
AKTUALNO

Vojska v stanju  
kolapsa 
Branko Grims in Anton Krkovič se 
strinjata, da je slovenska vojska v 
nezavidljivem položaju, a je po 
njunem mnenju eden od ključnih 
gradnikov države. 
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GORENJSKA

Dovolj posluha  
za poslednjo željo?
Ali je na Komunali Tržič dovolj za-
poslenih, da lahko istočasno opra-
vijo več pogrebov? Ali so obstoječi 
družinski grobovi lahko premajhni 
za krste? Taka in podobna vpraša-
nja zanimajo Tržičane.
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KMETIJSTVO

Kako kislo bo mleko 
Na okrogli mizi v Šenčurju o ukre-
pih kmetijske politike po letu 
2021, predlogu nagrajevanja kme-
tov, ki ustvarjajo tržno proizvo-
dnjo, nacionalni ovojnici, ki naj bi 
se znižala za od deset do petnajst 
odstotkov 
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GG+

Materinstvo tudi  
idealizirano 
Mamica petih otrok Darja Ovsenik 
iskreno o materinstvu, ki je, kot 
ugotavlja, nekaj najlepšega, a tudi 
idealiziranega. Ni vse tako lepo, 
sploh če hoče ženska obenem biti 
supermama, idealna v službi in 
partnerski zvezi. 
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VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo delno jasno z občasno 
povečano oblačnostjo.

-1/10 °C
jutri: delno jasno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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V nedeljo ob dveh ponoči se 
bo začelo obdobje poletnega 
časa. Uro bomo takrat poma-
knili za eno uro naprej, čas 
ob drugi uri pa se bo štel kot 
tretja ura. Noč bo torej eno 
uro krajša.

V nedeljo bomo prešli 
na poletni časVsem materam, 

ki v nedeljo praznujejo, 
voščimo za  
materinski dan.

Priloga:  jeseniške novice
teden slovenske drame

strani od 15 do 18

Urša Peternel

Jesenice – Na razpis za gra
ditelja druge cevi cestne
ga predora Karavanke so na 
Družbi za avtoceste v Repu
bliki Sloveniji (DARS) pre
jeli devet ponudb. Najugo
dnejšo je oddal turški Cen
giz Insaat Sanayi, ki bi dru
go cev zgradil za dobrih 89 

milijonov evrov. Na razpis 
so ponudbe poslali še Go
renjska gradbena družba (v 
sodelovanju z Metrostav Če
ška) za 104,3 milijona evrov, 
Euroasfalti iz Bosne in Her
cegovine (s CP Ptuj) za 106,3 
milijona evrov, Kolektor 
CPG (skupaj z Yapi Merkezi 
Insaat ve Sanayi in Rikom) 
za 109,3 milijona evrov, 

Implenia Avstrija (v sode
lovanju z Implenia Švica in 
CGP Novo mesto) za 114,8 
milijona evrov, grški J&P 
Avax za 115 milijonov evrov, 
italijanski Astaldi (skupaj s 
Cipa S.p.A in GIC gradnje) 
za 117,5 milijona evrov, GH 
Holding (v sodelovanju s 
Hochtief Avstrija) za 118,6 
milijona evrov, najdražjo 

ponudbo pa je dal Pomgrad 
(v sodelovanju z Marti Švi
ca in Marti Avstrija), in sicer 
140,3 milijona evrov. Razli
ka med najugodnejšo in naj
dražjo ponudbo je torej kar 
petdeset milijonov evrov. Iz
brani izvajalec naj bi bil uve
den v delo še v letošnji grad
beni sezoni, rok izgradnje 
druge cevi pa je pet let.

Drugo cev bi najceneje gradili Turki
Na razpis za graditelja druge cevi predora Karavanke je prispelo devet ponudb, najugodnejšo je dal 
turški ponudnik. Razlika med najugodnejšo in najdražjo ponudbo je kar petdeset milijonov evrov.

Ana Šubic

Železniki – Potem ko je okolj
ska ministrica Irena Maj
cen februarja s pooblastilom 
omogočila direkciji za vode 
koriščenje finančnih sred
stev vodnega sklada za odku
pe zemljišč za izvedbo proti
poplavnih ureditev in izgrad
njo obvoznice mimo starega 
dela Železnikov, so v sredo 
v tamkajšnji športni dvorani 

pripravili predstavitev za ob
čane. Predstavniki ministr
stva za okolje in prostor, di
rekcij za vode in infrastruk
turo, projektanti in odkupo
valci zemljišč so okoli 160 
navzočim predstavili vodne 
ureditve na Selški Sori, pred
vsem prvo fazo od Alplesa do 
Jesenovca, in gradnjo obvo
znice ob načrtovanem obre
žnem zidu Selške Sore.

Kmalu odkupi zemljišč
Več kot deset let po poplavah bodo v Železnikih 
vendarle začeli uresničevati težko pričakovani 
projekt poplavne varnosti in izgradnje obvoznice.

46. stran

Maja Bertoncelj

Rateče – Planiški skakal
ni praznik, finale svetovne
ga pokala v smučarskih sko
kih, se je začel v sredo s pre
izkusom letalnice, včeraj pa 
so bile kvalifikacije, na kate
rih se je 69 skakalcev borilo 
za štirideset mest na današ
nji popoldanski posamični 
tekmi. Nanjo se je uvrstilo 
deset Slovencev. Kvalifikaci
je je dobil Norvežan Johann 
Andre Forfang (241 m), ki je 
tako vodilni v posebnem tek
movanju Planica7. 

Včerajšnji dan je bil v 
Planici posvečen otrokom. 
Skupaj se je zbralo 13.200 
gledalcev, ki so uživali v le
pem sončnem vremenu 
in dolgih poletih. Najdlje 
je poletel Avstrijec Gregor  
Schlierenzauer, ki je pristal 
pri 253,5 metra, kolikor je 
neuradni svetovni rekord, 
postavljen v Vikersundu, a 
je z rokami podrsal po sne
gu. »Lepo je bilo, dober ob
čutek. Že po odskoku sem 
vedel, da me bo neslo daleč. 
Bil sem visoko. Ni bilo mo
goče pristati, ne da bi segel z 

rokami v sneg. Jaz ne, mor
da kdo drug,« je bil zadovo
ljen Gregor Schlierenzau
er. Kvalifikacije je med Slo
venci najvišje, na drugem 
mestu, končal Anže Seme
nič (234 metrov), na dana
šnjo tekmo, ki se bo s prvo 
serijo začela ob 15. uri, pa so 
se uvrstili še Jernej Damjan, 
Jurij Tepeš, Robert Kranjec, 
Peter Prevc, Tomaž Naglič, 
Anže Lanišek, Cene Prevc, 
Žiga Jelar in Bor Pavlovčič. 

Jutri bo v Planici ekipna, v 
nedeljo pa še ena posamična 
tekma. Več na strani 8.

V Planici letel do rekorda, a podrsal
»Pri tej daljavi jaz nisem mogel pristati, ne da bi podrsal, morda bi kdo drug,« 
je včeraj v Planici po kvalifikacijah za današnjo posamično tekmo povedal 
Avstrijec Gregor Schlierenzauer. Pristal je pri 253,5 metra, kar bi bilo izenačenje 
svetovnega rekorda. Včeraj se je pod Poncami zbralo 13.200 gledalcev.

Včeraj je bila Planica obsijana s soncem in je privabila veliko gledalcev. Na fotografiji 
osnovnošolci iz Radomelj. / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALBINA SEDLAR z Bohinjske Bele.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Planica 2018 na Televiziji Slovenija

Televizija Slovenija bo med 22. in 25. marcem 2018 proizvaja-
lec mednarodnega televizijskega signala s smučarskih skokov 
v Planici. To bo že šesta prireditev v tej zimski sezoni, na 
kateri je Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega tele-
vizijskega signala. Gre za organizacijsko in tehnično izjemno 
zahtevno nalogo, ki jo pred proizvajalca televizijskega signala 
postavljajo mednarodna smučarska organizacija in lastniki 
televizijskih pravic tega dogodka. Prav Planica pomeni v teh-
ničnem smislu vrhunec sezone – ne le za naše smučarske ska-
kalce, temveč tudi za produkcijsko ekipo Televizije Slovenija, 
saj se prav pri tem projektu zaradi razsežnosti in specifičnosti 
prireditve največkrat uporabijo tehnične novosti na področju 
kamer, meritev, virtualnih linij ... Komentator vseh planiških 
tekem na TV SLO 2 bo Andrej Stare.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Kdaj bo na sporedu ekipna tekma smučarskih skakalcev v 
Planici? Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 3. aprila 
2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 13. marca 2018, prejme 
dve vstopnici za Festival elektronske glasbe z Afrojackom Bor 
Pirš iz Kranja.
Nagrajencu čestitamo!

Opravičilo

Spoštovani naročniki iz Železnikov, Pošta Slovenije nas je 
obvestila, da je v torek, 20. marca, prišlo do napake pri dostavi 
časopisa na Pošto Železniki. Nekaj izvodov časopisa je bilo 
pomotoma dostavljenih na drugo pošto. Ker pomota ni bila 
ugotovljena pravočasno, časopisa v torek žal nekateri niste 
prejeli. V sredo na Pošti nimajo jutranje dostave, zato so vam 
časopis ta dan dostavili šele z redno dostavo.
Dragi naročniki, prosimo vas, da za vse reklamacije še isti 
dan pokličete svojo dostavno pošto, kjer imajo vedno nekaj 
rezervnih izvodov našega časopisa. Pokličete nas lahko tudi 
v naročniško službo na tel.: 04/201 42 41 ali nam pišete na 
elektronski naslov: narocnine@g-glas.si, da lahko Pošto ob-
vestimo o napaki. 
Pošta Slovenije in Gorenjski glas se vam za napako in nevšeč-
nost iskreno opravičujeva in vas prosiva za razumevanje.

Aleš Senožetnik

Kranj – Mestni odbor Slo-
venske demokratske stran-
ke Kranj in Društva za vred-
note slovenske osamosvo-
jitve sta v ponedeljek v Me-
stni knjižnici Kranj organi-
zirala okroglo mizo z naslo-
vom Obramba in demokra-
cija leta 1991 in danes, na 
kateri sta sodelovala posla-
nec Branko Grims in briga-
dir Anton Krkovič.

Čeprav bi jo nekateri radi 
ukinili, pa brez vojske ne 
gre, meni Grims, kar se je 
po njegovem izkazalo v času 
migrantske krize, ko se je s 
pomočjo vojakov vzposta-
vil red na mejah. Grims 
prav v dotoku migrantov 
in v nevarnosti radikalnega 
islama vidi največjo nevar-
nost za Slovenijo in Evropo, 
zato ga čudi, da za razliko 

od denimo Avstrije in Švice 
Slovenija svojih meja ne šči-
ti z vojaki. V Avstriji denimo 
že napovedujejo izgon nele-
galnih prebežnikov, zato bo 
pritisk na slovenske meje ve-
lik, pomoč vojske pa nujna, 
meni Grims. 

Krkovič se je osredotočal 
predvsem na zgodovinski 

razvoj slovenske vojske in 
svojo vlogo v njem ter pou-
daril, da je politika, ne gle-
de na usmeritev, premalo 
naredila za izboljšanje nje-
nega položaja. »Slovenska 
vojska je v stanju kolapsa,« 
je ocenil Krkovič, ki je kriti-
čen do tega, da je vojska vpe-
ta v sistem javne uprave, saj 

po njegovem mnenju tako 
ne more funkcionirati. Žal 
mu je, da ni več sistema na-
borništva. Po njegovem bi 
morala vojska ohraniti sim-
biozo med profesionalnim 
jedrom in naborniškim sis-
temom ter rezervisti.

Kaj je torej potrebno za iz-
boljšanje stanja v slovenski 
vojski? Kot pravi Grims, je 
treba najti ustrezne, usposo-
bljene ljudi, vojsko ustrezno 
opremiti, hkrati pa spremeni-
ti tudi vrednote v družbi, saj 
imamo po njegovem »zme-
šan vrednostni sistem«.

Beseda je tekla tudi o aktu-
alnih dogodkih v državni po-
litiki. Grims je odstop Mira 
Cerarja označil kot zgodo-
vinski dogodek, ko je padla še 
zadnja leva vlada v tem delu 
Evrope. Kot pravi, bi se mora-
li zgledovati po Poljski, kjer se 
je desnica poenotila in pože-
la uspeh. Zato je zbrane poz-
val k udeležbi na volitvah. Po-
udaril je tudi, da naj ljudje ne 
nasedajo vedno novim obra-
zom, saj so za njimi stari poli-
tiki, zato se z novimi stranka-
mi ne obeta nič novega, tem-
več le vnovična krepitev biro-
kracije, ki slabi Slovenijo in z 
njo tudi slovensko vojsko.

Vojska v stanju kolapsa
Branko Grims in Anton Krkovič se strinjata, da je slovenska vojska v 
nezavidljivem položaju, a je po njunem mnenju eden od ključnih gradnikov 
države.

Moderator okrogle mize Franci Feltrin z Brankom Grimsom 
in Antonom Krkovičem

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – » Državni zbor obveš-
čam, da ne predlagam kandi-
data za predsednika vlade. V 
okoliščinah, ko se tudi sicer 
izteka mandat sedanjemu 
sklicu državnega zbora, pri-
zadevanje za izvolitev pred-
sednika vlade za tako kratek 
čas ni smiselno ali potreb-
no. Ocenjujem, da je najpri-
merneje razpisati predča-
sne volitve,« je predsednik 
države Borut Pahor obvestil 
predsednika državnega zbo-
ra Milana Brgleza po tem, 
ko je opravil posvetovanja z 
vodji poslanskih skupin par-
lamentarnih strank. Kdaj je 
najprimerneje iti na volitve, 
so si ti različnih mnenj, kot 
najprimernejši kompromis 
pa se kaže 27. maj. Večina 

si želi, da bi bile volitve čim 
prej, v stranki SMC menijo, 
da ni treba hiteti, za poznej-
ši datum, 10. junij, pa se za-
vzema stranka SDS, ki ne iz-
ključuje niti možnosti pre-
dloga za novega mandatarja.

»Ni enako, ali ima vla-
da polna pooblastila ali ne. 
Prav je, da stremimo k izved-
bi predčasnih volitev in ime-
novanju nove vlade s polni-
mi pooblastili,« dodaja pred-
sednik Pahor. Do razpisa vo-
litev pa bo še počakal, saj se 
mora izteči predpisani rok, 
ko se za predlaganje kandi-
data za predsednika vlade 
lahko odloči tudi deset po-
slancev ali poslanske sku-
pine. Doslej predlogov še ni 
bilo, le poslanec Janko Veber 
je oznanil, da se bo potego-
val za mandatarja, vendar pa 

podpisov doslej še ni zbral. 
Državni zbor se bo predvido-
ma prihodnji teden seznanil 
s Pahorjevim obvestilom in 
takrat bo začel teči 14-dnev-
ni rok, v katerem lahko kan-
didata predlagajo poslanci. 

Sledi pa lahko še tretji po-
skus v 48 urah, če se poslan-
ci zanj odločijo. Če manda-
tar ni izvoljen ali če ni kandi-
data, predsednik republike 
razpusti parlament in razpi-
še predčasne volitve.

Kdaj bomo šli na volitve
Predsednik države Borut Pahor je predsednika državnega zbora Milana Brgleza seznanil, da ne bo 
predlagal mandatarja za sestavo nove vlade, zavzema se za predčasne volitve. Kdaj bodo, še ni znano.

Kdaj bomo šli na predčasne volitve, še ni znano. 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Slovenska vojska 
vpoklicuje na opravljanje vo-
jaške službe v miru pripadni-
ke pogodbene rezervne se-
stave. Vojaško službo v miru 
bodo začeli opravljati v za-
četku maja. Aprila bodo vpo-
klicani na enotedensko mo-
bilizacijsko usposabljanje. 

414 rezervistov bo selek-
tivno vpoklicanih od ene-
ga do šest mesecev. Sloven-
ska vojska se namreč v zad-
njih letih srečuje z narašča-
jočim kadrovskim primanj-
kljajem, ki trenutno znaša 
že okrog 1200 pripadnic in 
pripadnikov manj, kot bi jih 
potrebovala in z razpoložlji-
vimi kadri stalne sestave ne 

more več zagotavljati izpol-
nitve vseh nalog. Načelnik 
Generalštaba generalmajor 
Alan Geder je odločil, da bo 
bataljonska bojna skupina 
72. brigade v naslednjih me-
secih izvajala izključno do-
usposabljanje za izgradnjo 
zmogljivosti, skladno s spre-
jetimi zavezami. Okrog tisoč 
pripadnic in pripadnikov 

iz različnih enot Slovenske 
vojske predvidoma do kon-
ca junija angažiranih samo 
na usposabljanju za naloge 
delovanja v bataljonski boj-
ni skupini. Rezervisti bodo 
izvajali podporne naloge, va-
rovanje objektov in sodelo-
vali pri ostalih vojaških nalo-
gah, skladno z njihovo uspo-
sobljenostjo.  

Vojska vpoklicuje pogodbeno rezervo
Ljubljana – Fran, vseslovenski slovarski portal, na katerem lah-
ko brskate za besedami iz vseh glavnih jezikovnih priročnikov 
za slovenski jezik, izveste za etimološki izvor kakšne besede, 
se poučite o narečnih različicah ..., je pred nekaj dnevi zabeležil 
trideset milijonov poizvedb. Števec v razdelku Statistika se je 
pri okrogli številki, tedaj dvajset milijonov, nazadnje ustavil 
septembra lani. Kot je povedal dr. Marko Snoj, predstojnik 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, se 
število uporabnikov portala Fran povečuje še hitreje, kot so si 
mislili. V povprečju se jih na dan na Franu pomudi po 55 tisoč.

Fran ima že trideset milijonov poizvedb
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Ni še dolgo, ko mi je 
eden od znancev mal-
ce porogljivo očital, 

da smo novinarji ljudje, ki se 
spoznamo na vse. Spoznamo 
se na gospodarstvo, politiko, 
zdravstvo, šolstvo, kulturo, 
šport, na kmetijstvo in celo 
na vzgojo otrok. Seveda ni-
sem bila tiho. Biti tiho pač ni 
cenjena novinarska lastnost. 
Skušala sem pojasniti, da 
novinarji še malo nismo ču-
dežna bitja, da marsičesa 
ne vemo, da pa imamo prav 
posebno potrebo, če ne celo 
lastnost, da radi sprašujemo. 
Da sprašujemo več kot drugi, 
da se ne zadovoljimo s prav 
vsakim površnim odgovorom 
in da nas zanima marsikaj. 
Dostikrat nas stvari malo ali 
komaj kaj zanimajo zaradi 
nas samih. Sprašujemo zato, 
ker imamo bralce, poslušalce 
ali gledalce, ki jih zanimajo 
določene teme, ki jim jih sku-
šamo pojasniti.

Lahko bi rekla, da je v na-
šem opisu del in nalog med 
prvimi zapisano spraševa-
nje. Zato vedno sprašujemo. 
Sprašujemo o načrtih podje-
tij, vzrokih in posledicah po-
litičnih odločitev, nesrečah, 
boleznih, obrezovanju sadja, 
novostih pri komunali, gle-
daliških predstavah, uspehih 
in tudi porazih. Naša vpra-
šanja so za sogovornike lahko 
prijetna, malce manj prijet-
na ali celo neprijetna. Zlasti 
v zadnjem času sem večkrat 
naletela na očitek, zakaj pos-
tavljam neprijetna vprašanja, 

če vendarle živimo v času, ko 
moramo biti zgolj pozitivni in 
tako tudi razmišljati.

Na žalost pa življenje ni 
vedno pozitivno. Giblje se od 
zmag do izenačenih rezul-
tatov in porazov. Ni še dolgo, 
ko mi je eden od novinarskih 
kolegov navrgel, da je najlaže 
pisati o športu. Tu ni treba ve-
likih besed. Če nekdo zmaga, 
če doseže odličen izid, poročaš 
o tem. Če je poražen in izgubi, 
pač poročaš o porazu. 

A ni vedno tako. Navijače, 
sponzorje in še koga zanimajo 
vzroki, tudi vzroki za poraze. 
So to poškodbe, slabe pripra-
ve, je zgolj slab dan ... In no-
vinarji smo tu zato, da vpra-
šamo. Tistim, ki odgovarjajo, 
so vprašanja lahko všeč ali ne. 
Eno od pravil novinarstva je 
namreč tudi, da ni neumnih 
vprašanj, neumni so lahko 
samo odgovori. 

Na to pravilo pa tudi na 
dejstvo, da vsak napad na no-
vinarje, fotoreporterje in sne-
malce pomeni napad na jav-
nost, sem se znova spomnila, 
ko sem zadnje dni poslušala 
polemike glede nedopustne-
ga odgovora športnega di-
rektorja NK Maribor Zlatka 
Zahoviča na profesionalno 
novinarsko vprašanje. Zato 
novinarji te dni ne le sprašu-
jemo – ampak tudi protestira-
mo. Saj uporaba nasilja, tudi 
verbalnega, pomeni napad 
na svobodo obveščanja in jav-
ne besede. To pa sta za naše 
delo še vedno najpomembnej-
ši vrednoti.

Novinarji tudi sprašujemo

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Urša Peternel

Kranj – Gospodarske druž-
be, zadruge, samostojni 
podjetniki, društva in poli-
tične stranke morajo letna 
poročila za leto 2017 prek 
spletnega portala AJPES le-
tos predložiti najkasneje do 
3. aprila. "Predpisani rok za 
predložitev letnega poroči-
la je sicer 31. marec. Ker je 
ta dan letos sobota, 1. apri-
la nedelja, 2. aprila državni 
praznik – velikonočni pone-
deljek, se rok za predložitev 
podaljša do 3. aprila," je spo-
ročila Zdenka Kajdiž, vodja 
kranjske izpostave AJPES.

Poslovni subjekti lah-
ko predložijo letno poroči-
lo izključno prek spletne-
ga portala AJPES. Ta je na 
spletni strani AJPES na vo-
ljo že od 19. januarja 2018, 
na AJPES-u pa svetujejo za-
vezancem, da s predložitvi-
jo letnega poročila ne čaka-
jo do zadnjega dne.

Večina poslovnih subjek-
tov lahko pri predložitvi let-
nih poročil za državno sta-
tistiko uveljavlja poenosta-
vitve tako, da skupaj s po-
enotenimi obrazci predlo-
žijo izjavo, s katero dovoli-
jo, da se ti podatki upora-
bijo tudi za javno objavo. 

Letno poročilo, predlože-
no AJPES, se šteje kot pri-
loga k davčnemu obračunu, 
zato ga ni treba pošiljati še 
na FURS, to pa je treba v 
davčnem obračunu izrecno 
navesti. 

Srednje velike in velike 
družbe in zadruge ter tiste 
družbe in zadruge, ki imajo 
poslovno leto različno od ko-
ledarskega, te poenostavitve 
ne morejo uporabiti. Prav 
tako poenostavitve ne more-
jo uporabiti društva, za ka-
tera skladno z Zakonom o 
društvih velja obveznost re-
vidiranja računovodskih iz-
kazov. Vsi navedeni morajo 

podatke za namen državne 
statistike na poenotenih ob-
razcih predložiti do 3. apri-
la, letno poročilo za javno 
objavo pa najkasneje v os-
mih mesecih po koncu po-
slovnega leta.

Poslovni subjekti, ki 
AJPES ne predložijo letne-
ga poročila v predpisanem 
roku, storijo prekršek, za 
katerega praviloma odgo-
varja poslovni subjekt in 
njegov zakoniti zastopnik. 
Globe zaradi nepredloži-
tve letnega poročila so od-
visne od velikosti poslovne-
ga subjekta. Za gospodarske 
družbe se globe gibljejo od 
300 do 10.000 evrov, za od-
govorne osebe gospodarske 
družbe pa od 300 do 4000 
evrov, samostojnim podje-
tnikom grozi globa od 200 
do 5000 evrov. 

Oddaja letnih poročil
Zaradi konca tedna in praznika je AJPES rok za predložitev podaljšal do 3. aprila.

Marjana Ahačič

Ljubljana – Direktor zavoda 
za šport Planica Jelko Gros 
in ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport Maja 
Makovec Brenčič sta v torek 
predstavila rezultate poslo-
vanja zavoda Planica, pod 
katerega okrilje sodi tudi 
planiški nordijski center. Ta 
je lansko leto zaključil s 
spodbudnimi rezultati, je 
povedal direktor Jelko Gros. 
»V Nordijskem centru Pla-
nica je bilo v letu 2017 reali-
ziranih 17.019 enot trenin-
ga, ki jih je opravilo 8.422 
slovenskih in 8.597 tujih 
skakalcev iz 23 držav. Skup-
ni odstotek povečanja vadbe 
smučarskih skokov v NC 
Planica je znašal skoraj dvaj-
set odstotkov. Obseg vadbe 
slovenskih skakalcev se je 
povečal za osem odstotkov, 
medtem ko so tujci izvedli 
za 25 odstotkov več enot tre-
ninga,« je povedal Gros.

Tudi med tekači je bilo 
več tujih kot domačih špor-
tnikov. »V snežnem tunelu 
smo od maja do konca no-
vembra realizirali 2.579 enot 
treninga, domačih tekačev je 
bilo 688, tujih pa 1891. Veči-
na je bila tekmovalcev, naj-
več iz Italije in Avstrije, re-
kreativnih tekačev je bilo 
manj kot deset odstotkov.«

Pozimi so bile v Planici 
urejene tekaške proge, sku-
paj jih je bilo osem kilome-
trov, njihova uporaba je bila 
za vse brezplačna. Tudi zato, 
meni Gros, z javnimi pro-
grami v centru ustvarijo ne-
kaj izgube, ki pa jo nadome-
stijo s komercialnimi pro-
dukti; iz tržne dejavnosti so 
tako lani ustvarili 1,25 mili-
jona evrov prihodkov, kar je 
po obdavčitvi 134 tisoč evrov 
več, kot so znašali odhodki. 

Zavod za šport je sicer z 
lanskim letom pod svoje 
okrilje vzel Hotel dom Plani-
ca, kjer so zabeležili 21.800 
nočitev, dvajset odstotkov 
več kot leto poprej, ob tem, 
da imajo najdaljše povpreč-
no bivanje v njem tuji špor-
tniki. Med večjimi investici-
jami je Gros navedel temelji-
to obnovo objekta Kavka, ki 
je bila izvedena s proračun-
skimi sredstvi. 

Jelko Gros ocenjuje, da 
Planico letno obišče okoli 
tristo tisoč ljudi, večina, sko-
raj 65 odstotkov, z osebnimi 
vozili, približno tretjina pa 
z avtobusi. »Planica deluje 
kot odprt prostor, kar pome-
ni, da tam lahko dan preživiš 
brez porabljenega evra oziro-
ma izbereš posamezno stori-
tev, ki je v ponudbi centra,« 
še poudarja Gros in navaja, 
da se je lani s sedežnico na 
vrh letalnice pripeljalo 7.300 
ljudi, dodatnih 6.200 jih je 
vrh obiskalo v okviru vodene-
ga ogleda Planice. Nekaj več 
kot 15 tisoč se jih je z vrha le-
talnice spustilo po jeklenici. 

Kot je ob tem poudarila 
ministrica Maja Makovec 
Brenčič, Planica, sicer sim-
bol smučarskih skokov, po-
staja vse bolj prepoznavna 
tudi po drugih aktivnostih, 
predvsem adrenalinskih. 
Opozorila je na pomen po-
vezovanja s turizmom, saj je 
prepričana, da Planica zlas-

ti z novim nordijskim cen-
trom, za katerega je država 
skupaj z evropskimi sred-
stvi namenila 45 milijonov 
evrov, Slovenijo vedno zno-
va postavlja na aktualen 
športni pa tudi turistični ze-
mljevid sveta. 

Zavod za šport Planica si-
cer skrbi tudi za izvajanje 
programov športa otrok in 
mladine, v katere je bilo v 

preteklem letu skupaj vklju-
čenih več kot 270 tisoč slo-
venskih otrok. Ministrica je 
znotraj tega posebej omeni-
la program Zdrav življenjski 
slog, ki ga sofinancira Evrop-
ski socialni sklad in v okviru 
katerega z novim šolskim le-
tom v 175 osnovnih šolah na-
črtujejo uvedbo 45-minutne 

vsakodnevne športne aktiv-
nosti. Ob tem bodo še več po-
zornosti namenili gibanju 
srednješolcev; septembra 
lani so že začeli z izvajanjem 
programa Mladi za mlade, s 
katerim želijo dijake in štu-
dente spodbuditi k aktivnej-
šemu preživljanju prostega 
časa in jim omogočiti doda-
tne brezplačne strokovno vo-
dene ure s športno vsebino.

V Planici vse več tujih športnikov
Nordijski center Planica je tudi lansko leto zaključil s spodbudnimi rezultati poslovanja. Ob organizaciji 
številnih tekmovanj v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji se predvsem povečuje število 
tujih športnikov, ki v Planico prihajajo na treninge.

Šolska ministrica Maja Makovec Brenčič in direktor Zavoda za šport Planica Jelko Gros 

V Nordijskem centru Planica je bilo lani realiziranih 
17.019 enot treninga, ki jih je opravilo 8422 slovenskih 
in 8597 tujih skakalcev iz 23 držav, kar je skupaj 
dvajset odstotkov več kot lani. Obseg vadbe slovenskih 
skakalcev se je povečal za osem odstotkov, tujih pa kar 
za 25 odstotkov.
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SVET ZAVODA OŠ KOROŠKA BELA JESENICE

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91 in 8/96), 58. člena ZOFVI, Zakona o uravnoteženju jav-
nih financ in sklepa Sveta zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice z 
dne 8. 3. 2018

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl., US: U-1-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI).

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2018.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem iz-
pitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavo-
da, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodi-
šča, da ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov:

SVET ZAVODA OŠ Koroška Bela Jesenice, Cesta talcev 2, 4270 
Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v za-
konitem roku.

Številka: 100-12/2018/1
Datum: 12. 3. 2018 Sveta zavoda 
 OŠ Koroška Bela Jesenice

Čudovita Sardinija  

Datum: 26. 4. - 2. 5.

Cena: 479 €
524 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Sončni otok Capri, 
Pompeji in Amalfi
Datum: 26. 4. - 30. 4.

Cena: 329 €
369 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Zlata Praga 

Datum: 27. 4. - 28. 4.

Cena: 95 €
111 €

45 potnikov              
             35 potnikov            

Bavarski gradovi

Datum: 1. 5. - 2. 5.

Cena: 155 €
175 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Makedonija

Datum: 22. 5. - 27. 5.

