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69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 26. januarja 2016

Leto LXIX, št. 7, cena 1,70 EUR, 14 HRK       Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Dodatno plačilo  
tudi za redno delo
Računsko sodišče je zaključilo re-
vizije štirih osnovnih šol in mini-
strstva za izobraževanje, znanost 
in šport, v katerih je ugotovilo ne-
pravilnosti pri določitvi, obračunu 
in evidentiranju delovne obvezno-
sti učiteljev.

3

GORENJSKA

Svetniki  
o avtobusni postaji
Za jutrišnjo sejo sveta kranjske 
občine je znova predvidena obrav-
nava Odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu Avtobu-
sni terminal, dva svetnika pa žu-
pana pozivata, naj točko umakne 
z dnevnega reda. 

6

ŠPORT

Teče svoje sanje
Slepi maratonec Sandi Novak je v 
Dubaju izpolnil normo za parao-
limpijske igre. Maraton v Dubaju 
je bil njegova zadnja priložnost za 
izpolnitev norme, potem ko jo je v 
Berlinu zgrešil za minuto in se-
kundo. Dosegel jo je s časom 2 
uri, 39 minut in 57 sekund.

8

KRONIKA

Občina mora plačati 
Dimnikarstvu Dovrtel
Višje sodišče je pravnomočno od-
ločilo, da mora kranjska občina 
Dimnikarstvu Dovrtel plačati 
436.331 evrov odškodnine in sko-
raj toliko obresti, zahtevek v zne-
sku 900 tisoč evrov pa je dokonč-
no zavrnilo.

10

VREME

Danes bo sprva pretežno 
jasno, čez dan se bo delno 
pooblačilo. Jutri in v četr-
tek bo pretežno jasno in 
večinoma suho.

-1/8 °C
jutri: pretežno jasno

Andraž Sodja

Kranj – Sodnica Marjeta 
Dvornik, ki je na kranjskem 
okrožnem sodišču vodila ka-
zenski postopek zoper nek-
danjega odvetnika Kristija-
na Gnilšaka in predsedni-
ka Stanovanjske zadruge 
Gorenjske Franca Terana, 
je obema obtoženima izre-
kla kazen zapora dve leti in 
pol. Teranu je dodatno za tri 
leta prepovedala opravljanje 
funkcije predsednika zadru-
ge, Gnilšak pa bo moral vrni-
ti 353 tisoč evrov protipravne 
premoženjske koristi. Obto-
žena sta dobila nekoliko niž-
ji kazni, kot je po skoraj letu 
dni kazenskega postopka v 
zaključni besedi predlagala 

tožilka Vesna Primožič – 
vsakemu po štiri leta zapora. 
Oba obtožena pa čaka tudi 
stranska denarna kazen. 
Sodba še ni pravnomočna.

Kot je ob razglasitvi sod-
be pojasnila sodnica, je sle-
dila trditvam tožilke, ki 
imajo podporo za obsodbo 
tudi v dokaznem gradivu. 

»Izkazalo se je, da Teran s 
premoženjem zadruge ni 
ravnal v njeno dobro, ker se 
je z Gnilšakom leta 2010 do-
govoril, da bo denar iz porav-
nave z Mestno občino Kranj 
v višini 620 tisoč evrov na-
mesto na račun zadruge na-
kazan na račun Gnilšaka. 
Niti ni pomembno, kje je de-
nar končal. V postopku se je 
izkazalo, da ni bil porabljen 
za potrebe zadruge, zato ji je 
nastala velika premoženjska 
škoda,« je izpostavila Dvor-
nikova. Gnilšak, ki je v ti-
stem času opravljal tudi sve-
tovalno vlogo pri tedanjem 
kranjskem županu Mohorju 
Bogataju, je odkupoval terja-
tve upnikov zadruge. 

Kriva oškodovanja zadruge
Okrožno sodišče v Kranju je Franca Terana in Kristijana Gnilšaka obsodilo na dve leti in pol zapora 
zaradi zlorabe položaja in oškodovanja Stanovanjske zadruge Gorenjske za 353 tisoč evrov.

Franci Teran (levo) in Kristijan Gnilšak se bosta na 
obsodilno sodbo pritožila. / Foto: Tina Dokl 410. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na januar-
ski seji občinskega sveta 
so obravnavali dopolnjen 
osnutek odloka o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu (OPPN) za 
severno obvoznico, febru-
arja sta predvideni javna 

razgrnitev in razprava o 
njej.

Zgodba o severni obvozni-
ci v Škofji Loki se je začela že 
leta 2003 s študijo različnih 
variant. Po dograditvi južne 
obvoznice v Poljansko dolino 
je zdaj naposled čas, da se na-
črtovanje severne nadaljuje. 

Načrtujejo še 
severno obvoznico
Zdaj, ko je zgrajena južna obvoznica, se v občini 
Škofja Loka lotevajo načrtovanja severne. 

PREŠERNOV SMENJ 2016
Doživite čas dr. Franceta Prešerna, 8. februarja od 11. do 20. ure, na ulicah in 
trgih mestnega jedra Kranja.
Prešernov smenj bo tokrat že štirinajsto leto zapored 
oživil spomin na 19. stoletje in našega največjega pesni-
ka. Iz skromnih začetkov se je prireditev uvrstila med 
najbolj prepoznane dogodke ob kulturnem prazniku in 
privablja v stari Kranj obiskovalce ne le iz vse Slovenije, 
temveč tudi iz tujine. Prireditev se je zaradi pravilnega 
koncepta uvrstila v finale za izbor Evropske destina-
cije odličnosti 2008, s tem pa so ji priznanje podelili 
tudi priznani strokovnjaki. Že nekaj let lahko govorimo 
o presežkih tako po številu nastopajočih kot obiskoval-
cev, ki na ta dan v Kranju doživijo čas dr. Franceta Pre-
šerna. 

Nostalgijo iz »Prešernovih časov« bomo tudi letos obu-
jali s kulturnim programom, festivalom lajnarjev, 
predstavitvijo oblačil iz 19. stoletja, vožnjo s kočija-
mi za obiskovalce, ponudbo domače obrti, sejmom 
starin ter tradicionalnimi recitacijami Prešerno-
vih pesmi. Obiskovalci bodo natisnili cenzurirano 
Zdravljico, si ogledali predstavitev starih obrti in 
poizkusili jedi, ob katerih so uživali v času dr. Fran-
ceta Prešerna. Letošnje leto se nam bo s koncertom 
na Glavnem trgu pridružila tudi svetovno znana pevka, 
mezzosopranistka s prelepim glasom, Manca Izmajo-
va, prav tako na Glavnem trgu pa se bosta ob 17.00 uri 
srečala ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, in dr. France Prešeren. Dogodek soustvar-
jamo s številnimi folklornimi skupinami in kultur-
nimi društvi iz vse Slovenije, Gorenjskim muzejem, 
Mestno knjižnico Kranj, Prešernovim gledališčem in 
drugimi skrbniki etnološke dediščine.

Novize na svitlobo dane ob kulturnem prazniku, leta gospodovega 2016   •   V Kranju, dne 26. prosinca 2016.

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 Kranj • tel.: 04 23 80 450 • e-pošta: info@tourism-kranj.si • www.tourism-kranj.si

Slavnostna otvoritev, ob 11. uri, pred Prešernovim gledališčem
Predstavitev mode 19. stoletja, Vožnje s kočijami, Festival lajnarjev, Recital Prešernovih pesmi, Sejem domače in 

umetnostne obrti, Kr’ Prešerna kuhna, Ljudski plesi in glasba, Odprta vrata kulturnih hramov, Prešerna ponudba v 
trgovinah in gostinskih lokalih v starem Kranju,

Koncert Mance Izmajove, ob 16.00 uri, na Glavnem trgu, 
Srečanje z Julijo, Srečanje ministrice za kulturo, mag. Julijane Bizjak Mlakar in dr. 

Franceta Prešerena, ob 17. uri, na Glavnem trgu ob vodnjaku
 Shod muz na Kranjskem parnasi: Srečanje s Prešenovimi nagrajenci, 

ob 18.00 uri, v Prešernovem gledališču.

strani 11, 12, 13, 14

46. stran

Mateja Rant

Tržič – Kranjsko okrožno 
sodišče je pretekli teden 
začelo stečajni postopek 
nad tovarno obutve Peko, 
za stečajno upraviteljico 
pa imenovalo Tadejo Tam-
še. Upniki imajo tri mese-
ce časa za prijavo svojih ter-
jatev ter ločitvenih in izlo-
čitvenih pravic. Zadnji dan 
roka za prijavo terjatev je 21. 
april, je razvidno iz objave 
na spletni strani Ajpesa.

Po poročanju Slovenske 
tiskovne agencije je ste-
čajna upraviteljica Tade-
ja Tamše minuli petek že 
obiskala to tržiško podjetje 

in ugotovila, da možnosti 
za nadaljevanje proizvo-
dnje v okviru stečajnega 
postopka ni. Brez dela bo 
ostalo 156 zaposlenih, ve-
čini bodo odpovedi vroči-
li v teh dneh. V Peku bodo 
tako dokončali le še nekaj 
nujnih poslov, tudi nekaj 
poslovalnic bo še odprtih, 
a bodo poskušali čim prej 
odprodati zaloge. Tadeja 
Tamše je še dejala, da bodo 
glede na to, da je Peko uve-
ljavljena blagovna znam-
ka, zagotovo iskali možno-
sti tudi za to, da bi se podje-
tje prodalo kot poslovna ce-
lota, a je zaenkrat o tem še 
težko govoriti.

V petek dopoldne se je z 
delavci Peka, predstavniki 
sindikata in Centra za so-
cialno delo Tržič sestal tudi 
tržiški župan Borut Sajovic. 
Poudaril je, da je stiska za-
poslenih, ki so postali naj-
večje žrtve stečaja, velika, 
zato bo občina prek vseh so-
cialnih mehanizmov, ki jih 
ima, to je denarne socialne 
pomoči, enkratne denarne 
pomoči iz sredstev prora-
čuna, znižanega plačila vrt-
ca ter subvencij stanarin in 
šolske prehrane pomaga-
la vsem, ki so v tej situaci-
ji ostali brez vira preživetja. 

Občina na pomoč delavcem Peka
Zaposleni v Peku, ki je od preteklega tedna v stečajnem postopku, bodo ta 
teden prejeli odpovedi, saj možnosti za nadaljevanje proizvodnje ni.

V Peku bodo v teh dneh dokončali le še nekaj nujnih poslov. / Foto: Tina Dokl44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE POTOČNIK iz Selc.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Jože Košnjek

Celovec – Predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pa-
hor je v soboto obiskal Koro-
ško in v Celovcu podelil dr-
žavno odlikovanje Zvezi slo-
venskih organizacij na Ko-
roškem, ki praznuje 60-le-
tnico delovanja. Pred sveča-
no podelitvijo v dvorani De-
lavske zbornice se je na se-
dežu koroške deželne vla-
de pogovarjal s koroškim 
deželnim glavarjem dr. Pe-
trom Kaiserjem, avstrijskim 
zveznim ministrom za kul-
turo, izobraževanje in medi-
je dr. Josefom Ostermayer-
jem ter njunimi sodelav-
ci, med katerimi je bil tudi 

avstrijski veleposlanik v 
Ljub ljani dr. Clemens Koja. 
S slovenske strani so v pogo-
voru sodelovali minister za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu dr. Gorazd Žmavc, slo-
venski veleposlanik na Du-
naju dr. Andrej Rahten in 
slovenski generalni konzul 
v Celovcu Milan Predan. 

Slovenski predsednik je v 
pogovoru z gostitelji in v iz-
javi za medije povedal, da 
Slovenija in Avstrija vse-
stransko in odlično sodelu-
jeta in da ponuja regionalno 
sodelovanje številne prilož-
nosti. Migracijski problem 
je velik izziv za evropsko 
politiko in zahteva usklaje-
no politiko, saj ne zadeva le 

nekaj držav. Skupna domo-
vina Evropska unija je v te-
žavah. »Vsi, ki verjamemo v 
varnost in blaginjo in vemo, 
da jo lahko omogoča, varuje 
in spodbuja le Evropska uni-
ja, smo poklicani, da vsak po 
svojih močeh storimo vse, 
kar je mogoče, da jo ubrani-
mo, ohranimo in razvijamo. 
Brez te velike evropske ide-
je se ne bodo razvijali soži-
tje, prijateljstvo in vsestran-
sko sodelovanje. Dolžni smo 
sodelovati in razmišljati so-
lidarno. Ker pa na tem po-
dročju ni skupne evropske 
politike, je treba problem re-
ševati v dogovoru s sosedi, v 

primeru Slovenije z Avstri-
jo, Hrvaško, Madžarsko in 
Italijo. Zato smo današnje 
srečanje izkoristili tudi za 
to, da bi ugotovili, kje, kdaj 
in kako morajo biti rešena 
nekatera skupna vprašanja, 
da bi lahko problem migra-
cij reševali bolj humano in 
uspešneje,« je povedal pred-
sednik Pahor. Koroški dežel-
ni glavar dr. Peter Kaiser pa 
je opozoril na pomen izme-
njave informacij in usklaje-
vanja ukrepov s Slovenijo in 
drugimi državami v begun-
ski krizi. Slovenija in Avstri-
ja bosta storili vse, kar je v 
njuni moči.

Usklajeno nad migracijsko krizo
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v soboto v Celovcu pogovarjal tudi o sodelovanju 
sosedov pri reševanju migracijske krize.

Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja sta pred 
deželno vlado v Celovcu sprejela koroški deželni glavar dr. 
Peter Kaiser (v sredini) in avstrijski zvezni minister dr. Josef 
Ostermayer.

Na avstrijski strani mejnega prehoda Ljubelj policisti in 
vojaki sosednje države že od oktobra naprej preverjajo 
osebne dokumente potnikov. Avstrija je zadnje dni nadzor 
še zaostrila. 

Urša Peternel

Jesenice – Od prejšnjega 
četrtka veljajo strožji ukre-
pi za sprejem beguncev in 
migrantov tudi v Sloveniji. 
Tako je začela veljati omeji-
tev vstopa tistim, ki ne name-
ravajo zaprositi za mednaro-
dno zaščito v Avstriji, Nem-
čiji ali Sloveniji. Vse aktivno-
sti potekajo brez posebnosti, 
je poudaril državni sekretar 
na notranjem ministrstvu 
Boštjan Šefic, izvajajo pa se 
enaki postopki kot do sedaj. 
Registracija migrantov pote-
ka na Dobovi, izstopni točki 
pa sta dve, v Šentilju ter na 
Karavankah. Postopki regi-
stracije ne potekajo bistveno 
dlje časa kot prej, razlika je 
predvsem v tem, da preverja-
jo tudi, kam so migranti na-
menjeni. Če ne nameravajo 
zaprositi za azil v Avstriji ali 
Nemčiji, jih tudi zavrnejo. 

Samo v petek so jih denimo 
zavrnili petnajst, šlo je za dr-
žavljane Maroka, Sirije in 
Iraka, ki niso izrazili name-
re, da bi zaprosili za medna-
rodno zaščito v Sloveniji, Av-
striji ali Nemčiji, ampak so 

kot končne destinacije nava-
jali druge države.

Avstrijski mediji so med-
tem poročali, da policija na 
avstrijskem Koroškem na-
črtuje, da bi na avstrijski 
strani predora Karavanke 

vzpostavila podoben center 
za kontrolo in registracijo, 
kot že deluje v Špilju (na av-
strijski strani Šentilja). Ob-
stoječo infrastrukturo naj 
bi preuredili v šestih tednih, 
postavili naj bi dodatne kon-
tejnerje in šotore, nabavili 
pa bodo tudi naprave za je-
manje prstnih odtisov, pre-
verjanje potnih listov in dru-
go računalniško opremo. Za 
zdaj še ni jasno, kako bodo 
Avstrijci migrante, ki bodo 
prihajali v državo, porazde-
lili med oba sprejemna cen-
tra, Špilje in Karavanke. 

Po podatkih Policije je od 
sredine oktobra do včeraj 
zjutraj v Slovenijo vstopilo 
več kot 426 tisoč migrantov 
oziroma beguncev. Zadnje 
dni se njihovo število neko-
liko zmanjšuje; še v začetku 
meseca jih je dnevno prišlo 
tudi po 3500, prejšnjo sobo-
to 414, v nedeljo 1564.

Center na avstrijski strani predora
Na avstrijski strani predora Karavanke naj bi Avstrijci do konca februarja vzpostavili center za kontrolo 
in registracijo migrantov.

Predor Karavanke je ena od dveh izstopnih točk za 
begunce in migrante. Od petka do včeraj zjutraj so jih z 
avtobusi skozi predor prepeljali 695, še 1003 pa z izrednim 
potniškim vlakom skozi Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Cenjene naročnike obveščamo, da je še do konca februarja 
čas za plačilo letne naročnine na Gorenjski glas. Najbrž veste, 
da vam pri rednem mesečnem plačilu pripada 10 odstotkov 
popusta, pri polletnem 20 odstotkov, daleč najbolj ugodno pa 
je, da naročnino plačate v enkratnem znesku v začetku leta, pri 
čemer boste dobili 25-odstotni popust – torej boste Gorenjski 
glas kar četrt leta prejemali zastonj in s tem privarčevali 44,20 
evra – plačilo letne naročnine pa letos znese le 132,60 evra! Pri 
nas na Bleiweisovi 4 v Kranju se lahko oglasite vsak dan od 7. 
do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Po želji vam bomo skuhali 
tudi kavico, poleg plačila pa boste lahko izbrali še eno izmed 
štirih daril, ki vam pripada ob plačilu – 250 g kave Barcaffe, 
brisačo, knjigo Velike posodovke ali skodelico. Oglasite se pri 
nas, veseli bomo vašega obiska!

Nagrajenci

Nagradna križanka iz GG št. 2 (8. 1.) z geslom Četrt leta zas-
tonj nagrajuje Bredo Mesec iz Selc, Božo Torkar z Bohinjske 
Bele in Antona Kosma iz Škofje Loke. Čestitke!

Plačilo letne naročnine

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava Gorenjske 
banke je na zahtevo delni-
čarjev Družbe za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB) in 
Factor banke sklicala v če-
trtek skupščino delničarjev 
z eno samo vsebinsko toč-
ko – sprememba statuta. Na 
skupščini, na kateri so bili 
navzoči delničarji s skup-
no 29 odstotkov glasovalnih 
pravic, so zavrnili vse predla-
gane sklepe – tako sklep, ki 
sta ga predlagala DUTB in 
Factor banka, kot tudi na-
sprotni predlog, ki ga je na 
skupščini predložila v spre-
jetje Zavarovalnica Triglav. 

Predlagatelja skupščine sta 
predlagala delničarjem, da 
bi pooblastilo upravi za odo-
breni kapital dodatno ome-
jili tako, da emisijska vred-
nost plačanih delnic ne bi 
presegla zneska 13 milijonov 
evrov in da bi pri vpisu no-
vih delnic dosledno upošte-
vali prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev. 

DUTB ima brez upošte-
vanja zadnje dokapitalizaci-
je, v kateri so vlagatelji vpi-
sali in vplačali 56.522 delnic 
v skupni emisijski vrednos-
ti nekaj več kot 13 milijonov 
evrov, v banki 4,48-odstotni 
lastniški delež, Factor banka 
pa 1,8-odstotnega.

Delničarji zavrnili 
spremembe statuta

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski sve-
tnik Klemen Štibelj je doslej 
že dvakrat predlagal, naj bi 
občinski svet v Škofji Loki 
obravnaval organizacijo nuj-
ne medicinske pomoči na 
škofjeloškem območju. Z 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske so odgovorili, da od 
lanskega novembra velja 
pravilnik o službi nujne me-
dicinske pomoči, ki določa 
tudi mrežo enot, vendar ta ne 
predvideva sprememb v se-
stavi ekip, ki zagotavljajo nuj-
no medicinsko pomoč na ob-
močju štirih občin na Škofje-
loškem. Edina sprememba 

je, da enota nujne medicin-
ske pomoči v Zdravstvenem 
domu Škofja Loka sodi pod 
Urgentni center Ljubljana, 
in ne na Jesenice, kamor so-
dijo vse ostale enote v okvi-
ru Osnovnega zdravstva Go-
renjske. Pravilnik še ne do-
loča »satelitskih urgentnih 
centrov«, kar naj bi bilo ure-
jeno čez kakšni dve leti. 

Če bi svetniki ocenili, da je 
posvet o tej temi vseeno po-
treben, pa so v Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske izrazili 
pripravljenost sodelovati na 
posvetu. Po dveh danih po-
budah bo tako posvet že ta te-
den, in sicer 28. januarja ob 
18. uri.

O nujni medicinski pomoči
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Mateja Rant

Ljubljana – Revizijo o delov-
ni obveznosti učiteljev v letu 
2013 so opravili v Osnov-
ni šoli (OŠ) Preserje pri Ra-
domljah, OŠ Rada Robiča 
Limbuš in OŠ Minke Name-
stnik - Sonje Slovenska Bi-
strica, pred tem pa še v OŠ 
Vič. Vsem šolam je račun-
sko sodišče izreklo mnenje 
s pridržkom. Revizija na mi-
nistrstvu za izobraževanje 
pa je pokazala, da ministr-
stvo ni bilo učinkovito pri 
urejanju delovne obvezno-
sti učiteljev v osnovnih šo-
lah, ker ni zagotovilo pogo-
jev za enako in enakopravno 
obravnavo učiteljev.

Brez enotnih pravil glede 
delovne obveznosti

Kot je pojasnil predsednik 
računskega sodišča Tomaž 
Vesel, ministrstvo v predpi-
sih ni jasno določilo del, ki 
sodijo v redno delovno ob-
veznost učiteljev, in trajanje 
teh del, ministrstvo pa tudi 
ni pripravilo enotnih pravil 
glede razporejanja delovne-
ga časa in delovne obvezno-
sti učiteljev. »Šolam je brez 
ustreznih podlag zagotavlja-
lo dodatna sredstva za nalo-
ge učiteljev, ki sodijo v njiho-
vo delovno obveznost, ne da 
bi izkazalo, da učitelji teh del 
niso mogli opraviti v okviru 
redne delovne obveznosti.« 
Revizija je tako med dru-
gim razkrila, da je ministr-
stvo med leti 2012 in 2014 
poleg sredstev za plače šo-
lam dodatno zagotovilo 27 
milijonov evrov sredstev za 
dela, ki po mnenju račun-
skega sodišča sodijo v re-
dno delovno obveznost uči-
teljev. Pri tem gre za nesiste-
mizirane interesne dejavno-
sti, nadomeščanja, dodatne 

strokovne pomoči učen-
cem s posebnimi potreba-
mi in dodatne strokovne po-
moči za tuje učence. Revidi-
rane osnovne šole so učite-
ljem neupravičeno priznale 
kot ure za doprinos letnega 
dopusta, ki so jih lahko ko-
ristili v času šolskih poči-
tnic, tudi različno število ur 
(od štiri do osem ur) za vsak 
dan udeležbe v šoli v naravi, 
čeprav so učitelji za to delo 
prejeli plačilo v skladu s pra-
vilnikom o financiranju šole 
v naravi. 

Nepravilnosti tudi na 
kamniški šoli

V OŠ Preserje pri Ra-
domljah, ki sodi v kam-
niško občino, so revizorji 
med drugim ugotovili, da 
so v šoli brez ustrezne prav-
ne podlage najmanj osmim 
učiteljem za skupaj 317 ur 
zmanjšali potrebno število 
ur, ki bi jih učitelji z zmanj-
šano učno obveznostjo mo-
rali opraviti, da bi izpolnili 

letno delovno obveznost za 
polni delovni čas. Razen 
tega 73 učiteljem formalno 
niso odredili povečane ali 
zmanjšane učne obvezno-
sti, niti niso z njimi skleni-
li dogovorov oziroma jim iz-
dali sklepov o delu plače za 
plačilo delovne uspešnosti 
za povečan oziroma zmanj-
šan obseg dela. Petim učite-
ljem so po ugotovitvah re-
vizorjev nepravilno določi-
li letni dopust zaradi zah-
tevnosti dela, najmanj enaj-
stim učiteljem pa so priz-
nali najmanj 110  opravlje-
nih ur nadomeščanj pou-
ka, ki bi jih morali upošte-
vati v okviru njihove redne 
delovne obveznosti. Kot so 
še zapisali v revizijskem po-
ročilu, so 31 učiteljem neup-
ravičeno določili, da jim za 
vsak dan šole v naravi pripa-
da osem ur, ki so jih učite-
lji lahko koristili kot proste 
ure v času šolskih počitnic. 
Računsko sodišče je tudi 
ocenilo, da v povprečju 4,2 

dneva na učitelja ni bilo mo-
goče priznati kot opravljeno 
delovno obveznost, za pov-
prečno pet  dni na učitelja 
pa se niso mogli prepričati, 
da so bile priznane ure de-
jansko tudi opravljene. »Ve-
čino teh ur so učitelji koris-
tili v času šolskih počitnic, 
ko so bili prosti, prejeli pa so 
plačo za redno delo.«

Šolam naložili 
popravljalne ukrepe

Računsko sodišče je 
osnovnim šolam naložilo 
popravljalne ukrepe, mini-
strstvo pa bo moralo v de-
vetdesetih dneh zagotoviti, 
da bodo predpisi izrecno in 
nedvoumno določali vrsto 
del, za katera učiteljem pri-
pada dodatno plačilo, ki bo v 
skladu s plačnimi predpisi, v 
sodelovanju z ministrstvom 
za javno upravo pa ponovno 
proučiti ustreznost določa-
nja plače učiteljem z zmanj-
šano in s povečano učno ob-
veznostjo.

