svojo lepoto ženinu 
Maticu že zjutraj pričarala 
poseben občutek in sledilo 
je kar nekaj solz sreče. Po 
pogostitvi sta svoje neustav-
ljivo hrepenenje drug po 
drugem izrekla v cerkvi na 
Trati, kamor sta se pripelja-
la na zapravljivčku, v katere-
ga sta bila vprežena snežno 

bela konjiča. Obred je bil 
pospremljen s pesmijo Rol-
ling Stonesov Wild Horses, 
ki ju je kljub razdalji združi-
la že, ko je bil Matic na štu-
diju na Portugalskem, Kata-
rina pa v Sloveniji. Iz sonč-
ne Gorenjske pa se je dru-
žba odpravila na Vransko, 
kjer je z rahlim pršenjem 
snega, ob ribniku skritem 
v objemu gozda potekal še 
uradni obred poroke, ki je 
realnost in pravljico zdru-
žil v eno: v nerazdružljivo 
ljubezen med Maticem in 
Katarino.

TA VESELI DAN  
ALI MATIČEK SE ŽENI
Zadnja sobota v januarju je za dva zaljubljenca minila po scenariju, kakršnega bi napisal izvrsten 
pravljičar. Poročila sta se Matic Lipar in Katarina Marn.

Matic je Katarino za roko zaprosil lani, 6. septembra na otoku Hvaru. / Foto: Matic Zorman

Skupinska fotografija svatov z mladoporočencema. Zdravice so se vrstile dolgo v noč.

Matic z bratom Žigom in Katarina s Špelo, pričama, z 
njunimi najbližjimi

Jure Jekovec s Hotela Bellevue s Šmarjetne gore nad 
Kranjem nam je v nekaj stavkih razložil, kaj bo njihov 
že tretji poročni sejem konec tedna ponudil obiskoval-
cem. Na sejmu bodo prisotna podjetja različnih panog, 
ki ponujajo izdelke ali storitve, ki ne smejo manjkati na 
nobeni poroki. Obstajala pa bo tudi možnost dogovora 
za določen izdelek ali storitev. »V osnovi je sejem name-
njen bodočim mladoporočencem, vendar obstajajo tudi 
druge priložnosti, za katere potrebujete podobne artikle 
ali storitve. Ali pa le praznujete rojstni dan in si izberete 
torto pri kateremu od slaščičarjev, ki bo prisoten na sej-
mu.« Poleg slaščičarjev se bodo predstavili tudi zlatarji, 
prodajalci oziroma izposojevalci poročnih oblek, glasbe-
niki, fotografi, snemalci, organizatorji porok, cvetličar-
ji, dekoraterji, vinarji, gostinci, limuzine ... »Na našem 
sejmu bo prisotnih veliko lokalnih ponudnikov in nekaj 
ponudnikov, ki jih na drugih sejmih ni, saj se udeležujejo 
le našega. Število razstavljavcev vsako leto narašča, ven-
dar ostajamo hkrati dovolj majhni, da si še z zanimanjem 
ogledate vse, in dovolj veliki, da si lahko ogledate raznoli-
ko ponudbo iste panoge,« je zaključil Jekovec.

Za vse bodoče mladoporočence in druge 
podobne tovrstne priložnosti

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...

www.gorenjskiglas.si

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. 
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Glasove Muce Copatarice so (z leve zadaj): Erika Draksler, Majda Janša, Milica Maretič, Anica Čundrič, Ana Strnad, Marija Štaut, 
Pavel Jenko, Jožica Pustavrh, Olga Nunar, Cirila Gregorc, Tinka Jenko, Francka Smolej, Tanja Draksler, Marija Kropivnik. Na sliki 
manjkata Angelca Klemenčič in Ema Grohar.

Glasove Muce Copatarice že četrto leto zapored prostovoljno pletejo tople, pisane 
copatke za novorojenčke, ki se rodijo v kranjski porodnišnici. Mamicam in očkom 
otročkov, ki prejmejo copatke, lahko v Gorenjskem glasu brezplačno objavimo  
čestitko, da se bomo skupaj veselili tako srečnega dogodka, kot je rojstvo. Motivacija  
Glasovih Muc Copataric sta dobro delo in vrednost medgeneracijskega izročila v  
obliki ročno pletenih copatk, ki jih v trgovinah ne morejo kupiti.

Nagrade:  petkrat darilni bon za restavracijo Bellevue na  
Šmarjetni Gori nad Kranjem
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 12. februarja  2014, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Na 56. podelitvi grammyjev je bil naj-
večji zmagovalec Daft Punk, ki je slavil 
v kategoriji za album leta, za najboljšo 
ploščo, najboljši plesni elektronski 
album in najboljši nastop, medtem ko 
sta Macklemore in Ryan Lewis prejela 

nagrado za najboljšega novega umetnika, za rap album, 
najboljši rap nastop in najboljšo rap pesem. Grammyja za 
najboljši pop vokalni album je prejel Bruno Mars, sedem-
najstletna Novozelandka Lorde pa je prejela grammyja za 
pesem leta. Alicia Keys je domov odšla z mikrofončkom 
za najboljši R&B album.

Štirje mikrofončki za Daft Punk

V intervjuju za revijo Gloss je Kristen 
Stewart priznala, da si bo nekoč povsem 
obrila in tetovirala glavo. »Če ne bi bila 
igralka, bi se že pred časom obrila in 
tetovirala. Želim si popolnoma fantov-
sko frizuro in ne videza ljubkega dekleta. 

Zagotovo se bom enkrat odločila za ta korak,« je poveda-
la igralka, ki pravi, da sama ni mojstrica ličenja, obožuje 
neurejen videz, zato nikoli ne očisti obraza ličil, saj meni, 
da izgledajo naslednji dan še veliko bolje.

Želi si obrito in tetovirano glavo

Po komaj 22 mesecih zakona se razha-
jata igralec, ki je najbolj prepoznaven 
po svojih vlogah v filmih Čudoviti um, 
Pozejdon in Big Sur, Josh Lucas (42) in 
njegova žena, pisateljica Jessica Ciencin 
Henriquez (28). Spoznala sta se v parku 

za pse leta 2011, se leto kasneje sprehodila do oltarja, tri 
mesece kasneje pa se razveselila sinčka Noaha. Razlog 
njunega razhoda ostaja zaenkrat neznan.

Še ena hollywoodska ločitev

Čudaški oče igralca Macaulaya Culkina 
si od vsega najbolj želi, da bi se pobo-
tal s svojim sinom, saj se boji, da bo prej 
umrl zaradi kapi. Kit Culkin, ki trenutno 
okreva na intenzivni negi, si po besedah 
njegove družine želi urediti odnos s svo-

jim triintridesetletnim sinom, ki je zaslovel s filmom Sam 
doma. Devetinšestdesetletni možakar je skoraj povsem 
izgubil motorične sposobnosti in zdravniki niso preveč 
optimistični.

