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V smučanju zmagujejo 
Štajerci, kje so Gorenjci?
Bojan Križaj, Jure Košir, Špela Pre-
tnar, Alenka Dovžan, Andrej Jer-
man ... Gorenjski alpski smučarji 
so bili vselej uspešni, v letošnji 
zimi zmagujejo Štajerci. »Tudi na 
Gorenjskem imamo dobre smu-
čarje,« pravi Jure Košir.

3

GORENJSKA

Na gimnaziji odkrili 
časovno kapsulo
Na kranjski gimnaziji so ta teden 
med obnovo električne napeljave 
povsem naključno odkrili dragoce-
no najdbo. Med vrtanjem v steno 
so naleteli na vzidano časovno 
kapsulo – na bakreno škatlo s 120 
let staro vsebino.

6

ŠPORT

Pokal Vitranc  
z odlično zasedbo
Najboljši alpski smučarji v tehnič-
nih disciplinah se bodo ta konec 
tedna pomerili v Kranjski Gori, 
kjer bo jutri tekma v veleslalomu, 
v nedeljo pa še v slalomu. Glavna 
slovenska aduta sta Žan Kranjec 
in Štefan Hadalin.

11

GG+

Kjer predmeti šepetajo 
zgodbe o preteklosti
Invalidka Danica Onič s Koroške 
Bele je dobila priložnost delati v 
nevsakdanji službi. V Kramariji, 
»postaji ponovne uporabe«, skrbi, 
da predmeti, ki bi končali na sme-
tišču, živijo naprej. »Tu se ne smi-
lim sama sebi,« pravi.

18

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri bo dopoldne ra-
hlo deževalo, popoldne pa 
se bo dež okrepil. V nede-
ljo bo pretežno oblačno.

3/12 °C
jutri: deževno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Urša Peternel

Radovljica, Jesenice – Bo dr-
žava novo regijsko bolnišni-
co zgradila v Radovljici? To 
vprašanje v zadnjih dneh od-
meva v medijih, potem ko iz 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce že dalj časa prihajajo opo-
zorila, da bolnišnica postaja 
premajhna in da Gorenjska 
potrebuje regijsko bolnišni-
co večjih kapacitet. To se je 
pokazalo po odprtju urgen-
tnega centra, saj vanj priha-
jajo bolniki iz spodnjega dela 
Gorenjske, v letošnji zimi ob 
navalu pacientov s poškod-
bami zaradi padcev na ledu, 

grip in drugih virusnih obo-
lenj je bila tako bolnišnica 
povsem na robu zmogljivo-
sti. Gorenjska torej potrebu-
je širitev obstoječe bolnišni-
ce ali pa gradnjo nove regij-
ske bolnišnice, opozarjajo v 
Splošni bolnišnici Jesenice.  

Mnenja o tem, kaj bi bilo 
najbolj smotrno, pa so delje-
na. Na Občini Jesenice me-
nijo, da je pomembno, da 
se krepi vloga Splošne bol-
nišnice Jesenice na sedanji 
lokaciji, torej na Jesenicah. 
»Bolnišnica z dolgo tradici-
jo dobro deluje in je dobro 
dostopna z vseh strani, tako 
za občane Jesenic kot tudi za 

uporabnike sosednjih občin 
Zgornje Gorenjske,« pou-
darjajo. Država je v zadnjih 
letih vložila precej denarja v 
jeseniško bolnišnico, med 
drugim je bila zgrajena nova 
urgenca, prav tako nova par-
kirna hiša s heliportom, ob-
novljeni so bili številni od-
delki. V neposredni bližini 
bolnišnice sta tako dom sta-
rostnikov kot Fakulteta za 
zdravje Angele Boškin, ki 
izobražuje kadre za potre-
be bolnišnice, naštevajo ra-
zloge, zakaj bi regijsko bol-
nišnico morali obdržati na 
Jesenicah. 

Bo regijska bolnišnica v Radovljici?
Občina Radovljica ponuja prostor za gradnjo regijske bolnišnice na območju 
knjigoveznice. Nasprotno pa na Jesenicah menijo, da bi bila bolj primerna 
širitev Splošne bolnišnice Jesenice na sedanji lokaciji.

Se bo Splošna bolnišnica Jesenice širila na sedanji lokaciji ali bo država regijsko bolnišnico 
gradila kje drugje, denimo v Radovljici? / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Gorenja vas – Župan obči-
ne Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež in direktor pod-
jetja Dema plus inženiring 
iz Ljubljane Denis Pere sta 
podpisala pogodbo za grad-
njo nove športne dvorane 
v Gorenji vasi. Izvajalec je 
bil izbran med desetimi po-
nudniki. Vrednost naložbe 
znaša 3,890 milijona evrov 
in obsega gradnjo nove več-
namenske dvorane, uredi-
tev nove kotlovnice, novega 
zunanjega športnega igrišča 
in pripadajoče zunanje ure-
ditve s parkiriščem.  

Le gradnja športne dvo-
rane bo veljala tri milijone 
evrov, tako draga pa je zaradi 

posebnega temeljenja, ki 
ga morajo narediti na za-
htevnem terenu, je povedal 

župan Milan Čadež. Občina 
bo zagotovila glavnino sred-
stev za to naložbo, pri kateri 

jim je uspelo dobiti tudi so-
financiranje Eko sklada. 
»Gradnja športne dvorane 
je nujno potrebna, saj je bila 
sedanja zgrajena leta 1971 in 
za današnje standarde in po-
trebe ni več primerna. Šol-
ski otroci, ki jim je v osno-
vi namenjena, sedaj telova-
dijo celo po učilnicah in šol-
skih hodnikih,« je potrebo 
po novi športni dvorani, na-
menjeni otrokom in športni-
kom v občini, utemeljil žu-
pan Čadež. Predvidevajo, da 
se bodo gradbena dela začela 
v drugi polovici marca. Rok 
za dokončanje del je 24. de-
cember 2018, a župan Milan 
Čadež pravi, da bodo posku-
sili športno dvorano dokon-
čati že prej.  

Začeli bodo graditi športno dvorano
V Gorenji vasi bodo konec marca začeli graditi novo večnamensko športno dvorano, vredno skoraj štiri 
milijone evrov. Zamenjali bodo tudi energent in kotlovnico, uredili zunanje igrišče in parkirišče.

Župan Milan Čadež in direktor podjetja Dema plus 
inženiring Denis Pere sta sklenila pogodbo o gradnji nove 
športne dvorane.
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Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za    na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS marec/17
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme RUDOLF TOLAR iz Železnikov.

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Slavnostni 
govornik na osrednji slove-
snosti ob dnevu Civilne zaš-
čite na Brdu je bil predse-
dnik republike Borut Pahor, 
ki je opozoril na spremenje-
ne varnostne razmere v zad-
njih letih, kar od nas terja po-
sodobitev in okrepitev var-
nostnih sistemov, tako da 
jim bodo ljudje zaupali in se 
nanje zanesli. Potrebujemo 
posodobitev vseh sistemov, 
od obveščevalnih služb do 
policije, vojske in tudi Ci-
vilne zaščite, slednje zlasti v 
smeri povečanja zmogljivo-
sti enot za hitre reševalne in-
tervencije ter specializiranih 
enot. Nedavna izkušnja iz 
migrantske krize pa nareku-
je tudi posodobitev zmoglji-
vosti za oskrbo, nastanitev in 

prvo pomoč bistveno večje-
ga števila ljudi, bodisi ob po-
novitvi tovrstne situacije ali 
pa za primer nesreče večje-
ga obsega. Poudaril je pot-
rebo po posodobitvi opreme 
za zaščito in reševanje, naj-
ti bo treba rešitev glede za-
gotavljanja namenskih he-
likopterjev za nujno medi-
cinsko pomoč in reševanje v 
gorah, prav tako je potrebna 
ureditev sodobnega, robu-
stnega in vzdržljivega infor-
macijsko-komunikacijske-
ga sistema in pri tem ome-
nil izkušnjo ob žledu iz za-
četka leta 2014.

V sistemu varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesreča-
mi je velikega pomena pro-
stovoljstvo: v neposredno 
pomoč pri naravnih in dru-
gih nesrečah je po statisti-
ki vključen vsak štirideseti 

Slovenec, gledano širše celo 
vsak deseti, je dejal predse-
dnik in poudaril, da je to pri-
merjalno prednost treba ču-
vati. Poleg zagotavljanja po-
gojev za delovanje pa so zelo 
pomembne tudi nagrade. 
Na Brdu pri Kranju so jih 
podelili 45 prejemnikom, 
vseh dobitnikov pa je 290 in 
jih bodo v prihodnjih dneh 
prejeli na trinajstih regijskih 
prireditvah. Najvišje prizna-
nje, kipec Civilne zaščite za 
življenjsko delo, je prejel Be-
njamin Ličer, ki se je kot le-
talec v sistem Civilne zašči-
te vključil pred 42 leti in so-
deloval pri opazovalnih pre-
letih nad požarno ogroženi-
mi območji, odkril pri tem 
številne požare, pri preletih 
morja odkril onesnaženja, 
sodeloval pri reševanju lju-
di, izvajal številne akcije in 

vaje v sistemu zaščite, reše-
vanja in pomoči ter usposa-
bljal pilote za te naloge. Med 
dobitniki priznanj, ki sta jih 
podeljevala Srečko Šestan, 
poveljnik Civilne zaščite re-
publike Slovenije, in direk-
tor Uprave za zaščito in re-
ševanje Darko But, navzo-
ča pa je bila tudi ministrica 
za obrambo Andreja Katič, 
smo zasledili tudi nekatere 
Gorenjce. Dobitnik bronas-
tega znaka je Boštjan Šefic z 
ministrstva za notranje za-
deve, srebrnega Bojan Jenko 
iz podvodne reševalne služ-
be v Kranju in Andrej Oster-
man, načelnik general šta-
ba Slovenske vojske, zlatega 
Igor Potočnik iz Gorske re-
ševalne zveze Slovenije, pla-
kete pa Janez Koncilja, ga-
silec iz Mengša, in društvo 
GRS Tržič.   

Priznanja Civilne zaščite
Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite, je kipec za življenjsko delo prejel letalec Benjamin Ličer iz Obalnega 
letalskega centra Portorož. Na osrednji slovesnosti na Brdu so podelili 45 priznanj Civilne zaščite, vseh 
prejemnikov je 290 in jim bodo zlate, srebrne in bronaste znake ter plakete podelili na regijskih prireditvah.

Prejemniki priznanj Civilne zaščite v družbi predsednika države in obrambne ministrice / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na povabilo predse-
dnika slovenske vlade Mira 
Cerarja se na dvodnevnem 
uradnem obisku v Sloveniji 
mudi predsednik Evropske 
komisije Jean-Claude Junc-
ker. Predsednik Juncker, ki 
je Slovenijo kot predsednik 
komisije obiskal prvič, k 
nam prihaja v času priprav 
na 60-letnico Rimske po-
godbe oziroma v času in-
tenzivnega razmisleka v dr-
žavah članicah o prihodno-
sti Evropske unije. Osrednje 
teme pogovorov zadevajo 
tako vprašanje prihodnosti 
Evropske unije in s tem po-
vezana vprašanja migracij, 
prihodnosti schengenskega 
prostora ter posledic brexita 

na nadaljnji razvoj EU. V 
pogovorih bodo poudarje-
na tudi nekatera vprašanja 
s področja evropskih zadev, 
kjer ima Slovenija specifi-
čen interes. Tako bodo na 
dnevnem redu pogovorov 
gotovo tudi teme o teranu, 
nadzoru na meji z Avstrijo 
in vprašanja arbitraže.

Predsednika Evropske 
komisije so včeraj z voja-
škimi častmi sprejeli na 
Brdu. Srečal se je z gosti-
teljem, predsednikom vla-
de Mirom Cerarjem, pred-
sednikom državnega zbo-
ra Milanom Brglezom in 
s predsednikom republi-
ke Borutom Pahorjem. Po-
memben del obiska je tudi 
dialog z mladimi. Danes 
se šef Evropske komisije v 

družbi predsednika Evrop-
skega parlamenta Antonia 
Tajanija, predsednika vla-
de Mira Cerarja in evropske 

komisarke za promet Viole-
te Bulc udeležuje slovesno-
sti ob odprtju Hiše Evrop-
ske unije v Ljubljani.

Jean-Claude Juncker na obisku 
Na dvodnevnem obisku v Sloveniji je predsednik Evropske komisije JeanClaude Juncker.

Predsednik Evropske komisije JeanClaude Juncker in 
predsednik slovenske vlade Miro Cerar / Foto: Tina Dokl

Pokal Vitranc v Kranjski Gori

Pokal Vitranc v Kranjski Gori je tradicionalno smučarsko tek
movanje v slalomu in veleslalomu za svetovni pokal za moške. 
Tekmovanje poteka že od leta 1961. Lansko leto je tako v sla
lomu kot veleslalomu zmagal Avstrijec Marcel Hirscher, ki je 
na letošnjem svetovnem prvenstvu prav tako postal svetovni 
prvak v obeh tehničnih disciplinah. Največ zmag ima sicer 
Američan Ted Ligety, ki je v veleslalomu na vitranški strmini 
slavil kar petkrat. Med Slovenci so se med zmagovalce vpisali 
Bojan Križaj, Rok Petrovič in Jure Košir. Televizija Slovenija bo 
na obeh tekmah proizvajalec mednarodnega TVsignala (host 
broadcaster). Komentator obeh tekem bo Urban Laurenčič. 
Ogledali si ju boste lahko tudi na www.rtvslo.si ali pa jima 
prisluhnili na Valu 202.

RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
uradno alpsko kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: V kate
rih dveh disciplinah alpskega smučanja tekmujejo smučarji 
na vitranški strmini? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
četrtka, 9. marca 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, 4000 Kranj, ali na koticek@gglas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE
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V Škofji Loki bodo pri-
hodnji teden tudi ura-
dno prejeli certifikat ob 

vpisu Škofjeloškega pasijona 
na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne dediščine 
človeštva. Ta neprecenljiva 
kulturna dobrina, ki se je v 
Škofji Loki dobro zavedajo, je 
z vpisom na državni seznam 
kulturne dediščine dobila potr-
ditev države, sedaj pa še ugle-
dno mednarodno potrditev. Za 
ponos in samozavest Ločanov 
je to izjemnega pomena, pri 
tem pa upamo, da bodo znali 
to pridobitev v prihodnje tudi 
ustrezno unovčiti.

Škofjeloški pasijon bi namreč 
lahko postal zanimiv turistični 
produkt. V tej smeri se organi-
zatorji in ustvarjalci pasijona 
vsakokrat močno trudijo, a še 
vedno doseže pretežno domače 
občinstvo, čeprav bi si želeli več-
jega odmeva v tujini. Po Evropi 
in drugje po svetu uprizarjajo 
veliko različnih pasijonov, ne-
kateri med njimi so mednaro-
dno močno prepoznavni, tisti v 
malem nemškem mestu Obe-
rammergau pa je sploh turistič-
na uspešnica z okoli pol mili-
jona obiskovalcev. Uprizarjajo 
ga na vsakih deset let, vstopnice 
so zelo drage in rezervirati jih je 
treba tri leta pred uprizoritvijo, 
predstave se vrstijo pet mesecev. 
Skrivnost njihovega uspeha je 
najbrž v tem, da znajo svojo 
zgodbo predvsem dobro proda-
ti. A tudi škofjeloško bi se dalo, 
saj ima naposled Škofjeloški 
pasijon vrsto prednosti. Upri-

zarja se na izvirnem kraju, v 
jedru srednjeveškega mesta, ki 
je odlična kulisa k vsebinam 
in prizorom; uprizarja se na 
izviren način kot procesija, ki 
se ustavlja na štirih prizoriščih 
in posamezne podobe odigra 
vsakič znova; uprizarja se v 
izvirnem postnem času; ne 
prikazuje samo križevega pota 
kot večina drugih pasijonov, 
temveč unikatno kombinacijo 
podob iz Stare in Nove zave-
ze, od raja pa do Kristusovega 
križanja; predstavlja edinstven 
prikaz igre in kostumografi-
je ter jezika tedanjega časa; 
vključuje tudi cehe. Posebnost 
je tudi prostovoljstvo okoli tisoč 
sodelujočih in nastopajočih. V 
škofjeloškem kapucinskem sa-
mostanu, kjer je pater Romu-
ald spisal Škofjeloški pasijon, je 
shranjeno tudi njegovo izvirno 
besedilo. 

Med uprizoritvami pasijona 
je šest let premora, ko z vmesni-
mi pasijonskimi aktivnostmi 
poskrbijo, da se Škofjeloški 
pasijon ne pozabi. Prirejajo 
razstave in delavnice, izdajajo 
publikacijo o pasijonu, poslu-
šajo koncerte, morda bi kdaj 
v vmesnem obdobju kazalo 
uprizoriti tudi kak posamezni 
prizor iz te srednjeveške dram-
ske igre ... Naslednji Škofjeloški 
pasijon bo leta 2021, ko bo mi-
nilo tristo let od njegovega na-
stanka. Časa je ravno dovolj, 
da do tedaj domislijo, kako 
za njegovo večjo prepoznav-
nost izkoristiti tudi Unescovo 
znamko.  

Škofjeloški pasijon

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Maja Bertoncelj

Kranj – Ta konec tedna bodo 
največji športni dogodek na 
Gorenjskem tekme za sve-
tovni pokal v alpskem smu-
čanju v Kranjski Gori. Slo-
vensko smučanje tudi po 
slovesu Korošice Tine Maze 
beleži velike uspehe. Za naj-
večje sta v dosedanji zimi 
poskrbela Ilka Štuhec in Bo-
štjan Kline, ki navdušujeta 
predvsem v hitrih discipli-
nah. Oba sta člana SK Bra-
nik Maribor. V ospredju so 
trenutno Štajerci. Kaj pa Go-
renjci? 

Največ jih je iz ASK 
Kranjska Gora

V ekipah za svetovni pokal 
jih je največ iz ASK Kranj-
ska Gora (izkušena Andrej 
Šporn in Rok Perko ter mla-
da Meta Hrovat), Miha Hro-
bat je iz ASK Triglav Kranj, 
Maruša Ferk je članica DTV 
Partizan Blejska Dobrava, 
Katarina Lavtar SK Radovlji-
ca, Gorenjec pa je tudi Žan 
Kranjec, ki sicer zastopa SK 
Novinar. Slednji ima z dve-
ma četrtima mestoma v ve-
leslalomu najvišjo gorenj-
sko uvrstitev v tej zimi, Fer-
kova je bila v kombinaciji 
peta. Je trenutna rezultatska 
prevlada štajerskih tekmo-
valcev v smučanju, kjer so 
bili Gorenjci vselej v ospred-
ju, naključje, ali so razlogi 
še kje drugje? Na to vpraša-
nje so odgovorili v enem iz-
med uspešnih gorenjskih 
klubov, ena najbolj perspek-
tivnih mladih tekmovalk in 
nekdanji smučar.

Tudi na Gorenjskem se 
dobro dela

Janez Dekleva, predse-
dnik Smučarskega kluba Al-
petour Škofja Loka, ki je dal 
kar nekaj uspešnih tekmo-
valcev v svetovnem pokalu, 
pravi: »Gre za nekaj, česar 
se vsi v smučanju veselimo. 
Meni je to v zadovoljstvo, ne 
glede na to, s katerega kon-
ca Slovenije prihajajo. Kri-
tična masa, ki jo imamo v 
alpskem smučanju, je v pri-
merjavi z večjimi alpskimi 
in skandinavskimi država-
mi zelo majhna. To, kar se je 
zgodilo, je velika stvar. V Slo-
veniji se dobro dela v približ-
no 15 klubih, ki imajo kritič-
no maso otrok in pogoje, da 
lahko delajo z otroško smu-
čarijo. V Mariboru so vedno 

delali dobro in sistematič-
no, ne glede na slabe zime 
in probleme. Prej ali slej se 
potem zgodi dober tekmova-
lec. Tudi na Gorenjskem se 
dela dobro in imamo tekmo-
valce, tudi v našem klubu, ki 
so potencial. So pa to še mla-
di športniki, ki bodo mora-
li biti vztrajni in še naprej 
trdo trenirati, da se približa-
jo vrhu. Lahko pa smo izred-
no zadovoljni, da iz potenci-
ala, ki ga v Sloveniji imamo, 
naredimo tako dobre tekmo-
valce. Pomembno je, da se še 
vedno sistemsko dela, da je 
v klubih še vedno veliko en-
tuziazma, ki daje podlago, 
da se ta šport, ki je cenovno 
in časovno zelo zahteven, 
sploh še lahko neguje. Ko 
smo mislili, da po Tini Mazi 
ne bo takoj uspehov, se je po-
kazalo drugače. Tudi na Go-
renjskem se bo pojavil fant 
ali dekle, ki bo zelo hitro, v 

letu ali dveh, v ožjem izboru 
teh tekmovalcev.«

Hrovatova velik up

Za eno najbolj perspek-
tivnih gorenjskih smučark 
velja članica ASK Kranjska 
Gora Meta Hrovat, ki je vče-
raj dopolnila devetnajst let. 
Letos je s 15. mestom v ve-
leslalomu dosegla svojo naj-
boljšo uvrstitev v svetovnem 
pokalu. Lani je postala mla-
dinska svetovna prvakinja 
na ekipni tekmi in osvojila 
bronasto medaljo na zim-
skih olimpijskih igrah mla-
dih v slalomu. Meni, da je 
zgolj naključje, da se pov-
sem na vrh uvrščajo smu-
čarji iz Štajerske: »Ne vidim 
ničesar, kar bi lahko navedla 
kot razlog. Ne zdi se mi, da 
bi na Štajerskem delali kako 
drugače kot na Gorenjskem. 
Ker Slovenija nima veliko 

smučarjev, se povezujemo 
in tudi na treningih smo ves 
čas skupaj. Smo majhna dr-
žava in naši uspehi so veli-
ko vredni, sploh če vemo, da 
težko najdemo dobre pogo-
je za trening.« Hrovatova je 
z dosedanjo sezono seveda 
zadovoljna: »Sem zelo za-
dovoljna, tudi zato, ker sem 
konstantna in nimam več-
jih nihanj. Pred mano je še 
svetovno mladinsko prven-
stvo na Švedskem, ki je do-
datna motivacija za ohranja-
nje ravni pripravljenosti do 
konca sezone. Skandinavi-
ja mi je všeč, prvenstva se 
veselim in upam, da bo us-
pešno.« Na prvenstvo potu-
je jutri, tako da si ne bo mog-
la ogledati tekem svetovnega 
pokala na domači strmini. 

Slovenija brez poligona 
za treniranje

Jure Košir, nekdanji odli-
čen smučar, ki tudi izhaja iz 
kranjskogorskega kluba, pa 
o štajerski »prevladi« pra-
vi: »Po mojem mnenju je to 
zgolj naključje, da trenutno 
najbolj izstopata Ilka Štu-
hec in Boštjan Kline, ki sta 
iz Maribora. Je bolj odvisno 
od talentov, razvoja športni-
ka, veliko tudi pripomore, da 
je klub dobro organiziran, ni 
pa nujno. Ne morem reči, da 
so uspehi geografsko pogo-
jeni, da bi kje delali boljše 
ali slabše. Tudi na Gorenj-
skem imamo dobre smučar-
je.« Povprašali smo ga še, 
kako gleda na to, da sloven-
sko smučanje največje uspe-
he dosega v hitrih discipli-
nah. »To je res zanimivo in 
tudi mene precej preseneča. 
Je prav čudo, sploh glede na 
pogoje, niti ne samo za tre-
ning smuka, na splošno za 
trening smučanja. Sloveni-
ja nima poligona za trenira-
nje, kjer bi lahko ves dan tre-
nirali smučanje. Čeprav se o 
smučanju govori kot o pri-
vilegiranem športu v Slove-
niji, smo daleč od tega. In-
frastrukture nimamo. Res 
je, da so trenutno največji 
uspehi v hitrih disciplinah, 
a imamo tudi v tehničnih di-
sciplinah dobre tekmovalce. 
V smučanju imamo prav v 
vsaki disciplini aduta, ki lah-
ko kaj doseže, kar je enkra-
tno in česa takega ni bilo še 
nikoli,« je vesel.

Včasih je na Gorenjskem 
obratovalo več smučišč kot 
danes, uspešni pa so bili tudi 
klubi, ki ne delujejo več.

V smučanju zmagujejo 
Štajerci, kje so Gorenjci?
Bojan Križaj, Jure Košir, Špela Pretnar, Alenka Dovžan, Andrej Jerman ... Gorenjski alpski smučarji 
so bili vselej uspešni, v letošnji zimi pa se zmag veselijo Štajerci. »Ne morem reči, da so uspehi 
geografsko pogojeni, da se kje dela bolje. Tudi na Gorenjskem imamo dobre smučarje,« pravi Jure Košir. 

Kranjskogorčanka Meta Hrovat sodi med največje 
gorenjske in slovenske smučarske upe. Devetnajstletnica je 
letos v svetovnem pokalu prismučala že do 15. mesta. 

Janez Dekleva, predsednik SK Alpetour: »Lahko smo 
izredno zadovoljni, da iz potenciala, ki ga v Sloveniji 
imamo, naredimo tako dobre tekmovalce. Pomembno 
je, da se še vedno sistemsko dela, da je v klubih še 
vedno veliko entuziazma, ki daje podlago, da se ta 
šport, ki je cenovno in časovno zelo zahteven, sploh še 
lahko neguje.«
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V uspešnem medijskem podjetju DAŠIS, d. o. o., Gornjesavska 
cesta 13b,  4000 Kranj iščemo

NOVE SODELAVCE m/ž, 
pripravljene na izziv trženja oglasnega prostora  
v različnih tiskanih medijih.  

Opis delovnega mesta:
 priprava ponudb,
 spremljanje oglaševalskega trga,
 skrb za nove in obstoječe stranke,
 vodenje celotne komunikacije s strankami,
 svetovanje pri izvedbi akcij.

Pričakujemo:
 vsaj V. stopnjo izobrazbe,  
 izrazito prodajno usmerjenost in proaktivnost,
 vztrajnost,  odlične pogajalske sposobnosti,
 tekoče znanje slovenskega jezika,
 iznajdljivost, natančnost.

Nudimo:
 delo v uspešnem in mladem kolektivu,
 stimulativno plačilo (nagrajevanje uspešnosti),
 uvajanje in pomoč pri delu,
 samostojno organiziranje vašega dela znotraj ekipe,
 delo poteka v Kranju,
 delovnik je od ponedeljka do petka od 8. do16. ure,
 možnost kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

Prijavo z opisom vaših znanj in izkušenj pošljite do 15. 3. 2017 po 
e-pošti karmen.oblak@bjm.si. Za razgovor vas bomo poklicali.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Upokojenci, ki do-
bivajo poleg slovenske po-
kojnine še pokojnino iz tu-
jine, so doslej prejemali le-
tni dodatek glede na višino 
slovenske pokojnine, po no-
vem pa se bo v znesek pokoj-
nine, ki je osnova za dodeli-
tev letnega dodatka, upošte-
vala tudi pokojnina iz tuji-
ne. Do dodatka bodo upravi-
čeni le v primeru, če skupna 
vsota domače in tuje pokoj-
nine ne bo presegla cenzu-
sa 750 evrov. V primeru, 
da se jim izplačuje sloven-
ska pokojnina v sorazmer-
nem delu, se jim bo glede 
na sorazmerni delež obra-
čunal in izplačal tudi letni 
dodatek. Za razliko od osta-
lih upokojencev dodatka ne 
bodo prejeli skupaj z julij-
sko pokojnino, ampak naj-
kasneje do konca leta.

Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slo-
venije je upokojence, ki ži-
vijo v Sloveniji ali v tujini, a 
prejemajo slovensko in tujo 
pokojnino, do konca febru-
arja po uradni dolžnosti ob-
vestil o novosti in jim pos-
redoval obrazec, ki ga bodo 
upoštevali kot dokazilo o vi-
šini tuje pokojnine. Upoko-
jenci bodo morali zavodu 
predložiti podatke o znesku 

tuje pokojnine, izplačane 
v letošnjem januarju. Zne-
sek bodo lahko sporočili ele-
ktronsko preko internetne 
povezave, lahko pa bodo roč-
no izpolnjeni obrazec posla-
li po pošti. Če bo zavod pre-
jel vrnjeno dokazilo do 30. 
aprila, jim bo letni dodatek 
izplačal do 30. septembra; 
v primeru prejema dokazi-
lo do konca septembra jim 
ga bo izplačal do konca leta; 
če pa dokazila do konca sep-
tembra ne bo prejel, jim tudi 
dodatka ne bo izplačal.

Upokojenci, ki imajo 
manj kot 750 evrov pokoj-
nine, bodo sicer prejeli le-
tni dodatek skupaj z rednim 
izplačilom pokojnine za ju-
lij, pri tem pa bo višina do-
datka odvisna od višine po-
kojnine. Upokojenci, ki pre-
jemajo do 414 evrov pokoj-
nine, bodo prejeli 390 evrov 
dodatka, tisti s pokojnino 
od 414,01 do 518 evrov do-
datek v višini 250 evrov, tis-
ti s pokojnino od 518,01 do 
622 evrov 190 evrov dodat-
ka, upokojenci, ki dobivajo 
od 622,01 do 750 evrov po-
kojnine, pa dodatek v zne-
sku 140 evrov. Prejemniki 
nadomestil v znesku do 622 
evrov bodo dobili 190 evrov 
dodatka, tisti z nadomesti-
lom od 622,01 do 750 evrov 
pa 140 evrov.   

Novosti pri dodatku
Pri izračunu letnega dodatka za upokojence bodo 
odslej upoštevali tudi pokojnine iz tujine.

Obenem poudarjajo, da 
so zagotovljene površine za 
širitev bolnišnice, veljavni 
občinski načrt kot posebno 
enoto urejanja prostora do-
loča območje Splošne bolni-
šnice Jesenice in določa tudi 
območje njene predvidene 
širitve, je povedala Valenti-
na Gorišek, direktorica ob-
činske uprave. »Menimo, da 
glede na dejstvo, da Splošna 
bolnišnica Jesenice z dolgo 
tradicijo deluje na območju 
občine Jesenice, bolnišnič-
ne stavbe so bile obnovljene 
oziroma zgrajene na novo, 
obenem pa so za razvoj no-
vih bolnišničnih vsebin za-
gotovljene površine znot-
raj območja bolnišnice, za-
gotovljene pa so tudi povr-
šine za njeno predvideno ši-
ritev, je edino smiselna in 
upravičena, predvsem pa 

odgovorna odločitev, da bol-
nišnica ostane in se širi na 
sedanji lokaciji,« poudarjajo 
na Jesenicah.

Možnost gradnje 
v Radovljici

Da bi regijsko bolnišni-
co lahko zgradili tudi v Ra-
dovljici, pa predlaga rado-
vljiški župan Ciril Globoč-
nik. Občina Radovljica je 
namreč leta 2012 s pro-
storskim redom v prostor 

umestila možnost gradnje 
regijske bolnišnice, in sicer 
na območju knjigovezni-
ce. Po Globočnikovih bese-
dah je lokacija primerna za 
regijsko bolnišnico, saj je 
sprejemljivo oddaljena tako 
od Kranjske Gore kot od Lju-
bljane. »Prepričani smo, da 
je to prava lokacija, prostor 
je zagotovljen s prostorskim 
redom, zato ga bomo ponu-
dili ministrstvu za zdravje 
za gradnjo regijske bolni-
šnice,« je dejal Globočnik. 

Kot je dodal, bodo zdaj prip-
ravili idejni projekt in ga 
predstavili ministrstvu. Ob 
tem je župan poudaril, da s 
tem nikakor ne želijo kon-
kurirati jeseniški bolnišni-
ci, kajti v prihodnje se bo 
zdravstvo organiziralo dru-
gače, gre tudi za povsem 
drugo obliko bolnišnice, ki 
bo imela šeststo postelj ozi-
roma še več, je poudaril. Kot 
je dodal, v Radovljici vseka-
kor obstaja interes, da bi do-
bili regijsko bolnišnico, pro-
storski red gradnjo omogo-
ča, ne želijo pa si spora z Je-
senicami. »Ni nikakršnega 
spora in ga tudi ne bo,« je 
poudaril župan Globočnik.

Ob tem pa so na mini-
strstvu za zdravje poudari-
li, da projekta gradnje regij-
ske bolnišnice nimajo v na-
črtih razvojnih programov 
niti za letošnje niti za pri-
hodnje leto.

Bo regijska bolnišnica v Radovljici?
31. stran

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Skupščina 
kranjskogorske družbe Hit 
Alpinea je v torek pričako-
vano soglašala s prodajo ne-
premičnin kampa in hote-
la Špik v Gozdu - Martuljku 
in s povečanjem osnovnega 
kapitala družbe Hit Alpinea 
s stvarnim vložkom družbe 
Hit. Družba Hit po preno-
su delnic manjšinskih del-
ničarjev družbe Hit Alpinea 
načrtuje pomembna vlaga-
nja v nadaljnji razvoj desti-
nacije Kranjska Gora, so spo-
ročili z novogoriškega Hita. 
Gre za ukrepe, so pojasnili, s 
katerimi želijo zagotoviti fi-
nančno stabilizacijo družbe 
Hit Alpinea znotraj skupine 
Hit. Celotni osnovni kapital 
družbe bo z vplačilom stvar-
nega vložka v skupnem zne-
sku 1,28 milijona evrov – gre 
za prenos terjatev z družbe 
Hit na družbo Hit Alpinea – 
znašal nekaj manj kot 19 mi-
lijonov evrov. 

Družba Hit Alpinea je v 
zadnjih dveh letih z dosle-
dnim udejanjanjem ukre-
pov procesa prestrukturira-
nja bistveno izboljšala po-
slovne kazalnike in rezul-
tate iz tekočega poslovanja. 
Po prvih ocenah poslovanja 
je družba Hit Alpinea v letu 
2016 prihodke v primerjavi 
z letom prej povečala za 14 
odstotkov, rezultat iz poslo-
vanja pa izboljšala kar za 28 

odstotkov. »Za nadaljnje za-
gotavljanje stabilne finanč-
ne slike družbe, zmanjševa-
nje zadolženosti in finanč-
nih obremenitev iz preteklo-
sti pa so ključnega pomena 
tudi soglasja torkove skup-
ščine za dezinvestiranje in 
povečanje osnovnega kapi-
tala ter potrditev spremem-
be lastniškega ustroja druž-
be Hit Alpinea,« so prepriča-
ni v Hitu.

Družba Hit sicer letos v 
destinaciji Kranjska Gora 
načrtuje izpeljavo investi-
cijskih projektov v višini 
kar 17 milijonov evrov, in 
sicer z namenom nadgra-
dnje turistično-zabaviščne 

ponudbe družb Hit, Hit Al-
pinea in Hit Larix v Kranj-
ski Gori. V začetku pole-
tja tako začenjajo s celovi-
to o prenovo igralniško za-
baviščnega centra Korona, 
pomemben vzvod za po-
večevanje atraktivnosti in 
prepoznavnosti destinaci-
je Kranjska Gora pa vidijo 
tudi v načrtovani preobraz-
bi hotela Špik v tako imeno-
vani »healthness resort«, 
prvi v tem delu Evrope. 
»Gre za koncept, ki gostom 
ob naravnih danostih oko-
lja omogoča spoznanja in 
celovit spekter rešitev za 
izoblikovanje življenjske-
ga sloga za kakovostno in 

zdravo življenje. Resort 
Špik se bo iz hotela za pre-
življanje prostega časa re-
pozicioniral v platformo 
za spreminjaje življenjskih 
navad,« napovedujejo.

Hit Larix bo nadaljeval s 
pogodbenim upravljanjem 
kampa Špik, družba Hit Al-
pinea se bo v prihodnje osre-
dotočila na upravljanje po-
slovanja štirizvezdičnih ho-
telov v središču Kranjske 
Gore. V letošnjem letu si-
cer načrtujejo za dobrega 
pol milijona evrov investicij 
v posodobitev nastanitvenih 
kapacitet, pri čemer bo naj-
večje pozornosti deležen ho-
tel Kompas.

Soglasje za prodajo Špika
Skupščina Hit Alpinee je potrdila prodajo kampa in hotela Špik v Gozdu - Martuljku družbi Hit. Družba 
Hit sicer letos v destinaciji Kranjska Gora načrtuje izpeljavo investicijskih projektov v višini kar 17 
milijonov evrov, od tega bo Hit Alpinea za posodobitev hotelskih kapacitet, predvsem hotela Kompas, 
namenila pol milijona evrov.

Hotel Špik naj bi postal tako imenovani healthness resort, iz hotela za preživljanje prostega 
časa ga preusmerjajo v platformo za spreminjanje življenjskih navad, napovedujejo novi 
lastniki. / Foto: Tina Dokl

Direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar 
meni, da bi bila gradnja nove, moderne bolnišnice 
na drugi lokaciji boljša možnost. »Na obstoječem 
območju gradnja v zadostnem obsegu namreč ni 
mogoča. Kompleks bolnišnice je omejen z državno 
prometnico, strmim pobočjem in potokom. Stari 
objekti so potrebni temeljite energetske in požarne 
sanacije, nadgraditi pa jih ni mogoče,« je dejal.

Radovljica – Klub radovljiških študentov v sodelovanju z Mla-
dinskim dnevnim centrom KamRra v marcu začenja s trime-
sečnim programom predavanj za mlade, ki bo povečal njihovo 
kompetentnost na trgu dela. Usposabljanja bodo zajemala 
različne vsebine, od rokovanja z orodji Microsoft Office do 
obvladovanja stresa, pisanja uspešnega CV-ja itd. Vse delav-
nice so brezplačne. 