Dodatno plačilo  
tudi za redno delo
Računsko sodišče je zaključilo revizije štirih osnovnih šol in ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, v katerih je ugotovilo nepravilnosti pri določitvi, obračunu in evidentiranju delovne obveznosti 
učiteljev. 

Pri reviziji štirih osnovnih šol je računsko sodišče ugotovilo številne nepravilnosti pri 
določanju in obračunu delovne obveznosti učiteljev (fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranj – Osnovno šolo v letoš-
njem šolskem letu po podat-
kih ministrstva zaključuje 
17.424 učencev, kar je oko-
li 550 manj kot lani, kandidi-
rali pa bodo lahko na skupno 
22.960 vpisnih mest v sre-
dnjih šolah (lani je bilo na 
voljo okoli 690 mest manj). 
V gorenjski regiji je za 1828 
učencev, ki zaključujejo 
osnovno šolo, na voljo 2192 
razpisanih mest.

Od skupno 22.960 raz-
pisnih mest je v programih 
splošnih gimnazij 5820 mest 
(enako kot lani), od tega v za-
sebnih šolah 476 (lani 448). 
V programih strokovnih gi-
mnazij je razpisanih 1278 
mest (lani 1446). Skupaj je v 
programih splošnih in stro-
kovnih gimnazij razpisanih 
7098 mest (lani 7266). V 
programih srednjega stro-
kovnega izobraževanja bo 
prihodnjim dijakom na vo-
ljo 9096 mest (lani 9304), 
v programih srednjega po-
klicnega izobraževanja 6142 

mest (lani 6454) in v progra-
mih nižjega poklicnega izo-
braževanja 624 mest (enako 
kot lani). Poleg mest, name-
njenih učencem, šole razpi-
sujejo še mesta za programe 
poklicno-tehniškega izobra-
ževanja (2784 mest), poklic-
ne tečaje (272 mest) in ma-
turitetni tečaj (390 mest v 
javnih in 30 mest v zaseb-
nih šolah), po katerih se izo-
bražujejo dijaki, ki so že pri-
dobili določen poklic in svo-
je izobraževanje nadaljuje-

jo po vertikali oziroma hori-
zontali ali pa želijo opravlja-
ti splošno maturo.

Novost v letošnjem razpi-
su so izobraževalni progra-
mi nižjega in srednjega po-
klicnega izobraževanja, pri-
lagojeni za gluhe in nagluš-
ne, kot so pomočnik v bio-
tehniki in oskrbi, slaščičar, 
vrtnar ter gastronomske in 
hotelirske storitve, prvič je 
razmeščen tudi novo sprejet 
program metalurški tehnik, 
ki je bil oblikovan na podla-
gi večletnih pobud gospo-
darstva.

Več mest kot 
prihodnjih dijakov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
je pretekli teden objavilo razpis za vpis v 
srednješolske programe in dijaške domove za 
šolsko leto 2016/17.

V srednjih šolah bodo 12. in 13. februarja pripravili 
informativna dneva, na katerih bodo učenci lahko 
dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju 
ter druge informacije.

Kranj – Kranjska občina je objavila razpis za vpis otrok v prvi 
razred osnovnih šol. Starši so dolžni v 1. razred osnovne šole 
vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo 
začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let. Starši imajo pravico 
vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v kate-
rem otrok stalno ali začasno prebiva, šola v njem pa je otroka 
na željo staršev dolžna vpisati. V skladu z 48. členom Zakona 
o osnovni šoli in 6. členom Uredbe o merilih za oblikovanje 
javne mreže osnovnih šol lahko starši vpišejo otroka v prvi 
razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta 
šola s tem soglaša. Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe 
brez državljanstva in prebivajo v Sloveniji, imajo pravico do 
obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi po-
goji kot državljani Republike Slovenije. Mestna občina Kranj je 
ustanoviteljica devetih osnovnih šol, od teh ene s prilagojenim 
programom. V tem šolskem letu jih obiskuje 5051 učencev. 

Razpis za vpis v prvi razred

Kranj – Minuli petek je Zavod za turizem Kranj v sodelovanju z 
Mestno občino Kranj pripravil srečanje turističnih ponudnikov, 
organizatorjev dogodkov, ponudnikov nastanitev, turističnih 
vodnikov, gostincev in trgovcev iz Kranja. Direktor Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe je ob srečanju poudaril, 
da je cilj zavoda združiti ponudnike v konkurenčno sposobno 
in razvojno naravnano celoto. »Kranj je turistična destinacija v 
razvoju, ki ima dobre potenciale za rast in razvoj. Mestna občina 
Kranj je v zadnjih letih investirala več kot 15 milijonov evrov v pre-
novo trgov, ulic in objektov kulturne dediščine, obisk osrednjih 
prireditev je v porastu in Kranj ima resnično velik potencial, tako 
v ljudeh kot v lokaciji,« je povedal Štefe. Glede na področja po-
nudbe zainteresiranih so se na srečanju oblikovale tudi delovne 
skupine in sodelujoči pa so se dogovorili za nadaljnja delovna 
srečanja. Kot pravijo pri kranjski občini množičen obisk srečanja 
daje upanje, da so Kranjčani pripravljeni na sodelovanje.

Srečali so se kranjski turistični ponudniki
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Planinsko društvo Dovje-Mojstrana
Savska cesta 1,4281 Mojstrana
e-pošta: pd.dovje-mojstrana@siol.net
 

Za opravljanje del  v  planinski koči Aljažev dom v Vratih vabimo za  
poletno sezono 2016  k sodelovanju naslednje sodelavce/sodelavke:
1.  Eno osebo s primernim znanjem in izkušnjami za samostojno  

opravljanje del kuharja /kuharice
2.  Eno osebo s primernim znanjem in izkušnjami za samostojno  

oprav ljanje del vodenje točilnice/natakar oziroma natakarica
3.  Eno osebo za pomoč v kuhinji in ostala pomožna dela
4.  Eno osebo za samostojno opravljanje del sobarice in ostala  

pomožna dela
5.  Eno osebo za delo v recepciji, prodajo spominkov in ostala  

pomožna dela
6.  Eno ali več oseb za stalno oziroma občasno pomoč v strežbi
7.  Tri osebe za urejanje mirujočega prometa na parkirišču v Vratih 

Od kandidatov pričakujemo :
–  ustrezno praktično znanje in izkušnje za opravljanje del,
–  sposobnost ustreznega upravljanja z zalogami, denarnimi sredstvi in 

informacijskim in blagajniškim  sistemom (kjer je to del nalog),
–  za delo v točilnici in recepciji vsaj minimalno znanje enega tujega  

jezika (angleščina),  
– osebno urejenost in sposobnost dela v skupini,
–  prilagajanje dela na različnih nalogah z ozirom na potrebe v koči,
–  komunikativnost in primeren odnos do obiskovalcev,
– v času opravljanja nalog bivanje v koči.

Kandidati, ki so zainteresirani za navedena dela, naj svoje vloge s  
krajšim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, predvsem  
pa z opisom dosedanjih delovnih izkušenj posredujejo najkasneje do 
10. 2. 2016 v pisni ali elektronski obliki na naslov društva. S kandidati, 
za katere bomo ugotovili, da v največji meri izpolnjujejo zgoraj nave-
den pogoje, bomo pred dokončno izbiro opravili osebne razgovore, na 
katerih jih bomo seznanili o vseh podrobnostih in pogojih zaposlitve.

Marjana Ahačič

Poljče – Člani Združenja vo-
jaških gornikov Slovenije 
so se v soboto zbrali na re-
dnem letnem občnem zbo-
ru združenja v Natovem cen-
tru odličnosti za gorsko bo-
jevanje v Poljčah. Udeležen-
ce srečanja je pozdravila mi-
nistrica za obrambo Andre-
ja Katič, ki je v svojem na-
govoru med drugim spom-
nila na obrambni vidik gora 
kot naravne prepreke in po-
sebej poudarila, da je obvla-
dovanje gorskega prostora v 
vojaškem smislu eden od te-
meljev naše varnosti. Spom-
nila je na spopade v gorah 
med prvo in drugo svetov-
no vojno pa tudi med voj-
no za samostojno Sloveni-
jo, zato je, kot je dejala, ra-
zvoj veščin gorskega bojeva-
nja in usposabljanje zanj od 
začetka med temeljnimi de-
javnostmi Slovenske vojske. 
Ministrica Andreja Ka-
tič je poudarila pomen 132. 
gorskega polka in Gorske 
šole, v kateri se usposablja-
jo tudi pripadniki drugih 

vojsk, ter Natov center odlič-
nosti za gorsko bojevanje, s 
katerim Nato Sloveniji priz-
nava vodilno vlogo na tem 
področju. 

Na občnem zboru Združe-
nja vojaških gornikov Slove-
nije so izvolili organe, preg-
ledali lanske aktivnosti in 
načrtovane naloge za letoš-
nje leto. Med njimi je ena 
pomembnejših postavitev 
spomenika vsem padlim in 
umrlim vojakom v sloven-
skih gorah. Za spomenik, ki 
bo stal na Bohinjski Beli, je 
že izdelan projekt in zago-
tovljeno zemljišče, glavne 
aktivnosti za njegovo posta-
vitev pa v združenju načrtu-
jejo za letošnje leto. 

Kot je povedal predsednik 
Fedja Vraničar, so bili čla-
ni združenja v preteklem 
letu tradicionalno zelo ak-
tivni na mednarodnem po-
dročju. »Zelo dobro sode-
lujemo s sorodno italijan-
sko organizacijo, predvsem 
sekcijo v Dolomitih, saj so 
se med prvo svetovno vojno 
na strani Avstro-Ogrske bo-
jevali tudi številni Slovenci. 

Aktivni smo tudi v medna-
rodni organizaciji vojaških 
gornikov, v kateri smo ime-
li Slovenci zadnja dva man-
data mesto generalnega se-
kretarja; pod njegovim vod-
stvom je bil, kar si štejemo 
za uspeh, sprejet strateški 
načrt organizacije.«

Združenje, v katerega je 
vključenih nekaj manj kot 
štiristo članov, deluje v okvi-
ru Zveze slovenskih častni-
kov in je član Mednarodne 
federacije vojakov gorskih 

enot (International Federa-
tion of Mountain Soldiers – 
IFMS). Vanj se lahko vključi 
vsak, ki je v svoji karieri slu-
žil vojaški rok v eni od slo-
venskih gorskih enot, razen 
tisti, ki je kadarkoli deloval 
proti interesom Slovenije, 
je pojasnil Fedja Vraničar. 
Glavni cilji delovanja zdru-
ženja so ohranjanje vrednot 
gorske narave, spodbujanje 
prijateljstva med vojaki gor-
niki ter negovanje spomina 
na padle vojake v gorah. 

Spomenik padlim gornikom
Na letnem srečanju Združenja vojaških gornikov Slovenije v Poljčah je vodstvo organizacije predstavilo 
načrte za letošnje in prihodnje leto; med prednostnimi nalogami je postavitev spomenika padlim in 
umrlim vojakom gornikom v slovenskih gorah, ki bo stal na Bohinjski Beli. 

Fedja Vraničar, predsednik Združenja vojaških gornikov 
Slovenije

Cveto Zaplotnik

Kranj – Okrožno sodišče v 
Kranju je v petek začelo ste-
čajni postopek za družbo 
Agent Kranj, nepremični-
ne, iz Kranja. Za stečajnega 

upravitelja je imenovalo 
Saša Drobnaka. Upniki ima-
jo zdaj tri mesece, do vključ-
no 22. aprila, čas, da sodišču 
prijavijo terjatve ter ločitve-
ne in izločitvene pravice.

Kot je razvidno iz sklepa 

sodišča, je predlog za zače-
tek stečajnega postopka dal 
Finančni urad Kranj. So-
dišče je s predlogom sezna-
nilo dolžnika, ki pa ni ugo-
varjal temu, da je insolven-
ten in da obstaja terjatev 

finančnega urada, niti ni 
vložil zahteve za odložitev 
odločanja o predlogu za za-
četek stečaja. Dolžnik ima 
tudi zdaj, po sprejetju skle-
pa o začetku stečajnega po-
stopka, možnost, da s pritož-
bo zoper sklep dokaže, da ni 
insolventen, za kar pa mora 
predložiti dokaze. 

Agent Kranj v stečajnem postopku

JUHU, PUST BO KMALU TU
In to kje drugje kot na Ptuju in v njegovi okolici. Večina mask v 
nedeljo raja na karnevalu na Ptuju, do torka pa po okoliških vaseh. 
Ogledali si bomo fašenk, to je prikaz in rajanje pustnih mask. Spo-
znali bomo tudi korante, naučili se bomo, kaj je to štajersko vleče-
nje ploha, in vmes pojedli kakšen krof. Popoldne se bom udeležili 
pokopa pusta. Vabimo vas, da se tudi vi našemite in se poveselite z 
drugimi pustnimi šemami. Najboljše maske bomo nagradili. 

Cena izleta je 33 evrov.
Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.40,  
z AP Creina Kranj ob 7.05, 
z AP Mercator Primskovo ob 7.15,  
z AP Škofja Loka ob 7.35.
Vrnitev v Kranj bo predvidoma okrog 20.45.
Cena vključuje: prevoz, ogled fašenka in pokopa pusta,  
štajersko vlečenje ploha, kosilo, krof in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo  
kasneje kot v petek, 5. februarja 2016, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške.
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          IZLET // 9. FEBRUARJA 2016

»Zaradi neodgovornih las-
tnikov, upravnikov in nad-
zornikov so se v najtežji situ-
aciji znašli prav naši zaposle-
ni. Ljudje, ki so zgodbo te ve-
like tovarne gradili desetletja, 
se odrekali svojemu deležu v 
lastniškem preoblikovanju, 
ostajali brez plač, puščali in 
popuščali, vztrajno pa dela-
li,« je razočaran župan.

Danes je zato sklical tudi 
korespondenčno sejo občin-
skega sveta, na kateri pre-
dlaga odobritev še poseb-
ne finančne pomoči delav-
cem Peka, saj se zaveda, da 
bo trajalo precej časa, pre-
den bo do njih prišla pomoč 
državnih ustanov. »Na po-
moč iz jamstvenega sklada 
in s strani centra za social-
no delo bo treba čakati več 
mesecev,« opozarja Sajovic. 
Zato predlaga, da vsakemu 

izmed 84 občanov, ki izgub-
ljajo službo v Peku in že od 
novembra lani niso preje-
li plače, občina iz proračun-
skih sredstev nakaže po 250 
evrov enkratne denarne po-
moči. Ta denar bi lahko za-
posleni po njegovih pričako-
vanjih dobili v desetih dneh. 
Korespondenčna seja bo po-
tekala od danes od 10. ure 
do jutri do 18. ure po elek-
tronski pošti. »Prepričan 
sem, da bodo svetniki pred-
log podprli in s tem opravili 
človeško dolžnost, da poma-
gajo sočloveku v stiski.« Da 
bodo sredstva prišla v pra-
ve roke v čim krajšem času, 
jih bo občina nakazala prek 
krajevnega odbora Rdečega 
križa, je še razložil župan in 
dodal: »Ker zaposleni v Peku 
že od novembra niso dobili 
plač, jim bo vsaka pomoč do-
brodošla. Pomagati pa jim je 
treba takoj.«

Občina na pomoč 
delavcem Peka
31. stran

Goreljek – Okrožno sodišče v Kranju je v okviru stečajnega 
postopka nad Družbo za spodbujanje razvoja Triglavske-
ga narodnega parka sprejelo sklep o prodaji vodovodnega 
omrežja Pokljuka, ki je v lasti dolžnika. Vodovodno omrežje 
obsega rezervoar nad Hotelom Šport, glavni zbirni rezervoar 
in rezervoar nad hotelom Jelka, izravnalni in revizijski jašek, 
vodovodno zajetje Javorjev vrh in drenažno zajetje ter trase 
kanalov vodovoda in cevovode. Prodajo bodo opravili na pod-
lagi javne dražbe, izklicna cena je 165 tisoč evrov.

Vodovodno omrežje bodo prodali na dražbi

Domžale – Domžalski svetniki so na nedavni seji izdali so-
glasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo 
Domžale. Dosedanji direktor Janez Zupančič se je sredi leta 
upokojil, a zavod kot v. d. še vodil do konca leta. Svet zavoda 
je svetnikom v potrditev za novega direktorja predlagal Uroša 
Križaniča, in ti so to soglasno podprli. Do imenovanja je bil 
kot učitelj zaposlen na OŠ Preserje pri Radomljah.

Zavod za šport in rekreacijo bo vodil Uroš Križanič
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*Akcije in popusti se NE seštevajo.

Simon Šubic

Kranj – Srečko Štagar, ki je 
kot vodja prireditev na teda-
njem kranjskem zavodu za 
turizem 18. junija 2014 do-
bil izredno odpoved pogod-
be o zaposlitvi, je z januar-
jem spet zaposlen v zavodu. 
Delovno sodišče v Ljublja-
ni je namreč konec lanske-
ga leta pravnomočno razso-
dilo, da krivdni razlogi, ki jih 
je navedla nekdanja direkto-
rica zavoda Natalija Polenec, 
niso obstajali, zato je bila iz-
redna odpoved nezakonita. 
Kot je razvidno iz pridoblje-
ne sodne odločbe, je moral 
zavod, vmes preimenovan v 
Zavod za turizem in kultu-
ro Kranj, Štagarja znova za-
posliti na nekdanje delovno 
mesto, mu za nazaj izplačati 
vse izpadle plače in letni re-
gres, poravnati pa mu je mo-
ral tudi dobrih 900 evrov 
sodnih stroškov. Da je zno-
va zaposlen v zavodu, nam je 

potrdil tudi Štagar, ki pa za-
deve ne želi podrobneje ko-
mentirati. 

Tudi na zavodu so potr-
dili, da so Štagarja ponovno 
zaposlili 1. januarja, in sicer 
na delovno mesto turistične-
ga informatorja I., kar da je 

enako delovno mesto in na-
ziv kot pred izredno odpo-
vedjo pogodbe o zaposlitvi. 
Izpadle neto dohodke in pri-
padajoče obresti v znesku 
18.258 evrov so mu že izpla-
čali, je še pojasnila Damjana 
Kocjanc Fajfar, zadolžena za 

odnose z javnostmi. Čeprav 
tega niso navedli, pa je mo-
ral zavod skoraj enak znesek 
nameniti tudi za plačilo pri-
spevkov zdravstvenega, po-
kojninskega, invalidskega 
in socialnega zavarovanja za 
vse izpadle plače. 

Dobro poučeni znajo po-
vedati, da so Štagarja sicer 
res ponovno zaposlili, ven-
dar pa mu menda niso za-
upali enakih zadolžitev, kot 
jih je imel kot vodja priredi-
tev pred izredno odpovedjo. 
Še več, če so trditve naših vi-
rov resnične, je Štagar že vse 
od prvega dne vrnitve pov-
sem umaknjen od organiza-
cije dogodkov, s čimer se si-
cer ukvarja že več kot 20 let 
in ga po tem dobro poznajo 
tako v Kranju kot tudi drug-
je po Sloveniji. Med drugim 
naj bi bil prav on tudi avtor in 
idejni vodja zelo uspele pri-
reditve Prešernov smenj, ki 
bo ob kulturnem prazniku 
tudi letos potekala v Kranju.

Štagarja odpustili nezakonito
Delovno sodišče je pravnomočno odločilo, da je nekdanja direktorica kranjskega zavoda za turizem 
Natalija Polenec pred poldrugim letom nezakonito odpustila vodjo prireditev Srečka Štagarja. 

Srečka Štagarja so menda ob vrnitvi v zavod za turizem in 
kulturo postavili na stranski tir. / Foto: Gorazd Kavčič 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V letu 1944, ko je 
že slabela moč nemškega 
okupatorja na evropskih bo-
jiščih, je bilo njegovo ravna-
nje vse okrutnejše. V Šen-
čurju se je znesel nad štiride-
setimi ujetniki, pripeljanimi 
iz begunjskih zaporov. Pos-
tavili so jih v vrsto po osem 
mož in postrelili, nato pa do-
mačine iz Srednje vasi prisi-
lili, da so trupla naložili na 
tovornjak. Verjetno so poko-
pani v skupnem grobu v Be-
gunjah, zagotovo pa se tega 

ne ve, smo slišali na spomin-
ski slovesnosti pred spome-
nikom talcev v Šenčurju.

V kulturnem programu 
so sodelovali učenci in men-
torji Osnovne šole Šenčur, 
pevka Vida Šušteršič, zdru-
ženi pevski zbor Kokrškega 
odreda Preddvor in Šenčur-
ski zvon iz Šenčurja, član 
KUD Visoko Sašo Gašper-
lin. Slednji je iz Šenčurske-
ga zbornika prebral presu-
nljivo pripoved domačinske 
Francke Vranič Kadunc, ki 
se spominja poboja talcev 
pred dvainsedemdesetimi 

leti. Slavnostna govorni-
ca Mirjana Čemažar, šen-
čurska občinska svetnica 
in predsednica SD Šenčur, 
je obnovila takratni tragič-
ni dogodek. Poboj talcev je 
bil okupatorjev maščeval-
ni in hkrati ustrahovalni 
ukrep, s katerim je želel slo-
vensko prebivalstvo odvrni-
ti od oboroženega odpora. 
Edini greh štiridesetih tal-
cev iz več gorenjskih krajev 
je bil, da so v srcu nosili do-
movino, je poudarila govor-
nica, domoljubje pa je dra-
goceno izročilo, ki ga lahko 
predamo prihodnjim rodo-
vom. Od teh vrednot, ki jih 
neguje tudi Združenje bor-
cev za vrednote NOB, ki se 
vsako leto spominja strelja-
nja talcev, je odvisno tudi, 
kakšen svet bomo zapus-
tili zanamcem: brez vojn, 
sovraštva, beguncev ... Če-
mažarjeva je dejala, da da-
nes mnogi obsojajo NOB, a 
s kakšno pravico, saj je bil 
to čas največje zmage, izbo-
jevane na strani zavezniške 
koalicije. Žrtve, ki so za ta 
cilj dale svoja življenja, so 
vredne našega spomina. V 
drugi svetovni vojni je bilo 
ustreljenih več kot osemsto 
talcev iz begunjskih zapo-
rov, ducat žrtev je tudi iz da-
našnje občine Šenčur.    

Kot žrtve so padli ...
S slovesnostjo pri spomeniku so se v Šenčurju poklonili spominu na 
štirideset talcev, ki so bili 24. januarja 1944 ustreljeni na Sitarjevi njivi.

Domoljubje je dragoceno izročilo, ki ga lahko predamo 
prihodnjih rodovom, je eno od sporočil spominske 
slovesnosti v Šenčurju. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Gorje – Ekipa Občine Gorje, 
Gorjanski svizci, je bila ena 
izmed 54 ekip iz 22 držav 
s štirih celin, ki so nastopi-
le na zimskih mednarodnih 
otroških igrah v Innsbruc-
ku, ki so potekale od 11. do 
16. januarja. Bila je edina z 
Gorenjskega. Sedem tek-
movalcev, Sandra Markun, 
Nika Mezek, Klara Vindišar, 
Aljaž Korošec, Matej Man-
deljc, Jošt Mulej in Gašper 
Soklič, je osvojilo osem me-
dalj: tri zlate, tri srebrne in 
dve bronasti. Tekmovali so 
v smučarskem teku in bia-
tlonu na progah v Seefeldu. 

Nenad Pilipovič, vodja eki-
pe, sicer učitelj športa na OŠ 
Gorje, pravi, da je za njimi 
prava zimska športna pra-
vljica, ki je vključevala tek-
movanja in oglede števil-
nih znamenitosti, končala 
pa se je s sprejemom staršev 
in podpornikov smučarske-
ga teka in biatlona v Osnov-
ni šoli Gorje. Udeležba na ta-
kšnem tekmovanju je nepo-
zaben dogodek tudi za mla-
de. Nika Mežek je takole opi-
sala njej pet najljubših stva-
ri: »Zaključna slovesnost, 
druženje z vrstniki iz dru-
gih držav, druženje in zaba-
va v hostlu, tekma štafet in 
nakupovanje.«

Medalje za Gorjanske svizce
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki se bodo prvič v tem letu 
na seji sešli jutri, ko bodo 
med drugim obravnavali ob-
činsko trajnostno razvojno 
strategijo, precej pozornos-
ti pa bo ob tem namenjenih 
različnim odlokom. Eden iz-
med njih je Odlok o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu Avtobusni ter-
minali v Kranju, o katerem 
so svetniki govorili že na lan-
ski novembrski seji, zaradi 
razjasnitve nekaterih pomi-
slekov pa je župana Boštjan 
Trilar takrat obravnavo pre-
kinil in jo z novimi pojas-
nili znova uvrstil na jutriš-
njo sejo. Pred sejo pa je v pe-
tek dobil poziv, naj to točko 
dnevnega umakne z dnev-
nega reda.