Oče in sin končno prijatelja?

VRTIMO GLOBUS

Samo Lesjak

P
riljubljena Gorenj-
ka Tanja Žagar, ki 
je že kot najstni-
ca postala ljubljen-
ka občinstva, je še 

tretjič zapovrstjo do zadnje-
ga kotička napolnila šport-
no dvorano v Strahinju. Ob 
spremljavi svoje stalne sku-
pine Avantura je zapela veči-
no uspešnic, ki jim je prite-
gnilo občinstvo vseh gene-
racij. Tanja se je z Matev-
žem Ogorevcem, s katerim 
sta pred leti zmagala v odda-
ji Zvezde plešejo, ponovno 
predstavila tudi v vlogi gibč-
ne plesalke. Več kot dveurni 

koncert je s humorjem pope-
stril Sebastjan Kamenik, vse 
pa je najbolj navdušil prisr-
čen sklepni nastop Tanje in 
domačega otroškega pev-
skega zbora.

Tradicionalni, tokrat že 
tretji dobrodelni koncert, ki 
je v nedeljo potekal v polni 
dvorani na Primskovem, je 
minil v duhu gesla Pomagaj-
mo si med seboj. »Ko stiska 
potrka na vrata, ta ne pozna 
nobenih razlik, ampak zgolj 
kliče po pomoči. Dolžnost 
vseh nas je, da se vsaj trudi-
mo,« je dejala organizatorka 

Maja Ahačič, nato pa pre-
pustila oder voditelju Kle-
menu Bučanu ter nastopa-
jočim. Tokrat so z nastopom 

navdušili Adi Smolar, Gaš-
per s prijatelji, Kranjski 
kvintet, Folklorna skupi-
na Sava Kranj, ob koncu pa 
je za enega izmed vrhun-
cev poskrbel legendarni Oto 
Pestner. »V teh težkih časih 
je še posebej pomembno, 
da stopimo skupaj in poma-
gamo vsak na svoj način – 
glasbeniki pač s pesmijo,« 
je dejal Oto, ki je socialno 
ogroženim, katerim so pre-
ko centrov Karitas namen-
jena zbrana sredstva, poda-
ril tudi izkupiček od prodaje 
svojih knjig.

Na dobrodelnem kon-
certu v Kulturnem domu v 
Komendi, katerega zbrana 
sredstva bodo namenili za 

pomoč študentom ter lju-
dem v stiski, pa je gosto-
val eden izmed najbolj zna-
nih slovenskih glasbeni-
kov, pevec in kantavtor Vla-
do Kreslin. Občinstvo je bilo 
navdušeno nad njegovimi 
zimzelenimi skladbami, ki 
jih je pevec popestril z mar-
sikatero anekdoto iz svoje-
ga življenja. »Še kot majhen 
otrok sem doma iz sosed-
nje sobe prvič zaslišal glas-
bo Beltinške bande, ki me 
je nato spremljala vse živ-
ljenje,« je dejal glasbenik, 
ki je v nostalgično-duhovi-
tem slogu obujal spomine 
na mnoge pestre prigode, ki 
jih je doživel na dolgi glas-
beni poti.

PESMI ZA NOVO UPANJE
Zimsko idilo tokratnega vikenda je obogatila dobrodelnost koncertov Ota Pestnerja na Primskovem ter 
Vlada Kreslina v Komendi, športno dvorano v Strahinju pa je že tretjič napolnila pevka Tanja Žagar.

Dobrodelni nastop z odliko: člani Kranjskega kvinteta in 
Folklorne skupine Sava Kranj / Foto: Matic Zorman

Oto Pestner v družbi pevke Mirjane Bogataj ter 
organizatorke koncerta Maje Ahačič / Foto: Matic Zorman

Vlado Kreslin – z nepogrešljivo črno kitaro – je popestril 
koncertni večer z mnogimi pestrimi anekdotami svoje 
bogate glasbene poti. / Foto: Primož Pičulin

Na koncertu Tanje Žagar so sodelovale tudi simpatične 
plesalke kranjskega Jay Dance Studia ter kubanski glasbenik 
Lazaro, ki že dobra tri leta deluje v Sloveniji. / Foto: Matic Zorman

Nasmejana Tanja Žagar je zapela z otroškim pevskim zborom Osnovne šole Naklo in navdušila polno dvorano. / Foto: Matic Zorman

Petindvajsetletna Jerneja Terlikar je doma v Srednji 
Dobravi pri Kropi. Njeno glasbeno ljubezen že iz 
otroštva predstavljajo citre, zna pa igrati tudi na 
harmoniko. / Foto: AB
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L A H K E  J E D I

Erika Jesenko

Jabolčna zloženka s skuto
Zloženka, zavitek, gibani-

ca, štrudelj  vseeno, kako 
se imenuje. Pomembno je 
le, da je dobro in enostavno 
za pripravo. 

Za vlečeno testo potrebu-
jete: 5 dl moke, polovico žli-
čke soli, 2 žlici olja, 1 jajce, 
vodo.

Moko presejte v skledo in 
na sredini naredite jamico. 
V jamico dajte sol, olje, jaj-
ce, prilivajte vodo in zame-
site krepkejše vlečeno testo. 
Oblikujte več manjši hleb-
čkov, da jih kasneje lažje 
razvlečete. Vsak hlebček še 
malo pregnetite in odložite 
na pomokano površino, ga 

pokrijte in pustite počivati 
vsaj pol ure.

Za nadev potrebujete: 1 kg 
jabolk, 0.5 kg skute, 1 jajce, 
1 limono, cimet, sladkor, 5 
dl tekočega jogurta, 1 kislo 
smetano.

Jabolka olupite, naribajte, 
prelijte z limoninim sokom, 
potresite s cimetom in slad-
korjem. Posebej v skledi 
zmešajte skuto, jajce, 2 dl 
tekočega jogurta, sladkor, 
limonino lupinico.

Potem ko je testo počiva-
lo vsaj pol ure, ga na pomo-
kani površini rahlo potolcite 
z obeh strani, malo razvaljaj-
te, namažite z žlico olja in ga 

razvlečete. Pekač premažite z 
oljem in na dno položite plast 
testa. Testo prekritje s skuti-
nim nadevom. Na nadev po-
tresite jabolka in jih prekrijte 
s plastjo testa. Testo ponovno 
prekrijte s skutinim nadevom 
in jabolki. Postopek ponav-
ljate, dokler vam na zmanj-
ka sestavin. Zaključite s plas-
tjo testa, ki ga večkrat prebo-
dete z vilicami. Po vrhu pre-
lijte mešanico iz kisle smeta-
ne in preostalega jogurta. Zlo-
ženko pecite v pečici, ogreti na 
170 °C, 45 minut. 