Cena: 295 €
335 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Vlak čez sto dolin 
in jezero Maggiore
Datum: 26 5 . - 27. 5.

Cena: 169 €
189 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Z nami po nova doživetja

Kranj: 04/20 13 220
Škofja Loka:04/51 70 305
Radovljica: 04/53 20 445

Jesenice: 04/58 09 755
Domžale: 01/72 20 016
Ljubljana:01/23 08 505

Tržič:04/59 63 280    

Poslovalnice

www.alpetour.si
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Urša Peternel

Jesenice – V SIJ Acroni, ki 
je največja družba Skupi-
ne SIJ, pripravljajo dva dne-
va odprtih vrat, in sicer da-
nes, v petek, 23., in jutri, v 
soboto, 24. marca. Vodeni 
ogledi pod strokovnim vod-
stvom sodelavcev iz podje-
tja bodo potekali danes ob 

10., 14. in 16. uri, jutri pa ob 
10. in 12. uri.

»Javnosti odpiramo svo-
ja vrata, da pokažemo, kako 
jeklarstvo izgleda danes. 
Zahvaljujoč nenehnemu 
vlaganju v modernizacijo in 
inovacije je naša industri-
ja danes povsem drugač-
na od industrije, kot smo 
jo poznali v preteklosti,« je 

povedala Anja Potočnik iz 
Skupine SIJ. 

Dan odprtih vrat je name-
njen zlasti otrokom, med ka-
terimi želijo spodbuditi za-
nimanje za tehnične pokli-
ce. »Zavedamo se, da se ot-
roci ne zanimajo toliko za 
tehnične poklice. Tudi zato, 
da bi prihodnjim generaci-
jam približali naše družbe 

in pokazali, kako zanimivi 
so tehniški poklici sedanjo-
sti in prihodnosti, organizi-
ramo dneve odprtih vrat,« je 
dodala Anja Potočnik.

Obiskovalce bodo sprejeli v 
avli upravne stavbe SIJ Acro-
ni, sledila bo kratka predsta-
vitev v sejni sobi, zatem pa si 
bodo udeleženci (opremlje-
ni z zaščitno opremo) lahko 
ogledali obrata Vroča valjar-
na in Hladna valjarna, sle-
dil bo obisk mehanskega la-
boratorija, kjer bodo izvedli 
poskus s tekočim dušikom, 
nato pa si bodo obiskovalci 
ogledali še obrata Skladišča 
in Odprema.

Dneva odprtih vrat v SIJ Acroni
V največjem jeseniškem podjetju danes, v petek, in jutri, v soboto, 
pripravljajo dneva odprtih vrat. Potekali bodo vodeni ogledi podjetja.

Suzana P. Kovačič

Križe – Na kriškem pokopa-
lišču naj družina pokojnika 
ne bi mogla pokopati v dru-
žinski grob, ker naj bi bil ta 
po pojasnilu Komunale Tr-
žič že premajhen, je na eni 
od zadnjih sej občinskega 
sveta opozoril svetnik An-
drej Frelih. Direktor Komu-
nale Tržič Primož Bajželj je 
v zvezi s tem dejal: »Da bi 
bil neki grob premajhen za 
več pokopov, se v sedanjem 
času, ko je večina pokopov 
žarnih, ne dogaja pogosto. 
V primeru krste pa mora 
biti grob poglobljen, zakon-
sko je določeno, da mora biti 
čez zadnjo krsto vsaj 1,3 me-
tra plasti zemlje. Pri novih 
grobovih tu ne prihaja do te-
žav, saj grobno jamo ustre-
zno poglobimo, drugače pa 
je pri starejših grobnih eno-
tah, ki niso poglobljene, 
saj v preteklosti niso kopali 
poglobljenih jam. Če se svoj-
ci odločijo za prekop, mora-
jo za to pridobiti soglasje 
Občine Tržič. Cena preko-
pa, ki jo zaračuna Komuna-
la Tržič, se giblje med tisoč 
in tisoč tristo evri, če izkop 
poteka brez zapletov. Doda-
ten strošek je zdravniška ko-
misija, ki je obvezno priso-
tna pri ekshumaciji.« S po-
jasnilom ni zadovoljen kri-
ški župnik Ivo Kožuh: »V 
Križah je ta izgovor neupra-
vičen, ker je pokopališče na-
rejeno po načrtih, dimenzi-
jah, ki so bile predvidene za 
krste. Vsi grobovi so dovolj 
veliki. Saj so ljudi stoletja po-
kopavali v iste grobove, in še 
ko sem bil kaplan v Robu na 
Dolenjskem, kjer je pokopa-
lišče res majhno, to nikdar 
ni bil problem.« 

Župnik je tudi pokazal 
dve pogodbi o najemu gro-
ba, v katerih piše, da so v 
dotičnem grobu dovoljeni 
samo žarni pokopi. »To, da s 

pogodbo določijo, kako mo-
rajo biti pokopani svojci, je 
preveliko poseganje v osebne 
pravice in na to sem že opo-
zoril; nekateri v oporoko za-
pišejo, da želijo biti pokopa-
ni v krsti,« je navedel župnik, 
direktor komunalnega pod-
jetja pa na to dejal, da je na 
pokopališču v Križah en del 
zaradi dimenzij namenjen 
samo žarnim grobovom.

Naj podelijo še kakšno 
koncesijo več

Župnik meni, da je Komu-
nala Tržič v zadnjih letih si-
cer izboljšala svoje delo in so 
seveda tudi občani, ki so za-
dovoljni z njihovim delom, 
da pa je treba nekatere stva-
ri še popraviti. »Svojci želi-
jo imeti pogreb na določen 
dan in uro, pa to pogosto ni 
izvedljivo, ker imajo na Ko-
munali Tržič, ki izvaja to de-
javnost, istočasno že dogo-
vorjen pokop na drugem po-
kopališču v občini; pravijo, 
da imajo za pokope na vo-
ljo samo eno ekipo. Ne vem, 
zakaj Občina Tržič, če Ko-
munala tega dela ne zmo-
re sama, ne podeli koncesije 

še kakšnemu izvajalcu več. 
Svojci na žaro čakajo tudi 
po štiri, pet dni s pojasnilom 
Komunale Tržič, da na lju-
bljanskih Žalah upepelitve 
zaradi prezasedenosti prej 
ne zmorejo.« 

V želji, da se te stvari re-
šijo, je tudi Ivan Likar, ki je 
mamo na kriškem pokopali-
šču pokopal leta 2011. Tež-
ko razume, zakaj pokopa ni 
smela opraviti druga pog-
rebna služba, če Komuna-
la Tržič v danem trenutku 
ni mogla zagotoviti ekipe za 
pokop in se ni držala proto-
kola pogreba, kot ga je žele-
la družina. Še vedno je mne-
nja, da je treba na področju 
pogrebne dejavnosti zagoto-
viti konkurenco. Zdi se mu 
tudi neprimerno, da morajo 
žalujoči svojci uradne doku-
mente podpisovati v najtež-
jih dneh žalovanja; na to je 
opozoril tudi župnik.

Na Komunali Tržič pa za-
gotavljajo, da imajo za poko-
pe dovolj zaposlenih in da se 
v primerih, ko se pokažejo 
želje po izvedbi pokopov ob 
istem času, s svojci pokojni-
kov dogovorijo. »V primeru 

želje po istočasnem pogre-
bu svojcem ponudimo dru-
go uro, če bi bila potreba, pa 
se lahko organiziramo in op-
ravimo dva pokopa ob istem 
času; iz pietete do pokojni-
kov seveda ne na istem po-
kopališču. Opozorili bi še na 
zunanje dejavnike: isti du-
hovnik ne bi mogel biti is-
točasno na dveh pogrebih in 
tudi pevci ne, če bi se svoj-
ci odločili za iste.« Bajželj je 
dodal, da so po anketah ob-
čani z njihovimi storitvami 
zadovoljni.

Žale: upepelitev v dveh, 
treh delovnih dneh

Na Komunali Tržič so 
še povedali, da čas čakanja 
na žaro ni odvisen od njih, 
ampak od ljubljanskih Žal. 
Upepelitev ali pokop s krsto 
se lahko opravi, ko od smrti 
preteče najmanj 36 ur in so 
izstavljeni vsi dokumenti, ki 
dovoljujejo pokop oziroma 
upepelitev. Kot so sporočili 
z ljubljanskih Žal, je upepe-
litev možno naročiti redno 
ali izredno, kar storitev pod-
raži za 85 evrov, upepelitev 
pa je pri izrednem naroči-
lu opravljena izven rednega 
delovnega časa. Redne upe-
pelitve pa so opravljene v re-
dnem delovnem času upe-
peljevalnice po sprejetem 
vrstnem redu. Na upepeli-
tev se praviloma ne čaka dol-
go, so zagotovili na ljubljan-
skih Žalah, večinoma le dva 
do tri delovne dni.

Komunala Tržič je javno 
podjetje v stoodstotni las-
ti Občine Tržič. Župan Bo-
rut Sajovic pravi, da zakon, 
ki ureja pokopališko in pog-
rebno dejavnost, ni dodelan, 
podzakonski akti se razla-
gajo šele v teh dneh. »Smo 
pa na občini in na komuna-
li pripravljeni na nove zahte-
ve, da bi bilo občanom v tež-
kih trenutkih lažje in čim 
bolj dostopno,« je še dejal.

Dovolj posluha za poslednjo željo?
Ali je na Komunali Tržič dovolj zaposlenih, da lahko istočasno opravijo več pogrebov? Ali so obstoječi 
družinski grobovi lahko premajhni za krste? Kriški župnik Ivo Kožuh je sicer dejal, da je Komunala Tržič 
v zadnjih letih izboljšala svoje delo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, da pa je treba 
nekatere stvari še popraviti. Po odgovore smo šli tudi na Komunalo Tržič. 

Župnik Ivo Kožuh: »To, da s pogodbo določijo, kako morajo 
biti pokopani svojci, je preveliko poseganje v osebne 
pravice in na to sem že opozoril; nekateri v oporoko 
zapišejo, da želijo biti pokopani v krsti.«

Bohinj – V Bohinju bo letošnje leto zaznamovala 240. obletni-
ca uspeha prvopristopnikov, štirih srčnih mož Luke Korošca, 
Matevža Kosa, Štefana Rožiča in Lovrenca Willomitzerja, ki 
so prvi premagali zahtevni pristop na Triglav. Praznovanju se 
pridružujejo številni posamezniki, društva ter razne ustanove 
in druge organizacije. Ena prvih prireditev se bo odvijala že 
ob praznovanju občinskega kulturnega praznika 26. marca, 
rojstnega dne pisatelja dr. Janeza Mencingerja. Prireditev bo 
danes, v petek, 23. marca, ob 17. uri v Kulturnem domu Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici. Prav tako danes ob 19. uri pa se 
bo v Infocentru TNP v Stari Fužini odvijal prvi pogovorni večer 
v seriji Triglav, mit in današnja resničnost. 

Bohinj v znamenju jubileja

Cerklje – Društvo En korak več in Center Korak sta povabila 
na že osmi dobrodelni koncert Korakova pomlad, ki je bil pred 
dnevi v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Ob spremljavi 
skupine Big Band Bled sta zapela Alenka Godec in Uroš Perič, 
letošnji malce bolj umetniški program je številno občinstvo 
lepo sprejelo. Izkupiček, blizu osem tisoč evrov, bodo namenili 
pripravi prostorov za sprejem novih uporabnikov Centra, saj 
se pripravljajo na razpis ministrstva za razširitev koncesije. 

Dobrodelna Korakova pomlad znova uspela
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SLS v mesecu marcu pelje kampanjo Odpravimo 1000 ne-
umnosti, s katero želimo v Slovenski ljudski stranki opozoriti 
in kasneje tudi odpraviti prenekatere neumnosti, ki otežujejo 
vsakdanje življenje, zavlačujejo postopke ali onemogočajo 

kreativnost.
SLS dela in črpa od ljudi – za ljudi, zato pozivamo vse, da  
na spletni strani http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti  
oddate svoj prispevek, idejo, predlog, kako izboljšati toge  
birokratske določbe ter vnesti sistemske in razumne rešitve.

Prioritete so jasne: znamo gospodarno, sobivamo varno 
in delujemo lokalno. Čas je za razumne rešitve!

www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
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Maja Bertoncelj

Ljubljana, Kranj – Po Slo-
veniji so v sredo, 21. mar-
ca, na dan Downovega sin-
droma, potekali številni do-
godki, na osebe z Downo-
vim sindromom se je spom-
nil tudi predsednik Repu-
blike Slovenije Borut Pa-
hor in jih sprejel v predse-
dniški palači. Predsednica 
Društva Downov sindrom 
Slovenija dr. Alenka Šelih je 
ob tem dejala, da so vsakič 
znova veseli predsednikove-
ga povabila. Poudarila je, da 
se je v preteklih letih pove-
čala ozaveščenost javnosti 
o tej skupini ljudi, njihovih 
posebnostih in značilnostih 
in opozorila na vrsto odprtih 
vprašanj, kot so vključeva-
nje otrok z Downovim sin-
dromom v redne osnovne 
šole, razvijanje njihove smi-
selne zaposlitve ter hkratno 
zagotovitev socialne varnos-
ti, primerno pa niso ureje-
na tudi vprašanja skrbi v ob-
dobju staranja.

Sprejema pri predsedni-
ku so se udeležile tudi osebe 
z Downovim sindromom z 
Gorenjskega, kjer je aktiven 
Center za Downov sindrom 
Kranj. Posebnega dogod-
ka na ta dan niso priredili, 
bo pa danes popoldan pote-
kalo druženje vseh vključe-
nih otrok in učencev s star-
ši s ciljem izvajanja gibalnih 

vaj za razvijanje osnovne in 
fine motorike. 

Kako pomemben je dan, 
posvečen Downovemu sin-
dromu, smo vprašali vod-
jo Centra za Downov sin-
drom Kranj Stanko Grube-
šič, profesorico defektolo-
gije. »Obeležitev svetovne-
ga dne Downovega sindro-
ma je pomembna zato, da 
spomnimo ljudi, da so med 
nami tudi osebe z Downo-
vim sindromom z vsemi 
svojimi pravicami in dol-
žnostmi, da so del našega 

vsakdanjika kot enakoprav-
ni člani vsake družbe. To je 
priložnost, da se te osebe, 
njihovi starši in strokovnja-
ki ozrejo na pretekla leta in 
ugotovijo, ali so se izboljša-
le razmere za njihovo izo-
braževanje, aktivno vključe-
vanje in sodelovanje v druž-
bi, in da opozorijo na naj-
bolj pereče probleme, s ka-
terimi se srečujejo, ter pri-
merjajo pogoje življenja z 
drugimi državami po svetu. 
To je tudi priložnost, da lah-
ko izrazijo vsa svoja znanja 

in mnoge talente, s kateri-
mi nekateri opozarjajo celo 
na svoje presežke,« je dejala 
in se dotaknila še letošnjega 
gesla Kaj lahko prispevam 
skupnosti? »Gre za zelo ve-
lik korak v mednarodnih 
skupnostih, ki spodbuja-
jo osebe z Downovim sin-
dromom k aktivnim vklju-
čitvam v delovanje različ-
nih skupnosti. To pa se lah-
ko zgodi samo v tistih drža-
vah, v katerih imajo osebe z 
Downovim sindromom za-
gotovljene pogoje inkluzi-
je. Na tem področju v slo-
venskem prostoru zaos-
tajamo za mednarodnimi 
skupnostmi. Le redki posa-
mezniki z Downovim sin-
dromom imajo možnost, da 
se v svojem domačem kraju 
vključijo v delovanje skup-
nosti z ljudmi istih intere-
sov. Prav tako bo treba mno-
go več postoriti tudi na po-
dročju njihovega poklicne-
ga usposabljanja, zaposlo-
vanja in razviti ustrezne in 
primerne pogoje za skupi-
no starajočih. Kljub našte-
tim problemom in pričako-
vanim spremembam pa je 
21. marec njihov in naš dan, 
nabit z močnimi in iskreni-
mi čustvi topline, ljubezni 
in njihove sreče.« V simbo-
lični znak podpore osebam 
z Downovim sindromom 
so si v sredo številni oblekli 
dve različni nogavici. 

Dan Downovega sindroma
Generalna skupščina OZN je pred trinajstimi leti 21. marec razglasila za svetovni dan Downovega 
sindroma. Letošnji je potekal pod geslom Kaj lahko prispevam skupnosti? 

Osebe z Downovim sindromom je sprejel predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. Med njimi so bili tudi 
Gorenjci.

Vilma Stanovnik

Kranj – Že 17. leto bo jutri v 
Kranju potekala čistilna ak-
cija Očistimo Kranj – Kranj 
ni več usran. Kot je v ime-
nu organizatorja, to je Zve-
za tabornikov občine Kranj, 
povedal vodja akcije Klemen 
Markelj, je letos k sodelo-
vanju pristopilo dvaindvaj-
set krajevnih skupnosti, dve 
srednji in deset osnovnih 
šol, poleg njih pa tudi kar 
nekaj društev, posamezni-
kov in ekipa Gorenjske ban-
ke, ki je tudi letos glavni po-
krovitelj akcije. 

»Naš namen je, da vzpod-
budimo ljudi v Kranju, da se 
vsaj enkrat letno lotimo či-
ščenja našega okolja,« pra-
vijo taborniki.

»Zablodele odpadke 
bomo po celotni mestni ob-
čini Kranj na odpad vrača-
li jutri, v soboto. Enote za 
zaščito in reševanje se bodo 
osredotočile na kanjon Ko-
kre in Save ter na klanec 
nad Savskim drevoredom, 
kjer je čiščenje še posebno 

zahtevno. Pozornost bomo 
letos namenili tudi priljub-
ljeni izletniški točki – Sve-
temu Joštu nad Kranjem. 
Udeležencem bomo zago-
tovili zaščitno opremo, vreč-
ke, topel obrok in priložno-
stno darilo,« je pojasnil Mar-
kelj in dodal, da na akciji pri-
čakujejo več kot štiri tisoč 
petsto udeležencev, tisti, ki 
se na akcijo še niste prijavi-
li pa se jim lahko pridružite 
tudi še jutri na info točki čis-
tilnega tabora. 

Sicer pa bo spremljevalno 
dogajanje akcije na Glavnem 
trgu potekalo med 9. uro in 
12.30. Predstavila se bo Fun-
dacija Vincenca Drakslerja, 
ki v Kranju vodi center po-
novne uporabe in izmenja-
vo igrač. Komunala Kranj 
bo pripeljala veliki smetar-
ski kombi in prikazala, kako 
praznijo smetnjake. Ognje-
ne palačinke bodo za vse lač-
ne spekli kranjski taborniki, 
ki v mestu pripravljajo zani-
mivo dogajanje. Med dru-
gim bodo spregovorili o sta-
nju naših alpskih rek. 

Jutri na čistilno akcijo

Kranj – Na Zavodu RS za varstvo narave bodo ob podpo-
ri Mestne občine Kranj, KS Kokrica in društva Žverca zaradi 
varstva dvoživk med selitvijo zaprli cesto severno od bobovških 
jezerc med Gregorcem in Zabretom. Cesta bo zaprta od 19. do 
23. ure šest deževnih večerov v obdobju od 24. marca do 24. 
aprila. Z zaporo ceste bodo žabam omogočili varno prehajanje 
iz zimskih bivališč v bobovška jezerca, kamor odlagajo mrest. 

Zaradi žab bodo zapirali cesto

Stara Loka – Kulturno zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, 
Družinska akademija in Župnija Stara Loka vabijo na upri-
zoritev drame – enodejanke Prešernovega nagrajenca Zorka 
Simčiča Leta nič, en dan potem v izvedbi Ljubiteljskega gle-
dališča Teharje - Celje. Predstava bo v soboto, 24. marca, ob 
19. uri v Jurjevi dvorani v Stari Loki.

Predstava Leta nič, en dan potem

Vsem materam  
in bodočim mamicam 
iskrene čestitke  
ob prazniku materinstva.

Mestni odbor SDS Kranj
Mag. Branko Grims, predsednik 

S
LO

VE
N

S
K

A
 D

E
M

O
K

R
AT

S
K

A
 S

TR
A

N
K

A
, T

R
S

TE
N

JA
K

O
VA

 U
L.

 8
, L

JU
B

LJ
A

N
A

; M
O

 S
D

S
 K

R
A

N
J



6 Gorenjski glas
petek, 23. marca 2018

info@g-glas.si

V naših vrhunskih kampih in apartmajih v Šmohorju / 
Hermagorju na avstrijskem Koroškem zaposlimo 

pridne in zanesljive sodelavce/-ke za čiščenje.

Pogoj je, da ste sposobni delati v timu, ste samostojni, 
fleksibilni in pripravljeni prevzeti različne delovne naloge.

Čistilko m/ž, delo pribl. 80 ur na mesec
(obseg dela po dogovoru - 3, 4 ali 5 dni na teden)

Čistilko m/ž, delo pribl. 100 ur na mesec
(obseg dela po dogovoru - 4 ali 5 dni na teden)

Čistilko m/ž, delo pribl. 120 ur na mesec
(obseg dela 5 dni na teden)

V sklopu našega tima vam nudimo prijetno delovno vzdušje. 
Mesečna plača na osnovi polnega delovnega časa (173 ur na 
mesec) znaša najmanj 1.643,50 EUR bruto + sorazmerni delež 
trinajste in štirinajste plače. V primeru ustreznih delovnih izkušenj 
in boljših kvalifikacij smo vam pripravljeni plačati tudi več. 

Je za vas časovni obseg dela prevelik? Potem vam lahko ponudi-
mo še krajši delovni mesec – na primer delo 44 ur na mesec.  

Smo vzbudili vaše zanimanje?
Potem se veselimo vašega sporočila oziroma telefonskega klica.

Zaposlimo

Schluga GmbH
A-9620 Hermagor/Šmohor

Obervellach 15
camping@schluga.com

www.schluga.com
ga. Hildegard Jury  

tel.: +43 664 12 41 169

V naših vrhunskih kempingih in apartmajih v Šmohorju/
Hermagorju na avstrijskem Koroškem zaposlimo 

pridne in zanesljive sodelavce/ke za čiščenje.

Pogoj je, da ste sposobni delati v timu, ste samostojni, 
fleksibilni in pripravljeni prevzeti različne delovne naloge.

Čistilko m/ž, delo pribl. 80 ur/mesec
(obseg dela po dogovoru - 3, 4 ali 5 dni na teden)

Čistilko m/ž, delo pribl. 100 ur/mesec
(obseg dela po dogovoru - 4 ali 5 dni na teden)

Čistilko m/ž, delo pribl. 120 ur/mesec
(obseg dela 5 dni na teden)

V sklopu našega tima vam nudimo prijetno delovno vzdušje. 
Mesečna plača na osnovi polnega delovnega časa (173 ur na 
mesec) znaša najmanj 1.643,50 EUR bruto + sorazmerni delež 
trinajste in štirinajste plače. V primeru ustreznih delovnih izkušenj 
in boljše kvalifikacije, smo vam pripravljeni plačati tudi več. 

Vam je časovni obseg dela prevelik? Potem vam lahko ponudi-
mo še krajši delovni mesec. Napr. delo 44 ur na mesec. 

Smo vzbudili vaše zanimanje?
Potem se veselimo vašega sporočila oz. telefonskega klica.

// CAMPING // MOBILEHOMES // APARTMENTS
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloški pa-
sijon očeta Romualda sta 
Škofja Loka in država z vpi-
som na Unesco seznam ne-
snovne dediščine prepozna-
li kot dragocenost. Pasijone 
pa uprizarjajo tudi drugje 
po Sloveniji in loški pasijon-
ci so že lani začeli navezovati 
stike z njimi, letos pa se nji-
hovo sodelovanje še poglab-
lja. V Škofji Loki je pod okri-
ljem kapucinskega samosta-
na, ki je nekakšen duhovni 
steber pasijonskih uprizo-
ritev, nastala pobuda Pasi-
jonski veter. Na njen pred-
log bo letos v okviru Dne-
vov Škofjeloškega pasijona v 
Škofji Loki gostoval Ribniški 
pasijon. Ta teden so se pred-
stavniki organizatorjev na 
povabilo Pasijonskega vetra 
v Škofji Loki srečali z loški-
mi pasijonci in brati kapu-
cinskega samostana.

Alojzij Pavel Florjančič, 
Andreja Ravnihar Megušar 

in Klemen Karlin iz Kultur-
no zgodovinskega društva 
Lonka Stara Loka, Hiacin-
ta Klemenčič iz Prosvetne-
ga društva Sotočje, Aleksan-
der Igličar iz Muzejskega 
društva Škofja Loka ter bra-
ta kapucina Jožko Smuka-
vec in Jaroslav Knežević so 
prisrčno sprejeli vodjo Rib-
niškega pasijona Heleno Ilc 
in njene sodelavce Lojze-
ta Ilca, Francija Debeljaka 

in Nastjo Rupar. Izmenjali 
so razmišljanja o tem, kako 
vsak od njih doživlja pasijon, 
in posvarili pred možnostjo 
komercializacije njegove 
uprizoritve. Ne želijo na-
mreč, da postane zgolj spek-
takel, temveč je treba v pasi-
jonu najti duhovno globino.   

Ribniški pasijon, ki bo 
14. aprila gostoval v Ško-
fji Loki, je odrska uprizori-
tev s sodobno rokovsko in 

pop glasbo. »Uprizarjamo 
ga dvanajsto leto zapored, 
od leta 2015 z njim tudi go-
stujemo, na začetku pa smo 
ga uprizarjali samo na rib-
niškem gradu,« je poveda-
la vodja tamkajšnjega pasi-
jona Helena Ilc. Prvo leto je 
pri pasijonu sodelovalo oko-
li 60 ljudi, ki so izhajali iz 
mladinske veroučne skupi-
ne. »Odziv je tako dober, da 
gremo s pasijonom naprej, 
sedaj sodeluje že okoli dves-
to prostovoljcev, med njimi 
sto igralcev, 40 glasbenikov, 
ostalo je tehnična in podpor-
na ekipa. Scenarij posodab-
ljamo vsako leto, glasba pa je 
letos vsa avtorska.«

Kot je na srečanju loških 
in ribniških pasijoncev de-
jala Andreja Ravnihar Me-
gušar, bodo od 2. do 4. apri-
la gostili štiričlansko delega-
cijo iz Združenja Europassi-
on s predsednikom Josefom 
Langom. Slednji je izrazil 
tudi željo po ogledu Ribni-
škega pasijona.

Srečali so se z ribniškimi pasijonci 
Kapucinski samostan in loške pasijonce so ta teden obiskali ustvarjalci Ribniškega pasijona, ki bodo z 
letošnjo uprizoritvijo aprila v okviru pasijonskih dni sodelovali v Škofji Loki. 

Prisrčno srečanje med ribniškimi in loškimi pasijonci v 
Kapucinskem samostanu v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Brdo pri Kranju – »Čestitam, 
da ste sprejeli izziv, zapus-
tili cono udobja, si posta-
vili cilje in pri njih vztraja-
li vse do konca,« je mlade 
prejemnike zlatih priznanj 
nagovorila direktorica Za-
voda MEPI Andreja Anžur 
Černič. Največ prejemni-
kov priznanj je z Gimnazije 
Škofja Loka, kar 46, prihaja-
jo pa še z Gimnazije Kranj, 
Šolskega centra Kranj, Gi-
mnazije Jesenice, Gimna-
zije Franceta Prešerna, Sre-
dnje zdravstvene šole Celje, 
Združenja slovenskih ka-
toliških skavtov in skavtinj 
ter Mestne zveze prijateljev 
mladine Ljubljana.  

Predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor, častni po-
krovitelj programa MEPI, se 
podelitve zaradi bolezni ni 
mogel udeležiti, zato je še-
sti generaciji MEPI zlatnikov 
priznanja v njegovem ime-
nu podelil njegov svetovalec, 
akademik Boštjan Žekš sku-
paj s predsednikom sveta Za-
voda MEPI Sandijem Če-
škom. Žekš je mladim oblju-
bil, da bo zanje predsednik 
pripravil še poseben sprejem 
v predsedniški palači. Pro-
gram MEPI, ki je v Sloveni-
ji lani praznoval dvajsetletni-
co, mladim med 14. in 25. le-
tom omogoča, da z aktivno 
udeležbo na štirih področjih, 
to so prostovoljstvo, veščine, 
šport in odprava, odkrijejo, 

razvijejo in uresničijo svoje 
potenciale. »Danes je ta pro-
gram še bogatejši, množič-
nejši in kakovostnejši,« je po-
udarila Andreja Anžur Čer-
nič in dodala, da tudi tako 
pomagajo soustvarjati odpr-
to družbo prihodnosti, ki bo 
temeljila na samozavestnih, 
samoiniciativnih, kreativnih, 
podjetnih in ciljno usmerje-
nih mladih, ki znajo biti tudi 
empatični in so sposobni so-
delovanja. Pri programu da-
nes sodeluje že 68 osnov-
nih in srednjih šol ter nevla-
dnih organizacij po vsej drža-
vi. A čeprav po besedah An-
dreje Anžur Černič danes 
govorimo predvsem o kom-
petencah in znanju, je med 
glavnimi vrednotami tudi 

zabava. In to dokazujejo tudi 
prejemniki zlatih priznanj iz 
prejšnjih generacij, ki danes 
opravljajo poklice, ki jih vese-
lijo in s katerimi so uresniči-
li svoje sanje. Svoje izkušnje 
s programom MEPI so z mla-
dimi na prireditvi delili Rožle 
Bregar, Irena Dokl, Matej Ga-
ser in Jera Oražem.

V preddverju Kongres-
nega centra Brdo je bila ob 
tej priložnosti na ogled tudi 
razstava fotografij dobitnika 
zlatega priznanja Žana Križ-
narja, dijaka Gimnazije Ško-
fja Loka. Področje fotografi-
je si je izbral za MEPI veš-
čino že v osnovni šoli, mla-
dostniško zanimanje pa ga 
je pripeljalo tudi do odločit-
ve za poklicno usmeritev.

Največ prejemnikov z Gorenjske
Na Brdu pri Kranju so v ponedeljek 93 mladim podelili zlata priznanja mednarodnega programa MEPI. 
Dogodek je potekal pod sloganom Zlata odpira vrata, s čimer so želeli poudariti, da lahko program 
MEPI prejemnikom priznanj odpre številna vrata v življenju. 