Zahteve Civilne iniciative

»Na nas se je obrnilo veliko 
zaskrbljenih občanov in sku-
pin s pomisleki glede spreje-
manja Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem 
načrtu Avtobusni terminal 
v Kranju. V zvezi s to temo 
se je organizirala tudi Civil-
na iniciativa, ki ima kar ne-
kaj zahtev in obenem precej 
očitkov glede načina izvaja-
nja postopkov, glede netran-
sparentnosti delovanja in 
odzivnost predsednice Kra-
jevne skupnosti Zlato polje, 
Damjane Piškur ter mestne 
uprave. Med očitki in nepra-
vilnostmi med drugim na-
vajajo neprimeren čas javne 
razgrnitve med prazniki in 
meritve, ki so bile opravljene 
le na prostoru obstoječe avto-
busne postaje,« pravi vodja 
svetniške skupine SD Janez 
Černe in dodaja: »predlagam 
umik točke Odloka o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu Avtobusni ter-
minal z dnevnega reda. Ob 
tem predlagam, da se v zadevi 
preveri vplivno območje, kdo 
vse je stranka v postopku in 
da se omogoči sestanek s Ci-
vilno iniciativo pred odloča-
njem na sejah komisij in sve-
ta MOK. Pri tem odločanju 

bi bilo zelo zaželeno, da ima-
mo svetniki več informacij, o 
katerih se lahko tehtno odlo-
čamo, konkretno, da uprava 
pripravi stališča do pripomb 
ter predlogov Civilne iniciati-
ve in javnosti.«

Po prejemu poziva so na 
kranjski občini pojasnili, da 
je bilo pred določitvijo loka-
cije za nov avtobusni termi-
nal (o tem smo že poročali) 
preverjenih devet različnih 
variant in prometnih uredi-
tev, izbrana varianta s kro-
žiščem in semaforiziranim 
križiščem pa je najvarnejša 
in najbolj pretočna. Pri izbiri 
predlagane variante so ime-
li več kot trideset sestankov z 
različnimi soglasodajalci in 
tudi skupnostjo stanovalcev.

Prednost strokovnosti

»Prostorski dokument za 
avtobusni terminal na Zla-
tem polju je pripravljen stro-
kovno in z upoštevanjem po-
treb ljudi, ki živijo in delajo 
na tem območju. Prav tako 
je pomembno, da prinaša 

razvoj Kranju kot celoti, saj 
ne rešuje samo prometnega 
vidika, temveč prinaša tudi 
razvojno perspektivo in še 
zlasti nova delovna mesta. 
Zato je čas, da naredimo prvi 
korak k uresničevanju nalo-
ge, da Kranj dobi sodobni 
avtobusni terminal in hkra-
ti zagotovi večjo prometno 
varnost na Zlatem polju. Ta 
prvi korak je sprejetje občin-
skega podrobnega prostor-
skega načrta, kar lahko z vso 
odgovornostjo do bodoče-
ga razvoja naredijo le svetni-
ce in svetniki Mestne občine 
Kranj,« je prepričan župan 
Boštjan Trilar in upa na kon-
struktiven razmislek tudi pri 
obeh svetnikih, Janezu Čer-
netu in Zoranu Stevanoviću, 
ki sta predlagala umik točke.

Kot tudi pravi, so se z ne-
katerimi stanovalci Kidričeve 
ceste 33 (pod dopis z navedba-
mi proti avtobusnemu termi-
nalu se jih je podpisalo zgolj 
13) predstavniki MO Kranj že 
sestali 7. januarja in dali po-
jasnila, ponovno pa se bodo z 
njimi pogovarjali spet danes.

Svetniki o avtobusni postaji
Za jutrišnjo sejo sveta kranjske občine je znova predvidena tudi obravnava Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal, svetnika Černe in Stevanović pa župana pozivata, 
naj točko, ki je sprožila pomisleke nekaterih občanov, umakne z dnevnega reda seje.
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Izberite svoje letošnje darilo

kava  
Barcaffe
250 g

keramična  
skodelica

bombažna brisača
      50 x 100 cm

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2016 bodo izšle 104 številke  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,70, celoletna 
naročnina brez popusta znaša 176,80 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni prihranek 
v višini 44,20 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 132,60 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od daril 
(na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4  v Kranju  
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne  
avtobusne postaje) vsak delovni dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo! Popust in darilo  

veljata le za fizične 
osebe.  

Daril ne pošiljamo  
po pošti. Količina daril 

je omejena.
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priročnik  
Velike  posodovke

keramična keramična 
skodelicaskodelica

keramična keramična keramična keramična 
skodelicaskodelicaskodelica

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na zadnji seji 
občinskega sveta v Ško-
fji Loki je župan Miha Ješe 
svetnike seznanil, da je Di-
rekcija RS za infrastruktu-
ro odobrila omejitev hitro-
sti na 30 kilometrov na uro 

na dveh odsekih skozi sta-
ri del mesta. Omejitev bo 
veljala za Spodnji trg in na 
delu Poljanske ceste, kjer je 
ta najožja, ne pa tudi po Pe-
petovem klancu. Cesta sko-
zi mesto, ki je bila v prete-
klosti močno obremenjena 
s tranzitnim prometom, je 

po odprtju obvoznice v Po-
ljansko dolino sicer manj 
prometna, prebivalci pa si 
želijo še bolj umirjenega 
prometa, izločitev tovornja-
kov, nekateri celo popolne-
ga zaprtja. Cesto naj bi od 
države prevzela v upravlja-
nje občina in ko se bo to 

zgodilo, bo na novo uvedla 
tudi celovit prometni re-
žim. Na to računajo aprila 
ali maja, februarja pa načr-
tujejo javno razpravo o novi 
prometni ureditvi, h kateri 
vabijo prebivalce in druge 
deležnike, ki želijo pri tem 
sodelovati. 

Omejitev hitrosti na dveh mestih

Že v letu 2009 so se odlo-
čili za varianto Kamnitnik, 
obvozna cesta, ki bo skrajša-
la pot v Selško dolino, ima pa 
tudi značaj navezovalne ces-
te na nova stanovanjska ob-
močja v Škofji Loki. Dolga 
bo 2,5 kilometra, začela se 
bo na regionalni cesti Ško-
fja Loka–Železniki na ob-
močju Podlubnika, poteka-
la mimo naselij Trnje, Bin-
kelj, Virlog, proti severne-
mu robu Groharjevega na-
selja in na severno obmo-
čje hriba Kamnitnik, od tam 
proti potoku Suha in nek-
danji Tehnikovi betonarni. 
Na regionalno cesto Škofja 
Loka–Kranj se bo priključila 
pri trgovski coni na Grencu. 

Ob cesti, kjer bo hitrost 
omejena na 70 kilometrov 
na uro, bodo potekale kole-

sarske steze in poti za pešce, 
na trasi bo osem križišč (od 
tega štiri krožna), pokriti 
vkop Kamnitnik, dva mosto-
va, troje avtobusnih postaja-
lišč in ostali potrebni objek-
ti. Na trasi severne obvozni-
ce bodo porušili šest stavb, 
od tega eno stanovanjsko 
in pet pomožnih, o čemer 
so se s prizadetimi lastniki 
po besedah vodje oddelka 
za okolje in prostor na obči-
ni Škofja Loka Tatjane Ber-
nik že pogovorili. Na nuj-
nost po komunikaciji z ljud-
mi na trasi je namreč opo-
zorila svetnica Mateja Pod-
logar, medtem ko je svetnik 

Valentin Jesenovec opomnil 
na nesprejemljivo prakso, 
da so teren že prišli sondirat 
za arheološke raziskave, ne 
da bi lastnike zemljišč o tem 
predhodno obvestili. Metod 
Di Batista je bil kritičen zlas-
ti do tega, da so čakali šest let, 
preden je prišlo do priprave 
osnutka OPPN. Upa, da bo 
šlo naprej hitreje in da bodo 
v tem času uredili tudi pro-
metno omrežje znotraj Ško-
fje Loke. Zelo visoka se mu 
zdi tudi predvidena cena na-
ložbe (26 milijonov evrov) in 
priporoča previdnost, koliko 
stroškov bo prevzela Občina 
Škofja Loka ob podpisu so-
financerske pogodbe. Vpra-
šanja nekaterih svetnikov so 
se dotaknila tudi navezav ne-
katerih krajev na bodočo se-
verno obvoznico. Tako je de-
nimo Anton Bernik izposta-
vil, da bi se morala obvozni-

ca začeti bliže Selški doli-
ni, in ne šele pri Podlubni-
ku, češ da bi v tem primeru 
imeli nekaj od nje tudi pre-
bivalci Selške doline, in ne 
le »gospodje iz Podlubni-
ka in drugih mestnih nase-
lij«. Koliko časa bo preteklo, 
preden se bodo lahko ljud-
je vozili po severni obvozni-
ci (po njej sicer predvideva-
jo promet od 8000 do 13 ti-
soč vozil na dan), pa je zani-
malo Klemena Štiblja. Do-
bil je odgovor, da od spreje-
tja OPPN prek odkupa ze-
mljišč, pridobivanja doku-
mentacije in končno grad-
nje kakih pet let.     

Načrtujejo še 
severno obvoznico
31. stran

Na trasi severne obvoznice bodo porušili šest stavb, od 
tega eno stanovanjsko in pet pomožnih, o čemer so se 
v občini s prizadetimi lastniki že pogovorili.
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POČITNICE / KOS / OD 8. DO 15. JUNIJA 2016

Informacije in prijave:  
Intelekta PE Kranj 
Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 

Tel.: 04 236 85 55
(od ponedeljka do petka 
od 9. do 16. ure)

Pohitite s prijavami, 
te cene veljajo le
do 19. februarja!

since
1989

Organizator

Lanske počitnice na grškem otoku Hios so bile po besedah potnikov nepozabne, zato 
vam letos ponujamo drugo, a prav tako privlačno destinacijo. Odpravljamo se na grški 
otok Kos v prijeten družinski hotel, ki se nahaja le 1,6 km od glavnega mesta Kos, od pla-
že pa ga loči le priobalna cesta. V hotelu s tremi zvezdicami je restavracija, bar, zunanji ba-
zen z brezplačnimi ležalniki in senčniki (prav tako na plaži), otroški bazen, bar ob bazenu,  
brezplačen internet. V hotelu nam bodo ponudili zajtrk in večerjo. 

Termin: od 8. junija do 15. junija 2016 
(temperature bodo idealne)

Cena: 399  € /osebo (ob prijavi dveh oseb) 
Ne spreglejte: en otrok, star od 2 do 12 let, v spremstvu dveh odraslih potuje brezplačno!
Vse cene so za bralce Gorenjskega glasa nižje od redne ponudbe!

Nastanitev: Hotel Niriides Beach ***
Cena vključuje: polet Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke in turistične takse, prigrizek in pi-
jačo na letalu, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču, avtobus do hotela in nazaj, 
polpenzion, nezgodno zavarovanje Triglav, možnost odpovedi rezervacije do 45 dni pred 
odhodom brez stroškov odpovedi. Za vsako odpoved rezervacije vam bomo v skladu z  
zgoraj opisanimi pogoji zaračunali samo administrativne stroške 21 € na prijavnico. 

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi

Tako boste brez skrbi lahko počakali na poletje  
saj boste vedeli, da ste počitnice po najugodnejši 
ceni že rezervirali.

Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Vir se je 
natanko dva tedna pred pust-
no soboto že tradicionalno 
spremenil v pravo pustno de-
želo, kjer so v veljavo stopi-
li tudi pustni zakoni. »Kdor 
na Viru ni za pusta, naj izse-
li se do avgusta!« je le eden 
od šaljivih zakonov, na šaljiv 
način pa je v soboto potekala 
tudi predaja oblasti.

Člani Pustne sekcije Stri-
ček so se v družbi kuren-
tov, Godlarjev iz Šenčurja, 
virskih ministrov, virske po-
licije in drugih maškar, letos 
pa tudi v družbi Tita, njego-
ve soproge Jovanke, kopice 
pionirčkov in strogih varno-
stnikov v povorki podali po 
Bukovčevi cesti od Papirni-
ce Količevo do virske lekar-
ne, kamor so znova names-
tili svojo maskoto Strička. 
Tam so počakali domžalske-
ga župana Tonija Dragarja, 
ki je v spremstvu obeh svo-
jih podžupanj, Renate Ko-
sec in Jane Miklavčič, s se-
boj prinesel tudi veliki ključ 
občinske blagajne, za katero 
je znova poudaril, da je praz-
na. »Računam, da bom v pri-
hodnjih dveh tednih, ko ob-
last ne bo v mojih rokah, lah-
ko doma v pripravljenosti in 
bom za to dobival ustrezne 
dodatke,« je dejal sprošče-
ni župan, predsedniku Pust-
ne sekcije Striček Petru Kos-
cu pa svetoval, naj skupaj s 
svojo pustno vlado in mini-
stri v času vladanja po virskih 
trgovinah ne krade paštet in 
jušnih kock. 

Pustni zakoni bodo na 
Viru trajali vse do pepelni-
ce, 10. februarja, vrhunec 
pustnih norčij pa bo tudi 

letos pustni karneval po Bu-
kovčevi cesti od Papirnice 
Količevo do Športnega par-
ka Vir, eden največjih daleč 

naokoli, ki se bo začel na 
pustno nedeljo, 7. februar-
ja, natanko ob 14. uri in 26 
sekund.

Pustno deželo obiskal Tito
Domžalski župan Toni Dragar je v soboto oblast in ključ občinske blagajne za dva tedna znova 
simbolno predal članom Pustne sekcije Striček, ki so Vir že spremenili v pustno deželo s pravimi 
pustnimi zakoni. 

Župan Toni Dragar je takole predal ključ občinske blagajne. / Foto: Primož Pičulin

Predajo oblasti sta si letos ogledala tudi Tito in Jovanka. / Foto: Primož Pičulin

Jesenice – Na Jesenicah so leta 2011 sprejeli občinski razvojni 
program, ki je začrtal smernice razvoja občine vse do leta 
2025. Ker je v zadnjih petih letih prišlo do številnih sprememb 
na področju družbeno-gospodarskih gibanj, zgodila se je kri-
za, pojavile so se nove potrebe v občini, so se zdaj odločili, da 
bodo dokument posodobili. Novelacija programa je v teh dneh 
javno razgrnjena, po pojasnilu občinske uprave so skušali 
vključiti večino sprememb in predlogov strokovne javnosti, 
zdaj pa želijo vključiti še predloge občanov. Javna razgrnitev 
bo trajala do 1. februarja.

Novelacija občinskega razvojnega programa

Alenka Brun

Cerklje – Na zabavni priredi-
tvi Skupaj se mamo fletno so 
sodelovali cerkljanski upo-
kojenci pa tudi člani Društev 
upokojencev Komenda in 
Bukovica - Šinkov Turn. Za 
medgeneracijsko ravnoves-
je pa so na tokratni priredi-
tvi s svojim nastopom poskr-
beli najmlajši, folklorniki iz 
OŠ Davorina Jenka Cerklje. 
Na oder so prišli prvi, v na-
daljevanju pa smo spremlja-
li petje, recitacije pesmi, še 
več plesa; predvsem pa so s 
svojimi humornimi vložki 
srednje polno dvorano naj-
bolj nasmejali nastopajoči 
s svojimi skeči. Tako sta se 
Alojzij Zver in Marija Kern 
odpravljala na morje, po-
tem pa obujala spomine 
nanj; odrska lika Francelj in 

Manca sta se največ ukvarja-
la s težavami, ki jih prinese 
starost, in nastop prepletla s 
pesmijo; življenje na vasi sta 
predstavili Ani Zadnikar in 
Malči Leskovec: ena je rav-
nokar pokopala odrskega 
moža, druga imela simpati-
čen pripetljaj z vaškim poli-
cistom, kjer je seveda obve-
ljala njena.

Poleg otrok so zaplesa-
li še člani domače folklore 
in pa folklorne skupine DU 
Komenda. Zven recitiranih 
in odpetih pesmi na odru 
je tokrat dopolnil še nastop 
pevske skupine DU Bukovi-
ca - Šinkov Turn, spomnili 
so se pesnika Josipa Murna 
- Aleksandrova, nastopila pa 
je tudi ljudska pesnica Mari-
ja Kern, ki je eno svojih pe-
smi posvetila kar slovenske-
mu orlu, Petru Prevcu.

Skupaj se mamo 
fletno
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah 
je Društvo upokojencev Cerklje organiziralo 
simpatično prireditev, ki so jo poimenovali 
Skupaj se mamo fletno. Nastopili so tudi mladi 
folklorniki iz domače osnovne šole.

 
Dogodek je gostil tudi najmlajše nastopajoče, simpatične 
folklornike iz Cerkelj. / Foto: A. B.

Včasih je treba tudi malo © pojamrati©  ... / Foto: A. B.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Maraton v Dubaju je 
bil njegova zadnja priložnost 
za izpolnitev norme, potem 
ko jo je v Berlinu zgrešil za 
minuto in sekundo. Dosegel 
jo je s časom 2 uri 39 minut in 
57 sekund. Za primerjavo: na 
lanskem Ljubljanskem ma-
ratonu je boljši čas doseglo le 
osem Slovencev. Če vemo, da 
je Sandi od nesreče na prijate-
ljevi fantovščini leta 2005 slep 
in da teče s spremljevalcem, je 
ta čas zares izjemen. Veselje 
v ekipi, ki jo sestavljajo vod-
ja Primož Černilec, trener in 
spremljevalec Roman Kejžar 
in spremljevalec Urban Jereb, 
je bilo veliko.

Sandi je garač

»Sanje celotne ekipe so se 
uresničile. Izpolnitev norme 
zame pomeni tudi tekaško 
prelomnico. Vem, da sem 
dosegel veliko, niti se še dob-
ro tega ne zavedam, a kar ne-
kako je bilo pričakovano, da 
mi bo uspelo, saj je cela eki-
pa dobro delala. Štiri leta sem 
treniral za to in v tem obdob-
ju čas izboljšal za 20 minut. 

Še veliko večji napredek pa je 
od mojega prvega maratona. 
To je bilo leta 2008 v Ljublja-
ni, ko sem dosegel čas dob-
re štiri ure in sedem minut. 
Takrat sta z mano tekla Kle-
men Triler in Primož Černi-
lec,« je po vrnitvi v Sloveni-
jo povedal 42-letni Sandi No-
vak. Na mesec v povprečju 
preteče med petsto in šeststo 
kilometrov, tek pa mu pred-
stavlja zadovoljstvo, sprosti-
tev in disciplino. Zgodbe o 
njegovem uspehu ne bi bilo 
brez prijatelja Primoža Čer-
nilca, ki je vodja ekipe. »Eki-
po sem sestavil leta 2012. Pot 
do cilja, ki si ga je zadal San-
di pa tudi jaz mora biti trdna 
in povezovalna. Brez njego-
ve volje in motivacije, ki jo 
ima za življenje, ne bi bilo 
nič. Edino s takšno ekipo je 
bilo mogoče uresničiti sanje. 
Velika zmaga je že izpolnitev 
norme. Sandi je že od nekdaj 
velik garač, izjemno odgovo-
ren, tako da je v Riu vse mož-
no. Treba pa bo seveda še po-
čakati na dokončno odločitev 
o potnikih, ki bo znana konec 
julija,« je uspeha vesel Pri-
mož Černilec iz Strahinja.  
Za napredek s programom 

treningov skrbi naš nekda-
nji maratonec Roman Kej-
žar iz Spodnjih Danj. »Glav-
ni cilj je dosežen. Veliko 
smo vložili v to. Norma je iz-
redno zahtevna, ker so zdru-
žili skupini T11, v kateri so 
tekači, ki vidijo do pet odstot-
kov in potrebujejo spremlje-
valca, kot na primer Sandi, 
in T12, v kateri so tekači, ki 
lahko tečejo sami. Mislim, 
da je Sandi edini na svetu 
iz kategorije T11 z olimpij-
sko normo in ima v skupi-
ni trenutno najboljši rezul-
tat. Naredil je neverjeten na-
predek in dosegel spoštova-
nja vreden rezultat,« je po-
jasnil Kejžar in dodal nekaj 
besed o pripravah na mara-
ton: »Treningi so kazali, da 
je dobro pripravljen. Od Ber-
lina je več delal na moči, po-
večali smo mu tudi število 
kilometrov na teden, s 140 
na 170 kilometrov v tednu, 
ko jih je bilo največ, treniral 
je tudi po dvakrat na dan.« 
Kejžar je z njim tekel prvih 
15 kilometrov in nato od 35. 
kilometra naprej, vseh dob-
rih 42 kilometrov pa je bil 
ob njem v vlogi spremljeval-
ca Urban Jereb iz Žirov: »Z 

veseljem pomagam. Med te-
kom ga oskrbujem z vodo, 
gelom, pomembna je tudi 
podpora, še zlasti ko pride-
jo najtežji kilometri. Njegov 
napredek v zadnjih dveh le-
tih je bil res zelo velik. Vidi 
se, da veliko časa posveti 
športu. Sandi je dokaz, kaj 
se da z voljo in trudom nare-
diti. Je vsem vzor. Da ti po-
sebno energijo in marsikate-
ra stvar v življenju se ti ne zdi 
več težka.«

Najprej v Radence

Sandi bo sedaj imel nekaj 
aktivnega počitka, nato pa bo 

po programu treniral nap-
rej do paraolimpijskih iger, 
ki bodo septembra. »Lani je 
odtekel tri maratone: v Du-
baj, na svetovnem prvenstvu 
in v Berlinu, sedaj pa znova 
v Dubaju, tako da potrebu-
je nekaj počitka. Do spomla-
danskega dela bo več delal na 
hitrosti in moči, v načrtu je 
polmaraton v Radencih, po-
tem teden dni počitka in tri-
mesečne specialne priprave 
za Rio. Sandi je garač. Zave-
damo se, da pogoji na olim-
pijskih igrah ne bodo ideal-
ni. Na velikih tekmah se obi-
čajno, sploh v maratonih, ne 
tečejo rekordi, pričakujemo 

pa, da bo dobro pripravljen, 
dal vse od sebe in se v tej ne-
enaki konkurenci uvrstil čim 
višje. Težko se je namreč pri-
merjati z nekom, ki vidi pred 
seboj in lahko sam treni-
ra. Ne glede na uvrstitev, ki 
jo bo dosegel, največ pome-
ni, da so se mu uresničile že-
lje, ki jih nikoli ni pričakoval, 
da zna živeti in uživati življe-
nje,« je misli naprej usmeril 
Kejžar. Novak pa pravi: »Am-
bicije so visoke, a realno gle-
dano bo do medalje težko 
priti, morda pa le ... Če bom 
dal vse od sebe, morda odte-
kel osebni rekord, bom zase 
zmagovalec.«

Teče svoje sanje
Slepi maratonec Sandi Novak je uresničil svoje sanje: v Dubaju je izpolnil 
normo za paraolimpijske igre.

Celotna ekipa (Primož Černilec, Sandi Novak, Roman Kejžar in Urban Jereb) se je v Dubaju 
veselila Sandijevega osebnega rekorda in izpolnjene norme. / Foto: arhiv Primoža Černilca

Maja Bertoncelj

Kranj – S sezono so že zače-
li cestni kolesarji. Prva dirka 
je tudi za 23-letnim Janom 
Polancem, kolesarjem eki-
pe Lampre-Merida iz Brito-
fa, ki je tako kot še dva Go-
renjca, njegov klubski kole-
ga Matej Mohorič in Grega 
Bole (Nippo Vini Fantini), v 
nedeljo končal dirko po San 
Luisu v Argentini. V sku-
pnem seštevku je bil kot naj-
višje uvrščeni Slovenec 23.

Za vami je prva dirka. 
»V Argentino nisem odpo-

toval optimalno pripravljen, 
tako da sem dirko skušal čim 
bolje izkoristiti kot del priprav 
za nadaljevanje sezone.«

V lanski ste dosegli velik us-
peh z zmago v etapi Gira. 
Gledano v celoti, ste zado-
voljni s sezono 2015?

»Sem kar zadovoljen, je pa 
res, da bi se kje dalo naredi-
ti tudi kaj več, saj sem oseba, 
ki ni kar takoj zadovoljna z 
rezultati.«

Se vam v glavi še zavrti film 
zmage z Gira?

»Včasih se spomnim te 
zmage, mislim pa, da je tre-
ba gledati naprej v novo sezo-
no in lanske rezultate pusti-
ti za sabo.«

V Sloveniji je konkurenca iz-
jemna in kljub temu uspehu 
niste bili izbrani za kolesar-
ja leta. 

»Res je. V Sloveniji ima-
mo dobre kolesarje, sicer pa 
biti izbran za kolesarja leta 
ni stvar, ki bi bila pri meni 
prvi cilj, je pa to zagotovo 
vsakemu neka potrditev za 
vse njegove uspehe.«

Kako so potekale priprave na 
novo sezono?