Brezplačne delavnice za mlade
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Med dijaki, ki so program Teh-
niške gimnazije predstav ljali 
devetošolcem in njihovim 
staršem, smo srečali Aljaža 
Mediča, dijaka 1. letnika, in 
dva dijaka 3. letnika - Nejca 
Primca in Aljaža Kolarja.
Aljaž Medič: »Za Tehniško gi-
mnazijo sem se odločil, ker mi 
omogoča poleg obilice splo-
šnega znanja tudi veliko stro-
kovnih znanj. Zame je po-
membno, da se Tehniška gi-
mnazija zaključi s splošno ma-
turo, ki omogoča vpis na ka-
terikoli nadaljnji študij. Izbir-
no strokovno področje si iz-
beremo šele po 1. letniku in da 
je naša odločitev lažja, se lah-
ko v prvem letniku vpišemo 
na razne krožke, kot so pro-
gramiranje v C#, elektroteh-
nični krožek, 3D programira-
nje ipd. Vesel sem, da sem se 
skupaj s skupino sošolcev na 
Tehniški gimnaziji lahko vklju-
čil v projekt Mednarodno pri-
znanje za mlade, ki mi poma-
ga pri postavljanju in uresniče-
vanju ciljev na področju spret-
nosti, športa, prostovoljstva in 
odprav. Moja šola mi je všeč, 
ker nudi kvaliteten pouk, ima 
izkušene profesorje, izvrstno 
malico in Wi-Fi.«
Aljaž Kolar: »Da se bom vpi-
sal na Tehniško gimnazijo, 
sem se odločil v devetem ra-
zredu OŠ. Zelo me je zanima-
lo računalništvo, želel pa sem 
opravljati splošno maturo na 
gimnazijskem programu, da 
bi lahko nadaljeval izobra-
ževanje na univerzitetnem 
nivoju. Izbira Tehniške gim-
nazije je bila dobra odloči-
tev. S profesorji se dobro ra-
zumemo, in če potrebujem 
kakršno koli pomoč, se lahko 
brez zadržkov obrnem na-
nje in tudi na našo ravnatelji-
co. Zelo všeč mi je tudi to, da 
je pri urah angleščine z nami 
tudi naravna govorka angle-
škega jezika Helen Asher. Ko 
nisem v šoli, se ukvarjam s 
programiranjem. Od doma 
programiram za mednaro-
dno podjetje, ki se ukvarja z 
izdelavo računalniških igric 
(Hypixel). Lansko leto sem 
na računalniškem tekmova-
nju osvojil zlato prizna nje. 
Upam, da mi bo to uspelo 
tudi letos.«
Nejc Primc: »Na Tehniško  gi-
mnazijo sem se vpisal, ker so 
me že v osnovni šoli zanima-
le tehnika, fizika in ostali nara-
voslovni predmeti. Kljub temu 
pa sem hotel pridobiti tudi gi-
mnazijsko splošno izobraz-
bo, zato se mi je zdela Tehni-
ška gimnazija najprimernejša. 
Po treh letih vem, da sem se 
odločil pravilno. Pridobivam 

splošno izobrazbo na nivoju 
gimnazije, učim se dveh tujih 
jezikov, poleg tega pa se v šoli 
ukvarjam še s strokovnim po-
dročjem, ki me zelo zanima, 
to je elektrotehnika. Všeč mi je 
tudi to, da so profesorji ve dno 
pripravljeni pomagati, poseb-
no to velja pri strokovnih pod-
ročjih, kjer v obliki krožkov 
dodamo praktični del, ki ga 
v predmetniku gimnazije ni. 
Zame je zelo pomembno, da 
mi ostane dovolj časa za aktiv-
nosti v prostem času. Pri meni 
so to plezanje, igranje kitare 
ter modelarstvo in prvooseb-
no letenje z modeli letal.«
Ravnateljica Zdenka Varl 
nam je povedala, da Tehni-
ška gi mnazija ŠC Kranj bodo-
čim študentom naravoslov-
ja in različnih področij tehni-
ke nudi tri izbirna področja,  
in sicer elektrotehniko, me-
haniko in računalništvo, in da 
profesorji strokovnih pred-
metov vsebine stroke med-
predmetno prepletajo tudi 
z vsebinami naravoslovnih 
predmetov, zato imajo dijaki 
Tehniške gimnazije Šolskega 
centra Kranj odlično predzna-
nje tudi za študij naravoslovja.
Ravnateljica Tehniške gimna-
zije pravi, da je vesela, da ima 
sodelavce, ki si vzamejo doda-
tni čas tako za najbolj nadar-
jene dijake kot za tiste, ki po-
trebujejo dodatno pomoč za 
osnovna znanja. Eden od pro-
fesorjev Tehniške gimnazije,  
ki z dijaki dosega izvrstne 
uspehe na področju matema-
tike, je Goran Vujović.
Goran Vujović: »Razvoj tehno-
logije je skokovit. Od prihoda 
računalnikov, opremljenih s 
hitrim internetom, ki omogo-
ča relativno poceni dostop do 
izobraževalnih vsebin, do da-
našnjega dne, ko se spogle-
dujemo z umetno inteligen-
co, je minilo zgolj 20 let. Vse 
to ima ogromen vpliv tudi na 
šolski sistem.  
Projekt Posodobitev gimna-
zijskih programov je prine-
sel posodobljene učne na-
črte.  Prioritetna področja 
posodab ljanja na naši Teh-
niški gimnaziji so  timsko po-
učevanje, aktivne metode 
dela in učenje učenja. V po-
sodobljenem učnem načr-
tu za matematiko  je pose-
bej omenjena uporaba IKT 
pri pouku, če  to pomeni do-
dano vrednost k pouku ma-
tematike. 
V tretjem letniku računalni-
ške smeri tehniške gimnazi-
je spodbujam dijake, da na-
pišejo in v razredu predstavi-
jo programsko kodo, ki izvaja 
določen algoritem, ki ga sicer 

pri pouku  izvedemo s kredo 
na tabli. Dijaki lahko za  veri-
fikacijo rezultatov pri pouku 
uporabljajo aplikacije s pa-
metnega telefona.«
Ravnateljica je ponosna na re-
zultate, ki so jih učitelji Tehni-
ške gimnazije dosegli v osem-
najstih letih izvajanja progra-
ma. V tem času se je veliko biv-
ših dijakov odločilo za študij 
naravoslovja in različnih po-
dročij tehnike in brez težav 
našlo zaposlitev doma ali v tu-
jini. Tako eden od bivših dija-
kov Tehniške gimnazije svoje 
poklicne sanje živi v Oxfordu, 
kjer je zaposlen v tovarni BMW.
Na Tehniški gimnaziji se ve-
liko dijakov odloči za izbir-
no strokovno področje me-
hanika in nekateri med nji-
mi se za to področje odloči-
jo tudi zaradi tega, ker si že-
lijo postati piloti. Ravnatelji-
ca je predstavila dva bivša di-
jaka, ki sta bila tudi vrhunska 
športnika, veslača, danes pa 
sta uspešna pilota. Vito Gali-
čič je pilot Adrie Airways, Ur-

ban Ulčar pa je kot pilot za-
poslen pri Slovenski vojski.
Vito Galičič: »Skupni interes in 
zanimanje za letalstvo  naju je 
z Urbanom povezalo v 5. ra-
zredu – oba z isto željo, po stati 
pilot. Od takrat dalje naju je ta 
želja povezala na vseh področ-
jih, tako v prijateljstvu, špor-
tu kot tudi na skupni študijski 
poti. Po končani osnovni šoli 
sva se odločila, da nadaljuje-
va izobraževanje na Tehniški 
gimnaziji Kranj. Za to šolo sva 
se odločila, ker slovi po dob-
rih profesorjih in visokem ni-
voju izobraževanja, ki naju je 
dobro pripravilo na študij. Vse 
to se je na koncu potrdilo z us-
pešno zaključenim študijem 
strojništva in seveda izpolnit-
vijo življenjske želje – postati 
pilot. Poleg obiskovanja Teh-
niške gimnazije sva se ukvarja-
la tudi s športom in šola nama 
je vedno omogočala nemo-
teno treniranje. Bila sva člana 
slovenske veslaške reprezen-
tance, kjer sva osvojila srebrno 

medaljo na svetovnem prven-
stvu. Sedaj sva pilota, Urban 
vojaškega helikopterja, jaz pa 
v Adrii Airways. 
Poleg službe še vedno ohra-
njava stik s športom, kar do-
kazuje lanski uspeh, ko sva v 

dvojnem dvojcu postala sve-
tovna veteranska prvaka. Vse-
kakor vsem mladim svetujeva 
izobraževanje na Tehniški gim-
naziji. Z izkušnjami in znanjem, 
ki ga lahko ponudijo profesorji, 
si lahko vsak posameznik pos-
tavi odlične temelje za osebno 
in življenjsko pot.« 
Dokaz za prepletenost vsebin 
stroke in naravoslovja na Teh-
niški gimnaziji so tudi dijaki, ki 
se odločijo za študij, ki je po-
vezava obeh področij. Eden 
med njimi je Domen Balantič, 
ki je bil izvrsten dijak Tehniške 

gimnazije, danes pa odličen 
študent matematike in raču-
nalništva.
Domen Balantič: »Znanje in 
veščine, usvojene med šola-
njem na Tehniški gimnaziji, 
mi olajšujejo iskanje in razi-

skovanje vzporednic med ra-
čunalništvom in matemati-
ko na Fakulteti za računalni-
štvo in informatiko na Uni-
verzi v Ljub ljani. Lepi spomi-
ni me vežejo na skupne tre-
nutke v okolju, kjer sem zorel 
tudi osebnostno, ne samo na-
predoval v znanju. Pridobitev 
želenih certifikatov s področ-
ja računalništva, udeležba na 
tekmovanju SLO-Skills, na ka-
terem smo zasedli ekipno 3. 

mesto, ekskurzije v nemško 
govoreče dežele, zaključna 
ekskurzija po državah bivše 
Jugoslavije in obiski gledališč 
so samo nekateri izmed mno-
gih lepih trenutkov, ki sem jih 
doživel med obiskovanjem 
Tehniške gimnazije.«
Ravnateljica Zdenka Varl kot 
prednost Tehniške gimnazi-
je poudarja tudi vključeno-
st dijakov v različne medna-
rodne in državne projekte. 
Zadnji dve leti so dijaki 2. in 
3. letnika Tehniške gimnazije 
vključeni v mednarodni pro-
jekt Youth Start – Izzivi pod-
jetnosti za mlade. Vodja šol-
skega projektnega tima Dari-
ja Kramarič nam je povedala, 
da je cilj mednarodnega pro-
jekta kompetenco samoini-
ciativnosti in podjetnosti in-
tegrirati v pouk. 
Darija Kramarič: »Zastavili 
smo si cilje, ki za vse nas pred-
stavljajo izzive. Od razvijanja 
kritičnega mišljenja, timske-
ga dela in proaktivnega ve-
denja dijakov bi radi njihove 
najboljše podjetniške ideje 
uresničili v naši šolski praksi. 
Na ta način bomo bodočim 
dijakom lahko nudili še bolj-
še pogoje za razvijanje pod-
jetniške kompetence.« 
Za zaključek nam je ravna-
teljica Tehniške gimnazije 
Zdenka Varl povedala, da so 
ponosni na svoje dijake, ki v 
šoli in na tekmovanjih dose-
gajo izvrstne uspehe.  Rav-
nateljica z veseljem govo-
ri tudi o spoštljivi šolski kli-
mi, ki jo na Tehniški gimnazi-
ji sooblikujejo dijaki, njihovi 
straši in učitelji. Zaradi vsega 
tega dijaki Tehniške gimnazi-
je na splošni maturi dosega-
jo izvrstne rezultate. Lanska 
generacija maturantov je do-
segla 100–odstotni uspeh.

Tehniška gimnazija Šolskega centra Kranj  
dijakom nudi optimalno pripravo na študij  

naravoslovja in tehnike
Na letošnjem informativnem dnevu smo se pogovarjali z ravnateljico Tehniške gimnazije ŠC Kranj,  

dvema profesorjema in skupino njihovih sedanjih in bivših dijakov.

Urban Ulčar, pilot, zaposlen pri Slovenski vojski

Vito in Urban na  
veteranskem svetovnem 
prvenstvu

Vito Galičič, pilot, zaposlen 
pri Adrii Airways

Domen Balantič,  
študent matematike in  
računalništva

Združeni smo nepremagljivi. Darija Kramarič, prof. bio., ravnateljica Zdenka Varl, Aljaž 
Kolar, Aljaž Medič, Goran Vujović, prof. mat., in Nejc Primc (od leve proti desni).O
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Ana Šubic

Kranj – Na Gimnaziji Kranj 
so se ta teden lotili obno-
ve električne napeljave, pri 
tem pa so v torek sredi dne-
va povsem naključno nale-
teli na dragoceno najdbo. 
Ko je električar Rok Cigale 
na hodniku v pritličju začel 
kopati vdolbino za električ-
no omarico za luči, je udaril 
v lep kamen, v niši za njim 
pa se je skrivala bakrena ška-
tla z dokumenti iz leta 1897, 
ko je bila stavba tudi zgra-
jena, mošnjičkom s kovan-
ci in časopisnimi članki iz 
tistega časa. »Očitno so ška-
tlo vzidali v steno ob gradnji 
stavbe,« je ugotavljal ravna-
telj Gimnazije Kranj Fran-
ci Rozman in dodal, da so 
imeli zelo veliko srečo, da so 

prav tam predvideli električ-
no omarico. »Tako smo naš-
li časovno kapsulo. Mislim, 
da smo odkrili zelo dragoce-
no stvar.«

O odkritju so nemudoma 
obvestili kranjsko območno 
enoto zavoda za varstvo kul-
turne dediščine. Konserva-
torka Nika Leben jim je na-
ročila, naj se ničesar več ne 
dotikajo, najdbo pa si je nas-
lednje dopoldne tudi ogleda-
la, a je ni prevzela. »Hrani-
jo jo na gimnaziji, ker mo-
rajo vsebino dokumentira-
ti, spomenico pa mora pred 
odpiranjem zaradi krhke-
ga papirja najprej pregleda-
ti usposobljeni restavrator 
za papir iz Arhiva Slovenije, 
ki ga bodo prosili za ogled,« 
je po ogledu pojasnila Leb-
nova. Več podrobnosti bo 

znanih sredi prihodnjega te-
dna, ko naj bi gimnazija skli-
cala novinarsko konferenco.

Lebnova se sicer pri svo-
jem delu doslej še ni sreča-
la s podobnim odkritjem: 
»Vem pa, da so bili najdeni 
nekateri dokumenti ob ze-
meljskih delih na lokaciji po 
vojni podrte župne cerkve v 
Poljanah ter v Pocarjevi hiši 
v Radovni. V Kranju smo v 
Prešernovi hiši odkrili dve 
zazidani niši, tista v nadstro-
pju je bila prazna, v pritličju 

pa je šlo za umivalnik oz. le-
seno korito manjših dimen-
zij. Žal Prešernovih roko-
pisov nismo našli, pač pa 
smo v njegovi pisarni pod 
sekundarnim nižjim stro-
pom odkrili izvirni poslikan 
strop, ki danes daje sobi me-
ščanski videz.« Lastnike in 
izvajalce sicer opozarja, da 
je pri delu na kulturni de-
diščini treba delati »v roka-
vicah«, saj so najdbe lahko 
zelo pestre in izpostavljene 
nepopravljivim poškodbam.

Odkrili časovno kapsulo
Na Gimnaziji Kranj so ta teden med obnovo električne napeljave povsem naključno odkrili dragoceno 
najdbo. Med vrtanjem v steno so naleteli na vzidano bakreno škatlo s 120 let staro vsebino.

Ravnatelj Franci Rozman z bakreno škatlo, v kateri so se 
skrivali 120 let stari dokumenti, mošnjiček s kovanci in 
časopisni članki. / Foto: Primož Pičulin

Bakrena škatla z dragoceno vsebino / Foto: Primož Pičulin

Dragocena najdba se je skrivala za lepim kamnom, med 
vrtanjem v steno pa jo je odkril električar Rok Cigale. 
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Jože Košnjek

Begunje – Odšla je tiho, mir-
no, v snu, so zapisali člani 
Avsenikove družine v sporo-
čilu o smrti njihove tako ljub-
ljene in spoštovane mame. 
Odšla je za svojim možem 
Slavkom, ki je umrl julija 
leta 2015, in tudi počivala bo 
ob njem na begunjskem po-
kopališču. Danes od devetih 
naprej se bo mogoče poslo-
viti od nje na Avsenikovem 
domu v Begunjah, ob treh 
popoldne pa bo pogreb na be-
gunjskem pokopališču. 

Brigita, rojena leta 1932 v 
Dolinškovi družini na Brez-
jah nad Tržičem oziroma pri 
Sveti Neži, kot se je takrat ta 
vas imenovala, je bila izjem-
na ženska. S Slavkom Avse-
nikom sta se poročila 28. ju-
nija 1952. Cerkvena poro-
ka je bila na Brezjah, poroč-
no kosilo je bilo pri Jožovcu, 
poročno slavje pa na Brigi-
tinem domu pri Sveti Neži. 
Bila je mati petih otrok, od 
katerih živijo sinovi Slav-
ko, Martin in Gregor, hčerki 

Ireni in Saški pa je leta 1957 
nesreča vzela komaj zače-
ti življenji. Bila je žena, ki je  
skrbela za tri sinove, da so 
odrasli v odgovorne in zre-
le fante, in bila najtrdnej-
ša in najbolj zanesljiva opo-
ra možu Slavku na njegovi 
glasbeni poti. Bil je moj prvi 
in edini fant, je znala pogos-
to reči. Ko je Slavko potoval 
po svetu in igral, je ona odgo-
varjala na pošto, prepisova-
la note in skrbela, da so mo-
ževe in Vilkove viže ohranje-
ne za nas in naše zanamce. 
Z srcem in dušo je bila Av-
senikova. Živela je za Avse-
nikov dom in za Avseniko-
vo glasbo. Muzej in Galeri-
ja Avsenik, Glasbena šola 
Avsenik, glasbene delavnice 
in tekmovanja harmonikar-
jev ter skrb za pisanje in iz-
dajanje knjig o Avsenikih in 
njihovi glasbi so sadovi nje-
nega dela. Spokojno bo poči-
vala v domači zemlji ob svo-
jem prvem in edinem fantu. 
Zasluži si večni mir in spo-
štovanje, saj je za nas nare-
dila vse, kar je mogla. Hvala!

Umrla je Brigita 
Avsenik
Pokopali jo bodo danes ob treh popoldne na 
begunjskem pokopališču.

Brigita in Slavko Avsenik, fotografirana na domačem vrtu 
ob Slavkovi 80-letnici / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri ministrstvu za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti 
pripravljajo reorganizacijo 
delovanja centrov za social-
no delo (CSD), s katero že-
lijo izboljšati učinkovitost 
njihovega delovanja ter po-
nudili kakovostnejše stori-
tve. Spremembe naj bi po-
enotile delovanje centrov 
za socialno delo, razbreme-
nile strokovne delavce, da 
bodo ti imeli več časa za so-
cialno delo, povečale učin-
kovitost in kakovost dela ter 
dostopnost storitev vsem, 

ki jih potrebujejo. Ker želi-
jo v proces reorganizacije 
vključiti različne lokalne 
deležnike, v času od prej-
šnjega meseca do junija 
pri ministrstvu pripravlja-
jo serijo lokalnih posvetov 
v izbranih krajih po Slo-
veniji, na katerih predsta-
vljajo projekt reorganizaci-
je centrov za socialno delo 
ter omogočajo izmenjavo 
mnenj z drugimi deležni-
ki – predstavniki CSD, lo-
kalne skupnosti, stroke, 
nevladnih organizacij, jav-
nih zavodov in uporabni-
kov storitev CSD. V Kranju 
bo posvet v torek, 7. marca, 

od 16. do 18. ure, potekal 
pa bo v sejni sobi Občine 
Kranj.

Reorganizacijo bosta 
predstavili dr. Anja Kopač 
Mrak, ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, in Ta-
nja Amon, v. d. generalnega 
direktorja direktorata za so-
cialne zadeve. Dogodek bo 
povezoval moderator mag. 
Darko Krajnc, predsednik 
Rejniškega društva Slove-
nije. Navzoče bo pozdravil 
tudi kranjski župan Boštjan 
Trilar.

Posvet je odprt za javnost 
in je namenjen predstavitvi 

projekta reorganizacije cen-
trov za socialno delo ter iz-
menjavi mnenj s predstav-
niki lokalne skupnosti, stro-
ke, nevladnih organizacij, 
javnih zavodov in uporabni-
kov storitev CSD z območja 
Jesenic, Kranja, Radovljice, 
Škofje Loke in Tržiča. 

Pred posvetom bo ob 11. 
uri ministrica Anja Kopač 
Mrak prisotna tudi na prire-
ditvi ob predstavitvi Večge-
neracijskega centra Kranj, 
Ulica talcev 7. Projekt so-
financirata ministrstvo za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad. 

Spremembe na centrih za socialno delo
V torek bo posvet o reorganizaciji delovanja centrov za socialno delo tudi v Kranju.

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
začenja pomembno investi-
cijo v gradnjo vodovoda na 
območju Planine pod Go-
lico. Pred dnevi je bilo ob-
javljeno javno naročilo za 
izvajalca del za prvo fazo. 
»Zgrajen bo nov vodovod z 
zajetjem in vodohranom za 
območje Betela. Območje 
se trenutno oskrbuje s pi-
tno vodo iz zasebnega vodo-
voda. Dolžina novega vodo-
voda bo dva tisoč metrov,« 
je povedal župan Jesenic 
Tomaž Tom Mencinger. 
Dela naj bi potekala letos in 

prihodnje leto, novo vodno 
zajetje pa bo kasneje omo-
gočalo tudi oskrbo s pitno 
vodo za celotno območje 
naselja Planina pod Golico, 
za kar bo sicer treba pridobi-
ti še projektno dokumenta-
cijo. Ta bo izdelana letos in 
prihodnje leto, nadaljevanje 
investicije pa je predvideno 
v letu 2019. »S celotno grad-
njo vodovoda bo rešena vo-
dooskrba območja, saj letno 
nastajajo težave z zagotovi-
tvijo zadostnih količin kva-
litetne pitne vode. Celotna 
vrednost projekta presega 
800 tisoč evrov,« je še pove-
dal župan.

Rešitev problemov z vodo 
v Planini pod Golico
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2–5 zavitkov – 7,09 EUR za zavitek  
+ stroški poštnine

6 in več zavitkov – 5,42 EUR za zavitek 
+ stroški poštnine

V ZAVITKU JE 40 VREČK, KAR ZADOŠČA ZA MESEC DNI!
Mešanica čaja ČANG ŠLANG je slovenski izdelek. Je ena od 

uspešnic MISTRA DŽIRLA, ki se prodaja po celem svetu.

NAROČILA TEL.: 01 29 260 20
              01 29 260 21
MISTER DŽIRLO, PP 10, 1000 LJUBLJANA, e-pošta: info@dzirlo.com

NAROČILA ZA HRVAŠKO tel.: 099/415 33 33
NAROČILA ZA BIH tel.: 061 510 404

• ČANG ŠLANG je hrana!
• Popolnoma je neškodljiv!
• Pijemo ga lahko brez prekinitve!
•  ČANG ŠLANG nima nikakršnih škodljivih 

učinkov na organizem ne glede na dolžino 
uporabe!

•  Vsi dosedanji izdelki za hujšanje (vitaminske 
tablete, dietetični preparati, proteini, čaji) 
so pomagali pri hujšanju, ne pa tudi pri 
vzdrževanju idealne telesne teže.

ZAKAJ?
Pomožnih zdravilnih sredstev dietetičnih izd el
kov ne smemo uživati neomejeno dolgo, da ne 
bi škodovali organizmu. V tem vmesnem času 
pa se nam znova naberejo kilogrami … In efekt 
jojo je tu! Če pijemo čaj ČANG ŠLANG, tega učin
ka ni, kajti čaj je hrana, ki jo lahko uživamo brez 
premora in brez kakršnihkoli škodljivih posledic 
za organizem. S ČANG ŠLANGOM hujšamo in 
shujšamo zdravo!

Ljudje s preveliko težo niso bolni. Ne potrebujejo zdravil, da bi se 
znebili odvečne teže, kajti na voljo jim je mešanica čaja ČANG ŠLANG, 
O KATEREM VEMO PRAKTIČNO VSE. ČANG ŠLANG je sestavljen iz 
posebnih zelišč evropskega porekla po kitajski recepturi. Kitajska 
tradicija pitja čaja je zelo stara. Že tisočletja so Kitajci izbirali in 
mešali različne zeli, ki so jih gojili na deviško čistih travnikih, in 
dobili ubrano mešanico, ki zelo blagodejno deluje na človeško telo 
in duha. Ena od številnih mešanic je tudi ČANG ŠLANG, znana že več 
kot 1700 let. Z rednim pitjem tega čaja uravnavamo telesno težo in 
splošno stanje organizma. Čaj uravnava telesno težo in pripomore k 
psihičnemu ravnotežju. Le zdrav človek je srečen človek. Zato tudi 
vi poskusite mešanico čaja ČANG ŠLANG in se prepričajte o njegov
em blagodejnem vplivu na celotno delovanje organizma, zlasti na 
doseganje želene teže. Prav kmalu boste občutili, da je vaše telo 
postalo lažje, da se lažje gibljete, da lahko uresničite vse, o čemer 
ste sanjali. Nenadoma boste zadovoljni s seboj, s svojim videzom, 
kar bodo opazili tudi drugi. Čaj je namenjen odraslim. Otrokom 
in nosečnicam ga ne priporočamo, ker zmanjšuje telesno težo. Z 
rednim pitjem mešanice čaja ČANG ŠLANG boste mirni, sproščeni, 
kar bo vašemu telesu, utrujenemu in preobremenjenemu s skrbmi, 
prineslo lahke in mirne sanje. Poskusite danes skodelico mešanice 
čaja ČANG ŠLANG in jutri zjutraj si jo boste zaželeli znova. Mešanica 
čaja ČANG ŠLANG je zaščitena.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Prostovoljno gasil-
sko društvo Zalog je v špor-
tni dvorani v Cerkljah or-
ganiziralo že osmo tekmo-
vanje v spajanju sesalnega 
voda in tekmovanje napadal-
cev. Kot nam je povedal pred-
sednik društva Miha Škra-
bar, so še posebno zadovolj-
ni, da jim je uspelo povečati 
število ženskih ekip, ki se je 
v preteklih letih gibalo okoli 
dvajset, tokrat pa so jih naš-
teli kar 35. Skupaj s 37 mo-
škimi ekipami je bilo to naj-
večje gasilsko tekmovanje 

na Gorenjskem. »Udeležba 
je bila fenomenalna, pred-
vsem pri ženskah, kar tudi 
kaže na to, da je vsaj v tek-
movalnem smislu gasilstvo 
vse bolj priljubljeno tudi pri 
dekletih,« je še dodal Miha 
Škrabar.

Domačini so na koncu za-
sedli tretje mesto, domačin-
ke pa četrto. Tekma je bila 
ena izmed šestih, ki jih raz-
pisuje Gasilska zveza Slove-
nije in hkrati tudi zadnja v 
sklopu petih za prehodni po-
kal Gorenjske v spajanju se-
salnega voda. V skupnem se-
števku sta med člani prvo in 

drugo mesto zasedli kar dve 
ekipi iz Zaloga (Z1 in F9), 
tretja je bila ekipa Sovodenj 
B. Med članicami pa so zma-
gala dekleta iz zaloške ekipe 
6K, druge so bile članice Be-
gunje A, tretje mesto pa je 
pripadlo ekipi Sovodenj 6M.

Dobri rezultati zaloških ga-
silcev so v veliki meri rezul-
tat dobrega dela z mladimi in 
trdega treninga, je prepričan 
predsednik društva, ki se že 
pripravlja na naslednje pro-
jekte, med drugim tudi tra-
dicionalno gasilsko veselico, 
ki bo med prvomajskimi pra-
zniki v Zalogu.

Uspeh zaloških gasilcev
Nedavno je v Cerkljah potekalo največje gasilsko tekmovanje na Gorenjskem.

Za gasilstvo se odloča vse več deklet. Na tekmovanju v Cerkljah so našteli kar 35 ekip 
članic. / Foto: Gašper Rahne

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Za občino Šenčur 
storitve pomoči na domu 
izvaja Dom upokojencev 
Kranj. Direktorica Zvonka 
Hočevar je občinskim svetni-
kom pojasnila, zakaj predla-
gajo nekoliko višjo ceno teh 
storitev. Že lani je pomoč na 
domu v Šenčurju močno na-
rasla, še predlani je pomoč 
potrebovalo 14 ljudi, sedaj jih 
je že 28, zato predlagajo, da bi 

jih obiskovale štiri oskrboval-
ke, da bodo lahko pokrili vse 
potrebe in ne bo treba uves-
ti čakalne liste. Normativ na 
posamezno oskrbovalko je 
98 ur, vsaka od njih bo lah-
ko v občini Šenčur oskrbela 
šest do sedem uporabnikov. 
Ekonomska cena storitve se 
je z lani sprejetih 18,56 evra 

povečala na 19,31 evra, pred-
vsem zaradi zakonskih razlo-
gov (lani sproščenih napre-
dovanj, višjega regresa, pove-
čanih prispevkov za socialno 
varstvo za dodatno pokojnin-
sko zavarovanje, večjih do-
datkov za delovno dobo, od-
pravnin). Svetniki na pred-
log niso imeli pomislekov, 
dali so soglasje k novi, za 75 
centov višji ceni. Za uporab-
nika bo ob delovnikih ura 
pomoči na domu stala 5,63 

evra, ob nedeljah 7,86 in ob 
praznikih 8,23 evra. Občina 
ekonomsko ceno te storitve 
subvencionira v višini 70 od-
stotkov. Ob tej temi se je ob-
činskim svetnikom predsta-
vila tudi nova vodja pomoči 
na domu v kranjskem domu 
upokojencev Jelka Humar, 
ki je zadovoljna z dobrimi 

odzivi iz občine Šenčur in 
pripravljenostjo, da svojim 
prebivalcem omogočijo, da 
čim dlje lahko ostajajo v do-
mačem okolju. 

Da so v občini Šenčur s 
storitvami zadovoljni, je po-
trdil tudi župan Ciril Kozjek. 
Za pomoč na domu so ime-
li tudi drugo ponudbo, a os-
tajajo pri sedanjem ponu-
dniku, Domu upokojencev 
Kranj, ker svojega pač nima-
jo. Zvonka Hočevar je me-
nila, da doma upokojencev 
v Šenčurju tudi v prihodnje 
najbrž ne bo, veseli pa bi bili, 
če bi na tem območju kako 
stanovanjsko hišo name-
nili za varstvo manjše sku-
pine dementnih oseb. Že 
lani izraženo željo podpira-
jo tudi v Šenčurju, župan pa 
le ni povsem prepričan, da 
lastnega doma starostnikov 
v občini ne bo. Če bodo dobi-
li investitorja, bi bila tudi ta 
želja uresničljiva, saj potre-
be obstajajo, o čemer priča-
ta polna domova v sosednjih 
občinah (Kranj in Cerklje), 
kjer še naprej ostajajo tudi 
čakalne vrste. 

Pomoči na domu vse več
Občinski svet v Šenčurju je potrdil nekoliko višjo ceno storitev pomoči na 
domu. Število uporabnikov se je podvojilo, odslej jih bodo obiskovale štiri 
oskrbovalke.

Aleš Senožetnik

Komenda – V naseljih Gmaj-
nica, Gora, Podboršt in Mla-
ka bodo predvidoma že v 
prvi polovici leta začeli z ob-
novo dotrajanega vodovoda. 
Kot pojasnjujejo v Komen-
di, je obnova nujna zaradi 
naraščanja stroškov vzdrže-
valnih del dotrajanega vodo-
voda, ki je še iz azbestnih ce-
vovodov, poleg tega beleži-
jo tudi vodne izgube. Pred-
videna je sanacija sekun-
darnih odcepov vodovoda v 
skupni dolžini 2921 metrov. 
Z obnovljenim vodovodom 
bodo imeli prebivalci na 125 
hišnih priključkih urejeno 
oskrbo s pitno vodo, kar ob 
povprečni velikosti gospo-
dinjstva predstavlja približ-
no 375 prebivalcev.

Vrednost investicije, ki jo 
bodo v Komendi krili iz ob-
činskega proračuna, zna-
ša dobrih 622 tisoč evrov (z 

DDV). Ker vrednost investici-
je presega petsto tisoč evrov, 
sta potrebni priprava doku-
menta identifikacije in inve-
sticijskega projekta, ki so ga 

že pripravili, ter investicijski 
program, ki ga je na februar-
ski seji potrdil občinski svet. 

Kot je povedala priprav-
ljavka investicijskega pro-
grama Martina Magajna, so 
hišni priključki do vodome-
ra že upoštevani v investici-
ji. »Lastniki bodo imeli tako 
strošek le, če bi želeli ume-
stiti nov vodomerni jašek, ki 
pa ni nujno potreben, ker bo 

izvajalec med izvedbo zago-
tavljal, da bo mogoča ume-
stitev tudi na obstoječ vodo-
merni jašek,« je dodala Mar-
tina Magajna. Prav tako ni 
možno znižanje investicij-
skih stroškov, ker v občini is-
točasno poteka izgradnja ka-
nalizacijskega sistema, zara-
di težjega ločevanja obeh in-
vesticij, zaradi česar bi bila 
lahko ogrožena kohezijska 
sredstva.

»Investicija se je pričela v 
začetku leta 2017 z izdela-
vo in potrditvijo dokumen-
ta identifikacije in investicij-
skega projekta. V istem letu 
se predvideva tudi izvedba 
gradbenih del in zaključek 
projekta,« še pojasnjujejo v 
investicijskem programu.

Po sprejetju investicijske-
ga programa in s tem zago-
tovljene finančne konstruk-
cije bodo na komendski ob-
činski upravi pristopili k iz-
boru izvajalca gradbenih del. 

V Komendi bodo obnovili 
dotrajani vodovod
Komendski občinski svetniki so potrdili investicijski program za obnovo 
vodovoda v Komendi. Začetek del predvidevajo že spomladi.

Ekonomska cena storitve pomoči na domu se je 
povečala na 19,31 evra, za uporabnika bo ob delovnikih 
ura pomoči na domu stala 5,63 evra, ob nedeljah 7,86 
in ob praznikih 8,23 evra. Občina ekonomsko ceno te 
storitve subvencionira v višini 70 odstotkov.

S sanacijo dotrajanega 
vodovoda v vrednosti 
622 tisoč evrov z DDV 
bodo imeli prebivalci na 
125 hišnih priključkih 
urejeno oskrbo s pitno 
vodo.
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Kranj – Tudi na Gorenjskem je vse več ljudi brez zdravstvenega 
zavarovanja in si tako ne morejo privoščiti obiska pri zdrav-
niku. Zato so se v Kranju na pobudo direktorja Gasilsko-re-
ševalne službe Kranj Tomaža Krišlja odločili, da odprejo pro 
bono ambulanto. Poimenovali so jo Fajdigova ambulanta, 
prostore bo imela v prenovljeni nekdanji metadonski ambu-
lanti poleg zdravstvenega doma v Kranju, odprli pa jo bodo 
ta ponedeljek, 6. marca.

Prva pro bono ambulanta na Gorenjskem

Jasna Paladin

Kamnik – Mesec dobrodel-
nosti, kot so ga znova poime-
novali, bodo kamniški štu-
dentje začeli ta konec tedna 
s Pohodi na Sv. Primoža, ki 
se bodo na to priljubljeno 
pohodniško točko nad Ka-
mnikom odvijali od danes, 3. 
marca, od 16. ure pa vse do 5. 
marca prav tako do 16. ure. 
»Vseh 48 ur bo na poti poto-
vala zastava ŠKK in z njo ak-
tivisti. Kdor se nam bo prid-
ružil, nam ne bo delal samo 
družbe, temveč bo s svojim 
podpisom v knjigo prispe-
val 0,50 evra v dobrodelne 
namene,« nam je povedala 
Ana Dolenec iz Študentske-
ga kluba Kamnik in doda-
la, da se jim bo na poti letos 
pridružil tudi predsednik 

države Borut Pahor, in si-
cer v soboto, 4. marca, ob 14. 
uri, ko se bodo skupaj z os-
talimi društvi, organizacija-
mi, politiki, športniki in dru-
gimi lokalnimi osebnostmi 
odpravili proti vrhu.

Do konca meseca bodo 
pripravili še druženje s kam-
niškimi gasilci in obiskoval-
ci Dnevnega centra v nekda-
njem Alpremu, na katerem 
bodo zbirali prostovoljne 
prispevke za PGD Kamnik, 
dobrodelni bovling turnir, 
Tržnico slaščic in dobrodel-
ni turnir v odbojki.

Zbrana sredstva bodo 
tudi letos podarili social-
no ogroženim posamezni-
kom, družinam ter tudi ži-
valim iz občine Kamnik 
in širše. Na zbirnih mes-
tih bodo namreč ves mesec 

zbirali hrano, igrače in dru-
ge potrebščine za živali, v 
Komendi pa bo na osnovi 
šoli potekala akcija zbiranja 

šolskih potrebščin. Mesec 
dobrodelnosti bodo skleni-
li na zaključni prireditvi, v 
soboto, 8. aprila.