Prejemniki zlatih priznanj MEPI šeste generacije / Foto: Andrej Tarfila

Gradbena dela ocenjujejo 
na 13,5 milijona (brez DDV), 
od tega deset milijonov za 
vodno gospodarske uredi-
tve, preostalo pa za približ-
no kilometer dolgo obvo-
znico, ki naj bi jo začeli gra-
diti prihodnje leto, konča-
li pa sredi leta 2020. Z ge-
odetskimi deli in parcela-
cijami zemljišč bodo začeli 
to pomlad, poleti načrtuje-
jo cenitve, jeseni pa pripra-
vo ponudb in sklepanje po-
godb. Vodja projekta Ervin 
Vivoda z ministrstva za oko-
lje pričakuje, da bi vsa pot-
rebna zemljišča za pridobi-
tev pravice graditi pridobi-
li do aprila prihodnje leto, 
vendar si želijo z deli začeti 
že prej. »Zato bo nosilec in-
vesticije, direkcija za vode, v 

fazi izvajanja projekta naj-
brž posegala po rešitvah, kot 
so delna gradbena dovolje-
nja, da ne bi zaradi ene same 
parcele stal celoten projekt,« 
je napovedal Vivoda, ki upa, 
da bo projekt v naslednji le-
tih v celoti realiziran. 

»Namen projekta je, da 
do takih poplav, kot so bile 
leta 2007, ne bi več priš-
lo na ozkem urbanem je-
dru Železnikov,« je dejal 
Vivoda. V fazi priprave do-
kumentacije se je sicer iz-
kazalo, da morajo za celo-
vito poplavno varnost Že-
leznikov kljub zadrževalni-
ku pod Sušo, ki ga načrtu-
jejo v drugi fazi, izvesti še 
vodne ureditve na pritokih 
Prednja Smoleva, Dašnica 
in Češnjica. Projekti zanje 
bodo izdelani predvidoma 
do konca maja.

Kmalu odkupi zemljišč
31. stran

Škofja Loka – V velikem tednu je Filatelistično društvo Lovro 
Košir Škofja Loka v sodelovanju z župnijo Sv. Jurija Stara Loka 
in Pošto Slovenije pripravilo filatelistično razstavo, ki obsega 
96 razstavnih listov, z naslednjo vsebino: delovanje Jezusa 
Kristusa v Palestini, simboli velike noči na voščilnicah, razgle-
dnice in velikonočne voščilnice slikarja Maksima Gasparija, 
Škofjeloški pasijon na znamkah, dopisnicah, razglednicah, 
pisemskih ovojnicah in poštnih žigih. Razstavo bodo odprli 
v ponedeljek, 26. marca, 16. uri.  

Za veliko noč filatelistična razstava

Šmarca – Člani Društva sv. Jakoba Kamnik in Krajevna skup-
nost Šmarca vabijo na predavanje dr. Marije Klobčar Neznani 
Kamnik in njegovo jezero, ki bo danes, 23. marca, ob 18. uri v 
Kulturnem domu Šmarca. Gre za ponovitev predavanja, ki so 
ga konec januarja pripravili že v Kamniku, a zaradi izjemnega 
zanimanja dovolj prostora za vse poslušalce takrat ni bilo. 
Vstop je prost.

Predavanje Neznani Kamnik in njegovo jezero
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Svet šole Gimnazije Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 
4000 Kranj  razpisuje prosto delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE 
GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravna-
teljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09 - 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 
57/2012-ZPCP-2D, 47/15 46/16, 49/16 – popr. in 25/17-ZVaj).

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene,  
organizacijske in druge  sposobnosti za uspešno vodenje  
zavoda ali organizacijskih enot. 

Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2018 oz. skladno s  
sklepom Sveta šole.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.  
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisni prijavi z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev  
priložite dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem 
izpitu, pedagoško-andragoški izobrazbi, delovnih izkušnjah  
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministr-
stva za pravosodje in javno upravo (naročite ga lahko po elek-
tronski pošti na naslovu: http://www.mp.gov.si) in potrdilo sodi-
šča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja sodišče na 
območju prijavljenega prebivališča, ki ob oddaji vloge ne sme 
biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti tudi življenjepis in program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidat/-ka prijavo z dokazili, potrdili in programom pošlje  
s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z ustrezno oznako:  
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico Gimnazije  
Franceta Prešerna, Kranj«
na naslov: Svet šole Gimnazije Franceta Prešerna, Kidričeva 
cesta 65, 4000 Kranj.
Rok za prijavo: 8 dni od objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji dan roka  
za oddajo do 24. ure, s priporočeno pošiljko na pošto.

Prijavljeni kandidati oz. kandidatke bodo obveščeni o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Lokacija dražbe: Odvetniška pisarna Breznik, Dvorakova 8, 1000 Ljubljana
Tip dražbe: javna dražba z zviševanjem cene
Informacije o objektu in prostorih ter najave ogleda: 040 283 285  
ali dusan.petek@domsistemi.si 
https://www.gbkr.si/nepremicnine

Izklicna cena za celoto:  
2.289.016,00 €

Kletni prostori
Površina: 1.191 m2

Opis prostorov:  
skladiščni prostori 
Izklicna cena: 362.831,00 € 

Pritličje in prvo nadstropje
Površina: 1.333 m2

Opis prostorov: poslovni prostori 
primerni za zagon storitvenih  
(še posebej trgovskih) dejavnosti
Izklicna cena: 589.560,00 €

Tretje nadstropje
Površina: 2.317 m2  

(od tega 548 m2 terasa)
Opis prostorov: poslovni 
prostori primerni za zagon 
storitvenih (še posebej 
pisarniških) dejavnosti
Izklicna cena: 740.775,00 € 

Četrto nadstropje
Površina: 422 m2

Opis prostorov: lokal s teraso na 
vrhu stavbe (dostop z dvigalom, 
razgled na Alpe) primeren za 
gostinsko, trgovsko ali drugo 
storitveno dejavnost
Izklicna cena: 211.043,00 € 
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Vabljeni na  
javno dražbo 
18. aprila 2018  
ob 10. uri!

KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Kranj – Z uvodno predstavo 
Zrno soli avtorice in režiser-
ke Nede Rusjan Bric v kopro-
dukciji Prešernovega gleda-
lišča in Narodnega pozorišta 
Tuzla se bo prihodnji torek v 
Kranju začelo najbolj gleda-
liških dvanajst dni v letu, to-
liko bo namreč uradno tra-
jal 48. Teden slovenske dra-
me. Več kot primerna »pre-
digra« v gledališko dogajanje 
pa bo že to soboto premiera 
drame Naš razred poljskega 
dramatika Tadeusza Słobod-
zianeka. Predstava je nasta-
la v koprodukciji Prešerno-
vega gledališča, Mestnega 
gledališča Ptuj in Mini tea-
tra iz Ljubljane, režijo pa so 

tokrat zaupali režiserki mlaj-
še generacije Nini Rajić Kra-
njac. Premiere se bo udele-
žil avtorjev rojak poljski ve-
leposlanik v Sloveniji Paweł 
Czerwiński.

»Naš razred je takšna 
''orenk'' predstava, kot bi 
rekli pri nas na Gorenjskem. 
Zahteva veliko dela in napo-
ra, ekipa že precej časa moč-
no gara,« je na novinarski 
konferenci povedala direkto-
rica Prešernovega gledališča 
Mirjam Drnovšček, direk-
tor ptujskega gledališča Pe-
ter Srpčič pa je dejal, da se je 
besedila sprva branil, saj mu 
tematika ni bila blizu po bra-
nju pa je spoznal, da besedi-
lo ponuja številne iztočnice 
za razmišljanje. »V zadnjih 

desetih letih se me nobeno 
dramsko besedilo v resnici ni 
tako dotaknilo kot prav Naš 
razred, v katerem v ospred-
je stopajo človeške zgodbe.«

Besedilo drame Naš ra-
zred spremlja skupino so-
šolcev – pet Poljakov in pet 
Judov – od leta 1939 vse do 
našega časa. Sledimo jim 
skoraj šestdeset let, koliko 
časa je odvisno od dolgosti 
posameznikovega življenja. 
»Njihove usode so na nena-
vaden in krut način preplete-
ne, kot je nenavadno in kru-
to lahko življenje vsakega 
izmed nas,« razmišlja dra-
maturginja predstave Ma-
rinka Poštrak, prepričana, 
da je prišel čas za razkritje, 
kako diktature vplivajo na 

ravnanja ljudi in kako v 
njih sprožijo tisto, kar bi si-
cer ostalo skrito. »Priha-
ja do brutalnih obračuna-
vanj, do eskalacije dolgo za-
tajevanih čustev in osebnih 
zamer, kar se v okoliščinah 
neke normalne demokraci-
je, kakršne morda sploh ne 
poznamo več, ne bi nikoli 
zgodilo.« 

Predstava je režijsko in 
igralsko izjemno zahtevna. 
V njej igra večji del doma-
čega gledališkega ansambla. 
»Gre za dramo konstantnih 

nemirov, ki se začnejo že v 
obdobju otroštva z drobni-
mi nesoglasji v razredu, na-
daljujejo z izpovedmi prvih 
ljubezni, razlikovanji zara-
di vere in družbenega statu-
sa …« pojasnjuje režiserka 
Nina Rajić Kranjac in doda-
ja, da vse to v človeku inici-
ra konstantni boj za preživet-
je, ne glede na posledice, ki 
bodo nastale v življenju ne-
koga drugega, četudi sošol-
ca ali prijatelja. Predstava je 
tako na Poljskem kot v tujini 
vzbudila veliko zanimanja. 

Naš razred v luči zločinov, 
ki se niso dogajali zgolj na 
Poljskem, temveč povsod po 
svetu, pomeni klic k razu-
mevanju med narodi, željo 
po strpnosti in prijateljstvu. 
»Besedilo se izogiba mora-
liziranju, a zelo pronicljivo 
govori o bitkah v samem člo-
veku. Človek nikoli ni samo 
dober, vprašanje je, v katerih 
okoliščinah in kdaj zavzema 
pozicijo rablja ali žrtve,« za-
ključuje Nina Rajić Kranjac, 
ki v predstavi to odločitev 
prepušča gledalcem. 

Najprej Naš razred
Tik pred začetkom letošnjega Tedna slovenske drame bo v Prešernovem 
gledališču še en velik dan – premierno bodo uprizorili kontroverzno dramo 
Naš razred slovitega poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianeka. 

Predstavili so prihajajočo premiero drame Naš razred: (z leve) Marinka Poštrak, Mirjam 
Drnovšček, Nina Rajić Kranjac in Peter Srpčič. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Pesniško popoldne 
pa se je začelo na terminalu 
Letališča Jožeta Pučnika, kjer 
je potekal zvočni performans 
z naslovom Daljave. V živo so 
svojo poezijo brali pesniki Iz-
tok Geister, Miroslav Košuta 
in Maja Vidmar, medtem ko 
so pesmi drugih avtorjev iz 
zbirke Dotiki daljav, ki je lani 
izšla v sodelovanju Fraporta 
Slovenija – Letališča Ljublja-
na in Galerije Prešernovih 
nagrajencev, predstavljali 
drugi interpreti. Pot poezije 
je mojstre verza v nadaljeva-
nju vodila v Kranj v Galerijo 
Prešernovih nagrajencev. V 
uvod v izvrstno pesniško sre-
čanje je predsednik Društva 
slovenskih pisateljev literat 
Ivo Svetina prebral poslani-
co ob svetovnem dnevu po-
ezije. »Pesem je od nekdaj 

bila človekova sestra, ki ga 
je spremljala na njegovi poti 
skozi življenje, in bila dar, ki 
ga je pesnik nesebično delil 
z bralci. Pesem je izrekanje 
resnice človeka in sveta, ki 
ga je sam zgradil, a ga sproti 
tudi rušil.« Pesniški krog so 

pred publiko risali Boris A. 
Novak, Maja Vidmar, Mar-
jan Strojan, Veno Taufer, 
Niko Grafenauer, Miroslav 
Košuta, Milan Kleč in Milan 
Jesih. 

Prvi, Boris A. Novak, zvesti 
negovalec epa, je z branjem 

verzov iz svoje zbirke Biva-
lišča duš na prizorišče pova-
bil duši dveh velikih sloven-
skih pesnikov, ki jih ni več, 
Daneta Zajca in Tomaža Ša-
lamuna, v nadaljevanju tudi 
Kranjčana, pisatelja in dra-
matika Rudija Šeliga. Nje-
govo branje je poželo močno 
odobravanje tako med publi-
ko kot njegovimi kolegi pe-
sniki. »Daneta si predstavil 
na njegov način in Toma-
ža na njegov. Mojstrsko,« je 
dejal Veno Taufer; in Miro-
slav Košuta: »Čudovito opi-
sana pesnika, ki sta na njivi, 
na kateri vsi po malem seje-
mo, v glavnem žela suho zla-
to,« Niko Grafenauer pa, da 
jih je v eni pesmi povedal de-
set. Vsak izmed pesnikov je 
v nadaljevanju prebral pe-
sem, bodisi iz zbirke Dotiki 
daljav bodisi pesem iz svoje-
ga siceršnjega opusa. 

Pesem je človekova sestra
Tako je med drugim v poslanici ob svetovnem dnevu poezije razmišljal pesnik Ivo Svetina, v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev pa smo potem prisluhnili še nekaj vrhunskim mojstrom verza.

Pesniški večer je odprl aktualni Prešernov nagrajenec Boris 
A. Novak. Ob njem so (z leve) Niko Grafenauer, Miroslav 
Košuta in na desni Milan Kleč in Milan Jesih. / Foto: Igor Kavčič

Tržič – Danes, v petek, 23. marca, ob 18. uri bo v Galeriji Vogal 
v Tržiču odprtje razstave Cvetlična tihožitja akademske resta-
vratorke Valentine Rus Špendal. Dela bodo na ogled vsako 
soboto med 17. in 18. uro vse do konca maja.

Razstava cvetličnih tihožitij
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Maja Bertoncelj

Rateče – Planiški praznik 
se je začel izjemno, za kar 
so poskrbeli letalci in sonč-
no vreme. V sredo je bil pod 
Poncami preizkus letalnice, 
včeraj pa ena serija za tre-
ning in kvalifikacije. Pod le-
talnico bratov Gorišek se je 
zbralo 13.200 glasnih navi-
jačev.

Četrtek je v Planici vsa-
ko leto posvečen otrokom. 
Samo Zavarovalnica Triglav 
jih je z avtobusi pripeljala 
več kot 3.500 in za številne je 
bilo to prvo takšno doživetje 
– videti najboljše letalce na 
svetu v živo. Kranjska eno-
ta je pripeljala tudi uporab-
nike Varstvenega delovnega 
centra Kranj. »Namen akcije 
Otroci Triglava v Planici je, 
da mladi doživijo planiški 
spektakel ne glede na social-
no okolje, iz katerega priha-
jajo. S tem jih skušamo nav-
dušiti za šport in zdrav na-
čin življenja. Hkrati jim že-
limo omogočiti brezskrben 
dan v naravi skupaj z vrstni-
ki, ki jim bo ostal v trajnem 
spominu,« je povedal Tadej 
Čoroli, član uprave Zavaro-
valnice Triglav, ki ocenjuje, 

da je ta v skoraj štiridese-
tih  letih v Planico pripelja-
la že več kot devetdeset tisoč 
ljudi. Otroci so uživali. »Su-
per je. Zelo uživamo v sko-
kih pa še pouka smo prosti. 
Od doma smo šli ob pol šes-
tih zjutraj. Tukaj smo kupili 
navijaške pripomočke. Jih je 
treba imeti, da smo glasni,« 
so dejali osnovnošolci Urh, 
Tjaš in Sven z Dobrne. Le-
tošnja Planica premore di-
menzijo več. Tekmovanje 
najboljših smučarjev skakal-
cev lahko s posebnega plato-
ja spremljajo tudi invalidi, 
Planica pa je postala #Plani-
caPraznikVseh.

Za Planico tudi letos 
veliko zanimanja

Število držav, ki jih zani-
majo Planica in smučarski 
skoki, iz leta v leto narašča. 
»Letos so bile vstopnice pro-
dane v kar 31 različnih držav 
sveta, od ZDA, Portugalske, 
Belgije, Izraela, Estonije in 
Romunije do Turčije, Ukra-
jine in Rusije. V štirih dneh 
pričakujemo okrog šestde-
set tisoč gledalcev. Čaka nas 
tudi lepo vreme, tako da bo 
to znova Planica, kakršne 

smo vajeni in ki navdu-
ši. Zanimanje je tudi med 
predstavniki medijev enako 
kot vsa leta. Akreditiranih je 
blizu 450 novinarjev s cele-
ga sveta. Letošnjo Planico si 
bo ogledalo več kot sto mili-
jonov ljudi po celem svetu,« 
je pojasnil Tomi Trbovc, 
predstavnik za stike z javno-
stjo Smučarske zveze Slove-
nije. Že včeraj je bilo ob le-
talnici videti tudi tuje navija-
če, še več jih bo danes, jut-
ri in v nedeljo. Ob eni izmed 
stojnic z navijaškimi pripo-
močki smo srečali navijače 
iz Schwarzwalda v Nemčiji. 
»V Planici sem letos tride-
setič. Lepo je tukaj, izjemno 
vzdušje. Ogledali si bomo 
dogajanje vse štiri dni in os-
tali do ponedeljka. Zbiram 
tudi planiške značke. Za 
darilo sem pred dvajsetimi 
leti dobil knjižico Planiške 
značke 1934–1994. Najsta-
rejšo imam iz leta 1951,« je 
dejal Horst Brezing, na glavi 
pa imel klobuk s številnimi 
značkami, med katerimi so 
prevladovale prav planiške. 
V zbirko je dodal tudi že le-
tošnjo. Stojnice z navijaški-
mi pripomočki so bile dobro 
obiskane. »Danes, ko prevla-
dujejo otroci, se proda naj-
več trobent, zastavic, značk, 
konec tedna bo več povpra-
ševanja tudi po majicah, ka-
pah, klobukih. Tudi med tuj-
ci je zanimanje,« je bila za-
dovoljna Maruša Počkaj iz 

podjetja Van-Den. Kar nekaj 
stojnic je tudi s hrano, a te 
bodo bolj zaživele konec te-
dna. Aktualne so bile tudi 
obrazne poslikave s sloven-
skimi zastavicami. 

Vzdušje je bilo v Planici že 
včeraj odlično. Navijačem so 
se z dolgimi poleti zahvalili 
skakalci. Najbolj jih je nav-
dušil Gregor Schlierenzau-
er, ki je podrsal pri 253,5 me-
tra. »Termika je trenutno 
kar prava,« je polet Avstrij-
ca komentiral Cene Prevc 
in vse skupaj tudi dokumen-
tiral ter objavil na družbe-
nem omrežju za Zavaroval-
nico Triglav. Ni bil torej le 
v funkciji skakalca, tako da 
mu res ni bilo dolgčas. Ve-
čina slovenskih skakalcev je 
bilo zadovoljnih, tudi Robert 
Kranjec, ki je pristal pri 238 
metrih. »Sem zadovoljen, so 
pa še rezerve. Prvi cilj sem 
odkljukal, torej uvrstitev na 
tekmo. Naslednji cilj bo jut-
ri uvrstitev v finalno serijo. 
Grem korak za korakom. 
Planica mi je letos pomemb-
na tudi za veselje, za zadoš-
čenje,« pravi Kranjčan. Niso 
pa bili zadovoljni vsi. Zadnji 
del kvalifikacij je krojil veter 
in brez današnje tekme je 
ostal tudi Domen Prevc.

V Planico z javnim 
prevozom

Veliko gledalcev pod Pon-
cami pričakujejo tudi danes, 

jutri in v nedeljo. Številni se 
bodo odpravili z javnim pre-
vozom in potem v Planici 
brezskrbno uživali. Vsi, ki 
se boste odpravili z osebni-
mi avtomobili, upoštevajte 
navodila. Iz Kranjske Gore 
do Planice pa tudi iz Hote-
la Špik in Mojstrane je orga-
niziran krožni promet, po-
sebni prometni režim velja 
za avtodome. Na parkiriščih 

v Kranjski Gori in Planici 
parkiranje avtodomov ne bo 
dovoljeno. Da bi se izognili 
gneči, organizatorji prosijo 
vse lastnike avtodomov, da 
svoja vozila parkirajo v Kam-
pu Špik v Gozdu - Martulj-
ku ali v Kampu Kamne na 
Dovjem. Iz Gozda - Martulj-
ka bo prav za ta namen orga-
niziran tudi brezplačen pre-
voz v Planico.

V Planici navijači  
iz enaintridesetih držav
Včeraj se je začel letošnji planiški praznik, ki bo do nedelje privabil številne gledalce tako iz Slovenije 
kot iz tujine. Pisana druščina navijačev je bila pod letalnico že včeraj. 

Gregor Schlierenzauer je bil včeraj nasmejan, saj je poletel 
najdlje, do 253,5 metra, a podrsal. Kljub temu se je podpisal 
pod najdaljši polet na letalnici v Planici. / Foto: Gorazd Kavčič

Urh, Tjaš in Sven so bili navdušeni. / Foto: Gorazd Kavčič

Stojnice z navijaškimi rekviziti so bile že včeraj dobro 
obiskane. / Foto: Gorazd Kavčič

Navijači iz Nemčije, med njimi Horst Brezing, zbiratelj 
planiških značk / Foto: Gorazd Kavčič

Planica je v izjemni kulisi pričakala skakalce, ki jih čakajo še zadnje tri tekme letošnjega svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

Letos so bile vstopnice za Planico prodane v kar 31 
različnih držav sveta, od ZDA, Portugalske, Belgije, 
Izraela, Estonije in Romunije do Turčije, Ukrajine in 
Rusije. 
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skupina BQL in Jana Šušteršič 

ter plesna skupina Urška iz Kranja. 
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Maja Bertoncelj

Medvode – Večer športa je 
v Medvodah potekal osem-
najstič. Zbrali so se najboljši 
športniki občine, ki velja za 
zelo športno in je imela na 
letošnjih zimskih olimpij-
skih igrah dva predstavnika, 
smučarska tekača Anamari-
jo in Janeza Lampiča. Orga-
nizatorji so tudi tokrat prip-
ravili zanimiv program.

Izbor nagrajencev je na 
podlagi javnega poziva op-
ravil razširjen sedemčlanski 
strokovni svet za šport Jav-
nega zavoda Sotočje Medvo-
de. Za leto 2017 so podelili 
19 malih in 12 velikih špor-
tnih plaket ter eno športno 
priznanje Občine Medvode. 
Razglasili so tudi športni-
co in športnika leta. Veliko 
športno priznanje so preje-
li veslač na divjih vodah Žan 
Jakše, smučarska tekača Ja-
nez Lampič in Anamarija 
Lampič, plesalec Jak Kav-
čič, plavalec Peter John Ste-
vens, nogometaš Filip Va-
lenčič, plesalke Lara Šlibar, 
Pika Vidic in Maša Hodak 
Jordan, badmintonist Miha 
Ivanič, strongman Matjaž 
Belšak in veteranski cestni 
kolesar Andrej Žavbi. Špor-
tno priznanje je prejel ožji 

organizacijski odbor Javne-
ga zavoda Sotočje in Špor-
tne zveze Medvode za festi-
val Medvode v gibanju. 

Med prejemniki velikega 
športnega priznanja so izbra-
li športnico in športnika leta 
2017. Pri športnici leta izbor 
ni bil težak. Ta naziv je prvič 
osvojila smučarska tekačica 
Anamarija Lampič, ki je bila 
lani najboljša tekačica na sve-
tu do 23 let, dosegla pa je tudi 

prvo zmago na tekmi svetov-
nega pokala v Pjongčangu. Na 
prireditvi je ni bilo, saj tekmu-
je na Kitajskem, priznanje pa 
je prevzela njena mami Anka 
Lampič, ki je dejala, da je Ana-
marija tega naziva zagotovo 
vesela in bo doma postavljeno 
na vidnem mestu. Težje delo 
je strokovni svet imel pri izbo-
ru najboljšega športnika. Prav 
tako prvič je na podlagi špor-
tnih rezultatov v letu 2017 ta 

naziv osvojil strongman Ma-
tjaž Belšak, dvakratni svetov-
ni rekorder v dvigu ročke z 
eno roko nad glavo in dvakra-
tni svetovni prvak v strongma-
nu in triatlonu moči (powerli-
ftingu). Leto 2017 je bilo zanj 
izjemno uspešno, visoke cilje 
pa ima tudi za naprej.

Športnika leta sta skladno 
s pravilnikom prejela tudi 
denarno nagrado, in sicer 
vsak po šeststo evrov.

Prvič Lampičeva in Belšek
Športnica in športnik lanskega leta sta smučarska tekačica Anamarija Lampič in strongman Matjaž 
Belšak. Oba sta ta naziv prejela prvič.

Športnika leta 2017 v Medvodah sta Anamarija Lampič (priznanje je prevzela njena mama 
Anka Lampič) in Matjaž Belšak. / Foto: Peter Košenina

Vilma Stanovnik,  
Jože Marinček

Jesenice, Kranj – Hokejisti 
moštva SIJ Acroni Jesenice 
so včeraj zvečer s prvo tek-
mo v Italiji proti Rittnu začeli 
polfinalno serijo Alpske lige. 
Ekipi igrata na tri zmage; 
druga tekma bo jutri v Pod-
mežakli, tretja v ponedeljek 
pa bo spet v gosteh. Morebi-
tna četrta bo v sredo na Jese-
nicah in morebitna peta v so-
boto pri Rittnu. V vlogo favo-
ritov Jeseničani sicer postav-
ljajo italijanske prvake, kljub 
temu pa verjamejo v presene-
čenje. »Ritten je eno najtro-
fejnejših italijanskih moštev. 
Ekipa je bolj izkušena kot 
naša, igra drugačen hokej. 

So favoriti, mi pa bomo nare-
dili vse, da jih presenetimo,« 
je o polfinalnih tekmecih de-
jal trener Jesenic Gaber Gla-
vič. »Paziti bo treba na proti-
napade pa tudi na prekinitve. 
Tu so močni. Imajo več izra-
zitih strelcev. Če bomo igra-
li v njihovi tretjini, smo zelo 
nevarni – in tu bomo lahko 
iskali svoje priložnosti,« je še 
povedal Glavič. Prvi plošček 
na sobotni tekmi bo vrgel do-
mačin in paraolimpijec Jer-
nej Slivnik.

V sredo pa so z letošnjo se-
zono zaključili hokejisti Tri-
glava. V domači dvorani so 
jih na tretji tekmi polfinala 
lige IHL premagali hokejisti 
zagrebškega Medveščaka, in 
sicer z rezultatom 5 : 3.

Jeseničani v boju za finale

Kranj – Jutri bo v španski Valencii potekalo 22. svetovno pr-
venstvo v polmaratonu. Tokrat bomo imeli Slovenci enega 
predstavnika, Rok Puharja. Član Atletskega kluba Triglav Kranj 
bo po uspešni pretekli atletski sezoni, v kateri je dvakrat iz-
polnil normo v maratonu (2;20:30) za evropsko prvenstvo v 
Berlinu, poizkušal to normo potrditi tudi v Španiji. Na prven-
stvu bo nastopilo 174 tekmovalcev. »Cilj tekme je izpolniti 
dve normi. Prva je za nastop na evropskem prvenstvu, druga 
pa je še nekoliko zahtevnejša. Gre za normo za uvrstitev na 
tekmo evropskega pokala v teku na deset kilometrov. Ta bo 
19. maja v Londonu na cesti, norma, ki jo je treba doseči v 
polmaratonu pa je 1;05:24. Rok se je kvalitetno pripravljal na 
tekmovanje dvanajst tednov. Z velikim veseljem čaka tekmo, 
saj meni, da so osebni rekord in tudi obe mednarodni normi 
realno dosegljivi,« je povedal Rokov trener Blaž Čadež.

Rok Puhar bo tekel tudi za normi

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Slovenska 
nogometna reprezentan-
ca se je na Brdu pri Kranju 
prvič zbrala pod novim se-
lektorjem Tomažem Kavči-
čem. Kavčič je sicer kot po-
močnik že delal v reprezen-
tanci s Srečkom Katancem, v 
vlogi selektorja pa je na prvih 
treningih poskrbel za neka-
tere spremembe. Kako bo 
to vplivalo na igro naše eki-
pe, bo moč videti že danes, 
ko se bodo naši nogometaši 

ob 20.45 v Celovcu na prija-
teljski tekmi pomerili z Av-
strijci. 

»Avstrijci imajo izvrstne 
posameznike, vendar mis-
lim, da smo mi kot ekipa 
močnejši. Gremo po zma-
go,« je pred odhodom v Ce-
lovec povedal levi bočni bra-
nilec Kranjčan Bojan Jokić, ki 

je v slovenski reprezentanci s 
kar 87 nastopi med najbolj iz-
kušenimi. Več nastopov ima-
ta le Valter Birsa in Boštjan 
Cesar, ki bo v torek proti Be-
lorusiji (danes naj ne bi igral) 
odigral še svojo zadnjo repre-
zentančno tekmo, ki bo nje-
gova 101. Slovenska nogome-
tna reprezentanca bo namreč 

po današnji tekmi 27. marca v 
Stožicah ob 20.15 odigrala še 
prijateljsko tekmo z Belorusi-
jo. »Boštjan je pravi vodja. Je 
zelo dober igralec, veliko je dal 
naši reprezentanci. Pogrešali 
ga bomo. Upam, da bodo Sto-
žice polne, da se bomo lahko 
dostojno poslovili od kapeta-
na,« pravi Jokić. Cesar je na-
mreč med trenutnimi igral-
ci v slovenski vrsti z desetimi 
zadetki tudi najboljši strelec 
skupaj s Timom Matavžem. 
Slovenski rekorder je še ved-
no Zlatko Zahovič s 35 goli.

Nogometaši z novim selektorjem
V začetku tedna se je na Brdu pri Kranju zbrala naša nogometna reprezentanca, ki jo danes čaka  
prvi nastop pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča.

Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši 
lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) pridobila 
eno mesto in je zdaj na 62. mestu.

Kranj – Plavalni klub Kranj bo jutri in v nedeljo organizator 
Mednarodnega plavalnega mitinga Pingvinček 2018. Tekmo-
vanje bo potekalo v olimpijskem bazenu v Kranju. Predtek-
movanja se bodo začela ob 9. uri, finalni nastopi pa ob 17. uri. 
Jutri ob 16. 45 bo tudi uradno odprtje tekmovanja.