»S tekmovalno sezono 
sem začel letos prej, tako da 
sem programu dirk prilago-
dil treninge v zimskem ob-
dobju. Že novembra in de-
cembra sem bil nekoliko več 
na kolesu. Decembra sem 
bil tudi na pripravah na Ka-
narskih otokih. Letos smo v 
ekipi kar štirje Slovenci, tako 
da bomo verjetno tudi doma 
kakšen trening opravili sku-
paj.«
Kakšni so vaši cilji za letoš-
nje olimpijsko leto?

»Cilje sem si že postavil, 
vendar o njih nerad govo-
rim, tako da to ostane bolj 
med mano in trenerjem ozi-
roma očetom. Cilj oziroma 
želja je tudi nastop na olim-
pijskih igrah. Naslednjo dir-
ko imam v Dubaju, nato 

bom nastopil na enodnev-
ni dirki v Italiji in v Franci-
ji, sledijo Katalonija, Baski-
ja, enodnevne klasike Ams-
tel, Valonska puščica in Li-
ege-Bastogne-Liege, pa Ro-
mandija. Za Giro sem rezer-
va, računam pa na Tour.«

Sezono začel v Argentini
Kolesar Jan Polanc, ki je lani z etapno zmago na Giru dosegel rezultat kariere, o ciljih v novi sezoni  
ne želi na glas govoriti. Za dirko po Italiji je tudi letos rezerva, računa pa na nastop na dirki po Franciji.

Jan Polanc je letošnjo sezono začel prej kot po navadi. 
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Smučarski skoki – Smučarski skakalec Peter Prevc je konec 
tedna z uspehi nadaljeval v Zakopanah na Poljskem. Osvojil 
je tretje mesto in še povečal prednost v skupnem seštevku 
svetovnega pokala. Deveti je bil Domen Prevc. Dekleta so 
skakala v Zau na Japonskem. Na tretje mesto se je uvrstila 
Gorenjka Ema Klinec, mesto pred njo pa je bila Maja Vtič. 
Danes se bodo skakalci in skakalke v Kranju pomerili za dr-
žavne naslove med posamezniki in med mešanimi ekipami. 
Kvalifikacije se bodo začele ob 16. uri.
Ledno plezanje – Janez Svoljšak (AO PD Kranj), član slovenske 
reprezentance v tekmovalnem lednem plezanju, je na tretji 
tekmi svetovnega pokala prvič stopil na stopničke. V švicar-
skem Saas Feeju se je v konkurenci 61 tekmovalcev razveselil 
drugega mesta in najpomembnejšega dosežka v svoji tekmo-
valni karieri. To je prva medalja za slovensko ledno plezanje 
v članski konkurenci po sedmih letih. 
Hokej na ledu – Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so v ligi INL v 
nedeljo doma premagali Slavijo s 7 : 0, dan prej pa so prav 
tako doma izgubili s KSV s 3 : 6. Začenja se finale državnega 
prvenstva za mladince, v katerem se bodo pomerili hokejisti 
Triglava in Olimpije. Prva tekma, igra se na dve zmagi, bo 
danes v Kranju z začetkom ob 18. uri. 
Balinanje – V soboto so balinarji v super balinarski državni 
ligi odigrali tekme 9. kroga. Derbi kroga med balinarji moštva 
Aikea Antena in Lokateksom Trata v Portorožu so dobili bali-
narji z Gorenjskega, ki so domačine premagali s kar 10 : 16. Na 
lestvici so sedaj sami na vrhu in imajo pred zasledovalci dve 
točki prednosti. Naslednji krog bo v soboto. Ekipa Lokateks 
Trata bo doma igrala s Krimom. Tekma se bo začela ob 15. uri.
Košarka – V ligi Telemach so košarkarji odigrali tekme 12. kro-
ga. Helios je v gosteh izgubil z Zlatorogom (69 : 63), Lastov-
ka je doma premagala Hopse (77 : 58), košarkarji Šenčurja 
Gorenjske gradbene družbe pa so izgubili s Portorožem (99 
: 94), Ločani so bili prosti. V prvi ženski državni ligi so v 9. 
krogu gorenjski obračun Triglava in Domžal z 58 : 44 dobile 
Kranjčanke.
Odbojka – Odbojkarji so v državnem prvenstvu odigrali tekme 
17. kroga. Pomerila sta se tudi gorenjska predstavnika. Trigla-
vani so bili doma s 3 : 1 boljši od Žirovnice. Calcit je v gosteh s 
3 : 0 premagal Krko. Tekme 17. kroga so odigrale tudi ženske. 
Zgornja Gorenjska je v gosteh z 1 : 3 izgubila s Formisom.

ŠPORT NA KRATKO
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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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V knjigi je zbranih 80 najboljših hitrih receptov in 
zagotovo bo prav vsak našel nekaj zase in za vsak 
letni čas. Poleg receptov za testenine, njoke in 
rižote, ne manjka receptov za zelenjavne, mesne 
in ribje jedi. Poleg kratke priprave je vodilo knjige 
predvsem uravnoteženost obroka.

Maja Bertoncelj

Medvode – Po nižinah snega 
ni, še v višjih predelih imajo 
težave, kljub temu pa Nordij-
skih center Bonovec Medvo-
de obratuje. Proge so ume-
tno zasnežene in jih lahko 
uporabljajo tako rekreativci 
kot tudi športniki za trening.

»Na začetku letošnjega leta 
je bil center odprt štiri dni, 
nato pa nam je odjuga pob-
rala preveč snega. Sredi me-
seca so se temperature zno-
va spustile in že dober teden 
z dvema topovoma izdeluje-
mo umetni sneg. Proge so 
dobro urejene, tako kot že 

dolgo ne, snega imamo tudi 
dovolj, nekaj celo že na zalo-
go. Krog je dolg okrog dva ki-
lometra,« je povedal Klemen 
Svoljšak iz Nordijskega špor-
tnega društva Medvode, v ka-
terem skrbijo za center, ki 
je sicer v upravljanju Javne-
ga zavoda Sotočje Medvode. 
Tekaški poligon je odprt vsak 
dan od 8. ure do 16.30, od po-
nedeljka do petka pa tudi v ve-
černih urah med 17.30 in 21. 
uro. Proge so osvetljene, upo-
rabo pa je treba plačati. Za 
dnevno karto boste odšteli 5 
evrov, za večerno pa 6 evrov. 

»V ceno so poleg uporabe 
prog vključeni še čaj, parki-
rišče, ogrevane garderobe in 
sanitarije,« pojasnjuje Svolj-
šak. Z obiskom so zadovolj-
ni, čeprav pravijo, da se poz-
na, da snega po nižinah ni. 
»Veliko ljudi sploh ne ve, da 
imamo pri nas proge ureje-
ne, ker je okrog vse zeleno. 
Če bi zapadlo le nekaj centi-
metrov snega, bi imeli veli-
ko več tekačev,« še pojasnju-
je Svoljšak. V društvu ima-
jo tudi šolo teka na smučeh. 
Organizirajo tečaje, ki pote-
kajo vsak konec tedna pa tudi 

ob torkih in četrtkih zvečer. 
Teka na smučeh se lahko na-
učite tudi na individualnih 
tečajih, kar nekaj pa so jih iz-
vedli tudi že za podjetja. 

Vse informacije in podat-
ke o snežnih razmerah naj-
dete na spletni strani centra, 
na obratovanje pa opozarja 
tudi informativna tabla na 
koncu Medvod ob regional-
ni cesti proti Ljubljani. »Gle-
de na količino umetnega 
snega, ki ga imamo, se nam 
obeta kar dolga sezona. Ne 
bojimo se niti kakšne krajše 
odjuge,« pravi Svoljšak.

Bela oaza sredi Medvod
Nordijski center Bonovec Medvode je odprt že dober teden. Proge so dobro urejene, krog pa je dolg 
okrog dva kilometra. Na smučeh lahko tečete vse do poznih večernih ur.

Čeprav po nižinah ni snega, tekaški poligon na Bonovcu v Medvodah obratuje. Urejene 
imajo proge tako za klasično kot za prosto tehniko. Takole je bilo v nedeljo. / Foto: Peter Košenina

Nordijsko športno 
društvo Medvode bo  
6. februarja organiziralo 
novost, množično 
rekreativno-tekmovalno 
prireditev, nočni tek na 
smučeh. Udeleženci 
bodo imeli eno uro časa 
za start, začeli bodo lahko 
kadarkoli v določeni 
uri in odtekli 4, 10 ali 
20 km. Na progi tako 
ne bo gneče, vsak bo 
lahko preizkusil svoje 
sposobnosti.

Miroslav Cvjetičanin

Spodnja Besnica – Že deve-
to leto zapored je v rekrea-
cijskem centru Vogu pote-
kal zanimiv in zabaven do-
godek, ki so ga poimenova-
li 24h squasha. Tradiciona-
len dogodek se je začel v pe-
tek ob dvajsetih in končal v 
soboto ob isti uri. 

Naslednje leto bo okrog-
lih deset let, odkar je Tomaž 

Jenko želel preizkusiti svo-
jo vzdržljivost v igranju nje-
mu najljubše igre. Soigral-
ci so se menjali, Tomaž pa 
je 24 ur vztrajal na igrišču. 
Vsako uro si je lahko privo-
ščil 15 minut počitka, vendar 
Jene časa za odmor ni ved-
no izkoristil. Dogodek je po-
žel veliko občudovanja in je 
tako postal tradicionalen in 
edinstven tovrsten dogodek 
v Sloveniji.

Igralci in igralke ter gle-
dalci, navijači so v petek ko-
maj čakali uro, ko bodo lah-
ko začeli s 24-urnim igra-
njem skvoša. Žogica je 
poskakovala vso noč in ves 
dan, niti za trenutek igralci 
in igralke niso prenehali z 
igranjem, gledalci pa s tro-
bljenjem na hrupne navija-
ške rekvizite. Večina udele-
žencev je vztrajala vseh 24 
ur, nekaj pa je bilo tudi takih, 

ki so se dogodku pridružili 
le za nekaj ur in tako na svoj 
način pomagali »skvoš ma-
ratoncem«. Organizator je 
odlično poskrbel za vse ude-
ležence, saj je omogočil tudi 
spanje na blazinah ter zago-
tovil hrano in pijačo. Dogo-
dek ni le športnega, ampak 
tudi družabnega značaja. In 
prav v tem je bistvo, ki vsa-
ko leto poveže vse ljubitelje 
skvoša. 

Noč in dan z loparjem v roki
Tradicionalni štiriindvajseturni skvoš v centru Vogu je znova pritegnil veliko zanimanja med igralci.

Maratonsko igranje skvoša je postala v Besnici že tradicija. Letos je bilo rekordno število tekmovalk. / Foto: Primož Pičulin

Če hočeš šport razumeti, 
moraš biti športnik. Drži. 
Lahko pa se zgodi, da tudi 
športnik ne razume ... športa. 
Vendar tak, ki ga ne razu-
me, ne razume še marsičesa 
drugega v življenju, ne samo 
športa. Športniki, ki se po-
klicno ukvarjajo s športom, bi 
naj bili z izkušnjami izklesa-
ne osebe. Včasih, ko smo bili 
še v socialističnem »raju«, je 
bilo zakonsko predpisano, da 
si lahko postal poklicni špor-
tnik šele, ko si dopolnil 26 let. 
Vse do takrat pa si bil amater, 
neke vrste ljubiteljski športnik 
pod krinko profesionalizma 
in obratno, profesionalec pod 
krinko amaterja. Na našem 
skupnem prostoru takih služb 
uradno ni bilo, zato so tisti, 
ki so izstopali iz povprečja, 
drug za drugim odhajali v 
tujino s trebuhom za meda-
ljami. Danes je vse zmešano 
in je amaterski šport postal 
povsem ljubiteljski hobi posa-
meznika, profesionalizem pa 
je svoje lovke spustil do naj-
stniško-pubertetniških let, ko 
pa mladenko ali mladeniča 
take starosti zelo težko oži-
gosamo za izkušenega. Vse 
prej kot to, kajne? In smo spet 
pri trenerjih, ki bi pravzaprav 
morali dobivati še dodatek za 
pripravljenost – vendar za 
malce drugačno, kot tisto, za 
katero so ga prejemali naši 
priznani univerzitetni pro-
fesorji. Vsak trener bi moral 
imeti opravljeno še pedagoško 
fakulteto, uradno, z diplomo 
in pečatom. Žal ali k sreči pa 
to fakulteto skoraj vsi trenerji 
opravijo spotoma. »Življenjski 
faks«, ki je sicer zlata vreden, 
a se ga, hočeš nočeš, naredi v 
kombijih, avtobusih, na tre-

ningih, po treningih, 24 ur na 
dan, kolikor je dober trener 
povezan z varovanci. Špor-
tnik, ki ima takega trenerja, 
je lahko presrečen. Vendar 
obstajajo tudi taki športniki, 
ki v vsej svoji karieri niso sre-
čali trenerja pedagoga, ampak 
diktatorja, ki je bil sposoben 
mladeniča spremeniti v robo-
ta. Trener je multifunkcional-
na oseba, ki mora imeti enake 
lastnosti kot oče ali mama, s 
to razliko, da ga ni bilo zraven 
pri uživanju v spočetju bodo-
čega športnika. Trener svojega 
varovanca uči jesti, piti, se ob-
lačiti in obnašati, jokati in se 
veseliti ... zraven pa ga mora 
pospremiti še do kake meda-
lje. S starši je enako. Čeprav 
nekateri ne vedo točno, kaj 
početi z lastnimi otroki, ker 
jim v porodnišnici niso dali 
»navodil za uporabo«. Trener 
je torej in oče in mati, soro-
dnik in prijatelj, rama za jo-
kanje in družabnik za veselje 
... skratka, trener je vse, kar 
športnik potrebuje, potrebuje 
pa vse. Zategadelj so edini, ki 
si zaslužijo »dodatke«, tudi 
na pripravljenost. Resnica pa 
je čisto drugačna. Že dolgo 
nismo slišali, da je trener ce-
njena oseba. Ob uspehih go-
vorimo, da ima srečo, ker ima 
»superzvezdnika« v ekipi ali 
da ima nadarjeno generacijo 
ter je zgolj njen vodič. Ob neu-
spehih je pa čez noč ob službo. 
Vemo, kako to gre, novinar 
objavi, da ni izpolnil pričako-
vanj, da je ustvaril rezultatsko 
sušo – in že je na cesti. Človek, 
pretkan z izkušnjami, vsemi 
življenjskimi faksi in stoterimi 
poklici in znanji, nadomestni 
oče in mati tako konča kot 
nesposoben za delo ...

Trenerski dodatki

GIBAJTE SE Z NAMI 
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Simon Šubic

Kamnik – Kamniški poli-
cisti so pred dnevi 33-letnega 
Kamničana kazensko ovadili 
zaradi suma storitve kaznive-
ga dejanja neupravičene pro-
izvodnje in prometa s prepo-
vedanimi drogami. Doma 
naj bi namreč gojil konopljo.

Policija je že septembra 
na številko 080 1200 prejela 
anonimno prijavo, da na ob-
močju Kamnika 33-letni la-
stnik hiše goji prepovedano 
drogo konopljo. Kamniški 

policisti so z zbiranjem ob-
vestil navedbe iz anonimne 
prijave hitro potrdili in v na-
daljevanju pridobili odred-
bo sodišča za hišno preiska-
vo. Opravili so jo oktobra ter 
na podstrešju hiše zasegli 
večjo količino zelene rastli-
ne, za katero se je sumilo, da 
gre za prepovedano drogo 
konopljo. Rezultate analize 
so prejeli šele pred kratkim, 
v njej pa se je potrdilo, da so 
Kamničanu v hišni preiska-
vi res zasegli 2,1 kilograma 
rastlin konoplje. 

Konopljo gojil na podstrehi

Kamničanu so policisti zasegli dobra dva kilograma 
konoplje. / Foto: PU Ljubljana

Andraž Sodja

Mojstrana – V petek v zgo-
dnjih jutranjih urah je regij-
ski center za obveščanje pre-
jel obvestilo o zdrsu planin-
ca na pomrznjenem snegu 
pri sestopu s Stenarja čez So-
vatno proti dolini Vrat. Po na-
ših informacijah je šlo za mla-
dega, a zelo izkušenega alpi-
nista Roka Ružiča, člana aka-
demskega alpinističnega od-
seka iz Ljubljane, ki je s Ste-
narja sestopal s soplezalcem. 

Izkušena in dobro oprem-
ljena alpinista je po plezal-
nem dnevu na Stenarju uje-
la noč. Ker sta vedela, da na 
tem območju ne bosta naš-
la zavetja za prenočitev, sta 
se odločila za sestop, ki je po 

nesrečnem spletu okoliščin 
končal tragično. Nesreča se 
je zgodila na okoli 1800 me-
trih nadmorske višine, kjer 
je ponesrečencu na pomr-
znjenem snegu zdrsnilo. 
Soplezalec je sestopil do nje-
ga in o nesreči obvestil reše-
valce, a za ponesrečenca so 
bile poškodbe prehude.

Zaradi oblačnosti v gorah 
so gorski reševalci iz Moj-
strane reševalno akcijo op-
ravili klasično, brez pomo-
či helikopterja. Posredova-
lo je deset gorskih reševal-
cev iz Mojstrane ter pripa-
dnik gorske enote policije, 
ki so preminulega prepelja-
li v dolino. Ljubljanski alpi-
nist je že druga letošnja smr-
tna žrtev v slovenskih gorah.

Pod Stenarjem umrl 
izkušen alpinist
Pri sestopanju s Stenarja proti Vratom se je v 
petek smrtno ponesrečil mladi ljubljanski alpinist.

Krvavec – Konec tedna je grdo padel smučar na Krvavcu, ki se 
je huje poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci, dežurna ekipa He-
likopterske enote NMP Brnik pa ga je s helikopterjem Sloven-
ske vojske prepeljala v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Nesreča smučarja na Krvavcu

Simon Šubic

Kranj – Potem ko je Višje so-
dišče v Ljubljani pred časom 
kranjskemu okrožnemu so-
dišču v ponovno obravnavo 
vrnilo tožbeni zahtevek Di-
mnikarstva Dovrtel zoper 
Mestno občino Kranj v vi-
šini 464.505 evrov, je pred 
kratkim sprejelo sklep tudi 
v drugi odškodninski tožbi, 
ki jo je za znesek 1,74 mili-
jona evrov kranjsko dimni-
karsko podjetje zoper obči-
no vložilo zaradi nezakoni-
te odpovedi koncesijske po-
godbe za opravljanje dimni-
karskih storitev na obmo-
čju Kranja v letu 2004. Viš-
ji sodniki so v tej zadevi de-
loma že pravnomočno odlo-
čili, saj so občini naložili pla-
čilo 436.331 evrov odškodni-
ne z obrestmi, ki po izraču-
nih občine znašajo še doda-
tnih 400 tisoč evrov, tožbe-
ni zahtevek v znesku 900 
tisoč evrov pa pravnomoč-
no zavrnili. Za preostali del 
tožbenega zahtevka v višini 

400 tisoč evrov z obrestmi 
bo moralo kranjsko sodišče 
pravdo ponoviti. 

Na Mestni občini Kranj, 
kjer so prejem sodbe viš-
jega sodišča potrdili, so že 
napovedali, da bodo na vr-
hovno sodišče vložili revi-
zijo zoper tisti del pravno-
močne sodbe, ki občini na-
laga plačilo odškodnine Di-
mnikarstvu Dovrtel. Po po-
jasnilu Mendi Kokot iz ka-
bineta župana so prepriča-
ni, da je v dosedanjem sod-
nem postopku prišlo do kr-
šitev procesnega in materi-
alnega prava. »Mestna obči-
na Kranj meni, da so tožbe-
ne trditve nesklepčne, da so 
same s seboj v nasprotju in 
brez ustrezne dokazne pod-
lage ter da je bilo v postopku 

storjenih več procesnih krši-
tev, ki imajo za posledico ne-
zakonito odločitev,« je spo-
ročila. 

Tedanji župan Mohor Bo-
gataj je 2. junija 2004 Di-
mnikarstvu Dovrtel odpo-
vedal koncesijsko pogod-
bo za izvajanje dimnikar-
ske službe v Mestni obči-
ni Kranj in koncesijo po-
delil podjetju Snedim. Di-
mnikarstvo Dovrtel je od-
govorilo s tožbo zaradi ugo-
tovitve obstoja pogodbene-
ga razmerja in jo po letih 
pravdanja tudi dobilo. Apri-
la 2007 je tako občina odpo-
vedala pogodbo Snedimu, 
koncesijo pa vrnila Dovrte-
lu, ki mu je potem država 
še istega leta podelila novo 
osemletno koncesijo (tudi) 

za območje Mestne obči-
ne Kranj. Ta je v veljavi še 
danes. Dimnikarstvo Dovr-
tel je v letu 2007 zaradi do-
mnevno nastale gospodar-
ske škode zoper občino vlo-
žilo še dva tožbena zahtev-
ka. V eni zadevi je od občine 
terjalo 1,74 milijona evrov 
odškodnine, v drugi pa 631 
tisoč evrov, kasneje zniža-
no na 464.505 evrov. Kranj-
sko sodišče oziroma sodni-
ca Gordana Indihar Veličk-
ović je junija 2013 najprej v 
celoti zavrnila tožbeni zah-
tevek v višini 464.505 evrov, 
sodnik Andrej Marinček pa 
je v drugi pravdi za 1,74 mili-
jona evrov delno ugodil tož-
benemu zahtevku in obči-
ni naložil, da je Dimnikar-
stvu Dovrtel dolžna povrniti 
škodo v višini 436.331 evrov 
in neupravičeno zaračuna-
no koncesnino v znesku 
22.724 evrov z zamudnimi 
obrestmi ter pravdne stro-
ške v znesku 2061 evrov. Zo-
per obe sodbi sta bili vlože-
ni pritožbi na višje sodišče. 

Kranjska občina mora plačati 
Dimnikarstvu Dovrtel
Višje sodišče je pravnomočno odločilo, da mora kranjska občina Dimnikarstvu Dovrtel plačati 436.331 
evrov odškodnine in skoraj toliko obresti, zahtevek v znesku 900 tisoč evrov pa je dokončno zavrnilo. 

Na Mestni občini Kranj, kjer so prejem sodbe višjega 
sodišča potrdili, so že napovedali, da bodo na vrhovno 
sodišče vložili revizijo zoper tisti del pravnomočne 
sodbe, ki občini nalaga plačilo odškodnine 
Dimnikarstvu Dovrtel.

Približno polovica denarja 
je res šla za poravnavo dolgov 
zadruge, preostanek v višini 
353.102 pa si je glede na obto-
žnico prisvojil, zato je Dvor-
nikova dosodila tudi odvzem 
protipravno pridobljene pre-
moženjske koristi. Sodnica 
je še povedala, da je na prvem 
zaslišanju Teran predložil le 
eno listino, vsa dokumenta-
cija pa ima kasnejše datume: 

»Mnogi dokumenti, ki jih je 
vložil obtoženi Gnilšak, da-
tirajo v obdobje po uvede-
ni sodni preiskavi, zato jim 
kljub številnim pravnim in 
strokovnim mnenjem nisem 
posvetila posebne dokazne 
teže. Strokovnjaki, ki so po-
dajali mnenja, pa tudi niso 
imeli vpogleda v celoten ka-
zenski spis.« Sodnica Dvor-
nikova je številne dokumen-
te ocenila kot prizadevanja za 
odpravo škode in zakrivanje 

sledov. Sklenitev predpogod-
be, na katero sta se skliceva-
la Gnilšak in Teran, je po nje-
nem mnenju zadnji slepilni 
manever, saj je šlo za nepre-
mičnino, ki je že bila v lasti 
zadruge, in povsem nelogič-
no bi bilo, da bi jo zadruga še 
enkrat kupovala.

Obramba obtoženih je ta-
koj po razsodbi že napoveda-
la pritožbo. Tožilka Primoži-
čeva bo o morebitni pritož-
bi še razmislila, saj meni, 

da bi kazen morala biti viš-
ja glede na višino pridoblje-
ne premoženjske koristi. Je 
pa zato izrazila posebno za-
dovoljstvo, ker je sodnica 
Teranu prepovedala izvaja-
nje funkcije predsednika za-
druge, saj je bil že lani prav-
nomočno obsojen na leto 
dni zapora, ker kot predse-
dnik zadruge ni poskrbel za 
povračilo vlaganj v telefon-
sko omrežje dejanskim vla-
gateljem.

Kriva oškodovanja zadruge
31. stran

Kranj – Konec tedna so imeli gasilci veliko dela z gašenjem 
požarov. Tako je v hlevu v Predosljah zagorel plinski grelec, s 
katerim so ogrevali molzni stroj. Posredovali so gasilci JZ GRS 
Kranj, vendar je delavec v hlevu goreč plinski grelec odnesel 
na dvorišče in s tem preprečil širitev požara. Kar dvakrat so 
se vžgali sekanci na skladišču na Savski cesti v Kranju. Ga-
silci so požar pogasili s pomočjo delovnega stroja, nato pa 
odstranili sekance in jih zalili z vodo. Gorelo je tudi na loškem 
koncu, kjer so v Papirnici zagorele saje v dimniku, gasilci pa 
so gasili tudi dimniški požar v Retečah. Saje so zagorele tudi 
v dimniku stanovanjske hiše v Glinjah v občini Cerklje. Tudi 
tam so posredovali gasilci in saje pogasili, dimnik očistili in 
s toplotno kamero pregledali okolico.