Dobrodelni kamniški študenti
V Študentskem klubu Kamnik bodo tudi letos marca pripravili vrsto dobrodelnih dogodkov,  
na enem od njih se jim bo v soboto pridružil tudi predsednik države Borut Pahor.

Dobrodelni marec se bo začel s pohodi na Sv. Primoža nad 
Kamnikom.

Odgovor na komentar novi-
narke Suzane P. Kovačič z 
naslovom Naklo: Večina sve-
tnikov za podražitev (Gorenj-
ski glas, 6. 12. 2016) in na 
odgovor Marjana Babiča, OO 
SLS Naklo, z naslovom Ve-
čina svetnikov za podražitev 
(Gorenjski glas, 10. 2. 2017) 

Svetniki občine Naklo so na 
septembrski seji s sedmimi gla-
sovi za in šestimi proti potrdili 
povišanje cen komunalnih sto-
ritev. Ta je sicer prinesla skoraj 
70-odstotno povišanje cen, kar 
je povzročilo nekaj nezado-
voljstva pri občanih. Svetniki 
SLS trdijo, da bi bila cena na 
položnicah lahko nižja, če bi 
se občina odločila za subven-
cioniranje dela teh stroškov, a 
smo ta predlog zavrnili. Nujno 
namreč potrebujemo sredstva 
za investicije v občini, ki bodo 
občanom bistveno izboljšale 
pogoje za življenje. 
Kljub vsemu je prav, da odloči-
tev za podražitev komunalnih 
storitev dobi pravo zgodbo, 
s pravim ozadjem. Svetniki 
SLS, ki danes tej podražitvi 
nasprotujejo, so se namreč 
leta 2006, ko so se s prejšnjim 
županom na čelu odločili za 
gradnjo nove čistilne naprave 
in ostale infrastrukture, za-
vestno odločili za povišanje 
stroškov teh storitev. Vsi danes 
povečani stroški za občane so 
namreč posledica nove, sodob-

Odgovor

PREJELI SMO nejše infrastrukture. To seveda 
nujno potrebujemo, prav pa je, 
da se tudi vsi zavedamo, da so 
stroški vzdrževanj nove infra-
strukture in njena amortizaci-
ja povezani s stroški. 
Zato je prav, da se nihče od 
svetnikov ne spreneveda. Vse te 
odločitve so bile namreč spreje-
te za boljše življenje občanov v 
Naklem. In vse te odločitve so 
jasno pomenile, da se bodo tudi 
stroški življenja v Naklem po-
višali. Zavestno smo se odločili 
za sodobnejšo infrastrukturo 
in z njo povezane stroške. In 
prav je tako, saj smo sodobna 
občina, ki svojim občanom želi 
nuditi standard, ki jim pritiče. 
Je pa res, da se bodo tudi stro-
ški komunalnih storitev z leti 
spet zniževali, saj se bo višina 
amortizacije nižala. In to se 
bo takrat tudi poznalo na po-
ložnicah občanov. 
Prav je še, da vas, dragi občani, 
pomirim še z enim dejstvom. V 
občini Naklo nas v prihodnjih 
letih čaka še precej pomembnih 
investicij. Ena od pomembnej-
ših je gradnja infrastrukture, ki 
bo omogočala varnost na na-
ših cestah, predvsem za naše 
otroke. In za vse te investicije 
potrebujemo veliko sredstev, ne-
kaj jih bomo skušali pridobiti 
tudi na evropskih razpisih. Res 
pa je tudi, da se približno pet 
odstotkov od stroška omrežni-
ne, ki ga plačujemo Komunali 
Kranj, vrne v naš proračun. In 
tudi ta sredstva se bodo porabi-
la za nujno potrebne investicije 
v občini.  

Župan Marko Mravlja

Maja Bertoncelj

Medvode – V Medvodah so 
odprli peti Zlati kotiček v 
Sloveniji, ki ima prostore v 
Mercator centru. Je prvi tak-
šen kotiček na Gorenjskem. 
Omogočil ga je Mercator v 
sodelovanju z Zlato mrežo 
s podporo Občine Medvo-
de in Javnega zavoda Soto-
čje Medvode.

Zlati kotiček je namenjen 
druženju, medgeneracijske-
mu sodelovanju in izobra-
ževanju starejših. Je dobro 
opremljen. Za vse, ki jih ve-
seli brskanje po spletu ali se 
tega želijo naučiti, so na vo-
ljo računalniki, za branje so 

v njem dnevni časopisi in iz-
menjevalnica knjig. Pros-
tor je opremljen z oglas-
no desko za redno obvešča-
nje o različnih dogodkih in 
aktivnostih ter za spremlja-
nje pobud in želja uporab-
nikov. Aktivnosti soobliku-
jejo udeleženci sami, zato je 
vsak Zlati kotiček po vsebini 
dogajanj različen in odseva 
značilnosti okolja ter intere-
se in naravo ljudi. Poleg žu-
pana Medvod Nejca Smoleta 
so ga odprli še predsednica 
Društva upokojencev Med-
vode Marija Tome, Andreja 
Možina iz družbe Mercator 
in vodja projekta Zlata mre-
ža Eva Jelnikar Mrak.

V Medvodah prvi Zlati 
kotiček na Gorenjskem

Odprtja Zlatega kotička v Medvodah so se udeležili številni, 
največ pa je bilo upokojencev, ki so tudi zapeli. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Od 1. mar-
ca velja nov parkirni režim 
tudi na dopolnilnem parki-
rišču na Pogorišču, kjer naj 
bi prednostno parkirali po-
slovni uporabniki in oko-
liški stanovalci. Za najem 
je vladalo veliko zanimanje 
med prebivalci in lastniki ali 
najemniki lokalov v starem 
mestnem središču, zato so 

se na občini odločili, da je 
to parkirišče zgolj dopolni-
lo osnovnemu parkirišču na 
Nunskem vrtu.

Za najeta parkirna mes-
ta so najemniki sklenili na-
jemne pogodbe za točno do-
ločeno parkirno mesto, dobi-
jo tudi čisto novo dovolilnico. 
Stara nalepka za dostop v sta-
ro mestno jedro na parkiri-
šču na Pogorišču po 1. marcu 
ni več veljavna. Letni najem 

parkirnega mesta znaša 180 
evrov. Namenska parkirišča 
za stanovalce mestnega jedra 
so na Nunskem vrtu zgradi-
li leta 2012, 176 parkirnih 
mest je bilo najprej name-
njenih zgolj upravičencem 
iz starega mestnega jedra. 
Zaradi slabše zasedenosti so 
leto dni pozneje parkirišče 
ponudili vsem potencial-
nim uporabnikom (stanoval-
cem izven območja za pešce, 

zaposlenim v mestnem sre-
dišču ...). Za parkiranje na 
Nunskem vrtu upravičenci 
potrebujejo letne dovolilni-
ce, njihova cena je 100 evrov. 
Parkirišče je zaprtega tipa in 
je dostop mogoč le z uporabo 
brezkontaktnih kartic. Zava-
rovano je s potopnim stebrič-
kom in zapornicama, ob iz-
daji dovolilnice pa upravičen-
ci prejmejo tudi natančna na-
vodila za uporabo parkirišča. 
Za pridobitev dovolilnice za 
parkiranje na Nunskem vrtu 
za leto 2017 je treba na obči-
no vložiti vlogo. 

Nov režim tudi na Pogorišču

Škofja Loka – Od 1. marca Finančna pisarna Škofja Loka de-
luje na novi lokaciji. Z nekdanje lokacije na Kapucinskem trgu 
se je preselila v nove prostore na Upravni enoti Škofja Loka, 
Poljanska cesta, 2. nadstropje, soba 214. Uradne ure ostajajo 
nespremenjene: odprta je vsako sredo v mesecih januar, febru-
ar, april in junij, vsako prvo in tretjo sredo v mesecih marec, 
maj, september, oktober, november in december, in sicer od 7. 
do 12. in od 13. do 17. ure, julija in avgusta pa je zaprta. Pisarno 
so namenu skupaj s sodelavkami predali Jana Ahčin, generalna 
direktorica Finančne uprave Republike Slovenije, Julijana Povše, 
direktorica Finančnega urada Kranj, in  Miha Ješe, župan občine 
Škofja Loka. »Finančna pisarna v Škofji Loki v času uradnih ur 
beleži izjemno visoko število strank, saj pokriva Škofjo Loko z 
velikim zaledjem v obeh dolinah oziroma območje štirih občin. 
V prijaznejših in bolj urejenih prostorih bo zavezancem omogo-
čena boljša dostopnost do storitev na enem mestu,« ob odprtju 
nove pisarne sporočajo z Občine Škofja Loka.

Finančna pisarna v novih prostorih

Ob odprtju nove finančne pisarne v prostorih Upravne 
enote Škofja Loka

Tunjice – Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice vabijo na 
tradicionalen praktičen prikaz spomladanskega obrezovanja 
sadnega drevja in jagodičevja, ki bo jutri, 4. marca, ob 9. uri pri 
podružnični šoli v Tunjicah. Kako pravilno obrezati drevje, da 
bo bogato obrodilo, in druge koristne informacije ob začetku 
del na vrtu bo z zbranimi delil doktor agronomije Jan Bizjak.

Prikaz obrezovanja sadnega drevja

Škofja Loka – V okviru programa ženskega podjetništva Ra-
zvojna agencija Sora iz Škofje Loke pred dnevom žena vabi na 
srečanje z naslovom Koliko vogalov podpiramo ženske v dru-
žinskih podjetjih. Potekalo bo v torek, 7. marca, od 17. do 19.30 
v prostorih Coworking centra Lokomotiva. Dogodek bo vodila 
Tina Kociper, ki predstavlja tretjo generacijo v družinskem 
podjetju Kamen Kociper, predavateljica in predstojnica kate-
dre za management in podjetništvo na Fakulteti za turistične 
študije v Portorožu. Vse ženske v njeni družini so podjetnice, 
kar bo iztočnica za pogovor o ženskem podjetništvu. Srečanje 
je namenjeno ženskam, ki jih omenjena tematika zanima in 
so lahko ustanoviteljice, lastnice, zaposlene v podjetju ali pa 
o začetku družinskega podjetja šele razmišljajo. 

Ženske v družinskih podjetjih
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Restavracija Felsenkeller 
Klagenfurt/Celovec

Smo mlad in motiviran tim. 
Če tudi ti želiš pripomoči k 
uspehu naše delovne ekipe, 
potem se nam pridruži kot
kuhar pripravnik m/ž

(Jungkoch/Beikoch)

Pogoj je uspešno zaključena 
poklicna izobrazba in dobro 
znanje nemščine. Imaš že 
nekaj delovnih izkušenj, 
zdaj pa si želiš zaposlitve za 
nedoločen čas? Delo pote-
ka 5 dni na teden, 43 ur. Ob 
nedeljah in praznikih prosto. 
Dopust 5 tednov na leto, po 
izbiri - možno tudi poleti. 
Bruto plača najmanj 1.500,00 
evrov, po dogovoru tudi več. 
Bivanja ne nudimo. Vese-
limo se tvojega sporočila 
na office@fk-bier.at ali 
pa nas pokliči po telefonu 
0043/463/420130. 

www.fk-bier.at

Desetak – der ZEHNER:
vrednostni bon nakupovalnega centra ATRIO
Idealno darilo ob vsaki priložnosti! Desetak – der ZEHNER je vrednostni bon beljaškega nakupovalnega centra ATRIO. Vrednostni bon 
je možno unovčiti v vseh prodajalnah, gostinskih lokalih in tudi pri storitvenih podjetjih v nakupovalnem centru. In ne samo to.

1000 blagovnih znamk, 12 nakupovalnih 
centrov, 1 vrednostni bon 
Desetak – der ZEHNER ni unovčljiv le v beljaškem na-
kupovalnem centru ATRIO, ampak ga je možno unovčiti 
še v 11 drugih avstrijskih nakupovalnih centrih:

_ EUROPARK in FORUM 1, Salzburg
_ FISCHAPARK, Wiener Neustadt/Dunajsko Novo mesto
_ max.center, Wels
_ MURPARK, Graz/Gradec
_ Q19, Dunaj-Döbling in huma eleven Dunaj-Simmering
_ SILLPARK, Innsbruck
_ VARENA, Vöcklabruck
_ ZIMBAPARK, Bludenz-Bürs 
_ WEBERZEILE, Ried

Vrednostni bon Desetak – der ZEHNER v vred-
nosti 10 evrov je možno kupiti na oddelku za 
informacije v nakupovalnem centru ATRIO, ki 
se nahaja ob osrednjem trgu Plaza. 

Če kupite Desetaka – der ZEHNER, lahko 
zavrtite tudi kolo sreče!
Kdor kupi v četrtek, petek ali soboto v na-
kupovalnem centru ATRIO vrednostne bone 
Destak – der ZEHNER v skupni vrednosti nad 
40 evrov, lahko zavrti tudi kolo sreče. Tako je 
z malo sreče možno vsoto vrednostnih bonov 
za nakup podvojiti!
Dodatne informacije: atrio.at/derzehner 
ATRIO shopping senza confini - nakupovanje brez meja
Kärntner Strasse 34 • A-9500 Villach/Beljak • atrio.at A
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Aleš Senožetnik

Vodice – Občinski svet Obči-
ne Vodice je na nedavni seji 
obravnaval odlok o oglaševa-
nju in obveščanju v občini, 
s katerim se v Vodicah na-
dejajo, da bodo učinkoviteje 
sankcionirali nepravilnosti, 
predvsem nedovoljeno ogla-
ševanje ob avtocesti, glavnih 
cestah in drugod, kjer ugota-
vljajo, da se tovrstno početje 
nezadržno povečuje. »S tem 
se degradira pristno rural-
no okolje in uničuje pogled 
na naravno območje. S pre-
dlaganimi dopolnitvami in 
spremembami bodo morali 
izvajalci oglaševanja prido-
biti ustrezna dovoljenja, če 
te naprave in objekti za ogla-
ševanje niso v nasprotju s 
tem odlokom, v nasprotnem 
primeru pa jim grozi odstra-
nitev,« so predlagatelji zapi-
sali v obrazložitvi, kjer doda-
jajo, da bo oglaševanje mo-
goče izključno na določe-
nih lokacijah in na ustre-
zen način. Zagrožena ka-
zen v predlogu odloka zna-
ša osemsto evrov za pravne 
osebe, tristo za fizične ose-
be oz. samostojne podjetni-
ke, za odgovorne pravne ose-
be pa dvesto evrov.

Čeprav so se svetniki načelo-
ma strinjali, da je ob razširjajo-
čem se nelegalnem oglaševa-
nju nujno sprejeti strožje uk-
repe, ki zajemajo tudi odstra-
nitev nelegalnih objektov za 

oglaševanje, se je zapletlo pri 
vsebini odloka. Svetnik Anton 
Kosec je predlagal, da se po-
leg medobčinskega inšpekto-
rata med organe nadzora vpi-
šejo tudi gradbena, kmetijska, 
gozdarska in druge pristojne 
inšpekcije, kakor je predlagal 
odbor za komunalo. Prav tako 
je imel pomisleke, da se v pre-
dlagan odlok zgolj prepišejo 
določene določbe z občinske-
ga prostorskega načrta.

Direktorice občinske upra-
ve Majda Peterlin je pojasni-
la, da občina ne more pred-
pisati, da nadzor nad njeni-
mi predpisi izvajajo državni 
organi, ki ukrepajo na podla-
gi zakona. Poročevalec Ale-
ksander Gantar je k temu do-
dal, da medobčinski inšpekto-
rat ob ugotovitvi nepravilnos-
ti prijavo odstopi v reševanje 
pristojni inšpekciji, ki objekt 
odstrani, medtem ko prepisa-
ne določbe iz občinskega pro-
storskega načrta niso podlaga 
za ukrepanje medobčinskega 
inšpektorata, zato so jih pre-
pisali v odlok. Ob tem je sve-
tnik Jože Podgoršek opozoril 
še, da predlog odloka predvi-
deva, da odločbo o odstranitvi 
objekta izda medobčinski in-
špektorat.

Razpravo je končal župan 
Aco Franc Šuštar, ki je ugo-
tovil, da predlog ni prime-
ren za sprejem v prvem bra-
nju in predlagal, da se vrne v 
obravnavo pristojnim delov-
nim telesom.

Kmalu strožje  
nad oglaševalce
Odlok o oglaševanju in obveščanju v občini 
Vodice, ki je strožji do kršitev, je občinski svet 
vrnil v obravnavo pristojnim delovnim telesom.

Jasna Paladin

Radomlje – Občina Domža-
le je v sredo, 1. marca, zače-
la rekonstrukcijo brvi pre-
ko Kamniške Bistrice med 
Homcem in Radomljami, 
ki se po novem imenuje Mli-
narska brv.

»Ime smo izbrali zaradi 
dolgoletne tradicije mlinar-
stva ne le v Radomljah, tem-
več po več krajih naše občine. 
Samo na radomeljski Mlin-
ščici je v preteklosti mlelo pet 
mlinov, danes pa deluje le še 
Kraljev mlin,« pravi Jana Go-
ropečnik z Občine Domžale 

in dodaja, da projekt sodi v 
sklop urejanja rekreacijske 
osi ob Kamniški Bistrici. V 
preteklih letih so namreč že 
obnovili oz. na novo posta-
vili nekaj brvi, namenjenih 
pešcem in kolesarjem.

Mlinarska brv je že dotra-
jana, zato jo bodo podrli in 
zgradili na novo. Dela izvaja-
jo delavci Gorenjske gradbe-
ne družbe, ocenjena pa so na 
dobrih 230 tisoč evrov. Zara-
di del bo javna pot v celoti za-
prta, in sicer vse do 30. maja, 
obhod pa je možen preko 
glavnega mostu v Radomljah 
ali preko homškega mostu.

Most bodo zgradili na novo
Občina Domžale se je lotila temeljite prenove mostu čez Kamniško Bistrico v Radomljah,  
zaradi česar je javna pot preko njega do konca maja za pešce in kolesarje zaprta.

Rekonstrukcija Mlinarske brvi je le še eden v nizu projektov 
urejanja rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici, ki mu 
Občina Domžale v zadnjih letih posveča veliko pozornosti.

Jasna Paladin

Kamnik – Objekt na Starem 
gradu, priljubljeni izletniški 
in pohodniški točki nad Ka-
mnikom, v katerem je nek-
daj delovalo gostišče, se je 
pred dvema letoma po dol-
gotrajnem pravdanju z nek-
danjima podnajemnikoma 
v last Občine Kamnik vrnil v 
precej slabšem stanju, kot je 
verjetno večina pričakovala.

Po udarniški čistilni akci-
ji številnih Kamničanov pred 
dvema letoma so se vprašanja, 
kdaj bo gostišče znova zažive-
lo, na občini kar vrstila, prav 
tako je upanje po oživitvi te lo-
kacije zbudila občinska prosla-
va ob prvem maju lansko leto. 
A gradbena in obnovitvena 
dela se kar niso začela. »Žal 
so nas postopki izdelave pro-
jekta in druge ovire zadrževali, 

da nismo sanacije izvedli že 
prej, in kar se tega tiče, ne mo-
rem biti zadovoljen. Treba je 
bilo izvesti še razpis za izvajal-
ca. A je, kar je, in zdaj se je dol-
go pričakovana obnova ven-
darle začela,« nam je povedal 

župan Marjan Šarec in dodal, 
da je do roka za oddajo pris-
pelo šest ponudb. Na podlagi 
meril iz razpisne dokumenta-
cije so hoteli oddati javno na-
ročilo ekonomsko najugod-
nejšemu ponudniku, vendar 

na proračunski postavki v letu 
2016 ni bilo zagotovljenih do-
volj sredstev, zato se naročilo 
ni izvedlo.

Večji zapleti so, kot kaže, re-
šeni, saj je rok za dokončanje 
del začel teči v torek, 21. febru-
arja, ko je bil izbrani izvajalec 
uveden v delo. Potrebnih op-
ravil ni malo; investicija na-
mreč obsega gradbena in ze-
meljska dela, odstranitev ob-
stoječe greznice, ureditev od-
vodov, zamenjavo stavbnega 
pohištva, instalacije, polaga-
nje talne keramike, postavitev 
male čistilne naprave, name-
stitev svetil, hidroizolacijo …

V letošnjem proračunu je 
za obnovo namenjenih 135 ti-
soč evrov, kdaj natanko bo ta 
zaključena in ali bo na Starem 
gradu tudi letos prvomajska 
proslava, pa na občini še ne 
želijo napovedovati.

Stari grad končno gradbišče
Obnova gostinskega objekta na Starem gradu, ki je pred dvema letoma po dolgoletnem pravdanju 
znova prešel v roke Občine Kamnik, se je po številnih ovirah vendarle začela.

Nekdaj priljubljeni Stari grad že nekaj let sameva; težko 
pričakovana obnova se je v teh dneh le začela.

Škofja Loka – V ponedeljek, 6. marca, ob 9. uri bo v gasilskem 
domu na Trati pri Škofji Loki predavanje o pridelovanju jagodi-
čevja. Predavala bo Andreja Brence, specialistka za sadjarstvo 
v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto.

O pridelovanju jagodičevja
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Alenka Brun

Bohinjska Bistrica – Kul-
turno-umetniško društvo 
(KUD) Triglav Srednja vas 
v Bohinju obstaja že od leta 
1962. »Na začetku sta bila 
najbolj aktualna dramska 
sekcija in pevski zbor. To so 
bili časi, ko so se ljudje pač 
na ta način družili. Leta 1974 
je bila na pobudo Janeza Is-
kre - Klemenca ustanovlje-
na folklorna skupina,« raz-
laga Matija Markič, predse-
dnik KUD Triglav. »Od tak-
rat naprej pa je potem folklo-
ra počasi prevzemala glavno 
vlogo v društvu in postala 
njegov paradni konj.« 

Najmlajši so Žgančki

Markič je predsednik 
društva že šest let. »Ima-
mo otroško skupino, s ka-
tero smo začeli pred sed-
mimi leti. Takrat so bili v 
njej otroci, stari od sedem 
do štirinajst let, potem pa 
smo pred štirimi leti zače-
li plesati še z mlajšimi, tis-
timi od štirih let naprej. Pri 
nas jih imenujemo Žganč-
ki. Tako da sedaj v otroški 
plešejo tisti med sedmim 
in enajstim letom, otroci od 
dvanajstega do štirinajste-
ga leta sestavljajo starejšo 
otroško oziroma mladin-
sko skupino, od petnajste-
ga leta naprej pa so že člani 
odrasle skupine. To so na-
mreč leta, ko večina začne 
guliti šolske klopi srednjih 
šol. Tudi v Ljubljani. Potem 
imamo še študente, in da se 
ob petkih zvečer ’ujamemo’ 
na vajah, imamo tovrsten 
prestop v odraslo skupino. 
Seveda pa imamo tudi vete-
rane, kjer plešejo najstarej-
ši, še ustanovni in tudi prid-
ruženi člani.« 

Pred tednom dni je KUD 
na oder Kulturnega doma 
Joža Ažmana postavili 
Ohcet, občinstva pa ni pova-
bil na ogled igre, temveč kar 
»v svate« in tako letos ni bilo 
programskega lista. Pa tudi 
publika je bila vabljena, da 
lahko zapoje skupaj z nasto-
pajočimi.

 

Ohcet Lenke in Franceta

»Vsako leto je drugače. 
Letos smo se odločili, da na 
oder postavimo »ohcet«, saj 
je v Bohinju Kmečka ohcet še 
živa. Imel sem željo, idejo, da 
bi jo postavili na oder, vendar 
ne kot igro, ki jo vidimo vsako 
leto, ampak v malo drugačni 
obliki. Zato smo tudi ljudi po-
vabili na Ohcet, je pa besedilo 
postavitve vseeno iz tradicio-
nalne Kmečke ohceti. Ohcet 
Lenke in Franceta ima tri de-
janja, traja uro in pol, v njej 
pa nastopajo člani folklorne 
sekcije, ker dramske sekcije 
trenutno nimamo, saj ni bilo 
večjega interesa zanjo,« raz-
loži Markič.

Več pesmi in plesa, 
glavni ostaja starešina

Lani je KUD Triglav 
predstavil koncert Bliža se 
železna cesta, ki je bil na-
menjen 110. obletnici odpr-
tja Bohinjske proge. Markič 
smeje pove, da se je prvič 
zgodilo, da so ga ljudje ta-
koj po koncertu spraševa-
li, kdaj bo ponovitev, kar je 
bil dokaz, da je bil folklor-
ni večer pri obiskovalcih 
izjemno dobro sprejet. Na 
letošnjem folklornem ve-
čeru smo slišali še več pe-
smi. Markič pravi, da na 
porokah oziroma »ohce-
tih« pogreša petje. Tisto 
pravo, pristno. »To me je 

spodbudilo, da v predstavi 
pokažemo, kakšna je bila 
pravzaprav takratna pe-
sem. Da predstavimo ljud-
sko petje, godčevske viže.« 
Namreč, originalno besedi-
lo je Matija vseeno predelal, 
ga skrajšal, dodal plese, pe-
smi in tudi igro Gašper in 
Urša, ki je namenjena pred-
vsem zabavi za svate. Pod-
pisal se je tudi pod režijo, 
pa še v vlogi igralca ga lahko 
spremljamo na odru. 

Glavno vlogo v letošnji 
Ohceti naj bi v bistvu ime-
la ženin in nevesta, a de-
jansko ta pripada starešini, 
ki je glavni organizator do-
gajanja. V tej vlogi se je dob-
ro znašel Grega Voršič, vlogo 
ženina in neveste pa so zau-
pali Benu Urhu in Manci Mi-
kelj. V vlogi povezovalca med 
dejanji pa je publiko oziroma 
svate nagovarjal Gregor Bu-
dal, ki ga večina bolj pozna iz 
radijskega etra.

Ohcet, na katero so povabili 
za polno dvorano svatov
Kulturno-umetniško društvo Triglav iz Srednje vasi v Bohinju je v Kulturnem domu Joža Ažmana v 
Bohinjski Bistrici organiziralo že osmi folklorni večer, kjer so skozi pesem in ples poskušali ljudem v 
dvorani približati »ohcet« – in tak je bil tudi naslov tokratne odrske postavitve.

Matija Markič je predsednik KUD Triglav Srednja vas v 
Bohinju že dobrih šest let.

Ana Matuc pleše že šestnajst let, Manci Mikelj pa so na 
petkovem folklornem večeru zaupali vlogo neveste. 

Za glasbeni del sta poskrbela tudi Jaka Taler s harmoniko in 
Marko Žirovnik (Godba Bohinj) s klarinetom.

Še generalna vaja pred glavnim nastopom. Na Ohcet so se 
namreč pripravljali kar nekaj mesecev. Ker je bila pevska 
plat v društvu zelo »podhranjena«, so se morali petju 
posvečati intenzivneje. 

Jasna Paladin

Homec, Domžale – Čla-
ni Kulturnega društva Jože 
Gostič Homec dneve v spo-
min na svojega rojaka, sve-
tovno znanega opernega 
umetnika in pevca, priprav-
ljajo že osemnajsto leto za-
pored. Letos se bodo odvi-
li med 4. in 18. marcem v 
opernih hišah in krajih, po-
vezanih z njegovim življe-
njem in delom.

Jože Gostič, prvak lju-
bljanske, zagrebške in du-
najske državne opere, se je 
rodil 5. marca 1900 v Sta-
ri Loki pri Škofji Loki, veči-
no življenja pa je preživel na 
Homcu pri Domžalah, kjer 
so nanj zelo ponosni. Čla-
ni društva, ki nosi njego-
vo ime, bodo tudi letos ob 
podpori Občine Domžale 

organizirali spominske dne-
ve z bogatim, tudi mednaro-
dnim programom.

Uvodna prireditev 18. 
Gostičevih dni bo tokrat v 
znamenju pobudnika in 
glavnega ustvarjalca Gosti-
čevih dni prof. Vladimirja 
Kranjčevića, ki bo nastopil 
kot dirigent Zbora sloven-
ske filharmonije. V nedeljo 
bo na Homcu najprej spo-
minska sveta maša, v Kul-
turnem domu Franca Ber-
nika v Domžalah pa ob 17. 
uri še slavnostni koncert 
s solisti zagrebške in lju-
bljanske opere. V sredo, 
8. marca, bo Jožetu Gosti-
ču posvečen večer v Operi 
HNK Zagreb, dnevi pa se 
bodo sklenili v soboto, 18. 
marca, z opero Madame 
Butterfly v SNG Opera in 
balet Ljubljana.

Začenjajo se  
18. Gostičevi dnevi

Spodnje Pirniče – Kulturno-umetniško društvo Pirniče pra-
znuje 85 let. Z dogodki jih bodo obeležili ta konec tedna. Jutri, 
4. marca, bo ob 18.30 v Domu krajanov odprtje razstave z 
naslovom Krpanke skozi čas slikarke Tanje Gregorič, članice 
Likovne sekcije KUD Pirniče. Dogodek bo popestril kulturni 
program. Ob 19.30 bo sledila igra Od teleta do berača – ta 
igrokaz se videt' splača, krstna uprizoritev v izvedbi Gledali-
šča OTH Pirniče. Ponovitev bo v nedeljo, 5. marca, ob 18. uri. 
Jutri bodo posameznikom podelili jubilejna priznanja, ki jih 
za ustvarjanje v ljubiteljski kulturi podeljuje JSKD, poleg tega 
pa tudi zahvale društva.

V KUD Pirniče praznujejo 

Tabor – Oblikovalka gline Tilke Purgar v organizaciji KD Tabor 
v Pirčevi dvorani na Taboru pripravlja samostojno razstavo. 
Odprtje bo v soboto, 4. marca, ob 16.30. Umetnica je doslej 
postavila svoje izdelke na ogled doma le leta 2012, tokrat pa 
je pripravila samostojno razstavo, da bi vaščani in obiskovalci 
Tabora bolje spoznali njeno desetletno ustvarjanje. V zadnjem 
času jo je zaneslo tudi v ustvarjanje večjih abstraktnih slik v 
glini, kjer je na prvi pogled ne bi prepoznali. A to je le dokaz, 
da se zna spogledovati tudi z novimi oblikami in formami. 

V Pirčevi dvorani bo razstavljala Tilka Purgar

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik vabi na cikel 
predavanj ddr. Verene Perko z naslovom Kamniška enajsta 
šola o antiki. Predavanja so namenjena vsem, ki si želijo osve-
žiti svoja znanja in razširiti pogled na kulturo antičnega sveta 
skozi zgodovino, arheologijo in pripovedovanje zgodb. Prvo 
predavanje o svetilkah, ko še ni bilo žarnic, bo danes, 3. marca, 
ob 18. uri, naslednja predavanja pa bodo še 10. in 31. marca 
ter 7. in 21. aprila. Če bo dovolj zanimanja, bodo ob zaključku 
predavanj organizirali tudi ekskurzijo.

Kamniška enajsta šola o antiki

Kamnik – Člani Kulturnega društva sv. Jakoba Kamnik in 
Društva Demos na Kamniškem vabijo na predstavitev knjižne 
novitete z naslovom Prelomna leta s spomini na dogajanje 
med vojno 1941–1945, v povojnem času in v samostojni Slove-
niji, ki bo danes, 3. marca, ob 19. uri v dvorani Frančiškanskega 
samostana v Kamniku. V knjigi, ki sta jo uredila dr. Marjeta 
Humar in mag. Igor Podbrežnik, svoje spomine objavljajo: 
Pavla Gregorič, Minka Balantič, Tilka Jesenik, Angelca Turn-
šek, Marija-Ana Mrčela, Ada Humar, Helena Romšak, Cecilija 
Uranič, Maks Drolc, Milan Windschnurer, Jože Berlec, Franc 
Antonin, France Pibernik, Anton Stele, Stane Poljanšek, Ivan 
Nograšek in Igor Podbrežnik, uvodne misli pa je napisal dr. 
Tomaž Erzar. Zbornik je pripravilo in izdalo Društvo Demos 
na Kamniškem v okviru projekta Pravica do groba.

Predstavitev knjige Prelomna leta
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Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – V Kranjs
ki Gori zadnje dni poteka
jo zaključne priprave na že 
56. tekmovanje za Pokal Vi
tranc. Prejšnji teden je Med
narodna smučarska zveza 
za tekmo prižgala zeleno 
luč, zadnje dni pa utrjujejo 
in pripravljajo progo za jut
rišnjo tekmo v veleslalomu 
in nedeljo v slalomu. Zače
tek obeh prvih voženj bo ob 
9.30, finalni pa bosta na spo
redu ob 12.30. 

Priprava proge tudi le
tos poteka pod taktirko vod
ja tekmovanja Aleša Vidica, 
hkrati pa v ciljni areni pos
tavljajo spremljevalno infra
strukturo. Vremenska napo
ved sicer ni najboljša, zato so 
zaključne priprave še toliko 
pomembnejše.

Kot je povedal generalni se
kretar organizacijskega od
bora Srečko Medven, bo  do 

v Kranjski Gori nastopili vsi 
prejemniki odličij letošnje
ga svetovnega prvenstva s pr
vim zvezdnikom Avstrijcem 
Marcelom Hirscherjem, no
vim slalomskim in velesla
lomskim svetovnim prva
kom, ki bo branil lanski vele
slalomsko in slalomsko zma
go na Pokalu Vitranc. 

Slovenska reprezenta n
ca največ pričakuje od na 
stopov našega najboljšega 
ve l  eslalomista Žana Kranj
ca iz Bukovice pri Vodicah 
in slalomista Štefana Ha
dalina z Vrhnike. Kranjec je 
najvišje uvrščeni Slovenec v 
tehničnih disciplinah, saj v 
posebnem veleslalomskem 

se   š tevku zaseda 12. mesto, 
Ha dalin je v slalomskem se
števku 35.

Obe kranjskogorski tek
mi bosta pomenili še zadnjo 
priložnost za alpske smu
čarje, da si zagotovijo manj
kajoče veleslalomske in sla
lomske točke za zaključek 
sezone, ki bo s finalnimi tek
mami v ameriškem Aspnu.

Pokal Vitranc, ki ga po no
vem vodi predsednik Gregor 
Benedik, bo za pripravo in iz
vedbo tekmovanj s prodajo 
televizijskih pravic in marke
tinškim delovanjem doma in 
v tujini zagotovil 1.482.000 
evrov, predvideni stroški pa 
so 1.426.000 evrov. Razliko, 

ki bo ostala, že leta namenja
jo razvoju smučanja in obe
tavnih smučarjev. 

Tudi letos bodo dogajanje 
ob tekmovanju popestrili z 
zabavnim dogodkom Q Max 
Party, ki bo jutri, 4. mar
ca, pred Dvorano Vitranc, 
ko bosta ob prostem vsto
pu za vse tudi podelitev po
kalov zmagovalcem velesla
lomske tekme ter nato javno 
žrebanje startnih številk za 
slalom. Za zabavni del bosta 
poskrbeli skupini Crvena ja
buka in Rok'n'band ter Nuša 
Derenda.

Prav tako bodo tudi letos 
organizatorji omogočili po
sebno ugodnost za najbolj 
domoljubno in navijaško raz
položene, saj bo z dovolj veli
ko slovensko zastavo vstop 
na obe tekmi brezplačen. Tis
ti s smučarskimi vozovnica
mi za kranjskogorska smu
čišča si bodo lahko tekmova
nje ogledali brezpl ačno.

Pokal Vitranc z odlično zasedbo
Najboljši alpski smučarji v tehničnih disciplinah se bodo prvič po svetovnem prvenstvu in zadnjič pred 
finalom sezone v ameriškem Aspnu ta konec tedna pomerili v Kranjski Gori, kjer bo jutri tekma  
v veleslalomu, v nedeljo pa še v slalomu. Glavna slovenska aduta sta Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Denarne nagrade bodo po tradiciji prejeli vsi 
tekmovalci, uvrščeni od 1. do 30. mesta. Nagradni 
sklad za vsako tekmo Pokala Vitranc je 120 tisoč 
švicarskih frankov, kar pomeni skupno 240 tisoč 
švicarskih frankov.

Vilma Stanovnik

Radovljica – Člani Taekwon
do kluba Radovljica so se 
pod okriljem ITF Sloveni
ja minulo soboto udeležili 
mednarodnega tekmovanja 
European Championship 
Open 2017 Aricci. V Rim je 
prišlo več kot 250 tekmoval
cev iz Italije, Anglije, Švice, 
Latvije, Nizozemske, Ukra
jine, Grčije, Albanije, Špa
nije in Slovenije, vseh 11 ra
dovljiških tekmovalcev pa je 
doseglo lepe rezultate.

Zlati medalji v borbah sta 
v mlajših kategorijah osvoji
la Marko in Tibor Oblak, sre
brni medalji v borbah Me
deja Ručigaj, v formah pa 
Marko Oblak, Jernej Renko, 
Neža Guštin, Tibor Oblak v 
mlajših kategorijah in Maja 

Habjan med članicami. Bro
naste medalje so v mlajših 
kategorijah v borbah osvoji
li Lina Buhaj, Ivana Sitar in 
Naja Zupan. Med članicami 
se je s tretjim mestom v bor
bah do 70 kilogramov in for
mah I.–III. DAN izkazala 
Barbara Sitar.