Mednarodni plavalni miting Pingvinček

Jože Marinček

Kranj – Zaradi nastopa član-
ske nogometne reprezen-
tance bo tekmovanje v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telekom mirovalo. Bo pa 
potekalo tekmovanje v drugi 
in tretji ligi. Tako bodo dru-
goligaši odigrali srečanja 

dvajsetega kroga. Jutrišnje 
tekme se bodo začele ob 15. 
uri. Nogometaši Rolteka 
Dob bodo gostili ekipo Ja-
drana Dekani, nogometaši 
Kalcerja Radomlje pa bodo 
gostovali na Ptuju pri eki-
pi Drava Ptuj. Kot gostite-
lji pa bodo v nedeljo tekmo 
odigrali nogometaši Zarice 

Kranj, ki bodo ob 13. uri na 
igrišču športnega parka Za-
rica gostili Rogaško.

Pet tekem 16. kroga bodo 
jutri odigrali nogometaši v 
tretji slovenski nogometni 
ligi center. Ob 15. uri se bo 
na Jesenicah začel gorenj-
ski obračun med ekipama 
SIJ Acroni Jesenice in Sava 

Kranj. Ostale tekme se bodo 
začele ob 16. uri, srečali pa 
se bodo Ivančna Gorica – 
Šobec Lesce, Brinje Grosu-
plje – Bled Hirter in Bohinj 
– Tinex Šenčur. Tekma Ko-
menda – Arne Tabor 69 je 
prestavljena in jo bodo no-
gometaši odigrali v sredo, 
11. aprila.

Tekme le v drugi in tretji ligi
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Šenčur - Društvo Glas deže-
le je skupaj z gorenjskimi 
kmeti v ponedeljek v Šen-
čurju priredilo okroglo mizo 
Kako kislo bo mleko ob za-
ključku naslednje kmetij-
ske politike. »Ključno je, ko-
liko denarja si bomo mlekar-
ji v predpogajalskem obdob-
ju uspeli zagotoviti v skup-
ni kmetijski politiki 2021–
2027. Cene mleka na trgu 
zelo nihajo in se lahko zgodi 
hud zlom,« pravi Marko Do-
linar iz društva Glas deže-
le. Boji se, da mladi ne bodo 
več videli smisla v prevzemu 
kmetij, če ne bodo imeli za-
gotovljene eksistence.

Prof. dr. Stane Kavčič z Bio-
tehniške fakultete je v uvodu 
predstavil izhodiščni pred-
log modela neposrednih 
plačil po letu 2021, ki pod-
pira perspektivne družin-
ske kmetije, osnovno nače-
lo pa je nagrajevanje tiste-
ga, ki pridela več hrane za 
trg. »Vsa kmetijska gospo-
darstva s tržno proizvodnjo 
bi bila upravičena do plačil, 
bi pa nekoliko višje spod-
bude prejeli tam, kjer od 
kmetijstva živijo,« je pojas-
nil Kavčič. Osnovni predpo-
goj za pridobivanje spodbud 
bi bil status aktivnega kme-
ta. Z vrednotenjem po pro-
izvodnji hrane bi izločili tis-
te, ki zgolj pobirajo subven-
cije, je razložil. Izhodiščna 
vrednost tržne proizvodnje 
je lahko na primer najmanj 
500 evrov/ha, na območjih 
z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost (OMD) 
je dopustno znižanje na naj-
manj 200 evrov/ha. Dodatni 
kriterij je lastništvo vsaj 20 
odstotkov zemljišč, ki jih ob-
deluje kmetija, s strani čla-
nov kmečkega gospodinj-
stva. Posredno pa je doda-
tni kriterij tudi minimalna 
obtežba na kmetijah, ki ima-
jo v rabi travinje. Predlaga-
na spodnja meja je 0,2 gla-
ve velike živine (GVŽ)/ha v 

OMD-območjih, izven njih 
pa 0,5 GVŽ/ha. Za kmetije z 
razmeroma majhnimi povr-
šinami bi veljali poenostav-
ljeni pogoji,« je Kavčič nave-
del nekaj izhodišč.

»Menim, da se bo večina 
tržno usmerjenih kmetij vi-
dela v takem modelu, čeprav 
ni nikomur pisan direktno 
na kožo, in da je lahko do-
ber tudi za državo, čeprav 
pomeni precejšen prelom z 
dosedanjo usmeritvijo,« je 
dejal. Pričakuje sicer, da bo 
na koncu izbrana precej dru-
gačna rešitev, se pa boji, da 
bo razmeroma težavna za 
izvajanje ali pa ne bo doseg-
la svojega namena: »Ne de-
lam si utvar, da smo sposob-
ni doseči konsenz, ki bi na 
tem področju izčistil zateče-
no stanje – to pa vodi v na-
zadovanje in skorajda iz leta 
v leto manjšo samooskrbo s 
hrano v Sloveniji.«

Kavčičev predlog je Gene-
ralna direktorica Direkto-
rata za kmetijstvo na kme-
tijskem ministrstvu Tadeja 
Kvas Majer označila za zelo 
drzen: »Sporočilo Evropske 
komisije ne naslavlja sku-
pne kmetijske politike na 
način, kot je bila predstavlje-
na. Vsi ukrepi so proizvodno 
vezani, od aktivnega kmeta 
do osnovnega plačila. Verja-
mem, da vsi tukaj razmišlja-
te zelo podobno. Čeprav se 
govori, da bomo sami lahko 
ustvarili svojo prihodnost, 
to ne bo tako enostavno.« 

Držati se bodo morali pravil 
Svetovne trgovinske organi-
zacije, ki gre, je dejala, ravno 
v nasprotno smer: subvenci-
je so mišljene kot neke vrste 
stabilnost za kmetijo oz. tis-
to, česar kmet ne more dose-
či na trgu. Na ministrstvu so 
že pripravili različne delov-
ne skupine, v katere so po-
vabili nevladne organizaci-
je in naj bi v kratkem zače-
le delovati. Tako bodo sku-
šali poenotiti različne intere-
se, je dejala: »Najti moramo 
skupno pot, kaj želimo z na-
šim kmetijstvom narediti.«

Določiti prioritete

Tudi Tomaž Lisec, držav-
nozborski poslanec in pred-
sednik odbora za kmetijstvo, 
je poudaril, da bo treba izbra-
ti nekaj kmetijskih panog, ki 
jih bodo nato prioritetno za-
govarjali znotraj evropske-
ga kmetijskega prostora. Kot 
ugotavlja, želimo imeti raz-
vite mnoge kmetijske pa-
noge, a ne moremo biti sa-
mozadostni na vseh področ-
jih. Prof. dr. Kavčič pa meni, 
da postavljanje prioritetnih 
sektorjev ni stvar kmetijske 
politike, temveč je odvisno 
od naravnih danosti: »Nima 
smisla metati denarja v sek-
torje, kjer nimamo nobenih 
možnosti. Od tistih na od-
govornih položajih je tre-
ba zahtevati, da imajo svo-
je mnenje, ne pa da usta-
navljamo delovne skupine 

in komisije samo zato, da ni 
nihče odgovoren.«

Marko Dolinar iz društva 
Glas dežele je dejal, da je 
prav, da direktorici direk-
torata dajo jasno sporočilo, 
da je Kavčičev predlog dob-
ro izhodišče za nadaljnja po-
gajanja. Podporo njegovim 
usmeritvam so izkazali tudi 
na občnem zboru Govedo-
rejskega društva Kranj - Tr-
žič, je povedal predsednik 
Anton Šenk.

Kmet Tomaž Mis iz Zavr-
ha pod Šmarno goro je 
spomnil, da je leta 1991 Slo-
venija imela čez 76-odstotno 
samooskrbo, danes ni niti 
30-odstotna: »Pet tisoč aktiv-
nih kmetov ne more prežive-
ti 15 tisoč pasivnih kmetov, 
poleg tega je na področju slo-
venske kmetijske birokraci-
je več kot polovico ljudi in za-
vodov preveč. Treba bo zače-
ti delati, ne samo ustanavlja-
ti komisije in delati projekte, 
ki samo požrejo denar, kmet 
pa od tega nima nič.« 

Kdo je aktivni kmet

Navzoče je zanimalo tudi, 
na kakšen način se bo ugo-
tavljalo, kdo je aktivni kmet. 
Pristop samo glede na priho-
dek ni dovoljen, je pojasnila 
Kvas Majerjeva. »Zagotovo 
bo potrebno še kaj drugega, 
kar pa ni enostavno določiti. 
Marsikdo bo zaradi tega iz-
padel, marsikdo bo na novo 
vstopil.« Dejala je, da so pre-
dlagali, da bi delovno skupi-
no vodil Branko Ravnik, si-
cer direktor Kmetijsko-goz-
darske zbornice Sloveni-
je (KGZS). »Tam je največ-
ja različna populacija kme-
tijskih gospodarstev in znot-
raj njih je najtežje uskladiti, 
kdo je aktivni kmet,« je pove-
dala. Sporočilo evropske ko-
misije sicer opredeljuje pra-
vega kmeta kot tistega, ki se s 
kmetijstvom preživlja. 

Ivan Tičar, tudi predsednik 
sveta kranjske območne eno-
te KGZS, je vprašal, kako bo 
evropska komisija po no-
vem določila ovojnico. »To 
je zelo pomembno, sloven-
ski mlekarji ne morejo niko-
li biti tako veliki kot ostali v 
EU in mi smo že v startu, kar 
se tiče cenovne politike, po-
voženi,« je pristavil. Razpra-
va o večletnem časovnem fi-
nančnem okviru je predvide-
na maja, je odvrnila Kvas Ma-
jerjeva. »Ne vem točno, kako 
bo potekala zadeva, naše sta-
lišče je, da Slovenija ne sme 
izgubiti ovojnice, kot jo ima-
mo trenutno.« je dejala. So 
pa predvidevanja, da se bo 
ovojnica znižala, kot je dejal 
Lisec, po zadnjih informaci-
jah za od 10 do 15 odstotkov.

Kako kislo bo mleko
Na okrogli mizi v Šenčurju o ukrepih kmetijske politike po letu 2021, predlogu nagrajevanja kmetov, ki 
ustvarjajo tržno proizvodnjo, nacionalni ovojnici, ki naj bi se znižala za od deset do petnajst odstotkov ...

Prof. dr. Stane Kavčič Tadeja Kvas Majer 

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili govornikom na okrogli mizi. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Komenda – Hipodrom v Ko-
mendi bo ta konec tedna go-
stil 23. Spomladanski kme-
tijsko obrtni sejem, ki ga 
prireja Konjeniški klub (KK) 
Komenda. »Sejem je letos v 
precej zgodnjem obdobju, 
ker je že od vsega začetka na-
ravnan tako, da je spomladi 
pred veliko nočjo, jeseni pa 
prvi konec tedna v oktobru,« 
je v imenu organizatorjev 
povedal Andrej Žalar. 

Sejem, ki bo trajal do ne-
delje, se bo začel danes ob 
10. uri s strokovnim preda-
vanjem o varstvu vodnih vi-
rov pri uporabi sredstev za 
varstvo rastlin, ob 10.30 pa 
bo sledila predstavitev jav-
nih razpisov v okviru ukre-
pa Sodelovanje za učinko-
vitejši tehnološki razvoj in 
prenos znanj na kmetijska 
gospodarstva. Opoldne bo 
slovesno odprtje. Sejem bo 
odprl gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek skupaj 
s komendskim županom 
Stanislavom Poglajnom in 
predsednikom KK Komen-
da Lojzetom Lahom. Ta je 
pred dobrima dvema dese-
tletjema tudi ustanovil se-
jem, ki se je z začetnih 500 
kvadrantih metrov razširil 
na površino 50 tisoč kvadra-
tnih metrov. Odprtje bodo 
popestrili komendska god-
ba in mažoretke, Klapa Sta-
ri grad Lukovica in folklo-
risti Društva upokojencev 
Komenda. 

Na sejmu se bo predsta-
vilo več kot 650 razstavljav-
cev. »Razporejeni bodo v 
osmih razstavnih šotorih 
in na zunanjem prostoru, 
kjer je poudarek na kmetij-
ski mehanizaciji in dejavno-
stih, ki se pokažejo zunaj. 

Poudarek na spomladan-
skem sejmu je na kmetij-
stvu, na jesenskem pa tudi 
na podjetništvu, čeprav se 
tudi sedaj predstavljajo ne-
kateri podjetniki,« je pojas-
nil Žalar in dodal, da sejem 
postaja mednarodni. »Pred-
stavljajo se tudi razstavljav-
ci iz pokrajin izven sloven-
skih meja, iz Koroške, Hrva-
ške in Italije. Na odprtju pa 
bodo tudi gostje iz Novega 
Sada oz. Sremske Mitrovi-
ce. Komendski sejem je na-
mreč pred leti podpisal pis-
mo o nameri o sodelovanju s 
sejmom iz Sremske Mitrovi-
ce,« je razložil Žalar. Vse tri 
dneve bodo prikazovali var-
no delo z motorno žago. Jut-
ri in v nedeljo si bo možno 
ogledati razstavo pasemskih 
govedi: deset krav črno-bele, 
lisaste in rjave pasme ter tri 
teleta rdeče holštajn, lisaste 
in rjave pasme. Oba dneva 
ob 11. in 14. uri bodo živali 
tudi predstavili, v nedeljo ob 
15. uri pa bo avkcijska proda-
ja razstavljenih telet.  

Komendski sejem je v pri-
merjavi z drugimi sejmi v 
Sloveniji enakovreden oz. 
v nekaterih primerih celo 
prestižnejši, je prepričan 
Žalar. Zadnja leta ga v treh 
dneh obišče 60 do 70 tisoč 
obiskovalcev. Posebnost ko-
mendskega sejma v primer-
javi z drugimi je tudi, da obi-
skovalcem ni treba plačati 
parkirnine in vstopnine (z 
izjemo današnjega in jutriš-
njega večernega zabavnega 
programa). Znova bo mož-
no parkirati tudi v Poslovni 
coni Komenda, od koder bo 
na sejem in nazaj redno vo-
zil brezplačen avtobus. Se-
jem bo kot običajno vsi tri 
dni spremljal tudi zabaven 
glasbeni program.

Danes začetek 
sejma v Komendi
Odprl ga bo gospodarski minister Zdravko 
Počivalšek. Na 50 tisoč kvadratnih metrov velikem 
prostoru več kot 650 razstavljavcev.

Zbilje – Na vrtu pri delavnicah Skupnosti Barka v Zbiljah 
lahko jutri, v soboto, po 9. uri sodelujete pri pripravi vrta na 
setev, setvi ter izmenjavi izkušenj in semen. »Od 9. do 13. 
ure bomo z varovanci Skupnosti Barka, njihovimi starši in 
skrbniki obdelovali zemljo, širili vrt, pripravljali gredice za 
setev, sejali zgodnje posevke in izmenjavali izkušnje. Ob 13. 
uri pa bomo pojedli enolončnico, ki jo bodo skuhali v Barkini 
kuhinji. S seboj v izmenjavo prinesite domača semena, ki ste 
jih pridelali ali dobili,« so sporočili iz Društva Sorško polje, 
približajmo se naravi.

Priprava vrta na setev in izmenjava semen
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Bukovica – Kmetijska svetovalna služba Škofja Loka vabi na 
predavanje in praktični prikaz o sajenju in obrezovanju sad-
nega drevja ter pridelovanju jagodičevja, ki bo v četrtek, 29. 
marca, ob 9. uri v zadružnem domu na Bukovici, nato pa bo 
ob 11. uri sledil še praktični prikaz. Predavala bo specialistka 
za sadjarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto 
Andreja Brence. 

O sajenju sadnega drevja in pridelavi jagodičevja
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porni center, d. o. o., Kranj je 
objavila razpis za 4 prosta de-
lovna mesta, in sicer: 2 Vod-
ji projektov in 2 Pomočnika 
vodje projektov. Celotno be-
sedilo razpisa je objavljeno 
na spletni strani družbe BSC,  
d. o. o., Kranj  www.bsc-kranj.
si. Rok za prijavo je 3. 4. 2018. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Podjetje Filc 
ima v Sloveniji že osemde-
setletno tradicijo in tu želi-
jo tudi ostati. Sedaj tovarna, 
ki izvira iz Mengša, deluje 
še na dveh lokacijah, poleg 
Škofje Loke imajo obrat tudi 
v Lendavi. Toda možnost za 
gradnjo dodatnih objektov je 
samo v Škofji Loki. 

Podjetje Filc sicer izdeluje 
netkan tekstil, ki se uporab-
lja v gradbeni in zahtevni av-
tomobilski industriji. »Dela-
mo za zahtevne trge zahod-
ne Evrope, navzoči smo tudi 
v Vzhodni Evropi, Rusiji, ras-
temo v ZDA, prisotni smo po 
vsem svetu. Smo izrazito iz-
vozno usmerjeni, v Sloveniji 
je prodaja majhna,« je dejav-
nost podjetja predstavil nje-
gov direktor Anže Manfreda. 
Zlasti avtomobilska industri-
ja, za katero izdelujejo tako 
notranje dekorje kot mate-
rial za akustično izolacijo in 
filtre, je zelo konkurenčna in 

zahteva nenehno povečeva-
nje produktivnosti in razvoj 
novih tehnologij. »Če hočeš 
biti dober partner avtomo-
bilske industrije, moraš ve-
liko vlagati v tehnologijo in 
rast. Širiti se moramo zaradi 
pritiskov po zviševanju pro-
duktivnosti in iskanju novih 
izdelkov z višjo dodano vre-
dnostjo in tu je tudi razlog, da 
nameravamo zgraditi nove 
proizvodno-skladiščne pro-
store,« pojasni direktor.

Sedaj so na Trati trije, 
v njih sta po dve proizvo-
dni liniji, pravkar končuje-
jo gradnjo še enega manjše-
ga, ki ga nameravajo prevze-
ti čez kak mesec. S tem za-
dnjim so pozidali vsa zem-
ljišča, ki so jih doslej imeli 
na razpolago. Občini Škofja 
Loka primanjkuje ustrez-
nih zemljišč za razvoj go-
spodarstva. Zato se je Ob-
čina Škofja Loka pozitivno 
odzvala na potrebe Filca in 

pristopila k spremembam 
in dopolnitvam občinske-
ga prostorskega načrta, ki 
bodo omogočale nadaljnji 
razvoj podjetja. Potrebuje-
jo od šest do devet hektarjev 
zemljišč, na katerih bodo 
lahko zgradili do šest doda-
tnih modulov. Graditi želijo 
na tem območju, in ne kje 
drugje, da je vsa dejavnost v 
okviru neke zaključene celo-
te, kar omogoča učinkovito 
in racionalno delovanje. 

V času razgrnitve pro-
storskega načrta so prire-
dili dan odprtih vrat za ob-
čane, z okoliškimi krajev-
nimi skupnostmi pa iska-
li dogovor, ki bi bil v oboje-
stransko zadovoljstvo. Za-
radi obsežnosti posega je 
bilo v sklopu priprave spre-
memb in dopolnitev OPN 
izdelano tudi okoljsko poro-
čilo, ki je poseg obravnavalo 
predvsem s področja vpliva 
na zdravje ljudi ter posega-
nja na gozd in na kmetijska 
zemljišča. Rezultati okolj-
skega poročila, ki jih je s pri-
dobljenim mnenjem o ustre-
znosti na podlagi mnenj pri-
stojnih soglasodajalcev potr-
dil tudi Direktorat za strate-
ško presojo vplivov na okolje 
na Ministrstvu za okolje in 
prostor, negativnih vplivov 
posega ne predvidevajo. Na 
pomisleke (predvsem starej-
ših) prebivalcev tega obmo-
čja, da bodo zidali na kmetij-
skih zemljiščih, odgovarja-
jo, da so pridobili soglasja 25 

Širijo se zaradi rasti proizvodnje
V podjetju Filc, ki je prvo tovarno na Trati zgradil pred desetimi leti, leta 2012 pa v Škofji Loki dogradil tudi poslovno stavbo, 
nameravajo širiti svojo dejavnost. S tem namenom se v občini Škofja Loka spreminja tudi prostorski načrt.

Na Trati ima Filc sedaj tri proizvodne in skladiščne module, zgradili naj bi jih še šest. 

državnih institucij, med nji-
mi tudi ministrstva za kme-
tijstvo in gozdarstvo. Sled-
nje pri tem zahteva, da se na-
mesto zemljišč, ki bodo pozi-
dana, najdejo stavbna zem-
ljišča, ki se bodo spremenila 
nazaj v kmetijska. Občina je 
za to poskrbela. 

V Filcu, kjer so minulo 
leto sklenili z 80 milijonov 
evrov prometa in zaposluje-
jo 315 ljudi, poudarjajo tudi 
pomen ostajanja tovrstne 
dejavnosti v Sloveniji. Gre 
za čisto dejavnost brez emi-
sij hrupa, odpadnih voda in 
onesnaževanja zraka. Gre 
tudi za kvalitetna delovna 
mesta, ki zahtevajo veliko 
znanja. Načrtovana širitev 
proizvodnje predvideva še 
240 novih delovnih mest. 

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Dežel-
ne banke Slovenije (DBS) 
bodo na skupščini 30. mar-
ca v osrednji točki dnevne-
ga reda obravnavali poročila 
o lanskem poslovanju banke 
in sklepali o predlogu upora-
be bilančnega dobička. Ban-
ka je ob koncu lanskega leta 
nekaj več kot tri milijone 
evrov bilančnega dobička, 
po predlogu uprave in nad-
zornega sveta pa naj bi ga 
846 tisoč evrov oziroma 20 
centov na delnico nameni-
li za izplačilo dividend, pre-
ostalega pa bi razporedili v 
druge rezerve iz dobička. Na 

dnevnem redu skupščinske-
ga zasedanja so tudi spre-
membe in dopolnitve statu-
ta, med drugim predlagajo, 
da bi nadzorni svet štel do 
šest članov, za mandatno ob-
dobje 2018–2020 pa naj bi 
izvolili tudi dva nova člana 
nadzornega sveta: Simona 
Kolenca in Viktorja Lenče-
ta. Delničarja KD Kapital in 
KD Group, ki imata v banki 
14,87-odstotni lastniški de-
lež, sta k predlaganim skle-
pom dala nasprotne predlo-
ge. Tako predlagata, da bi 
uprava seznanila delničarje 
tudi z informacijami o pre-
jemkih članov organov vo-
denja in nadzora v družbi 

in v odvisnih družbah v letu 
2017, da bi za izplačilo di-
vidend namenili še enkrat 
več bilančnega dobička, kot 
predlagata uprava in nad-
zorni svet, to je 40 centov 
na delnico, in da bi s spre-
membami in dopolnitvami 
statuta določili šestčlanski 
nadzorni svet.

Koliko dobička za dividende
Uprava in nadzorni svet Deželne banke Slovenije predlagata dvajset centov 
dividende na delnico, delničarja KD Kapital in KD Group pa še enkrat višjo.

Skupina Prva in Prva 
osebna zavarovalnica sta 
po izpolnitvi odložnih 
pogojev postali 8. marca 
lastnici 25 odstotkov 
plus ene delnice Deželne 
banke Slovenije.

Simon Šubic

Kranj – V Združenju Frank 
so razočarani nad nedavno 
odtegnitvijo podpore vlade 
predlogu zakona o popra-
vi krivic kreditojemalcem v 
švicarskih frankih. Po mne-
nju vlade je zakon neprime-
ren za nadaljnjo obravna-
vo v parlamentu, ob tem pa 
predlaga druge možnosti re-
ševanja problematike – ali 

mediacijo med bankami in 
kreditojemalci ali pa vloži-
tev kolektivne tožbe. 

V Združenju Frank od-
govarjajo, da je vlada s svo-
jim mnenjem pokazala, da 
ne ve, kaj počne ministrstvo 
za finance, sicer ne bi pre-
dlagala nadaljevanja poga-
janj, ki so jih banke zapusti-
le, ko se je izkazalo, da v po-
stopkih mediacije ne bodo 
mogle zadostiti kriterijem 

za izpolnitev pojasnilne 
dolžnosti. Ob tem opozarja-
jo, da je bil v okviru pogajanj 
v pripravi tudi sporazum, ki 
bi ga morali uskladiti le še 
glede vprašanja, kdo od pri-
zadetih kreditojemalcev bi 
bil upravičen do konverzije, 
vendar so banke na tej toč-
ki pogajanja zapustile. Gle-
de predloga kolektivne tožbe 
pa opozarjajo, da gre za po-
polnoma nov pravni institut 
v Sloveniji, za katerega se ne 
ve, kako se bo v praksi obne-
sel, kako dolga bo pravda ter 
način financiranja tožbe. 

Razočarani nad vlado
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Škofja Loka – Škofjeloški policisti so po prejeti prijavi v torek 
obravnavali mladoletnika, ki naj bi na javnem mestu razka-
zoval orožje. V postopku so ugotovili, da je imel mladenič 
pri sebi imitacijo orožja, ki so mu ga zasegli, proti kršitelju 
pa so uvedli prekrškovni postopek. Za prekršek se namreč 
šteje tudi nošenje, razkazovanje ali uporaba imitacije orožja, 
če se zaradi tega drugi počutijo ogrožene ali vznemirjenje. 
Predpisana globa znaša slabih 209 evrov.  

Vznemirjal z imitacijo pištole

Kranj – Gorenjski prometni policisti so ta teden iz prometa 
izločili tovorno vozilo, ki je bilo občutno preobremenjeno. Pri 
tehtanju se je namreč pokazalo, da je na priklopnem vozilu 
največja dovoljena osna obremenitev prekoračena za 34 od-
stotkov; za zadnji dve osi je dovoljena teža 18 ton, prekoračena 
pa je bila za več kot šest ton. Voznika, ki je prevažal material 
iz izkopa, so policisti oglobili z 900 evri, podjetje pa s 3000 
evrov, stekel pa je tudi prekrškovni postopek. 

Preobremenjeno tovorno vozilo

Simon Šubic

Kranj – Na sredinem nada-
ljevanju sojenja zakoncema 
Rajku in Doroteji Sjekloča 
in zdravniku Matjažu Bun-
cu zaradi očitanih poslov-
ne goljufije in overitve laž-
ne listine v zvezi z neizve-
denim projektom rehabili-
tacijskega centra ob domu 
starostnikov Taber v Šmar-
tnem pri Cerkljah je sodni-
ca Andrijana Ahačič ugoto-
vila, da v sodnem spisu ne-
pojasnjeno manjka približ-
no sto strani dokumentov. 
Gre predvsem za dokumen-
tacijo Odvetniške pisarne 
Mužina, Žvipelj in partner-
ji, ki je pri pripravi projek-
ta pomagala tako v novou-
stanovljeni družbi KNRC 
kot tudi Občini Cerklje. So-
dišče bo zdaj preverilo, kam 
je izginila manjkajoča do-
kumentacija. Na zadnji 
obravnavi so sicer zasliša-
li odvetnika Aleksija Muži-
no in cerkljanskega župana 

Franca Čebulja, obramba 
obtoženih pa je pozvala to-
žilko Helgo Dobrin, naj na 
podlagi do sedaj izvedenega 
dokaznega postopka umak-
ne obtožnico. 

Odvetnik Aleksij Mužina 
je razložil, da je pomagal pri 
zagotavljanju javnopravnih 
pogojev, pod katerimi je ob-

čina svoje zemljišče v druž-
bo KNRC vložila kot stvar-
ni vložek v vrednosti 109 ti-
soč evrov. Pojasnil je, da je 
župan Čebulj ves čas zah-
teval pravna varovala, da 
družba KNRC zemljišča ne 
bi mogla odtujiti ali zastavi-
ti, kar so med drugim zago-
tovili z določilom, da je za 

odtujitev premoženja pot-
rebno soglasje vseh druž-
benikov. Ob tem je zatrdil, 
da občina ob kasnejšem iz-
stopu iz družbe ni utrpe-
la nobene škode, v projek-
tu pa tudi ni zaznal ničesar 
spornega.

Cerkljanski župan Franc 
Čebulj, ki je bil najprej 

tudi med obtoženimi, za-
radi zastaranja kazenske-
ga pregona pa ima zdaj sta-
tus priče, je kritično spre-
govoril o ravnanju Gorenj-
ske banke, zaradi katere je 
po njegovem propadel si-
cer dober projekt. »Druž-
bo KNRC smo ustanovili na 
predlog Andreja Širclja, ki 

zdaj skoraj nič ne ve, prav 
čudno je, da se sploh spom-
ni, da je bil zaposlen v Go-
renjski banki,« je dejal žu-
pan. Kot je pojasnil, je Šir-
celj na sestankih omenjal 
možnost pridobitve kredita 
ob pogoju, da je za projekt 
že na voljo zemljišče, iz tega 
razloga pa je občina nazad-
nje tudi vstopila v KNRC. 
A banka si je na koncu pre-
mislila, kar je zgodbo ne-
upravičeno pripeljalo celo 
na sodišče, je dejal župan. 
»Mislim, da je bilo tu v igri 
precej politike, tudi v relaci-
ji do mene. Gorenjska ban-
ka je obljubila tudi denar za 
občinski projekt doma sta-
rostnikov Taber, pogodba je 
bila celo že usklajena, pa je 
tudi nikoli nismo podpisali. 
Hvala bogu smo dom staro-
stnikov kljub vsemu zgradi-
li in še danes sem hvaležen 
Deželni banki, s katero smo 
se kasneje razmeroma hit-
ro dogovorili za kredit,« je 
še poudaril Čebulj. 

V sodnem spisu manjka sto strani
Na sojenju zaradi domnevnih nepravilnosti pri načrtovanju medicinskega centra v Šmartnem so 
ugotovili, da v sodnem spisu manjka sto strani dokumentacije. Župan Franc Čebulj kritičen do banke. 

Simon Šubic

Ljubljana – Pritožbeni senat 
ljubljanskega višjega sodi-
šča je v torek obravnaval pri-
tožbi Sande Alibabić in Mir-
zana Jakupija, ki so ju 28. 
septembra lani spoznali za 
kriva več kaznivih dejanj, ki 
so pripeljala do smrti dve-
letne deklice 4. julija 2016. 
Kranjsko okrožno sodišče je 
zaradi zanemarjanja mlado-
letne osebe in surovega rav-
nanja, petih povzročitev lah-
ke telesne poškodbe, treh ka-
znivih dejanj hude telesne 
poškodbe in povzročitve po-
sebno hude telesne poškod-
be, ki je imela za posledico 
smrt otroka, Alibabićevi iz-
reklo enotno kazen 23 let za-
pora, soobtoženemu Jakupi-
ju pa 21 let zapora. Obema 
so zaradi ponovitvene nevar-
nosti podaljšali tudi pripor. 
Predsednica senata višjega 
sodišča Maja Baškovič je na-
povedala, da bo odločitev iz-
dana v pisni obliki.