Gasili so požare 

Vilma Stanovnik

Kranj – Še vedno poteka ak-
cija za zmanjšanje upora-
be mobilnih telefonov med 
vožnjo. Policisti opozarja-
jo, da je telefoniranje med 
vožnjo zelo nevarno počet-
je, saj v prometu zmanjšu-
je zbranost in pozornost vo-
znika na ključne informaci-
je iz okolja.

Tako so lani gorenjski po-
licisti ugotovili okoli 1200 
takih kršitev, ki so zagoto-
vo zmanjševale vozniko-
vo zaznavanje ali zmožnost 

obvladovanja vozila. »To bi 
lahko pomenilo, da so bili ti 
vozniki pri na primer samo 
15-sekundni uporabi tele-
fona nezbrani in nepozor-
ni skupno približno pet ur, 
in obstaja verjetnost, da ne 
bi mogli pravočasno reagi-
rati na nevarnost. Predpos-
tavljamo še, da je bilo veli-
ko voznikov takih, ki so se s 
telefonom v prometu vozi-
li v okoliščinah, kjer se pre-
pleta mnogo dejavnikov in 
kjer kanček nepazljivosti 
lahko povzroči hudo ne-
srečo,« pravi višji policijski 

inšpektor Bojan Kos in vo-
znikom znova svetuje, naj 
med vožnjo ne uporabljajo 
telefona, saj zmanjšana kon-
centracija voznika pomeni 
večje tveganje za nastanek 
prometne nesreče.

Prav tako opozarja na glo-
be za prekrške in na Zakon o 
pravilih cestnega prometa, v 
katerem je v 35. členu (prepo-
ved uporabe naprav ali opre-
me, ki zmanjšujejo vozni-
kovo slušno ali vidno zazna-
vanje ali zmožnost obvlado-
vanja vozila), zapisano tudi, 
da voznik med vožnjo ne 

sme poslušati radia ali dru-
gih zvočnih naprav s takšno 
glasnostjo, ki mu v prometu 
onemogoča normalno sluš-
no in zaznavanje. 

Je pa nekaj izjem pri uče-
nju vožnje motornega vo-
zila pa tudi pri opravljanju 
nalog, potrebnih za reševa-
nje življenja ali premoženja, 
preprečitev ali odpravo ve-
like materialne škode, pre-
prečitev ali odpravo onesna-
ženja okolja in nalog polici-
je ter vojaške policije, ko je 
med vožnjo dovoljena upo-
raba radijske postaje.

Med vožnjo pozabite na telefon



PREŠERNOV SMENJ 2016
Doživite čas dr. Franceta Prešerna 8. februarja od 11. do 20. ure na ulicah in 
trgih mestnega jedra Kranja.
Prešernov smenj bo tokrat že štirinajsto leto zapored 
oživil spomin na 19. stoletje in našega največjega pesni-
ka. Iz skromnih začetkov se je prireditev uvrstila med 
najbolj prepoznane dogodke ob kulturnem prazniku in 
privablja v stari Kranj obiskovalce ne le iz vse Slovenije, 
temveč tudi iz tujine. Prireditev se je zaradi pravilnega 
koncepta uvrstila v finale za izbor Evropske destina-
cije odličnosti 2008, s tem pa so ji priznanje podelili 
tudi priznani strokovnjaki. Že nekaj let lahko govorimo 
o presežkih tako po številu nastopajočih kot obiskoval-
cev, ki na ta dan v Kranju doživijo čas dr. Franceta Pre-
šerna. 

Nostalgijo iz »Prešernovih časov« bomo tudi letos obu-
jali s kulturnim programom, festivalom lajnarjev, 
predstavitvijo oblačil iz 19. stoletja, vožnjo s kočija-
mi za obiskovalce, ponudbo domače obrti, sejmom 
starin ter tradicionalnimi recitacijami Prešerno-
vih pesmi. Obiskovalci bodo natisnili cenzurirano 
Zdravljico, si ogledali predstavitev starih obrti in 
poizkusili jedi, ob katerih so uživali v času dr. Fran-
ceta Prešerna. Letošnje leto se nam bo s koncertom 
na Glavnem trgu pridružila tudi svetovno znana pevka, 
mezzosopranistka s prelepim glasom Manca Izmajo-
va, prav tako na Glavnem trgu pa se bosta ob 17. uri 
srečala ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak 
Mlakar in dr. France Prešeren. Dogodek soustvar-
jamo s številnimi folklornimi skupinami in kultur-
nimi društvi iz vse Slovenije, Gorenjskim muzejem, 
Mestno knjižnico Kranj, Prešernovim gledališčem in 
drugimi skrbniki etnološke dediščine.

Novize na svitlobo dane ob kulturnem prazniku, leta gospodovega 2016   •   V Kranju, dne 26. prosinca 2016.

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 Kranj • tel.: 04 23 80 450 • e-pošta: info@tourism-kranj.si • www.tourism-kranj.si

Slavnostno odprtje ob 11. uri pred Prešernovim gledališčem
Predstavitev mode 19. stoletja, Vožnje s kočijami, Festival lajnarjev, Recital Prešernovih pesmi, Sejem domače in 

umetnostne obrti, Kr’ Prešerna kuhna, Ljudski plesi in glasba, Odprta vrata kulturnih hramov, Prešerna ponudba v 
trgovinah in gostinskih lokalih v starem Kranju,

Koncert Mance Izmajove, ob 16. uri, na Glavnem trgu, 
Srečanje z Julijo, Srečanje ministrice za kulturo mag. Julijane Bizjak Mlakar in dr. 

Franceta Prešerena, ob 17. uri, na Glavnem trgu ob vodnjaku
 Shod muz na Kranjskem parnasi: Srečanje s Prešenovimi nagrajenci, 

ob 18. uri, v Prešernovem gledališču.



−  OB 11. URI  −
PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM KRANJ

SLAVNOSTNO ODPRTJE 
PRIREDITVE

Nagovor: Boštjan Trilar, župan Mestne občine 
Kranj, mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj 

−  OD 11.15 DO 14. URE  −
PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM KRANJ

NASTOPI PEVSKIH 
ZBOROV IN RECITACIJE

APZ France Prešeren, Bodeče neže, Kranjski 
furmani, Gorenjski oktet, MePZ Dobrava na-
klo, MePZ Peter Lipar, Mo Šenčur, Moški Obr-
tniški pevski zbor, Gimnazija Kranj, KUD Kiks, 
Alpski godčevski sestav, Suha špaga, recita-
cije znanih Kranjčanov, Godba Mestne občine 
Kranj, recitacije igralcev Prešernovega gleda-
lišča Kranj

−  OD 11. URE DO 15.30  −
GLAVNI TRG OB VODNJAKU 

NASTOPI FOLKLORNIH 
SKUPIN

AFS Ozara, FS Cerklje, FS Cof, FS Iskraemeco, 
FS Kres, FS Kal nad Kanalom, FS Polhov Gra-
dec, FS Pušlc, FS Razor Tolmin, FS Preddvor, 
FS Rožmarin, FS Sava Kranj, FS Tine Rožanc, 
KUD Triglav Slovenski Javornik, KUD Mali vrh

−  OD 11. DO 15. URE  −
TRUBARJEV TRG 

JAHANJE PONIJEV 
ZA NAJMLAJŠE

Vstopnice so na voljo na info stojnici na Tru-
barjevem trgu. 

−  OD 11. DO 15. URE  −
PRED MESTNO KNJIŽNICO KRANJ

VOŽNJA S KOČIJO 
Krožna vožnja s kočijo od Mestne knjižnice 
Kranj do Prešernovega gaja. Vstopnice so na 
voljo na info stojnici pred Mestno knjižnico 
Kranj.

−  OD 10. DO 18. URE  −
STARO MESTNO JEDRO

SEJEM DOMAČE IN 
UMETNOSTNE OBRTI 

Več kot 110 razstavljavcev domače in ume-
tnostne obrti in bolšji sejem 

−  OB 11.30, 12.30, 13.30 IN 14.30  −
PRED PREŠERNOVIM SPOMINSKIM MUZEJEM

OZNANILO MESTNEGA 
GLASNIKA V SPREMSTVU 

KRANJSKE GARDE 

−  OD 11. DO 17. URE  −
STARO MESTNO JEDRO

FESTIVAL LAJNARJEV 

−  OD 10. DO 18. URE  −
STARO MESTNO JEDRO

PREDSTAVITEV
STARIH OBRTI

Razstava in prodaja starih knjig, tisk Zdra-
vljice na usnje, razstava starih lesenih orodij, 
izdelovanje dražgoških kruhkov, izdelovanje 
verige iz enega kosa, izdelovanje gorjuških 
fajf in čeder, izdelovanje avb, čebelarsko-
-kmečki muzej, prikaz tiskanja grafik dr. Fran-
ceta Prešerna v tehniki suha igla

−  OD 10. DO 18. URE  −
STARO MESTNO JEDRO

KR’ PREŠERNA KUHNA
Razvajajte se ob kulinaričnih dobrotah in 
obiščite več kot 10 različnih razstavljavcev s 
hrano, od Pungerta, vrta gradu Khislstein, do 
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−  OB 16. URI  −
GLAVNI TRG OB VODNJAKU

KONCERT MANCE 
IZMAJLOVE

−  OB 17. URI  − 
GLAVNI TRG OB VODNJAKU

SREČANJE Z JULIJO
Srečanje ministrice za kulturo mag. Julijane 
Bizjak Mlakar z dr. Francetom Prešernom

−  OB 18. URI  − 
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE

SHOD MUZ NA 
KRANJSKEM PARNASI
srečanje s Prešernovimi nagrajenci

Pogovor z nagrajenci bo vodila Patricija Mali-
čev. Svojo prisotnost za srečanje v Prešerno-
vem gledališču potrdite najkasneje do četrt-
ka, 4. februarja 2016, do 12. ure po e-pošti: 
pgk@pgk.si ali telefonu 04 280 49 00.

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
od 10.−17. ure  knjižnični kviz:
  Prešerna jagat
od 10.−17. ure  Prešerne ustvarjalne
  delavnice za otroke
od 10.−16. ure  Tiskarna Jožefa Blaznika
od 10.−14. ure  Citrarsko društvo Slovenije

ob 12. uri   pogovor: Portreti Julije in  
  Prešerna
ob 16. uri   improvizacijska komedija:
  Presherni impro

KRANJSKA HIŠA
od 11.−14. ure Urejanje pričesk v stilu 19.  
  stoletja. Delavnico izvajajo  
  dijaki Šolskega centra Kranj.
ob 15., 16.  Brezplačen voden ogled  
in 17. uri  Kranja po Prešernovi poti  
  (zbor pred Kranjsko hišo)
ob 14.30, 15.30, Brezplačen voden ogled
in 17. uri  Rovov pod starim Kranjem  
  (zbor pred Kranjsko hišo) 

GORENJSKI MUZEJ
JAVNA VODSTVA:
ob 10. uri javno vodstvo po stalni razstavi  
 Prelepa Gorenjska    
 (mag. Tatjana Dolžan Eržen) 
ob 11. uri javno vodstvo po stalni razstavi  
 Železna nit
 (ddr. Verena Vidrih Perko);   
 po končanem vodstvu, približno
 ob 12. uri, sledi koncert Citrarske  
 skupine Notice 
ob 11. uri predstavitev dopolnjene izdaje  
 knjige prof. Franca Drolca Trenutki  
 tišine za Prešerna; Vojnomirova  
 dvorana Ullrichove hiše
ob 12. uri javno vodstvo po občasni razstavi  
 Gospodje in tovariši
 (mag. Monika Rogelj)
ob 12.15 javno vodstvo po stalni razstavi  
 Ljudska umetnost na Gorenjskem  
 (mag. Tatjana Dolžan Eržen); po  
 končanem vodenju, ob 13. uri, sledi  
 koncert Citrarske skupine Notice.
ob 13. uri javno vodstvo po občasni razstavi  
 V blesku kovinske oprave (dr.   
 Veronika Pflaum)

ob 14. uri javno vodstvo po stalni razstavi  
 Dolinarjeva galerija
 (ddr. Damir Globočnik)
ob 15. uri javno vodstvo po stalni razstavi  
 Prelepa Gorenjska (ddr. Verena  
 Vidrih Perko)
ob 16. uri javno vodstvo po občasni razstavi  
 Gospodje in tovariši
 (dr. Jože Dežman)
ob 17. uri javno vodstvo po stalni razstavi  
 dr. France Prešeren – življenje in  
 delo (mag. Monika Rogelj)

DELAVNICA:
od 10.−13. ure otroška delavnica:
  Kako sta se oblačila   
  Prešeren in Julija. 

GALERIJA PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO 
UMETNOST KRANJ
ob 17. uri  Odprtje fotografske razstave
 Toneta Stojka Portreti   
 Prešernovih nagrajencev 2016 in  
 razstave Miki Mustra Zvitorepec

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ
ob 11. in 12. uri Voden ogled gledališča z  
  zaodrjem 

OTROŠKI STOLP PUNGERT
ob 11.   ustvarjalna delavnica Prešeren 
in 13. uri  v silhueti s peresom
ob 11., 12.,   kamišibaj Turjaška   
13., in 14. uri Rozamunda 
ob 11. , 12., 13.  ples četvork Naučimo se in 
14.30 uri  osnove četvorke
ob 12. in  ustvarjalna delavnica Otroški
14. uri  vrtljivi soneti  
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LAYERJEVA HIŠA
V stolp Škrlovec vabimo na razstavo tekstilne 
umetnosti berlinskega umetnika Jana Bejšov-
ca: Vzrok za konflikt (ogledi z vodstvom ob 
10:00, 11:00, 12:00). 
V Layerjevi hiši si lahko v galeriji ogledate raz-
stavo grafičnih odtisov Slepi material Marka 
Drpića (vodena ogleda ob 9:30 in 12:30) ter 
stalno razstavo kranjskega izumitelja na ste-
klo Janeza Puharja (vodena ogleda ob 10:30 
in 11:30).
V Layerjevi tiskarni tiskajte Prešernove verze 
z lesenimi premičnimi črkami ali pa si na sito-
tisk natisnite rutico Prešernovega dne 2016.
Layerjeva hiša vas ne bo pustila lačne, pripravili 
bomo poseben Prešernov brunch.

 

INFORMACIJE
V času prireditve, 8. februarja, bodo od 9. do 19. ure 
mestne ulice in trgi v starem Kranju popolnoma zaprti 
za ves promet. Organizator prosi prebivalce in obisko-
valce, da upoštevajo navodila rediteljev.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pro-
grama in odpovedi v primeru slabega vremena.

Organizator: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, 
Glavni trg 2, 4000 Kranj,
tel.: 04 23 80 450, e-pošta: info@tourism-kranj.si

Soorganizatorji:

Pokrovitelja dogodka:
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
GLAVNI TRG
TRUBARJEV TRG
OTROŠKI STOLP PUNGERT
GORENJSKI MUZEJ
MESTNA HIŠA
GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
KRANJSKA HIŠA
LAYERJEVA HIŠA
MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

STARO MESTNO JEDRO KRANJA
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PREŠERNI KARNEVAL
OD 4. DO 9. FEBRUARJA NA ULICAH IN TRGIH MESTNEGA JEDRA KRANJA

4. 2. od 16. do 19. ure DEBELI ČETRTEK
    Ponudba ocvrtih krofov in flancatov v okviru Ekološke tržnice na Glavnem trgu

6. 2. od 10. do 12. ure: PUSTNA POVORKA PO ULICAH KRANJA

9. 2. od 17. do 18. ure: OTROŠKO PUSTOVANJE Pustno rajanje z glasbeno animatorko Andrejo Zupančič

9. 2. od 18. do 18.30 ure: PUST NA SODIŠČU Sodba pustu na glavnem trgu.
    

Pustna povorka bo potekala od Mestne knjižnice Kranj do Prešernovega gledali-
šča Kranj. Glavna predstavitev bo na Glavnem trgu, kjer bo potekalo ocenjevanje 
tekmovalnih skupin in zabava z DJ-em. V pustni povorki se nam bodo predstavili 

 
druge etnografske pustne skupine iz Slovenije in tujine.
Na karnevalu bodo sodelovale tudi pustne skupine, ki se bodo potegovale 
za bogate nagrade. Prijavijo se lahko skupine, ki štejejo najmanj tri člane 
in se bodo prijavile najkasneje do petka, 5. februarja, na: info@tourism-
kranj.si. Vse dodatne informacije so na voljo na telefonu: 04 238 04 50.



Alenka Brun

V
ečer je dejan-
sko minil v zna-
menju Pavčko-
vih besed, da je ta 
svet lep, če neko-

mu nekaj daš, kar je že pred 
dogodkom poudaril predse-
dnik Lions kluba Škofja Loka 
Rok Chwatal. Letos so se loš-
ki Lionsi sicer organizacije 
koncerta lotili malce drugače 
in tudi sam dogodek so poi-
menovali Dobrodelna zaba-
va z največjimi. Je pa Chwatal 
v nagovoru ponovil, da je bis-
tvo koncerta pomoč socialno 
ogroženim družinam oziro-
ma otrokom teh družin iz loš-
ke občine z okolico, in se še 
enkrat zahvalil vsem nastopa-
jočim, vsakemu posebej.

Uvodni nastop je pripadal 
Triu Šubic, potem je na oder 
prišel znani humorist Boš-
tjan Meglič - Peška, ki ga v 
zadnjih dneh precej sreču-
jemo tako na javnih priredi-
tvah kot v vlogi Abrahama na 
rojstnodnevnih zabavah. Za 
dodatno dozo smeha je pos-
krbel še Ranko Babić, ki pa 
nastopa tudi v priljubljeni 
Štoriji na Planet TV. 

Iz nastopa v nastop je pub-
lika v dvorani postajala glas-
nejša, aplavzi so bili vse dalj-
ši. Nataliji Verboten je s svojo 
pesmijo o dveh pol© cajih tudi 
tokrat uspelo spraviti dvorano 
v pevsko razpoloženje, Wer-
ner je stanje samo še stopnje-
val, Modrijani so prišli že na 
dobro©  ogret©  oder in za svoj 
nastop dobili bučen aplavz, za 
piko na i pa še skupaj s Čuki 
odpeli Daj mi poljub. Jožetu 
Potrebuješu je celo uspelo, da 
je občinstvo z nekaj beseda-
mi dvignil iz sedečega v stoječ 

položaj, najbolj pogumni so 
celo zaplesali. Ko so se Čuki 
poslovili, je nastopil Ansam-
bel Saša Avsenika in za njimi 
še simpatični © trojček©  Gadi.

Da je dogodek potekal brez 
večjih zapletov, je na odru z 
besedo skrbel Rado Mulej, 

pomagala pa naj bi mu Moni-
ka Tavčar, znana doma-
či voditeljica in radijka, a ji 
je kot nalašč ponagajal glas, 
tako da je sicer prišla na oder, 
pozdravila publiko, potem pa 
prepustila večer Radu. Sled-
njega se marsikdo spominja 

po liku Mileta Carja, voznika 
reševalnega vozila v humori-
stični nanizanki Naša mala 
klinika. Lahko ste ga recimo 
spremljali tudi na gledališkem 
odru v uspešni predstavi Špas 
teatra 5moških.com, stand up 
nastopi so mu ravno tako bli-
zu, trenutno ga lahko prepoz-
nate v eni izmed televizijskih 
reklam ter na Televiziji Slove-
nija v oddaji Vse je mogoče. 
»Če imajo otroci Disneyland, 
potem imamo odrasli Vse je 
mogoče,« se je v zaodrju doga-
janja pošali Rado. Mimogrede 
smo še izvedeli, da je od šeste-
ga leta naprej govoril, da bo fri-
zer, se tudi izučil poklica, pa je 
potem v njegovo življenje priš-
la igra – in ostala. V igralskem 
svetu resnično uživa. Je pa 
sodeloval tudi pri organizaci-
ji Dobrodelne zabave z najve-
čjimi in bil iskreno vesel, da 
je dobrodelni večer uspel.

Z GLASBO IN SMEHOM ZA 
OTROKE
Dobrodelna Zabava z največjimi je v četrtek zvečer v športno dvorano na Trati privabila lepo število 
obiskovalcev. Številni so prišli zaradi dobrega namena, a navdušenja nad nastopajočimi niso skrivali. 
Polno dvorano so ves večer prevevali dobra volja, pesem, smeh in glasni aplavzi.

Šubičevi fantje v družbi Natalije Verboten, ki se počasi 
vrača na glasbeno sceno, trenutno pa se še vedno največ 
posveča vlogi mame. / Foto: Tina Dokl

Werner ni dolgo zdržal na odru. / Foto: Tina Dokl

Čuki in Modrijani so zapeli tudi v 'duetu'. / Foto: Tina Dokl

Posluh za dobrodelnost imajo tudi člani Ansambla Saša 
Avsenika. / Foto: Tina DoklBoštjan Meglič - Peška in Ranko Babić / Foto: Tina Dokl

Simpatični Gadi se radi odzovejo klicu dobrodelnosti.
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SLAVILI IDRSKI JEGLIČI
Letošnje že 27. državno tekmovanje 
Mladina in gore so v soboto gostili v 
Tržiču, v kraju lanskih zmagovalcev. 
Pomerilo se je več kot 120 mladih, 
letos prvič tudi srednješolci. Med 
osnovnošolci so zmagali Idrski jegliči.

17

KULTURA

O POSLIKAVAH V 
KAPELI LOŠKEGA 
GRADU
V sredo, 27. januarja, ob 18. uri bo 
na Loškem gradu predavanje o 
odkritju in restavriranju stenskih 
poslikav v kapeli Loškega gradu. 
Predavala bo Anita Kavčič Klančar.

16

LJUDJE

VEČER DOBRIH 
OKUSOV
Ponovoletno druženje v ljubljanskem 
Hotelu Slon je minilo v znamenju 
dobrih kulinaričnih in glasbenih oku-
sov. Poskrbeli so celo za čarovnijo. S 
tem sta imela največ dela Sam Seba-
stian in magični Wladimir.

20



16

KULTURA

TOREK_26. 01. 2016

sudoku_LAZJI_16_07
NALOGA

2 9 4 3 7
5 4 8 9 3

1 6 2 4
3 4

2 8 6 1 7 4
7 5

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

sudoku_LAZJI_16_07

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_07
NALOGA

8 9 2 7
5 7 1 9

9 1
6 3 2

4 8
5 7 2

4 9 8
3 7 5 4
1 3 9

sudoku_TEZJI_16_07

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_16_07
NALOGA

8927
5719

91
632

48
572

498
3754
139

sudoku_TEZJI_16_07

REŠITEV

891623457
456718239
723459186
675382914
234196875
918547362
549861723
382975641
167234598

sudoku_LAZJI_16_07
NALOGA

29437
54893

1624
34

286174
75

7456
92618
6325

sudoku_LAZJI_16_07

REŠITEV

296143587
574286913
813579624
157834296
328691745
469752831
745918362
932465178
681327459

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 26. 1. in sreda, 27. 1.
20.15 POVRATNIK
18.15, 20.40 VELIKA POTEZA
18.00 JOY
20.30 PODLIH OSEM
18.40 SVAKA POD KRINKO
15.30 VOJNA ZVEZD: SILA SE PREBUJA
16.00 MLADOST
15.20, 17.00 MEDO S SEVERA, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 26. 1., in sreda, 27. 1.
17.55, 20.30 VELIKA POTEZA
17.45, 20.15 JOY
17.20 CREED: ROJSTVO LEGENDE
20.00 PODLIH OSEM
15.40, 18.45, 20.50 SVAKA POD KRINKO
16.00 VOJNA ZVEZD: SILA SE PREBUJA, 3D
21.00 PEKLENSKI VAL
18.40 DANSKO DEKLE

16.25 SESTRI
15.30, 16.10 MEDO S SEVERA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 26. 1.
19.00 MOJA SESTRA SUHICA

Četrtek, 28. 1.
19.00 ŠIŠKA DELUXE

Petek, 29. 1.
17.00 POVRATNIK
20.00 SAVLOV SIN

Sobota, 30. 1.
16.00 PESEM MORJA
18.00 SAVLOV SIN
20.00 POVRATNIK

Nedelja, 31. 1.
15.00 PESEM MORJA
17.00 POVRATNIK
20.00 SAVLOV SIN

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Igor Kavčič

V 
predavanju bo 
vodja restavra-
torskega proje-
kta, mag. Anita 
Kavčič Klančar, 

predstavila proces odkriva-
nja in restavriranja stenskih 
poslikav v kapeli Loškega 
gradu. Loški muzej je pred 
kratkim ponovno odprl za 
javnost svojo grajsko kape-
lo, kjer se je zaključila prva 
faza restavriranja stenskih 
poslikav. V letih po drugi 
svetovni vojni so bile posli-
kave namreč v celoti prebe-
ljene in so tako ostale skrite 
pod beleži skoraj šest deset-
letij. Na pobudo Loškega 
muzeja, ki je prišel do poda-
tkov, da je kapelo po naro-
čilu uršulink, leta 1915 pos-
likal slikar Anton Jebačin 
s pomočniki, je Restavra-
torski center ZVKDS v letu 
2013 na prebeljenih stenah 
kapele izvedel prve sonda-
že in raziskave. V letih 2014 
in 2015 je izpeljal in zak-
ljučil prvo fazo obsežnega 

projekta, ki je vključevala 
odkritje in restavriranje pos-
likav v kupoli kapele. Preda-
vateljica bo spregovorila o 
celotnem procesu restavri-
ranja ter o ozadju in izzivih, 
s katerimi so se srečevali res-
tavratorji med samim proce-
som dela. Predstavila bo tudi 
bogato fotografsko in grafič-
no dokumentacijo, ki je nas-
tajala med delom. »Restav-
ratorji skozi dolgotrajen in 
kompleksen proces restavri-
ranja vstopamo v tehnološ-
ke, slikarske, idejne in duho-
vne zakonitosti poslikave. 
Šele skozi to izkušnjo in pre-
ko celovitega razumevan-
ja poslikave lahko poškodo-
vani umetnini vračamo nje-
no prvotno podobo in sijaj, 
ki ga je imela v času svojega 
nastanka, pred natanko sto-
timi leti,« je še k temi zapi-
sala predavateljica, restavra-
torska Anita Kavčič Klančar, 
ki je sicer zaposlena v Resta-
vratorskem centru pri Zavo-
du za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije in deluje na 
področju konserviranja ozi-
roma restavriranja stenskih 

poslikav. Glavnino njene-
ga dela predstavlja voden-
je konservatorsko-restavra-
torskih projektov in teren-
sko delo na obsežnejših 

historičnih poslikavah. Ob 
delu se posveča tudi razisko-
vanju in publiciranju kon-
servatorsko-restavratorske 
stroke.