Pečeno zloženko narežite 
na kocke in po želji potresite 
s sladkorjem v prahu. 

Nasvet: Količino sladkor-
ja prilagajajte svojemu oku-
su in sladkosti jabolk. V 

jabolčni ali skutin nadev lah-
ko vmešate rozine, namoče-
ne v rumu. 

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

Pavla Kliner

Medtem ko se z legendar-
nimi vampirji ni nihče zares 
srečal, pa onih drugih kar 
mrgoli okrog. Eni nepresta-
no tožijo nad svojo nesrečo 
in pričakujejo sočutje, spet 
drugi nas s slabim obna-
šanjem tako razdražijo, da 
ponorimo. Medtem ko smo 
mi ostali prazni, brez krvi 
oz. energije, se je »vampir« 
okrepil z njo in si dodobra 
napolnil baterije. Ampak, 
saj vemo, vampirji se boji-
jo česna kot hudič križa. 
Tudi energetski. Vtaknimo 
si česen v žep in na ta način 
bomo ustvarili bioenerget-
sko zaščito. Tako bomo var-
ni pred vsakršno negativno 
in slabo energijo. 

Krepi intelekt in 
umetniško žilico 

Ste že slišali, da česen 
vzpostavlja in spodbuja glas-
beni posluh in umetniško 
žilico nasploh? Oskrbi nas 
z globokimi občutji, ki so 
navadnemu smrtniku špan-
ska vas, a nujna za doživlja-
nje umetniškega dela, naj si 
bo glasbe, poezije, slikarstva 
 Česen človeku ne omo-
goča le čutiti, ampak tudi 
mi sliti. V knjižici Naravno 
zdravljenje s česnom bere-
mo: »Kot je znano, živali čes-
na ne jedo, kar pomeni, da 
jim ni potreben. Človek pa 
ga uporablja že od nekdaj, 
še od davnine. Kaj razliku-
je človeka od živali? Intelekt. 
Prav tega pa vzdržujejo ele-
menti, ki nam jih daje česen 
 Česen je za človeka nujen 
tudi pri tem, da ne ostane 
le biološka »žival«, temveč 

duhovno bitje.« In zakaj je 
česen tako mogočen, doma-
la vsemogočen? Strokovnja-
ki pravijo, da zaradi žveplo-
vih spojin. Česen je ena red-
kih rastlin, ki vsebuje člove-
ku nujno potrebno žveplo. 

Ruski penicilin 

Česnu zaradi substanc, 
ki jih vsebuje in ki velja-
jo za najmočnejši antibio-
tik narave, ponekod pravijo 
ruski penicilin. Najpomem-
bnejši alicin ščiti pred bak-
terijskimi infekcijami, zla sti 
je kos močnim bakterijam, 
kot so stafilokoki in entero-
koki. Surovi česen naj bi bil 
celo močnejši od penicilina. 

Za razliko od nekaterih sin-
tetičnih antibiotikov česen 
ne uničuje prebavne čreve-
sne flore in ne zmanjšuje 
delovanja imunskega siste-
ma. Pravzaprav je imunski 
sistem po zaužitju česna še 
krepkejši. 

Za zdravo srce in ožilje 

Česen širi krvne žile 
in posledično znižuje 
tlak, odpravlja trigliceri-
de, raztap lja notranje strd-
ke in preprečuje oksidaci-
jo pomembnih maščob, kar 
lahko privede do celičnega 
uničenja. Česen se priporo-
ča ljudem, ki trpijo za povi-
šanim LDL-holesterolom, 

saj zmanjšuje lepljivost krvi 
in s tem raven holesterola. 

Slovenski česen 

Raziskovalci so prepriča-
ni, da večina nadomestkov 
česna ne vsebuje za imun-
ski sistem tako spodbudne-
ga alicina, ki ga zagotavlja 
sveže strti česen. Namesto 
da posegamo po nadomest-
kih, zagrizimo v naravnega, 
čeravno nam vonj ni ravno 
po godu. Najbolje in najbolj 
zanesljivo za naše zdravje je, 
da ga gojimo kar sami doma. 
Saj veste, slovenski česen je 
spet »in«. In res je najboljši, 
vsaj za nas, ki prebivamo v 
deželi na sončni strani Alp. 

Kdo se boji česna (2)
Česen naj bi bil že v davnih časih učinkovito sredstvo zoper sleherne zle sile. Kdor bi se želel zaščititi 
pred tem, da mu kri pijejo novodobni – »energetski vampirji«, naj nosi česen vedno nekje pri sebi. V 
mislih imamo ljudi, ki nam vede ali nevede pijejo kri in smo po pogovoru z njimi povsem izčrpani in 
izžeti kot cunja. 

Modreci so že davno ugotovili, da česen stimulira miselne procese.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, lovska pečenka, pra-
žen krompir, motovilec s koruzo v solati, skutne blazinice z 
marmelado; večerja: ocvrti ribji fileti, francoska solata
Ponedeljek – kosilo: porova juha s prekajeno slanino in krom-
pirjem, sirovi štruklji, kompot iz suhega sadja; večerja: mesni 
burek, jogurt
Torek – kosilo: enolončnica iz sladkega zelja, govedine in kaše, 
palačinke s čokolado, kakav; večerja: rižota po milansko, rdeča 
pesa v solati
Sreda – kosilo: krvavice, surovo kislo zelje s kuhanim krom-
pirjem, puding z marelicami (iz pločevinke); večerja: zapečeni 
rezanci s špinačo
Četrtek – kosilo: ledvičke s šunko, poljubne testenine, mešana 
solata; večerja: hrenovke na žaru, okisan krompir z majonezo, 
koruzni kruh
Petek – kosilo: fižolova kremna juha z riževimi rezanci, dušeni 
osliči z vinom, krompir v koscih, motovilec v solati; večerja: 
slana sirova pita iz krhkega testa, jogurt
Sobota – kosilo: juha iz ovsenih kosmičev in korenja, nadevan 
piščanec, pečen majaronov krompir, radič s fižolom, ocvrte 
miške; večerja: trdo kuhana jajca s tatarsko omako, toast, kefir

Rižota po milansko

Za 4 osebe potrebujemo: 250 g riža, 200 g svežega ali zamrz-
njenega graha, 100 g šunke, 200 g svežih gob, 80 g edamskega 
sira, 40 g paradižnikove mezge, 40 g olja, 2 stroka česna, sol, 
peteršilj
Na olju prepražimo strt česen in na koščke narezane gobe, 
dodamo grah, nekoliko zalijemo in dušimo, da se zelenjava 
zmehča. Nato dodamo paradižnikovo mezgo in riž, premešamo 
in prilijemo dvainpolkrat toliko juhe, kolikor smo dali riža. Ko 
rižota zavre, jo pokrijemo in na malem ognju pustimo, da se 
riž zmehča. Na koncu jed potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Kislo zelje s krompirjem

500 g krompirja, 400 g kislega zelja, 2 žlici ocvirkov, 1 žlica 
(bučnega) olja
Kislo zelje operemo in zabelimo z oljem. Krompir olupimo, 
narežemo na kosce in skuhamo. Kuhanega odcedimo, ga 
zmešamo z ocvirki, nekoliko zmečkamo in zmešamo s suro-
vim kislim zeljem. Tako pripravljeno zelje lahko postrežemo 
k zrezku, krvavici ali kranjski klobasi. 