Sodišče: deklico trpinčila 
v sostorilstvu

Kranjsko sodišče je lani 
ugotovilo, da sta obtožena 
zadnje pol leta dekličinega 
življenja z njo zavestno su-
rovo ravnala in jo trpinčila. 

Povzročala sta ji telesne in 
duševne bolečine in nela-
godje. Med drugim sta jo 
redno v stanovanju puščala 
samo ali s psom, večino časa 
je morala prebiti v svoji sobi, 
deklice v zadnjih mesecih 
nista zadostno hranila in je 
zato začela hujšati, opušča-
la sta skrb za njeno higieno, 
prav tako pa je kljub slabe-
mu zdravstvenemu stanju 
nista peljala k zdravniku. 
Sodišče je tudi pritrdilo očit-
kom tožilstva, da sta s svojim 

ravnanjem deklici med dru-
gim na telesu povzročila šte-
vilne vbodnine z iglo, udar-
nine, podplutbe, cigaretno 
opeklino, zlome reber in 
ključnice ter kronični hema-
tom možganov zaradi udar-
cev v glavo. Najhujše dejanje 
pa se je zgodilo konec junija, 
ko sta deklici z udarci hudo 
poškodovala glavo in med 
drugim povzročila akutni 
hematom možganov, zaradi 
katerega je deklica 4. julija 
2016 umrla v ljubljanskem 

kliničnem centru. Kazniva 
dejanja sta storila v sosto-
rilstvu, pri čemer je eden od 
obtoženih deklici zadajal po-
škodbe, drugi, ki jo je bil dol-
žan zaščiti, pa je to dopuščal, 
je ugotovilo prvostopenjsko 
sodišče. 

Obramba: ni znano, kdo 
je kaj storil

Medtem ko je kranjsko 
okrožno tožilstvo sodbo oce-
nilo za pravilno, zakonito, 

prepričljivo in natančno, pa 
ji obrambi obeh obtoženih 
oporekata iz več razlogov. 
Odvetnica Darja Roblek, za-
govornica Alibabićeve, je v 
torek na višjem sodišču opo-
zorila, da sta psiholog in iz-
vedenec psihiatrije pri prvo-
obtoženi ugotovila, da ne 
čuti empatije do svojih otrok 
oz. je ta zelo zmanjšana. Ob-
rambi se zato postavlja vpra-
šanje, kako naj mati zara-
di svojih specifičnih in su-
bjektivnih lastnosti, na ka-
tere nima vpliva, sploh za-
zna in razume svojo garan-
tno dolžnost zaščititi svoje-
ga otroka v enaki meri kot 
mati, ki nima težav z empa-
tijo. Po njenem gre v tem pri-
meru za objektiven element, 
ki ga mora sodišče upošteva-
ti in pretehtati. Roblekova je 
podvomila tudi o pravilnosti 
ugotovitve prvostopenjske-
ga sodišča, da je šlo za so-
časno ravnanje obtoženih, 
saj v vrsti dejanj nista mog-
la ravnati sočasno, ker je bil 
eden od njiju v službi. 

Jakupijev zagovornik Da-
mjan Pavlin je sodbi očital 
številne pomanjkljivosti, ki 
pa so po njegovem zgolj pos-
ledica nejasnih, nekonkreti-
ziranih in nesklepčnih očit-
kov tožilstva. Problematizi-
ral je predvsem nerazrešeno 

vprašanje, kaj konkretno 
je Mirzan Jakupi storil in v 
katerih primerih je dopus-
til, kar je storila Alibabićeva. 
Sodišče se je sicer postavilo 
na stališče, da ni nujno na-
vesti, kdo od njiju je v posa-
meznem primeru protiprav-
no ravnal s storitvijo in kdo z 
opustitvijo, a odvetnik meni, 
da je s tem kršena individu-
alnost kazenske odgovorno-
sti vsakega posameznika, 
gre pa tudi za kršitev ustav-
nih pravic. Pavlin je ob tem 
opozoril, da tako on kot tudi 
odvetnica Roblekova izhaja-
ta iz ocene, da sta bila nju-
na klienta obsojena zara-
di opustitve, in ne storitve. 
Poudaril je še, da v sodbi ni 
opredeljeno, katere garan-
tne dolžnosti je Jakupi kršil 
in v kakšni vlogi jih je kršil. 
Po njegovem namreč obto-
ženega ni možno šteti za de-
kličinega očima, saj se je od 
nekdanje žene razvezal šele 
sredi junija 2016, kar je veli-
ka ovira, da bi se dotedanjo 
njegovo zvezo z Alibabićevo 
lahko štelo za zunajzakon-
sko skupnost. Na koncu je 
odvetnik zaprosil pritožbe-
ni senat, če bo ta pritožbo 
zavrnil, naj Jakupija kaznu-
je za opustitveno ravnanje in 
mu s tem odmeri tudi milej-
šo kazen. 

Odvetnica Alibabićeve tudi o empatiji
Obramba Jeseničanke Sande Alibabić, lani obsojene zaradi nasilne smrti njene dveletne hčerke, je na višjem sodišču kot razlog za pritožbo na sodbo navedla 
tudi odsotnost empatije do otrok. 

Odvetnica Darja Roblek (levo) je višje sodnike pozvala, naj pri razsojanju o pravilnosti 
sodbe prvostopenjskega sodišča upoštevajo tudi ugotovitve psihiatra in psihologa, da 
obtožena Sanda Alibabić (desno) ne čuti empatije do otrok. / Foto: Gorazd Kavčič

Obtoženi Rajko Sjekloča je na zadnji obravnavi 
poudaril, da mu še vedno ni znano, česa ga v tej zadevi 
sploh obtožujejo in kaj je bilo v projektu protipravnega: 
»Še danes trdim, da ta projekt nima nobenih posledic, 
saj nihče nikogar ne toži ali obtožuje, razen te 
nesmiselne prijave Gorenjske banke.« 

Simon Šubic

Ljubljana – Državnotožilski 
svet je v ponedeljek za vodjo 
Specializiranega državnega 
tožilstva (SDT) v naslednjem 
šestletnem mandatu potrdil 
Harija Furlana, ki je bil edini 
kandidat in je SDT vodil že 
v letih 2012–2018, po izteku 
mandata februarja letos pa 
je vodenje začasno prevze-
la njegova namestnica Darja 

Šlibar. Čeprav je postopek 
imenovanja stekel že avgu-
sta lani, je pravosodni mini-
ster Goran Klemenčič pred-
log za imenovanje Furlana 
pripravil šele pred kratkim. 
Na ministrstvu so pojasnili, 
da je minister čakal na novi 
Državnotožilski svet, ki je v 
vmesnem času v celoti za-
menjal svojo sestavo in je 
imel ustanovno sejo šele ko-
nec lanskega leta. 

Furlanu nov mandat
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Od petka do petka
Samo še tekoči posli vlade, grozili 
dosedanjemu guvernerju banke 
Boštjanu Jazbecu. Stran 14

Po svetu
V nedeljo so na volitvah v Rusiji 
za predsednika znova izvolili 
Vladimirja Putina. Stran 19

Multikulti
Kranjčan Jan Kus živi in deluje v 
svetovnem džezovskem središču 
New Yorku. Stran 20

Ana Šubic

Pred materinskim dne-
vom, ki bo v nedeljo, smo 
se pogovarjali s Kranjčan-
ko Darjo Ovsenik, ki z mo-
žem Tomažem in petimi ot-
roki živi v Tenetišah. Ko sta 
po treh letih truda že skoraj 
obupala, da bosta starša, se 
jima je v manj kot petih le-
tih rodilo pet otrok, od tega 
dvakrat dvojčka. Najstarejši 
je šestletni Nace, sledita šti-
riletna Bine in Jakob, pred 
letom in pol pa sta se jima 
rodila še Cene in Matevž. 
»Včasih me kdo vpraša, ali 
imam vrtec, pa tudi če ima-
va otroke vsak iz prejšnjega 
zakona. Nekemu gospodu 
je nekoč celo padla vrečka iz 
rok, ko nas je štel,« se v sme-
hu spominja 36-letna Darja.

Ko sem vas povabila k po-
govoru o materinstvu, ste 
najprej poudarili, da boste 
zelo iskreni ...

»Res je. Zdi se mi, da je ma-
terinstvo zelo idealizirano, 
sploh na družabnih omrež-
jih. Povsod je vse fino, a če 
smo iskreni, bo vsaka mama 
povedala, da ima tudi zelo 
temne trenutke. Nekatere se 
soočajo s poporodno depre-
sijo, pri meni sicer te ni bilo, 
so pa drugi problemi, vzgoj-
ni na primer. Pa napor. Med 
mojimi otroki je tako malo 
starostne razlike, da so tudi 
po štirje pokonci v eni noči. 
In ko ne spiš že šest let, se 
ti to nekje pozna, najprej na 
telesu, potem pa malo še na 
psihi, ker ne moreš več op-
timalno delovati. Biti mama 
je lepo poslanstvo, a nam je 
tudi težko. Po rojstvu otroka 

se spremeni odnos med par-
tnerjema, postaneš mama, 
v življenju se odprejo nove 
kategorije, morda odkri-
ješ nove talente pa tudi svo-
je senčne plati. Otrok prine-
se ranljivost v žensko. Ni vse 
tako zelo lepo, sploh že hočeš 
biti še naprej idealna v službi, 
vzdrževati partnersko zvezo 
in biti supermama. Vse sku-
paj pač ne gre.«

Vaša pot do materinstva ni 
bila enostavna … 

»Z možem prva tri leta nis-
va mogla imeti otrok. Ker 
umetni oploditvi nisem nak-
lonjena, sem si rekla, da bo 
moje poslanstvo pač drugje. 
A kmalu po tej odločitvi se je 
najavil prvi otrok, po dvajsetih 
mesecih pa še dvojčka, ki sta 
bila zelo zahtevna in sta nama 
še vedno velik izziv. Kar na-
enkrat sem imela tri otroke v 
plenicah. V prvih mesecih ni-
koli ni bilo dovolj parov rok, 
nikoli dovolj spanca, imela 
sem temne trenutke, včasih je 
bilo že kar nevzdržno. No, po 
treh letih sva se odločila še za 
enega otroka. Prvi pregled je 
potrdil, da bosta zopet dvojč-
ka. Zelo me je bilo strah, a sva 
si rekla, da če nama je tako na-
menjeno, sva očitno sposob-
na. Zase imam sicer občutek, 
da nisem tako močna oseba, 
a verjamem, da so mi vsi ti ot-
roci in tudi hudi, včasih že kar 
ekstremni napori namenjeni, 
da bi postala bolj močna. Pod 
črto je vse zato, da bi zares (z)
rasli kot osebe.«

Kako je videti vaš vsakdan?
»Dobro je, da sem doma. 

Dopoldne skušam čim več 
postoriti, kolikor se da ob 

mlajših dvojčkih, ki sta z 
mano doma, ker sicer vse po-
čaka na večer. Popoldne smo 
vsi skupaj. Ko Tomaž pride iz 
službe, ga vsi 'naskočijo', do-
stikrat se niti sleči ne more, 
tudi o kavi lahko samo sanja. 
Starejši trije otroci imajo že 
zadolžitve: pobirajo kokoš-
ja jajčka, pospravljajo poso-
do, vozijo drva ... Rada bi, da 
čim prej spoznajo, da je treba 
nekaj narediti, da se imamo 
skupaj dobro, pa čeprav se za-
radi tega tudi prepiramo.«

Pa vse zmorete sami ali ima-
te tudi pomoč?

»Mnoge mamice jo tež-
ko sprejmejo, tudi sama sem 
težko prerasla to. Sram nas je 
najeti nekoga, da nekaj nare-
di namesto nas. Zakaj pa ne? 
S tem veliko doprinesemo k 
odnosom. Doma sem osta-
la prav zaradi odnosov. Pet ot-
rok je zahtevno vzgajati že, če 
sem doma, kaj šele, če bi pri-
hajala iz službe vsa utrujena. 
Na prihod drugih dveh dvojč-
kov sem se bistveno bolj prip-
ravila, malo manj kot eno leto 
sem imela pomočnico za ob-
časno pomoč v gospodinjstvu, 
v šolo na Trsteniku sem nekaj 
mesecev šla občasno po kosilo. 
Mami mi je veliko pomagala, 
še vedno ima enkrat tedensko 
mlajša dvojčka, da se lahko 
pripravljam za kakšen projekt. 
Ker če ne poskrbim tudi zase, 
sem tečna mama. Tu delamo 
največje napake. Kako naj se 
mama razdaja, če je izmozga-
na, neprespana, utrujena do 
smrti?«

Kako vi nabirate nove moči?
»Včasih sem baterije pol-

nila s telovadbo in plesom, a 

sem se od tega morala pos-
loviti, sem pa sedaj ugotovi-
la, da me v resnici to sploh 
ni polnilo. Nove moči na-
biram v pogovornih skupi-
nah za mamice in ženske, ki 
smo jih zasnovale v Medge-
neracijskem centru Kranj, 
ena, bolj krščanska, pa delu-
je tudi v Tenetišah. Podpo-
ra med ženskami je zelo po-
membna, veliko bolj boga-
to živim, odkar imam te kro-
ge, kjer se počutim sprejeto 
in lahko tudi kaj dam. Koli-
ko mam mi reče, da ko jim 
je najhuje, pomislijo name. 
Vsaki odvrnem, naj se ne 
primerja, ker je moj svet po 
svoje težek, njen pa spet dru-
gače. Ni vse samo v številu 
otrok, ti so lahko zelo različ-
ni. Opažam tudi veliko krizo 
partnerskih odnosov, zato 
sem se lotila še tečajev, kjer 

s pari delamo na odnosu. 
Pravkar sem odvodila prve-
ga na Vrhniki, je pa tesno po-
vezan tudi s plesom v paru, 
ki naj bi partnerja še bolj po-
vezal. Ta čas imam tudi veli-
ko motivacije za obnavljanje 
plesnega znanja v družab-
nih plesih in za svojo strast: 
swing ples. Želim si še bo-
lje razumeti interakcijo med 
plesalcema, kar potem pre-
našam na odnos.«

Ste diplomirana slovenist-
ka in geografinja, kruh ste si 
služili z novinarstvom. Kot 
mama treh otrok ste še ho-
dili v službo, sedaj ste osta-
li doma. Je bila odločitev tež-
ka?  

»Bila je spontana, se mi ne 
zdi, da bi se sploh kaj dos-
ti odločala. V bistvu je bilo 
tako: če bi imela še četrtega 

otroka, bi bila odločitev tež-
ja, ker pa je prišel hkrati še 
peti, niti ni bilo pomislekov. 
Če so ti odnosi pomembni, ti 
drugega ne preostane. Tudi 
Tomaž pravi, da je zelo mir-
no, odkar sem doma. Kar pa 
še ne pomeni, da zvečer ni-
sem utrujena. Prvič v življe-
nju sem brezposelna, a še ni-
koli v življenju nisem ime-
la toliko dela! Marsikdo me 
tudi vpraša, kako nam to fi-
nančno znese. Ne vem. Mis-
lim, da se vedno da še kaj zra-
ven delati, da je dela po sve-
tu dovolj. Vedno se da tudi 
bolj skromno živeti. Marsi-
kaj prihranim, ker sama pe-
čem kruh, delam jogurte, 
skuto. Kupujem rabljene ob-
leke, pa se mi zdi, da sem bo-
lje oblečena kot prej. Lahko 
nekaj vzameš kot problem 
ali pa kot izziv.«

Materinstvo tudi idealizirano
Mamica petih otrok Darja Ovsenik iskreno o materinstvu, ki je, kot ugotavlja, nekaj najlepšega, a tudi idealiziranega. Ni vse tako lepo, sploh če hoče ženska 
obenem biti supermama, idealna v službi in partnerski zvezi, pravi Darja, ki ne skriva, da je sama imela tudi zelo temne trenutke …

Darja in Tomaž Ovsenik sprva nista mogla imeti otrok, nato pa sta se v manj kot petih  
letih razveselila petih. Malčki, od tega dvakrat dvojčka, so stari od leta in pol do šest let. 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Vladi prenehal mandat

Predsednik vlade Miro 
Cerar je v torek državni zbor 
seznanil s svojim odsto-
pom, s tem pa je prenehal 
mandat tudi celotni vladi, 
ki bo do izvolitve nove opra-
vljala le še tekoče posle. Po 
Cerarjevih besedah je do-
sedanje delo vlade ustvari-
lo pogoje, da njegova načel-
na gesta odstopa ne prina-
ša nobenih dramatičnih ne-
varnosti, ampak odpira pov-
sem normalen, demokrati-
čen postopek iskanja no-
vega družbenega soglasja. 
Napovedal je še, da bo vla-
da tudi med opravljanjem 
tekočih poslov storila vse za 
zaščito interesov države in 
državljanov v NLB, medtem 
ko se bo pogajanj s sindikati 
morala lotiti nova vlada. 

Vlada za zaščito NLB 
na Hrvaškem

Vlada je v sredo SDH kot 
njegova skupščina naloži-
la, da mora v NLB zagotovi-
ti spoštovanje sklepa vlade, 
da izpolnjevanje sodb hrva-
ških sodišč glede prenese-
nih deviznih vlog ni zakoni-
to, ter izvedbo ukrepov, da se 
prepreči oz. omeji možnost 
izterjav NLB na Hrvaškem. 
Ministrica za finance Mate-
ja Vraničar Erman je poja-
snila, da je vlada ponovila 

stališče, sprejeto v letu 2015 
in februarja letos, da izpol-
njevanje sodb hrvaških so-
dišč glede prenesenih de-
viznih vlog nekdanje Lju-
bljanske banke ni skladno s 
slovenskim pravnim redom 
in mednarodnimi pogodba-
mi, ki sta jih sklenili Slove-
nija in Hrvaška. Kot je še po-
vedala, je NLB že zmanjša-
la obseg premoženja na Hr-
vaškem. Glede predloga za 
spremembo ustavnega za-
kona, ki sta ga vložila SDS 
in NSi, se je vlada načelo-
ma strinjala, da podpira vse 
ukrepe, ki pomenijo zašči-
to slovenskega premoženja, 
vendar pa ima glede predlo-
ga še nekaj strokovnih vpra-
šanj, ki jih bo naslovila na 
ustavno komisijo DZ. 

Grožnje odhajajočemu 
Jazbecu

Guverner Banke Sloveni-
je Boštjan Jazbec je bil v po-
nedeljek dokončno potrjen 
za člana enotnega odbora 
za reševanje bank v okviru 
evropske bančne unije. Jaz-
bec je v zadnjih dneh preko 
SMS-sporočil na službeni 
telefon prejel tudi več gro-
ženj, celo njegovim otro-
kom, zato je policijo zapro-
sil za zaščito, do katere je 
upravičen po uredbi o varo-
vanju določenih oseb, pro-
storov, objektov in okolišev 
objektov, ki jih varuje po-
licija. »O storilcih nočem 

ugibati. Si pa upam trdi-
ti, da sem trn v peti zlasti 
vsem, ki so s sanacijo izgu-
bili denar,« je dejal Jazbec, 
ki je prepričan, da je bila 
bančna sanacija leta 2013 
potrebna zaradi nepravo-
časnega in napačnega od-
ziva vlad v letih od 2008 do 
2012, zlasti ker niso upo-
števale pozivov k nujnim 
dokapitalizacijam največ-
jih državnih bank.

Policija kupuje helikopter

Ministrstvo za notranje 
zadeve je objavilo razpis za 
nakup in vzdrževanje no-
vega transportnega heli-
kopterja policije. Ocenje-
na vrednost javnega naro-
čila za nakup in dobavo he-
likopterja ter usposablja-
nje posadke je 15 milijonov 
evrov z DDV, za vzdrževa-
nje plovila za prvi dve leti 
pa milijon evrov z DDV. 
Ob morebitnem povečanju 
naročila s sklenitvijo ane-
ksa k pogodbi je prva po-
stavka lahko vredna največ 
19,5 milijona evrov, druga 
pa 1,3 milijona evrov. To bo 
prvi nakup helikopterja za 
slovensko policijo po letu 
2007, predvidena pa je na-
bava zmogljivega in večjega 
transportnega helikopter-
ja z vso opremo za reševa-
nje in medicinsko opremo 
za oskrbo in prevoz pones-
rečencev, je poročala Tele-
vizija Slovenija.

Droga v odpadnih vodah

Evropska raziskava od-
padne vode je pokazala, da 
Ljubljana sodi med evrop-
ska mesta z največ koka-
ina in droge MDMA (eksta-
zi) v odpadnih vodah, saj se 
je med 56 evropskimi mesti 
iz 19 držav po količini koka-
ina uvrstila na enajsto mes-
to, po količini MDMA pa na 
trinajsto. Merili so tudi pri-
sotnost amfetamina v odpa-
dnih vodah, kjer se je Lju-
bljana znašla na 34. mestu, 
medtem ko metamfetami-
na v njenih odpadnih vodah 
niso našli. Namen raziskave 
je proučevanje uporabe dro-
ge med prebivalci. Po na-
vedbah Milana Kreka z Na-
cionalnega inštituta za jav-
no zdravje za časnik Dnev-
nik se koncentracija kokaina 
in MDMA v odpadnih vodah 
v večini mest močno poveča 
ob koncih tedna, prisotnost 
MDMA celo za dvakrat, kar 
je mogoče povezati z zabava-
mi, na katerih se uporabljata 
kokain in MDMA.

Nastopila je pomlad

Čeprav zimske tempera-
ture in sneg marsikje po ni-
žinah tega ne kažejo, pa se je 
v torek na severni zemeljski 
polobli začela koledarska 
pomlad. Prvi pomladni dan 
sovpada z enakonočjem, 
po katerem dnevi postajajo 
daljši od noči. 

Vladi prenehal mandat
Po seznanitvi državnega zbora z odstopom predsednika vlade Mira Cerarja je vlada začela opravljati samo 
še tekoče posle. Dosedanjemu guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Jazbecu so grozili po telefonu.

Predsednik vlade Miro Cerar je v torek poslance seznanil z 
odstopom, ki ga je označil kot načelno gesto. / Foto: arhiv GG 

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je v ponedeljek 
seznanil policijo z grožnjami, ki jih od neznanca prejema na 
službeni telefon. / Foto: arhiv GG

Policija je objavila javno naročilo za nov transportni 
helikopter z opremo za reševanje in prevoz bolnikov. 

Slovenci v zamejstvu (604)

Pesem povezuje Slovence
Kako prav je imel pokoj-

ni koroški zborovodja in 
skladatelj Pavel Kernjak, 
ko je sonarodnjakom polo-
žil na srce, da »bomo žive-
li, dokler bomo peli«. Če je 
kaj značilnega za nas, Slo-
vence, še posebej za tiste, ki 
so ostali za mejami naše dr-
žave, je to pesem. To doka-
zujejo številne prireditve, 
ki jih organizirajo naši so-
narodnjaki na tujem, dve pa 
še posebej izstopata. 

Prva je leta 1973 začeta Ko-
roška poje. Letošnja je bila v 
začetku marca v celovškem 
Domu glasbe, posvečena pa 
je bila 110. obletnici rojstva 
dr. Franceta Cigana, duhov-
nika, vzgojitelja mladih, zbi-
ratelja in zapisovalca starih 
pesmi, skladatelja in zbo-
rovodje. Nič neobičajnega 
ni, da je imel dr. Cigan do 

slovenske pesmi poseben 
odnos. Rojen je bil v Prek-
murju, kjer je bila slovenska 
beseda pogosto na preizkuš-
nji. Druga pa je pevska ka-
ravana Primorska poje. Le-
tošnja je 49., na 32 koncer-
tih pa poje blizu 200 zborov 
iz Primorske in Italije, kjer 
živijo Slovenci. Primorska 
je začela prepevati v začet-
ku marca, zadnji koncert pa 
bo v nedeljo, 22. aprila. Na 
letošnjem pevskem potova-
nju se še posebej spominja-
jo skladateljev Brede Šček, 
Vinka Vodopivca in Mirosla-
va Vilharja. Vinko Vodopi-
vec je ikona primorskega pe-
tja in ni zbora, da ne bi imel 
v programu vsaj ene od nje-
govih pesmi. Vilhar pa nam 
je zapustil besedilo za Lipo, 
ki jo je uglasbil Davorin Jen-
ko, sam pa je med številnimi 

znanimi pesmi uglasbil Po 
jezeru bliz' Triglava …

Eden od koncertov letoš-
nje prireditve Primorska 
poje je bil v nedeljo na Trbi-
žu. Na njem ni pela samo Pri-
morska, ampak tudi Koro-
ška. Predstavljali so jo Moški 
pevski zbor Vinko Poljanec 
iz Škocjana pri Klopinjskem 
jezeru pod vodstvom Fran-
ca Starca, vokalna skupina 
Svrž pod vodstvom Aleksa 
Šusterja in mešani pevski 

zbor Bilka iz Bilčovsa pod 
vodstvom Dominika Jurce. 
Primorsko pa so zastopali 
Ženska vokalna skupina Je-
zero Doberdob, Ženski pev-
ski zbor Spodnja Idrija, Moš-
ki pevski zbor Izola in Meša-
ni pevski zbor Brnistra Pobe-
gi. Trbiški koncert je bil ne-
kaj posebnega. Predstavnik 
Slovenskega kulturnega sre-
dišča Planika Rudi Bartaloth 
je povedal, da na Trbižu že 15 
let na takih koncertih skupaj 

pojejo Primorci in Korošci. 
Pesem tudi na tak način po-
vezuje Slovence. Taki kon-
certi so za Kanalsko dolino 
še važnejši tudi zato, ker slo-
venščina v javnosti in v šolah 
ni uradno priznana, koncer-
ti pa kažejo, da sta sloven-
ska beseda in pesem v Ka-
nalski dolini še živi. Največ 
zaslug za to imata Sloven-
sko kulturno središče Plani-
ka in Združenje don Mario 
Černet.

Na nedeljskem koncertu Primorska in Koroška pojeta na Trbižu je pel tudi mešani pevski 
zbor Bilka iz Bilčovsa na Koroškem pod vodstvom Dominika Jurce.

Jože Košnjek
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Življenje je 
večno iskanje 
novih dram

ivan cankar 
Hlapci 
Slovensko narodno gledališče 
Drama Ljubljana

saša pavček 
Pod snegom 
Mini teater Ljubljana

avtorski projekt 
Stenica 
Prešernovo gledališče Kranj 
in Mestno gledališče Ptuj

Hlapci so izšli leta 1910, v hipu povzročili 
škandal in ogorčene odmeve, cenzura 
je prepovedala uprizoritev na odru. 
Uprizorjeni so bili šele po Cankarjevi 
smrti, leta 1919, najprej v Trstu, potem 
pa še v Zagrebu in 11. decembra v 
Ljubljani, na odru današnje Drame. Vse 
do danes je ta drama s pomenljivim 
naslovom paradigmatično besedilo, s 
katerim označujemo politične razmere 
in odnos do oblasti. Cankarjeva kritična 
diagnoza naroda še zmeraj provocira 
in vsakokratna uprizoritev je tudi 
svojevrsten odgovor nanjo.

Dramsko besedilo Pod snegom v 
trikotniku med hčerjo, njenim ljubimcem 
in materjo obravnava medčloveške 
odnose in psihološke sence vsakega 
posameznika. Gre za intimno zgodbo, 
polno strasti in ljubezni, ki človeka 
doleti, ne da bi se sam odločil zanjo. 
Dialogi so napisani v privzdignjeni verzni 
obliki. Za dramatiko Saše Pavček so 
značilni motivi stigme, obremenjenosti 
s tujci, prešuštva, odsotnosti enega od 
staršev. Njen jezik je vse kaj drugega 
kot običajen, včasih močno zvrstno 
in narečno zaznamovan, včasih 
privzdignjeno poetičen.

Globalizacija in kapitalistično tržni 
sistemi ter ameriška pop kultura se 
širijo v vse kotičke sveta. Kako se je 
posameznik, mali človek znašel in 
preživel v sistemih preteklosti in kako 
nas je vrtinec zgodovine peljal naprej, 
dokler nas ni izpljunil na obalah naše 
sodobnosti? Kako gledalcu približati 
idejno moč ironično-satiričnega odnosa 
do človeka in družbe? Najti moramo nove 
časovne in prostorske okvire utelešanja 
sedanjosti. Sedanjost moramo na novo 
aktualizirati. Tako Stenica Majakovskega 
postane naša.

28
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Spet se veselimo pomladi in novega Tedna 
slovenske drame, ki je tokrat že osemin-
štirideseti po vrsti. Naključje je hotelo, 
da se časovno naslanja na praznovanje 
krščanske velike noči, kar lahko pogra-
bimo tudi kot nekakšno programsko iztoč-
nico. Trpljenje in vstajenje sta stalnici sle-
hernega človeškega življenja, prav tako 
tudi našega grenko-sladkega gledališkega 
vsakdanjika. Smo družbeno kritični in 
bomo takšni tudi ostali. To tudi vam pola-
gamo na srce že v otvoritveni predstavi 
letošnjega Tedna, ki nosi pronicljiv naslov 
Zrno soli. Gre namreč za slovensko-bo-
sansko koprodukcijo, v kateri se sprašu-
jemo: smo si res tako različni?

Naša življenja vodi človeška 
intima in ta je pač enaka na vseh koncih 
sveta, pa naj bodo razlike navzven še tako 
velike. Prepoznavanje razlik med uprizori-
tvami dramskih predlog je bilo tudi letos 
v rokah selektorice mag. Tee Rogelj, ki 
je v svojem izboru izpostavila izvirnost, 
duhovitost, svežino in nove perspektive 
znanih zgodb. Vedno znova se navdušu-
jemo nad neverjetno gledališko produkcijo 
na podlagi slovenskih dramskih predlog, 
ki smo ji priča in ki nam z zrnom soli v 
glavi, včasih plašno, drugič predrzno, 
nastavlja ogledalo. Nam, našim lastnim 
in tujim odnosom, strahovom, preganja-
vicam, blaznostim ... Življenje je pač večno 
spreminjanje, iskanje novih izkušenj, novih 
ljudi, novih strasti ... novih dram.

Gledališče jih vestno spremlja in 
zapisuje. Iskanje lastne resnice in svo-
jega mesta v svetu določa vsebino vseh 
naših in vaših dram. Ponujamo vam toliko 
vznemirjenja, kolikor ste ga pripravljeni 
sprejeti. Ne moremo biti vsako leto boljši 
in večji, ker gledališke produkcije ne 
gre meriti s tekočim trakom proizvodnje 
mehaničnih avtomobilskih delov. Naš kruh 
je trd in vsako leto tanjši, vendar se tru-
dimo za vas in kljubujemo mačehovskemu 
odnosu matere države, dragi gledalci in 
gledalke. S tem zavedanjem presegamo 
svoje skromne finančne in kadrovske 
zmožnosti. Verjamemo, da boste to opa-
zili in tudi letos znali ceniti.