O POSLIKAVAH V KAPELI
V sredo, 27. januarja, ob 18. uri bo na Loškem gradu predavanje o odkritju in restavriranju stenskih 
poslikav v kapeli Loškega gradu. Predavala bo Anita Kavčič Klančar.
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Kranj – Tokrat sta v gledališču moči združila Mladinski 
oder Kranj in Gledališka skupina Gimnazije Kranj. Danes, 
v torek, 26. januarja, ob 19.30 bo v Prešernovem gledali-
šču premiera drame Ana Karenina, nastale po romanu 
Leva Nikolajeviča Tolstoja. Dramo režira Ajdin Huzejro-
vić, dramaturginja je Judita Polak, obema pa je asistirala 
Lara Fortuna. Huzejrović je poskrbel tudi za kostumogra-
fijo in dramaturgijo, mentorica pri pripravi scene pa je 
bila Mojca Kranjc Zevnik. Koreografijo baleta so pripra-
vili v Baletni šoli Stevens pod vodstvom Nene Vrhovec 
Stevens. V igralskih vlogah bodo nastopili mladi igralci, 
večinoma tudi dijaki Gimnazije Kranj: Benjamin Štangar, 
Kristjan Fortuna, Martin Adam Stevens, Jošt Dolinar, Lara 
Fortuna, Izabela Potočnik, Tim Kalan, Maša Pintar, Ana 
Humerca Šolar, Zehra Mehić, Maša Štucin, Tinkara Kri-
šelj, Nika Guzelj, Sergej Bohinc, Ambrož Drinovec, David 
Logar, Ema Herlec, Nika Ferjan in Lana Druškovič.

Gimnazijska Ana Karenina

Kranj – Danes, 26. januarja, ob 19. uri v Stolpu Škrlo-
vec gostijo igro Gospod predsednik, resnično šokan-
tno monodramo Žige Čamernika. Bi radi izvedeli, kako 
je videti mešanica Jezusa Kristusa, Hamleta, Goetheja, 
Dragotina Ketteja, Lažnivega Kljukca in morda še koga? 
Takšna oseba je več kot le običajna avtoriteta. Je novodo-
bni mesija in subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. 
On je Gospod Predsednik. 

Gospod predsednik

Kamnik – Medobčinski muzej v Kamniku v četrtek, 28. 
januarja, vabi ob 18. uri na predavanje dr. Julijane Visoč-
nik z naslovom Epigrafika, rimski napisi oziroma Kdo je 
bil Hilar z nagrobnika kamniškega lapidarija? Beseda bo 
tekla o tem, kaj je epigrafika, kaj nam sporočajo napisi 
na kamnih, kdo so osebe, vklesane vanje. Dr. Julijana 
Visočnik je študirala latinščino in zgodovino na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani. Na Inštitutu za arheologijo 
je doktorirala z nalogo Jezikovne značilnosti napisov 
antične Celeje z okolico kot vir za preučevanje romani-
zacije celejskega prostora. Od leta 2008 je zaposlena v 
Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, kjer skrbi za starejše 
gradivo, ki je povezano z delovanjem Ljubljanske (nad)
škofije. V prostem času še vedno rada poseže po rim-
skih napisih Celeje, ki jih ravnokar pripravlja za objavo v 
monografiji. Transkribirala je nekatere napise z lapidari-
ja kamniškega muzeja.

Kdo je bil Hilar in kaj je epigrafika

Kranj – Klub ljubiteljev Prešernovega gledališča vabi v 
četrtek, 28. januarja, ob 19.30 na zanimiv večer z Janom 
Cvitkovičem, režiserjem, scenaristom, igralcem, diplomi-
ranim arheologom, piscem kratkih zgodb in poezije. To, 
da je Tolminec, ni zanemarljivo; v pogovoru z njim, ki ga 
bo vodila Patricija Maličev, boste izvedeli, zakaj. 

Jan Cvitkovič v Kranju
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desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
26. 1. 27. 1. 28. 1. 29. 1. 30. 1. 31. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 2.

-2/7 °C -3/7 °C -1/3 °C -2/4 °C -1/5 °C -2/4 °C -3/3 °C -2/2 °C -3/2 °C -3/6 °C 

RUBRIKO MULARIJA ureja Dina Kavčič.  
Pišite ji na dina.kavcic@g-glas.si ali na koticek@g-glas.si.

 26. 1. tor. Pavla 7.32 16.57

 27. 1. sre. Janez 7.31 16.59

 28. 1. čet. Peter 7.30 17.00

 29. 1. pet. Franc 7.29 17.02

 30. 1. sob.  Martina 7.28 17.03

 31. 1. ned. Janez 7.26 17.05

 1. 2. pon. Ignac 7.25 17.06

tedenski koledar
 vzhod zahod 

V petek, 29. januarja, bo v Športni dvorani Komenda veliki 
koncert Ognjenih muzikantov. Zmagovalci lanskoletne-
ga Števerjanskega festivala in festivala Slovenska polka in 
valček so pripravili bogat program s številnimi uspešni-
cami, povabili pa so še celo vrsto zanimivih glasbenikov. 
Na koncertu Ognjeni med vami bodo tako nastopili še 
Poskočni muzikanti, ansambel Unikat, Adi Smolar, Kva-
tropirci, Joži Kališnik, ansambel Vikend, Mama Manka ter 
Zala Smolnikar. Poleg omenjenih Ognjeni muzikanti, ki 
so pred kratkim posneli tudi spot za pesem Ko te pogle-
dam, obljubljajo številna presenečenja. Koncertu bo 
sledila veselica, na kateri bodo obiskovalce ob Ognjenih 
zabavali še člani skupin Extra kvintet in ansambel Vikend.

Ognjeni med vami

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE

Alenka Brun

Z
agotovo pa je bil 
najlepši del dne
va sončni vzhod. 
Nesporno dej
stvo je, da je 

Dominikanska republika s 
plažami in domišljijo, ki jo 
vzbuja pri turistih, dejansko 
najlepše videti na fotografi
jah. In plaža našega letovi
šča je zažarela v jutranjem 
soncu decembra ob pol sed
mih zjutraj. Iz toplih postelj 
so ©prig omazeli© jutranjiki s 
pametnimi telefoni, profesi
onalnimi aparati in kamera
mi, da zabeležijo prebujan
je sonca. 

V tem primeru fotografija 
pove več kot besede. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Dominikanska republika (4)

DOBRO JUTRO, 
SONCE!

Tudi to je jutranji prizor ... / Foto: A. B.

Vzhajajoča zlata krogla in morje, ki v zgodnjih jutranjih urah skoraj doseže palme na plaži. 
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Slovenija je naša,
nihče je ne prekaša.

Tam teče Sava,
hitrejša je kot Drava.

Tam so ulice, ceste,
mesta in vasi,
kjer vsak od nas živi.

Smo zdravi,
smo veseli in v prijaznost odeti.

Slovenija ni ravno velika,
je pa raznolika kot trafika.

Smo veseli, da jo imamo, 
saj obdana je z naravo. 

Himno našo Prešeren je napisal,
ki jo je s piko končal
in z njo nam njegovo srce dal.

Nazadnje pa povem, kar vem:
da smo zmagovalni
in s stopničkami obdani.

Ker Peter Prevc leti,
z zmago prileti,
saj na nebu se vse
lahko zgodi.

Manca Hrvatin 

»Na prigovarjanje babice, ki je bralka Gorenjskega glasa, 
vam pošiljam pesem Mance, ki obiskuje 6. razred na OŠ 
Stražišče. Pesem je bila napisana kot domača naloga.« 
Lahko rečem le hvala babici, saj je pesem vsekakor za 
objavo. Učiteljico pa vabim, naj pošilja prispevke učen-
cev. Meta

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. 

Naša domovina Slovenija

PESMI MLADIH

SLAVILI IDRSKI JEGLIČI
Letošnje že 27. državno tekmovanje Mladina in gore so v soboto gostili v Tržiču, v kraju lanskih 
zmagovalcev. Pomerilo se je več kot 120 mladih, letos prvič tudi srednješolci.

Jasna Paladin

T
ekmovanje Mla
dina in gore, naj
bolj uveljavljeno 
planinsko tekmo
vanje za mlade iz 

znanj, veščin in izkušenj z 
vseh področij in oblik planin
skega delovanja, so v soboto 
organizirali Planinska zve
za Slovenije (PZS), Mladin
ska komisija PZS, Zavod 
za šport RS Planica, Planin
sko društvo Tržič in Osnov
na šola Tržič, kjer so isti dan 
izpeljali tudi projekt okolju 
prijazne šole na temo Gore 
in Tržič – sem Tržičan, daleč 
poznan.

Tekmovanja, ki je name
njeno osnovnošolcem od 6. 
do 9. razreda, letos pa je bila 
poskusno izvedena tudi pre
izkušnja za srednješolce, so 
se udeležile štiričlanske eki
pe osnovnošolcev in dvočlan
ske ekipe srednješolcev, ki so 
največ znanja pokazale že na 
regijskih tekmovanjih v Pod
nanosu, Framu in Bohinj
ski Bistrici. Celodnevno 

tekmovanje so ekipe začele 
s testi iz planinskega znan
ja, ki so ga mladi pridobivali 
v planinskih krožkih, najbo
ljših šest ekip pa se je uvrsti
lo v finalni del, kjer so v obli
ki kviza odgovarjale na zahte
vna vprašanja, pokazati pa so 
morale tudi praktično znanje 
iz orientacije in prve pomoči.

Med osnovnošolci se je za 
naziv najboljši potegovalo 
22 ekip, finalna preizkušnja 
pa je za nove državne prvake 
okronala Idrske jegliče (OŠ 
in PD Idrija), ki so bili naj
boljši že pred dvema letoma. 
Med Gorenjci so se v finale 
uvrstili tudi Ščinkovci (OŠ 
Preserje pri Radomljah, OŠ 
Venclja Perka iz Domžal, PD 
Domžale), ki so končali na 4., 
in ekipa Krompirjev hribov© c 
(OŠ Šenčur in PD Kranj), ki 
je končala na 5. mestu. Dva
indvajset ekip je tekmovalo 
tudi med srednješolci in tudi 
tu je naziv najboljših romal v 
Idrijo. Tik za zmagovalce se 
je uvrstila domača ekipa Pan
certanc (PD Tržič), v fina
lu pa sta nastopili tudi ekipi 
Dos Sfingas in Lazohribke 

(obe ekipi PD Srednja vas v 
Bohinju), ki sta zasedli 5. in 
6. mesto.

Najboljše ekipe so bile 
nagrajene s planinskim 
taborom v Planinskem 
učnem središču Bavšica oz. 
»vikend paketom« na Pla
ninskem domu na Zeleni
ci, pokali in medaljami, vsi 

sodelujoči pa s praktičnimi 
nagradami. Organizatorji 
pa so za mlade planince pri
pravili tudi voden ogled Trži
ča in Tržiškega muzeja ter 
srečanje z Iztokom Toma
zinom, vrhunskim alpinis
tom, gorskim reševalcem, 
jadralnim padalcem in pu
blicistom.

Ekipa Krompirjev hribov'c (OŠ Šenčur in PD Kranj) je 
končala na 5. mestu. / Foto: Primož Pičulin
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 55 novih prebival-
cev. V Kranju se je rodilo 22 deklic in 20 dečkov. Najlažji 
je bil deček z 2610 grami, najtežjemu dečku pa je tehtni-
ca pokazal kar 5330 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 
deklic in 6 dečkov, med slednjimi tudi bratca. Najlažji je 
bil deček, ki je tehtal 2850 gramov, najtežjemu dečku pa 
se je kazalec na tehtnici ustavil pri 3950 gramih.

Novorojenčki

V Kranju so se 16. januarja 2016 poročili: Gorazd Cizelj in 
Jelena Zurc ter Miha Juvan in Urša Medvešek.

Mladoporočenci

Alenka Brun

S
veža abrahamov-
ka ima v zakonu 
s soprogom Sre-
čkom dva otro-
ka. Starejši je Kle-

men, mlajši pa Marcel. Med 
njima je kar nekaj let razlike. 
Ima pa tudi že vnuka Rene-
ja. 

Prijatelji povedo, da je nje-
na srečna številka šest. Naj-
demo jo v datumu, celo v uri 
in minutah njenega rojstva, 
pa tudi v datumih njenih 
najbližjih. Ona se je rodila 
16. januarja 1966 ob 16.26, 

sin Marcel 26. aprila, soprog 
6. oktobra, vnuk 26. decem-
bra.

Dan pred rojstnim dnem 
pa so Ivi prijatelji in sorod-
niki pripravili živahno doga-
janje, poskrbeli pa so tudi za 
tole objavo v časopisu.

V dopoldanskem času, ko 
je bila abrahamovka še v slu-
žbi, so ji na balkon obesi-
li petdeset rož, celo na dim-
nik eno. Rože namreč krasi-
jo balkon poleti, čeprav naj 
bi jih skrbno zalival soprog. 
»Vedno je govorila, da ji ne bi 
slučajno na dimnik postavi-
li kakšne rože. Pa smo jo. Ko 
je prišla iz službe, je bilo to 

prvo presenečenje.« Nadal-
jevali so zvečer. Na dvorišče 
so se pripeljali z vozom, ki so 
ga naredili sami. Poimeno-
vali so ga Ivalandia, ker je Iva 
oziroma Ivica, kot jo tudi kli-
čejo, v družini tista, ki veli-
kokrat odhiti v trgovino po 
nakupih. Kot pri vsaki žen-
ski imajo tudi pri njej neka-
tere stvari prednost, do dolo-
čenih pri nakupovanju goji 
posebno strast. Recimo do 
čevljev in torbic. 

Tudi brez mlaja v obliki 
rože seveda ni šlo. Dobila pa 
je še plakat na ograji, saj se 
drugače nikoli ne želi foto-
grafirati.

Prav na Ivin rojstni dan pa 
je bila na vrsti zabava v Struže-
vem Pr©  Matjaž. Pestro je bilo 
do jutranjih ur naslednjega 
dne, ker pa to še ni bilo dovolj, 
so se na prvo kavico odpravili 
kar k slavljenki domov. Da je 
bila zabava res vesela, so prija-
telji in domači poskrbeli tudi 
za veličastno izvedbo baleta 
Labodje jezero in ulični ples v 
stilu Y. M. C. A. Ivo je obiskal 
tudi poštar s posebnimi tele-
grami, med katerimi je zad-
nji napovedal tudi darilo zan-
jo. Prijatelji so upoštevali nje-
no željo, ji kupili bon za kri-
žarjenje in jo tako poslali na 
potovanje. 

IVALANDIA V VELESOVEM
Iva Ropret iz Velesovega se je rodila 16. januarja 1966. Ob letošnjem petdesetem rojstnem dnevu  
so ji prijatelji in sorodniki 'zakuhali' prijeten konec tedna.

Večer pred Ivinim rojstnim dnem so imeli pri Ropretovih  
v Velesovem veliko © dela© . / Foto: Matic Zorman

Pestro dogajanje 15. januarja 2016 so obeležili tudi s skupinsko fotografijo. / Foto: Matic Zorman

»Prihodnost«
Lepo vas pozdravljam. Želim, 
da mi malo poveste, kaj me 
čaka v prihodnosti. Rada bi 
vedela, kaj bo z zdravjem, 
financami in razumevanjem z 
možem. Ali bo sin spoznal kak-
šno dobro dekle in se poročil. 
Sem vaša redna bralka.
Ravno zaradi vas bralcev ta 
rubrika obstaja že vrsto let 
in vesela sem, da vam lahko 
pomagam. Pred vami je dobro 
leto, saj imate videti lepe spre-
membe pri zdravju in tudi pri 
financah. Oboje se izboljšuje 
in na splošno se boste zara-
di tega veliko bolje počutili. 
Odnos z možem vas psihično 
utruja in pride dan, ko ste do 
konca izčrpani. V takih dnevih 
je najbolje za vas, da se umak-
nete in poskrbite samo zase. 
Pri sebi ste se nekaj stvari že 
odločili in vidim, da ste se 

začeli drugače obnašati, kar 
vam prinaša samo dobro. Ker 
se ne boste več toliko obre-
menjevali, se bo posledično 
odnos v bistvu izboljšal, čep-
rav se prav on ne bo spreme-
nil, bo pa opazil spremembe 
pri vas. Sin bo v drugi polovici 
leta spoznal dekle in se zalju-
bil. Prihodnost mu prinaša 
lepo partnerstvo in otroke. 
Lepo vas pozdravljam.

»Vrtnica«
Imam nekaj dvomov, ki jih 
sama ne znam rešiti. Zanima-
ta me služba in finance. Bom 
dobila denar, ki ga nujno pot-
rebujem. Več stvari me zani-
ma glede zdravja, moje noge, 
kako se bo odločil zdravnik, 
kako mi pokaže glede oči, s 
katerimi imam težave, in vož-
nje z avtom, saj sem imela že 
več kritičnih trenutkov. Ali bo 

hči dobila službo? Upam, da 
mi boste odgovorili in bo tudi 
zame posijalo sonce sreče.
Vse se bo rešilo, bodite brez 
skrbi, vse se bo postavilo na 
svoje mesto in boste lahko 
zadihali. Denar vam posodi 
neka starejša ženska in lahko 
boste uredili težave z zobo-
vjem. Glede materiala, ki ga 
imate v gležnju, morate čim 
prej na posvet k specialistu, 
saj imate edino zato teža-
ve z nogo. Ne čakajte več in 
takoj si uredite pregled, da 
se vam stanje še ne poslab-
ša, saj imate res bolečine. Za 
oči vidim, da dobite zdravila 
in neke nove informacije od 
zdravnika. Stanje se bo pop-
ravilo in ne bo več težav, ki jih 
imate sedaj. Vožnja z avtom 
bo varna. Hči prav kmalu, lah-
ko že na pomlad, dobi redno 
zaposlitev. Glede službe vam 

v roku pol leta vidim dobre 
spremembe, ki jih boste zelo 
veseli. Tudi za vas posije son-
ce sreče. Srečno.

»Orhideja«
Zanima me hčerina služba, ali 
bo ostala s partnerjem in ali 
bo končala diplomo. Hvala za 
odgovor in vse lepo pri vašem 
delu.
V nekaj mesecih lahko hči 
pričakuje glede službe dobre 
spremembe. Na začetku se 
bo ustrašila odgovornosti, 
ki jih ta prinaša, a kmalu bo 
zavihala rokave in pokazala 
vse svoje znanje. Niti sama 
ne ve, kako naj se odloči zara-
di odnosa, in potrebuje še 
čas, da odkrije, kaj si želi. Želi 
si varnosti in več čustev. Za 
to bo naredila vse. Diplomo 
bo naredila in kot vidim, jo to 
precej bremeni. Lep pozdrav.

Danes vam predstavljam nov 
sistem, in sicer križ iz 36 kart. 
Spraševalec premeša karte 
in jih enkrat proti sebi pre-
loži. Vedeževalec ji preloži 
obratno in jih začne polagati 
po vrstnem redu. Prva karta 
in samo ta se odpre v centru, 
na sredini z licem navzgor, 
na isto mesto se položi še 
ena, sedaj z licem navzdol, 
nato naslednja nad prvi, dru-
ga pod prvi, tretja karta se 
položi na levo stran od kart, 
ki sta v centru, in četrta gre 
na desno stran. S tem pola-
ganjem nadaljujemo, dokler 
vseh 36 kart ne zmanjka. Na 
vsakem mestu imamo tako 
po sedem kart, edino v cen-
tru jih je osem. Prva karta, ki 
jo imamo položeno z licem 
navzgor, ima velik pomen in 
nas usmerja po celi sliki. Tudi 
ko se ne moremo dokončno 
odločiti, nam je v pomoč. 
Sredinske karte nam povejo 
o trenutnem stanju osebe, 
ki sprašuje. Karte pod cen-
trom nam pokažejo minule 
dogodke, ki imajo še vedno 
vpliv. Sedem kart na levi stra-
ni nam razkrije naša čustva 
ali pa srčno osebo. Karte 

na desni strani nam povejo 
poslovno ali finančno priho-
dnost. In seveda karte nad 
centrom napovedujejo bliž-
njo prihodnost. Ta sistem 
nam pride prav, kadar nima-
mo točno zastavljenega 
vprašanja in nas zanima bolj 
splošen pregled dogodkov 
in kaj vse se lahko pričaku-
je. Ni nujno, da opredelimo 
karte na področja, kot so 
posel, ljubezen, preteklost 
ali prihodnost. Ko imamo 
odprte vse karte, povežemo 
tisto, kar nas najbolj zani-
ma, in se osredotočimo na 
določeno zadevo. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
kar na Gorenjski glas s pri-
pisom 'šola vedeževanja' in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_26. 01. 2016

Nagrade: 3-krat Aero plus floorball žogice (po 4 v škatli,  
proizvajalec Salming).  Nagrade prispeva iTAK ŠPORT.

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, 10. februarja 2016, 
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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Nekdanja igralka v seriji Sopranovi 
Jamie-Lynn Sigler (34) je razkrila, da že 
od dvajsetega leta boleha za multiplo 
sklerozo. Sprva so ji postavili diagnozo 
limska borelioza, in kot pravi se je po 
antibiotikih počutila bolje. Potem pa ji je 

začelo mrtvičiti noge. Spominja se, da je zdravnik poklical 
očeta in mu povedal, da ima njegova hči multiplo sklero-
zo. Takrat je mislila, da bolezen pomeni invalidski voziček 
in konec normalnega življenja.

Jamie-Lynn Sigler ima multiplo sklerozo

Na svet je prijokal prvi novorojenček v 
skupini One Direction – očka pravi, da je 
popoln. Louis Tomlinson (24) in Briana 
Jungwirth sta postala starša sinčku – nje-
govo ime in druge podrobnosti še niso 
znane. »Vesel sem, ker se je včeraj rodil 

moj sin. Zdrav je in naravnost čudovit. Zelo sem srečen,« 
je zapisal pevec. Kljub temu da Tomlinson in Jungwirtho-
va že nekaj časa nista več par, ostajata dobra prijatelja.

Louis Tomlinson ima sinčka

V starosti 78 let je umrl scenarist Stanley 
Mann, večkratni nominiranec za oskarja, 
ki je med drugimi napisal scenarije filmov 
Konan uničevalec in Damien: Omen II in 
Zbiralec (na fotografiji Samanta Eggar, ki 
je igrala v filmu). Po poročanju časopi-

sa The Hollywood Reporter je Mann umrl po dolgotrajni 
bolezni na svojem domu v Los Angelesu. V Kanadi rojeni 
igralec kariero pričel na radiju CBC, se 1954 leta preselil 
v London in nato leta 1970 v Los Angeles. Leta 1987 je 
objavil roman V tretje gre rado. 

Njegov zbiralec je bil nominiran za oskarja

Mariah Carrey (46) je od svojega partner-
ja, avstralskega milijarderja Jamesa Pac-
kerja (48), prejela 35- karatni diamantni 
zaročni prstan. Pop diva in Avstralec sta 
se spoznala leta 2014 ter po petih mese-
cih zveze zaživela skupaj. Kdaj bodo 

zadoneli poročni zvonovi, še ni znano. Za oba bo to tretji 
zakon. Pevka ima iz prejšnjega zakona štiriletna dvojčka, 
Packer pa ima tri otroke. Revija Forbes poroča, da ima 
Packer v lasti za 6,5 milijarde evrov vredno premoženje.