Ledvičke s šunko

400 g ledvičk, 150 g šunke, 40 g olja, 100 g čebule, 2 stroka 
česna, 10 g pekoče paprike, 30 g paradižnikove mezge, 100 g 
zelenih oljk, 2 žlici vinjaka, četrt litra juhe iz koncentrata, sol.
Na olju prepražimo sesekljano čebulo, dodamo strt česen, na 
rezine narezane ledvice. Prepražimo, dodamo oljke, na kocke 
narezano šunko, papriko, paradižnikovo mezgo in sesekljan 
peteršilj. Premešamo in prilijemo juho. Kuhamo 10 minut, 
nazadnje po potrebi dosolimo in prilijemo vinjak. Najbolje 
gredo k testeninam. 



26 Gorenjski glas
torek, 28. januarja 2014KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Prodajni inženir m/ž (Kranj)
Iščemo prodajnega inženirja strojništva za prodajo strojne opreme podjetjem v Slo-
veniji. Zahtevamo vsaj VI. stopnjo izobrazbe, smer strojništvo, 5 let delovnih izku-
šenj, dobro znanje nemškega in angleškega jezika, izvrstne pogajalske spretnosti. 
Ponujamo zanimivo delovno področje, možnost stalnega strokovnega izobraževa-
nja doma in v tujini, stimulativno nagrajevanje in zaposlitev za nedoločen čas. TIMI-
JA, d. o. o., Poslovna cona A29, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 23. 2. 2014. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Poslovni svetovalec m/ž (Kranj) 
Vaša naloga bo pridobivanje novih poslovnih partnerjev s pomočjo aktivnega tržen-
ja bančnih in lizinških storitev mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom, kot tudi 
skrbništvo in spremljanje le-teh. Skupina Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 
117, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 1. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni tehnolog m/ž za brizganje plastike (Škofja Loka) 
Pričakujemo: spremljanje tehnoloških parametrov in kakovosti izdelkov med proiz-
vodnim procesom, optimizacija obstoječih tehnoloških procesov, menjava orodij in 
zagon strojev za brizganje plastike. Dodatno znanje in pogoji: poznavanje tehnolo-
gije brizganja plastike, delovne izkušnje na razpisanem področju. Delovno razmer-
je za nedoločen čas. SIBO G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 3. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodaje in nabave m/ž (Mengeš) 
Opis delovnega mesta: vodenje, planiranje, organiziranje in spremljanje dela skupi-
ne zaposlenih na področju komerciale, priprava in izvajanje z vodstvom usklajene 
politike podjetja, ustvarjanje, analiziranje, razvijanje in izvajanje inovativnih pristo-
pov v komerciali z namenom doseganja optimalnih rezultatov plana prodaje in naba-
ve, samostojno razvijanje poslovnih priložnosti ... MAPI PIPE, d. o. o., Gorenjska cesta 
9, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 16. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni kuhar m/ž v Škofji Loki (Škofja Loka) 
Vaše delo bo: samostojna priprava toplih in hladnih obrokov, priprava dodatne 
ponud be, deljenje hrane na delilni linji, razvoz hrane Slorest, d. o. o., Dunajska cesta 5, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni pek kruha in peciva m/ž (Bled) 
Zaposlimo novega sodelavca za delovno mesto izkušeni pek kruha in peciva m/ž iz oko-
lice Bleda oz. iz gorenjske regije. Pričakujemo najmanj 5-letne izkušnje v stroki. Izmen-
sko delo. Redno plačilo, urejene delovne razmere. Delovno razmerje je za nedoločen čas 
po uspešno prestani 3-mesečni poskusni dobi. PEKARNA PLANIKA, d. o. o. Bled, Triglav-
ska 43, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 14. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir tehnične podpore m/ž (Šenčur) 
Vaše delo bo obsegalo: izvajanje zahtevnejše tehnične podpore za partnerje in kon-
čne uporabnike, namestitev produkta končnim strankam in pomoč pri uporabi ... 
Euro Plus, d. o. o., Ul. Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 8. 2. 2014. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojnik izsekovalec m/ž (Medvode) 
Od kandidatov pričakujemo: srednjo ali višjo izobrazbo ustrezne tehnične smeri, 3 
leta delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, poznavanje tehnologije prede-
lave kartona, vestnost, zanesljivost, fleksibilnost. Jamnik, d. o. o., Gorenjska cesta 12, 
1215 Medvode. Prijave zbiramo do 1. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist v prodaji m/ž (Podravska, Pomurje, Koroška, Goriška,  
Gorenjska, Osrednjeslovenska) 
K sodelovanju vabimo kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: vsaj dve leti izku-
šenj s primerljivimi deli na področju prodaje, da poznajo delo v komerciali (zlasti pod-
ročja FCMG), imajo uspešno zaključeno izobrazbo vsaj V. stopnje, se odlično pisno in 
ustno izražajo v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku, poznajo delo z MS Offi-
ce (Word, Excel, Outlook), sposobnost samostojnega dela. MABAT INT, d. o. o., Kapele 
2, 8258 Kapele. Prijave zbiramo do 22. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent – tehnolog v prodaji m/ž (Dob pri Domžalah) 
Vaše delo bo obsegalo: zbiranje naročil, pisanje ponudb, delovnih nalogov, potrditev 
naročil AB, planiranje montaže in razvozov nemško govorečim strankam, kontaktiran-
je s strankami, prijava ustrezne dokumentacije v nemškem jeziku ... Roltek, d. o. o., Želo-
dnik 19, 1233 DOB. Prijave zbiramo do 16. 2. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Trainee/bodoči menedžer m/ž (Slovenija) 
Naša pričakovanja so: univerzitetni študij, zaključen z nadpovprečnim uspehom, 
dobro znanje nemškega jezika, samozavesten nastop in usmerjenost k ciljem, dob-
ro razvite komunikacijske, organizacijske in analitične sposobnosti, manj kot 2 leti 
delovnih izkušenj. Lidl, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 
27. 1. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za razvoj in prodajo na tujih trgih m/ž (Kamnik) 
Vaše naloge bodo: analiza trga, priprava in izvedba prodajnega načrta, organizaci-
ja in izvedba predstavitev pri potencialnih kupcih v tujini, prodaja v skladu s pro-
dajnim načrtom in poslovnim modelom, svetovanje, uvajanje novih produktov, izo-
braževanje in koordinacija partnerjev na obstoječih trgih, priprava predlogov za 
razvoj novih produktov in storitev, priprava poslovnega načrta ... NEKTAR NATURA, 
d. o. o., Ekslerjeva ulica 8, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 10. 2. 2014. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) NA: 
www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