Druženje z vami je za vse nas, ki s srcem 
in dušo ustvarjamo slovensko gledališče, 
izjemno dragoceno. Ostanite nam zvesti. 
Dobrodošli! ×

Mirjam Drnovšček 
Direktorica

16
pet

⚐ Layerjeva hiša Umetniška rezidenca: Scenografija
Med 16. in 26. marcem

23
pet

🕘🕘 10.00 ⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

Delavnica dramskega pisanja 
Med 23. in 27. marcem, mentor: Mateusz Atman

24
sob

🕘🕘 19.00
20.30
22.30

⚐ Mini teater 
Ljubljana

Vzkrik! – 2. Festival dramske pisave
kud Krik in Javni sklad rs za kulturne dejavnosti

25
ned

🕘🕘 17.30
19.00
20.30

⚐ Mini teater 
Ljubljana

Vzkrik! – 2. Festival dramske pisave 
kud Krik in Javni sklad rs za kulturne dejavnosti

26
pon

🕘🕘 17.30
19.00
20.30

⚐ Mini teater 
Ljubljana

Vzkrik! – 2. Festival dramske pisave 
kud Krik in Javni sklad rs za kulturne dejavnosti

27
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🕘🕘 20.00 ⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

Slovesno odprtje 48. tsd 
in podelitev nagrad zdus

Sledi
70'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

neda r. bric
Zrno soli ali Vse najboljše, Marina! 
Narodno gledališče Tuzla, BiH, in pg Kranj

🕘🕘 21.45 ⚐ pg Kranj - foaje Afterparty

28
sre

🕘🕘 17.00 
180'

⚐ sng Drama 
Ljubljana

ivan cankar
Hlapci 
sng Drama Ljubljana

🕘🕘 19.00 ⚐ pg Kranj - foaje vesna furlančič valentinčič 
Sama pred obličjem smrti 
Predstavitev nove knjige izbranih dram

🕘🕘 21.00 ⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

evald flisar
Akvarij 
Gledališče Theater im Keller, Gradec, Avstrija

29
čet

🕘🕘 17.00 
75'

⚐ Stolp Škrlovec saša pavček
Pod snegom 
Mini teater Ljubljana

🕘🕘 20.00
70'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

simona hamer
Razglednice ali Strah je od znotraj votel, 
od zunaj pa ga nič ni 
sng Drama Ljubljana

🕘🕘 21.30 ⚐ Stolp Škrlovec Afterparty
Natriletno kolobarjenje s praho

30
pet

🕘🕘 17.00 ⚐ Stolp Škrlovec Slovensko gledališče na robu in ob robu
Okrogla miza
Društvo gledaliških kritikov in teoretikov Slovenije 

🕘🕘 20.00
130'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

avtorski projekt
Stenica 
pg Kranj, Mestno gledališče Ptuj

31
sob

🕘🕘 17.00
60'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

slavoj žižek
Trojno življenje Antigone 
apt Novo mesto, Cankarjev dom Ljubljana

🕘🕘 19.30
75'

⚐ sng Drama 
Ljubljana

dušan jovanović
Zid, jezero 
sng Drama Ljubljana

02
pon

🕘🕘 20.00
90'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

rok vilčnik - rokgre
Ljudski demokratični cirkus Sakešvili 
Gled. akademija Nissan nativ Studio Jeruzalem, izr

🕘🕘 21.45 ⚐ pg Kranj - foaje Afterparty

03
tor

🕘🕘 18.00 ⚐ Stolp Škrlovec Bralne uprizoritve 
dramskih besedil študentov agrft

🕘🕘 20.00
120'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

ustvarjalci predstave
Človek, ki je gledal svet 
Slovenko mladinsko gledališče

04
sre

🕘🕘 17.00 ⚐ slogi Ljubljana Dan nominirancev
Predstavitev dramskih besedil 
nominiranih za nagrado Slavka Gruma

🕘🕘 20.00
50'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

pia brezavšček, barbara krajnc avdić, 
saška rakef
Idealna 
škuc gledališče, Mesto žensk

05
čet

🕘🕘 20.00 ⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

evald flisar
Enajsti planet 
Gledališče Naye Natua, Kolkata, Indija

06
pet

🕘🕘 18.00 
40'

⚐ Stolp Škrlovec zala dobovšek, nina šorak, tin grabnar, 
asja kahrimanović babnik
Nekje drugje 
Lutkovno gledališče Ljubljana

🕘🕘 19.00
160'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

gregor strniša
Ljudožerci 
Drama sng Maribor

🕘🕘 22.00 ⚐ pg Kranj - foaje Afterparty

07
sob

🕘🕘 18.00 ⚐ Stolp Škrlovec evald flisar
Nora Nora 
International Centre of Theatre Projects, 
Theatre Centre RusArt, Moskva, rus

🕘🕘 20.00
90'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

rok vilčnik - rokgre
Ljudski demokratični cirkus Sakešvili 
sng Drama Ljubljana

🕘🕘 21.30 ⚐ Stolp Škrlovec Afterparty
Same babe

08
ned

🕘🕘 10.00 ⚐ pg Kranj - foaje 4. strokovno srečanje oblikovalcev maske

🕘🕘 20.00
90'

⚐ Prešernovo 
gledališče Kranj

po besedilih gregorja strniše
Slovenska popevka 
Slovensko mladinsko gledališče, 
cudv Dolfke Boštjančič, Draga

Sledi Sklepna slovesnost 48. tsd 
in podelitev nagrad

10
tor

🕘🕘 18.00 ⚐ slogi Ljubljana Bralna uprizoritev besedila 
nagrajenega mladega dramatika

april



Letošnji festival poziva: 
»Živi in pusti živeti!«

Mag. Tea Rogelj 
Selektorica programa

dušan jovanović 
Zid, jezero 
Slovensko narodno gledališče 
Drama Ljubljana

ustvarjalci predstave 
Človek, ki je gledal svet 
Slovensko mladinsko gledališče

gregor strniša 
Ljudožerci 
Drama slovensko narodno 
gledališče Maribor

Jovanovićeva »celovečerna enodejanka«, 
prvič uprizorjena v ljubljanski Drami leta 
1989, je nenavadno, silovito besedilo na 
meji več žanrov, ki gledalca dobesedno 
posrka v svet svojih skrivnosti. Dogajanje 
je postavljeno v dnevno sobo, ki sta 
jo zakonca Rudi in Lidija že davno 
pregradila z zidom, zdaj pa vsak svojemu 
obiskovalcu pripovedujeta o dramatičnih 
dogodkih izpred štirinajstih let, ki so 
usodno zarezali v njuno življenje in ga za 
vselej spremenili.

Človek, ki je gledal svet je avtorski 
projekt, ki za osnovo jemlje občutek, 
da konec sveta ni samo apokalipsa, 
ki tam nekje čaka, da se bo zgodila, 
ampak je vseprisoten v mikrokozmosih 
ljudi, družin, posameznikov brez glasu 
in mesta v svetu, ki se premika tako 
hitro, da praktično že miruje. Občutek, 
da se pelješ po dolgi dolgi cesti z 
avtomobilom, ki mu zmanjkuje goriva, 
avto vozi, goriva ni, cilja ni, postajališča 
ni. Avto pa kar pelje in pelje. Še malo 
potrpimo pa bo bolje. Še malo, še malo 
pa bo bolje. Pa je apokalipsa resnično 
stvar prihodnosti?

Ljudožerci so verzna drama enega najbolj 
samosvojih in izpovedno najmočnejših 
slovenskih pesnikov in dramatikov 
Gregorja Strniše (1930–1987). Sredi 
vojne vihre si revna družina, ki je na begu 
zaradi kanibalizma, poišče skrivališče 
in bivališče v zapuščeni kapeli. Ples 
ironizirane ljudožerske klovnijade, 
kjer plesalce za roke (in za vrat) držijo 
potrebe polnih trebuhov, izdaj, laži, 
mesenega poželenja in grabežljivosti, 
konča smrt s svojim rekviemom: »Kar ste 
gledali, bi lahko bilo. / Morda je bilo. / 
A eno drži kot kamenkost: / na moj ples 
boste vsi prišli nekoč.«
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Sprašuje: Smilja Štravs

Selektorica letošnjega Tedna 
slovenske drame mag. Tea 
Rogelj se je morala v minulem 
letu povsem posvetiti slovenski 
gledališki produkciji, si ogledati 
skoraj vse, kar je v tem času 
nastalo na gledaliških odrih te 
države, da je nazadnje lahko 
naredila izbor.

Ocenjevalci potice, na primer, 
med pokušanjem srkajo radensko ali 
vodo, da nevtralizirajo okuse, ocenje-
valci vina prigrizujejo bel kruh. Kakšne 
taktike uporabljate vi, da pri ogledu to-
likšnega števila predstav ostanete zbra-
ni, da se vam prizori v glavi povsem ne 
pomešajo?
Nekoliko pri tem pomagajo izkušnje. Kot 
gledalka imam za seboj kar dolgo kilome-
trino, kar pomeni, da imam tudi dobro 
gledalsko kondicijo. Vendar imate prav: 
tudi kilometrina ne pomaga, če si približno 
trikrat do štirikrat na teden v gledališču. 
Vedeti morate, da gledališka sezona traja 
deset mesecev, gledališča pa ne sprem-
ljam le kot selektorica tsd, temveč si 
ogledam tudi druge uprizoritve, zato brez 
sprotnih zapiskov ne gre. Po ogledu vsake 
uprizoritve sem si torej zabeležila, kaj me 
je v njej pritegnilo ali zmotilo, posebno-
sti v dramaturškem in režijskem pristopu, 
kateri igralci so izstopali, kakšen ritem je 
predstava imela, v kakšni korelaciji je bila z 
dramsko ali literarno predlogo in podobno. 

Kot poglavitna kriterija pri izbo-
ru ste navedli kompleksnost in dovrše-
nost uprizoritev. Bi lahko bolj natančno 
razložili, kaj ste imeli pri tem v mislih? 
Katere elemente mora imeti predstava, 
da ustreza kriterijem?
Hm, če želimo speči dobro potico, zados-
tujejo kakovostne sestavine, natančno sle-
denje preizkušenemu receptu, nekaj izku-
šenj in primerna pečica. Če se na podoben 
način lotimo uprizoritve, uspeh še zdaleč 
ni zagotovljen. Ne, pravzaprav je povsem 
nepredvidljiv. Umetnost ni matematika, 
ne deluje samo na razumski ravni, zato jo 
je težko definirati in zato je presoja o njej 
zmeraj subjektivna. In v tej nepredvidlji-
vosti, v tem, da uživamo v samem procesu 
ustvarjanja, da si upamo tvegati, je ena 
njenih največjih draži. Ko sem še delala 
v teatru – petnajst let sem bila drama-
turginja v novogoriškem gledališču – smo 
večkrat pozno v noč razpravljali, kaj je tis-
to, zaradi česar je neka predstava prese-
žna, druga pa ne, kaj naredi uprizoritev 
vrhunsko. Moj prijatelj, igralec Ivo Barišič, 
je nekoč dejal, da nad dobro predstavo visi 
»vprašaj«, in moram reči, da se strinjam 

z njim. Menim, da vrhunsko umetnost za-
znamuje »odpiranje«, da ne ponuja odgo-
vorov, temveč gledalca vodi v razmišljanje, 
vživljanje, podoživljanje, čustvovanje, ga 
provocira in postavlja na preizkušnjo nje-
gove sodbe in svetovni nazor. Ne živimo 
v časih, ko bi še lahko po brechtovsko 
verjeli, da bomo z gledališčem revoluci-
onarno preoblikovali svet, a še vedno, v 
to sem prepričana, velja Hamletova mi-
sel, da gledališče drži človeku in družbi 
ogledalo. Prepričana sem, da je vloga 
gledališča in umetnosti sploh, da širi med 
ljudmi strpnost, da nam pomaga razumeti 
svet, tudi tisti njegov del, ki ni ukrojen po 
nas, po naših merilih. Da se nas, tako ali 
drugače, dotakne. Vendar pa tega učinka 
gledališča ne moremo objektivno izmeriti, 
ta vtis je izrazito subjektiven. Seveda pa 
obstaja tudi bolj oprijemljiv instrumentarij 
za presojanje, ki pa le delno zajema upri-
zoritev, saj izhaja pravzaprav iz poznavanja 
obrti. Pomembno je, kako ambiciozno so 
ustvarjalci zastavili projekt in kako do-
sledni so bili pri njegovi izpeljavi, koliko 
drznosti in raziskovanja so si pri tem pri-
voščili, kako je režiser ali avtor koncepta 
združil različne odrske in dramske elemen-
te, ali je znal voditi igralca, ali dejanje teče 
ali zastaja, ali predstavo odlikuje usklaje-
na ansambelska igra, kako so posamezni 
igralci razumeli in podali svoj lik, ali upri-
zoritev – če temelji na dramskem besedilu 
v običajnem pomenu besede – predlogo 
nadgrajuje ali pa nehote opozarja na njene 
šibkosti, v kolikšni meri je zvesta avtorju in 
v kolikšni se od njega odmika, kateri vidiki 
predloge so ustvarjalce še zlasti zanimali, 
ali uprizoritev nagovarja gledalca …

Letos je Cankarjevo leto, spomi-
njamo se stote obletnice njegove smrti. 
V tekmovalni program ste uvrstili Can-
karjeve Hlapce v izvedbi sng Drama Lju-
bljana. Je to predstava, ki bo aktualna 
tudi čez naslednjih sto let?
Gledališče je umetnost, ki živi v času in je 
kot takšna času zavezana in podvržena. 
Zato vsaka uprizoritev prej ali slej zastara, 
če ne zaradi drugega, ker se spreminjajo 
umetniški in estetski trendi, način igre, 
odrska tehnologija. Če pa ste imeli v mis-
lih Cankarjevo dramsko predlogo, ne dvo-
mim, da bo čez sto let še zmeraj aktualna. 
Cankar se v Hlapcih namreč ne posveča 
muhi enodnevnici, v resnici mu ne gre za 
predstavitev te ali one konkretne politične 
opcije, temveč obravnava občečloveške 
teme, kot so homo politicus, večni anta-
gonizem med idealističnim, uporniškim 
posameznikom in konformistično večino, 
občutek krivde, izhajajoč iz nezmožnosti 
biti hkrati zvest svojim prepričanjem in 
svojim najbližjim … V tem je Cankar kla-
sičen in zato so njegovi Hlapci še zmeraj 
živi in bodo tudi čez sto let.

Kakšne predstave ima rado slo-
vensko občinstvo? Bi lahko na podlagi 
izkušenj oblikovali nekakšen nacionalni 
dramski okus, če zanemariva izključno 
komercialne komedije?
Ne, tega ne zmorem in ne znam. Okus gle-
dalcev je pogojen z vzgojo in šolanjem, s 
knjigami, ki jih (ne) berejo, z vedno bolj 
rumenimi mediji, z resničnostnimi šovi, 
družbenimi omrežji in YouTubom, ki 
vplivajo na naše dojemanje in zmožnost 

koncentracije, z družino in skupnostjo, ki 
jima pripadajo, s populizmom v politiki, 
s pomanjkanjem časa in še marsičem … 
Preveč dejavnikov je, da bi si upala izpe-
ljati zaključke. Poleg tega živimo v dobi 
globalizma, kar pomeni, da se okus slo-
venske publike verjetno približuje okusu 
občinstva kakšne druge dežele. Morda 
bi lažje govorili o specifičnosti občinstva 
posameznih gledališč – slednja s krajšo 
ali daljšo tradicijo in z bolj ali manj pre-
poznavno repertoarno politiko soobliku-
jejo gledalca, pritegnejo določen krog 
ljudi. Slovensko mladinsko gledališče, na 
primer, ima povsem drugače profilirano 
publiko kot Mestno gledališče ljubljansko, 
Prešernovo gledališče Kranj drugače kot 
Slovensko ljudsko gledališče Celje, Mestno 
gledališče Ptuj drugače kot Mini teater.

Izpostavili ste sezono v Drami, 
ki jo je zaznamovala serija slovenskih 
dramskih besedil. Če bi vi sestavljali 
program, recimo za Prešernovo gleda-
lišče Kranj, katera dramska besedila bi 
izbrali, na podlagi česa bi se odločali?
Nikakor se ne bi želela lotiti česa takšne-
ga, kot je umetniško vodenje gledališča! 
Težaven  posel, ki posrka celega človeka, 
pa še hvaležen mu za to ni prav nihče. Za 
vse polome je kriv, za uspehe pa nikoli 
zaslužen. Ni čudno, da skoraj vsi ume-
tniški vodje prej ali slej začno sanjariti, 
da bi delali kot knjižničarji ali arhivarji, 
upravljali planinsko kočo ali pa pasli čre-
do ovac, se osamili od nikoli zadovoljne, 
zato pa nadvse zahtevne človeške srenje. 
No, bolj zares: umetniški vodje morajo pri 
oblikovanju repertoarja upoštevati odnose 
v ansamblu, finančne, kadrovske in orga-
nizacijske zmožnosti gledališča, potrebe 
in zahteve občinstva, misliti na to, katera 
vloga je v igralčevem življenjskem obdobju 
zanj primerna ter koristna za njegov ra-
zvoj, skrbeti za umetniško rast ansambla, 
spremljati morajo domačo in tujo drama-
tiko ter gledališko produkcijo. Zahtevno in 
ustvarjalno delo, ki zahteva veliko preda-
nosti, znanja, širine, poznavanja lokalne 
skupnosti ter širše družbeno-politične 
situacije in razumevanja medčloveških 
družbenih odnosov.

Če poskušate na osnovi vsega, 
kar ste videli, izluščiti bistvo, potegniti 
rdečo nit, kakšen se vam zdi naš svet, 
kot ga interpretira letošnji tsd?
Včasih se mi iskanje rdečih niti takšnega 
izbora zdi nekoliko nasilno. Rdeča nit fe-
stivala je »slovenska drama«, pa naj gre 
za klasično dramsko formo v običajnem 
pomenu besede ali za t. i. postdramski 
pristop, za sodobni politično angažiran 
projekt, slovensko kanonsko besedilo ali 
poetično intimno dramo. Zato na to vpra-
šanje ne znam odgovoriti ali pa sem nanj 
morebiti že odgovorila – tako vsaj upam 
– ko ste me povprašali o merilih za izbor 
uprizoritev. Na festival sem uvrstila upri-
zoritve, ki razpirajo vprašanja, »odpirajo«, 
provocirajo, raziskujejo in odstirajo, tako 
na vsebinski kot na slogovni ravni, tako 
na razumskem kot na čustvenem nivoju. 
Predstave, ki nam vsaka na svoj način go-
vorijo: »Živi in pusti živeti!« Ki se sprašuje-
jo o našem položaju v svetu in nam vedno 
znova zastavljajo davno vprašanje: Quo 
vadis, Homo? ×



Nominirana besedila 
za nagrado Slavka Gruma

Žirija v sestavi literarna zgodovinarka in teatrologinja mateja 

pezdirc bartol (predsednica), dekan Akademije za gledališče, 

radio, film in televizijo ul tomaž gubenšek, dramaturginji vilma 

štritof in klavdija zupan ter literarni teoretik in zgodovinar 

igor žunkovič je izmed prispelih besedil nominirala tri, ki se 

potegujejo za nagrado Slavka Gruma.

1

2
V kriminalni drami o zelo intimnih rečeh 
tri sestre pospravljajo stanovanje pokoj-
ne mame. Črne vreče za smeti, s kate-
rimi se sorojenke lotevajo naloge, se 
polnijo s predmeti, ozračje pa s spomini 
in dolgo potlačenimi zamerami, ki zasta-
nejo zgolj zaradi soočenja z neznanim 
predmetom – barvno kričečimi dvodel-
nimi kopalkami. Vdor neznanega antago-
nistično nastrojeno sestrsko fronto za 
trenutek poenoti proti skupnemu sov-
ražniku, toda razkritje družinskih skriv-
nosti jih dokončno postavi na nasprotne 
bregove. Kljub morbidnim okoliščinam 
dogajanje v drami prepričljivo preha-
ja med trenutki naivne otroške fasci-
nacije in iskrene sestrske ljubezni do 
nespravljivega sovraštva z vsemi odten-
ki navezanosti, prijateljstva, ljubezni, 
nezadovoljstva, razočaranja in jeze. 

vinko möderndorfer 
Sestre

Dramsko besedilo nosi podnaslov 'ljube-
zenska drama'. Ikonična klasična dram-
ska lika iz Shakespearjeve tragedije se 
reinkarnirata v povsem vsakdanji osebi, 
v mlada človeka zdajšnjih imen in pro-
venienc, v sodobna dramska subjekta. 
Njuni družini nista sprti, sprto z njuno 
iskreno mlado ljubeznijo pa je vse soci-
alno okolje. Besedilo ga prikaže brez-
kompromisno, kot vidi in doživlja svojo 
situacijo mlada generacija: brezpravno, 
stisnjeno med mlinska kamna, ki ubi-
jata njune preproste želje in hotenja. 
Na eni strani je to zbirokratiziranost, ki 
posameznika obravnava in ga sistem-
sko stigmatizira z izdelanimi logaritmi za 
zaznavanje napak in odstopanj – to ga 
dela nezaposljivega in nekoristnega – in 
med socialno, eksistenčno in eksistenci-
alno stisko. Razmere, v katerih se kljub 
trudu za dobro znajdeta, ju pahnejo na 
rob kriminala in na socialno dno. 

vinko möderndorfer 
Romeo in Julija
sta bila begunca

Protagonistka monodrame je 
Pikapolonica Zmagoslava Marjetica 
Nogavička – torej Pika Nogavička. Ta je 
za razliko od legendarne otroške junaki-
nje zgodb Astrid Lindgren, tukaj nasto-
pajoče kot Pikina svetovalka z zavoda za 
zaposlovanje, »zrasla«. Prav odraščanje 
je osrednja tema drame, vključno z razo-
čaranimi otroškimi sanjami, s telesnimi 
spremembami in socialnimi obvezno-
stmi. Že v prvih stavkih ne izvemo le, da 
je Pika zrasla, temveč, da je 'odrasla', 
da pege prekriva s pudrom, nosi visoke 
pete in nogavice iste barve ter živi v gar-
sonjeri. A besedilo ne ostane pri začetni 
melodramatski zasnovi, ki bi igrala le 
na čustveno noto. Vseskozi slutimo tudi 
Pikino notranjo premišljenost in obenem 
razburjenost, negotovost in izgublje-
nost, ki ne tvorijo le s hormoni napolnje-
nega najstništva, ampak eksistencialno 
bistvo sodobnega človeka.

3 rok vilčnik - rokgre 
Večja od vseh

Male zgodbe vsakdanjika

Dr. Mateja Pezdirc Bartol 
Predsednica žirije 

predsednica žirije za nagrado 
Slavka Gruma in nagrado za 
mladega dramatika dr. Mate-
ja Pezdirc Bartol izpostavlja, 
da letošnja dramska besedila 
prinašajo pogled v intimni svet 
posameznika, ki je pogosto 
zaznamovan s pomanjkanjem 
empatije in sočutja za sočlove-
ka. Medsebojni odnosi nas vse 
usodno preizkušajo, kar zrcalijo 
tudi letošnja dramska besedila.

V poročilu žirije pri izboru Gru-
movega nagrajenca omenjate, da je le-
tošnji natečaj presenetljiv, saj prispe-
la besedila določata dve prepoznavni 
značilnosti: vrnitev klasične dramske 
forme in obrat v intimni svet. V kakšnem 
smislu je to pomembno, če besedila pri-
merjate s ponudbo prejšnjih let?
Na ravni motivov in tem pa so pretekli na-
tečaji v večji meri prinašali besedila, v ka-
terih so odmevale posledice gospodarske 
krize, nemoč marginalnih skupin, brezpo-
selnost, jeza na neučinkovitost države in 
podobno, medtem ko letos prevladujejo 
intimne teme, zlasti odnosi med družin-
skimi člani, medgeneracijski konflikti, 
partnerska razmerja, iskanje identitete, 
soočenje otroškega in odraslega sveta.  

Glavno pomanjkljivost dramskih 
besedil vidite v ustvarjanju konflikta. 
Omenjate dve skrajnosti: ali ga sploh ni 
ali pa je preveč očiten in pretiran. Bomo 
Slovenci potrebovali še veliko časa, da 
se bomo naučili prepirati? Kateremu na-
rodu gre ta spretnost po vašem mnenju 
najbolje, kje najdemo dobre zglede?
Izraz konflikt ni mišljen v smislu prepiranja, 
mogoče bi bil zato ustreznejši izraz notranja 
napetost, ki ni nujno vezana na konflikt med 
dramskimi osebami ali idejami. Tako se 
vzpostavlja produktiven prostor premisle-
ka, prikazujejo kompleksnosti situacij in se 
soočajo različni pogledi. Takšen primer je, 
na primer, drama Teror, ki jo zadnje mesece 
uprizarjajo v Prešernovem gledališču Kranj. 

V letošnjih natečajnih delih pre-
vladujejo vsakdanje situacije, zanimive 
male zgodbe. Kje so njihove pomanjklji-
vosti in kakšen je njihov potencial? Kaj 
svetujete ustvarjalcem?
Matjaž Zupančič je v besedilu Prehod za-
pisal: »Če boš posnemal življenje, boš 
patetičen. To zna vsak.« To pomeni, da si 
publika seveda želi male zgodbe vsakda-
njika, v katerih lahko prepozna tudi svoje 
stiske in probleme, vendar morajo biti te 
obdelane z literarnimi sredstvi.

Nominirano besedilo Večja od 
vseh se ukvarja ravno z nasprotno situ-

acijo – nekoč legendarna otroška juna-
kinja se spremeni v vsakdanjo negotovo 
najstnico, ki ji pege nenadoma niso več 
všeč. Sočustvujete s Piko?
Pika ni le negotova najstnica, temveč od-
raste v žensko. A Pika noče odrasti, saj 
na vsakem koraku spoznava, da odrašča-
nje pomeni ukalupljanje in sprejemanje 
družbenih norm, vsako odstopanje pa 
soočanje z drugačnostjo. Moč odrasle 
Pike vidim v nenehnem iskanju avten-
tičnosti bivanja.

Pravite, da mora sodobno dram-
sko besedilo prinašati današnjemu tre-
nutku relevantna sporočila. Vendar kako 
naj jih sploh prepoznamo? Današnji čas 
namreč zaznamuje neskončna množica 
sporočil in informacij, ki jih komaj še 
obvladujemo ...
Naloga dramatike in umetnosti nasploh ni 
v posredovanju moralnih sodb prav – na-
robe, temveč v odpiranju različnih idej in 
občutij, ki zahtevajo dejavno sodelovanje 
bralca oziroma gledalca, v smislu njegove 
emocionalne in kognitivne vključenosti. 
Umetnost je prostor etičnega razmisleka, 
prostor ambivalentnosti oziroma večpo-
menskosti, ki bralca ali gledalca zaposluje 
še tudi po koncu branja ali ogleda pred-
stave, saj spodbuja njegovo angažiranost v 
smislu razreševanja vprašanj, idej, občutij, 
ki jih določeno umetniško delo odpira.

Intimni svet človeka je neskon-
čen vir dramskega navdiha, zdi pa se, da 
so odnosi med ljudmi ta hip na zelo niz-
ki točki. Mateja Lopuh, dr. med., vodja 
mobilne paliativne enote za Gorenjsko, 
pravi, da množica ljudi v trenutku, ko 
jim bije zadnja ura, ugotovi, da so čisto 
sami. Da ni zanje nikomur nič mar. Opa-
zite to tudi v dramskih besedilih?
Dramske osebe imajo pogosto težave s ko-
munikacijo, ne slišijo in ne razumejo druga 
druge, kar na neki način odslikuje današnji 
svet, kjer vse težje sprejemamo in razume-
mo drugega. Živimo v vedno bolj izoliranih 
družbenih in socialnih krogih, kjer imamo 
varljiv občutek, da vemo, kaj je prav in kaj 
narobe, kaj je resnica in pravica, v soočenju 
z drugim in drugačnim pa se hitro pokaže 
pomanjkanje empatije in sočutja, nekako 
nismo pripravljeni prisluhniti, si vzeti čas, 
se poglobiti v razmišljanje nekoga drugega, 
hitro smo prizadeti, užaljeni in ogroženi. Po-
sledično se povečuje občutek osamljenosti, 
neslišanosti, prezrtosti. Vse to lahko prepo-
znamo tudi v dramskih besedilih.

Na natečaj za mladega dramati-
ka je prispelo veliko predelav antičnih 
mitov. Pravkar je pri Mladinski knjigi 
izšel nov slovenski prevod Iliade. Pre-
vajalka je povedala, da je v njem veliko 
žalosti in da se v 3000 letih na ravni 
človeških odnosov ni dosti spremenilo. 
Enako okrutni smo kot nekoč, le bolj fine 
se delamo. Kako vi vidite to okrutnost 
na ravni dramskih del?
Gre za predelave antičnih mitov, ki pa pri-
našajo nove perspektive znanih zgodb. De-
loma ta okrutnost ostaja, a besedila mla-
dih dramatikov niso vedno pesimistična, 
saj avtorji boleča občutenja sveta blažijo 
s humorjem, cinizmom, vzpostavljajo raz-
lične oblike distance. Mladi svet doživljajo 
kot izrazito razpršen, brez trdnejše opore, 
zato si prizadevajo sestaviti svet v formi, 
izrazu in vsebini.

Sprašuje: Smilja Štravs

Prodaja vstopnic

Letošnji Teden slovenske 
drame bo potekal  
med 27. marcem 
in 8. aprilom.

Cena vstopnic 
je 10 evrov, za abonente 5 
evrov. Rezervacija vstopnic ni 
mogoča. Popusti se ne 
seštevajo. Petnajst minut 
pred vsako predstavo bomo 
morebitne neprodane 
vstopnice razdelili 
brezplačno.

Vstop na dogodke 
v okviru dodatnega programa, 
razen na delavnico dramskega 
pisanja, je prost do zasedbe 
mest. Na predstavi, ki bosta v 
Ljubljani (Hlapci, Zid, jezero), 
bo uro pred predstavo 
organiziran avtobusni prevoz 
izpred Hotela Creina.