35-karatni zaročni prstan za pop divo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
radicionalno sta 
direktorica Hote-
la Kompas in Best 
Western Premi-
er Hotel Lovec, 

ki stojita na Bledu, Nataša 
Keršič Razinger, in direk-
tor ljubljanskega Best Wes-
tern Premier Hotel Slon, 
Gregor Jamnik, v januarju 
povabila na srečanje poslov-
nih partnerjev in prijateljev 
omenjenih hotelov. Letos 
je bilo vse skupaj še malce 
bolj slovesno, ker sta v poz-
dravnem govoru spregovo-
rila tudi o novi restavraciji 
Slon 1552. A že prenovljena 
zunanja podoba hotela sredi 

Ljubljane na prišleka naredi 
vtis – tudi na Gorenjca.

Restavracija združuje 
različne stile, zadnji mod-
ni krik pa še kakšno oseb-
no noto tistega, ki jo je ure-
dil. Kljub temu se v njej 
gost počuti udobno, skoraj-
da domače. Z ravno pravš-
njim številom miz in sede-
žev kljub majhnosti pros-
torsko daje občutek prostor-
nosti. Do izraza pride tudi 
njena butičnost. Prijaznost 
in strokovnost mladega 
natakarja sta bili zame pri-
jetno presenečenje – in da 
je stvar še bolj zanimiva: s 
cenami jedi v dnevni ponu-
dbi, na primer, ne pretira-
vajo. Pri Ljubljančanih se 
je © plac prijel©  takoj. Če pa je 

še hrana po okusu podobna 
postreženi na večerji tradi-
cionalnega srečanja, potem 
je njeno preživetje zagotov-
ljeno. 

Večerno januarsko druže-
nje je lepo dopolnil tudi glas-
beni nastop skupine Muff, 
med mizami sta za smeh in 
čarovnijo poskrbela naviha-
na Sam Sebastian in Wla-
dimir. V goste pa so tokrat 
povabili še chefa Igorja Jago-
dica in mu zaupali glavno 
jed šesthodnega menija. Pri-
pravil je telečja lička s tele-
čjim filejem na pireju peče-
nega kostanja z ocvrto čebu-
lo in vloženimi gobami. Za 
preostalih ©pet prstov obliz-
nit© pa je skrbela kuharska 
ekipa hotela in restavracije 

pod vodstvom domačega 
Jožeta Erjavca.

Tuna na črnem sezamu z 
rdečo peso in hrenom, pista-
cijev raviol na pistacijevi kre-
mi z račjimi jetri in čežano, 
brancin v škrniclju z zelen-
javo in zelišči, ki z videzom 
ni dosegal efekta © na prvo 
žogo© , ga je pa zato z okusom. 
Malinov sorbet je bil mogo-
če kanček presladek, a jagod-
na torta z belim čokoladnim 
moussom je poskrbela za res 
dober zaključek večera. Vsak 
krožnik je pospremilo vino, 
tokrat različnih vinarjev. V 
spominu pa nam je osta-
la predvsem rumena rebula 
Epoca 2013 Matjaža Četrtiča 
iz Kojskega, ki je pospremila 
brancina v škrniclju.

VEČER DOBRIH OKUSOV
Ponovoletno druženje v ljubljanskem Hotelu Slon je minilo v znamenju dobrih kulinaričnih in glasbenih 
okusov. Poskrbeli so celo za čarovnijo. S tem sta imela največ dela Sam Sebastian in magični Wladimir.

Skupinsko fotografiranje (od desne proti levi): Lado 
Leskovar s soprogo Verico in sinom Martinom, Nataša 
Keršič Razinger in Gregor Jamnik / Foto: A. B.

Za prijetne glasbene trenutke je skrbela priljubljena skupina 
Muff, čarovnijo pa so organizatorji večera zaupali Samu 
Sebastianu in Wladimirju. / Foto: A. B.

Gorenjka in pomembna dama domačega turizma Eva 
Štravs Podlogar je tradicionalni večer v Ljubljani obiskala v 
družbi soproga. / Foto: A. B.

Poleg domačega šefa kuhinje Hotela Slon, Jožeta Erjavca 
(na sredini), so v goste povabili priljubljenega Igorja 
Jagodica (levo). / Foto: A. B.

Telečja lička s telečjim filejem na pireju pečenega kostanja 
z ocvrto čebulo in vloženimi gobami / Foto: A. B.

Erjavčev raviol na pistacijevi kremi z račjimi jetri in čežano 
je združil oboje, videz in okus. / Foto: A. B.

Nasmejani in dobro razpoloženi dami iz slovenskega 
turizma – Petro Stušek (Turizem Ljubljana) in Sašo Zor 
(Sava turizem) – smo v fotografski objektiv ujeli na 
tradicionalnem januarskem druženju v ljubljanskem 
Hotelu Slon. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Veliko vojno poimenujemo 
prvo svetovno vojno. Njeno 
stoto obletnico beležimo že dve 
leti in še tja do 2018 bo večkrat 
omenjena. Mnogo je razstav, 
obeležij in spominov. Nedav-
no se je potujoča razstava V 
zaledju soške fonte iz Kranja 
preselila v Škofjo Loko. Po sto-
tih letih stroka želi prikazati 
ozadje bitk, osebne zgodbe, ki 
so zaznamovale družine in 
rodbine. Kolega je raziskoval 
spomine ljudi Zgornjega Po-
sočja. Pri svojem delu je anke-
tiral mnogo ljudi. Nihče med 
njimi ni bil udeleženec prve 
vojne, prav vsi pa so v nekaj 
minutah začeli pripovedovati 
zgodbe od takrat. Tako zelo je 
ostala ta velika morija priso-
tna v ljudeh, ki so svoje grozo-
te pripovedovali mlajšim in ti 
jih delijo naprej. Če hodimo 
po Krnu in okolici, imamo 
priložnost videti nemalo gra-
nat, bodečih žic, propadajo-
čih nekdanjih oskrbnih objek-
tov, kot so vojašnice, kaverne, 
kapelice. Poti spominov in 
opominov, da kaj takega ne bi 
bilo več. Pa se nas nič kaj dosti 
ne primejo druge zgodbe. Oči-
tno moramo vse preizkusiti 
na lastni koži. In prva vojna 
je med Slovenci nekaj, kar nas 
združuje, tu se pogledi in kop-
ja ne krešejo. Rusko kapelico, 
zgrajeno v čast ujetnikom, 
smo kot moralno visoko deja-
nje podedovali in jo unovčili 
ničkolikorat. Džamija v Logu 
pod Mangartom pa prav tako 
prihaja med zavedanje ljudi 
in opozarja na visoko moralo 
in zahvalo najboljšim voja-
kom na soški fronti – Bošnja-
kom. Žal te ni več, zavoljo Ru-
ske kapelice pa nas vsako leto 

avgusta obišče ruski politični 
vrh, menda bo letos prišel sam 
predsednik Putin.  

Tudi med mladino je za voj-
ne veliko zanimanja. Pretekli 
teden so imeli srednješolci 
tekmovanje iz zgodovine na 
temo prva svetovna vojna. Ob 
takih temah ni težko pridobi-
ti dijakov, da bi prebrali nekaj 
dodatne literature in se preiz-
kusili med vrstniki. Veliko jih 
je bilo in bili so uspešni. V bra-
nje jim dajem knjige o prvi voj-
ni. Že nekaj let je popularna 
trilogija izpod peresa angle-
škega pisatelja Kena Folletta 
Propad Velikanov, Stoletna 
zima in Rob večnosti. Čeprav 
so knjige res »bukle« s 900 in 
več stranmi, so mladini všeč. 
Na dušek se preberejo in preko 
osebnih zgodb nam o času in 
življenju pripovedujejo osebe, 
s katerimi se lahko poistove-
tijo mladi in starejši. To isto 
knjigo o prvi vojni smo preb-
rali tudi na bralnem krožku. 
Prva stvar, ki so jo krožkarji 
izpostavili, je dejstvo, da so 
prebrali debelo buklo in ob 
tem uživali. No, vidite, pa 
se splača začeti. In navdu-
šenja ni bilo konca ne kraja. 
Potem pa želja po brskanju 
za podatki in podrobnostmi. 
In tako se človek uči, ne da 
bi vedel. To je najlepše. In še 
več, ljudje postanejo kritični. 
Avtor te knjige je Anglež. Le 
z besedico omeni neki strel 
v Sarajevu, nič gorskega bo-
jevanja ob Soči in vzdolž 
Alp. Svojo zgodovino, osebne 
zgodbe in pripovedi moramo 
beležiti in pisati sami. Mo-
goče tudi vi lahko zapišete 
kakšno zgodbo.

Velika vojna

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Razmišljali smo o misel-
nem, čustvenem in telesnem 
načinu dojemanja sebe in oko-
lice. Ostane nam še duhovni 
nivo. Do tja pridemo, ko nam 
odpovedo zemeljske zakonito-
sti. Do tja pridemo v trenutkih 
najhujšega trpljenja ali najve-
čjega veselja. Različne so poti. 
Vemo (nekako čutimo) samo, 
da je nad miselnimi, čustve-
nimi in telesnimi načini raz-
laganja in dojemanja sebe in 
drugih nekaj, kar ne znamo 
opisati z besedami. 

Skozi vso zgodovino člo-
veštva želimo izvedeti, od kod 
prihajamo, kam gremo in 
zakaj smo na tem svetu. Po-
gosto so želeli ukiniti ta pogled 
nase in na svet. Človek pa se 
ne more upreti in odpovedati, 
da ne bi iskal stika z nečim, 
kar nas presega. V različnih 
kulturah človek različno išče 
pot do duhovnega sveta. Naj-
bolj množično poznamo to 
pot preko religij. Mnogi po-
samezniki pa so vedno iskali 
(verjetno jih je danes še več 
kot nekoč) svojstveno pot do 
duhovnosti. Kaj je boljše, naj 
presodi vsak sam. Če smo po-
zorni na razlage umetnikov 
(glasbenikov, slikarjev, plesal-
cev, pesnikov ¼ ), oni težko z 
besedami opisujejo svoja do-
živetja ob ustvarjanju. Neze-
meljsko je težko izražati z be-
sedami. Torej lahko zapišemo, 
da je prvi namen duhovnosti 
povezava z nečim nam nez-
nanim in kar si tako zelo želi-
mo. Dejstvo je, da bomo kljub 
zaupanju to izvedeli šele, ko 
bomo prešli v drugačno fazo 
bivanja.

Drugi namen duhovnosti 
pa je, da za svoj vsakdanjik 

iz nje črpamo moč za pomoč. 
Ne samo da verjamemo, da 
iz duhovnega sveta lahko 
dobimo pomoč, preko duhov-
nosti smo namreč vsi ljudje 
enaki. Med nami ni razlike. 
In če imamo do duhovnega 
sveta (večina nas to imenuje 
bog) spoštovanje, zaupanje, 
miroljubnost, upoštevanje, so-
čutje, zanimanje, hvaležnost, 
odpuščanje ¼ , potem je ne-
mogoče, da teh vrednot ne bi 
gojil do sebe in do najbližjih. 
Takšnega načina življenja so 
potem deležni vsi ljudje, ki jih 
srečujemo. 

Dobre misli nam prijajo, 
uravnana čustva in čustva, 
ki se jih zavedamo, nas os-
rečujejo. Zavedanje naših 
telesnih reakcij, ki jih nas-
lovimo, nas pomirjajo. Stik 
z duhovnim svetom nam da 
radost bivanja. Med nami so 
ljudje, ki odlično znajo kom-
binirati dojemanje sebe preko 
vseh štirih nivojev. To nam 
povečuje naše zavedanje. In 
tako lažje prevzemamo odgo-
vornost zase in za svoja deja-
nja. Ljudje, ki imajo duhovna 
izkustva, o tem ne govorijo, 
saj so v zahodni kulturi nera-
zumljeni. Tisti, ki pa vendar-
le kaj spregovorijo, navajajo, 
da je vse v redu in da imamo 
v sebi veliko moč, ki je ne 
znamo izkoristiti. Misli in 
razum so se pri človeku raz-
vili najkasneje, duhovnost je 
bila od nekdaj. Tako kot otrok 
ne more razumeti odraslega, 
tako z razumom ne moremo 
razumeti duhovnosti. Obra-
tno pa gre.   

Duhovni nivo

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z zdrobovimi žličniki, meso iz 
juhe, pražen krompir, smetanov hren, radič s fižolom, rozinov 
šarkelj; večerja: tunin namaz, ržen kruh, kisle kumarice, punč
Ponedeljek – kosilo: prežganka z jajcem, krvavice, kašnata kisla 
repa, dušen krompir; večerja: krompirjeva solata s kuhano 
gomoljno zeleno, mesni sir, čebulni kruh, bela kava
Torek – kosilo: korenjeva juha z jetrnimi vlivanci, skutni cmoki 
z maslenimi drobtinami, kompot; večerja: testenine z bolonj-
sko mesno omako, zelena solata, drobno pecivo
Sreda – kosilo: gobova juha, pečene svinjske zarebrnice, pire 
krompir, dušeno kislo zelje; večerja: umešana jajca s kruho-
vimi kockami, bela kava
Četrtek – kosilo: mesni polpeti v paradižnikovi omaki, bela 
polenta, zeljnata solata s fižolom; večerja: telečja rižota z gra-
hom, rdeča pesa v solati
Petek – kosilo: zelenjavna juha, pečene orade, krompir v kos-
cih, mešana solata; večerja: ajdov mlečni močnik, drobno 
pecivo, sadni sok
Sobota – kosilo: sarme s kislim zeljem iz rimskega lonca (ali 
večje ponve), pire krompir, jabolčna pita; večerja: ledenka z 
ocvrto slanino, posebna salama, čebulni kruh, bela kava

Krompirjeva solata z gomoljno zeleno

Kuhan gomolj zelene in olupljen kuhan krompir narežemo 
na lističe ter začinimo s soljo, oljem, kisom in poprom ter 
premešamo. Zeleno skuhamo hitreje, če surovo olupimo in 
narežemo na koščke.

Ajdov mlečni močnik

Ajdovo moko (3 dl) poparimo z 1,5 dl kropa in z vilicami naredimo 
majhne svaljke – »usukance«. Zakuhamo jih v liter slanega mleka 
in kuhamo 15 minut. Po želji lahko ajdov močnik tudi sladkamo.

Umešana jajca s kruhovimi kockami

Pravilno pripravljena umešana jajca morajo biti rahla in kre-
masta, zato jim dodamo gosto smetano, približno 2 žlici na 
4 jajca. Dobro jih razžvrkljamo, solimo in po želji popramo. V 
ponvi na zmerni vročini raztopimo nekaj masla in z metlico ste-
pamo jajca tako dolgo, da dobimo enakomerno rahlo zmes, ki 
ne sme preveč zakrkniti. Pred serviranjem primešamo pest ali 
dve opraženih krhkih kock kruha. Tako pripravljena jajca lahko 
dopolnim tudi z dvema žlicama naribanega sira, npr. ementalca, 
edamca ali podobnega, s piščančjimi jetrci, kuhano zelenjavo itd.

Malinov punč, lipov punč

Skuhamo liter ne premočnega pravega čaja, mu dodamo nekaj 
žlic malinovega sirupa in ruma ter ga po želji sladkamo.
Za lipov punč skuhamo 8 dl lipovega čaja in dodamo ščepec 
nastrganega muškatnega oreščka. Ko čaj pordeči, ga odcedi-
mo in prilijemo 2 dl sadnega sirupa.

Lešniki
Čeprav so lešniki najslaj-

ši tisti v čokoladi ali čokola-
dnem namazu, vam pripo-
ročam, da iz njih naredite 
piškote, kjer so lahko še ve-
liko boljši.

Za pripravo lešnikovih 
piškotov potrebujemo: za te-
sto: 300 g bele moke, 100 
g ostre moke, 100 g mletih 
lešnikov, 2 jajci, 250 g mlete-
ga sladkorja, 1 vanilin sladkor, 
1 pecilni prašek, 250 g mas-
la, ščep soli; za kremo: 250 g 
sira Mascarpone, 2,5 dl sladke 
smetane, 3 žlice mletih lešni-
kov, 1 žlico ruma, 2 žlici slad-
korja, 1 žličko kakava. 

Priprava testa: V skledi 
zmešamo belo in ostro moko, 
mlete lešnike in pecilni pra-
šek. Maslo narežemo na 

manjše kose ter ga razpore-
dimo po moki. Dodamo slad-
kor, vanilin sladkor, ščep soli 
in jajca. Vse skupaj zgnetemo 
v čvrsto testo. Iz testa obliku-
jemo za oreh velike kroglice, 
ki jih nato sploščimo s kozar-
cem, tako da dobimo za centi-
meter debele kroge. Pečemo 
v pečici, ogreti na 180 °C, 15 
minut. Piškote ohladimo.

Priprava kreme: Polovico 
smetane stepemo. V skle-
di zmešamo Mascarpone, 
stepeno in preostalo smeta-
no. Dodamo lešnike, slad-
kor, rum, kakav ter vse sku-
paj dobro premešamo, da se 
vse sestavine popolnoma po-
razdelijo. 

S kremo premažemo 
piškot ter ga pokrijemo z 

drugim piškotom. Nazad-
nje potresemo še s kakavom. 

Nasvet: Če je testo za 
piškote premokro, dodamo 
še malo moke; če je presu-
ho, dodamo še malo masla, 
kislo smetano ali malo mle-
ka. Zaradi kreme hranimo 
piškote na hladnem.

Za pripravo dišavnih piško-
tov z lešniki potrebujemo: 
40 dag moke, pol žličke pe-
cilnega praška, 20 dag mas-
la, 15 dag mletega sladkor-
ja, 2 rumenjaka, 2 žlici kisle 
smetane, lupino ene limone, 
pol žličke cimeta, četrt žličke 
mletih klinčkov; za premaz/
nadev: 2 stepena beljaka, 1 
pest nasekljanih lešnikov.

Moko presejemo in pome-
šamo s pecilnim praškom ter 

sladkorjem. Potresemo s ci-
metom, mletimi klinčki in li-
monino lupino. Dodamo ru-
menjaka in kislo smetano ter 
vse skupaj zgnetemo v testo. 
Testo naj počiva na hladnem 
30 minut. Ohlajenega razva-
ljamo na pol centimetra de-
belo in z modelčki oblikuje-
mo piškote. Polagamo jih na 

namaščen pekač (ali pokrit s 
papirjem za peko). Premaže-
mo jih s stepenim beljakom 
in potresemo z lešniki. Piško-
te pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, 10 do 15 minut.

Nasvet: Namesto lešnikov 
lahko uporabimo tudi druge 
oreščke (orehe, mandeljne, 
arašide, pistacijo …).
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Spominski večer
Bled – V petek, 29. januarja, bo ob 19.30 v Knjižnici Blaža Ku-
merdeja Bled recital Zagonetni venec z akrostihom Čudoviti 
naravi avtorja Marjana Žmavca (1939–2015). Izvajalci bodo: 
recitatorska skupina, pevci in glasbeniki KUD Bohinjska 
Bela, baritonist Darko Peterman, sopranistka Janja Hvala ter 
tenorist Janez Lotrič.

Vodnik po zdravilnih energijah Slovenije
Tržič – Jutri, v sredo, 27. januarja, bo ob 19. uri v večnamen-
skem prostoru knjižnice predstavitev knjige Vodnik po zdra-
vilnih energijah Slovenije avtorja Primoža Hienga.

Območni pregled otroške gledališke ustvarjalnosti
Tržič – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna iz-
postava Tržič tudi v tem letu organizira območni pregled otro-
ške gledališke ustvarjalnosti. Na oder Kulturnega centra Tržič 
bodo v petek, 29. januarja, ob 8.30 stopili: gledališka skupina 
Krofki OŠ Križe z igro Kje si, Uršika zala, dramski krožek OŠ 
Križe s predstavo Hop v pravljico, dramski krožek predmetne 
stopnje (8. in 9. razred) OŠ Tržič s predstavo To ni fer! in dram-
ski krožek razredne stopnje OŠ Bistrica s Srečo in nesrečo.

Srečanje čebelarjev
Tržič – Dvajsetega maja praznujemo svetovni dan čebel, ki 
so ga na Čebelarski zvezi Slovenije nadgradili z akcijo Sve-
tovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet. V petek, 
29. januarja, ob 16. uri se bo Čebelarska zveza Slovenije s 

svojim kombijem ustavila v atriju Občine Tržič, kjer jih bodo 
sprejeli člani Čebelarskega društva Tržič. Goste s predsedni-
kom zveze Boštjanom Nočem na čelu bo pozdravil župan 
Borut Sajovic. Domači čebelarji bodo širši javnosti predsta-
vili čebelarski krožek.

Štiriindvajseti Smučarski tek politikov, diplomatov 
in gospodarstvenikov
Pokljuka – Športno društvo Strelica Tržič vsako leto orga-
nizira Smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstve-
nikov na Pokljuki (Športni center Pokljuka). Prireditev, ki se 
je udeležijo tuji diplomati, slovenski in evropski politiki ter 
slovenski gospodarstveniki, bo letos v soboto, 30. januarja.

Naklo – srce gorenjske elektrike
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, 26. januarja, 
ob 18. uri na literarni večer ob izidu domoznanstvene stro-
kovne knjige 100 let Kranjske deželne elektrarne Završnica. V 
prvem delu bo predavanje dr. Draga Paplerja, v drugem delu 
bo prestavljena filmska upodobitev deželne elektrike, v tret-
jem, pogovornem delu pa se bo krajevni zgodovinar Damijan 
Janežič pogovarjal z avtorjem knjige dr. Dragom Paplerjem in 
vodjem projekta inž. Antonom Koseljem, vodjem HE Moste.

Muzejski večer v Kajžnkovi hiši
Rateče – V soboto, 30. januarja, bo ob 16. uri v Kajžnkovi hiši 
muzejski večer. Jožica Škofic, dialektologinja (ZRC SAZU), 
in Klemen Klinar, geograf (RAGOR), bosta predstavila rate-
ški govor ob novem slovarju Ad abnjaka da žoka in ad agrab-
ka da žlejf.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici se bodo danes, v torek, 26. 
januarja, nemške urice začele ob 17. uri, jutri, v sredo, 27. 
januarja, bo ustvarjalna delavnica ob 17. uri, v četrtek, 28. 
januarja, bo ura pravljic ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knji-
žne uganke, žrebanje nagrajencev kviza modri pes in pogo-
vori o knjigah pa bodo ob 18. uri. V petek, 29. januarja, bo 
Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 28. januarja, bo ura pravljic z Grofico ob 
17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 17.45.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 26. januarja, ustvarjalne delavnice od 15. do 
16. ure, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16. uri.

Tržič – Na otroškem oddelku tržiške knjižnice bo ura pravljic 
v četrtek, 28. januarja, ob 17. uri.

Kranj – V Pravljični sredici lahko jutri, v sredo, 27. januarja, 
ob 17.30 v Mestni knjižnici Kranj otroci prisluhnejo pravljici 
Kdo je napravil Vidku srajčico ter po njej likovno ustvarjajo, 
naslov tokratne ustvarjalne delavnice Čarobni prstki, ki bo v 
četrtek, 28. januarja, ob 17. uri, pa bo Cofko pošast.

Cerklje – V četrtek, 28. januarja, lahko ob 17.30 otroci v knji-
žnici prisluhnejo pravljici Najbolj večje novo leto. Po pravljici 
bodo otroci lahko risali in barvali.

Preddvor – V soboto, 30. januarja, bodo otroci v Info centru 
ob 10. uri prebirali pravljico z naslovom Še malo, pa bo! in 
po njej likovno ustvarjali.

IZLETI
Na Hleviško planino
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod na Hleviško 
planino (908 n. m.), in sicer v četrtek, 28. januarja, z odhodom 
posebnega avtobusa ob 8. uri izpred Creine. Srednje težke hoje 
bo za približno štiri ure in pol. Oprema naj bo planinska s pali-
cami. Vrnitev v Kranj je predvidena za okrog 17. ure.

Po Kosovelovi poti
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod po Ko-
sovelovi poti od Sežane do Tomaja, in sicer v četrtek, 4. fe-
bruarja, z odhodom posebnega avtobusa ob 8. uri izpred 
Creine. Lahke hoje bo za okrog tri ure, višinske razlike bo 
100 metrov. Vrnitev v Kranj je predvidena ob 18.30.

PREDAVANJA

Kako bomo rešili reke Balkana in Slovenije?
Škofja Loka – Rotary klub Škofja Loka vabi na predavanje 
Roka Rozmana z naslovom Kako bomo rešili reke Balkana in 
Slovenije?, ki bo v četrtek, 28. januarja, ob 19. uri v Miheliče-
vi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Nam kemikalije sestavljajo jedilnik
Domžale – V Centru zdravja na Ljubljanski cesti 64 bo v če-
trtek, 28. januarja, ob 18. uri predavateljica Bilka Baloh na 
predavanju z naslovom Nam kemikalije sestavljajo jedilnik? 
govorila o tem, kako se lahko domala v celoti izognemo pro-

cesirani hrani, na kaj je pri nakupu živil še posebno paziti in 
katerim kemikalijam se je dobro in treba še zlasti izogniti ter 
kje se nahajajo.