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

PRIREDITVE
 

Bolšji sejem
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi na bolšji sejem, 
ki bo v Kulturnem domu na Kokrici v soboto, 1. februarja, od 
8. do 12. ure.

Večer ruske kulture
Tržič – Danes, v torek, 28. januarja, ob 19. uri bo v večna-
menskem prostoru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Večer 
ruske kulture, ki jo bo v pogovoru z Marinko Kenk-Tomazin 
predstavila Maryna Bilashi, dipl. pedagoginja, direktorica 
Linguarusa (prevajalska pisarna, šola za ruske in druge jezi-
ke ter založba).

Junaki kriške gore 2013
Kriška gora – Na Kriški gori bo v soboto, 1. februarja, poteka-
la zaključna prireditev akcije Junaki Kriške gore 2013. Priredi-
tev se bo začela ob 11. uri.

Bowling turnir za posameznike
Podljubelj – Športno društvo Podljubelj razpisuje bowling 
turnir za posameznike, ki bo potekal v soboto, 1. februarja, 
od 17. do 19. ure v hotelu Marinšek v Naklem. Prijave do 
četrtka sprejema Matej Ahačič na številki 070 513 550 ali po 
e-pošti na naslov cico25@yahoo.com.

Brezplačni teden plesa 
Tržič – Zadnji teden v januarju (od 27. do 31. januarja) Plesni 
klub Tržič vabi na brezplačen teden plesa. Preizkusite se lahko v 
hip hopu, rock n rollu, breakdanceu in popmixu. Več o terminih 
si lahko preberete na spletni strani www.plesniklubtrzic.si. 

Otroci imajo radi stare starše
Kranj – Ob tednu knjige v mesecu verskega tiska so v Knji-
garni Ognjišče pripravili predstavitev knjige Celjske Mohor-
jeve družbe Otroci imajo radi stare starše. Predstavitev bo 
vodil Jože Faganel z zdravnikom dr. Božidarjem Voljčem in 
dr. Ano Kranjc danes, v torek, 28. januarja, ob 19. uri v knji-
garni Ognjišče v Kranju.

Improvizacijska liga ŠILA
Kranj – ŠILA je srednješolsko tekmovanje v komični gledališ-
ki improvizaciji, kjer se ekipe srednješolskih improvizatorjev 
potegujejo za naklonjenost gledalcev in sodnikov. Štiri sred-
nješolske ekipe se bodo v četrtek, 30. januarja, v kranjski 
knjižnici »spopadle« na dveh tekmah: ob 17. uri Gimnazija 
Kranj : Gimnazija Vič 3, ob 18.30 Gimnazija Franceta Prešer-
na Kranj : Škofijska klasična gimnazija. 

Bela knjiga slovenske osamosvojitve
Radovljica – Ob ustanovitvi območnega in občinskih odbo-
rov Združenja VSO bo v petek, 31. januarja, ob 18. uri v Baro-
čni dvorani Radovljiške graščine predstavitev zbornika Bela 
knjiga slovenske osamosvojitve. Knjigo bosta predstavila 
Lojze Peterle in Janez Janša. 

O slovenskem alpinizmu
Mojstrana – Slovenski planinski muzej v petek, 31. januarja, 
ob 18. uri vabi na odprtje gostujočih razstav Gorenjskega 
muzeja: Nejc Zaplotnik (1952–1983), legenda slovenskega 
alpinizma, in Mogočne stene – vrhunski uspehi slovenskih 
alpinistov v Himalaji ter na predstavitev knjige Zgodovina 
slovenskega alpinizma avtorjev Petra Mikše in Urbana Golo-
ba, ki je izšla decembra 2013.

Za otroke
Radovljica – Pravljična ura Veseli snežaki se bo v knjižnici 
začela v četrtek, 30. januarja, ob 17. uri.

Bled – Pravljična ura Veseli snežaki se bo v knjižnici začela v 
petek, 31. januarja, ob 17. uri.

Tržič – Ura pravljic, ki v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja poteka 
vsak četrtek ob 17. uri, bo tokrat 30. januarja v znamenju 
ruskih pravljic.

Jesenice – Danes, v torek, 28. januarja, bodo v knjižni-
ci angleške urice ob 16. uri, jutri, v sredo, 29. januarja, bo 
ustvarjalna delavnica Plastenke ob 17. uri, v četrtek, 30. janu-
arja, bo ura pravljic ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke in pogovori o knjigah pa ob 18. uri, v petek, 31. janu-
arja, bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 30. januarja, bo v knjižnici ura pravljic 
z grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
ob 18. uri.

Slovenski Javornik – Danes, v torek, 28. januarja, bo v Domu 
Julke in Albina Pibernik ustvarjalna delavnica od 15. ure do 
16.30, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16.30.

Preddvor – V Info centru otroci v soboto, 1. februarja, ob 10. 
uri lahko prisluhnejo zgodbici Janko in Metka.

Kranj – Otroci, starejši od treh let, si v Mestni knjižnici Kranj 
danes, v torek, 28. januarja, ob 18. uri lahko ogledajo lutkov-
no predstavo Ostržek.

IZLETI
Tradicionalni turni smuk in pohod na Galetovec
Bohinjska Bela – Turistično društvo Bohinjska Bela organizira 
v nedeljo, 2. februarja, 18. turni smuk in pohod na Galetovec, 
1265 metrov visok vrh nad Bohinjsko Belo. Odhod bo ob 8.30 
izpred gostilne Rot na Bohinjski Beli. Startnine ni, prijave niso 
potrebne. Vse nadaljnje informacije o poteku poti in snežnih 
razmerah bodo objavljene na strani www.bohinjskabela.si.

Planinski izlet na Talež
Kranj – Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v četrtek, 6. feb-
ruarja, na planinski izlet na Talež. Odhod posebnega avto-
busa bo ob 8. uri izpred Globusa, hoje bo za tri ure. Prijave 
sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 3. februarja.