Kontakt 
Telefon: (0)4-280-49-00 
Mail: blagajna@pgk.si

Blagajna je odprta 
od ponedeljka do petka 
od 10.00 do 12.00,  
sobota od 9.00 do 10.30 
ter uro pred začetkom 
predstav.
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Miha Naglič

Putin vse močnejši

Slovensko nerazumeva-
nje Rusije je sicer precej pod 
zahodnim povprečjem, a kar 
nekaj ga premoremo tudi 
mi. Zato prisluhnimo novi-
narju Andreju Stoparju. Je 
velik poznavalec Rusije, kjer 
je bil osem let dopisnik RTV 
Slovenija. Kako vidi Putina 
in njegovo vlogo? Je minu-
lo nedeljo (18. 3.) znova iz-
voljeni ruski predsednik res 
tako »enigmatičen«? »Če 
spremljate Putina in razvoj 
njegove politike, pravzaprav 
ni tako enigmatičen. Je do-
kaj predvidljiv in se drži za-
črtanih smernic. Res pa je, 
da imamo lahko težave z de-
finicijo njegove ideološke 
usmeritve, še posebej če se 
naslanjamo na standardne 
predstave političnih ideo-
logij. Putin je človek, ki iz-
vira iz sovjetskega sistema. 
Še več, iz njegovega 'najtr-
šega' dela, saj je bil podpol-
kovnik KGB. Ves čas se skli-
cuje na državniško tradicijo 
Rusije in na kontinuiteto s 
Sovjetsko zvezo, obenem pa 
ni privrženec komunistične 
ideologije. Zunanjemu opa-
zovalcu je to morda težko 
razumeti. Putin je konser-
vativen politik, po standar-
dni delitvi bolj desen, goto-
vo ne lev. Združuje vlogo re-
ligije in Pravoslavne cerkve 

v ruski družbi z etatizmom, 
podedovanim iz sovjetskih 
časov. Poudarja državo, nje-
no veličino in moč.« Če pri-
merjamo Sovjetsko zve-
zo v letih njenega razpada-
nja okrog 1990 in Rusijo 
pod Putinom 2018, se zdi, 
da je ta znova grožnja Zaho-
du. »Ob zadnjih informaci-
jah o novih oblikah orožja, 
ki ga premore Rusija kot je-
drska sila, jo bo Zahod tež-
ko razumel drugače. Po raz-
padu Sovjetske zveze je Ru-
sija v regiji skušala obdrža-
ti vpliv, ni pa vojaško pose-
gala zunaj meja. V tem pog-
ledu je bila prelomna kratka 
avgustovska vojna v Gruziji 
oz. Južni Osetiji leta 2008. 
Krim ni bil samo 'izlet', am-
pak zelo spretno izvedena 
akcija, s katero so povsem 
prekršili pravila mednaro-
dnega prava, na katerega se 
Rusija sicer zelo rada glasno 
sklicuje. Je pa upravičila pri-
čakovanja zelo velikega dela 
svojih državljanov, ki niko-
li niso mogli razumeti, da 
Krim ni več del Rusije. To 
vprašanje je bilo po razpa-
du Sovjetske zveze stalnica. 
Putin ga je dobro razumel, 
obenem pa je leta 2014 že-
lel Zahodu pokazati, do kod 
lahko gre s svojo politiko in 
vplivom. Kar zadeva odno-
se z Zahodom, se zdi, da je 
po razpadu Sovjetske zveze 
nastal nesporazum. Rusija 
je takrat preživljala izjemno 

težko obdobje. Gospodar-
stvo je bilo v razsulu in so ga 
skušali reformirati s t. i. šok-
terapijo. Politični sistem se 
je vzpostavljal na novo. Krat-
ko obdobje v prvi polovici de-
vetdesetih let je bilo eno red-
kih v zgodovini, ko je bila ru-
ska zunanja politika izrazi-
to prozahodno naravnana. 
V zgodnjem Jelcinovem ob-
dobju so bili številni prepri-
čani, da Rusija lahko pos-
tane in mora postati demo-
kracija zahodnega tipa. Zgo-
vorna je epizoda, o kateri je 
v svojih spominih pisal nek-
danji ruski premier in zuna-
nji minister Jevgenij Prima-
kov, namreč kako je tedanji 
ruski zunanji minister An-
drej Kozirjev nekdanjega 
ameriškega predsednika Ri-
charda Nixona spraševal za 
nasvet, kaj naj Rusija stori za 
lasten razvoj. Še nikoli v zgo-
dovini se ni zgodilo, ne prej 
ne pozneje, da bi ruski zu-
nanji minister na tak način 
iskal nasvete tujega državni-
ka. Na Zahodu se je izobli-
koval pogled na poraženko, 
ki prehaja v območje zahod-
nega vpliva. Že leta 1996 se 
je pokazalo, da to ne drži. 
Čeprav je bil Boris Jelcin še 
zmeraj na oblasti, se je ton 
ruske zunanje politike, tak-
rat že s Primakovom na čelu 
ruske diplomacije, spreme-
nil. Rusija želi biti velesi-
la, suverena, mogočna, ve-
lika država, ki se jo mora 

v mednarodnem prostoru 
spoštovati in slišati. In v tem 
pogledu je pričakovano, da 
je Zahod v ruskih očeh ved-
no sovražen in Rusija vedno 
nasprotnica Zahoda.« (Vir: 
MMC RTV SLO) Kaj bi bilo 
treba storiti, da bi se Rusija 
in Zahod spet bolje razume-
la? To bi bilo gotovo v korist 
obeh strani, a zdi se, da si ne 
ena ne druga tega sploh ne 
želi, vsaj nekateri odločujo-
či krogi ne.

Kdo je lastnik tega sveta?

»Vsak obiskovalec iz ve-
solja bi ob enem samem 
pogledu na ta planet zah-
teval razgovor z 'lastni-
kom'.« To je izjavil sloviti 
ameriški pisatelj William 
S. Burroughs (1914–1997). 
Se strinjam, a brž vprašam: 
Kdo pa je lastnik tega sve-
ta? Jih ni (pre)več? Si sploh 
želimo, da bi bil gospodar 
samo eden in bi ga mora-
li vsi ubogati? Po mojem si 
tega sploh ne želimo.

Burgerji in bagete

V Franciji so ljubitelji ba-
get šokirani: lani so prvič v 
zgodovini prodali več bur-
gerjev kot priljubljenih kla-
sičnih sendvičev s šunko in 
maslom. Natančneje: pro-
dali so 1,5 milijarde burger-
jev in »samo« 1,2 milijarde 
klasičnih sendvičev v bageti. 
Hm ali ham?

Putinova Rusija
Rusija je z Zahodom v napornem in dostikrat tudi konfliktnem razmerju že sto let, od oktobrske 
revolucije naprej. Krivda za to ni samo na ruski strani, eden od razlogov je tudi zahodnjaško 
nerazumevanje ruskih posebnosti …

Ko še ni bil predsednik: Vladimir Putin, star 33 let, in 
njegova starša Marija in Vladimir, pred sinovim odhodom v 
službo v Nemčijo, 1985 / Foto: Wikipedija

William S. Burroughs, napis na njegovem grobu, 
Bellefontaine Cemetery, St. Louis, Missouri / Foto: Wikipedija

Moja izbira: francoski sendvič s šunko in sirom camembert 
v bageti. Kaj 'češ' boljšega? / Foto: Wikipedija

Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (8)

V Prešernovi soseščini
V zadnjem letu smo v Go-

renjskem muzeju sklenili, 
da Prešernovo hišo še bolj 
odpremo obiskovalcem. 
In to dobesedno. Vrata na 
Tavčarjevo ulico, ki so bila 
več kot petdeset let zaprta, 
so pravzaprav pravi vhod, 
skozi katerega so Prešeren, 
njegova sestra Katra, sode-
lavci in stranke vstopali v 
prvo nadstropje Mayerjeve 
hiše, kjer je danes na ogled 
spominski muzej. V obo-
kani vhodni veži so po no-
vem urejene klopi, kamor 
lahko obiskovalci odložijo 
svoje stvari, v muzejski tr-
govini izbirajo spominke 
in v zavetju razstav posedi-
jo v novo postavljeni muzej-
ski bralnici. V njej so na vo-
ljo najzanimivejše muzej-
ske publikacije, predvsem 

pa zbiramo pesniške zbirke 
Prešernovih nagrajencev.

Tudi ko obiskovalec iz-
stopa na Tavčarjevo uli-
co, pogled na mestne hiše 
spodbudi prenekatero mi-
sel, kako je bilo v Prešerno-
vem času. Na številki 7 je ži-
vel kovač Franc Gogala. Go-
tovo dober znanec Prešer-
na, saj ga je v zadnjih me-
secih pred smrtjo pogosto 
obiskoval, potrdil pa je tudi 
sežig dela pesnikove literar-
ne zapuščine. Bil je eden iz-
med mož, ki so na pokopa-
lišče nosili pesnikovo krsto, 
in tisti, ki je gostilničarki 
Jalnovi pomagal prepreči-
ti, da bi si Prešeren skrajšal 
življenje. Na Tavčarjevi 1 v 
Fefleževi (kasneje Baumaj-
strovi) hiši je v istem času 
deloval brivec –tudi brusač 

in zoboder – h kateremu 
je pesnik pogosto zahajal, 
tam pa pridobil marsikate-
ro pomembno informaci-
jo o kranjskem vsakdanu in 
ljudeh. Na Tavčarjevi 2 je bil 
ob prihodu pesnika v Kranj 
doma krojač Mihael Puč-
nik. Četudi ni znano, da bi 
Prešernu sešil kako obleko, 
saj jih je večinoma prinesel 
kar s seboj iz Ljubljane, pa 
je zapisano, da je izdelal po-
sebno čepico prav za Prešer-
na, in to po pesnikovih po-
sebnih željah, navodilih in 
meri. Po pričevanjih njego-
ve nečakinje Marije Vovk so 
»dohtar skoro vedno imeli 
na glavi to čepico. In so tudi 
ven šli v njej …« Po znanih 
podatkih in pričevanjih Pre-
šeren torej v Kranju ni nosil 
cilindra.

Vrsto podobnih zgodb, ki 
so po Prešernu ostale v Kra-
nju, je uspel zapisati prešer-
noslovec, pobudnik za usta-
novitev Prešernovega spo-
minskega muzeja v Kranju 
in eden izmed prvih sode-
lavcev Gorenjskega muzeja 
Črtomir Zorec (1907–1991). 
Pripovedi, ki jih je dolga leta 

objavljal v Glasu, so leta 1987 
izšle zbrane v knjigi Po Pre-
šernovih stopinjah. Zorec je 
brez dvoma med najzasluž-
nejšimi promotorji našega 
največjega pesnika. Skupaj z 
Alojzom Gspanom sta prip-
ravila prvi vodnik po Prešer-
novem spominskem muze-
ju ob odprtju leta 1964.

Prešeren s čepico, kot ga je narisal Jože Trobec.
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Igor Kavčič

Ko sva se pred leti pogovar-
jala ob vaši vrnitvi s šolanja 
na kraljevem konservato-
riju v Haagu, ste mi z nav-
dušenjem pripovedovali o 
izkušnjah in glasbeni sce-
ni na Nizozemskem, v naj-
brž najbolj džezovski drža-
vi v Evropi. Nisem pozabil 
iskric v očeh in vašega trdne-
ga prepričanja, da boste svo-
je glasbeno izobraževanje in 
pot nadaljevali v samem sre-
dišču svetovnega džezovske-
ga dogajanja, v New Yorku. 
Kot da je bila to za vas prav-
zaprav edina izbira? 

»Od svojega 15. leta sem 
bil trdno prepričan, da že-
lim nekega lepega dne žive-
ti in ustvarjati v New Yorku, 
kjer se razvija najbolj vrhun-
ska džezovska in improvizi-
rana glasba na svetu. Po kon-
čanem šolanju na Nizozem-
skem sem dobro leto pre-
živel doma v Sloveniji, kjer 
smo s kolegi iz zavoda Bo-
ben in lajna, v katerem sem 
takrat deloval, realizirali več 
lepih projektov z namenom 
izboljšanja slovenske dže-
zovske scene, med drugim 
dva džezovska festivala, dve 
poletni šoli džeza, koncer-
tni cikel in tekmovanje ... A 
moja mladostna želja še ved-
no ni popustila.«

V košarkarskem žargonu bi 
New York lahko označili za 
džezovski NBA, le da so ko-
šarkarji izbrani in jih čaka 
dobro plačilo, mlad glasbe-
nik, na primer iz Slovenije, 
pa si vstop v ta svet lahko pri-
vošči ali pa tudi ne … 

»To je do neke mere seve-
da res, potrebuješ vsaj nekaj 
malega začetnega kapitala, 
seveda pa je tukajšnja real-
nost tudi, da veliko ljudi po 
določenem času odide. Mes-
to je zelo neizprosno. Če na 
svoji glasbeni poti ne vidiš 
razvoja, ti je lahko zelo hit-
ro dovolj konstantnega pre-
seganja lastnih zmožnosti 
in neskončne konkurence. 
Tudi sam sem imel take tre-
nutke. 

Sicer pa sem v New York 
prišel z denarjem za približ-
no en semester in pol šola-
nja (od skupno štirih), am-
pak sem potem s trdim in 
vztrajnim delom prišel do 
rezultatov, zaradi katerih mi 
je zdaj bivanje tukaj v užitek. 
No, skoraj vedno, ha, ha.«

Poleg šolanja, pridobivanja 
znanja, je izkušnje najbrž 
najlažje pridobivati z igra-
njem v različnih sestavih, 
bodisi šolskih bodisi s kolegi 

in podobno … Kako deluje ta 
scena? Preprosto vprašate 
džezovske stare mačke, ali 
bi lahko igrali z njimi?

»Točno tako. Šola je, ko 
zdaj pogledam nazaj, v bistvu 
samo neko pripravljalno ob-
dobje, ko imaš dejansko čas 
vaditi po sedem ur dnevno 
in nimaš preveč drugih ob-
veznosti. Ko izobraževanje 
enkrat zaključiš, se tista pra-
va šola šele začne. To pome-
ni samo igrati, čim več igrati. 
Glede starih ali bolje rečeno 
starejših mačkonov pa sem 
imel bodisi prek šole bodisi 
prek različnih zasedb, kate-
rih član sem, do sedaj prilož-
nosti igrati z mnogimi, med 
njimi so Jimmy Heath, Anto-
nio Hart, Alex Sipiagin, Mi-
guel Zenón, Mark Turner, 
David Binney, Jason Palmer, 
Marko Djordjevic. In vsaka 
izkušnja z njimi je zame na 
primer kot eno leto šolanja.«

Kdaj pri mladem glasbeni-
ku pravzaprav nastopi trenu-
tek za preskok na džezovsko 
sceno, pri tem mislim v klu-
be, kjer se najbrž odvija pra-
vi džezovski ''real life''? Pri-
poročila različnih šol najbrž 
ne pomenijo kaj dosti ali pač?

»Kakor kdaj. V osnovi ne 
pomenijo veliko, je pa res, 
da ima dandanes tu kar ne-
kaj šol lepe programe, ki mla-
dim odpirajo poti v svetovni 
vrh džezovske scene. Seveda 

ima povezovanje akademske 
in, kakor pravite, ''real life'' 
scene tudi določene slabe 
plati, glasba včasih lahko pos-
tane preveč šolska in nepove-
zana z realnostjo in mladimi 
ljudmi, ampak verjamem, da 
v širši sliki razni mednaro-
dni akademski glasbeni pro-
grami prinesejo veliko pozi-
tivnega v življenje veliko lju-
di in so res lep primer pove-
zovanja prek najrazličnejših 
političnih, nacionalnih, ver-
skih in rasnih barier ter širje-
nja duhovnih obzorij ter pro-
moviranja lepih vrednot.«

New York torej mlademu 
džezovskemu glasbeniku 
omogoča veliko, hkrati pa je 
lahko tudi zelo neizprosen – 
konkurenca je velika, pred-
vsem med mladimi glasbe-
niki. Pred leti je krožila krila-
tica, da džezovski glasbeniki 
pogosto igrajo zabavno glas-
bo po porokah, da lahko pre-
živijo, konec koncev v marsi-
katerem filmu vidimo glas-
benike, ki čez dan delajo v lo-
kalih, da bi zvečer lahko ig-
rali džez?

»Kar se tega tiče, sem imel 
srečo, da sem imel od nekdaj 
rad poučevanje in sem dobil 
tudi nekaj lepih priložnosti v 
tem miljeju. Tako mi nikoli 
ni bilo treba delati kaj od na-
štetega, imam pa tudi en ''re-
dni špil'' s pevko flamenka, 
ki kar lepo plačuje.«

Koliko pri delovanju na sce-
ni štejejo reference, igral 
sem s tem in tem znanim 
glasbenikom?

»Samo dejstvo, da si ig-
ral z velikimi imeni, pri pra-
vih mačkih šteje bolj malo. 
Nič ne more nadomestiti 
tega, kako igraš. Je pa seve-
da takšno sodelovanje zla-
ta vredno v smislu pove-
zav, ki ti jih tako sodelova-
nje odpira. Zveze so v tem 
našem poslu res bistvene.« 

Kdaj pride čas, ko si mladi 
džezovski glasbenik izbere 
glasbenike in posname svo-
jo ploščo? Kako ste se sami 
odločili za svoj prvenec, al-
bum z naslovom Faith, ki 
je, mimogrede, dobil nekaj 
odličnih ocen v strokovnih 
krogih. V eni od kritik reci-
mo beremo, da vas čaka še 
svetla prihodnost ... Se vam 
ta pravzaprav že dogaja?

»Hm … mislim, da je pri 
vsakem drugače. Verjetno 
takrat, ko se ti nabere dovolj 
materiala in se ti zdi, da si 
okrog sebe zbral pravo eki-
po glasbenih somišljenikov. 
Zame je bil prvi album res 
preskok, ker je bil prvi pod 
mojim imenom, ob tem, da 
mi je bil sam proces snema-
nja v studiu že zelo poznan, 
saj sem pred tem posnel šte-
vilne druge albume v vlo-
gi ''sidemana'' (to so vsi čla-
ni zasedbe, razen vodje), 

kot tudi svoje kompozicije 
za razne EP-izdaje in demo 
predstavitve.

Glede prihodnosti bi potr-
dil, da se ta že odvija. Z mojo 
novo zasedbo The Slavo Ri-
can Assembly smo v pro-
cesu priprave materiala za 
novi album. Zasedba, v ka-
teri mi je uspelo zbrati sko-
raj vse svoje najbližje prija-
telje iz New Yorka, funkcio-
nira res fantastično. Prejšnji 
teden smo z zasedbo Fer-
nando García Sextet izda-
li res kvaliteten album (Gu-
asábara Puerto Rico, poslu-
šajte na www.fernandogar-
ciamusic.com), z Danom 
Martínezom sva ravno v ne-
deljo zvečer odigrala super 
manjši koncert najinega no-
vega duo projekta … Seveda 
je vedno lahko vse še bolje, 
ampak res se ne morem pri-
toževati. Predvsem pa bolj 
verjamem v sedanji trenu-
tek kot pa v preteklost in pri-
hodnost.«

Zasedba Jan Kus & The Sla-
vo Rican Assembly deluje 
zadnje leto. Če sklepam iz 
imena, je to slovansko-por-
toriška zasedba? Gre tudi za 
glasbo, ki spaja latino in bal-
kan?

»Tako je. Prva ideja za 
projekt je nastala, ko sem 
v svoji prejšnji zasedbi Jan 
Kus Quartet, ki je vključeva-
la dva Portoričana, naredil 
aranžma za džezovski stan-
dard Rhythm-a-ning, ki je 
združeval balkanski in ka-
ribski ritem. Šlo je namreč 
za son clave v 15/8 (aranžma 
je moč slišati na albumu Jan 
Kus Quartet – Faith). Tako 
se je začela šala, da je to sla-
vorikanska glasba. Medtem 
pa sem tudi začel redno igra-
ti z zasedbo Fernanda Gar-
cíe, v kateri sem edini Ne-
portoričan – in tako sem se 
še bolj povezal s tem glasbe-
nim izročilom. Nekaj kasne-
je se mi je začela izrisovati 
glasbena vizija, nekaj sveže-
ga in predvsem iskrenega in 
sem si rekel, pa poskusimo. 
In dobro, da sem – od prve-
ga koncerta naprej sem na-
mreč popolnoma zaljubljen 
v ta bend.«

Lani ste igrali v slovitem Car-
negie Hallu ... 

»To je bila res nepozab-
na izkušnja. V zaodrju so 
na zidovih ogromne slike iz 
prejšnjih nastopov raznih 
legend – vsi so tam, Louis 
Armstrong, Elvis, Beatlesi, 
John Coltrane ... Akustika je 
neverjetna. Rekel bom samo 
to, da smo nastopili s sedem-
člansko zasedbo (saksofon, 

električna kitara, klavir, kon-
trabas, bobni, vokal, tolkala) 
in da vokalistka ni potrebo-
vala mikrofona. Tako zelo 
akustična je ta dvorana.«

Imam občutek, da vas sploh 
nihče ne vpraša, od kod ste, 
ampak s kom igrate ... Pa 
vendar, če se komu lotite 
razlagati, od kod prihajate – 
iz države, ki ima prebivalcev 
za četrtino New Yorka?

»Bližnjim prijateljem sem 
razložil in nekatere od njih 
moje korenine res zanima-
jo. Drugače pa veliko lju-
di tukaj ne razmišlja veli-
ko o drugih državah, res ne. 
Vedo, da sem iz Evrope, vča-
sih kdo misli, da sem Porto-
ričan, to pa je tudi to.«

Kako pa ste sicer v tem delu 
ZDA med seboj povezani 
Slovenci, predvsem glasbe-
niki? Pomislil sem, v kate-
rem lokalu se ob točno dolo-
čenih dnevih dobivate. 

»Ha, ha, za redno dru-
ženje v lokalu smo na ža-
lost (ali morda na srečo) vsi 
preveč zasedeni. Moram pa 
reči, da se je v zadnjih dveh 
letih izoblikovala res lepa 
ekipa ljudi, ki vključuje tako 
glasbenike (z Žanom Tetič-
kovičem in Markom Črn-
čecom veliko igramo, tu sta 
tudi saksofonista Igor Lum-
pert in Jure Pukl in kitarist 
Jernej Bervar ter komponist 
Mate Marčina, vsi odlični 
glasbeniki, tako da kar dob-
ro predstavljamo Slovenijo), 
kot tudi novinarje, športne 
trenerje ... Pater Krizolog v 
cerkvi sv. Cirila občasno pri-
redi kakšen vrhunski ''grill 
party'', na primer, ko smo 
gledali finale Eurobasketa 
Slovenija – Srbija.«

Ostajate v ZDA, občasno se 
vračate tudi v domovino ... 
Leta 2016 ste igrali tudi na 
božičnem koncertu Gim-
nazije Kranj, ki ste jo nekoč 
obiskovali. Kje se vidite v pri-
hodnosti?

»V prihodnosti bi defini-
tivno želel ''Slavorikanski 
odbor'' predstaviti tudi 
doma. Glede tega bi se rad 
zahvalil kolegu slovenske-
mu saksofonistu iz New 
Yorka Juretu Puklu, ki nas 
je letos povabil na nastop na 
svojem džezovskem festiva-
lu v Velenju, ki pa smo ga 
na mojo veliko žalost mora-
li odpovedati zaradi nepred-
videnih okoliščin. Upam, da 
bo naslednje leto več prilož-
nosti, še zlasti v kontekstu 
izdaje naše nove plošče, ki je 
v načrtu za letos oziroma za-
četek leta 2019.«

Verjamem v sedanji trenutek
Kranjčan Jan Kus je odličen saksofonist, ki živi in deluje v svetovnem džezovskem središču New Yorku. Po študiju na konservatoriju na Nizozemskem se je 
čez morje odpravil v iskanju novih džezovskih izzivov.

Jan Kus, slovenski saksofonist v New Yorku / Foto: Vianca Maldonado
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ludvik Starič – leteči Kranjec
Leteči Kranjec, kot so ime-

novali cestnega motocikli-
stičnega dirkača in kasneje 
spidvejista Ludvika Stariča, 
se je rodil 19. marca 1906 v 
Mirni Peči na Dolenjskem. 
Preden se je kot poklicni vo-
znik zaposlil v Kranju, se je 
izšolal v Trstu za avtomeha-
nika in v Zagrebu za vozni-
ka. V letih 1933–1935 je bil v 
predhodniku spidveja naj-
boljši tekmovalec Kraljevine 
Jugoslavije. Svoje doživljaje 
je opisal v spominih z nas-
lovom Leteči Kranjec. Knji-
ga je izšla leta 1955 in vzbu-
dila veliko pozornosti. V njej 
je tudi za zapis o začetkih 
spidveja pri nas.

Ko se je zaposlil v Kra-
nju, je kupil motor in se pri-
javil na cestno dirko, na ka-
teri je tudi zmagal. Tako se 

je najavila ena prvih velikih 
slovenskih športnih zvezd. 
Najprej je tekmoval na ce-
stnih dirkah, nato pa kot prvi 
na urejenih dirkališčih za 
spidvej. Osnov se je naučil 
leta 1932 na nogometnem 
igrišču v Kranju, kasneje 
pa se je izpopolnil na dirka-
lišču na Kolodvorski ulici v 
Mostah v Ljubljani. Postal 
je prvak v različnih katego-
rijah v Ljubljani in Zagrebu, 
nato pa prejemal priznanja 
na tekmovanjih po celi Evro-
pi: Trst, Dunaj, Praga, Pa-
riz, Berlin, Bratislava … Uvr-
ščal se je med slavna imena 
tedanjega motociklistične-
ga športa. Stanič je bil glede 
kvalitete motorjev sicer ved-
no v zaostanku, vendar je to 
nadomestil z veliko borbe-
nostjo in tehniko vožnje.

Leta 1933 je nastopil na 
mednarodni dirki v Zagre-
bu. Najprej je zmagal v ka-
tegoriji do 350 kubičnih cen-
timetrov, nato pa še na dir-
ki v kategoriji do petsto ku-
bičnih centimetrov, na ka-
teri so nastopili vsi tuji moj-
stri tedanjega časa na čelu z 
letečim Dancem Nilsom So-
rensenom. Takrat so ga za-
čeli imenovati z nazivom le-
teči Kranjec, kar ga je nato 
spremljalo vso kariero. Leta 
1934 je bil že tako znan, da 
so ga v Parizu kot gosta nas-
tanili v elitnem hotelu. Tedaj 
je s slabšim motorjem pre-
magal tudi slavna Francoza 
Meynierja in Nemca Sedana. 
Še istega leta je bil v Zagre-
bu na vseslovanskem prven-
stvu kot jugoslovanski pred-
stavnik v absolutni kategoriji 

do tisoč kubičnih centime-
trov prvi v finalu med štirimi 
najboljšimi in bil proglašen 
za vseslovanskega prvaka. 
Leta 1935 je postal tovarniški 
voznik češke tovarne motor-
jev Jawa. Na znamenitih dir-
kah v spidveju v Pardubicah 
so se mu, potem ko je bil že 
petdeset metrov pred vsemi, 
zlomile vilice motorja in se je 
hudo poškodoval. Kar 16 dni 

je bil v nezavesti. Po dvajsetih 
dneh se je vrnil v domovino, 
vendar je moral zaradi po-
škodb za dve leti prekiniti ka-
riero. Leta 1938 je že zmagal 
na mednarodni dirki v Plznu 
in tudi še na številnih velikih 
dirkah. Ustavila ga je druga 
svetovna vojna. V moto šport 
se ni več vrnil, zagnano pa se 
je lotil tudi letalstva. Umrl 
26. decembra 1989.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Škofji Loki se je 19. 3. 1898 rodil kirurg Vladimir 

Guzelj. Leta 1952 je prvi v Sloveniji operiral bolnika 
z inzulinomom. 

   V Kropi se je 21. 3. 1875 rodil profesor, zgodovinar 
in geograf Matija Pirc. Ob koncu vojne leta 1918 je 
bil komisar mariborskega muzeja in je preprečil 
odtujitev muzejskih eksponatov. 

   V Radovljici se je 22. 3. 1885 rodil zgodovinopisec 
Jože Jenko. Zaradi narodne zavednosti je bil  
konfiniran v času prve in druge svetovne vojne. 

   V Radovljici se je 25. 3. 1863 rodila skladateljica 
Eleonora Hudovernik. V letih 1903–1923 je bila  
ravnateljica notranje meščanske šole v Ljubljani.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Za menoj je trnova pot, 
malo je manjkalo, pa bi me 
dogodki, ki so zaznamovali 
ločitev, do konca strli,« pri-
poveduje Aleš, ne več tako 
mlad fant, saj je upihnil že 
51. svečko na rojstnodnevni 
torti.

Odraščal je v času, ko so 
bile še popularne videote-
ke. S prijatelji so marsikate-
ri konec tedna preživeli ob 
gledanju videokaset. Pa ne 
le tistih, običajnih, s Chuc-
kom Norrisom in Arnoldom 
Schwarzeneggerjem v glav-
ni vlogi. Izposojali so si tudi 
pornografske filme in si ob 
njih nabirali prve seksual-
ne izkušnje. Tako kot men-
da domala vsi fantje (tudi 
kakšna punca je bila vmes) 
iz tistih časov. Starši so bili 
preveč sramežljivi, da bi jih 
o teh rečeh podučili. Malo za 

šalo, malo zares, ko je kak-
šen oče ugotovil, kaj se skri-
va v sinovem predalu, si je, 
ko so že vsi spali, te filme 
ogledal tudi sam.

Aleš potem nadaljuje: 
»Doštudiral sem, tudi služ-
bo sem imel, ko sem kupil 
prvi računalnik in se priklo-
pil na internet. Dokler sem 
bil še samski, sem si že iz 
navade ogledal marsikate-
ri pornografski film. Zara-
di tega se nisem počutil čis-
to nič umazanega, saj sem, 
sodeč po pogovorih med ko-
legi, sklepal, da so nas, moš-
ke, bolj ali manj zanimale 
podobne reči. Pogosto smo 
se na račun videnega sme-
jali in stresali tudi umaza-
ne šale. Potem sem spoz-
nal Majo in po kakšnih šti-
rih mesecih, ko je bil na poti 
otrok, sva se tudi poročila in 
zaživela skupaj. Na ''puber-
tetniške'' čase sem pozabil, 
ne nazadnje jih tudi nisem 
več potreboval, saj sem imel 
ženo, h kateri sem se zvečer 
rad stisnil v objem.