»Zahvaljujemo se glav
nemu trenerju Željku Gvo
zdiću, VII. DAN, za napor
nejše predtekmovalne tre
ninge, ki so nedvomno pri
nesli rezultate. Hvala Ro
bertu Guštinu za opravlje
no sodniško dolžnost. Maji 
Habjan in Barbari Sitar hva
la za spremstvo, fotografira
nje in pomoč pri logistiki. 
Lepa hvala tudi Tini Oblak 
za vsestransko podporo,« so 
po vrnitvi domov povedali 
tekmovalci.

Lep uspeh Radovljičanov

Uspešna ekipa Taekwon-do kluba Radovljica  
v Rimu / Foto: arhiv kluba

Kranjska Gora – Smučarski klub Bled bo v torek, 7. marca, na 
smučišču Podles v Kranjski Gori pripravil četrti Asjin mem-
orial v veleslalomu. Tekmovanje poteka v spomin na mlado 
in mnogo prezgodaj umrlo smučarko SK Bled Asjo Oražem. 
Na odprtem tekmovanju v veleslalomu z začetkom ob 10. uri 
tekmujejo v štirih kategorijah dečki in deklice v starosti do 
10, do 12, do 14 in do 16 let iz vse Slovenije. Najboljših šest v 
vsaki kategoriji bo prejelo pokale, vsak tekmovalec spominsko 
majico, žrebali pa bodo tudi nagrade. Prijave sprejema SK Bled 
še jutri, v soboto, do 20. ure, žrebanje startnih številk pa bo v 
nedeljo ob 18. uri v Festivalni dvorani na Bledu. 

Četrti Asjin memorial v veleslalomu

Jesenice – V sredo so ekipe v Alpski hokejski ligi odigrali prve 
tekme četrtfinala končnice, ki se igra na tri zmage. Hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice so na domačem ledu gostili zanje 
neugodni Alge Elastic Lustenau. Tokrat so bili boljši in žilav 
odpor gostov strli v podaljšku ter slavili s 3 : 2 (0 : 0, 1 : 1, 1 : 
1, 1 : 0). Naslednja tekma bo na sporedu že jutri v Lustenauu, 
tretja pa bo znova na Jesenicah, in sicer 8. marca. 

Jeseničani prvič letos premagali Lustenau

Domžale – Konec tedna bodo nogometaši v prvi slovenski no-
gometni ligi odigrali tekme drugega spomladanskega kroga. 
Jutrišnji spored se bo začel ob 15. uri na nogometnem igrišču 
Arena Petrol v Celju, kjer bo ekipa Celja gostila Kalcer Radomlje. 
Ob 17. uri bodo tekmo na nogometnem igrišču Športnega parka 
Domžale začeli nogometaši domačih Domžal in Kopra. Jutrišnji 
spored se bo končal s tekmo Gorica – Maribor. V nedeljo bodo 
odigrali še tekmi Aluminij – Krško in Olimpija – Rudar.

Domžalčani doma, Radomlje na gostovanje

Kranj – Na svetovnem prvenstvu v turnem smučanju, ki je med 
23. februarjem in 2. marcem potekalo v Alpagu in Piancavallu 
v Italiji, so nastopili štirje naši tekmovalci: Karmen Klančnik, 
Nejc Kuhar, Luka Kovačič in Anže Šenk. Med njihovimi rezul-
tati v močni konkurenci, ki je že v pripravah na olimpijske igre 
leta 2022, izstopajo 10. mesto Klančnikove v sprintu, Kovačiče-
vo 10. mesto posamično in 12. mesto v vzponu med mlajšimi 
člani ter 18. mesto Kuharja na tekmi v vzponu med člani.

Dobri rezultati naših turnih smučarjev

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ta konec te
dna so na sporedu zadnje 
tekme rednega dela najmoč
nejše slovenske moške ro
kometne lige, že v sredo pa 
je v dvorani na Podnu gosto
vala vodilna ekipa Riko Rib
nica. Ribničani so bili tako 
kot tudi že rokometaši eki
pe Urbanscape Loka uvršče
ni v končnico, kljub temu 
pa so se domači rokometaši 
po slabem začetku razigra
li in Riku Ribnica prizadeja
li tretji poraz v rednem delu 
tekmovanja.

Gostje so namreč v 7. mi
nuti vodili že s 5 : 0, doma
čini pa čez visoke igralce iz 
Ribnice nikakor niso mog
li zabiti gola. Nadaljevanje 
tekme je prineslo popoln 
preobrat in Ločani so z od
lično obrambo onemogoča
li gostje, hkrati pa akcije us
pešno zaključevali s hitrimi 
protinapadi in v 17. minuti 
tekme poravnali rezultat na 
7 : 7, dve minuti kasneje pa 
povedli z 9 : 8 in vodstva do 
konca prvega polčasa niso 
izpustili iz rok. Prvi polčas 
se je končal z izidom 16 : 13.

V začetku drugega polča
sa so Ribničani izenačili na 
17 : 17, nato pa so si doma
či rokometaši s požrtvoval
no igro v 46. minuti priigrali 

pet golov prednosti (25 : 20), 
v 53. pa vodili za štiri (28 : 
24). Gosti so v končnici sku
šali obrniti rezultat, saj so 
se dve minuti pred koncem 
približali na gol zaostanka, a 
so se Ločani borili do zadnje
ga sodniškega piska, Aleks 
Kavčič pa je z zadetkom v 
zadnji minuti potrdil zmago 

Škofjeločanov, ki so slavili s 
30 : 28.

Goste je v obup spravljal do
mači vratar Aljaž Panjtar, ki je 
ubranil kar 15 strelov. Pri Ško
fjeločanih je Aleks Kavčič do
segel devet golov, Žiga Bra
deško in Grega Jamnik pa po 
pet. Škofjeločani so vse ljubi
telje rokometa v rednem delu 

Lige NLB izjemno preseneti
li, saj so z mlado ekipo, sesta
vljeno samo iz igralcev do
mače rokometne šole, osvo
jili tretje mesto in se uvrstili 
v končnico prvenstva, kjer se 
bosta prvim štirim ekipam iz 
Lige NLB pridružili še ekipi iz 
Velenja in Celja, ki sta do se
daj igrali v Ligi SEHA.

Ločani boljši od Ribničanov
V sredo sta bili odigrani prvi tekmi zadnjega kroga rednega dela prve slovenske moške rokometne lige, 
Ločani pa so presenetljivo ugnali vodilno ekipo Riko Ribnica.

Sredin rokometni obračun v Škofji Loki se je končal z zmago domače ekipe. / Foto: Tina Dokl



12 Gorenjski glas
petek, 3. marca 2017KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04 / 25 29 010, fax: 04 / 25 29 011
www.kzcerklje.si, info@kzcerklje.si

vaš zanesljiv in odgovoren partner že več kot 115 let

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 04 25 29 032, 031 670 939
e-pošta: odkup.mleko@kzcerklje.si

ODKUP ŽIVINE
   za domači in tuji trg     krave, biki, telice, teleta  

   vhlevljanje in prodajanje telet za nadaljnjo rejo    prevozi živine  
(paša, storitveno klanje …)

INFORMACIJE: 041 985 001, e-pošta: odkup.zivina@kzcerklje.si

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja

v skladišču krompirja v Šenčurju
INFORMACIJE: 08 205 19 26, 08 205 19 25, 041 370 437

Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah  
v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Aktivi kmečkih žena, 
ki so 1977. leta začeli delova-
ti na območju kmetijskih 
zadrug Naklo, Sloga Kranj 
in Cerklje, so se v devetde-
setih letih združili v Dru-
štvo kmečkih žena Kranj, ki 
je po številu članic največje 
tovrstno društvo na Gorenj-
skem, saj šteje 465 članic iz 
šestih občin – Kranj, Naklo, 
Cerklje, Preddvor, Šenčur in 
Jezersko. Prva predsednica 
društva je bila Štefka Pavlin 
s Police, nasledila jo je Maj-
da Urbanc iz Gorič, zdaj je 
predsednica Marinka Šifrer 
iz Žabnice. Strokovno so 
duštvu pri delu vseskozi po-
magale svetovalke za kmeč-
ko družino in dopolnilne de-
javnosti – Metoda Karničar, 
Lidija Šnut in Milena Črv, ki 
to nalogo opravlja še zdaj. 
Članica društva Marija Grilc 
je leta 2008 na državnem iz-
boru postala mlada kmetica 
leta, Štefka Pavlin leta 2008 
kmetica leta, Olga Tičar pa je 
ta laskavi naziv pridobila leto 
kasneje. 

Kranjsko društvo je zelo 
aktivno, pri svojem delu 
daje poudarek strokovne-
mu izobraževanju kmečkih 
žena in druženju. Lani so 
kmečke žene na tečajih iz-
delovale rože iz krep papir-
ja, pekle pletenice in izdel-
ke kvašenega testa, se učile 
retorike, poslušale predava-
nja o dopolnilnih dejavno-
stih, promociji kmetijskih 
in živilskih izdelkov, o od-
nosih v družini in zdravem 
načinu življenja, si ogleda-
le Plitvička jezera in se po-
tepale po Vojvodini, nabira-
le zelišča na Korošici, bile 

na ekskurziji na Dolenj-
skem in na planinskem po-
hodu na Vršič, sodelovale z 
izdelki na razstavi Dobrote 
slovenskih kmetij, ob poža-
ru pomagale eni od članic 
društva, s kandidatko Eri-
ko Studen iz Tenetiš sode-
lovale na izboru za kmetico 
leta – in še bi lahko našteva-
li. Del letošnjega programa 

dejavnosti so že izpolni-
le, veliko nalog jih še čaka. 
Marca bodo organizirale iz-
let na Reko (Trsat) in v Opa-
tijo in aprila strokovno eks-
kurzijo po Sloveniji, junija 
bodo nabirale zdravilne ra-
stline na Jezerskem, jeseni 
se bodo med drugim ude-
ležile tečaja nege bolnika 
na domu. V okviru društva 

deluje tudi pevski zbor Re-
gine, v njem prepeva devet-
najst članic, prvi koncert so 
pripravile pred petimi leti, 
letos bodo med drugim pre-
pevale na koncertu 18. mar-
ca v Cerkljah.

Številni gostje, ki so se 
udeležili slovesnosti ob ju-
bileju društva, so pohvali-
li društvo in kmečke žene 
za prostovoljno delo in slož-
nost, iz številnih izrečenih 
besed pa jim je »godila« mi-
sel: »Društvo vam ob vsem 
delu na kmetiji, v gospodinj-
stvu in v družini omogo-
ča, da imate vsaj pet minut 
časa zase.« Kmečke žene so 
si tudi za praznovanje vze-
le čas, se zahvalile vsem, ki 
jim kakorkoli pomagajo, in 
prisrčno zaploskale sodelu-
jočim v kulturno-zabavnem 
programu – pevskemu zbo-
ru Regine, kurentom ter An-
dreju Šifrerju in njegovemu 
prijatelju iz Amerike.   

Kmečke žene so praznovale
Članice Društva kmečkih žena Kranj so prejšnji teden z občnim zborom proslavile štiridesetletnico 
delovanja društva.

Predsednica društva Marinka Šifrer / Foto: Tina Dokl

Kmečke žene so lepo proslavile 40-letnico delovanja društva. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kmetijska svetovalna 
služba bo pripravila v torek, 
7. marca, dve predstavitvi 
obrezovanja in oskrbe sad-
nega drevja v travniškem 
sadovnjaku – ob 10. uri pri 
Damjanu Vestru na Bledu 
(nasproti vrtca), ob 13.30 pa 
še v Mitharjevem sadovnjaku 
na Dovjem (v bližini domači-
je Kvančnik). Pri predstavitvi 
bodo dali poudarek različnim 
možnim načinom obrezova-
nja ter pravilni oskrbi drevja 
prek vsega leta. Prikaz bosta 
izvedli Germana Pivk iz KGZ 
Kranj in Andreja Brence iz 
KGZ Novo mesto. Že dan 
prej, v ponedeljek, ob 11.30 
pa bo na kmetiji Jaka Ferla-
na v Gorenji vasi delavnica o 
obrezovanju sadnega drevja. 
Vodila jo bo Andreja Brence.

Prikaz obrezovanja 
sadnega drevja

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je decembra 
sprejela uredbo o zagota-
vljanju izjemne izravnalne 
pomoči proizvajalcem mle-
ka, ki v letošnjih prvih treh 
mesecih v primerjavi z ena-
kim lanskim obdobjem ne 
bodo povečali prireje mleka. 
Za pomoč bo namenila 2,29 
milijona evrov, od tega bos-
ta enak delež zagotovili slo-
venska država in Evropska 
unija. Višina finančne po-
moči bo odvisna od tega, ko-
liko kmetij se bo vključilo v 
ukrep. V primeru, da bi prav 
vse oddale enako ali manj-
šo količino mleka, bi pomoč 
znašala 1,6 centa na liter od-
danega mleka v obdobju ja-
nuar–marec 2017. Dobri po-
znavalci razmer ocenjujejo, 
da vse kmetije ne bodo izpol-
nile tega pogoja in da bo zato 
podpora višja, okrog dveh 
centov na liter. Agencija za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja bo rejcem, ki bodo iz-
polnili pogoje, poslala delno 

izpolnjen obrazec s podat-
ki o količini oddanega mle-
ka. Rejci bodo morali obra-
zec podpisati in ga vrniti na 
agencijo, ta pa jim bo finanč-
no pomoč izplačala do konca 
letošnjega septembra.

V kmetijski svetovalni 
službi opozarjajo, da je na 
kmetijah, ki letos oddaja-
jo približno enake količine 
mleka kot lani, za pridobi-
tev podpore lahko odločilen 
tudi samo en liter mleka. 
Vzemimo za primer kmeti-
jo, ki je v lanskih prvih treh 
mesecih oddala 50.000 kilo-
gramov mleka. Če bo letos v 
obdobju januar–marec od-
dala 50.001 kilogram mleka, 
do pomoči ne bo upravičena, 
v primeru, da ga bo oddala 
50.000 kilogramov, torej 
enako kot lani, pa bo upravi-
čena do podpore v okvirni vi-
šini tisoč evrov. Rejci imajo 
torej še nekaj časa, da (s po-
večanim krmljenjem mle-
ka teletom) uravnavajo koli-
čino mleka in »ujamejo« fi-
nančno podporo. 

Čas za uravnavanje 
količine mleka
Do pomoči bodo upravičene kmetije, ki bodo 
v letošnjih prvih treh mesecih oddale enako ali 
manj mleka kot v enakem lanskem obdobju. 
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Urša Peternel

Jesenice – V družbi SIJ Acro-
ni Jesenice so v ponedeljek 
pripravili zaključek kampa-
nje Skupine SIJ za spodbu-
janje varnosti in zdravja pri 
delu Znamo varno, zmo-
remo zdravo za leto 2016. 
Najbolj varen proizvodni 
obrat Skupine SIJ na Jeseni-
cah je Jeklovlek iz SIJ SUZ, 
najbolj zdrave skupne služ-
be pa so uprava SIJ Elektro-
de Jesenice. 

V obratu Jeklovlek so 
po besedah direktorja SIJ 
SUZ Andreja Pogačnika 
v lanskem letu imeli eno 
poškodbo pri delu, letos 

upajo, da ne bo nobene. Po-
gačnik je poudaril, da prav 
varnosti in zdravju pri delu 
namenjajo posebno pozor-
nost. V sklopu kampanje 
Znamo varno, zmoremo 
zdravo so zbirali točke, ki 
se jih je ob koncu leta nab-
ralo 1950. Prav toliko evrov 
nagrade so zato dobili za-
posleni, ki jih bodo name-
nili za izlet v Sarajevo. Obe-
nem so enako vsoto denar-
ja podarili v dobrodelne na-
mene, in sicer jeseniškim 
poklicnim gasilcem, eno-
ti GARS Jesenice, ki so jih 
imenovali kar »naši ange-
li varuhi«. Ekipa GARS bo 
denar namenila za nakup 

multifunkcijskega detek-
torja plinov. Najbolj varne 
in zdrave skupne službe pa 
so bile v letu 2016 uprava 
družbe SIJ Elektrode, di-
rektor družbe Blaž Jasnič 
je 500 evrov podaril Svetu 
za preventivo in varnost v 
prometu (SPV) občine Je-
senice za vzgojo otrok v ce-
stnem prometu.

V jeseniških družbah 
Skupine SIJ se je za zma-
go potegovalo dvanajst pro-
izvodnih obratov iz družb 
SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ 
Elektrode Jesenice. Točke 
so prejemali mesečno, in si-
cer če se v tekočem mesecu 
ni poškodoval nihče izmed 

zaposlenih in če so dosegli 
majhen odstotek bolniške 
odsotnosti.

Na ponedeljkovem do-
godku so pripravili tudi si-
mulacijo evakuacije iz proi-
zvodnega obrata Jeklovlek v 
primeru požara. V akciji so 
sodelovali poklicni gasilci 
GARS Jesenice in kot je po-
vedal poveljnik Robert Kej-
žar, njihova gasilska vozi-
la izvozijo v eni minuti, za-
tem pa traja še največ pet mi-
nut, da so na kraju nesreče 
v Acroniju. Vajo so izvedli z 
vozilom za gašenje in avto-
lestvijo, prikazali pa so tudi 
reševanje poškodovancev s 
strehe objekta.

Skrb za varnost v Acroniju
V največjem jeseniškem podjetju SIJ Acroni so nagradili najbolj varen proizvodni obrat in najbolj zdrave 
skupne službe. To sta obrat Jeklovlek in uprava SIJ Elektrode Jesenice. 

Ob zaključku akcije, s katero spodbujajo varnost in zdravje pri delu, so nagradili zaposlene, del sredstev pa so podarili tudi 
poklicnim gasilcem GARS Jesenice in SPV Jesenice za vzgojo otrok v prometu. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V okviru stečajnega 
postopka kranjske družbe 
Triglav konfekcija, ki pred 
kranjskim okrožnim sodi-
ščem poteka od 13. oktobra 
lani, sta bila sredi februarja 
na spletnih straneh Ajpesa 
objavljena otvoritveno poro-
čilo upravitelja Milana Vajde 
in osnovni seznam preizku-
šenih terjatev. 67 upnikov je 
prijavilo skupaj slabih 665 
tisoč evrov terjatev, od tega je 
upravitelj priznal skoraj 633 
tisoč evrov terjatev, med nji-
mi tudi 317 tisoč evrov pred-
nostnih. Terjatev v višini 22 
tisoč evrov je prerekanih za-
radi zastaranja. Večino terja-
tev, tudi prednostnih zaradi 
neizplačanih odpravnin, so 
prijavili zaposleni, največji 

upnik pa je sicer država ozi-
roma finančna uprava s 43 
tisoč evri, pri čemer za sko-
raj 40 tisoč evrov uveljavlja 
ločitveno pravico.  

Skupščina družbe Tri-
glav konfekcija Kranj, usta-
novljene leta 1975, je že 6. 
aprila 2012 zaradi negativ-
nega poslovanja, ki ga je 
povzročil bistven upad na-
ročil, sprejela sklep o likvi-
daciji podjetja. Zaradi neus-
pešne prodaje lastnih nepre-
mičnin v okviru likvidacij-
skega postopka je likvidacij-
ska upraviteljica Slavka Jel-
nikar kasneje podala pred-
log za uvedbo stečaja, ki ga 
je kranjsko sodišče potrdilo 
lansko jesen. Likvidacijska 
vrednost proizvodno-skla-
diščnih prostorov s parkiriš-
čem na Savski cesti v Kranju 

je 317 tisoč evrov, medtem 
ko tržna vrednost po oceni 
pooblaščenega ocenjeval-
ca znaša pol milijona evrov. 
Nepremičnine se sicer zdaj 
oddajajo v najem. 

Triglav konfekcija v steča-
ju ima po zaključnih bilan-
cah na dan pred uvedbo ste-
čaja za 253 tisoč evrov krat-
koročnih poslovnih terja-
tev, od tega so jim 241 tisoč 
evrov dolžni nekdanji kup-
ci. Stečajni upravitelj ob 
tem pojasnjuje, da sta naj-
večja dolžnika Triglav Moda 
in Eva B Bitzer iz Nemčije. 
Do Triglava Mode izkazuje-
jo za 140 tisoč evrov terja-
tev, ki pa jih bo stečajni up-
ravitelj glede na bonitetno 
oceno dolžnika težko izter-
jal. Nemški dolžnik, do ka-
terega imajo skoraj 88 tisoč 

evrov terjatev, pa se na po-
zive k opredelitvi terjatve 
sploh ne odziva, pojasnju-
je Vajda. »Glede na ome-
njena dejstva se prilivi iz 
izterjave ocenjujejo v viši-
ni 31.640 evrov,« še ugota-
vlja. Od drugih dolžnikov 
stečajni upravitelj pričaku-
je poplačilo terjatev v višini 
2325 evrov. 

V skladu z načrtom pote-
ka stečajnega postopka ste-
čajni upravitelj pričakuje, 
da bo nepremičnine prodal 
do konca septembra 2018, 
do tedaj naj bi od dolžnikov 
tudi sodno izterjali terjatve. 
Premično premoženje, ki ga 
skorajda ni, pa naj bi unovči-
li do konca tega leta. Upnike 
bi poplačali v dveh mesecih 
po oblikovanju splošne ste-
čajne mase. 

Upravitelj priznal večino terjatev
Stečajni upravitelj družbe Triglav konfekcija je priznal 633 tisoč evrov od skupno 665 tisoč evrov 
prijavljenih terjatev. Polovica priznanih terjatev je prednostnih, zajemajo pa predvsem odpravnine 
delavcem.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zbornica je na mi-
nistrstvo za finance naslovi-
la pobudo za spremembo za-
konodaje, po kateri se mora-
jo kmetijska gospodarstva, ki 
presežejo 7500 evrov dohod-
kov iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavno-
sti, obvezno vključiti v sis-
tem davka na dodano vred-
nost. Po podatkih finanč-
ne uprave, ki jih je pridobila 
zbornica, je v Sloveniji 1279 
takšnih kmetij, od tega se jih 
je 789 moralo lani na novo 
vključiti v sistem DDV; šte-
vilo pa naj bi se po napove-
di zbornice letos še bistveno 
povečalo. »Majhnim kmeti-
jam, ki bi zapadle med »ob-
veznike«, bi s tem naloži-
li nesorazmerno admini-
strativno breme, ukinili bi 
jim pravico do uveljavljanja 
pavšalnega nadomestila, pri 
gotovinskem poslovanju pa 
bi zapadle še v obveznost 
davčnega potrjevanja raču-
nov,« ugotavljajo v zbornici 
in dodajajo, da je prag 7500 
evrov za obvezno vključitev v 
sistem DDV postavljen pre-
nizko. Ko je v letu 1999 za-
čel veljati zakon o davku na 

dodano vrednost, so dohod-
kovni prag dejansko določi-
li na podlagi katastrskega do-
hodka, kasneje pa so med do-
hodke iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejav-
nosti začeli vštevati tudi ob-
davčljiva plačila za ukrepe 
kmetijske politike. Po oceni 
zbornice zdaj mejni znesek 
7500 evrov ni primerljiv s 
pragom letnega obdavčljive-
ga prometa v višini 50 tisoč 
evrov, ki ga zakon predvide-
va za ostale dejavnosti, zato 
predlagajo zvišanje zneska 
nad 15 tisoč evrov. Pri izra-
čunu so izhajali iz ekonom-
skih računov za kmetijstvo 
in za gozdarstvo, pri tem pa 
so za ublažitev nihanj upo-
števali petletno povprečje 
(2011–2015). 

Predlagajo višjo 
dohodkovno mejo
Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga za 
kmetije zvišanje dohodkovnega praga za obvezno 
vključitev v sistem davka na dodano vrednost s 
7500 na več kot 15.000 evrov.

V zbornici pričakujejo, da 
jim bo dohodkovno mejo 
za obvezno vključitev v 
sistem davka na dodano 
vrednost uspelo zvišati 
ali celo odpraviti že za 
zavezance, ki bi sicer 
že za leto 2016 presegli 
mejo 7500 evrov.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Ban-
ke Slovenije so lani vse ban-
ke v Sloveniji poslovale z 
dobičkom, skupni dobiček 
pred obdavčitvijo je znašal 
379 milijonov evrov in je bil 
za 221 milijonov evrov viš-
ji kot v letu 2015. Višji do-
biček je bil predvsem posle-
dica manjših stroškov osla-
bitev in rezervacij, ki so bili 
lani za 73 odstotkov niž-
ji kot leto prej. Bruto doho-
dek bank je bil za 2,6 odstot-
ka nižji kot predlani, na to so 
vplivali predvsem manjši ob-
seg poslovanja in nižje obre-
stne mere. Najpomembnejši 
vir financiranja bank so bile 
vloge nebančnega sektorja, 
še zlasti vloge gospodinjstev, 

ki so lani porasle za 6,7 od-
stotka ali več kot za eno mi-
lijardo evrov, kar je največ 
po letu 2008. Zaradi zelo 
nizkih obrestnih mer so se 
zmanjšale tako kratkoročne 
kot dolgoročne vloge, pove-
čal pa se je obseg vpoglednih 
vlog, ki so ob koncu lanske-
ga leta predstavljale že 65 od-
stotkov vseh vlog gospodinj-
stev. Obseg kreditiranja pod-
jetij je bil decembra le za en 
odstotek nižji kot leto prej, 
obseg posojil gospodinj-
stvom pa je bil predvsem za-
radi porasta stanovanjskih in 
potrošniških posojil višji za 
4,6 odstotka. Bilančna vso-
ta bank je ob koncu lanskega 
leta znašala 37 milijard evrov 
in je bila za 0,9 odstotka niž-
ja kot leto prej.

Vse banke so lani 
poslovale z dobičkom

Kranj – Vlada predlaga državnemu zboru, da za novega čla-
na nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) 
imenuje tudi Željka Puljića, glavnega direktorja kranjske druž-
be Iskratel. V nadzornem svetu SDH-ja sta se namreč izprazni-
li dve mesti. Lidia Glavina je postala predsednica uprave, Dra-
go Ferfolja pa je decembra umrl.

Za nadzornika SDH predlagajo tudi Željka Puljića
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Vilma Stanovnik

Kranj – Te dni, ko se vreme 
spreminja, ceste pa so mo-
kre in ponekod tudi zasneže-
ne, gorenjski policisti opo-
zarjajo še na posebno pre-
vidnost. Tako so med ted-
nom obravnavali dve prome-
tni nesreči, ko voznika nis-
ta bila dovolj pozorna. Na Je-
senicah je namreč voznik na 
mokri cesti ponoči med de-
ževjem zapeljal s ceste in 
povzročil nesrečo z materi-
alno škodo, prav tako pa so 
bila zaradi mokrega cestišča 
v nesrečo v Podnartu udele-
žena tri vozila. Nesrečo z laž-
jimi telesnimi poškodbami 
je povzročil voznik avtomo-
bila, ki je v mokrih razmerah 
vozil prehitro in je trčil v vo-
zila pred seboj.

Na mokrih cestah se je le-
tos na Gorenjskem zgodilo 

65 prometnih nesreč od 
skupno 192, zato za zmanj-
šanje tveganja za udeležen-
ce v prometu policisti svetu-
jejo počasnejšo vožnjo, več-
jo varnostno razdaljo, vo-
žnjo na ustrezni oddaljeno-
sti od roba vozišča in pločni-
kov ter več previdnosti. Za-
radi hitrosti se je letos zgodi-
lo 35 prometnih nesreč, za-
radi nepravilne strani oziro-
ma smeri vožnje jih je bilo 
29, zaradi neustrezne var-
nostne razdalje pa 23.

»Kjer je na cesti voda, 
je zelo verjeten tudi pojav 
akvaplaninga, ko pnevma-
tika lahko izgubi stik s pod-
lago. Največkrat je to v po-
vezavi s hitrostjo vožnje 
in izrabljenimi pnevmati-
kami. Prilagoditev hitrosti 
razmeram je zato nujna ob-
veznost voznikov,« svetuje-
jo policisti.

Nevarne mokre ceste

Vilma Stanovnik

Kranj – V sredo se je začela 
tradicionalna akcija 40 dni 
brez alkohola, katere nosi-
lec je Slovenska karitas in 
poteka v sodelovanju z Med.
Over.Net in Agencijo za var-
nost prometa. Akcija bo tra-
jala do 15. aprila, organiza-
torji pa želijo pritegniti čim 
večje število posameznikov, 
družin in skupin, da zmanj-
šajo oziroma prenehajo z 
uživanjem alkohola ter da 
pod vplivom alkohola niko-
li ne sodelujejo v prometu. 
Alkoholiziranost je namreč 
še vedno eden izmed glav-
nih dejavnikov tveganja za 
nastanek prometnih nesreč, 
predvsem tistih z najhujši-
mi posledicami. 

V preteklih letih smo si-
cer lahko spremljali po-
zitiven trend zmanjševa-
nja deleža alkoholiziranih 

povzročiteljev prometnih 
nesreč, vendar pa nam je 
lansko leto, ko se je števi-
lo najhujših prometnih ne-
sreč v povezavi z alkoholom 
ponovno povečalo, ponov-
no pokazalo, da je treba na 
tem področju nadaljevati in 
nadgraditi obstoječe aktiv-
nosti. 

Alkohol v prometu je od-
raz širšega okolja in je hkra-
ti tudi javnozdravstveni pro-
blem. Poleg nadzora in ka-
znovanja je izrednega pome-
na opozarjanje, osveščanje in 
izvajanje številnih preventiv-
nih aktivnosti. Pomembno 
je, da se v družbi jasno izob-
likuje mnenje, da je alkohol 
splošni problem ter da je pot-
rebna ničelna toleranca do al-
kohola v prometu, v vseh vlo-
gah tako med vozniki kot tudi 
pešci in kolesarji. 

Na Javni agenciji za var-
nost prometa je akcija tudi 

del aktivnosti izvajanja na-
cionalne akcije in Nacional-
nega programa varnosti ce-
stnega prometa 2013–2022, 
ki sledi dvema osnovnima 
ciljema, to pa sta zmanjša-
nje števila prometnih nesreč 
zaradi alkohola in zmanjša-
nje števila mrtvih in hudo 
poškodovanih. 

V Sloveniji je alkohola v 
prometu še vedno preveč. 
Sprejemljiva je le ničelna 
toleranca, ki jasno sporoča, 
da je tveganje zaradi alko-
hola v prometu preveliko. 

V lanskem letu je namreč 
zaradi alkoholiziranosti 
povzročitelja umrlo 38 
oseb, 170 je bilo huje poško-
dovanih. Delež alkoholizi-
ranih povzročiteljev pro-
metnih nesreč znaša skoraj 
10 odstotkov, povprečna al-
koholiziranost pa je izred-
no visoka, več kot 1,4 pro-
mila. Verjetnost povzročit-
ve prometne nesreče je pri 
alkoholiziranosti 1,1 promi-
la skoraj 20-krat večja v pri-
merjavi s treznim vozni-
kom. 

Za volan le trezni
Tudi Agencija za varnost prometa se pridružuje akciji 40 dni brez alkohola, saj je alkoholiziranost 
še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za prometne nesreče. Samo lani je zaradi 
alkoholiziranosti povzročitelja umrlo 38 ljudi, 170 pa je bilo huje poškodovanih.

Tveganje zaradi alkohola v prometu je preveliko, zato je 
sprejemljiva le ničelna toleranca. / Foto: Tina Dokl

Letošnji slogan akcije je »Izberi prav. Bodi z mano.« 
Z njim organizatorji želijo poudariti predvsem ožje 
medosebne odnose kot najpomembnejše pri podpori 
posamezniku, da se odloči za zmanjšano pitje 
alkohola. 

Jasna Paladin

Kamnik – Za zdaj še neznani 
storilec je v nedeljo domnev-
no ponoči izpred Zdravstve-
nega doma Kamnik ukradel 
službeno vozilo VW Cad-
dy in ga le nekaj kilometrov 
stran – ob cesti v Zgornje Pa-
lovče oz. proti Staremu gra-
du – zažgal. Povsem zgorelo 
vozilo so našli dopoldne nas-
lednjega dne.

Kot je pojasnil direktor 
zdravstvenega doma Sašo 
Rebolj, je šlo za vozilo nji-
hovega hišnika, ker pa v 
njem ni bilo nobene opre-
me, ne ve, kaj bi lahko bil 
motiv kraje. Dodal je še, da 

imajo s tatvinami na službe-
nih vozilih v zdravstvenem 
domu sicer kar slabe izku-
šnje, saj so jim do sedaj že 
večkrat ukradli tudi regi-
strske tablice in pnevmati-
ke na službenih vozilih pa-
tronažne službe. Tokrat je 
škode za približno deset ti-
soč evrov.

Policisti so opravili kri-
minalistično-tehnični ogled 
vozila, obvestila pa še ved-
no zbirajo. »Preiskava oko-
liščin kaznivega dejanja še 
vedno poteka, tako da vam 
trenutno kaj več informacij 
ne moremo posredovati,« 
nam je povedala Maja Ciper-
le Adlešič s PU Ljubljana.

Ukradli in zažgali vozilo 
zdravstvenega doma
Kamniški policisti so v nedeljo obravnavali tatvino 
osebnega vozila Zdravstvenega doma Kamnik, 
ki ga je neznanec ukradel in zažgal. Okoliščine 
policisti še preiskujejo.

Podbrezje – Na glavni cesti Podbrezje–Bistrica pri Tržiču in 
v obratni smeri je spremenjena največja dovoljena hitrost 
vožnje. S 110 kilometrov na uro je namreč znižana na 90 ki-
lometrov na uro. Znižana omejitev že velja, ta mesec pa je 
predvidena tudi menjava prometne signalizacije, kot jo pred-
videva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah. »Na tem odseku so policisti med letoma 2013 in 
2016 obravnavali 45 prometnih nesreč, v povprečju 11 na leto. 
Gre za dve prometni nesreči s smrtnim izidom, štiri nesreče s 
hudimi telesnimi poškodbami, 15 nesreč z lahkimi telesnimi 
poškodbami in 24 nesreč z materialno škodo,« je povedal 
višji policijski inšpektor Bojan Kos ter pojasnil, da policisti 
v povezavi z znižanjem največje dovoljene hitrosti na tem 
odseku izvajajo preventivne nadzore.

Po nesrečah znižali omejitev

Kranj – Gorenjski prometni policisti so ta teden obravnavali 
dvajsetletnega voznika začetnika, pri katerem je hitri test na 
prepovedane droge pokazal prisotnost drog. Vozniku so po-
licisti zato odredili strokovni pregled in ga izločili iz prometa, 
manjšo količino snovi, ki je zelo verjetno prepovedana droga 
konoplja, pa so mu tudi zasegli.

Mladi šofer pod vplivom droge

Andraž Sodja

Kranj – V sodni dvorani 
kranjskega okrožnega so-
dišča so se včeraj na ponov-
nem sojenju v tako imeno-
vani aferi Poravnava srečali 
odvetnik Kristijan Gnilšak, 
nekdanji direktor Stano-
vanjske zadruge Gorenjske 
(SZG) Franc Teran ter sod-
nica Marjeta Dvornik.

Dvornikova je na sodnem 
procesu, ki se je končal ko-
nec januarja lani, Terana in 
Gnilšaka obsodila na dve leti 
in pol zapora, Gnilšak pa bi 
moral vrniti tudi 355 tisoč 
evrov nezakonito pridoblje-
nega denarja. 

Višje sodišče je 29. novem-
bra lani razveljavilo prvosto-
penjsko sodbo, na katero so 
se pritožile vse strani. Več-
ji del pritožbe obtoženih je 
višje sodišče zavrnilo kot ne-
utemeljeno, kot utemeljene 
pa so sprejeli pritožbe o po-
manjkljivi sodbi glede obse-
ga škode in stranski denar-
ni kazni, zato so zadevo vrni-
li v ponovno odločanje prvo-
stopenjskemu sodišču, z 

navodili ponovno izvesti do-
kaze. Do drugih pritožbenih 
navedb se višje sodišče še ni 
opredeljevalo.

Tožilstvo tudi na ponov-
ljenem sojenju obtožnice 
ni spreminjalo, tako Tera-
nu še vedno očitajo zlorabo 
položaja, saj naj bi Gnilšaku 
omogočil pridobitev premo-
ženjske koristi, tako da se je 
z njim dogovoril za nakazilo 
620 tisoč evrov iz poravna-
ve med Mestno občino Kranj 

in Stanovanjsko zadrugo 
Gorenjske na fiduciarni od-
vetniški račun Gnilšaka. 

Oba obtožena sta sicer po-
udarila, da je od zadeve mi-
nilo že preveč časa in na po-
noven zagovor v ponovlje-
nem postopku nista priprav-
ljena, zato so se osredotoči-
li na branje zaslišanj neka-
terih prič in obeh obtoženih 
ter dopolnitev in utemeljitev 
dokaznih predlogov. Tera-
nov odvetnik Bojan Župevc 

je kot nov dokaz predlagal, 
naj sodišče pridobi podatke 
o blokadah računov SZG od 
leta 2000 dalje, Gnilšak pa 
je dopolnitve podal sam in 
predlagal ponovno zasliša-
nje odvetnikov Primoža Ko-
zine in Aljoše Drobniča, saj 
naj bi se slednja pogovarja-
la z MO Kranj o poravnavi 
in nakazilu le-te, kar je Gnil-
šak ocenil kot bistveno, saj 
obtožnica navaja, da je Te-
ran pooblastil Gnilšaka in 
mu omogočil priliv. Ponov-
no je Gnilšak predlagal tudi 
vrsto zaslišanj pravnih stro-
kovnjakov v povezavi s pred-
pogodbo med njim in SZG o 
upravljanju premoženja, za 
katero vztraja, da je še ved-
no v veljavi in je nobeno ci-
vilno sodišče ni razveljavi-
lo. Vztraja pa tudi pri ponov-
nem zaslišanju izvedenke 
ekonomske stroke. 