PREDAVANJA

Miti o denarju in denarnem sistemu
Bled – V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo v četrtek, 30. janu-
arja, ob 18. uri začelo predavanje z naslovom Miti o denar-
ju in denarnem sistemu. Predaval bo Aleš Praprotnik, avtor 
knjige Denar – Nedolžna prevara?.

Zakaj in kako postaviti meje sebi in drugim
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 28. januarja, ob 16. uri na pre-
davanje z naslovom Zakaj in kako postaviti meje sebi in dru-
gim. V prostorih društvene pisarne v Kranju, Oldhamska 14 
(pri Vodovodnem stolpu), ga bo vodila Katarina Lavš Mejač, 
prof. psih. in ped.

Zdravilne medicinske gobe
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 28. 
januarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik na predavanje dr. 
Andreja Gregorija. Predstavil bo zdravilno moč gob. Priprav-
ke iz gob bo mogoče poskusiti.

Zakaj živali nimajo srčnih infarktov? 
Kranj – Bolezni srca in ožilja so glavni vzrok bolezni in prez-
godnje smrti v Evropski uniji in razvitem svetu. Na preda-
vanju Aleša Homovca, ki bo v Mestni knjižnici Kranj jutri, v 
sredo, 29. februarja, ob 19. uri, boste med drugim izvedeli, 
kako preveriti, koliko so »zamašene« vaše arterije. 

OBVESTILA

Izdelava nakita iz žice
Kranjska Gora – V Liznjekovi hiši se bo delavnica izdelave 
nakita iz žice začela jutri, v sredo, 29. januarja, ob 17. uri. 
Zaželene so predhodne prijave na 041 582 840 ali 04 588 19 
99, lahko pa tud na e-naslov liznjek@gornjesavskimuzej.si.

Individualna pomoč za uporabnike računalnika
Tržič – Če vam rokovanje z računalnikom še vedno povzroča 
več preglavic kot veselja, vam v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ponujajo individualno pomoč za uporabnike računalnika, ki 
jo lahko koristite jutri, v sredo, 29. januarja, med 11. in 12. 
uro ob predhodni najavi na številko 59 23 883.

Meritve Društva diabetikov Tržič
Tržič – V soboto, 1. februarja, bo od 10. do 11. ure v Knjiž-
nici dr. Toneta Pretnarja Društvo Diabetikov Tržič izvajalo 
merjenje krvnega sladkorja, krvnega tlaka, trigliceridov in 
holesterola.

Krvodajalska akcija
Bela, Bašelj – KORK Bela - Bašelj organizira krvodajalsko akci-
jo, ki bo jutri, v sredo, 29. januarja, z odhodom avtobusa ob 7. 
uri izpred avtobusnih postaj Bašelj, Zgornja, Srednja in Spod-
nja Bela na zavod za transfuzijo v Ljubljano. Informacije in 
prijave pri poverjenikih in Miru Robleku na tel. 031 878 472.

KONCERTI

Koncert klape Zvonimir
Mojstrana – Turistično društvo Dovje-Mojstrana vabi na 
koncert klape Zvonimir iz Baške (otok Krk), ki bo v soboto, 1. 
februarja, ob 18. uri v telovadnici Osnovne šole 16. decem-
bra Mojstrana.

Dobrodelni koncert Simfoničnega orkestra 
Domžale-Kamnik
Domžale – V petek, 31. januarja, bo ob 20. uri v Hali komu-
nalnega centra dobrodelni koncert Simfoničnega orkestra 
Domžale-Kamnik.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ - Huje, 4-SS, 105 m2, renovi-
rano, opremljeno. Možna menjava za 
manjše, 110.000 EUR, tel.: 070/917-
223 14000328

KUPIM

ENOSOBNO stanovanje z balkonom - 
Kranj z okolico, tel.: 030/242-329 
14000310

ODDAM

ENOSOBNO, opremljeno, stanovanje 
v centru Škofje Loke, tel.: 070/260-
073 14000314

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

APARTMA v Termah Olimije - Atomske 
toplice, pet vstopnic »non stop«, tel.: 
030/619-628 14000323

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE  PROSTORE v IOC Inteks 
na Savski cesti 34, Kranj (bivša Trenča) 
oddamo, velikost od 80 do 550 m2. 
Cena 2,95 EUR/m2  mesečno, tel.: 
041/426-898 14000027

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRAN avto ali avto v okvari, 
od letnika 2000 dalje, tel.: 040/325-
128 14000198

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA – metrska ali razžagana, možna 
dostava, tel.: 041/718-019 13005035

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO, spalnico, dnevno sobo, 
staro 20 let, ugodno – za prevoz poskr-
bite sami, Gorje, tel.: 041/849-013  
 14000327

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Rutar, uglasi-
tev C F B, tel.: 031/371-659 14000320

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

NOVE, doma narejene sanke iz jesena, 
tel.: 04/53-36-269, 031/207-892  
 14000318

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikat, ogled v 
Zdravstvenemu domu Kranj, pritličje, 
tel.: 040/567-544 14000271

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
ure, medalje, srebrnino in drugo, tel.: 
030/670-770 14000326

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGRO APNO v big bag vrečkah ali cel 
kamion, možna dostava, brezplačno 
nudimo stoj za posipanje. Smrekca 
center, d.o.o., Šutna 43 a, Žabnica, 
tel.: 04/25-51-313 
 14000145

KUPIM

TRAKTOR, lahko s priključki in lahko v 
okvari, tel.: 031/500-933  
 14000066

TRAKTOR Deutz, Zetor, IMT, Ursus, 
TV, Store, Univerzale, tel.: 070/644-
195 14000305

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, beli in rdeči, tel.: 
040/355-865 
 14000325

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, stara 7 dni, tel.: 
04/53-33-875  
 14000324

ČB BIKCE, težke od 200–300 kg, 
zaradi nesreče v družini, tel.: 041/434-
928  
 14000322

KOKOŠI nesnice – jarkice, rjave, sta-
re 19 tednov in kokošji gnoj, možna 
dostava, tel.: 040/130-979 
 14000312

KRAVO simentalko za meso, tel.: 
04/59-58-336 14000311

KUNCE za zakol ali nadaljnjo rejo, 
različnih sort in starosti, tel.: 040/190-
765  
 14000313

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece 
in pol, tel.: 04/57-23-129, 051/252-
829 
 14000317

OSTALO
PRODAM

SENO, balirano z dostavo, tel.: 
031/276-930 
 14000321

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika E kategorije z 
izkušnjami. Agro mobil, d.o.o., Leta-
liška ul. 37, Šenčur, tel.: 041/698-
385  
 14000246