Kako pripovedovati pravljico
Tržič – Danes, v torek, 26. januarja, ob 19. uri bo v večna-
menskem prostoru knjižnice predavanje z naslovom Kako 
pripovedovati pravljico. Predavanje pripravlja Knjižnica dr. 
Toneta Pretnarja v sodelovanju z Vrtcem Tržič.

OBVESTILA
V medgeneracijskem centru
Kranj – V medgeneracijskem centru Kranj, v nekdanji gostilni 
Blažun na Primskovem, se bodo odvijale naslednje brezplač-
ne delavnice: v četrtek, 28. januarja, bo ob 17. uri Starševska 
kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo, od 
18. do 19.30 pa delavnica Priprava presnih sladic. V petek, 
29. januarja, bo Starševska kavica z malimi skrivnostmi za 
starševsko zadovoljstvo ob 10. uri. Za starševske delavnice 
je potrebna predhodna prijava na 08 205 84 57 ali mck@
luniverza.si. V petek, 29. januarja, bo od 18. ure do 19.30 
družabni večer: ples Oldies goldies. V medgeneracijskem 
centru vsak dan od ponedeljka do petka od 12. do 20. ure 
poteka neformalno druženje (igranje družabnih iger, druže-
nje ¼ ). Po dogovoru je možna tudi brezplačna učna pomoč.

Delavnica Namakanje kmetijskih zemljišč
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur bo v petek, 29. januarja, 
ob 10. uri delavnica Namakanje kmetijskih zemljišč, katere 
namen je seznaniti vse zainteresirane, kako pridobiti vodna 
dovoljenja za namakanje, kako pridobiti odločbo o uvedbi 
namakalnega sistema, saj bo le z vodnimi dovoljenji in pri-
dobljenimi odločbami možno kandidirati na javne razpise, 
ki bodo namenjeni tudi podpori za izgradnjo namakalnih 
sistemov in namakalni opremi. 

Redni letni občni zbor
Tržič – Društvo diabetikov Tržič vabi svoje člane na redni 
letni občni zbor, ki bo v soboto, 30. januarja, ob 10. uri v 
Restavraciji Raj.

Me bo dojenje zares izčrpalo?
Kranj – La Leche League Slovenija, Slovensko društvo za 
podporo in pomoč pri dojenju vabi danes, v torek, 26. ja-
nuarja, ob 10. uri v Mestno knjižnico Kranj na delavnico z 
naslovom Me bo dojenje zares izčrpalo? Delavnico bo vodila 
Ana Pavec, svetovalka za dojenje.

Šahovske simultanke z mojstri in prvaki 
Kranj – Na šahovskih simultankah lahko danes, v torek, 26. 
januarja, ob 17. uri v Mestni knjižnici Kranj preizkusite svoje 
znanje z mojstri in prvaki. Tokrat bosta vaša izzivalca moj-
strska kandidata Aleksander in Nikolaj Dajčman z OŠ Matije 
Čopa, ki sta bila leta 2013 državna prvaka (rating 1446). 

Filozofski pogovor
Kranj – O sintropiji, današnji in pretekli znanosti, povezavi 
duhovnosti in vseh vrst raziskovanja se bosta z gostom An-
drejem Detelo pogovarjala filozof Pavle Rak in fizik Grega 
Hribar. Pogovor se bo danes, v torek, 26. januarja, ob 19. uri 
začel v Mestni knjižnici Kranj,

Beremo s Tačkami 
Kranj – V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke so v 
Mestni knjižnici Kranj organizirana srečanja Beremo s Tač-
kami, na katerih otroci berejo kužkom. Branje s Tačkami po-
teka individualno, z vsakim otrokom posebej. Namenjeno je 
otrokom od 5. leta starosti. Za sodelovanje na delavnici so 
potrebne predhodne prijave, ki jih sprejemajo do zapolnitve 
mest, na e-naslov: damjana.mustar@mkk.si. Prva naslednja 
delavnica bo jutri, v sredo, 27. januarja, ob 17. uri in 17.30.

EU in možnosti za mlade
Jesenice – V Mladinskem centru Jesenice organizirajo sklop 
treh različnih vsebinskih delavnic, ki jih namenjajo brezpo-
selnim mladim s celotne Gorenjske. Tokrat v sodelovanju z 
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske vabijo na brezplačno 
delavnico EU in možnosti za mlade (Želite registrirati s. p. ali 
d. o. o.?), ki bo potekala v četrtek, 28. januarja, od 9. do 12. ure 
v Mladinskem centru Jesenice na Kejžarjevi 22. Obvezne so 
prijave do zapolnitve mest na dina@ragor.si ali na tel. 04 581 
34 19. V prijavi navedite ime, priimek, e-pošto ali telefonsko 
številko.

Krvodajalska akcija
Žiri – Krajevna organizacija Rdečega križa Žiri vabi na prvo 
letošnjo redno krvodajalsko akcijo. Odvzem krvi bo danes, 
v torek, od 7. do 13. ure v poslovni stavbi IKA na Strojarski 
ulici 16.

www.cineplexx.si

NEDEL JA, 31. JANUAR

OD 15h DALJE

ANIMACIJE

ZA OTROKE

POSLIKAVE OBRAZA

PLESNE TOČKE
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Tehnolog za proizvodno linijo m/ž (Komenda) 
Pričakujemo izobrazbo inž./dipl. inž. elektro/strojne smeri, aktivno znanje angle-
ščine, zaželeno znanje nemščine, znanje uporabe MS Office programov, poznava-
nje 3D-modeliranja – Pro Engineer (Creo 2.0), poznavanje tehnoloških postopkov, 
poznavanje projektnega vodenja, izdelavo in urejanje tehnološke dokumentacije, 
najmanj 2 leti delovnih izkušnej na podobnem delovnem mestu. VIP Virant, d. o. o., 
Žeje pri Komendi 124, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 17. 2. 2016. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: primerno izobrazbo – V. stopnja elektrotehnik ele-
ktronik, vestnost ter zanesljivost pri delu, prednost imajo kandidati z izkušnjami, 
znanje angleškega ali nemškega jezika, poznavanje aktualnih tehnologij in strojev 
... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 21. 2. 2016. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni vzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: primerno izobrazbo – V. stopnja strojni tehnik, vestnost 
ter zanesljivost pri delu, prednost imajo kandidati z izkušnjami, znanje angleškega ali 
nemškega jezika, poznavanje aktualnih tehnologij in strojev, razumevanje hidravlič-
nih, pnevmatskih in drugih shem ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 21. 2. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog – vodja projekta m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: pričakujemo V.–VII. stopnjo izobrazbe strojne sme-
ri, poznavanje zahtev avtomobilske industrije (FMEA, APQP, MSA, PPAP, SPC), aktivno 
znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina ). Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipni-
ca 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 31. 1. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Urejevalec na štancah m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri, izkušnje z de-
lom v proizvodnji, osnovna znanja pri rokovanju s štancami. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Li-
pnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 8. 2. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: končano poklicno izobrazbo IV. stopnje, komunikativnost, fle-
ksibilnost in osebno urejenost, smisel za delo s kupci, timski duh in pozitivno narav-
nanost. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
4. 2. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: pridobivanje novih strank, svetovanje kupcem pri iskanju naj-
boljših rešitev, najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri, obvla-
dovanje prodajnih veščin in tudi tehnično naravnost, odgovornost, komunikativ-
nost, pripravljenost za nadaljnje izobraževanje, sposobnost dela v skupini, vozni-
ško dovoljenje B-kategorije, znanje angleškega jezika. Elbi, d. o. o., Cesta 1 maja 
75, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 2. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pospeševalec prodaje m/ž (Primorska, Gorenjska, Dolenjska, Osrednjeslo-
venska, Štajerska, Pomurska in Goriška regija) 
Od vas pričakujemo: dobro poznavanje poslovanja v gostinskem (Horeca) prodajnem 
kanalu, izkušnje s prodajanjem izdelkov široke potrošnje, komunikativnost, organiza-
cijske sposobnosti, pogajalske sposobnosti ... Radenska, d. d., Radenci, Boračeva 37, 
9502 Radenci. Prijave zbiramo do 1. 2. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojen in izkušeni programer/razvijalec m/ž (Bled, Ljubljana) 
V našo sredino vabimo ambiciozne samoiniciativne kandidate z veliko željo po uče-
nju in timskem delu. Zagotavljamo kreativno in dinamično delo pri izgradnji novih 
IT-rešitev na področju poslovnih sistemov, pričakujemo pa izpolnjevanje zahteva-
nih pogojev. Perftech, d. o. o., Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
3. 2. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter prezračevalnih naprav/monter in serviser klim, hladilnih sistemov in 
toplotnih črpalk m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo: montaža prezračevalnih naprav in elementov za distribucijo zraka, reguli-
ranje sistemov, delo na terenu in v proizvodnji, urejanje potrebne dokumentacije (mon-
ter) oziroma montaža klimatskih naprav – split sistemov, toplotnih črpalk, servis prezra-
čevalnih, ogrevalnih in hladilnih naprav, delo na terenu, urejanje potrebne dokumen-
tacije (monter in serviser). Klima Belehar prezračevanje in klimatizacija, d. o. o., Savska 
loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 1. 2016. Podrobnosti 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

MojeDelo.com
Praktični in
preizkušeni
recepti za
odlične jedi, ki
jih pripravimo
v enem loncu:
juhe, obare,
golaži, jedi
s �žolom,
brodeti ter
druge mesne,
zelenjavne
in morske
enolončnice,
ki jih imamo
najrajši!
Knjiga, ki je
tudi odlično
darilo, ima 96
strani in trde
platnice.

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

10
EUR

NEPREMIČNINE
POSESTI
NAJAMEM

TRAVNIK ali njivo v okolici Radovljice, 
tel.: 051/315-726  
 16000244

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI I 20, letnik 2012, tel.: 
031/647-922 
 16000253

KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo v 
okvari, od letnika 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 16000068

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 
 16000252

KURIVO
PRODAM

SUHA hrastova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 16000186

SUHA bukova in hrastova drva, možna 
dostava, tel.: 041/873-887 16000242

SUHA bukova drva, tel.: 031/351-
172 
 16000245

SUHA bukova, razžagana drva, goz-
darski traktor, goseničarja, Gorje, tel.: 
031/561-707  
 16000248

STANOVANJSKA  OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

2 NOVA kolektorja tip SSE 87/2, tel.: 
040/287-707 16000054

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

PASJO hišo s pesjakom, mera 2 x 3 
m2, tel.: 031/302-411 16000190

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRANSPORTNI plato širine 150 cm, 
tel.: 041/482-547 16000246

KUPIM

PAJKA za seno na 4 vretena, širina 
3,40 - 3,60 m, tel.: 041/397-063 
 16000240

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
tel.: 031/500-933 16000017

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

1 TEDEN starega bikca sivca, Bohinj, 
tel.: 041/557-575 16000247

5 MESECEV, staro teličko simentalko, 
tel.: 031/223-129 16000249

BIKCA, mešani simentalec, starega šti-
ri mesece (teža pribl. 150 kg) za nadalj-
njo rejo ali za zakol. Cena po dogovoru, 
tel.: 041/378-759 16000250

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
031/360-521 16000255

ČB bikca, starega 2 tedna, tel.: 
041/342-350 16000227

JAGNETA in ovce, tel.: 041/910-234  
 16000241

KOKOŠI – nesnice jarkice, pred ne-
snostjo, rjave in grahaste barve, pripe-
ljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 16000218

KOZLIČKE srnaste pasme za ple-
me ali zakol,  možnost dostave, tel.: 
041/760-616 16000228

KRAVO LS brejo, pašno in telico ČB, 
11 mesecev staro, možna dostava, tel.: 
041/211-602 16000251

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece, 
tel.: 041/528-557 16000256

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V PE Kranj priučimo in zaposlimo tele-
fonistko/a za delo v telefonskem stu-
diu. Delo od pon. do pet. dopoldan. 
Fantom International, d.o.o., Ul. mesta 
Grevenbroich 13, Celje, tel.: 051/435-
145  
 16000254

PODJETJE Prosen com, d.o.o., Po-
slovna cona 1, Šenčur redno zaposli 
čistilce generalnega čiščenja. Prijave 
sprejemamo do 05.02.2016 na naslov 
tanja.fojkar@prosencom.com    
  16000257

ZAPOSLIMO voznika za mednarodni 
prevoz po EU, kategoriji C in E. Sta-
re, d.o.o., Lahovče 97, Cerklje, tel.: 
041/755-266 16000181

STORITVE
NUDIM

FLORJANI, d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 16000085

NOVO! Barvanje, pleskanje stanovanj, 
stopnišč, fasad ter čiščenje, razrez 
cistern od KO vam hitro ter ugodno 
nudi Ekoclean, d.o.o., Podljubelj 
259, Tržič, tel.: 041/989-987, igor@
ekoclean.si 15004620

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 15004617

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Karkol, d.o.o., 
Ul. Toma Brejca 14, Kamnik, tel.: 
031/720-141 15004618

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe različnih  starosti, 
pričakovanj, po vsej državi, 031/836-
378, www.zau.si 15004621

RAZNO
PRODAM

PREŠO za sadje, drobilec sadja in dro-
bilec za žito, tel.: 04/20-46-500  
 16000243

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.

Potrebujete kredit?
Ste se znašli v 
začaranem krogu?
Nudimo vse možne 
oblike financiranja za 
posameznike in 
gospodarske družbe.

Pokličite 040 299 411 
www.delamina.si
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
Rezultati 7. kroga – 24. januarja 2016

4, 8, 15, 20, 22, 28, 38 in 36

Loto PLUS: 4, 15, 22, 24, 31, 33, 37 in 30
Lotko: 8 3 5 4 4 9

Sklad 8. kroga za Sedmico: 300.000 EUR
Sklad 8. kroga za PLUS: 1.360.000 EUR
Sklad 8. kroga za Lotka: 405.000 EUR

LOTO

OSMRTNICA

V 88. letu starosti nas je zapustila mama, babica in prababica 

Terezija Čadež 
rojena Šparovec iz Podlubnika 144

Od nje se bomo poslovili v sredo, 27. januarja 2016, ob 14. uri  
na pokopališču v Stari Loki. Na dan pogreba bo žara v mrliški 
vežici od 9. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Vsi njeni

KONCERTI
Javni nastop učencev Glasbene šole Tržič
Tržič – V dvorani Glasbene šole Tržič se bodo jutri, v sredo, 
27. januarja, ob 18. uri na javnem nastopu predstavili mladi 
glasbeniki.

RAZSTAVE
Slike Vesne Čadež
Jesenice – V galeriji Kosova graščina bodo v četrtek, 28. ja-
nuarja, ob 18. uri odprli likovno razstavo Vesne Čadež. Raz-
stava bo na ogled do 6. marca.

PREDSTAVE
Navaden človek
Križe, Lom pod Storžičem – V petek, 29. januarja, bo ob 19. 
uri v Kulturnem domu Križe predpremiera igre Branislava 
Nušića Navaden človek, v soboto, 30. januarja, pa bo prav 
tako ob 19. uri na sporedu premiera predstave, ponovitev pa 
bo v nedeljo, 31. januarja, ob 18. uri v domu krajanov v Lomu 
pod Storžičem.

Improvizacijska predstava
Kranj – V petek, 29. januarja, se bo ob 17. uri v Mestni knji-
žnici Kranj začela ŠILA, srednješolsko tekmovanje v komični 
gledališki improvizaciji, kjer se ekipe srednješolskih impro-
vizatorjev potegujejo za naklonjenost gledalcev in sodnikov.

Zima je prima
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj si otroci danes, v torek, 26. 
januarja, ob 17.30 lahko ogledajo lutkovno predstavo Kaličo-
pkovega gledališča Zima je prima.
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Anketa

Adis Samardžić:

»Naj gredo nazaj, od koder 
so prišli! Mislim, da gre za 
preveč drugačno kulturo in 
da vsi ne sodijo v Evropo. Saj 
imamo v Sloveniji dovolj na-
ših ljudi, ki tudi potrebujejo 
pomoč.«

Sandi Zupan:

»Mislim, da je prav, da se 
beguncem pomaga, saj so 
reveži. Ampak samo, če se 
normalno obnašajo. Ni mi pa 
všeč, kar delajo nekateri od 
njih v Nemčiji, ko razbijajo, 
delajo kraval.«

Nikola Lajić:

»Včasih vidim avtobuse, ko 
jih peljejo skozi karavanški 
tunel, ampak to je čisto ne-
moteče za Jesenice. Sloveni-
ja pa mora ravnati enako kot 
Avstrija in Nemčija, ne sme 
postati © žep©  za begunce.«

Aljoša Žnidar:

»Vsak balon enkrat poči, ko 
se ga preveč napolni, in mis-
lim, da je tudi pri beguncih 
zdaj prišlo do tega. Če se 
dobro vključijo v družbo, je 
čisto v redu, nimam nič proti. 
A če povzročajo težave ...«

Urša Peternel

Skozi jeseniško občino – z av-
tobusi skozi predor Karavan-
ke in vlaki do Podrožce – so 
v zadnjih mesecih prepeljali 
kar 180 tisoč beguncev in mi-
grantov. V zadnjih dneh pa 
Evropa pripira vrata in temu 
sledi tudi Slovenija. In kaj o 
tem menijo Jeseničani?
Foto: Gorazd Kavčič

Beguncev 
postaja preveč 

Stojanka Jovičič:

»Imam 71 let in v življenju ni-
sem videla česa takšnega, kot 
so te množice beguncev. Solze 
mi tečejo, ko jih gledam, ljud-
je so kot mi in smilijo se mi. 
Ampak zdaj jih je že preveč in 
to na dolgi rok ne bo dobro.«

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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-4/9 oC

0/9 oC

2/9 oC

-2/8 oC

-4/8 oC

-3/9 oC

4/9 oC

-3/8 oC

0/9 oC

-2/9 oC

-3/8 oC
-1/7 oC

-2/6 oC

-1/8 °C -1/5 °C-4/9 °C

Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo prehodno 
delno pooblačilo. Jutranje temperature bodo okrog –4, najvišje 
dnevne pa od 7 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, 
proti večeru se bo od zahoda postopoma pooblačilo. V četrtek 
bo pretežno jasno in večinoma suho.

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

Simon Šubic

Kranj – Vlada je prejšnji če-
trtek na predlog ministra za 
javno upravo Borisa Kop-
rivnikarja razrešila držav-
nega sekretarja Janka Bur-
garja. Kranjčana so služ-
be stale manjše tatvine paš-
tet, jušnih kock, piškotov in 
drugih prehrambnih izdel-
kov v lokalni Mercatorjevi 
trgovini v Stražišču pri Kra-
nju v lanskem letu. Minister 
Koprivnikar se je za razreši-
tev odločil po razkritju baga-
telnih kraj v časniku Dnev-
nik. »Ne glede na to, da gre 
v primeru mag. Burgarja za 
bagatelne kraje, in glede na 
to, da so tako premišljeno 
časovno tempirani dogod-
ki v preteklosti bili označeni 
kot politični napad, pa tudi 
glede na to, da so takšna de-
janja običajno povezana s 
psihološko motnjo, ki ni 
redka, zanje ni opravičila,« 
je pojasnil Koprivnikar, ki 
je ocenil, da gre za neopra-
vičljiva dejanja direktne kra-
je, ki ne glede na okoliščine 
in obžalovanje niso zdru-
žljiva z opravljanjem funk-
cije državnega sekretarja. 
Minister je sicer informaci-
jo izvedel šele prejšnji teden 
s strani novinarjev, jo takoj 

preveril pri Burgarju, ki je 
dogodek priznal in ga glo-
boko obžaloval, so pojasni-
li na ministrstvu. 

Zdaj že razrešeni državni 
sekretar Janko Burgar je po-
vedal, da je šlo za nezrelo de-
janje, ki mu ni v ponos in ga 
obžaluje, zato se je tudi takoj 
pisno opravičil prodajalkam 

ter poslovodstvu trgovine. 
»Dejanje sem storil v ob-
dobju, ko sem bil zelo raz-
očaran nad nekaterimi do-
godki, kar pa dejanj seveda 
ne opravičuje. Z Mercator-
jem sem sklenil poravnavo, 
postopek je bil zato umak-
njen. Še enkrat poudar-
jam, da dogodek obžalujem 

in verjamem, da sem kljub 
temu dober član te družbe. 
Da bi vsaj malo popravil stor-
jeno napako, sem takrat tudi 
v postopku poravnave naka-
zal sredstva v dobrodelne na-
mene,« je razložil. 

Burgar naj bi marca lani v 
Mercatorjevi trgovini v Stra-
žišču pri Kranju šest dni za-
poredoma ob vsakem naku-
pu »pozabil« plačati kakšno 
pašteto, jušne kocke, čoko-
lado ali kak drug izdelek, ki 
ga naj bi pred blagajničar-
ko skril na dno košare. Nje-
govo ravnanje so prodajalke 
opazile in o vsem obvestile 
policijo. Kranjski krimina-
listi so zaradi tatvine, sku-
pna vrednost ukradenih iz-
delkov menda ni presegla 
petdesetih evrov, podali ka-
zensko ovadbo, ki se prega-
nja na predlog oškodovanca, 
a so na kranjskem tožilstvu 
ovadbo aprila lani zavrgli. 
Kot pojasnjujejo, je bila ugo-
tovljena nesorazmernost 
med majhnim pomenom 
kaznivega dejanja in posle-
dicami, ki bi jih povzročil ka-
zenski pregon. Po besedah 
vodje tožilstva Marije Ma-
rinke Jeraj so iz navedene-
ga razloga lani zavrgli prib-
ližno petino takih kazenskih 
ovadb. 

Razrešen zaradi kraje paštet
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je vladi razrešitev državnega sekretarja Janka Burgarja 
predlagal zaradi manjših kraj paštet, piškotov in podobnih izdelkov v lokalni trgovini v okolici Kranja.

Državnega sekretarja Janka Burgarja so razrešili zaradi 
lepljivih prstov. / Foto: Tina Dokl

Janko Burgar: »Dejanje sem storil v obdobju, ko sem 
bil zelo razočaran nad nekaterimi dogodki, kar pa 
dejanj seveda ne opravičuje. Z Mercatorjem sem 
sklenil poravnavo.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Podjetje Merkur – 
trgovina in storitve, ki je v 
stečajnem postopku, bo po 
sklepu Okrožnega sodišča 
v Kranju poskušalo z dru-
gim javnim zbiranjem za-
vezujočih ponudb prodati 
počitniški objekt na Krvav-
cu. V objektu je šest apart-
majev skupne neto površi-
ne 218 kvadratnih metrov, 
k objektu pa sodijo še pripa-
dajoča zemljišča. Izhodišč-
na cena za nepremičnine je 

258 tisoč evrov. Merkur je po 
sklepu sodišča prvič posku-
šal prodati počitniški objekt 
na Krvavcu že oktobra lani 
po izhodiščni ceni 368 tisoč 
evrov, vendar takrat javno 
zbiranje ponudb ni bilo us-
pešno. Sodišče se je tokrat si-
cer ponovno odločilo za jav-
no zbiranje zavezujočih po-
nudb, a po nižji izhodiščni 
ceni. Sodišče jo je določilo 
na podlagi ocene likvidacij-
ske vrednoti, ki jo je pripra-
vilo podjetje KF Finance iz 
Ljubljane. 

Merkur prodaja počitniški 
objekt na Krvavcu

Šenčur – V petek, 29. januarja, bo tudi v Šenčurju nastopila 
pustna oblast. Ob 17. uri bo namreč pred Domom krajanov 
Šenčur župan Ciril Kozjek predal vodenje občinske oblasti in 
ključ občinske blagajne godlarski princesi in princu. V pust-
nem času do pokopa pusta velja novi godlarski zakonik, ki ga 
princ prebere ob predaji, potrdi pa ga godlarski odbor, sporoča 
predsednik društva Godlarji Robi Vehovec. Godlarji se že več 
mesecev pripravljajo tudi na izvedbo največje pustne povorke 
na Gorenjskem, letošnja bo že šestindvajseta po vrsti. Obljub-
ljajo zelo aktualen dogodek z maskami, ki se bodo ponorče-
vale iz političnega, gospodarskega in siceršnjega družbenega 
dogajanja doma in v svetu, prav tako pa bodo obiskovalcem 
brezplačno delili godlo, skuhano po receptu dedkov in babic.

Oblast bodo prevzeli Godlarji

Mojstrana – Prejšnje jo sredo je začelo obratovati tudi priljub-
ljeno smučišče v Mojstrani, za katerega že leta skrbi domačin 
Janez Zajšek. Smučišče obratuje vsak dan od 9. do 16. ter 
zvečer od 18. do 21. ure. Cene vozovnic so enake kot zadnjih 
pet sezon.

Smučajo tudi v Mojstrani
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