Sodnica je ugodila zahte-
vam za zaslišanje dela prič, 
vključno z izvedenko eko-
nomske stroke, ostale pa za-
vrnila kot neutemeljene. So-
jenje se bo nadaljevalo 11. 
maja.

Gnilšak in Teran spet na sodišču
Na sodišču v Kranju se je začelo ponovno sojenje Kristijanu Gnilšaku in Francu Teranu, ki sta bila lani 
obsojena na dve leti in pol zaporne kazni, višje sodišče pa je zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Gnilšakov odvetnik Matej Sršen, Kristijan Gnilšak in Franc 
Teran ob odhodu s sodišča
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Zgodbe
Danica Onič skrbi, da predmeti, 
ki bi sicer končali na smetišču, 
živijo naprej ... Stran 18

Zanimivosti
Erazem Stonič je izdelal model 
čistilne naprave s solarnim 
dezinfektorjem. Stran 19

MultiKulti
Katja in Adam Kotnik iz Leš 
pomagata v humanitarnih 
projektih v Mongoliji. Stran 20

Mateja Rant

Takrat se je odločil, da bi 
imel tudi sam takega, in tako 
se je začelo njegovo iskanje po-
dobnega avta, ki je kasneje pre-
raslo v strastno zbirateljstvo. V 
svoji zbirki ima ta čas 19 staro-
dobnikov, saj se nekaterih po 
nekaj letih vožnje naveliča in 
zamenja za nove. Kar nekaj pa 
je tudi takih, ki ne bodo šli od 

hiše, poudarja Matjaž Kavčič. 
Med njimi je seveda njegov 
prvi starodobnik, s katerim se 
je pravzaprav vse začelo, to je 
lomax, ki ga je prvič registriral 
leta 1999. 

Njegovo navdušenje nad 
starodobniki sega dvajset let 
nazaj, ko je med dopustom 
na Cresu njegovo pozornost 
pritegnil avto, za katerega se 
je izkazalo, da je kopija MG. 
»Bil je slonokoščene bar-
ve, lastnik pa je bil neki Itali-
jan. Takrat so me ti avtomobi-
li začeli zanimati,« je priznal 
in dodal, da je takoj po vrnit-
vi domov začel iskati podo-
ben avto, a je ugotovil, da ga je 

zelo težko dobiti. Zato se je za 
začetek zadovoljil z lomaxom, 
na katerega je naletel povsem 
po naključju v Šiški. »Avto je 
bil zapuščen, zato sem nare-
dil vse, da bi našel njegovega 
lastnika, kar mi je tudi uspelo. 
Ta avto je še danes pri hiši in 
ni naprodaj,« odločno zatrdi 
in doda, da je pravzaprav tež-
ko oceniti, koliko je sploh vre-
den, tudi zaradi številnih za-

nimivih detajlov, ki ga dela-
jo še bolj posebnega. Pri tem 
s prsti narahlo poboža leseno 
obrobo na vrhu vrat.

Tako kot vse druge avtomo-
bile, ki so mu sledili, je tudi 
tega obnovil povsem sam. Lo-
max je bil namreč šele začetek, 
misel na MG pa mu še vedno 
ni dala miru, zato ga ni nehal 
iskati in kmalu se mu je nas-
mehnila sreča. »Najprej sem 
bil zadovoljen s kopijo, po-
tem pa sem jih tudi po več na-
enkrat naročal iz Anglije,« je 
pojasnil Kavčič. Uredil si je 
delavnico in garažo, v kate-
ri hrani svoje jeklene lepotce. 
Za pravo atrakcijo se je izkazal 

tudi dostop do garaže, in si-
cer po tirni vzpenjači, ki jo je 
seveda prav tako postavil pov-
sem sam. Za prevoz po tirih 
mu služi stara kabina z žični-
ce na Krvavcu. »To sem nare-
dil, še preden so uredili vzpe-
njačo na Ljubljanski grad,« se 
pohvali, čeprav sicer meni, da 
to ni nič posebnega. »Dostop 
do garaže je precej strm in bi 
bile zlasti pozimi stopnice pre-
cej nevarne,« se mu zdi neka-
ko samoumevno prevažati se 
po tirih pred lastno hišo. 

Ker se je glas, da se spozna 
na stare avtomobile, že raz-
širil, ga marsikdo prosi, da 
bi mu pomagal pri popravi-
lu in obnovi. »A še svojih ne 
uspem sproti urejati,« je priz-
nal. Ta čas ima pred hišo v 
delu še en MG. »Lani sem do-
končal tri avtomobile, a je bilo 
pri dveh treba urediti samo 
kakšne malenkosti, kot reci-
mo elektriko ali notranjost.« 
Za Austen Haley 3000 pa je 
porabil kar dve leti, da ga je se-
stavil skupaj. »Dobil sem ga iz 
Francije v zabojčkih, saj je bil 
popolnoma razstavljen. Zanj 
sem odštel 18 tisoč evrov in 
marsikdo se mi je takrat pos-
mehoval, ko je to videl. Zdaj 
bi ga pa številni radi kupili, 
a to je še eden od avtomobi-
lov, ki ga ne dam za nobeno 
ceno.« Kot pravi, bi sicer ta čas 
zanj lahko iztržil tudi do 90 ti-
soč evrov. Še en avto, ki prav 
tako ni naprodaj, je Triumph 
GT6. »Samo 735 takih je bilo 
narejenih,« pove s ponosom 
in doda, da zdaj išče še ene-
ga triumpha, in sicer TR3, ali 
pa morgana, kupuje pa tudi 
»Bondov« avto Volvo 5800.
Že kmalu po nakupu prvega 

starodobnika se je začel ude-
leževati tudi dirk po Sloveniji 
in v tujini. »Že pri lomaxu, če 
sem ga hotel zavarovati, sem 
se moral včlaniti v enega od 
klubov starodobnikov. Zdaj 
že drugo leto tekmujem za 
klub Avto kareta iz Tolmina.« 

Nikoli pa ne bo pozabil svo-
je prve dirke leta 2002, ko so 
ga po zadnji tekmi diskvalifi-
cirali, ker ni vedel, da ne sme 
nastopiti, če je avto kopija. »A 
takrat sem prevozil že šest ali 
sedem dirk, zato sem zahte-
val, naj mi priznajo rezultat 

ali pa povrnejo startnine in 
druge stroške. Sam predse-
dnik Zveze klubov starodob-
nih vozil Slovenije me je nato 
poklical, če bom prišel na po-
delitev, saj so zame pripravili 
poseben pokal za sodelovanje 
na vseh tekmovalnih dneh,« 
se z nasmeškom spomni svo-
je »zmage«. Tudi sicer, priz-
na, je na tekmah navajen 
zmagovati. »Zgodilo se je že, 
da sem tekmo odpeljal tudi z 
eno samo kazensko točko,« 
ne skriva ponosa.

S svojim navdušenjem 
nad starodobniki je »zastru-
pil« vso družino, smeje priz-
na. Prav zdaj preureja minija 
za vnukinjo, ki ji ga bo poda-
ril za 18. rojstni dan. Njegov 
vnuk Ožbej, ki obiskuje šele 
prvi razred osnovne šole, pa 
že tekmuje v motokrosu, še 
pono sno pristavi. 

Začelo se je z lomaxom ...
Matjaž Kavčič iz Žirov se ponaša z imenitno zbirko starodobnih vozil, med katerimi prevladujejo predvsem angleške znamke. Njegova strast do 
starodobnikov se je prebudila med dopustom na Cresu pred več kot dvajsetimi leti, ko ga je očarala kopija avtomobila MG italijanskega lastnika.

Matjaž Kavčič ob lomaxu, njegovem prvem starodobniku

MG je vzbudil njegovo strast do starodobnikov. Enega ima 
prav ta čas pred hišo v delu.

Posebna atrakcija je tudi vzpenjača, ki vodi do garaže.
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Od petka do petka

Jasna Paladin

Brglez izbrisanim izrekel 
javno opravičilo

Dne 26. februarja je mi-
nilo petindvajset let od za-
četka veljave določb zakona 
o tujcih, s katerimi je drža-
va iz registra stalnega pre-
bivalstva izbrisala vse tiste 
državljane drugih republik 
SFRJ, ki so imeli junija 1991 
prijavljeno stalno prebiva-
lišče v Sloveniji in v nasled-
nje pol leta niso vložili vlo-
ge za pridobitev slovenske-
ga državljanstva. Takšnih je 
bilo več kot 25 tisoč, država 
pa je nastale razmere začela 
urejati šele deset let kasneje, 
ko je ustavno sodišče odloči-
lo, da je bil izbris nezakonit, 
zakonodajalcu pa naložilo, 
naj izbrisanim vrne status 
stalnega prebivalca od dne-
va izbrisa. 

Država je začela vprašanje 
odškodnin urejati po tem, ko 
je Evropsko sodišče za člove-
kove pravice leta 2012 od-
ločilo, da slovenskim obla-
stem ni uspelo v celoti uredi-
ti vprašanja izbrisanih. Leto 
dni kasneje je država določi-
la, da izbrisanim za vsak me-
sec izbrisa pripada pavšal v 
višini petdeset evrov. Doslej 
je bilo priznanih že za 25 mi-
lijonov evrov odškodnin.

Ob 25. obletnici izbrisa 
se je predsednik Državne-
ga zbora Milan Brglez vsem 
tistim, ki se jim je z izbri-
som zgodila krivica, javno 

opravičil za to dejanje pa tudi 
za vse trpljenje, poniževanje 
in klevetanje, ki so ga bili 
deležni v času dokazovanja 
tega, da jim je bila storjena 
krivica. »Z vidika funkcije, 
ki jo izvajam, je to opraviči-
lo nujno, z vidika vrednot, ki 
sem jim zvest, pa tudi oseb-
no,« so sporočili iz njegove-
ga kabineta. Izbris je ozna-
čil za kršitev človekovih pra-
vic, iskanje krivcev za ta »te-
men madež nastajanja sa-
mostojne slovenske države« 
pa bi bilo po njegovem mne-
nju danes neplodno, saj naj 
bi bilo udeleženih preveč.

Na čelu Zpiza brez 
spremembe

Svet Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje (Zpiz) je v ponedeljek na 
mesto generalnega direktor-
ja zavoda za prihodnja štiri 
leta imenoval dozdajšnjega 
direktorja Marijana Papeža. 
Na razpis so se sicer prijavili 
trije kandidati (poleg izbra-
nega še glavna inšpektorica 
za delo Nataša Trček in Ras-
to Hartman, ki prihaja s pod-
ročja zavarovalništva), za Pa-
peža pa je glasovalo vseh 23 
navzočih članic in članov 
sveta, ki so bili mnenja, da je 
aktualni direktor zastavil več 
pomembnih projektov in je 
smiselno, da jih v novem 
mandatu dokonča. Izbrani 
kandidat, ki ga mora potrdi-
ti še vlada, bo novi mandat 
nastopil 12. aprila.

Akreditirana peta 
slovenska univerza

V Novi Gorici je bila akre-
ditirana peta slovenska uni-
verza – Nova univerza, ki je 
zasebna in ima tri članice 
– Evropsko pravno fakulte-
to, Fakulteto za državne in 
evropske študije ter novo 
Fakulteto za slovenske in 
mednarodne študije. Nova 
univerza je bila tik pred za-
četkom delovanja že pred 
nekaj leti, a je družbo te-
danjih treh fakultet zapus-
tila Fakulteta za uporabne 
družbene študije, temu pa 
je sledil pravni spor, ki se 
je končal lansko leto. Rek-
tor Nove univerze je Dimi-
trij Rupel. Kot je povedal 
za STA, na koncesijo drža-
ve za zdaj ne morejo raču-
nati, zato bodo iskali zaseb-
ne sponzorje.

Lani gospodarska rast 
višja od napovedi

Bruto domači proizvod 
(BDP) v Sloveniji se je lani 
okrepil za 2,5 odstotka, po-
tem ko je bila gospodarska 
rast v 2015 pri 2,3 odstotka, 
je razbrati iz prvih ocen sta-
tističnega urada (končni po-
datki bodo objavljeni šele ko-
nec avgusta). Prva ocena sta-
tistikov je nekoliko višja od 
napovedi domačih in med-
narodnih ustanov; te so Slo-
veniji za letos namreč napo-
vedovale gospodarsko rast 
med dva in 2,3 odstotka. 

Pospešeno rast, ki naj bi po 
ocenah dosegla oz. celo pre-
segla tri odstotke, po neka-
terih izračunih napoveduje-
jo tudi na Uradu RS za mak-
roekonomske analize in ra-
zvoj (Umar), kjer pa bodo 
podrobnejšo spomladansko 
napoved predvidoma objavi-
li v drugi polovici marca.

Slovenci vse bolj 
zadovoljni s stanjem v 
družbi

Februarska raziskava 
družbe Valicon Ogledalo 
Slovenije, s katero občasno 
merijo splošno stanje v slo-
venski družbi, je pokazala, 
da smo Slovenci s stanjem v 
družbi vedno bolj zadovolj-
ni. Nezadovoljnih je sicer še 
vedno več kot zadovoljnih, 
a tudi osebno razpoloženje 
prebivalcev se izboljšuje. 

Zadovoljstvo s stanjem v 
slovenski družbi se je v pri-
merjavi z lanskoletnimi me-
ritvami povečalo za šest od-
stotnih točk, a z življenjem 
v slovenski družbi jih je na 
splošno zelo zadovoljnih 
zgolj dober odstotek. Nič kaj 
obetaven ni podatek, da raz-
korak med zadovoljnimi in 
nezadovoljnimi še naprej 
ostaja velik, nezadovoljnih 
pa je kar 23 odstotkov sode-
lujočih v raziskavi. 

V raziskavi, ki so jo op-
ravili med 9. in 19. febru-
arjem, je sicer sodelovalo 
1016 državljanov, starih od 
18 do 65 let.

Petindvajset let od izbrisa
Te dni mineva četrt stoletja, odkar je država iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisala več kot 
25 tisoč prebivalcev Slovenije, državljanov tedanjih republik SFRJ.

Izbris iz registra stalnih prebivalcev je temen madež 
nastajanja samostojne države. / Foto: Tina Dokl

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo tudi 
prihodnja štiri leta vodil Marijan Papež. / Foto: Tina Dokl

Slovenskim univerzam (fotografija je z ene od ljubljanskih 
fakultet) se je pridružila še ena – Nova univerza. / Foto: Tina Dokl

Od enega slovenskega ča-
sopisa sem ob osmem marcu 
prejel tri vprašanja. Prvo se je 
glasilo, če bom svoji partner-
ki ob prazniku »podelil rožo 
v znak pozornosti«, drugo, če 
mislim, da so »ženske danes 
dovolj enakopravne« in tret-
je, če mislim, da bi »mora-
li tudi moški poprijeti za go-
spodinjska opravila«. K izbi-
ri te teme za kolumno so me 
spodbudila prav ta vprašanja, 
ki so po vseh standardih po-
litično korektna in zdravora-
zumska, a prav zato zelo lepo 
povzemajo, kaj je narobe z 
našim razumevanjem osme-
ga marca.  

Osmi marec pri nas ime-
nujemo z nekoliko arhaič-
nim imenom »dan žena«, 
kar že samo po sebi precej 
zamegli, da gre v resnici za 
dan žensk. Kje je problem? 
»Dan žena« je razumljen 

kot praznik, ko mož svoji 
ženi podari rožo. S tem iz-
kaže, da je dober in pozoren 
partner. Podobno kot dobra 
dva tedna kasneje, na mate-
rinski dan, storijo otroci. Po-
darijo cvetje svojim mate-
ram v znak hvaležnosti in 
ljubezni. Oboje je sicer zelo 
lepo, a se pri osmem marcu 
na ta način povsem zabriše 
njegova dejanska vsebina. 

Naglji, ki jih moški daje-
mo ženskam za osmi ma-
rec, namreč niso znak lju-
bezni ali pozornosti, am-
pak solidarnosti. Če se vam 
to sliši kot z drugega pla-
neta – zakaj neki bi ženske 
potrebovale moško solidar-
nost!? – ni treba iti daleč na-
zaj v zgodovino, da vidimo, 
zakaj je bilo to ne tako dol-
go nazaj revolucionarno de-
janje. Pred sto leti na Sloven-
skem »večina žensk ni imela 

službe; delale so lahko le kot 
delavke (za isto delo so bile 
plačane slabše kot moški), 
hišne pomočnice ali, neko-
liko bolj izobražene, kot gu-
vernante, a le, če niso imele 
lastnih otrok ali bile poroče-
ne /.../ Moški, ki so določali 
pravila, so namreč mislili, da 
mora ženska, če ima moža, 
skrbeti zanj, ne pa opravlja-
ti poklica. /…/ ženske odlo-
čati med tem, ali bodo imele 
zasebno ali javno življenje, 
se bodo poročile ali delale, 
bodo rojevale otroke ali se 
intelektualno razvijale /…/
delavke niso smele prosto 
razpolagati s svojim zasluž-
kom; namesto tega so to lah-
ko počeli njihovi moški so-
rodniki, mož, oče ali brat.« 

Tako odnose med spolo-
ma opisuje Manca G. Ren-
ko, moje dekle, ki je pravkar 
napisala slikano biografijo 

Zofke Kveder, ki izide prav 
na osmi marec – na stole-
tnico praznika. Lahko si 
predstavljate, za kakšnega 
izdajalca svojega spola je v 
takih okoliščinah veljal moš-
ki, ki je v znak podpore boju 
žensk za enakopravnost dal 
svoji ženi, materi, znanki 
nagelj. Ni odveč dodati, da 
so bili vse do druge svetov-
ne vojne še celo liberalci pri 
nas proti, da bi ženske dobi-
le volilno pravico. To jim je 
prinesla šele revolucija leta 
1945. 

Vidna podreditev žensk 
se je v naslednjih desetletjih 
zabrisala, a neenakost vztra-
ja in se celo vrača. Ženske so 
na številnih delovnih mes-
tih manj plačane od moških. 
Na vodilnih položajih redko 
najdemo ženske. Iskalke za-
poslitve v moji generaciji 
so pogosto neenakopravno 

obravnavane, ker jih priča-
ka vprašanje »že imate ot-
roke?«. Ženske veliko bolj 
ocenjujejo po videzu kot 
moške. Poklici se še vedno 
razločujejo na »moške« in 
»ženske«. Gospodinjska op-
ravila so v številnih gospo-
dinjstvih še vedno »ženska 
domena«. 

Osmi marec je tu, da nas 
vse, ženske in moške, spom-
ni na zgodovino ter opozo-
ri na neenakost med spolo-
ma, ki še vztraja, se celo pog-
lablja. Nismo »dovolj« ena-
kopravni, dokler nismo pov-
sem enakopravni. Naj na-
gelj za osmi marec zato ne 
bo znak izkazovanja »po-
zornosti«, ampak predvsem 
znak solidarnosti in ena-
kopravnosti. In naj tak ne bo 
le osmi marec – enakopravni 
bomo, ko bo vsak dan osmi 
marec. 

Vsak dan osmi marec
Luka Mesec, poslanec ZL

moj pogled
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Miha Naglič

Edinburg, Škotska

Drugi Trainspotting so 
predstavili na nedavnem 
Berlienalu, režiser pa pove, 
kar sledi. »Pri prvem filmu je 
bilo tako sveže to, da je o dro-
gah govoril na nemoralizira-
joč način. V tistem času je bilo 
ves čas slišati ogromno mora-
liziranja glede te tematike. Vsi 
javni vzgojitelji so govorili, da 
droge škodijo, 'ne počnite 
tega', 'neumni ste', a so ljud-
je kljub temu hodili ven ko-
nec tedna in so jemali mami-
la, pa to niso bili neumni ljud-
je. Jemali so jih, ker jim je bilo 
to všeč. Zabavali so se. Števi-
lo smrtnih žrtev je bilo prese-
netljivo nizko, čeprav so me-
diji seveda vedno izpostavlja-
li posamezne primere, ko je 
kdo umrl od prevelikega od-
merka ekstazija ali pa je imel 
alergično reakcijo nanj. Prvi 
film je bil poskus, da bi se z 
ljudmi o mamilih pogovarja-
li na razumen način. Mami-
la so bila nekaj, kar so ljudje 
tako ali tako poznali. Občin-
stvo Trainspottinga je vede-
lo vse o njih, film jim ni po-
kazal nekaj, o čemer ne bi ve-
deli ničesar. Ob tem pa je tre-
ba seveda poudariti, da so liki 
v obeh filmih zelo ekstrem-
ni. Živijo v skrajnostih, nji-
hovo vedenje je privzdignje-
no. A to je bilo zgolj zaradi 

dramatičnosti in gledalčeve-
ga užitka. Dramo greste gle-
dat ravno zato, da vidite, kako 
se pred vami odvijajo skraj-
nosti.« In kaj je novega v T2? 
»Že zelo zgodaj smo sprejeli 
odločitev, da bomo tudi v dru-
gem filmu prikazali uporabo 
mamil, a je v njem tudi nekaj 
njene ironične uporabe. Dan-
danes je, denimo, viagra pri-
ljubljena droga mnogih, ker 
gre pač za moške v srednjih 
letih. Boyeva odvisnost od ko-
kaina je na drugi strani na-
čin, da bi se še naprej počutil 
mlad. A najpogostejši način, 
na katerega se ljudje srečuje-
jo s heroinom, je v bolnišni-
ci. Če preživite hudo nesre-
čo ali se vaše življenje bliža 
koncu, boste po vsej verjetno-
sti na morfiju, da se vam ni 
treba spopadati s telesno bo-
lečino. Ulična uporaba hero-
ina po drugi strani temelji na 
tem, da uporabnikom prihra-
ni spoprijemanje s čustveno 
bolečino. Če bi izpostavili en 
glavni učinek, ki ga ima he-
roin, je to, da odpravi čustve-
ni nemir ...« Kakšen pa je 20 
let pozneje Edinburg, kjer se 
film dogaja? »Edinburg se je 
v tem času spremenil. Vizual-
no sicer ne tako zelo, ker gre 
za zgodovinsko mesto. Ima 
nove tramvaje, ampak jih 
nihče ne uporablja, zato smo 
na začetku filma postavili 
Rentona v enega izmed njih. 
Tisto, kar se je spremenilo, je 

energija mesta. Zgodila se je 
velika eksplozija mladih štu-
dentov. Skoraj četrtino prebi-
valstva zdaj tvorijo študentje, 
ob tem pa je tudi velika mi-
grantska populacija, ki ve-
činoma izhaja iz vzhodne 
Evrope. Veliko je, denimo, 
Poljakov, zato bi bilo lahko to 
dekle ravno tako iz Poljske. 
Ampak to je bil predvsem lep 
način, da smo Rentona, ki 
misli, da je en tip Evropejca, 
vrnili v njegovo mesto, kjer 
ga je zamenjal drug tip Evro-
pejca. Njemu nerazumlji-
va nova Evropa se je med-
tem naselila v njegovo mes-
to, medtem ko je on pohajko-
val po Amsterdamu, ki sku-
paj z Edinburgom bolj spada 
v staro Evropo.«

T2 in brexit

T2 je bil posnet po brexi-
tu in Trumpu. Se v filmu to 
pozna? »Ne vem. Morda. Po-
litiki smo raje pustili, da je 
sama našla pot v film, kot pa 
da bi neposredno govorili o 
njej. Ljudje si nato s tega vi-
dika v vsakem primeru sami 
domislijo svoje interpretaci-
je, kar je sicer točno tako, kot 
mora biti. Pri Trainspottin-
gu ni tako kot v filmih Kena 
Loacha, ki si film že vnaprej 
postavi tako, da lahko obdela 
neko družbeno temo. V vsa-
kem primeru pa bo s tem fil-
mom na dan prišlo tisto, kar 

je trenutno še posebej pereče 
na Škotskem. Škotska bo na-
mreč ostala v Evropi. Nobe-
nega dvoma ni. Na Škotskem 
je 60 odstotkov ljudi glasova-
lo za ostanek v Evropski uniji. 
Škotska bi raje zapustila Ve-
liko Britanijo kot pa Evropo. 
Mislim, da se bodo odcepi-
li od Velike Britanije in bodo 
sami zaprosili za članstvo v 
Evropski uniji. Videli bomo, 
kako se bo to odvijalo, am-
pak to se bo zagotovo zgodilo. 
In pa seveda Trump. Ko smo 
ustvarjali film, je že bil na ob-
zorju, a takrat se še nihče ni 
zavedal, kako dominantna fi-
gura bo postal.« (Vir: MMC 
RTV SLO)

Buffet proti Trumpu

»Ameriška ekonomija ima 
čudežne lastnosti; Amerika 
združuje človeško iznajdlji-
vost, tržni sistem, plimo na-
darjenih priseljencev in vla-
davino prava in lahko proi-
zvede blaginjo, ki je večja od 
tiste, o kateri so lahko sanjali 
naši predniki.« To trdi ameri-
ški milijarder Warren Buffet. 
Letno poročilo o uspešnem 
poslovanju družbe Berkshire 
Hathaway je pospremil z od-
mevnim pismom, v katerem 
kaže svetlo podobo ameri-
škega gospodarstva, naspro-
tno od temne, ki jo je v svo-
ji kampanji slikal predsednik 
Donald Trump.

Drugi Trainspotting
Trainspotting je legendarna britanska črna komedija iz leta 1996, režiral jo je Danny Boyle. Bila je 
poskus, da bi se o drogah pogovarjali na drugačen, razumen način, a tudi z veliko mero humorja. 
Prihaja nadaljevanje, T2 …

Danny Boyle (1956), režiser kultnega britanskega filma 
Trainspotting, 1996. V kinodvorane prihaja nadaljevanje: T2 
Trainspotting. / Foto: Trainspotting

T2 Trainspotting se dogaja v Edinburgu na Škotskem. Škoti 
pa so povečini proti brexitu in za neodvisno Škotsko v EU. 

Ameriški milijarder Warren Buffet je kritičen do Donalda 
Trumpa, s predsednikom Obamo pa je bil v dobrih odnosih.  
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Slovenci v zamejstvu (549)

Sen kresne noči
V soboto, 25., in v nedeljo, 

26. februarja, je bila dvora-
na K&K centra v Šentjanžu/
St. Johannu v Rožu polna 
do zadnjega sedeža. Mladi 
iz Šentjanža in iz Šmihela/
St. Michaela pri Pliberku, ki 
jih navdušuje gledališče, so 

skupaj zaigrali Shakespea-
rovo komedijo v priredbi An-
dreja Rozmana - Roze Sen 
kresne noči. Najmanj zara-
di dveh razlogov je treba dati 
predstavi posebno pozor-
nost. Najprej zato, ker kaže 
na izjemno bogato dramsko 

dejavnost med Slovenci na 
Koroškem, zlasti med mla-
dimi, in zato, ker sta združi-
li moči gledališki skupini iz 
dveh različnih, medsebojno 
precej oddaljenih krajev Ko-
roške: Šentjanža v Rožu in 
Šmihela, ki leži v vzhodnem 
delu slovenskega naselitve-
nega območja na južnem 
Koroškem. Obema pa je sku-
pna režiserka Alenka Hain, 
naša rojakinja iz Kranja, ki v 
obeh krajih v okviru Teatra 

Šentjanž (Še. EN.tjanž.te-
ater) in gledališke skupine 
ŠTKGRA zlasti mlade uči 
gledaliških veščin. V tem 
je Alenka na Koroškem ne-
kaj posebnega. V zelo gle-
dljivi komediji s humorni-
mi dialogi igra 15 igralk in 
en igralec. Dekletom je na-
mreč Alenka dodelila tudi 
fantovske vloge. Za teh-
nično izvedbo so poskrbeli 
Martin Opetnik, Miro Muel-
ler in Martin Moschitz, ki je 

tudi vodja gledališke skupi-
ne iz Šentjanža, šmihelsko 
pa vodi Micka Opetnik, glas-
bo je izbrala Alenka Hain, 
pri šivanju kostumov je so-
delovalo Krojaštvo Weiss 
iz Celovca, izdelava lune in 
drugih svetil pa je bila naloga 
Majde Krivograd. Predstava 
se sedaj iz Šentjanža seli v 
farni dom v Šmihelu, kjer 
bo prva predstava drevi ob 
19.30, naslednja pa jutri, v 
soboto, 4. marca, ob isti uri.

V nedeljo, 5. marca, bodo Slovensko planinsko društvo 
in Slovenska športna zveza iz Celovca ter Slovensko 
prosvetno društvo Rož iz Šentjakoba organizirali 39. 
zimski spominski pohod Arihova peč, ki je ena od 
najmnožičnejših prireditev slovenskih organizacij 
na Koroškem. Začetek pohoda bo med 9. in 12. uro 
pri kmetu Polancu na Čemernici (Hodnina – Kanin) 
nad Šentjakobom v Rožu. Pohod poteka mimo 
obnovljenega partizanskega bunkerja pod Arihovo 
pečjo do 1084 metrov visoke Bleščeče planine in 
mimo Ressmannove lovske koče nazaj do Polanca. 
Vsak pohodnik prejme kontrolni kartonček in značko 
ter po vrnitvi pijačo in malico. Za odrasle je startnina 
sedem, za mlade pa pet evrov.

Sen kresne noči na šentjanškem odru / Foto: Teater Šentjanž

Jože Košnjek

med sosedi
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Urša Peternel

 "Moje ime je Danica. Sem 
invalidka, ki je dobila prilož-
nost delati v nevsakdanji 
službi ..." S temi besedami 
je pismo, ki nam ga je posla-
la, začela Danica Onič s Ko-
roške Bele in nas povabila na 
obisk v Kramarijo, "postajo 
ponovne uporabe", ki se na-
haja v bližini jeseniške žele-
zniške postaje. To je pros-
tor, kjer odvrženi predme-
ti zaživijo novo življenje, ki 
jim ga vdahnejo Danica in 
njeni sodelavci s skrbno ob-
novo, restavriranjem, včasih 
jih samo očistijo in predsta-
vijo na malce drugačen na-
čin. A pojdimo od začetka ...

Daničina zgodba

Danica je vrsto let delala v 
eni od varnostnih služb kot 
varnostnica. Ženska med sa-
mimi moškimi. Delo je bilo 
zahtevno, stresno ... Sčaso-
ma so se stvari slabšale, za-
čel se je mobing, ki jo je pri-
peljal do tega, da na koncu 
ni zmogla več. Začele so se 
pojavljati zdravstvene teža-
ve, posedanje hrbtenice in 
še hujša prognoza: v nekaj 
letih bo postala povsem sle-
pa ... "Če se spomnim dve 
leti nazaj. Sedela sem doma 
na postelji in jokala. V rokah 
sem imela izvide in progno-
ze zdravnikov. Odmira mi 
vidno polje. V par letih bom 
popolnoma slepa. Ali sem 
sploh še česa sposobna? Ali 
je konec z mano? Bom doži-
vljenjsko breme sinu? Odvi-
sna od družbe in sociale?" A 
k sreči se je življenje Danici 

obrnilo na bolje, ko je novo 
priložnost našla v zavodu 
Carnus, ki deluje kot social-
no podjetje, na Jesenicah pa 
je pred poldrugim letom od-
prlo trgovino Kramarija. Gre 
za center ponovne uporabe, 
v katerem predmete, ki bi jih 
ljudje sicer odvrgli, a so še 
povsem uporabni, očistijo, 
obnovijo in po simboličnih 
cenah (običajno za deset ali 
dvajset odstotkov cene nove-
ga predmeta) ponudijo kup-
cem. "Na ta način zmanjšu-
jemo količino odpadkov, ne 
onesnažujemo okolja, za-
poslujemo težko zaposlji-
ve ljudi iz ranljivih skupin, 
obenem pa se pri nas soci-
alno šibkejši lahko oskrbijo 
s predmeti, ki si jih sicer ne 
mogli privoščiti," pripove-
duje soustanovitelj zavoda 

Carnus in vodja Kramari-
je Danilo Bertoncelj. To-
rej koncept prinaša same 
pluse, nobenih minusov ... 
Predmete dobijo v zbirnih 
centrih v Žirovnici in na Je-
senicah, pogosto jih pok-
ličejo tudi občani, ki jim je 
škoda zavreči stvari, ki so še 
uporabne. "Želimo si, da bi 
čim manj še uporabnih ko-
sov končalo v zbirnem cen-
tru. Zato smo veseli, če nas 
ljudje pokličejo, da se dogo-
vorimo, kaj imajo, in pride-
mo iskat."

Zgodbe o preteklosti,  
ki jih šepetajo predmeti

Kramarija je prostor, kjer 
bi človek lahko ostal ure in 
ure in prisluškoval zgodbam 
iz preteklosti, ki jih šepetajo 

predmeti. "Pri nas se dobi 
vse živo, od luči, notranje 
opreme, starin, tehničnih 
predmetov, kristala, stekle-
nic, porcelana, koles, tudi 
oblačil .... Veliko je retro iz-
delkov iz šestdesetih in se-
demdesetih let, predmetov, 
ki so zanimivi za zbiratelje, 
tako imenovanih vintage ko-
sov ..." pripoveduje Danilo. 
K sreči imajo na voljo dovolj 
velike prostore, ki so jim jih 
za ugodno najemnino od-
dale v najem Slovenske že-
leznice, da so lahko uredili 
več sob. Ena je soba za sta-
rine, ena soba s tehnični-
mi predmeti, nekaj poseb-
nega je "pleh kamra", v eni 
sobi so predmeti za šport, v 
eni knjige ... Imajo tudi kole-
sarnico, kjer so na voljo ko-
lesa in v kateri mojster Bogo 

daje novo življenje odslu-
ženim kolesom ...  "To so 
predmeti, ki imajo dušo, to-
plino, to smo mi, naša zgo-
dovina," pravi Danica, ki ji 
zažarijo oči vsakič, ko dobi 
kak nov predmet. "Vsakega 
predmeta, ki mi ga podari-
jo, sem vesela, kot bi ga dali 
meni. Srečna sem, ko vidim 
zadovoljstvo ljudi, ki poda-
rijo predmete, vedoč, da 
bodo še nekoga osrečevali. 
Veseli me navdušenje pri 
osebi, ki ta predmet najde. 
Sem le posrednik med temi 
ljudmi. Sama pa se potru-
dim, da na tej poti dodam 
skrb, nego in predstavitev, 
ki so jo ti predmeti res vred-
ni ... Rada si predstavljam, 
da na tak način ohranjam 
našo dediščino."

Tu se ne smilim 
sama sebi

Danica je v novi službi, 
kjer je zaposlena kot inva-
lidka, na novo zaživela, stka-
la je pristne človeške stike s 
strankami, mnogi med nji-
mi so postali njeni prijatelji 

in v Kramarijo prihajajo 
vsak dan. Pogledat, če so do-
bili kaj novega, ali samo na 
klepet z Danico. Kot gospa, 
ki se je navdušila nad čudo-
vito preprogo in se odločila 
za nakup, in kot gospod, ki 
se je tisti dan odločil, da se bo 
"zakopal" v knjižnico ...

"Tu me niso zaničevali, 
ker ne zmorem delati vse-
ga, ker imam omejitve ... 
Dali so mi možnost delati. 
Z vsakim dobrim delom me 
je nadrejeni podprl. Z vsa-
kim padcem mi je dal roko 
opore. Vame je vlagal zna-
nje, mi dajal moč, oporo, 
denar in upanje," je Danica 
hvaležna Danilu. Želi si, da 
bi podobno priložnost lah-
ko dobil še kakšen invalid. 
Da bi dobil priložnost, da bi 
delal, ne "vlekel socialno", 
kot pravi Danica. Da bi bil 
ponosen, da še lahko, zna in 
zmore delati. "Tu se ne smi-
lim sama sebi," dodaja so-
govornica, ki si zato želi, da 
bi ljudje izvedeli za Krama-
rijo. "Da nas slišijo, vidijo in 
spoznajo. Brez kupcev pač 
ne moremo." 

Kjer predmeti šepetajo 
zgodbe o preteklosti
Danica Onič s Koroške Bele je dobila priložnost delati v nevsakdanji službi ... Skrbi, da predmeti, ki bi 
sicer končali na smetišču, živijo naprej ...

Danica Onič, srce in duša Kramarije

Danilo Bertoncelj, soustanovitelj zavoda Carnus in vodja Kramarije »Kolesarnica« z obnovljenimi kolesi

»Knjižnica« s policami, polnimi knjig

"To so predmeti, ki imajo dušo, toplino, to smo mi, 
naša zgodovina," pravi Danica, ki ji zažarijo oči vsakič, 
ko dobi kak nov predmet.
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Maja Bertoncelj

V Sori pri Medvodah od ja-
nuarja deluje neprofitni za-
vod Središče za naravno uče-
nje Samorog, ki se ukvar-
ja z različnimi aktivnostmi 
za otroke in deluje po nače-
lih spontanega učenja skozi 
igro in v tesnem stiku z nara-
vo. Otrokom je na voljo pe-
stro okolje (gozd, ustvarjalni-
ca, ranč, kotički montessori, 
tehnična delavnica …), kjer se 
skozi igro učijo in spoznava-
jo svoje veščine in talente. Po-
udarjajo, da otrokom in tudi 
odraslim želijo vrniti igro in 
sobivanje z naravo.