ZAPOSLIMO prodajalca za terensko 
prodajo – kandidati morajo imeti izkuš-
nje s prodajo in vožnjo kombija. Pekar-
na Zevnik, d.o.o., Ljubljanska c. 36/a, 
Kranj, tel.: 04/23-55-150  
 14000272

IŠČEM

IŠČEM DELO – varstvo vašega otroka, 
tel.: 059/04-35-40, 064/188-360  
 14000319

DUO Rolo išče delo na zabavah, poro-
kah z domačo in zabavno glasbo, tel.: 
041/741-355  
 14000266

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE hiš, kopalnic, stano-
vanj. Beljenje sten, fasad, zidarska, 
gradbena, elektro, vodovodna krovsko 
kleparska dela, ugodno. Brezobrestni 
kredit do 3 let, 031/879-739, www.
komplet-plus.si 
 13005039

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalitet-
no, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 14000059

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
oken in vrat, odstranjevanje  plesni, 
dekorativni ometi in opleski ter ostala 
slikopleskarska dela vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 14000013

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič vam ponuja čiščenje, razrez cis-
tern, filtracijo, prevoz in odkup kurilne-
ga olja, 041/989-987 13005038

FLORIJANI,  d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 13005037

NEMŠČINA angleščina, jezikovni 
treningi, inštrukcije, prevodi, 30-urni 
tečaji za 180 EUR. Prof. mag. Mirjana 
Rakitovac s.p., Žeje 20, Duplje, tel.: 
031/392-813 14000223

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 14000142

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. Karkol, 
d.o.o., Ul. Toma Brejca 14, Kamnik, 
031/720-141 13005034

RAZNO
PRODAM

16 POLKEN za okna, ugodno pro-
dam ali menjam za bukova drva, tel.: 
031/653-181 14000316

SLIKE na platnu, ustrojene zajčje 
kože, otroške kasete za rekorder, tel.: 
051/302-866 14000315

Umrl je naš

 Stanko Konc
letnik 1917, po domače Mihov ata iz Gorič

 

 Od njega smo se poslovili v soboto 25. januarja 2014.
 

Vsi njegovi

V 77. letu  nas je zapustil dragi mož, oče, ata in tast

Stane Okršlar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše.  
Zahvaljujemo se pogrebni službi Navček, g. župniku in pevcem za 
ganljiv pogrebni obred. 
Še posebej pa se zahvaljujemo vsem sosedom za nesebično pomoč 
v težkih trenutkih.

Žena Zinka ter družini Okršlar in Bajt

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama

Ida Štremfelj
roj. Miklavčič

Ob nje se bomo poslovili danes, v torek, 28. januarja 2014, ob 14. 
uri na pokopališču v Bitnjah pri Kranju. Žara bo na dan pogreba 
od 11. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči: mož Branko in hčerki Irena in Zlata z družinami

OSMRTNICA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je 

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

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek – do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  
De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

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

Rezultati 8. kroga – 26. januarja 2014
2, 13, 15, 20, 26, 27, 28 in 37

Loto PLUS: 9, 17, 19, 22, 25, 26, 37 in 2
Lotko 5 2 0 9 7 7

Sklad 9. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 9. kroga za PLUS: 210.000 EUR
Sklad 9. kroga za Lotko: 235.000 EUR

LOTO

Večer bo obarvan z vrhunsko filmsko glasbo, ki jo bo orkes-
ter prvič izvajal v Domžalah. Izkupiček od prodanih vstopnic 
bo namenjen za sanacijo stolpnice.

Javni nastop učencev Glasbene šole Tržič
Tržič – Glasbeno šolo v Tržiču obiskuje lepo število mladih 
glasbenikov, ki svoj talent in pridobljeno znanje radi pokaže-
jo tudi širši publiki. Jutri, v sredo, 29. januarja, ob 18. uri zato 
vabijo v svojo dvorano na javni nastop.

Zimski dobrodelni koncert
Kamnik – Lions klub Kamnik vabi na zimski dobrodelni kon-
cert v izvedbi skupine Pepel in kri in Mestne godbe Kamnik. 
Koncert bo v petek, 31. januarja, ob 19. uri v Domu kulture 
Kamnik.

PREDSTAVE
Samomorilec
Trzin – Predpremiera črne komedije KUD Franc Kotar Trzin 
Samomorilec bo v petek, 31. januarja, ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trzin. 

Mafija – nedokončani posli
Križe – V Kulturnem domu Križe si v petek, 31. januarja, ob 19. 
uri lahko ogledate premiero filma, zaključek komične trilogije 
lokalnih mafijcev Mafija – nedokončani posli. Vstopnine ni.

Škofja Loka, Gorenja vas – Razvojna agencija Sora pripravlja 
delavnico z naslovom Lokalno okolje – izziv in priložnost za 
mlade. Prvi dve delavnici bosta potekali v Škofji Loki (v pone-
deljek, 3. februarja, ob 17. uri v čebelarskem domu v Brodeh) 
in v Gorenji vasi (četrtek, 6. februarja, ob 17. uri v Osnovni šoli 
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi), v nadaljevanju pa nameravajo 
podobno delavnico izvesti še v Železnikih in Žireh. Pred pri-
pravo razvojne strategije škofjeloškega območja za naslednja 
leta želijo z mladimi, ki so v zaključevanju svojega šolanja, 
oz. z mladimi, ki še iščejo, kako bi začeli svojo poklicno pot, 
spregovoriti o tem, kaj lahko ponudijo svojemu kraju in kaj 
pričakujejo, da bi kraj lahko ponudil njim, tako v poklicnem 
kot socialnem pogledu, da bi ostali tu in si tu ustvarili poklic 
in družino. 

Lokalno okolje, izziv in priložnost za mlade

Stara Loka – V Stari Loki je dozorela odločitev o ustanovitvi 
Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka, sporoča 
Klemen Karlin. Ustanovni zbor novega društva bo jutri, v sre-
do, 29. januarja, ob 19. uri. Skupaj z Muzejskim društvom 
Škofja Loka in s Krajevno skupnostjo Stara Loka - Podlubnik 
pa bodo 11. februarja pripravili prvi Strahlov večer pod naslo-
vom Stara Loka kot je bila in kot si jo želimo. Gostje bodo dr. 
France Štukl, Peter Grašič in prof. Janez Koželj. 