Njihova posebnost je tudi v 
tem, da imajo poleg predšol-
skih otrok tudi štiri šestletni-
ke, ki so vpisani v šolo, a je ne 
obiskujejo. Imajo status šo-
lanja na domu. »To so naši 
Zvedavi zmaji, ki v Središ-
ču za naravno učenje Samo-
rog usvajajo potrebna zna-
nja iz šolskega programa na 
nevsiljiv način, kot stranski 
produkt igre in raziskova-
nja. Otroci večino časa preži-
vijo na prostem, v prostorih 

nastajajočega doživljajskega 
igrišča,  v gozdu in na trav-
nikih. Tam skozi igro spo-
znavajo elemente in zako-
nitosti svojega okolja ter se 
učijo delovanja v skupnosti. 
Ves čas imajo na voljo not-
ranji prostor, ki služi umiku 

pred neprijetnimi vremen-
skimi vplivi in je opremljen 
z materiali, namenjenimi 
ustvarjanju in nekoliko bolj 
usmerjenemu učenju, med-
nje so vključeni tudi materi-
ali montessori. Ob otrocih 
so ves čas prisotni igralni 

pedagogi, ki delujejo po na-
čelih inkluzivne pedagogi-
ke, dvakrat tedensko je pri-
soten tudi pedagog mon-
tessori. Na bližnjem ran-
ču otroci spoznavajo kmeč-
ka opravila in skrbijo za ko-
nje in druge živali. Enkrat 

tedensko delo z otroki pote-
ka v delavnici tinkering,« je 
pojasnila Anja Radšel iz za-
voda Samorog. 

Središče za naravno uče-
nje obiskujejo otroci več sta-
rostnih skupin, od malčkov 
do šoloobveznih otrok. Ob 
našem obisku so bili na na-
stajajočem doživljajskem 
igrišču v gozdu nad vasjo, 
kjer sta bila včasih skakalni-
ca in tudi kegljišče. To je bil 
kraj, kjer so se ljudje družili 
v naravi, in želja samorogov-
cev je, da to znova vzpostavi-
jo. »Doživljajsko igrišče, ki 
ga pripravljamo, je pomem-
ben del Središča za učenje. 
To so igralna okolja, ki so na-
menjena vsem otrokom v 
skupnosti različnih starosti. 
Otroci imajo v njem na voljo 
veliko tematskih kotičkov. 
To je otroški svet, ki ga varu-
je varuh igre, odraslim pa je 
vstop vanj praviloma prepo-
vedan. Prva takšna igrišča so 
bila na Danskem, razširila so 
se tudi drugam, predvsem 
po Severni Evropi. Pri nas sta 
edini takšni igrišči v Maribo-
ru in v Kranju,« je povedala 

Anja Radšel, ki si želi, da bi 
doživljajsko igrišče v Sori od-
prli letošnjo jesen, gre pa za 
projekt, ki nastaja ob podpo-
ri lokalne skupnosti. Pome-
nil bo veliko pridobitev tudi 
za vse okoliške otroke, saj bo 
v popoldanskem času odprt 
prav za vse, ki si bodo želeli 
pokukati vanj. Otroci v Sre-
dišču za naravno učenje Sa-
morog so v naravi vsak dan. 
Kot pravijo, ni neprimerne-
ga vremena, je le slaba opre-
ma. Blato, dež, veter jih prav 
nič ne motijo. Tudi na ta na-
čin spoznavajo letne čase in 
vremenske pojave. 

»Želimo si, da  bi Samo-
rogova dežela s svojim do-
življajskim igriščem pos-
tala prepoznana kot odlič-
no igralno, vzgojno in učno 
okolje. Da  bi  naše gozdno 
varstvo začaralo čim več 
malčkov in njihovih staršev. 
In da bi postala Samorogo-
va  naravna šola dostopna 
vsem otrokom in priznana 
kot ustrezna alternativa kla-
sičnemu izobraževanju ot-
rok,« je nekaj želja za konec 
dodala Anja Radšel.

Učenje skozi igro in raziskovanje
Središče za naravno učenje Samorog v Sori pri Medvodah obiskujejo predšolski otroci in tudi štirje prvošolčki. Postali so otroci, uradno šolani na domu, v 
vsakdanu pa vztrajni gozdni potepini in ustvarjalci vedno novih izzivov, izumov in umetnij. V Sori nastaja tudi doživljajsko igrišče, ki bo odprto za vse otroke.

Na območju nastajajočega doživljajskega igrišča je tudi stolp nekdanje skakalnice v Sori, ki 
ga otroci radi uporabljajo.

Aleš Senožetnik

Erazem Stonič je 18-letnik 
iz Lokarij pri Vodicah, sicer 
pa dijak viške gimnazije, ki 
je izdelal model rastlinske či-
stilne naprave s solarnim de-
zinfektorjem. Ta vodo prečis-
ti do stopnje, ko je ponovno 
primerna za pitje. S svojo ino-
vacijo je nedavno na medna-
rodni konferenci v Pekingu 
uspešno konkuriral uveljav-
ljenim inovatorjem s podro-
čij informacijske tehnologi-
je, biomedicine in zdravstva, 
energetike in varstva okolja 
ter prejel deklaracijo podpo-
re s podpisniki predstavni-
kov sedmih držav, ki mu bo v 
veliko pomoč pri nadaljnjem 
postopku zaščite patenta. 

Prav sodelovanje na konfe-
renci v Pekingu je Erazmov 
projekt postavilo v pravo per-
spektivo, saj je izstopal med 
več kot tisoč projekti medna-
rodno uveljavljenih inovator-
jev v več kot tridesetih katego-
rijah. Kot pravi, so bili sogo-
vorniki sicer fascinirani nad 
njegovo mladostjo, a so ga 
kljub temu jemali resno. 

»Ne zavedamo se dovolj 
pomembnosti vode za svoj 
obstoj. Zanimivo je, v kakšne 
razsežnosti segajo nekatera 
področja znanosti, po drugi 
strani pa tako ključna veda, 
kot je ekologija, v veliki meri 
ostaja še neraziskana. To je 
tisto, kar me je najbolj gna-
lo,« pravi Erazem o vzrokih, 
ki so ga napeljali k snovanju 
čistilne naprave, in dodaja, 
»postavil sem si vprašanje, 
kako lahko brez električne 
energije, torej v luči trajno-
stnega razvoja, znova prido-
bim pitno vodo.«

Odgovor je dobil s pomočjo 
Sonca. Glavna inovacija Eraz-
move čistilne naprave je izpo-
polnjen solarni dezinfektor, 
ki za svoje delovanje izkori-
šča zgolj sončno energijo. 
Naprava vodo prečisti kemij-
sko, dezinfektor pa poskrbi 
za uničenje človeku škodlji-
vih organizmov. »Naprava iz-
loči vidni spekter, prepusti pa 
ultravijoličnega in infrarde-
čega. UV-spekter poškodu-
je mikroorganizme, infrar-
deči pa sicer ni škodljiv, je pa 
energijsko bogat, zato z njim 

segrevamo vodo. Ko doseže-
mo zadosten temperaturni 
nivo, organizem umre,« so-
govornik razlaga dva princi-
pa delovanja naprave. 

Ključno vlogo pri projek-
tu imata profesorici Sonja 
Artač in Maja Gerden. Ino-
vacijo pa so poleg profesor-
jev na viški gimnaziji, ki že 
dlje časa slovi po odličnih 
raziskovalnih projektih di-
jakov, podprli tudi številni 
slovenski podjetniki. »Ko-
garkoli sem poklical, je bil 
pripravljen pomagati ali vsaj 
svetovati. Največ sodeluje-
mo s podjetjema Bio planet 
in Optacore. Jure Tomc pa 
skrbi za to, kako inovacijo 
pripeljati v poslovni svet. On 
je tudi predlagal, da projekt 
predstavimo na Kitajskem.« 

Projekt razvija že tri leta 
in kot navdušen športnik, ki 
največ časa posveča pleza-
nju, je velikokrat ideje za ra-
zvoj čistilne naprave dobil 
prav med športnim udejstvo-
vanjem. Ob strani mu sto-
ji asistent, prav tako dijak 
viške gimnazije Filip Dže-
roski, ki se nama je pridružil 

pri pogovoru. Oba mladeni-
ča sta dokaz, da mladi znajo 
razmišljati o problemih pri-
hodnosti. »Glavno je, da se 
osredotočimo nase in na to, 
kar lahko sami storimo za iz-
boljšave v svetu. Treba je pog-
ledati tudi na probleme, ki 
niso toliko na očeh javnosti. 
Takšna je denimo problema-
tika pitne vode,« pravi Filip. 

S tem se strinja tudi Erazem: 
»Veliko je področij, ki bodo 
enkrat trčile ob problem, ne 
zgolj etičnosti, temveč različ-
nih interesov, voda pa je tista, 
brez katere ni življenja, voda 
je zlato.«

Erazem bo šolanje nada-
ljeval na Biotehniški fakul-
teti, ob tem pa bo še nap-
rej razvijal čistilno napravo. 

Industrijski prototip je na-
mreč že v načrtu. Hkrati pa 
se zaveda, da je za uspeh pot-
rebno poznavanje več pod-
ročij. »Pomembno se mi zdi 
ves čas stremeti k napredku, 
iskati rešitve. Če nekaj ne 
uspe, se lotiš česa novega. Če 
se trudiš, potem veš, da da-
ješ svoj maksimum. To me 
motivira!«

Voda je zlato, brez nje ni življenja!
Gimnazijec Erazem Stonič je izdelal model rastlinske čistilne naprave s solarnim dezinfektorjem, inovacijo pa so prepoznali tudi na mednarodni tehnološki 
konferenci na Kitajskem. Premalo se zavedamo pomembnosti vode, pravi Erazem Stonič.

Erazem Stonič se je s svojo čistilno napravo postavil ob bok najboljšim inovatorjem na svetu.
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Suzana P. Kovačič

Zakaj ravno Mongoli-
ja, je bilo prvo vprašanje, ki 
mi je padlo na misel. »Čisto 
preprosto. Želela sva poma-
gati nekje, kjer naju zares 
potrebujejo. Nisva želela iti 
samo nekam, kjer so vsem 
stereotipsko znane potre-
be, ampak tja, kamor drugi 
ne gredo ravno najraje. Pro-
stovoljci za Tajsko, Afriko se 
vedno najdejo. Prepričana 
sva bila, da Mongolija zara-
di več razlogov, predvsem pa 
vremenskih razmer ni rav-
no najbolj popularna volon-
terska država. Tudi Sloven-
cev tukaj nisva veliko sre-
čala,« sta pojasnila zakonca 
Katja in Adam Kotnik.

Njun cilj je bil v Mongoliji 
ostati vsaj dve leti, kar bo je-
seni 2017. Ker so potrebe na 
več področjih, bi rada ostala 
še dlje – oziroma dokler bo 
zanju dovolj dela. »Spekter 
stvari, s katerimi se ukvar-
java, je zelo raznolik, saj so 
se najini talenti in izkušnje 
z leti namnožili,« sta pove-
dala. Adam pokriva podro-
čje računalništva, tehnolo-
gije in elektronike, izobra-
ževanja in nekaj gradbeni-
štva, Katja pa administra-
tivno projektno delo, traj-
nostno poljedelstvo, izobra-
ževanje in angleški jezik 
ter tudi določena gradbeni-
ška dela. Poleg poučevanja 
angleščine in računalništva 
sta že pomagala pri izolira-
nju izobraževalnih stavb po-
deželske šole, implementi-
rala sta zdravstveni projekt, 
zdaj sodelujeta s centrom 
za slepe in slabovidne in 

mednarodno humanitarno 
organizacijo ADRA. Pred 
kratkim sta se pridružila or-
ganizaciji Mongolska misi-
ja, ki vodi različne humani-
tarne projekte, predvsem iz-
obraževalne. »Trenutno pa 
tudi z dobrodelnim koncer-
tom, ki bo 5. marca v Domu 
krajanov Primskovo v Kra-
nju, želimo podpreti vzpo-
stavitev lesarske delavnice 
za mlade Mongolce,« sta po-
jasnila.

Povezani kot družba, čas 
pa dojemajo drugače

Katja in Adam sta v glav-
nem mestu Ulan Bator, kar 
jima trenutno glede na nju-
ne dejavnosti tudi najbolj 
ustreza. Ko sta pred letom 
in pol prispela v Mongolijo, 
sta malo več kot šest mese-
cev pozimi preživela v Mon-
golski jutri in pomagala pri 
različnih stvareh v pode-
želski šoli.

In kako sta se vživela v 
mongolsko kulturo, ljudi, 
kaj je bilo najprej najtež-
je premostiti? »Naj začneva 
najprej pri tistem, kar naju 
je najbolj navdušilo. Zelo so 
povezani kot družba, radi se 
družijo in se podpirajo. Sto-
jijo si ob strani v primeru 
družinskih stisk, radi si po-
magajo in zelo neradi govo-
rijo o slabih stvareh. Po dru-
gi strani je bil za naju šok in 
nekaj, na kar se še danes nis-
va navadila, to, da res druga-
če dojemajo čas in dogovore, 
popolnoma brez zadržkov 
zamujajo tudi več kot uro 
ali dve. Pravijo, da so ljudje 
pomembnejši kot čas, kar je 

malo skregano med seboj ... 
pa tudi veliko spreminjajo 
načrte in dogovore.«

Povprečna starost se 
giblje med 64 in 68 let

»Življenjski standard zelo 
variira med podeželjem, 
manjšimi mesti, obrobjem 
Ulan Batorja in med cen-
trom Ulan Batorja. Center 
in primestje Ulan Batorja 
sta zelo dobro razvita, stavbe 
so izjemno moderne, ljudje 
imajo dobre in visoko plača-
ne službe, vozijo nadstan-
dardna vozila (celo za Slove-
nijo). Obrobje Ulan Batorja 
in druga večja mongolska 
mesta pa so nekako štiride-
set ali petdeset let zadaj, po-
deželje in obrobje mest, celo 
obrobje Ulan Batorja, nima-
jo tekoče vode, stranišča so 
'na štrbunk', živijo v jurtah 
in se grejejo na majhne peči 
na drva in premog. Izobraz-
ba se je v zadnjih letih po-
pravila, tako da veliko mla-
dine migrira v Ulan Bator, 
da si pridobi univerzitetno 
izobrazbo, podeželje pa po-
časi umira. Njihova glavna 
hrana je meso, meso, meso, 
mleko in mlečni izdelki, 
bela moka in riž. Povprečna 
starost se giblje med 64 in 
68 let, kar govori samo zase. 
So vodilna država na svetu 
glede smrtnosti zaradi bo-
lezni srca. Zdravstvo se si-
cer izboljšuje, vseeno pa so 
zelo slabo ozaveščeni gle-
de zdrave prehrane. Nenor-
malno veliko je tudi alkoho-
lizma, nasilja in uboštva, po-
vezanega s tem,« sta povzela 
Katja in Adam, ki sta bila kot 

tujca povsod zelo lepo spre-
jeta in težko bi jima bilo odi-
ti iz Mongolije ravno zaradi 
prijateljev, ki sta jih spozna-
la. »Na splošno sicer obsta-
ja kanček ksenofobije, sploh 
do Američanov. Specializi-
rani so za prevare, tatvine in 
goljufije tujcev in tujih pod-
jetij, v enem letu so Katji po-
skušali izmakniti denar kar 
trikrat, ampak nama veliko 
škode tako ne morejo nare-
diti,« je pojasnil Adam.

Delo za sočloveka v stiski 
te iskreno izpopolni

Način življenja, kot ga 
imata v Mongoliji, nikoli 
ni dolgočasen. To je prilož-
nost za konstantno mental-
no, duhovno in osebnostno 
rast, poleg tega pridobiva-
ta dodatne izkušnje in zna-
nja. »Mongolski jezik je eno 
od novih znanj. Angleški je-
zik je stalnica, mongolske-
ga pa tudi znava za osnovno 
komunikacijo, ampak dela-
va na tem, da se še izboljša.«

Načrt zakoncev Kotnik je 
ostati v Mongoliji, vse dok-
ler bo zanju tam delo, vsee-
no pa so, kot sta pojasnila, vi-
zumi za tujce vedno težava. 
»Seveda bi rada ostala, sva 
pa odprta za druge možnos-
ti. V Mongoliji sva se nauči-
la zelo pomembne lastnosti, 
to je fleksibilnost. V prime-
ru, da se bodo ta vrata zaprla, 
imava plan B, saj naju že eno 
leto vabijo, da prideva de-
lat za sirotišnico v Kambod-
ži, kjer skrbijo za 250 otrok. 
Kjerkoli bova delala, že zdaj 
veva, da bova srečna, saj edi-
no delo za sočloveka v stiski 

lahko nekoga iskreno glo-
boko izpopolni. Pravo srečo 
vsak rad deli,« sta sklenila.

Dobrodelni koncert 

V nedeljo, 5. marca, ob 
18. uri, bo v Domu kraja-
nov na Primskovem v Kra-
nju dobrodelni koncert Daj-
mo jim krila. S prostovoljni-
mi prispevki bodo obisko-
valci koncerta, ki ga organi-
zira Krščanska adventistič-
na cerkev, podprli enega od 
pomembnih razvojnih pro-
jektov – gradnjo lesarske 

delavnice. Mladim Mongol-
cem bodo tako pomagali pri-
dobiti lesarski poklic, kon-
kurirati na trgu dela in za-
korakati v samostojno živ-
ljenje.

Na koncertu bodo nastopi-
li izvajalci, ki so pripravljeni 
svoj čas in voljo nameniti za 
dobrodelnost (Homesick, 
Tomaž & Darja, Branko Gra-
dišek, Maj Oblak, skupina 
Viharnik, Vokalna skupina 
Lip Bled, Suzana Govekar, 
Francetovi orgličarji, Klub 
harmonikarjev Stopar, har-
monikar Primož Gnidovec). 

Katjin in Adamov mongolski izziv
Katja in Adam Kotnik iz Leš pri Tržiču sta leta 2015 odpotovala v Mongolijo, da bi pomagala v humanitarnih projektih. Po ledeni zimi na podeželju, ki sta 
jo preživela v mongolski jurti, sta se spomladi 2016 preselila v prestolnico Ulan Bator z 1,9 milijona prebivalcev. Po sedmih mesecih dela za humanitarno 
organizacijo ADRA Mongolija sta se vključila v projekte v Mongolski misiji. Na dobrodelnem koncertu na Primskovem v Kranju to nedeljo bodo obiskovalci  
s prostovoljnimi prispevki podprli enega od pomembnih razvojnih projektov – gradnjo lesarske delavnice za mlade Mongolce. 

Adam in Katja Kotnik / Foto: osebni arhiv

Nadzorni obiski upravičencev projekta ADRA / Foto: osebni arhiv

Adam in Katja med domačini, tudi njuno prvo doživetje v sedlu mongolskega konja / Foto: osebni arhiv

Vodnjak za črpanje vode za šolo in Adam na »sosedovem« 
konju / Foto: osebni arhiv
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jožef Dagarin in Prešernova 
literarna zapuščina

Župnik in dekan v Kra-
nju Jožef Dagarin se je ro-
dil 5. marca 1785 v Železni-
kih. Po študiju na liceju v 
Ljubljani je 26 let preda-
val na filozofskem in teo-
loškem oddelku. Že tu se 
je srečal s Francetom Pre-
šernom, saj je bil njegov 
licejski profesor. Pomem-
ben je bil tudi kot skrbnik 
pesnikove literarne zapu-
ščine, saj se mu pripisuje 
tudi odgovornost za uni-
čenje Prešernovih roko-
pisov, pisem in svobodo-
miselnih knjig. Zanimi-
vo je, da ni ohranjena nje-
gova prošnja za službova-
nje v Kranju, ki bi lahko 
pojasnila, zakaj se je po 
26-letnem bivanju v Lju-
bljani umaknil na deželo 
in zakaj ni postal kanonik 

kakor njegovi tovariši Je-
rin, Pavšek ali Jurij Zupan. 

O Dagarinovi vlogi pri 
obravnavi Prešernove za-
puščine si predvsem zara-
di Levčevega poročanja in 
ravnanja ni lahko dobiti 
pravilne jasne sodbe. V le-
tih 1879 in 1882 je literarni 
zgodovinar Fran Levec na-
mreč na osnovi pričevanja 
Prešernovih znancev v Kra-
nju, in sicer kovača Goga-
le, zdravnika Pirca in trgov-
ca Killerja, trdil, da je Daga-
rin požgal Prešernovo lite-
rarno zapuščino. Slovenec 
je 31. marca 1900 poročal, 
da je Levec 28. marca 1900 
na seji Matice Slovenske, 
kjer so sklenili o izdaji Pre-
šernovega albuma pod nje-
govo redakcijo, izjavil, da 
sta on in Mencinger dobila 

dokaze o Dagarinovem se-
žiganju pesnikove zapušči-
ne. Zanimivo je, da takšna 
Levčeva izjava sicer ni za-
beležena niti v rokopisnem 
niti v tiskanem zapisni-
ku te in tudi ne kake dru-
ge seje v Matici. Levec tudi 
kasneje ni reagiral na poro-
čilo v Slovencu in ni pojas-
nil niti predstavil teh doka-
zov. Že kmalu je predaval o 
Prešernu. Imel je lepo pri-
ložnost, da stvar natančno 
pojasni, vendar tega ni ni-
koli naredil. 

Literarni zgodovinar, 
prešernoslovec, pridigar, 
pesnik in pisatelj Tomo 
Zupan, ki je bil Prešernov 
sorodnik, je kasneje pisal 
o pripovedovanju pesni-
kovih nečakinj Marijane 
Volk (Grom) in Katre Volk 

(Černe), da pesnikova se-
stra Katra nikdar in niko-
li ni ničesar omenila o ka-
kem zažiganju knjig. Do-
dal je, da dekanov značaj in 
tudi druge vesti o njem ter 
končno tudi pogled v pesni-
kovo delavnico ne potrjuje-
jo domneve, da bi se izgubi-
lo kaj za tisk pripravnega in 
pripravljenega. Tako naj bi 
bila morda pravilna samo 
sodba, da je Dagarin mogo-
če samo povzročil odstrani-
tev kakšne Prešernove knji-
ge ali pa kaj pridržal.

Pesniku se Dagarin na 
smrtni postelji ni vsiljeval. 
Počakal je, da so ga poklica-
li. Pred tem je nezakonsko 
mater Prešernovih otrok 
Ano Jerovškovo obveščal o 
pesnikovi bolezni, o smrti 
pa tudi pisno s potrebno to-
leranco in taktom. Pesniko-
vo literarno ostalino je imel 
v evidenci, pisma in rokopi-
si iz njegovih rok pa so priš-
li v Bleiweisove roke. Bi brez 
Dagarina ves pisani del Pre-
šernove zapuščine lahko pri-
šel v bolj nepoklicane roke?

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

   V Podnartu se je 27. 2. 1888 rodil pisatelj in časni-
kar Ivan Podržaj. V Jutru je bil deset let urednik in 
nekaj časa tudi glavni urednik. Po drugi svetovni 
vojni se je zaposlil pri Ljudski pravici.

   V Zgornjih Gorjah se je 29. 2. 1836 rodil diplomat, 
gospodarstvenik in politik Jožef Schwegel (tudi 
Švegel ali Žvegel). Kot diplomat je uspel doseči za 
Franca Jožefa, da je prišla Bosna in Hercegovina 
pod avstro-ogrsko upravo. 

   V Stari Loki se je 5. 3. 1900 rodil tenorist Josip 
Gostič. Kot koncertni pevec je osvajal publiko v 
najpomembnejših evropskih opernih hišah.

Peter Colnar

Renata pravi: »Mož mi je 
umrl pred štirimi leti in tak-
rat se je očim, s katerim pred 
tem dolgo časa nisem govo-
rila, izdal. Tudi on je bil že 
bolan in slutnja smrti je v 
njem budila številne stra-
hove. Z nemalo groze me je 
vprašal, ali je morda on kriv 
za prezgodnjo smrt moje-
ga moža. Priznal je tudi, da 
je vnukinji med kis, s kate-
rim je polival solato, dodajal 
vino, ko je bila še otrok, da 
bi bila bolj dovzetna za nje-
gov vpliv.«

Takrat so se razkrile še 
marsikatere druge skrivnos-
ti. Recimo tista, zakaj je Re-
nata zaman pisala prošnje, 
da bi ji hčerko vzeli v vrtec. 
Med različnimi dokumen-
ti je po očimovi smrti našla 
tudi pisma, ki so ji jih poši-
ljali iz vrtca, a jih ni nikoli do-
bila, ker jih je očim prestre-
gel. Tudi fotografije, na kate-
rih se je fotografirala skupaj 
s hčerko, so bile prestrižene. 
Njo sta popolnoma izbrisa-
la in Renata se ni več toliko 
čudila, ko ji je hčerka pogos-
to zabrusila, da ni ona njena 
mama. 

»Na vsakem koraku sem 
čutila njuno sovraštvo in 
maščevalnost. Bila sta kot 
dve zveri, ki pod krinko pri-
jaznosti trgata moje družin-
sko življenje na drobne kos-
ce. Zakaj sta si prisvajala 
hčerko? Zakaj sta sovražila 
mojega moža? Zakaj mene? 
Istočasno pa sta mi pretka-
no in hinavsko dala vede-
ti, da sem nesposobna, nič-
vredna. Da imam veliko sre-
čo, da sta onadva blizu, ki me 
rešujeta iz dreka. Kakšnega 
dreka?!« se še po tolikih letih 
Renata malodane vsak dan 
sprašuje. A ne najde pravih 
odgovorov, ki bi jo nekoliko 
potolažili.

Včasih se ji pa vseeno zdi, 
da so se najhujše grozovito-
sti začele tedaj, ko je očim 

v trenutku slabosti na glas 
govoril in se hvalil, da je bil 
udbovec. Ko je Renata na 
lastna ušesa slišala, koliko 
ljudi je pobil tudi po vojni. 
In kako. 

»Ko mi je govoril o kru-
tostih, ki so te žrtve dole-
tele tik pred smrtjo, je bil 
verjetno prepričan, da se v 
meni prebuja strahospošto-
vanje. Da mu bom v bojazni, 
da česa podobnega ne sto-
ri meni, pokorna, ponižna. 
Da ga bom ubogala. Uspe-
lo mu je le, da me je dodob-
ra prestrašil. To pa res. Ko 
sem nekoč povedala mami, 
kakšnega moža si je izbrala, 
mi je zabrusila: 'Če si se ga 
res tako bala, kako to, da si 
pa legla v njegovo posteljo?!' 
Mislila sem, da mi bo zasta-
lo srce od vsega hudega! Še 
kako dobro je vedela, da me 
je v svojo posteljo z grožnja-
mi zvabil sam, in tudi zelo 
dobro je vedela, kaj je tam 
počel z menoj, a je vso kriv-
do za grde reči, ki so se mi 
zgodile, prevalila na moja ra-
mena! Še huje! Potem ko so 
družinske skrivnosti pricur-
ljale na dan in je za umaza-
ne podrobnosti izvedela tudi 
moja hči, me je ranila še ona, 
češ da so bili včasih taki časi 
in vsi udbovci so bili enaki. 
Da bi zato lahko vedela, da je 
bilo to, kar je počel z menoj, 
normalno …«

Renata se je na vso moč 
trudila, da bi lastno hči iztr-
gala iz pogubnih krempljev 
očima in lastne mame. Tako 
kot onadva je bila tudi de-
klica vedno bolj napadalna, 
groba. Ni se zavedala, da sta 
jo stara starša učila zgolj laži 
in manipulacije z drugimi. 

»Poskusila sem narediti 
vse, kar je bilo v moji moči, 
da bi ji stala ob strani, jo uči-
la, kaj je prav in kaj narobe, 
a mi ni uspelo. Ne vem, sem 
bila premalo odločna, vztraj-
na, je bilo zaradi nasilja, ki 
sem ga v času lastne mlados-
ti doživljala sama, v meni še 
zmeraj preveč strahu? Bo-
jim se, da moja hči še da-
nes misli, da sem jo pustila 
na cedilu, in to je še dodatna 
rana v duši, ki ne neha in ne 
neha boleti. Seveda sta se ji 
mama in očim znala priku-
piti tudi materialno. Nanjo 
sta prepisala svoje imetje v 
želji, da bi zanju skrbela, ko 
bosta obnemogla. V nuji, da 
jo še bolj odvrneta od mene 
in očeta, sta jo prisila, da je 
napisala pismo, v katerem 
opisuje, kako sva jo midva z 
možem kot starša poskušala 
ubiti in ji škodovati. Pismo 
je po spletu različnih naklju-
čij zaokrožilo po naši vasi in 
samo predstavljate si lahko, 
kako je nama z možem bilo 
pri srcu, ko so se sovašča-
ni umikali s poti, ko so naju 
zagledali …«

Očim si je že od nekdaj že-
lel tudi zunanjih, družbenih 
časti. Da bi mu okolje, v ka-
terem je živel, priznalo zas-
luge za narod tako med voj-
no kot tudi po njej, je usta-
novil društvo za ohranjanje 
spomina na NOB.

»Spominjam se, da se je 
vanj včlanil tudi moj kolega 
s fakultete. Očim si ga je z la-
skanjem povsem pridobil. 
Četudi je kolega vedel, kaj se 
je pri nas dogajalo, je potem 
na vse 'pozabil'. Na očimo-
vem pogrebu mu je prebral 
tudi govor. Ko sem posluša-
la tiste besede slavospeva, mi 
je šlo na bruhanje. Pa ta ko-
lega ni bil edini, ki sta ga pri-
dobila na svojo stran. Bili so 
še drugi, celo moji najtesnej-
ši prijatelji. Očim je bil sve-
tovni prvak v manipulira-
nju z ljudmi! Poleg tega je 
imel zmeraj dovolj denarja, 
s katerim je kupoval pozor-
nost in naklonjenost. Spo-
minjam se, kako podlo se je 
obnašal, ko so se po vasi za-
čele širiti govorice o tem, da 
me je spolno izrabljal, ko mi 
je bilo komaj devet let. Op-
ravičeval se je, da me je raz-
dedinil prav zaradi teh 'fan-
tazij'. Z mamo pa sta začela 
obiskovati šlogarice, da bi od 
njih dobila potrdilo, da jaz la-
žem. V isti sapi pa sta vsake-
mu, ki ju je hotel poslušati, 
razlagala, da sem sama lezla 
v posteljo k njemu! Morda bi 
bilo kako drugače, če bi ga 
tudi jaz oboževala, tako kot 
ga je moja mama. Pa ga ni-
sem. In tiste, ki so mu bili na 
poti, je pogazil. Prizanesel ni 
niti mojemu sinu. Podkupo-
val ga je s čokoladami, jemal 
s seboj na izlete, kjer ga je si-
lil piti alkohol. V želji, da bi 
sin na alkoholne izkušnje iz 
otroštva pozabil, mu je kas-
neje, ko je že imel dekle, ku-
pil avto. Dekletu pa nekaj 
zlatnine. Naredil je tudi vse, 
da je postal občinski svetnik, 
prepričan, da ga bodo ljudje 

zaradi sodelovanja v NOB 
nosili po rokah. A ker se to ni 
zgodilo – vsaj ne tako, kot si 
je želel – se je maščeval. Ene-
mu tako, drugemu drugače. 
Je že našel način. Če ne dru-
gega, je tiste, ki so kaj zgradi-
li na črno, ovajal. S psom je 
vse noči taval po vasi in voh-
ljal, kaj se kje dogaja. Ta ubo-
gi pes se je kasneje, ne bos-
te verjeli, zatekel k nama z 
možem, četudi več kot toli-
ko nismo bili nikoli v stiku. 
Predstavljate si, da mora biti 
zelo hudo, če pes zapusti svo-
jega gospodarja!«

Renato je prekletstvo, ki 
se je zgrnilo nad njeno živ-
ljenje, pogosto lomilo na 
dvoje. Vse, česar se je do-
taknil njen očim, se je sfiži-
lo. Tudi sama je hudo zbo-
lela, danes največ časa pre-
živi doma, ker se le s težavo 
giblje. O dogodkih, ki mi jih 
je pripovedovala, premleva 
malodane ves čas. Pa bi po-
zabila na vse gorje, ki ga ji je 
prizadel očim, če bi le lahko 
ponovno našla pot do svojih 
otrok. To, da je – zlasti v od-
nosu do hčerke – veliko od-
tujenosti, nezaupanja, ledu, 
jo zelo boli. 

»Zdi se mi, da sem naredi-
la vse, da bi ji odprla oči. Da 
bi videla tudi mojo plat res-
nice. Če kaj, si želim, da bi 
hudobni uroki, s katerimi jo 
je začaral očim, nekega dne 
popustili in bi spoznala, da 
je prav on kriv tudi za njen 
polom v zakonu,« pretrese-
no dodaja Renata in mi ob-
ljubi, da bova ob naslednjem 
obisku pretresljivi zgodbi, 
ki mi jo pripoveduje, doda-
li zadnjo piko.

(Konec prihodnjič)

Spomini, ki mrcvarijo dušo, 3. del

Pošast
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Romanja prinašajo ude-
ležencem različne osebne 
izkušnje, ki so lahko izrazi-
to subjektivne, a so do neke 
mere tudi kulturno pogojene. 
V zdajšnjem primeru nas bo 
zanimal prav kulturni konte-
kst romanj in njegov prostor-
ski, krajevni, geografski vidik. 
Sveti prostor, po katerem se 
giblje romar, v mnogih pri-
merih privzame bolj ali manj 
namišljeno sferično obliko in 
notranjo organizacijo, ki bi jo 
lahko primerjali z mandala-
mi. Tako kot iskalec v manda-
li odkriva središče božanske 
eksistence, si romar prizade-
va to spoznanje pridobiti v zu-
nanjem svetu. Mandala je gra-
fični načrt izpeljave določene 
spiritualne poti, in tudi roma-
nje po pokrajini ima namen 

razkriti njeno metafizično 
sporočilnost. Mandala in ro-
manje sta manifestaciji pros-
tora, ki je oblikovan, urejen in 
osmišljen s svojim svetim sre-
diščem. Gibanje popotnika v 
takšnem prostoru ne more 
biti poljubno, pač pa je pod-
rejeno določenim zakonito-
stim in postopkom, podob-
no kot ob obrednih dejanjih. 
Ker je namen romanja oseb-
na preobrazba udeležencev, 
mora biti njegov potek ure-
jen, določen, kolikor mogo-
če predvidljiv in zagotovljen, 
predvsem pa mora dopušča-
ti posameznikom, da lahko 
v njem pustijo lastne sledi. / 
Romarji in popotniki se v sta-
rejši dobi niso mogli zanašati 
na podrobne in zanesljive ge-
ografske karte. Tiste, ki so ob-
stajale, so bile podobne temu, 
kar danes poznamo pod 

imenom 'mentalne mape' ali 
'mentalni vzorci'. To je bila 
posledica doživljanja pokra-
jin in še širših zemeljskih ce-
lot po vzorcu mandale, kar bi 
lahko imenovali 'mandaliza-
cija' geografskega prostora. 
Zametki takšnega videnja se-
gajo v Indiji že v vedsko ob-
dobje, obstajajo pa tudi v koz-
mografijah in sakralnih geo-
grafijah drugih starih kultur. 
Kozmogrami so v teh prime-
rih predstavljali poenostavlje-
ne obrise težko dosegljivih in 
nepreglednih prostranstev.« 
(Str. 259–260)

Gornji odlomek je iz mo-
gočne knjige etnologa Zma-
ga Šmitka, gorenjskega 

rojaka (roj. v Kropi 1949). Kaj 
je mandala? »Okrogla slika, ki 
simbolično predstavlja veso-
lje« (SSKJ); »okrogli diagram, 
ki v hinduizmu in budizmu 
služi kot sredstvo meditaci-
je« (VST). Tako odgovarjata 
slovarja, pa še vedno nima-
mo prave predstave. V knjigi 
je veliko teh slikovitih in za-
pletenih podob, kozmogra-
mov, »besedil v slikovni obli-
ki« … Ne, takole na hitro in na 
kratko se tega pač ne da raz-
ložiti. Vzemimo si raje čas in 
z avtorjem poromajmo v svet 
mandal in vzhodne duhov-
nosti. Knjiga je obsežna, ven-
dar lepo berljiva. Na učenega 
rojaka smo prav ponosni.

Nove knjige (371)

Mandale Zmaga Šmitka

Zmago Šmitek, Mandale, Tajni vrtovi razsvetljenja, 
Beletrina, Ljubljana, 2016, 540 strani, 39 evrov,  
www.zalozba.org

Alenka Bole Vrabec

Pa navdih ni tista ta polu-
lana Zofija, ki ima maja god, 
ne, ampak Coprnica Zofka 
Svetlane Makarovič, ki tre-
nutno živi na odru jeseni-
škega gledališča. Predstava, 
ki sta jo na oder domiselno 
in humorno postavili reži-
serki in mentorici Nika Br-
gant in Katja Stušek, je s ta-
lentom, energijo in razigra-
nostjo mladih igralcev ob 
premieri navdušila vse gene-
racije. Coprnica Zofka, ime-
nitna Ana Čop, ki je Metla, 
elegantno lebdeča Anja Do-
lar, več ne uboga, ker se je 
Zofka preveč zredila, za za-
četek prižene divjo jago na 
iskrivo scensko glasbo Na-
taše V. Trseglav. Duhovi-
te in razigrane značajske 
miniature: Škratek Šotek – 
Maks Habič, Črni Krempelj 
– Bor Ravnik, Rdeči Škopnik 

– Boris Lavrih in Povo-
dni mož Akvilin – Katarina 
Klobučar so napolnjevale sli-
kovito sceno Klemena Košir-
ja ob igri luči in zvočnih efek-
tih Klemena Vrabca. Pod pi-
sane kostume, ki so igral-
cem očitno druga koža, se je 
podpisala Aleksandra Dža-
jić – jaz pa sem si izmislila 
Zofkin piknik. Povodni mož 
Akvilin bi nalovil postrvi, 
Metla bi pripometla dračje, 
ki bi ga zažgal Rdeči škop-
nik in poskrbel za žerjavico, 
v divji jagi bi se prikotalila 
kakšna limona in prikapljale 
pinjole, Črni Krempelj bi na-
trgal čemaž in gobe, Škratek 
Šotek bi nabral kostanj, tro-
bentice ali vijolice, Pajkov-
ka pa bi zapredla lakoto v že-
lodec. Ta udarni živžav bom 
šla gledat tudi drugič, da naj-
dem še sladico. 