V Stari Loki ustanavljajo društvo
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Anketa

Tomaž Košir, Škofja Loka:

»To ni od včeraj, most ni 
kar čez noč postal dotrajan, 
lahko bi ga popravili že prej. 
Zdajle sicer ni bilo toliko 
gneče, kot sem pričakoval, 
ob konicah pa bo verjetno 
drugače.«

Jana Mlakar, Pirniče:

»Ni mi všeč, da je na mostu 
zdaj semafor. Za vse drugo 
se najde denar, za tisto, kar 
rabimo državljani, pa ne. 
Zdaj bomo tu stali v koloni. 
To bo noro, prava katastro-
fa.«

Barbara Poljšak, Medvode:

»Most bo verjetno enako 
obremenjen kot prej, samo 
da bomo imeli zdaj še zasto-
je. Že v soboto, ko sicer ni 
nobenega prometa, so pred 
semaforjem vozniki stali v 
koloni.«

Tone Jankovič, Medvode:

»To je neumnost. Morali bi 
že prej misliti na to, da je 
most dotrajan, in bi že prej 
lahko uredili. Bolje bi bilo, 
da bi omejili težo vozil, ki ga 
lahko prečkajo, ne pa da zdaj 
vsi čakamo.«

Mateja Rant

Republiška direkcija za ceste 
je minulo soboto uvedla 
izmenični enosmerni promet 
tudi na že močno dotrajanem 
nadvozu čez železniško pro-
go v Mednem. Po pričakova-
njih je to povečalo zastoje na 
tem odseku, kjer je bil že prej 
promet ob konicah zgoščen.
Foto: Matic Zorman

Zastoji bodo  
še večji

Marko Šušteršič, Podreča:

»Že prej je bila tu gneča, zdaj 
bodo avtomobili stali do vrha 
Medvod. Vprašanje je, kdaj 
bodo most sploh popravili. 
Posledica tega bo povečan 
promet skozi Medno in več 
nesreč.«

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

V zadnjih tednih je Direkcija RS za ceste omejila promet na 
nekaterih mostovih po vsej Sloveniji, od minulega konca tedna 
tako v Mednem s pomočjo semaforja poteka promet izme-
nično enosmerno. Po drugi strani pa v občini Gorenja vas 
- Poljane obstaja most, ki bi ga mogoče lahko kje uporabili. 
Takole pišejo Gorenjevaščani: letnik mostu 1980, čezenj pre-
voženih nič (0) kilometrov, oblika socialistična, barva svetlo 
in temno siva, notranjost dobro ohranjena, zunanjost rahlo 
posuta s peskom, na severni strani mah, lastnik neznan. Kraj 
ogleda: v Blatih, ob cesti Gorenja vas–Todraž. Šalo na stran, 
tudi v Gorenji vasi si želijo, da bi bila ta cestna povezava po 
več kot tridesetih letih končno zgledno urejena.

Podarijo malo rabljen most

Fo
to

: O
bč

in
a 

G
or

en
ja

 v
as

 - 
P

ol
ja

n
e

GLASOV JEŽ

Danes in jutri bo pretežno oblačno, danes bo možno rahlo 
sneženje. V četrtek bo poslabšanje s padavinami. 

Miroslav Cvjetičanin

Pokljuka – Športno društvo 
Strelica je že dvaindvajse-
tič organiziralo smučarski 
tek, o katerem se v javnosti 
veliko govori in piše. Razlog 
je preprost: malokdaj se na 
športno rekreativni priredit-
vi, točneje na tekaških smu-
čeh, zbere toliko pomem-
bnih oseb iz gospodarstva in 
politike. Pokljuka in šport-
ni center sta na idilično zim-
sko soboto privabila izjem-
no število obiskovalcev, ki 
so z zanimanjem spremljali 

znane obraze. S tribun ni 
manjkalo niti pohval niti 
pikrih opazk. Ena od sku-
pinic gledalcev je tako pri-
šla do ugotovitve, da jim bo 
vsem skupaj višinski zrak 
zbistril možgane in bodo 
tako hitreje prišli do rešitev 
oz. smeri evakuacije iz krize. 

V več starostnih katego-
rijah so se ločeno na petki-
lometrski razdalji pomeri-
li najprej politiki, potem še 
gospodarstveniki. Ni manj-
kalo niti ženske udeležbe, 
kar še posebej razveseljuje. 
Tekma je ločila zmagovalce 

od poražencev, vendar je bil 
skupni imenovalec priredi-
tve vsem zelo jasen. Nefor-
malno srečanje slovenskih 
gospodarstvenikov s politi-
ki ter diplomati dokazuje, 
da je z dobro voljo in šport-
nim duhom možno prema-
gati vsa nasprotja in ovire. 
»V dvaindvajsetih letih se je 
na prireditvi stkalo marsika-
tero prijateljstvo, razvil mar-
sikateri zanimiv pogovor 
na temo trenutnih doma-
čih, mednarodnih gospo-
darskih in političnih razmer 
ter se porodila marsikatera 

zamisel in pobuda,« je med 
drugim povabljenim pove-
dal Klemen Grašič, direk-
tor tekmovanja. Predsed-
nik organizacijskega odbo-
ra Avgust Mencinger pa je 
še dodal, da je ta prireditev 
namenjena tudi človekolju-
bnosti in da so tako s pomo-
čjo udeležencev, sponzorjev 
in donatorjev zbrali finanč-
na ter materialna sredstva za 
dobrodelne namene. Zbra-
na sredstva bodo namenili 
za zmanjšanje stiske dveh 
socialno ogroženih sloven-
skih družin. 

Dobrodelni pokljuški tekači
Na Pokljuki je bil v soboto dobrodelni tek, ki so se ga udeležili gospodarstveniki, poslanci državnega 
zbora, slovenski evroposlanci, člani slovenske vlade in diplomatskega zbora ...

Tržiški župan Borut Sajovic spada med najzvestejše 
udeležence te prireditve. / Foto: Miroslav Cvjetičanin

Igor Lukšič, prvak SD, je na smučeh prav tako uren kot z 
jezikom. / Foto: Miroslav Cvjetičanin

Kranj – V kranjskem mestnem prometu so v zadnjem letu uve-
dli nove linije oziroma dopolnili nekaj prejšnjih, težave pa so se 
pojavile pri povezavi zaselka Tatinec z mestom. Tako so krajani 
dali pobudo za uvedbo nove proge na relaciji Tatinec–Kranj–
Globus. Pri tem so se povezali tudi s Krajevno skupnostjo 
Kokrica, ki je podprla njihov predlog, sklep o določitvi obvez-
nih linij in voznega reda pa naj bi na jutrišnji seji mestnega 
sveta potrdili tudi kranjski svetniki. Linij mestnega prometa je 
namreč po koncesijski pogodbi, ki jo je konec lanskega avgu-
sta Mestna občina Kranj podpisala z Alpetourom – Potovalno 
agencijo, sedaj petnajst, novost pri povezavi z zaselkom Tati-
nec pa naj bi občino letno stala okoli 21 tisoč evrov.

Boljša povezanost Tatinca s Kranjem