  

Zofkin piknik – postrvi s 
čemažem

Za 4 osebe potrebujemo: 
4 sveže postrvi (po 350 g), li-
monin sok, sol, poper, dve pe-
sti svežega čemaža, 4 žličke 
masla, 2 žlici pinjol, 2–3 žlice 
moke, olje za pečenje.

Postrvi očistimo in jim 
odrežemo glave, če imamo 
premajhno ponev. Dobro 
jih speremo pod mrzlo vodo 
in osušimo s papirnato bri-
sačo. Čemaž operemo, osu-
šimo in narežemo na drob-
ne trakce. Pinjole popraži-
mo brez maščobe. Očiščene 
postrvi znotraj pokapamo 
z limoninim sokom, dobro 
natremo s soljo in poprom, 
damo v trebušno votlino če-
maž in medenj žličko masla, 

razdeljenega na drobne 
koščke. Rez previdno zapre-
mo z zobotrebcem ali s ko-
vinsko iglico. Moko zmeša-
mo s poprom in soljo. Postr-
vi povaljamo v moki, jih ot-
resemo, položimo na vroče 
olje, ki smo mu dodali žlico 
masla, in zmanjšamo tem-
peraturo. Pečemo na vsaki 
strani 5 minut in pazimo, da 
kože ne prepečemo. Kot pri-
logo postrežemo krompir v 
koščkih.

Pomladanska solata 
Zofka

Za 4 osebe potrebujemo: 
200 g zelene solate, 100 g šam-
pinjonov ali mavrahov, 50 g 
orehov, 100 g bio maronov, 1 
žlico malinovega kisa, 2 žlici 
belega vinskega kisa, 3–4 žlice 
oljčnega olja, 1 žličko gorčice, 1 
ščep sladkorja po želji, sol, po-
per, olje za pečenje, cvetove tro-
bentic in travniških vijolic.

Solato operemo in raz-
trgamo na primerne košč-
ke. Šampinjone ali mavra-
he očistimo, jim odstrani-
mo bete, jih nalistamo in na 
hitro prepražimo na maslu 
ter ohladimo. Marone zdro-
bimo na večje koščke. Orehe 
grobo sesekljamo.  

V skledi stepamo gorči-
co in kis, polagoma priliva-
mo olje, po okusu dodamo 
sol in poper in ščep sladkor-
ja. Solato zmešamo s preli-
vom in okrasimo s troben-
ticami in/ali vijolicami. Po 
možnosti jih ne nabiramo 
na pasjih poteh. V poletnih 
mesecih osvežijo solato cve-
tovi kapucink. 

Pa dober tek!

Piknik za Zofko!
mizica, 
pogrni se

So tudi tekme, na katerih se zgodi, da je boj, kako spraviti žogo v gol, neizprosen, saj nihče 
ne popusti. Na koncu je gneča tako velika, da žoga poleti mimo gola, ta pa je naenkrat poln 
igralcev. Kar pa seveda rezultata ne spremeni. V. S. / Foto: Tina Dokl

V enem od številnih predalčkov velikega predalnika v ateljeju goslarja Daniela Muska 
v Škofji Loki najdete vse za dušoe A tam ne boste našli ne soneta ne miniaturne sličice 
ne česarkoli, s čimer bi si lahko privezali dušo. V predalu s skrivnostnim napisom so 
pospravljeni majhni sestavni tehnični deli za godala, zelo pomembni za zvok teh glasbil. 
V slovanskih jezikih dele violin poimenujemo tako mistično in poetično, v germanskih so 
izrazi bolj tehnični, nam pojasni mojster. Ker pa nam glasba violin lepo poboža dušo, je 
takšno poimenovanje nadvse primerno. D. Ž. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

P
etelin je v kitajski 
astrologiji simbol 
za natančnost in 
razkošje. Na kme
tiji se, oblečen v 

svoje ognjeno perje, vedno 
zbuja ob prvih sončnih žar
kih in s kikirikanjem nazna
ni začetek novega dne. Ob slo
vesu od leta opice in prihodu 
leta petelina se začenja nov 
cikel sreče ter blagostanja.  
Praznovanje kitajskega no
vega leta je najbolj barvit fes
tival v Hongkongu, ki vedno 
očara tako domačine kot obi
skovalce. To je čas, ko ljud
je molijo za srečo v kitajskih 
templjih, si ogledajo ples 
zmaja in leva od vrat do vrat, 
z družino ter prijatelji uživa
jo v prazničnih jedeh za sre
čo, se pridružijo množici 
med svetovno znano parado z 
vozili in nastopajočimi z vse
ga sveta ali pa se samo spre
hodijo po ulici s karminsko 
rdečimi lampijoni. V Hong
kongu je kitajska kultura glo
boko zakoreninjena, pri tem 
pa cveti v raznolikosti, tako 
da država resnično uteleša 
srečanje vzhoda in zahoda. 
Novo leto petelina bodo v 
HKETO Berlin proslavili na 
enajst prireditvah v Srednji 
in Vzhodni Evropi. Začeli so 
z Budimpešto v začetku janu
arja, zaključili bodo v Pragi 
9. marca. V Ljubljani so se 
ustavili 24. februarja. Mine
va pa letos tudi tudi dvajset 
let vrnitve Hongkonga Kitaj
ski in vzpostavitve Posebne 
upravne regije Hongkong.  
Direktorica HKETO Berlin 
Betty SP Ho pravi: »Zaradi 

edinstvene prednosti Hon
gkonga pod okriljem nače
la Ena država, dva sistema in 
tesnih zvezi s celinsko Kitaj
sko smo idealno okolje za raz
voj poslovanja v Aziji.« V Slo
veniji je prišla na oder kot uvo
dna govornica. Tovrstne spre
jeme oziroma tokrat bolj slo
vesnost prisotni namreč naj
večkrat izkoristijo za druže
nje ali mreženje, kot pravi
jo dogajanju, ki sledi uradne
mu delu. 

Betty SP Ho je razložila, da 
obstaja več razlogov za prazno
vanje. »Hongkong je pomem
bno okno za razvoj trgovi
ne med Slovenijo in celinsko 
Kitajsko; je odskočišče za raz
voj novih trgovinskih povezav 
s Kitajsko in Azijo. Hongkon
ški poslovni sejmi – od pom
ladnih sejmov elektronike in 
medicinske opreme do sej
ma vina v jeseni – veljajo za 

najboljše priložnosti za stik s 
potrošniki iz Kitajske in Azije, 
za krepitev prisotnosti na teh 
regionalnih trgih in za razvoj 
povpraševanja.« 

Slovesnosti ob letu petelina 
sta se v Ljubljani udeležila tudi 
William Chui, regionalni dire
ktor za Evropo pri HKTDC, in 
dr. WingHin Chung, vodja 
promocij za naložbe pri HKE
TO Berlin. Kot gost je na slove
snosti spregovoril tudi Dejan 
Židan, minister za kmetijs
tvo, Betty SP Ho pa je še doda
la, da je lani novembra obis
kal Hongkong in z njihovimi 
najvišjimi predstavniki izme
njal možnosti za sodelovanje 
na več področjih. Da bi nada
ljevali začeto, aprila v Ljublja
no prihaja sekretar za trgovino 
in gospodarski razvoj, tako da 
se lahko možnosti sodelovan
ja Slovenije s Hongkongom še 
poglobijo.

Seveda brez novoletne
ga voščila in zdravice ni šlo, 
po govorih pa sta oder zav
zeli simpatični sestri dvojči
ci, večkrat nagrajeni 28let
ni pianistki Lok Ping in Lok 
Ting Chau iz Hongkonga. 
Dekleti koncertirata prakti
čno po celem svetu, nasto
pata na festivalih in dobiva
ta nagrade na mednarodnih 
tekmovanjih. V prihajajoč
ih mesecih ju čaka nastop v 
Nemčiji in z orkestrom hong
konške filharmonije. Študira
li sta na domačih tleh pa tudi 
v Nemčiji, med imeni nju
nih profesorjev pa najdemo 
znana imena s tega področja. 
Duo Ping in Ting sta v Ljub
ljani tokrat štiriročno odigrali 
krajši program, ki je vseboval 
dela velikih mojstrov, Antoni
na Dvořáka in Johanna Stra
ussa, dodali pa sta še skladbo 
po lastnem izboru.

V ZNAMENJU PETELINA
Gospodarsko in trgovsko predstavništvo za Hongkong (Hong Kong Economic and Trade Office – 
HKETO Berlin) v Berlinu je ob novem letu petelina, ki se je začelo 28. januarja letos, v mesto pripeljalo 
kitajsko praznovanje, 24. februarja pa smo letu petelina lahko nazdravili tudi na Gospodarski zbornici 
Slovenije. Kulturni program so ob slovesnosti zaupali klavirskemu duu Ping & Ting.

Dvojčici, večkrat nagrajeni pianistki Lok Ping in Lok Ting Chau iz Hongkonga,  
sta v kulturnem delu slovesnosti zaigrali štiriročno. / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

P
ovezovalka prijet
nega kulturnega ve
čera, prepletene ga 
s poezijo in glasbo, 
je bila znana vodi

teljica s televizijskih ekranov 
in mentorica bralnih krožkov 
Manca Košir in skozi razgi
ban pogovor je občinstvo izve
delo marsikatero zanimivost 
iz življenja obeh ustvarjalk.  

Ifigenija Simonović je pes
nica, pisateljica, samostojna 
kulturna delavka, lončarka, 
esejistka ter profesorica sla
vistike in primerjalne knjiže
vnosti. Stanovala je v Kranju, 
po diplomi pa se je odpravila 
v London, kjer je diplomira
la na tamkajšnji Višji šoli za 
umetno oblikovanje. Ukvar
ja se z lončarstvom, sodelu
je na umetniških razstavah 
keramičnih izdelkov, prevaja 
iz angleščine, piše članke in 
eseje  za knjigo esejev Konci 

in kraji je prejela Rožančevo 
nagrado. Zbrala in uredila je 
sedem knjig Pesmi iz zapo
ra ter zbirko Pesmi s prosto
sti pisatelja Vitomila Zupa
na in jih predstavila na 23. 
Knjižnem sejmu v Ljubljani. 
Objavljala je pesmi v Tribuni, 
Dialogih, Novi reviji, Naših 
razgledih ... V njeni poezi
ji prevladujejo teme, kot so 

eros, čutna ekstaza in doži
vljajski svet mlade ženske. 
Pesnica se v poeziji ne upi
ra zgolj družbenemu redu 
in moškim svetovom, tem
več usodi, svoji ženski dolo
čenosti – je polna dinamične 
energije spreminjanja, spre
jemanja in odzivanja avtori
ce kot ženske, ki piše. V nje
ni liriki zasledimo hudomu
šno in bridko humornost ter 
čustven in iracionalen obrat 
ljudske poezije.

Branje pesmi, ki jih je zelo 
čutno interpretirala avtori
ca sama, sta popestrila dva 
izjemna glasbenika – pev
ka Manca Izmajlova in njen 
mož, violinist, skladatelj in 
dirigent Benjamin Izmajlov, 
ki sta izvedla nekaj pesmi z 
njunega novega albuma Pes
mi mojih krajev. Vsem šti
rim gostom kot tudi vsem 
obiskovalcem, ki so do zad
njega kotička napolnili pro
store šenčurskega muzeja, 
se je v imenu občine zahva

lil podžupan Aleš Perič Moč
nik, avtorica razstave pa se je 
za podporo svoje ustvarjal
nosti iskreno zahvalila tudi 
na odprtju prisotni igral
ki Ivanki Mežan, ustvar
jalcema Barbi Štembergar 
in Niku Zupanu iz Zavoda 
Voglje ter sogovornici Man
ci Košir, ki ji nikoli ne dovo
li obupati.

ČUTNA POEZIJA
V Muzeju občine Šenčur je na ogled razstava 
del Ifigenije Simonović, pesnice, pisateljice in 
oblikovalke uporabnih predmetov, ki je več let 
ustvarjala v Londonu.

Vsestranska umetniška ustvarjalka Ifigenija Simonović  
v pogovoru z Manco Košir / Foto: arhiv dogodka ( Franci Brezar)

Kranj – Kulturno društvo Brdo s pomočjo prijateljev in 
podpornikov že tretje leto zapored organizira mednaro-
dni folklorni festival veteranov z naslovom Kolo se vije, ki 
bo v soboto, 4. marca, ob 18.30 v Prešernovem gledališču. 
Letošnji festival bo pospremilo še odprtje razstave foto-
grafij srbskih narodnih noš v Galeriji Bala v Kranju dan 
prej, ob 18.uri.

Folklorni festival Kolo se vije
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Zakaj obstaja Facebook         
To je za tiste moje vrstnike iz starejše generacije, ki dejan-
sko ne razumejo, zakaj obstaja Facebook.
Odločil sem se preizkusiti, kako pridobiti prijatelje izven 
Facebooka in hkrati uporabiti ista načela delovanja. 
Vsak dan se torej sprehodim po ulici in povem mimoi-
dočim, kaj sem jedel, kako se počutim, kaj sem naredil 
prejšnji večer in kaj bom storil jutri zvečer. Potem jim raz-
delim slike svoje družine, svojega psa, mačka in sebe pri 
vrtnarjenju ter kako preživljam čas v svojem bazenu. Prav 
tako prisluhnem njihovim pogovorom in jim povem, da 
jih imam rad. 
Stvar deluje. Imam že tri ljudi, ki me sledijo: dva policista 
in enega psihiatra. 

Težave z vstopnico za kino
Blagajničarka v kinu se začudi: »Zdaj ste kupili že peto 
vstopnico za isto predstavo! Zakaj pa niste kupili vseh 
pet skupaj?«
»Če mi pa tisti norec pri vhodnih vratih v dvorano vsakič 
znova strga vstopnico!«

Za vsak primer na trebuh
Možu umre žena. Preden pogrebna služba zapre krsto, da 
bi jo odnesli do groba, naroči mož uslužbencu: »Prosim, 
položite ženo na trebuh v krsto.«
Uslužbenec se začudi: »Zakaj pa to?«
Mož strumno odgovori: »Če se slučajno zbudi, da bo 
kopala navzdol!«

V avtu
Kaj pokaže moški ženski, ki je deset let vozila brez nesreče?
Drugo prestavo.

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_17_18
NALOGA

3 6 1 8 7 5
2 3 6 5 4

9 3 4 7
1 5

7 5 2 6

7 9 5 6 3
5 4 8 7 1 2

sudoku_LAZJI_17_18

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_18
NALOGA

6 1
3 5 1

9 3 8
9 1 2

5 3 4 6
3 8 5

5 7 4
4 7 1

1 4

sudoku_TEZJI_17_18

REŠITEV

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

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. Pripravila P. F.                        

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_18
NALOGA

361875
23654

9347
15

7526

79563
548712

sudoku_LAZJI_17_18

REŠITEV

346198725
827365941
159724683
963582417
412679358
785413296
638241579
271956834
594837162

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_18
NALOGA

61
351

938
912

5346
385

574
471

14

sudoku_TEZJI_17_18

REŠITEV

689231745
324578916
157496238
896715423
715324689
432689157
571943862
243867591
968152374

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Za vami je naporen teden in določene stvari vam še kar 
ne bodo šle iz glave. Čeprav veste, da se vsaka stvar zgodi 
z določenim namenom in da ima vsak zakaj svoj zato, se 
boste kljub temu spraševali, zakaj prav vi. Na to ni prave-
ga odgovora.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Novi začetki, ki ste jih sprožili pred kratkim, se vam bodo 
obrestovali. Uživali boste v svojih uspehih in se veselili 
lastnega zadovoljstva. Vsak prosti trenutek boste izkori-
stili tako, da se boste posvetili sebi in svojim najbližjim.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to 
prinese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je prišel čas za 
tveganje, saj drugače nikoli ne boste izvedeli, kaj bi vse 
še lahko bilo. Vztrajnost in trma vam bosta sedaj prišli 
zelo prav.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Veliko pozornosti boste tokrat namenili stvarem, ki le 
vam veliko pomenijo. Na mnenje drugih se tokrat ne bos-
te ozirali in ne bo vam mar za posledice. Napetost, ki jo je 
bilo občutiti na čustvenem področju, bo čudežno izginila.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Prišel je vaš čas, končno. Sami sebi boste zaupali in se ne 
boste obremenjevali tam, kjer to ni potrebno. Vzeli si bos-
te svojih pet minut in v njih uživali, kot bi bile brezčasne. 
Komaj boste sledili dogodkom, ki se bodo z naglico vrstili.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Na delovnem področju boste v teh dneh pred preizkušnjo. 
Imeli boste možnost spoznati, kako veliko ste v resnici spo-
sobni. Tudi ljudje okoli vas bodo precej ustvarjalni, kar vam 
bo še v dodatno pomoč. Nekdo vas bo prijetno presenetil.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Srečali boste nekoga, ki vam je preteklosti zelo veliko 
pomenil. Premostile se bodo stare blokade in končno 
boste pripravljeni na pogovor, ki bi se moral zgoditi že 
zdavnaj. Nad občutki boste presenečeni bolj, kot si boste 
hoteli priznati. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Na neki dogodek boste preveč enostransko reagirali, to 
vam lahko prinese slabe posledice pri prijateljih, ki imajo 
sicer o vas dobro mnenje. Pri čustvenih zadevah se vam 
približuje ljubezen in veliko romantičnih trenutkov. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Čeprav se bo nekdo zelo trudil okoli vas, boste vi še vedno 
trmasto vztrajali in še nekaj časa postavljali ljubezen na 
stranski tir. Na poslovnem področju vam bo z dobro voljo 
uspelo nekaj, da kar verjeti ne boste mogli uspehu, ki bo 
sledil.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Pred vami bo zelo veliko različnih izzivov in težko boste 
izkoristili prave. Že ko boste skoraj odločeni, se bo pred 
koncem zapletlo. Najboljši nasvet: počakajte nekaj dni in 
se nikar ne zaletavajte v zid, saj se vrata odprejo sama.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Sprva vas bodo neke besede šokirale in prizadele. A ko 
boste zadevi prišli do dna, se vam izteče tako dobro, da 
ne boste mogli verjeti. Znate zelo dobro presojati in vsako 
resnico postaviti na preizkušnjo. Tudi tokrat ne bo drugače.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Res bo po večini vse odvisno od vašega razpoloženja, a 
kljub vsem preprekam se boste imeli lepo, kjerkoli pač 
boste. Prijetna zmeda se vam obeta v ljubezni, ker ste v 
obdobju sreče, ste lahko brez skrbi. Sreda bo vaš dan.
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Nagrade:  3-krat po dve vstopnici za koncert

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 torka, 14. marca 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Zaradi zapletov med operacijo srca je 
umrl enainšestdesetletni teksaški igra-
lec Bill Paxton. Svojo kariero je pričel v 
sedemdesetih, za vlogo v seriji  Hatfi-
elds and McCoys pa je bil nominiran za 
emmyja. Med vidnejšimi so bile še vloge 

v filmih Ena slaba poteza, Apollo 13 in Titanik. Serija Velika 
ljubezen mu je prinesla tri nominacije za zlati globus. Za 
njim žalujejo soproga in dva otroka, na družabnih omre-
žjih pa so se mu poklonili številni zvezdniki.

Poslovil se je Bill Paxton

Jamajški raper Sean Paul (44) in njego-
va soproga Jodi Stewart Henrique sta se 
razveselila rojstva njunega prvorojenca, 
ki sta ga poimenovala Levi. Glasbenik je 
veselo novico sporočil preko Instagrama 
in pod prvo skupno fotografijo, na kateri 

s soprogo strmita v svojega sina, zapisal: In sedaj smo 
trije. Par se je poročil leta 2012.

Sean Paul postal očka

Pevec nekdanje fantovske skupine 
NSync Lance Bass (37) je bil zaradi hudih 
bolečin v trebuhu urgentno operiran. 
Odstranili so mu slepič. »Zjutraj sem se 
zbudil zaradi neznosnih bolečin v trebu-
hu. Nekak ur kasneje so me že operirali. 

Hvala možu, ki mi stoji ob strani, neverjeten je,« je pod 
fotografijo iz bolnišnice zapisal glasbenik, ki je že zapustil 
bolnišnico in okreva v domači oskrbi.

Lance Bass okreva po operaciji slepiča

Po več kot letu dni, sta se razšla 
pevka Katy Perry (32) in igralec 
Orlando Bloom (40). »Preden 
izbruhnejo govorice in lažna 
poročanja, lahko potrdimo, da 
sta se Katy in Orlando razšla na 

ljubeč in spoštljiv način,« sta potrdila njuna predstavnika. 
Par se je nazadnje udeležil zabave po oskarjih, kjer sta se 
skupaj nastavila fotografom, nato pa odšla po svoje.

Katy in Orlando sta se razšla

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
edeljo sta zaz-
namovala flori-
sta Wally Klett 
iz Nemčije in 
Klaas Dijkstra 

iz Nizozemske, ponedeljek 
in torek pa sta bila namenje-
na seminarju in postavitvam 
poročnih dekoracij. Poteka-
la sta še mednarodna izpita: 
evropski florist 1. in 2. stopnje 
ter certifikat projekta Flor-
Cert za mlade cvetličarje. Na 
Trendih so tudi razstavili cve-
tlično umetnost udeležencev 
izobraževanja, dogajanje sta 
obiskala nizozemski vele-
poslanik E. F. M. Twaalfho-
ven in aktualna vinska kral-
jica Maja Žibert. Zanimiva je 

bila cvetlična modna revija, 
ki je bila letos posvečena šti-
rim letnim časom. Modeli so 
predstavljali pomlad, polet-
je, zimo in jesen. Med pub-
liko so se dekleta sprehodila 
v izvirnih oblekah, pričeskah 
ter s šopki, ki so skupaj tvorili 
celoto: enega od naštetih let-
nih časov. 

Wally Klett je pri poro-
čnem šopku izpostavila 
predvsem modna vintage 
in boemski stil, ki prihaja v 
ospredje drugo leto, pred-
stavila posebno vrsto žične-
ga pletenja oziroma tehni-
ko žičenja ogrodij za šopke. 
Medtem smo lahko nizo-
zemskega florista spremlja-
li pri nastajanju mogočne-
ga, a vseeno nežnega polet-
nega šopka.

Peter Ribič iz Biotehniš-
kega centra (BC) Naklo nam 
je razložil, da je postavitev v 
bistvu zamisel kolegice dr. 
Sabine Šegula, ki je bila v 
dogajanje tudi zelo aktivno 
vpeta. Trendi v floristiki v 
bistvu predstavljajo navdih, 
iz katerega udeleženec ali le 
gledalec morda dobi idejo, ki 
jo potem lahko razvija nap-
rej. Določene novosti v sve-
tu cvetja so lahko zelo maj-
hne in jih težko opazimo, 
bolj vidna pa je bila tokrat 
uporaba povoskanih vrtnic, 
filca in pobarvanega cvetja. 
O trendih v srbskem cvet-
ličarstvu pa smo povpraša-
li ravnatelja in podravnate-
ljico ter profesorico Kmetij-
ske šole PK Beograd Draga-
na Filipovića in Zorico Ivić 

Radenović, ki smo ju sreča-
li na nedeljskem dogodku in 
sta Trende obiskala že tret-
jič. Ravnatelj je poudaril, da 
z BC Naklo izjemno dobro 
sodelujejo in zahvaljujoč dr. 
Šeguli so lahko v Srbijo pri-
peljali tudi projekt FlorCert. 
Njihova šola izobražuje hor-
tikulturne tehnike, vendar 
se učenci v tretjem in četr-
tem letniku srečajo z aran-
žiranjem cvetja. Preko svo-
jih učencev tako, sicer poča-
si, a vztrajno, prenašajo zna-
nje in evropske trende tudi 
v beograjske cvetličarne in 
dalje v cvetlične aranžmaje 
ter poročne šopke. Čeprav je 
težko, pove Filipović, saj pri 
njih še vedno dominira kla-
sika, veliko vlogo pa igra tudi 
tradicija.

ŠTIRJE LETNI ČASI
Biotehniški center Naklo je gostil že tradicionalni cvetlični dogodek z naslovom Trendi v Floristiki 2017. 
Štirje letni časi, ujeti v cvetje, cvetlične vile, šopki, pogrinjki, dekoracije, poroka in še in še.

Wally Klett iz Nemčije z vintage šopkom / Foto: Tina DoklKlaas Dijkstra iz Nizozemske / Foto: Tina Dokl

Dragan Filipović in Zorica Ivić Radenović / Foto: Tina Dokl

Trendi v floristiki napovedujejo nove smernice ... / Foto: Tina Dokl ... in materiale na področju oblikovanja cvetja. / Foto: Tina Dokl

Štirje cvetlični letni časi: zima, pomlad, jesen in poletje 

V Kulturno-umetniškem društvu Triglav Srednja vas v 
Bohinju plešeta tudi Ana Pekovec (19) in Helena Stare 
(20). Prva je s Polj, druga iz Bohinjske Bistrice, na 
folklornem večeru pa smo ju spremljali v vlogah mam 
ženina in neveste. / Foto: A. B.
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V prejšnjem prispevku smo 
predstavili nekaj podrobno sti 
v zvezi z začetkom gradnje se-
danje župnijske cerkve v Kra-
nju leta 1413, ko so pod vod-
stvom Kolomana de Man-
swerda, široko umetnostno 
razgledanega kranjskega žu-
pnika, začeli graditi najprej 
tako imenovani dolgi gotski 
kor. To je bila prva faza grad-
nje sedanje cerkve. 

Ker se ni ohranilo veli-
ko primarnih virov o grad-
nji, so se morali raziskovalci 
zgodovine kranjske župnij-
ske cerkve opreti na bolj po-
sredne metode določanja da-
tacij posameznih gradbenih 
faz, kot so arheološka in stil-
na analiza ter analiza grad-
benih elementov ter upo-
števanje tistih posrednih ar-
hivskih virov, ki so jim bili 
pač na razpolago. O vseh po-
drobnostih teh raziskav tu 
seveda ne moremo govoriti, 
temu služi knjiga. Tu lahko 
navedemo le nekaj najbolj 
zanimivih sklepov.

V drugi gradbeni fazi sta 
bila sezidana cerkveni zvo-
nik, vzidan v telo cerkve, 
in ladja. Po vsej verjetnosti 
so ta dva dela cerkve gradi-
li sočasno, nekje v obdob-
ju med letoma 1426 in 1430 
ali kakšno leto, dve kasneje, 
ko je glavnina cerkve, kot se 
nam kaže danes, že morala 
stati. V zvezi z datiranjem 
pozidave zvonika je pomen-
ljiv neki dokument iz Dunaj-
ske nacionalne knjižnice, ki 
govori o sporu glede imeno-
vanja Kolomanovega nasle-
dnika v Kranju med Mati-
jo Keferjem in moravškim 
župnikom Petrom Polcem. 
»Na osnovi te navedbe,« pra-
vi dr. Robert Peskar, »lahko 
s precejšnjo gotovostjo reče-
mo, da je današnji zvonik v 
tridesetih letih 15. stoletja že 
stal.«

O tem, ali sta bila zvonik 
in ladja cerkve zidana soča-
sno in ali je bil koncept grad-
nje celote postavljen že na 
začetku, leta 1413, torej pod 

župnikom Kolomanom, ni 
neposrednih dokazov, ven-
dar to domnevo potrjuje na-
tančna analiza cerkve, ki jo 
je opravil dr. Robert Peskar: 
»Zagotovo so ob gradnji 
kora načrtovali nadaljevanje 
gradnje ladje in seveda zvo-
nika, kajti v nasprotnem pri-
meru bi zvonik postavili ob 
prezbiteriju. Vendar pa so 
zaradi gradnje zvonika na 
današnjem mestu predhod-
no morali podreti zahodni 
del predromanske ladje. To 
ne bi bilo potrebno, če se ne 
bi ozirali na proporce itd.«

Tretja, zadnja faza, oboka-
nje cerkvene ladje, pa se je 
začela več kot dve desetletji 
kasneje (župnik Koloman je 
umrl leta 1434) že pod novim 
župnikom Matijo Keferjem, 
zagotovo pa ne prej kot leta 
1452. »O času gradnje obo-
ka nimamo neposrednih ar-
hivskih poročil,« piše med 
drugim dr. Robert Peskar, 
»pač pa se je ohranila neka li-
stina iz leta 1452, iz katere je 

mogoče določiti spodnjo ča-
sovno mejo (terminus post 
quem). Listina namreč po-
sredno govori o pripravah 
na gradbena dela in njiho-
vem financiranju.«

S tem prispevkom zaklju-
čujemo kratko predstavitev 
knjige o cerkvi sv. Kancija-
na v Kranju, ki jo bodo avtor-
ji nadrobneje predstavili ob 
izidu.

Tri gradbene faze

Sklepnik oboka severne pole pevske empore v obliki cveta 
divje rože / Foto: Marko Pršina

Cerkev sv. Kancijana v Kranju (5)

Miloš Ekar

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 4. 3.
14.00, 18.10 LOGAN: WOLVERINE
14.05, 20.00 LEV: DOLGA POT DOMOV
17.30 MANCHESTER BY THE SEA
18.00, 20.40 PETDESET ODTENKOV TEME
16.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
20.10 DEŽELA LA LA
16.30 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED
16.15 MAŠA IN MEDVED
13.50 ZAPOJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 4. 3.
17.50, 20.30, 22.00 LOGAN: WOLVERINE
18.40 LEV: DOLGA POT DOMOV
17.40, 20.50 JOHN WICK 2
21.00 MANCHESTER BY THE SEA
18.30 T2 TRAINSPOTTING
18.00, 20.20, 22.40  
PETDESET ODTENKOV TEME
16.40, 20.00 UDARI KOT DEDEC

13.30, 15.00, 16.30  
MAŠA IN MEDVED, sinhro.
14.00, 15.50 SNEŽNA KRALJICA 3:  
OGENJ IN LED, sinhro.
14.15, 16.05 VRABČEK RICHARD, sinhro.
18.00, 20.20, 22.40  
PETDESET ODTENKOV TEME
16.20 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
14.10 LEGO BATMAN FILM, 3D, sinhro.
14.30 ZAPOJ, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 3. 3.
18.00 NOVI MULC
20.00 MANCHESTER BY THE SEA

Sobota, 4. 3.
18.00 SNEŽNA KRALJICA 3:  
OGENJ IN LED, sinhro.
20.00 MANCHESTER BY THE SEA
Nedelja, 5. 3.
19.00 MANCHESTER BY THE SEA
Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 3. marca
19.30 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)

Sobota, 4. marca
10.00 Peter Kus: ZVOČNA KUHNA (matineja, v dvorani PGK)
18.30 KD Brdo Kranj: KOLO SE VIJE (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 6. marca
11.00 Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA KRANJ
 

Sobota, 4. marca
19.30 Koncert dalmatinskih melodij: KLAPA SOL (v kinodvorani)

Nedelja, 5. marca
10.00 Svetlana Makarovič: COPRNICA ZOFKA

Ponedeljek, 6. marca
18.30 Podelitev priznanj športnikom za leto 2016
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         IZLET // 24. MARCA 2017

Za otroke do 15. leta v spremstvu  
staršev je cena 13 EUR.

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

Cena izleta: 33 EUR

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 9.30, z AP Mercator Primskovo ob 9.50,
z AP Creina Kranj ob 10.05, z AP Radovljica ob 10.30
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite po tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali  
pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v torek, 22. marca 2017,  
ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

Ilija Bregar

Kranj – Glasbeni potep skozi 
čas, skozi mesta in skoz vas 
– zanimiv naslov. In kaj se 
skriva za njim? Dobrodelni 
koncert v organizaciji Lions 
kluba Kranj, ki bo v petek, 
10. marca letos, ob pol osmih 
zvečer v dvorani krajevne 
skupnosti na Kokrici. Izku-
piček s tega koncerta bo v ce-
loti namenjen pomoči mla-
di slabovidni Anji in mlade-
mu prav tako slabovidnemu 

Anžetu. Naj pri tem še do-
damo, da je to že sedmi do-
brodelni koncert v organiza-
ciji kranjskih lionistov in na 
vsakem so doslej zbrali oko-
li 1500 evrov, zato upanje, da 
jih bodo tudi letos, najbrž ni 
prazno. Pri tem je treba po-
udariti, da uradne cene vsto-
pnic ni, zbirajo se le prosto-
voljni prispevki, ki pa naj ne 
bi bili manjši od 15 evrov.

In kdo so nastopajo-
či? Več jih je, na prvem 
mestu pa je treba omeniti 

zanimivo radovljiško sku-
pino Link Art z zanimivim 
ustvarjalnim izhodiščem, 
ki se začne v Linhartovih 
časih (v programu imajo 
tudi dva njegova samospe-
va) in zaključuje v zdajšnjih 
– med njihove zunanje so-
delavce npr. sodi tudi Slav-
ko Avsenik mlajši. Poleg 
omenjene skupine bodo 
obiskovalci imeli prilož-
nost prisluhnili tudi Simo-
ni Vodopivec Franko, Ireni 
Kolar, Gašperju Primožiču, 

Zoranu Kaličaninu in Uro-
šu Atanasovskemu.

V Lions klubu Kranj sta 
za čim boljšo izvedbo te do-
brodelne prireditve zadolže-
na članica Darja Delavec in 
Kostja Avsec, ki občane va-
bita h kar najboljši udeležbi, 
a ker ima dvorana na Kokri-
ci omejeno število sedežev, 
potencialnim obiskovalcem 
sporočata, da lahko vstopni-
ce rezervirajo oziroma dobi-
jo pri njima ali pa v čistilni-
ci Šengar.  

Dobrodelni Glasbeni potep
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IZLET /  OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

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

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

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

CENA: 255 €

Organizator:

Termin: od 30. marca
do 2. aprila 2017
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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

Vilma Stanovnik

Kranj – Med letošnjimi 
pustnimi prazniki, ki so se 
zaključili na pepelnično sre
do, smo Slovenci pojedli več 
milijonov krofov. Največji 

proizvajalci so jih spekli od 
dva do pet milijonov, na Go
renjskem pa je bilo številne 
pohvale slišati tudi o krofih 
Pekarstva Orehek. Z njimi 
smo se v torek sladkali tudi v 
prostorih Gorenjskega glasa. 

»Tudi sama cvrem krofe. 
Moji vzhajajo štirikrat, dvak
rat v skledi in dvakrat na pultu. 
Prav tako cvrem odrezke. Vsi 
imajo lepe 'kranclje'. Imam še 
mamin model, v krofe pa ne 
dajem marmelade. Vedno jih 
naredim za pusta, za semenj 
pa naredim flancate,« je raz
lagala Mira Petrič, ki je z mo
žem Lovrom prišla na pokuši
no krofov v prostore Gorenj
skega glasa. »Krofi Pekarstva 
Orehek so zelo dobri,« sta bila 
navdušena zakonca, Lovro pa 
je povedal, da je že navsezgo
daj zjutraj rešil križanko v Go
renjskem glasu in jo spotoma 
tudi prinesel.

Tudi Franc in Marija Šilar 
sta se med opravki v mestu 
prišla z veseljem posladkat z 
obvezno pustno sladico. »Če 

je le mogoče, se sladkarijam 
izogibam, za pusta pa se se
veda malce pregrešim. Tako 
sem sama spekla trde flanca
te, na krofe pa sva se odloči
la, da prideva kar na Gorenj
ski glas,« je povedala Marija.

Prostori Gorenjskega gl
a sa vse dopoldne polni ob 
iskovalcev, ki so ob krofih 

dobili tudi odlično kavo. »Od 
četrtka do danes smo v Pe
karstvu Orehek ocvrli okoli 
šestdeset tisoč krofov. Samo 
na pustno soboto smo jih 
prodali 25 tisoč, kar je šest 
tisoč več kot lani. Letos smo 
ponudili tudi ameriške krofe, 
takšne z luknjo ter različnimi 
okusi, od čokolade do cimeta. 

Ogromno so jih pojedli obi
skovalci Prešernovega karne
vala, ki je bil letos res odlično 
organiziran, za dodatno ve
selje vseh pa je poskrbelo še 
vreme,« je ob obisku na Go
renjskem glasu povedal vod
ja maloprodaje in veleproda
je v Pekarstva Orehek Uroš 
Vukašinovič.

Ni pusta brez krofov
Od debelega četrtka do pustnega torka so samo v Pekarstvu Orehek spekli 
šestdeset tisoč krofov. Od tega smo jih skupaj z našimi bralci kar petsto v 
torek pojedli tudi na Gorenjskem glasu.

Na Gorenjskem glasu smo na pustni torek razdelili kar petsto krofov. Kot je povedal Uroš 
Vukašinovič, so jih v Pekarstvu Orehek letos ocvrli kar šestdeset tisoč. / Foto: Primož Pičulin

Franc in Marija Šilar sta med opravki v mestu prišla tudi  
na pustne krofe in kavo. / Foto: Primož Pičulin

Cerklje – Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je pred nedav-
nim organiziralo na Krvavcu petnajsto prvenstvo v veleslalomu 
za podjetnike in njihove družinske člane ter pri podjetnikih za-
poslene delavce. V šestih kategorijah je nastopilo triinpetdeset 
tekmovalk in tekmovalcev. Ekipno je bila tudi letos najuspe-
šnejša obratovalnica Badrs iz Poženika, za katero so nastopili 
Brane Dolinar ter sinova Rok in Aleš. Drugo mesto je osvojila 
ekipa Meteor Cerklje (Marko, Matej in Anja Remic), tretja je bila 
ekipa podjetja za izdelavo in prodajo kmetijske mehanizacije 
Gorenc Spodnji Brnik (Igor Stare, Gašper Pilar in Franc Naglič), 
četrta ekipa Vargro iz Poženika (Anita, Rebeka in Tamara Grošelj), 
peta pa ekipa Kovinc iz Lahovč (Uroš Ropret, Pavel Žvelc in Uroš 
Zupin). V skupini do 15 let je bila med deklicami najboljša Manca 
Stele in med fanti Nejc Žvelc, med ženskami do 40 let starosti 
Anja Remic in med moškimi do 40 let Aleš Dolinar, nad 40 let 
starimi pa sta bila najboljša Tanja Globočnik in Marko Remic. 
Prvič so na tekmovanju nastopile tudi vaške skupnosti, zmagala 
je ekipa Poženika pred Zgornjim Brnikom in Štefanjo Goro.

Prehodni pokal obratovalnici Badrs

Najboljše tri ekipe (od leve): drugouvrščeni Meteor, 
zmagovalna ekipa Badrs in tretjeuvrščeni Gorenc 
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Kamnik – Jutri, v soboto, ob 
19. uri bo v osnovni šoli Toma 
Brejca koncert za otroke s 
posebnimi potrebami z nas-
lovom Uresničimo sanje, ki ga 
organizira eden od staršev, Si-
mon Zorman. Nastopili bodo 
MePZ Cantemus, MePZ Od-
mev, Klapa Mali Grad, glas-
bena skupina The Eccentrics, 
vokalna zasedba Bee Geesus, 
glasbena skupina Sam's  Fe-
ver, Mestna godba Kamnik, 
plesalci Plesnega kluba ŠinŠin 
ter dijakinja konservatorija za 
glasbo in balet Vida Zupin. Sli-
karka Lili Garbajs je prispevala 
sliko, ki jo bodo licitirali. Iz-
kupiček bo namenjen izvedbi 
tabora za otroke s posebnimi 
potrebami.

Dobrodelni koncert 
Uresničimo sanje
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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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 24. 3.; KOPALNI IZLET OLIMJE: 13. 3.; BANOVCI: 7.–11. 5;  
STRUNJAN: 19.–22. 3.; BERNARDIN: 2.–5. 4.; MEDŽUGORJE 5.–7. 
5.;  MADŽARSKE TOPLICE - AKCIJA: 2.–6. 4.; MORJE: MURTER, 
DUGI OTOK - VEČ TERMINOV.  www.rozmanbus.si.

                  

 
 

  

 

 

 

  

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Lutkovno gledališče Kranj 
JANKO IN METKA 

Petek, 3. marec 2017, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                    
SOBOTNA MATINEJA 

Izvaja: Peter Kus  
ZVOČNA KUHNA 

Sobota, 4. marec 2017,  ob 10. uri 
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Rezultati 18. krog – 1. marec 2017
6, 8, 17, 25, 29, 32, 33 in 2

Loto PLUS: 10, 17, 23, 25, 26, 32, 39 in 28
Lotko: 8 9 5 8 2 8

Sklad 19. krog za Sedmico: 1.020.000 EUR
Sklad 19. krog za PLUS: 665.000 EUR
Sklad 19. krog za Lotka: 790.000 EUR

LOTO

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila 
objavljena v Gorenjskem glasu 14. februarja 2017 z geslom 
RECEPTI ZA VAŠ ŽELODČEK, in prejmejo knjigo La nonna La 
cucina La vita (Čudoviti recepti moje none), so: Olga Krišelj, 
Golnik, Angelca Kocjančič, Zg. Gorje in Marija Zalta, Srednja 
vas. Nagrajencem čestitamo!

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

PRIREDITVE

Vaški sejem
Sebenje – Krajevna skupnost Sebenje vabi jutri, v soboto, 
4. marca, na Vaški sejem v Sebenje. Stojnice bodo vabile k 
ogledu in nakupu od 9. do 15. ure.

Odprtje prenovljenega Doma krajanov
Jelendol – Jutri, v soboto, 4. marca, se bo ob 18. uri s krajšim 
kulturnim programom in predstavitvijo investicije začelo 
odprtje prenovljene dvorane in fasade Doma krajanov Jelen-
dol - Dolina. Sledila bo pogostitev in druženje krajanov. 

IZLETI

Po jadranskih otokih
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi za letošnje veliko-
nočne praznike vabi na planinski izlet po jadranskih otokih. 
Izlet bo od petka, 14., do ponedeljka, 17. aprila. Prijave z ob-
veznim vplačilom akontacije so možne do vključno pone-
deljka, 20. marca, ali do zasedbe mest v avtobusu. Prijavite 
se lahko: v Turistični agenciji Levanta ali v društveni pisarni 
na Laborah (lokacija Iskra, Ljubljanska c. 24a Kranj, stranski 
vhod pri ambulanti) v času uradnih ur – v sredo od 17. do 18. 
ure. Informacije: Turistična agencija Levanta, tel. 04 583 59 
00 (Biljana Branc); Janko Brovč, janko_brovc@t-2.net, tel. 
031 890 642; Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com.

Petelinjek–Ribniška dolina
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Petelinjek–Ribniška dolina, ki bo v četrtek, 16. marca, z od-
hodom posebnega avtobusa ob 8. uri izpred Creine. Zahtev-
nejše pohodne poti bo za tri in pol do štiri ure. Obvezna je 
planinska obutev in palice zaradi predvidenih zimskih razmer. 
Vrnitev v Kranj je predvidena okrog 19. ure. Prijave z vplačili 
sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 13. marca.

Na kopanje v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi na kopanje 
v Bernardin v Portorož v torek, 7. marca. Odhodi avtobusa: 
6.30 Škofja Loka, 6.45 Stražišče, 7.00 Globus, 7.10 Mercator 
Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. Vabljeni tudi nečlani 
društva. Prijave in informacije po telefonu 041 424 768.

Jakobova pot pod Bočem do Žičke kartuzije
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v nedeljo, 12. marca, or-
ganizira pohodniški izlet po Jakobovi poti pod Bočem do 
Žičke kartuzije: Poljčane–Strmec–Ljubična gora–Zbelovska 
Gora–Lipoglav–Špitalič pri Slovenskih Konjicah–Žička kar-
tuzija. Skupne zmerne hoje bo okrog pet ur, možna je tudi 
krajša pot. Informacije in prijave zbira do petka, 10. marca, 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Zimsko-spomladanski pohod na Primorsko
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 18. mar-
ca, na zimsko-spomladanski pohod na Primorsko. Obiskali 
boste eno od najlepših istrskih vasi Koštabono (280 m) in 
se sprehodili do najvišje ležeče vasi Šavrinskega gričevja Po-
mjan (342 m). Nezahtevne hoje bo do štiri ure. Odhod s 
posebnim avtobusom izpred Creine v Kranju bo ob 7. uri. 
Prijave: v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 
18. uro ali pri vodniku Sašu Košniku, telefon 041 757 009 ali 
na e-naslov: saso.kosnik@infonet.si.

Pohod po Lambergovi poti
Preddvor – Pohodniki Društva upokojencev Preddvor vabijo 
člane v torek, 7. marca, na pohod po Lambergovi poti. Zbor 
bo ob 8. uri na grajskem dvorišču v Preddvoru.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 4. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Molitev deluje. Pogovor 
bo povezoval Zmago Godina.

Kako pridelati zdravo sadje
Komenda – V Domu krajanov Antona Breznika se bo danes, 
v petek, 3. marca, ob 18. uri začelo predavanje Matjaža Ma-
ležiča iz KGZS KG Ljubljana z naslovom Kako v domačem 
sadovnjaku pridelati zdravo sadje. Sledil bo praktični prikaz 
obrezovanja sadnega drevja.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – Medgeneracijski center Kranj vabi danes, v petek, 3. 
marca, ob 9.45 v jedilnico Doma upokojencev Kranj na preda-
vanje o ikigaju, japonski umetnosti življenja. Predaval bo Marko 
Ogris. Prav tako danes, v petek, se bo v prostorih Medgene-
racijskega centra ob 18. uri začela delavnica Moj ples, ki jo bo 
vodila Tannja Yrska. Spremljala nas bo nežna glasba in svetloba 
svečk. Potrebujete udobna oblačila, copate, podlogo za sede-
nje, vodo za pitje in dve svečki. V ponedeljek, 6. marca, bo od 
17. ure do 18.30 voden pohod od Layerjeve hiše do stolpa na 
Pungartu. Zbirališče bo na parkirišču Jelenov klanec. Vodnik bo 
Janko Zupan. Za prijavo na dogodke pokličite po tel. 041 724 
134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Zbor Društva upokojencev Šenčur
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi svoje članice in 
člane na 64. zbor članov Društva upokojencev Šenčur, ki bo v 
soboto, 11. marca, ob 15. uri v dvorani Doma krajanov Šenčur.

Zbor Društva upokojencev Naklo
Naklo – Danes, 3. marca, ob 16. uri bo v dvorani doma Jane-
za Filipiča v Naklem redni občni zbor Društva upokojencev 
Naklo. Na zboru bodo ocenili preteklo delo, volili vodstvo 
društva in sprejeli delovni program za prihodnje leto ter ga 
končali s prijateljskim srečanjem.

Zbor Društva upokojencev Cerklje
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
redni letni občni zbor, ki bo jutri, v soboto, 4. marca, ob 14. 
uri v Športni dvorani v Cerkljah. Po uradnem delu bo pogo-
stitev in veselo srečanje.

Predstavitev waldorfske šole in pedagogike
Naklo – Waldorfska šola OE Gorenjska, Glavna c. 13, vabi 
v torek, 7. marca, ob 18. uri v Waldorfsko šolo Gorenjska 
v Naklem na predstavitev waldorfske šole in pedagogike. 
Varstvo za otroke bo organizirano.

RAZSTAVE

Stari portali in vrata
Naklo – Likovno društvo Naklo v sodelovanju z Domom 
starejših občanov Naklo vabi v torek, 7. marca, ob 16. uri v 
Dom starejših občanov v Naklem na odprtje razstave Stari 
portali in vrata.

PREDSTAVE

Moj Vinko
Vodice, Predoslje – Dramska sekcija Kulturno-umetniškega 
društva Pod lipo Adergas bo gostovala danes, v petek, 3. mar-
ca, ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma v Vodicah s komedijo 
v treh dejanjih Antona Žumbarja Moj Vinko. Komedijo je re-
žiral Silvo Sirc. Jutri, v soboto, 4. marca, ob 19.30 pa bodo s 
komedijo gostovali v dvorani Kulturnega doma v Predosljah.

KTŠ-jev standup večer
Tržič – Klub tržiških študentov prireja KTŠ-jev standup večer 
jutri, v soboto, 4. marca, ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič. 
Nastopali bodo štirje komiki standupa.

Butelj za večerjo
Bohinjska Bela – V Domu krajanov na Bohinjski Beli bo jutri, 
v soboto, 4. marca, ob 19.30 na sporedu komedija Butelj za 
večerjo v izvedbi KUD Valentin Kokalj Visoko.

Belanski impresarij
Zgornje Gorje – Komedijo Belanski impresarij v izvedbi Kul-
turnega društva Bohinjska Bela – Gledališča Belanskega si 
lahko ogledate v nedeljo, 5. marca, ob 19. uri v Gorjanskem 
domu v Zgornjih Gorjah.

Macbeth
Medvode – Jutri, v soboto, 4. marca, bo ob 19.30 v Kulturnem 
domu Medvode na ogled sodobna priredba Shakespearove 
tragedije o pohlepu po oblasti Macbeth. Z večkrat nagrajeno 
predstavo gostuje gledališče Zarja iz Trnovelj. Predstava je 
za abonma Fofitejevi gostje in izven.



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

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

IŠČEM DELO negovalke za 24 ur, za 
daljše obdobje, na Gorenjskem ali v 
Avstriji, samo resni, tel.: 031/585-912 
 17000619

NATAKAR išče katerokoli delo v turiz-
mu, pasivno znanje ang. in nem. jezika, 
za pošteno plačilo, tel.: 031/585-912  
 17000618

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17000739

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

NEOPREMJENO stanovanje v starejši 
pritlični stavbi ribogojnice Besnica v ve-
likosti cca 45 m2 in zunanji del stavbe 
z vrtom, dvoriščem in pesjakom, tel.: 
041/877-757 17000736

DVOSOBNO stanovanje v Ljubnem 
samski osebi ali paru. Predplačilo naje-
ma. Zelo ugodno, tel.: 040/389-518  
 17000749

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo v okolici Škofje Loke, 
tel.: 041/839-958  
 17000753

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

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku, tel.: 
040/204-184 17000611

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Escort, lepo ohranjen, 1. las-
tnik, registriran do avgusta 2017, tel.: 
031/450-457 17000770

VOLVO S40 1.8, 85 KW, 116 KM, 
letnik 1998, v voznem stanju, tel.: 
040/674-202 17000769

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME Yokohama M + S, 225 / 55 
R17, 97V, 6  mm utora, za 150 EUR, 
tel.: 031/653-181 17000716

KUPIM

VOZILO celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
tel.: 031/629-504 17000744

STROJI IN ORODJA
PRODAM

DELOVNI voz za kamnoseke, kiparje 
itd., nosilnost 3 t, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-962 17000708
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Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

»... in naenkrat ni več nobene
smrti, je nova resnica.
Tako stvarnica snuje
svoje večnostne sanje,
z njimi se nič ne končuje,
a vse je nadaljevanje.«
(Tone Pavček)

  Mnogo prezgodaj je zaspala naša sodelavka

Jožefa Jeraj
dr. med., spec. spl. med.

Pogrešali bomo njen topli nasmeh in vedrino, ki jo je širila.

 Zdravstveni dom Kranj 

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga mama

Stanka Ovin
roj. Gros

Pogreb bo v ponedeljek, 6. marca 2017, ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah.  
Na dan pogreba bo ležala od 10. ure v žalni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

Vsi njeni

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.

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BETONSKE plošče pran teraco, 
šestvogalne, 50 kom, po simbolični 
ceni, tel.: 041/850-406 17000707

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

KOMBI plošče debeline 5 cm, oh-
ranjene, cca 100 m2, ugodno, tel.: 
031/670-669 17000709

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 17000738

KVALITETNA, cepljena, hrastova drva, 
metrska ali razžagana, po ugodni ceni, 
možna dostava, tel.: 041/639-348  
 17000700

LESNE brikete in pelete za kurjavo, 
ugodno, tel.: 040/887-425 17000377

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17000567

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 17000601

SUHA mešana drva, tel.: 041/847-
500 17000706

SUHA bukova drva, tel.: 041/848-
539 17000720

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 17000710

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Melodija, 
ugasitev BE ES AS, triustna, cena po 
dogovoru, tel.: 031/302-411 17000714

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN Yamaha z motorjem 9.9 K, na 
prikolici in vse registrirano do 2020, 
tel.: 04/25-01-232, 041/818-146 
 17000747

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17000742

STARINE
PRODAM

STAR šivalni stroj – litoželezni, čevljar-
ski in šiviljski, tel.: 040/552-788  
 17000719

KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 17000718

RADIO »Savica« v stari izvedbi, tel.: 
04/20-28-373 17000726

OBLAČILA  
IN OBUTEV
KUPIM

GORENJSKO narodno nošo, moško, 
velikost 52–54, škornji 42–43, tel.: 
031/810-400 17000751

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE kužke, mešančke, manjše ra-
sti, tel.: 041/841-632 17000758

2 MESECA stare mucke, tel.: 
041/585-320 17000697

MLADE muce, najraje na kmetijo. Lah-
ko vam jih pripeljem, tel.: 041/754-
547  
 17000754

PASJE mladičke, mati bordojska doga, 
tel.: 041/271-953 17000765

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKI traktor – goseničar, tel.: 
031/561-707 17000756

PREDSETVENIK, travniško brano 2.5 
m, puhalnik za seno, tel.: 041/356-
157 
 17000723

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah vam  v 
mesecu marcu nudimo ugodno: aku-
mulatorje 12 V 75 ah, 12 V 100 ah, 12 
V 150 Ah, olja INA, Olma, Fam. Agro-
izbira Kranj, d.o.o., Smledniška c. 17, 
Kranj, tel.: 04/23-24-802  
 17000766

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: hidravlični volani, rezervni deli 
za obnovo motorjev, gume, obračalni 
sistemi Sip, nož za vrtavkaste brane. 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška c. 
17, Kranj, tel.: 04/23-24-802  
 17000767

KUPIM

TRAKTOR za lastne potrebe, tel.: 
030/419-790 17000722

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

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČI fižol češnjevec, 30 kg, tel.: 
031/352-447 
 17000727

KROMPIR kifelčar za seme, tel.: 
04/25-91-294 17000745

SEMENSKI krompir – kifelčar in orehe 
v lupini, tel.: 04/59-56-809  
 17000704

SILAŽNE bale 3. košnje, tel.: 
031/343-177 
 17000730

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 17000717

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA, LS/lim., stara 3 mesece, 
tel.: 041/223-797 
 17000757

2 TELIČKI simentalki, stari 5 mesecev 
in težki 150 kg, tel.: 040/674-202  
 17000763

3 BREJE krave, mešane limuzin-si-
mentalke, ter dve telički, stari 3 mese-
ce, tel.: 031/365-573 17000731

BIKCA frizijca, starega 3 tedne, tel.: 
04/53-33-875 
 17000762

BREJE zajkle in samce, tudi za zakol 
ali nadaljno rejo, tel.: 031/309-747 
 17000729

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, in kg piščanci, pri-
peljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 17000734

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Perutninarstvo, vzreja nesnic Ti-
baot Zlatko, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 
02/58-21-401  
 17000589

PRAŠIČE, težke 25 in 65 kg, in suha 
hrastova drva z dostavo, tel.: 041/378-
937 17000724

TELICO limuzin, staro 6 mesecev, tel.: 
040/206-003  
 17000713

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 031/635-437 
 17000746

TELIČKO LS/ČB, staro 4 mesece, 
tel.: 031/827-556 
 17000715

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 031/250-114 
 17000748

ZAJCE in zajkle za nadaljnjo rejo, 
nemški lisec, ter mlade kozličke, tel.: 
051/336-580 
 17000760

KUPIM

BIKCA, starega tri mesece, mesni tip, 
tel.: 051/351-600  
 17000761

OSTALO
PRODAM

GOZDARSKO zajlo za vitle in traktor-
ske pnevmatike različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966  
 17000732

KVALITETEN hlevski gnoj, tel.: 
031/360-178 17000733

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 
 17000705

KUPIM

TRAKTORSKI plato širine 2 m, tel.: 
040/378-176 17000768

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEM dekle za pomoč v strežbi – po-
poldne, konci tedna, v Bistroju Enka 
Kranj. Danilo Lipar, s.p., Lahovče 77, 
Cerklje, tel.: 041/618-417 17000587

IŠČEMO natakarja/-ico – obvezno zna-
nje nemščine, urejena oseba, možnost 
bivanja. Pizzerija Pinocchio, Halec gastro-
nomie kg, Klagenfurt str. 5, Borovlje/Fer-
lach, Avstrija, tel.: 0681/20-40-60-85, 
po 17. uri, 0699/1131-7795 17000529

ZAPOSLIMO organizatorja prevozov 
za SLO in EU. Zaželene so delovne 
izkušnje, osnovno znanje nem. in hrv. 
jezika, B kat., nedoločen čas s poizku-
sno dobo 3 mes., Agro Mobil, d.o.o, 
Letališka 38, Šenčur, tel.: 041/698-
385, Boštjan 
 17000699

ZA DELO v klicnem centru v Kranju 
zaposlimo telefonistke/-te, lahko mlaj-
še upokojenke. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054 17000695

IŠČEM

IGRAMO in pojemo na vaših zaba-
vah, abrahamih, rojstnih dnevih, tel.: 
030/242-695, Tomo 
 17000712

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

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17000741

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17000740

POSEK in spravilo lesa, možnost od-
kupa lesa na panju. M-LES, Matej 
Urh, s.p., Bodešče 18, Bled, tel.: 
031/561-613  
 17000533

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

STRIŽENJE živih mej, obrezovanje ok-
rasnega in sadnega drevja, podiranje 
dreves z odvozom materiala, izkopi z 
mini bagrom,  Vincencij Šubic, s. p., 
Zg. Bitnje 141, Žabnica, tel.: 051/413-
373 17000653

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17000737

RAZNO
PRODAM

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701  
 17000721

KUPIM

4 BETONSKE stebre za kozolec, tel.: 
031/417-221 17000750

PODARIM

LESEN objekt, 12 x 15 m, demontaža 
vaša, tel.: 041/820-487  
 17000711

ZAHVALA

Od nas se je poslovila draga sestra, teta 

Karolina Košir    
s Križne Gore

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje. Hvala 
gospodu župniku Alojziju Snoju, ministrantom, sosedom no-
sačem, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Akris za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala za darovane sveče, cvetje in sveto 
mašo. Hvala zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana. Hvala vsem, 
ki ste jo imeli radi, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni                                                                                                                                       
Februar 2017

Lep je Angel ljubezni, ko se nas dotakne,
a ob rojstvu nam v zibko dan je tudi Angel smrti,
ki nas popelje v obljubljeno svetlobo.  
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ZAHVALA
Ko se v sekundi ustavi svet
in glas za vedno onemi.

Z žalostjo v srcu smo se mnogo prezgodaj poslovili od naše drage

Darje Božičkovič
iz Orehovelj

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, sošolcem, učiteljem, prijate-
ljem in sodelavcem, ki ste bili z nami ob zadnjem slovesu. Hkrati 
izrekamo zahvalo vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Posebno se zahvaljujemo zdravniškem osebju za nesebično 
pomoč, podporo in skrb ob njeni neizprosni bolezni. Zahvaljuje-
mo se tudi podjetju Navček, nosačem, pevcem, g. župniku Jenku 
za čutno zadnje slovo. Hvala vsem imenovanim in neimenova-
nim, ki ste jo spoštovali in jo imeli radi.

Vsi njeni, ki te pogrešamo.

ZAHVALA

Tiho in mirno, kakor je živela, je v 85. letu starosti odšla k Bogu 
draga teta in sestrična 

Martinka Drakslar
p. d. Gračanova Tinka iz Drulovke
12. 11. 1932–20. 2. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, vaščanom in 
znancem za izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sveče.
Hvala vsem gospem, negovalkam iz Doma oskrbovancev Kranj, za 
večletno pomoč in negovanje na domu. Zahvala njeni osebni zdrav-
nici dr. Jerajevi za zdravljenje in večletno obiskovanje na domu, kot 
tudi sestram patronažne službe Zdravstvenega doma Kranj. 
Zahvaljujemo se tudi g. župniku Cirilu Plešcu za obiskovanja 
vsak prvi petek na njenem domu in za lepo opravljen pogrebni 
obred s sveto mašo. 
Prav lepa hvala vsem, ki ste našo teto pospremili na njeni zadnji 
poti k večnemu počitku, vsem, ki ste jo spoštovali in jo boste oh-
ranili v lepem in trajnem spominu. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni domači
Drulovka, Šenčur, februar 2017

ZAHVALA

Ob smrti naše drage hčerke, partnerke, sestre, tete, nečakinje, sestrične, prijateljice ...

Alenke Muri
Zg. Jezersko 151

1972–2017

HVALA vsem za vaše izrečene in napisane božajoče besede tolažbe, molitve, stiske rok, 
objeme, zapete lepe pesmi, mile zvoke strun tamburic, za darove za sv. maše, cerkev, 

podarjene sveče, za spremstvo na njeni zadnji poti od doma do preranega groba ob cerkvi sv. 
Andreja na Jezerskem. Posebej izrekamo hvaležnost gospodoma župnikoma Janezu Hamu 

in Slavku Kalanu za njune prošnje Bogu za blagor Alenkine duše, opravljene pogrebne 
molitve in sv. mašo. Hvala tudi vsem zdravstvenim ustanovam, zdravnikom in osebju, ki ste 

Alenki pomagali v njeni bolezni. Alenka, ostala boš vedno v naših srcih.

Vsi tvoji 
Jezersko, 18. februarja 2017

OSMRTNICA

Prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 52. letu starosti  
zapustila draga hčerka in mami

Heli Ficko
roj. Špendal

Od nje se bomo poslovili v soboto, 4. marca 2017, ob 13. uri na pokopališču v Križah  
pri Tržiču. Na dan pogreba bo žara od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in stari oče

Rudolf Potočnik
p. d. Frtnetov Rudi iz Dolenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Pose-
bej se zahvaljujemo dežurni službi Zdravstvenega doma Škofja Loka 
in dr. Gregorju Habjanu. Hvala gospodu župniku Damjanu Proštu 
za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Akris, pevcem in 
trobentaču. Hvaležni smo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi
Dolenja vas, Grosuplje, februar 2017

Pošle so ti moči,
zaprl si oči,
zdaj spokojno spiš,
a v naših srcih še živiš.

 ZAHVALA

Ob slovesu od našega dragega

Vinka Pivka
se za vso skrb iskreno zahvaljujemo zdravnici dr. Nadji Šubic in pa-
tronažni sestri Bernardi. Hvala gospodu župniku Gregorju Luštre-
ku za oporo in lep poslovilni obred. Hvala praporščakom in dru-
gim članom Društva upokojencev za Poljansko dolino, Gasilskega 
društva Hotavlje, Združenja borcev za vrednote NOB in Obrtne 
zbornice Škofja Loka. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, se prišli 
poslovit od njega kot od sorodnika, sovaščana, prijatelja, znanca, 
šoferja ter darovali cvetje, sveče in svete maše, zanj molili in nam 
izrazili sožalje. Hvala predstavniku Obrtne zbornice Škofja Loka za 
poslovilne besede. Najlepša hvala sosedom za vso pomoč.

Vsi njegovi

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini 
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da se je v 85. letu za vedno poslovila draga mama in stara mama 

Brigita Avsenik 
iz Begunj na Gorenjskem 21 

Pogreb drage pokojnice bo v petek, 3. marca 2017, ob 15. uri na pokopališču v Begunjah. 
Na dan pogreba bo ležala v domači hiši od 9. ure dalje.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA 

V 71. letu nas je zapustil naš dragi

Janez Sajovic
iz Britofa pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in darovane svete maše. Hvala tudi pevcem, zastavonošem, 
g. župniku Janezu Jenku in pogrebni službi Navček. Hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žena Milena in sin Marko z družino
Britof, 16. februarja 2017

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je ... 
(T. Pavček)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice in sestre

Francke Lombar
s Kokrice 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove in maše. 
Iskrena hvala tudi zdravnikom in osebju Splošne bolnišnice Jeseni-
ce. Posebna zahvala vsem osebju Doma Petra Uzarja v Tržiču. Hvala 
g. župniku Jožetu Klunu in Pavletu Juhantu za lep pogrebni obred. 
Hvala pogrebni službi Navček, pevcem in vsem neimenovanim.
Najlepša hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni 
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Anketa

Maj Ravnikar, Cerklje:

»Danes drsam, sicer sem 
bil pa tudi pri prijateljih. Za 
pusta smo se oblekli v ma-
škare in šli po hišah. Počitni-
ce prehitro minejo, mi pa za 
konec tedna starša pripravlja-
ta še presenečenje.« 

Lana Jankovič, Kranj:

»Med počitnicami mi ni bilo 
prav nič dolgčas. Igrala sem 
se s prijateljicami, šle smo 
tudi v kino, danes pa uživam 
na drsanju. V naslednjih 
dneh nameravam narediti 
še plakat za v šolo.« 

Jošt Juvan, Kranj:

»Zimske počitnice sem že 
težko čakal, je pa škoda, da 
nimamo nič snega. Kljub 
temu je bilo zanimivo, dvak-
rat sem šel na drsanje, obi-
skal sem tudi starega ata, ki 
živi na kmetiji.« 

Anja Oštarijaš, Kranj: 

»Med počitnicami sem se 
dobila s prijatelji, bila sem na 
drsanju, konec tedna pa gre-
mo morda na vikend na sv. 
Ožboltu ali pa smučat. Čaka 
me tudi učenje angleščine, 
zgodovine in matematike.« 

Ana Šubic

Gorenjski šolarji ta teden 
uživajo v težko pričakovanih 
zimskih počitnicah. Kot so 
nam zaupali mladi sogovor-
niki, jim ni bilo nič dolgčas, 
nekateri pa so z mislimi tudi 
že pri šolskih obveznostih, ki 
bodo kmalu spet del njihove-
ga vsakdana.
Foto: Tina Dokl

Med počitnicami 
ni bilo dolgčas

Dinčo Spasov, Kranj:

»Med počitnicami sem se 
družil s prijatelji, rad se igram 
tudi z mlajšo sestrico. Zvečer 
sem lahko malo dlje pokon-
ci. Veselim se že prvomaj-
skih počitnic, ko bomo šli v 
Švico.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Urša Peternel

Kranj – Včeraj so se nada-
ljevala pogajanja med vla-
do in sindikatom zdravni-
kov glede zdravniških stav-
kovnih zahtev. Če dogovor 
ne bo dosežen, bodo zdrav-
niki v ponedeljek ob sedmi 
uri zjutraj znova začeli stav-
kati. Tako je sklenil glavni 
stavkovni odbor Fides. Stav-
ko bodo zatem stopnjeva-
li: prvi teden v marcu bodo 
stavkali v ponedeljek, v dru-
gem tednu marca dva dne-
va – četrtek in petek, nato pa 
bodo vsak nadaljnji teden 

stopnjevali izvajanje stav-
ke do polnega tedna. Stav-
ko bodo izvajali v ostri obli-
ki, kar pomeni, da bodo op-
ravljali le tiste storitve, ki so 
jih po zakonu dolžni izvaja-
ti v času stavke. V zdravni-
škem sindikatu zahtevajo 
do 30 odstotkov višjo plačo 
za tiste, ki bi najbolj prese-
gali standarde in normati-
ve. Pri tem bi moral deloda-
jalec narediti vse, da bi raz-
bremenil takega zdravnika. 
Spomnimo, zdravniki so za-
čeli stavkati lani novembra, 
decembra pa so nato stavko 
zamrznili.

Bodo zdravniki v 
ponedeljek stavkali?

Danes bo pretežno oblačno, a še večinoma suho. Jutri bo že 
dopoldne rahlo deževalo, popoldne pa se bo dež okrepil. Sne-
žilo bo nad okoli 1500 m nad morjem. V nedeljo bo pretežno 
oblačno, občasno bo rahlo deževalo.

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

Kranj – V program Svit, državni program presejanja in zgo-
dnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, se je lani 
vključilo dobrih 64 odstotkov od več kot 307 tisoč vabljenih 
oseb med 50 do 74 let. Odzivnost, ki se iz leta v leto zvišuje, 
si želijo dvigniti na vsaj 70 odstotkov, k temu pa lahko veli-
ko pripomore pomoč pri ozaveščanju na lokalni ravni, so ob 
začetku meseca boja proti raku na debelem črevesu in danki 
poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Gorenj-
ska je najbolj odzivna slovenska regija, saj se je lani v program 
vključilo 67,80-odstotka od več kot 29 tisoč vabljenih, 63,85 
odstotka moških in 71,35 odstotka žensk. Najvišjo odzivnost v 
regiji so dosegli v Žireh (81,92 odstotka), v občini Gorenja vas 
- Poljane (80,90) in Železnikih (78,89). Najslabša odzivnost je 
bila na Jesenicah (57,34 odstotka), sledita Jezersko (58,33) in 
Gorje (60,80). V vseh gorenjskih občinah so sicer ženske bolj 
odzivne kot moški. Na Gorenjskem je bilo lani v programu Svit 
na novo odkritih 35 primerov raka debelega črevesa in danke, 
večina v zgodnjih fazah, ko dodatno onkološko zdravljenje ni 
potrebno. Pri 313 osebah pa je bil odkrit napredovali adenom, 
predstopnja raka, kar predstavlja večje tveganje za nastanek 
raka. V osmih letih izvajanja programa so v Sloveniji odkrili 
več kot 2500 primerov raka, več kot 70 odstotkov v zgodnji 
fazi razvoja.

Najbolj odzivni v Žireh, najmanj na Jesenicah

Ana Šubic

Brezje – V sklopu vzposta-
vitve elektronskega cestnin-
skega sistema za težka vozi-
la, ki naj bi zaživel v začetku 
prihodnjega leta, je Dars pred 
dnevi za potrebe testiranja 
postavil prva dva od 126 načr-
tovanih cestninskih portalov, 
ki jih bodo predvidoma do 
konca junija postavili nad av-
tocestami in hitrimi cestami. 
Na gorenjski avtocesti pri pri-
ključku Brezje so tako že pos-
tavili cestninski portal, na vi-
pavski hitri cesti pa portal za 
stacionarni cestninski nad-
zor. Na gorenjski avtocesti 
od predora Karavanke do pri-
ključka Ljubljana Šmartno bo 
dvanajst portalov, sicer pa bo 
15 od 126 portalov opremlje-
nih še z napravami za stacio-
narni cestninski nadzor.

V prostem prometnem 
toku bodo zbirali cestnino 
od vozil z največjo dovolje-
no maso nad 3500 kg (tovor-
njaki, avtobusi in druga ne-
vinjetna vozila), ki se jim ne 
bo več treba ustavljati pred 
zapornicami cestninskih po-
staj. Te bodo zaradi vzpostavi-
tve elektronskega cestninske-
ga sistema lahko postopoma 
odstranili. V portale bo vgra-
jena t. i. DSRC-tehnologija, ki 

uporablja frekvenco 5,8 GHz 
ter bo omogočala brezžično 
komunikacijo med vozilom 
in obcestno napravo. Vred-
nost pogodbenih del je 90,5 
milijona evrov brez DDV, ob-
sega pa vzpostavitev sistema 
in izvajanje storitev v desetle-
tnem obdobju.

Kot so sporočili z Darsa, 
trenutno na celotnem avto-
cestnem omrežju potekajo 
dela, ki med drugim obsega-
jo postavitev jeklenih varno-
stnih ograj na območju bodo-
čih portalov, izkope za njiho-
vo priključitev na električno 

in optično omrežje in tudi za 
temelje portalov. Dela sku-
šajo opravljati z zaporami 
odstavnih pasov, izven pro-
metnih konic, a se občasnim 
zastojem ne bo moč izogni-
ti, saj določena dela terjajo za-
poro voznega pasu. »Postavi-
tev prečke portalov čez avto-
cesto bo potekala postopno, 
predvidoma do poletja, v čim 
večjem obsegu bo izvedena 
ponoči, ko je najmanj pro-
meta, saj bo zaradi varnos-
ti terjala kratkotrajno popol-
no zaporo posameznega dela 
avtoceste,« so razložili. 

V prihodnjih dveh do treh 
mesecih je torej zaradi po-
stavitve portalov pričakova-
ti povečanje števila delov-
nih zapor na avtocestnem 
omrežju, posledično pa 
lahko pride tudi do več si-
cer predvidoma krajših za-
stojev, zato voznike prosi-
jo za razumevanje. Izva-
jalec, konzorcij Telekoma 
Slovenije in norveške druž-
be Q-free ASA, bo s podiz-
vajalci postavljanje porta-
lov nadaljeval najprej na go-
renjski avtocesti, in sicer v 
drugi polovici marca.

Na gorenjki že prvi portal
Dars je na gorenjski avtocesti pri priključku Brezje postavil prvega od 126 portalov za elektronsko 
cestninjenje težkih vozil. Sistem naj bi začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta.   

Na gorenjski avtocesti je predvidenih dvanajst cestninskih portalov za težka vozila. Prvega 
so postavili na Brezjah, nadaljevati pa nameravajo v drugi polovici marca. / Foto: Tina Dokl 

Naklo – Nakelski občinski svetniki so minulo sredo na izredni 
seji zavrnili predlog za nakup lastniške sobe v Domu starejših 
občanov Naklo; osem jih je glasovalo proti, sedem pa za. Ob-
čina je leta 2010 zaradi pomanjkanja denarja za dokončanje 
gradnje doma starejših občanov na trgu prodala nekaj sob v 
domu, z izkupičkom pa je gradnjo tudi dokončala. Letos se 
je eden od lastnikov, Salezijanski inšpektorat, odločil prodati 
svojo bivalno enoto, zato jo je v odkup ponudil tudi občini, ki 
ima zagotovljeno predkupno pravico, in sicer za ceno 50 tisoč 
evrov, kolikor je pripravljen zanjo odšteti zainteresiran kupec. 
Občina Naklo je sicer pred sedmimi leti za isto bivalno enoto 
prejela 55.450 evrov kupnine. 

Svetniki zavrnili nakup sobe v domu starejših 