Potem pa se je nekoč zgo-
dilo, da je ženina prijateljica 
praznovala rojstni dan. Nje-
nega moža Adriana sem poz-
nal, saj je bil del naše mla-
dostne klape. V spominu mi 
je ostal predvsem zato, ker se 
je nad pornografskimi filmi 
zmeraj zgražal in nas obso-
jal, ker smo jih s takšnim ve-
seljem gledali. Žulil sem ste-
klenico piva, ko kar naenkrat 
začne ženina prijateljica raz-
lagati, kako njen mož obču-
duje lepo telo svoje 14-letne 

hčerke. Adrian, ta falot, pa 
pripomni, da si ne more 
niti v najbolj drznih sanjah 
predstavljati, da bo imela 
njegova hči nekoč spolne od-
nose.

Dekle, ki je sedelo zra-
ven, je začelo jokati. Potem 
je zbežalo v svojo sobo. Bil 
sem čisto iz sebe in z ženo 
sva se po nekaj vljudnostnih 
frazah hitro poslovila. Doma 
sva se hudo sporekla. Zgro-
ženost nad ravnanjem tiste-
ga kretena se še ni polegla. A 
sva se, medtem ko sva dala 
spat obe hčerki, oba pomiri-
la in tako kot zmeraj zaspala 
v objemu. 

Niti v najbolj drznih sa-
njah pa nisem računal na 
maščevanje. Adrian je, seve-
da, opazil, da sem vihal nos 
nad njegovim početjem. Še 
danes ne vem, kaj se mu je 
takrat motalo po glavi in za-
kaj se je odločil, da mi zari-
je nož v hrbet. Svoji ženi je 
začel razlagati, kaj smo fan-
tje počeli, ko smo bili še dija-
ki in študenti, kakšne filme 
smo gledali in kako smo bili 
nad njimi navdušeni. Soč-
nosti s številnimi pikantni-
mi podrobnostmi so prišle 
tudi do moje žene. Predvide-
vam, da so ji bile povedane 
na podel način, kajti spod-
nesle so ji tla pod nogami. 
Ne da bi mi karkoli omeni-
la, je vzela v službi nekaj pro-
stih uric in v času moje od-
sotnosti ''obrnila'' računal-
nik na glavo. V arhivu je, se-
veda, še zmeraj našla cel kup 
različnih daljših in krajših 

filmov s pornografsko vse-
bino, na katere sem že zdav-
naj pozabil. Če bi menjal ra-
čunalnik ob božiču, kot sem 
nameraval, bi skupaj s sta-
rim računalnikom odšli v 
smeti tudi ti filmi. Žena je 
dobila ''dokaz'', da sem še 
veliko slabši kot Adrian, da 
sem svinja, pošast, izroje-
nec, kajti naletela je tudi na 
nekaj ''živalskih'' filmov in 
enega, v katerem so bila pri-
sotna tudi mlada dekleta. 

Niti v najbolj drznih sa-
njah si ne morete predsta-
vljati, kaj se je dogajalo, ko 
sem se vrnil iz službe! Že 
na pragu me je pričakal Ma-
jin oče, me zagrabil za sraj-
co, me kot snop dvignil v 
zrak in me potegnil v vežo. 
Tam sta me že čakali Maja in 
tašča in družno so se spravili 
name. Šele po pol ure kriča-
nja in zmerjanja sem ugoto-
vil, kaj se je pravzaprav zgo-
dilo. Zakaj me hočejo malo-
dane ubiti. Česa sem po nji-
hovem kriv. Vse, kar sem 
jim odgovoril, je bilo, da so 
nori in naj obiščejo psihia-
tra. Obrnil sem se in odšel, 
tašča pa je vpila za menoj, da 
bo ''tudi papež razvezal za-
kon njene hčerke zaradi mo-
jih perverznosti''. V vrtcu 
sem, tako kot vsak dan, pob-
ral najmlajšo hčerko. Na-
mesto domov sva se odpelja-
la proti Cerkniškemu jeze-
ru. Voda je že odtekla, zde-
lo se mi je, da mi bo sprehod 
dobro del. V Cerknici sva šla 
še na pico. Lepo sva se ime-
la. Upal sem, da se bo Maja 

v tem času, ko me ne bo, po-
mirila in se mi za vse, kar 
mi je izrekla, tudi opraviči-
la. Žal ni bilo tako. V Logatcu 
me, kakor slučajno, ustavijo 
policisti. Na njihovo zahtevo 
sem moral zapeljati s ceste 
ter počakati. Po hčerko je vsa 
panična pridrvela Maja in jo 
– tega ji ne bom nikoli od-
pustil – odpeljala k zdravni-
ku, na pregled, če sem jo slu-
čajno spolno zlorabil. Šele v 
tistem trenutku sem spoz-
nal, da je nekaj hudo narobe 
in da je vrag vzel šalo. Da se 
dogajajo stvari, ki niso nor-
malne in ki mi lahko uničijo 
življenje. Ne le meni – tudi 
otrokoma. Policist, ki mi je 
prinesel vodo, je za trenutek 
pokazal sočuten obraz. ''Na-
jebali ste,'' mi je rekel. In do-
dal: ''Svetujem vam, da si do-
bite dobrega odvetnika.'' In 
je odšel po opravkih. 

Z Majo sva, žal, živela v 
hiši tasta in tašče. Če ne bi, 
bi bilo verjetno vse druga-
če. Po eni strani jo je ščuva-
la prijateljica, po drugi stra-
ni pa so pljuvali po meni nje-
ni starši. Dosegli so, da mi je 
bila izdana prepoved pribli-
ževanja. Češ da sem neva-
ren pedofil in posiljevalec ot-
rok. S hčerkama sem se vide-
val pred šolo. Starejša sploh 
ni vedela, kaj se dogaja. Na 
kratko sem ji razložil, a je 
želela vedeti tudi podrobno-
sti. Ko sem ji omenil Adria-
na, me je začudeno pogleda-
la in dejala, da ''zanj pa tako 
in tako vemo, da rad fotogra-
fira mlade punce''. Njegovo 
početje se ji ni zdelo sporno, 
saj so ''vsi vedeli'' zanj.

Najhuje je bilo, ker so za 
moje težave izvedeli tudi v 
službi. Nekaj časa sem še 
vztrajal, vendar je nezaupa-
nje postajalo iz dneva v dan 
močnejše. Direktorica mi 

je predlagala, naj dam od-
poved, dokler se stvari ne 
umirijo. Najraje bi jo udaril 
s pestjo naravnost po nosu. 
Preklete babe hudičeve! Pri-
stal sem na zavodu za za-
poslovanje. Kamorkoli sem 
poslal prošnjo, povsod so me 
zavrnili. Glas o mojih ''zloči-
nih'' je, kot je kazalo, prepla-
vil ne le mesta, kjer sem ži-
vel, temveč tudi vse bližnje 
kraje. Še dobro, da je bil moj 
odvetnik sošolec iz osnov-
ne šole. Ne le da me je dob-
ro poznal, imel je že kar ne-
kaj izkušenj, ko so nekate-
re ženske svoje partnerje po 
krivici obtožile pedofilije. 

Začela se je sodna kalvari-
ja. To, da sem bil brez služ-
be, je bila še dodatna kaplja 
čez rob. Žena je ves čas tr-
dila, da hčerkama zame ni 
mar, da me ne marata, ker 
se z njima nisem ukvarjal, 
in podobno. Potem pa je od-
vetnik le dosegel, da sem se 
na sodišču soočil z njima. 
Trenutki, ko sta zavriskali 
in mi poleteli v objem, bodo 
za zmeraj ostali zapisani v 
mojem srcu. 

Kjer ni dokazov, tam ni 
kazni. Tudi jaz sem bil na 
koncu oproščen vseh ob-
tožb. Kaj mi je to pomagalo, 
ko sta v štirih letih, kolikor so 
trajali postopki, hčerki od-
raščali brez moje prisotno-
sti! Okolje, v katerem sem ži-
vel, me je pribilo na sramo-
tilni križ. Po meni so pljuva-
li vsi, tisti, ki so me pozna-
li, in oni, ki me niso. Maja 
se je potem ponovno poroči-
la, njen novi partner je hčer-
ki odklanjal, tako da sta se 
preselili k meni in moji par-
tnerici. Rad ju imam, onidve 
imata srčno radi mene. V 
duši pa bo za vse veke vekov 
ostal grenak priokus.«

(Konec)

Kako so ženske Alešu uničile življenje

Bridka izkušnja
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Pred vami je prva števil-
ka novega zbornika z naslo-
vom Pasijonski almanah, ki 
je namenjen objavljanju stro-
kovnih in poljudnih prispev-
kov na temo pasijonov in pa-
sijonske dediščine ne le z do-
mačega, ampak predvsem s 
širšega evropskega prostora. 
Škofjeloški pasijon je namreč 
1. decembra 2O15 z vpisom 
na Unescov Reprezentativ-
ni seznam nesnovne kultur-
ne dediščine za vedno prese-
gel lokalne in državne okvire 
in postal svetovno prepoznav-
na dediščina celotnega člo-
veštva. S tem je postal prva in 
doslej edina pasijonska igra 
iz številne družine evropske-
ga združenja Europassion, ki 
ji je uspel ta veliki korak. Tega 
izjemnega uspeha, ki nam ga 

močno zavidajo številni veli-
ki evropski narodi, se v tem 
trenutku mogoče še premalo 
zavedamo oziroma ga še nis-
mo v celoti ponotranjili, saj se 
včasih obnašamo tako, da se 
zdi, kot da se celo malo boji-
mo tega velikega uspeha. Mo-
goče je prav zdaj napočil pra-
vi trenutek, da s ponosom in 
ravno pravšnjo mero samo-
zavesti stopimo iz lastne sen-
ce in si začnemo aktivno pri-
zadevati, da Pasijonski alma-
nah postane mednarodno 
glasilo združenja Europassi-
on, kjer bodo lahko vse drža-
ve članice objavljale svoje pri-
spevke na temo pasijonske 
dediščine ter njene promo-
cije, varovanja in ohranjanja. 
Naslednja uprizoritev Škofje-
loškega pasijona bo leta 2021, 
do takrat pa moramo postori-
ti še marsikaj na domačem 

in mednarodnem področju 
za integracijo in promocijo 
Škofjeloškega pasijona. Vsi 
si namreč iskreno želimo, da 
bi v letu ponovne uprizoritve 
Škofjeloškega pasijona, ko 
bo Škofja Loka hkrati gosti-
la tudi mednarodni kongres 
združenja Europassion, dele-
gatom in množici drugih obi-
skovalcev iz domovine in tuji-
ne pripravili nepozabno 'pa-
sijonsko izkušnjo' in se tako 
izkazali kot vredni nosilci 
prestižne Unescove 'blagov-
ne znamke'.« (Str. 168–169)

Potem ko se je Škofjeloški 
pasijon v zadnjih dveh de-
setletjih v svojem rodnem 
mestu ponovno etabliral, se 

želi v zadnjih letih uveljavi-
ti tudi v svetu. Velik dosežek 
v tem oziru je njegova uvr-
stitev na Unescov seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne človeštva. V tem konte-
kstu pa je dragocen tudi pri-
spevek te knjige, ki vzpostav-
lja povezavo med pasijo-
ni na Slovenskem in Hrva-
škem. To povezavo so tvor-
no in brez arbitraže dosegli 
sodelujoči avtorji; na sloven-
ski strani Jože Štukl, Franc 
Križnar, Andrej Misson in 
Tone Potočnik, s hrvaške 
pa Sanja Nikčević in Marko 
Dragić. Gornji odlomek je iz 
predgovora obeh urednikov, 
Štukla in Križnarja.

Nove knjige (426)

Pasijonski almanah 2017

Pasijonski almanah 2017, Pasijoni na Slovenskem 
in Hrvaškem, uredila Jože Štukl in Franc Križnar, 
Občina Škofja Loka, 2017, 158 strani

Alenka Bole Vrabec

Francesco Petrarca, eden 
največjih evropskih pesni-
kov vseh časov, je posta-
vil bleščeč besedni spome-
nik Lauri de Noves, poro-
čeni De Sade, v katero se 
je nesmrtno zaljubil na ve-
liki petek, 6. aprila 1327, v 
cerkvi sv. Klare v Avigno-
nu, kjer je bil v tistem času 
papeški dvor. Lauri je bilo 
15 let, ko so jo oddali v za-
mož 16. 1. 1735. V Avignonu 
je slovela kot lepotica zlatih 
las, čudovita gospa, zgledna 
zakonska družica, ki je rodi-
la 11 otrok, ko jo je 6. apri-
la 1348 pokosila kuga. Toč-
no 21 let po tem, ko je med 
velikonočnim bogoslužjem 
uročila Petrarco, se ji je živ-
ljenje izteklo. Raziskovalci 

Petrarcovega življenja in 
dela nimajo jasnih doka-
zov, da je bila Laura de Sade 
resnično tista ženska, ki jo 
je opeval Petrarca. V 366 
sonetih, kolikor jih je na-
pisal kot kalejdoskop ljube-
zenskega čaščenja in svojih 
muk, ima Laura nešteto ob-
razov … Nihče ne ve, ali je 
kdaj s Petrarco govorila ali 
je bila samo povod za sanj-
ski privid pesnikove fanta-
zije. Svoj »Canzoniere«, na-
pisan v italijanskem jeziku 
– vse drugo je Petrarca pi-
sal v latinščini –, zbirko 366 
sonetov, kancon, stanc in 
madrigalov je devetkrat pre-
delal in Stihi, kakor je »Can-
zoniere« prevedel Andrej 
Cepuder, so izšli na Slo-
venskem 1980, obogateni z 
izčrpnimi podatki … Petrar-
ca, eden prvih evropskih hu-
manistov, je zapustil obse-
žen opus proznih, tudi zgo-
dovinskih del, pisem in do-
kumentov, ki nam razkriva-
jo osebnost z žgočimi vpra-
šanji: kdo sem, kaj sem, kaj 
so moji cilji, kaj poslanstvo 
… Vabili so ga v najvišje 
službe, a nobene ni dokonč-
no sprejel, čeprav je večkrat 
potoval po Evropi kot odpo-
slanec cerkvenih ali posvet-
nih oblasti … V tistih letih, 
ko je bival na majhnem sa-
motnem posestvu v Vau-
clusu, nedaleč od Avigno-
na, je z bratom osvojil tudi 
Mont Ventoux, zato ga ima-
jo nekateri tudi za zaščitni-
ka evropskega alpinizma. 
Danes pa Mont Ventoux – 
Vetrovna gora velja za naj-
težjo etapo v dirki po Fran-
ciji.     

Enolončnica Mont 
Ventoux 

Za 6 oseb potrebujemo: 
150 g mesnate slanine, 2 veli-
ki čebuli, 5 strokov česna, 2 ve-
jici rožmarina, 5 vejic timija-
na, 80 g črnih oliv brez koščic, 
200 g suhih češpelj brez koščic 
(v nekaterih inačicah recepta 
jih izpuščajo), 6 žlic olja, 500 
g svinjine, 500 g govedine, 125 
g korint (zelo majhne črni-
kaste rozine, ki so dobile ime 
po mestu Korint; imajo moč-
nejšo aromo kot svetlejše vrste 
rozin), 500 ml rdečega vina 
(cabernet sauvignon), 1 žli-
co zelenih poprovih zrn, 200 
ml smetane, 1 žlico konjaka/
vinjaka.

Meso narežemo na kocke 
2 cm x 2 cm in ga na olju 
dobro opečemo; prav tako 
zrežemo na kocke, čeprav 
manjše, čebulo, česen in 
slanino in posebej steklas-
to prepražimo. Z olivami 
vred dodamo mesu, prida-
mo še timijan, rožmarin, 
češplje in korinte ter zali-
jemo z vinom. Pekač damo 
v pečico, ogreto na 200°, in 
dušimo približno eno uro. 
Vejice rožmarina in timi-
jana odstranimo, meso po-
beremo iz pekača in oma-
ko gostljato ukuhamo. Nato 
vrnemo meso v posodo, do-
damo smetano, zelen poper 
in konjak/vinjak in v pečici 
dušimo še približno 20 mi-
nut oziroma dokler se meso 
ne zmehča.    

Ponudimo z bageto ali 
žafranovim rižem in solato. 

Pa dober tek!

Nesmrtna Laura

mizica, 
pogrni se

Pametni telefoni oziroma dlančniki že dolgo niso zgolj v domeni mladine, ampak jih 
vse pogosteje uporabljajo tudi starejši, ki so navdušeni zlasti zato, ker imajo ob vsaki 
priložnosti s seboj tudi fotoaparat. Dokaz za to so trije balinarski navdušenci, ki so z 
aktualnimi fotografijami pospremili nov naslov državnih prvakov, ki so si ga minulo nedeljo 
priborili balinarji Trate. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Dolga zima se očitno še noče posloviti ter se še kar trdovradno oklepa naše dežele, sveža 
pošiljka snega je tako v preteklih dneh prekrila že prve znanilke pomladi. Pa vendar, 
pomladansko enakonočje obljublja daljše dneve, vse toplejši sončni žarki pa bodo vsaj v 
nižjih predelih hitro stopili preostali sneg. Pomladni čas pa je tudi čas prebujanja narave, 
ljubezni ter novih začetkov in priložnosti na vseh področjih – naj pomladna energija 
aktivnosti nadomesti melanholijo zimskih dni. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Jože Košnjek

V 
programu izleta 
je bilo več duho-
vnega, več raz-
mišljajočega, 
več kulturne-

ga. Primerno času pred veli-
ko nočjo. Po vožnji po doli-
ni Kokre, preko Jezerskega 
vrha do Železne Kaple, kjer 
so ob cesti velike goličave, ki 
jih je povzročil lanski vihar, 
je bila naša prva postaja žup-
nijska cerkev svetega Miha-
ela. Bili smo pri deseti, čis-
to slovenski maši, ki jo je 
daroval legenda med koroš-
kimi slovenskimi duhovniki 
častni prelat Polde Zunder. 
Njegove misli so bile globo-
ke in njegova pripoved o cer-
kvi, katere začetki segajo v 
leto 1000, je bila zanimiva. 
Cerkev krasijo postni prt in 
okna, ki jih je izdelal koroš-
ki slikar Valentin Oman, pa 
železni oltar, na katerega po 

besedah župnika Zundra 
lahko odložimo še tako tež-
ke probleme. Del izletnikov 
pa se je napotil v bližnjo gale-
rijo Slovenskega prosvetne-
ga društva Zarja na glavnem 
trgu, kjer nam je delovan-
je društva in kapelski vsak-
dan predstavil domačin iz 

bližnje Lepene, predsednik 
Zarje in občinski svetnik Vili 
Ošina. 

Časa za pohajkovanje ni 
bilo veliko. V gostilni Podob-
nik na začetku Kaple, gleda-
no z jezerske strani, so nam 
skuhali kosilo. Brez petja že 
tukaj ni šlo. Glas Gregove 

harmonike je obogatila pev-
ka in organistka Marija Jam-
nik iz Žabnice.

Skozi Žitaro vas in Rikarjo 
vas smo se vozili do zajezene 
Drave in preko mostu nap-
rej mimo Tinj z znanim izo-
braževalnim središčem do 
Doma glasbe v Celovcu. Tu 

DAN ZA KOROŠKO PESEM
Nedavni izlet naročnikov in bralcev Gorenjskega glasa na Koroško je bil drugačen. Dopoldne smo bili  
v cerkvi svetega Mihaela in v galeriji, popoldne pa na koncertu Koroška poje v Celovcu.

Izletniki pred Podobnikovo gostilno v Železni Kapli / Foto: Grega Flajnik

Del izletnikov v galeriji Zarje z njenim predsednikom Vilijem Ošino (v sredini) / Foto: Grega Flajnik

nas je čakal vrhunec poto-
vanja: udeležba na največ-
ji vsakoletni slovenski pev-
ski prireditvi na Koroškem 
– Koroška poje. Krščan-
ska kulturna zveza iz Celo-
vca jo je prvič organizirala 
leta 1973. Letošnja pesem je 
bila posvečena dr. Francetu 
Ciganu, duhovniku, zbira-
telju ljudskega blaga, zboro-
vodji in profesorju glasbe na 
Slovenski gimnaziji v Celo-
vcu, ki je bil rojen pred 110 

leti v Prekmurju. Koroška 
slovenska pesem je enkra-
tna. Če pa jo slišiš v živo in 
doživiš, kako zavzeto, srčno 
jo pojejo Korošci, ti seže do 
srca. Pritrditi je treba legen-
di koroškega petja Pavlu Ker-
njaku iz Trebinje ob Dravi, 
ki je vzneseno dejal: Dokler 
bomo peli, toliko časa bomo 
živeli. Kernjakove besede ne 
veljajo le za Slovence izven 
meja matične države, ampak 
tudi za nas …

Alenka Brun

V 
kranjskem Cine-
plexxu si od 15. 
marca lahko ogle-
date novi film o 
priljubljeni juna-

kinji, ikoni, ki jo poznamo 
tudi iz video iger, Lari Croft. 
Tokrat v vlogi Lare nastopa 
Alicia Vikander, ki je uspešno 
nasledila Angelino Jolie. 

Enaindvajsetletna Lara 
Croft je strastna, samostoj-
na mladenka, hči ekscentrič-
nega pustolovca, ki je izginil, 

ko je bila še najstnica. Njego-
vi poslednji želji navkljub se 
Lara odloči, da pusti vse, kar 
ji je znano, in se poda na raz-
reševanje uganke njegove-
ga skrivnostnega izginotja. 
Odpravi se po njegovih zad-
njih sledeh, k skrivnostni 

grobnici nekje pred japon-
sko obalo. Kmalu ugotovi, da 
ni edina, ki išče očeta ... 

Jutri in v nedeljo, 24. in 
25. marca, pa v Cineplexxu 
pripravljajo družinski dan, 
na katerem si boste lahko 
predpremierno ogledali ani-
mirano-igrano pustolovšči-
no, film Peter Zajec. Za naj-
mlajše bo poskrbljeno tudi z 
animacijami med 15. in 17. 
uro, čakajo jih ustvarjalne 
delavnice in igra Najdi Pet-
ra Zajca. Film o simpatič-
nem zajcu v modrem plašču 
in brez hlač je nastal po pre-

dlogi knjižne zbirke angleš-
ke pisateljice Beatrix Potter. 
Tokrat bo Peter Zajec zaku-
hal dogodivščino, polno 
humorja, akcije in nagajivo-
sti. Film je sinhroniziran, v 
slovenski različici pa je Pet-
ru posodil glas Voranc Boh.

LARA CROFT  
IN PETER ZAJEC 

Po dveh kultnih filmih z Angelino Jolie je napočil čas  
za novo Laro Croft z Alicio Vikander v glavni vlogi.  
/ Foto: arhiv Cineplexxa (distributer Blitz film & video distribution)

Peter Zajec / Foto: arhiv Cineplexxa (distributer Con Film)
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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

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_24
NALOGA

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

8 1 5 4
1 4 7 3

2 7 9 6
1 6 9

3 2 4 7 8
5 1 2 3

sudoku_LAZJI_18_24

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_24
NALOGA

7932
84163
257

8154
1473

2796
169

32478
5123

sudoku_LAZJI_18_24

REŠITEV

719325648
584176932
326849157
893612574
651487329
247593816
162738495
935264781
478951263

sudoku_TEZJI_18_24
NALOGA

6 7 3 5 2 8
6 7

3 1
8 2 7

7 4
1 9 2
4 2

6 4
2 3 6 9 8

sudoku_TEZJI_18_24

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_24
NALOGA

673528
67

31
827

74
192
42

64
23698

sudoku_TEZJI_18_24

REŠITEV

671395248
928461753
345827961
564938127
832714596
197256834
459183672
786542319
213679485

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

HOROSKOP
TANJA

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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Madžarski Indijanec 
Na vlaku v kupeju sedita simpatična gospodična in moški 
srednjih let. 
Ona bere knjigo Seksualne navade narodov. 
»A kaj zanimivega piše v knjigi, ki jo berete?« vpraša sopotnik.
»Same zanimive stvari: da imajo Madžari najdaljše, Indi-
janci pa najlepše.«
»Dovolite, da se vam predstavim. Moje ime je Ištvan 
Winetou.«

Selitev in sosedi 
Sosedi se pogovarjata. 
»Kmalu bomo stanovali v lepšem okolju!« se pohvali prva.
»In mi v mirnejšem okolju!« reče druga.
»Ah, torej se boste tudi vi preselili?«
»Ne, mi bomo ostali tukaj!«

Gorenjec in abraham 
Potem ko so ga vse leto špikali, Gorenjec za abrahama le 
povabi skupino sodelavcev v gostilno na večerjo. 
K mizi pride natakar: »Izvolite, kaj boste?«
Sodelavci se oglašajo: »Jedilni list bi pogledali.«
Gorenjec: »Meni ene čevapčiče, zanje jedilne liste. Pa 
račun, prosim. Bom kar plačal!«

Janezkovi spomini 
»Ko sem bil še majhen, sem nekoč prosil Boga za novo 
kolo. A sem že takrat vedel, da on ne deluje na tak način. 
Zato sem kolo ukradel in ga potem raje prosil odpuščanja.«

Ukradli so mu denarnico 
»Gospod policist, na vlaku so mi ukradli denarnico!« 
»Kakšna je pa bila?« 
»Plavolaska z modrimi očmi.« 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Dnevi, ki prihajajo, vam prinašajo odločitve, ki ste jih pre-
dolgo časa odlašali. Vse skupaj boste lažje reševali, če 
boste pripravljeni sprejeti nasvete prijateljev. Od osebe nas-
protnega spola dobite dobre novice, ki vas zelo razveselijo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
S svojo slabo voljo boste začeli utrujati tudi svojo okolico. 
Če boste s tem pretiravali, se vam bodo prav vsi izogni-
li. Za to bo največ kriva vaša nestrpnost in pomanjkanje 
samozavesti. Vseeno boste naredili korak naprej.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vsak od nas si svojo srečo kuje. Začeli si jo boste kovati, 
s tem se vam precej spremeni. Seveda na bolje, vendar 
vam bo strah še nekaj časa ostal. Nič zato, pomembna 
sta pogum in trdna volja. Ponudila se vam bo dobra pri-
ložnost. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Na nekega prijatelja ste pozabili, zato bodite pripravljeni na 
nevihto. Zamera je huda stvar. S časom se bo to lahko pop-
ravilo, vendar ne takoj. Zadnje čase ste se premalo posvetili 
družinskim zadevam, poskrbite, da ne bo prepozno.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Kar naenkrat boste padli v osebno krizo, a to bo le opo-
zorilo pred nujnimi spremembami. Tega, da v zadnjem 
času niste naredili prav nič zase, ste se prepozno zavedali. 
Dodatno boste nemirni tudi zato, ker vas bo nekdo posta-
vil pred dejstvo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Morali se boste sprijazniti, da na nekatere stvari ne more-
te vplivati. Čeprav se ne zavedate, je včasih bolje tako, da 
življenje samo upravlja in nas pripelje do cilja. V ljubez-
ni vas bo neki dogodek prijetno presenetil. Presenečeni 
boste.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ukvarjali se boste z drobnarijami, ki so vam še pred 
časom bile vsakdanje. Vse to bo le prehodno obdobje in 
panika ni potrebna. Ker imate najraje ustaljen ritem, vas 
bodo neki dogodki spravili s tira. Še dobro, da se dolgo ne 
boste obremenjevali.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Radi bi prehiteli svojo prihodnost, a kot boste kmalu spoz-
nali, to ni mogoče. Kljub temu se boste zelo potrudili in 
boste na koncu vseeno zadovoljni. Svoje najbližje boste 
spravili v slabo voljo, vendar vam bodo dali možnost, da 
to popravite.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Samo premišljevanje vam ne bo rešilo težav, ampak 
morate za to tudi kaj narediti. Dobre novice boste dobili v 
pošti, ki jo že nekaj časa težko pričakujete. Na čustvenem 
področju se vam odpira nova ljubezen, kar je tudi prav.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na splošno si boste želeli več svobode pri odločitvah, saj 
so vas občutki utesnjenosti preveč zablokirali. Zadeva, v 
katero ste v preteklosti vložili veliko truda, se bo končno 
obrnila na bolje, tako da boste ob koncu tedna dobre volje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na vidiku imate zelo dobro priložnost za zaslužek. Vesela 
družba, ki vam sledi ob koncu tedna, bo zaradi tega veliko 
prijetnejša. V ljubezni bo prišlo vaših pet minut in glejte, 
da ne boste ponovili svojih starih napak.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V lastnem domu se boste počutili ujeti kot ptica v zlati kletki. 
Prišel bo čas, ko se boste morali resno vprašati, kako naprej. 
Kaj je tisto, kar vas dopolnjuje in vam predstavlja osebno sre-
čo. Zavest, da poti nazaj ni več, vas pripelje do cilja.
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14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

  »Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev   
  vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,   
  veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,   
  vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)  

30
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Nagrade:  3-krat DARILNI BON BALDRIJAN  
v vrednosti 15 EUR 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
srede, 4. aprila 2018, 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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Dvakrat z oskarjem nagrajena igralka 
Hilary Swank (43), ki si je vzela tri leta pre-
mora od igranja, se vrača na male zaslo-
ne z vlogo v seriji Trust. Igralka je v nekem 
intervjuju razkrila, da je v času svoje 
odsotnosti negovala očeta, ki je prestal 

operacijo presaditve pljuč. “Odlično mu gre. Hvala vsem 
donatorjem, ki rešujejo življenja,” je povedala igralka, ki 
pravi, da bi oče brez presaditve umrl.

Hilary skrbela za očeta

Nekdanji mož Britney Spears 
(36) Kevin Federlin (39) želi 
od pevke višjo preživnino za 
otroka. Trdi, da je dvajset tisoč 
dolarjev premalo, da bi za oba, 
Prestona (12) in Jaydena (11), 

skrbel enakovredno. Pred nekaj meseci je še izjavil, da je 
vzgoja otrok v sodelovanju s Spearsovo enostavna, sedaj 
pa, kot kaže, želi iztržiti več denarja. Britney bo zgolj s 
pogodbo za lasvegaški šov zaslužila 15 milijonov dolarjev 
na leto.

Od Britney zahteva višjo preživnino

Demi Lovato (25) je v oddaji Dr. Phil šoki-
rala občinstvo, ko je povedala, da je že 
kot sedemletna deklica imela samomo-
rilska nagnjenja. “Doživela sem stvari, o 
katerih ne želim govoriti in verjetno nik-
dar ne bom. Toda že takrat sem vedela, 

da bo konec bolečine, če si vzamem življenje,” je povedala 
pevka, ki pravi, da so jo samomorilske misli spremljale 
tudi kasneje, ko je bila šikanirana in je trpela za depresijo.

Demi že pri sedmih pomislila na samomor

Gisele Bündchen (37), ena izmed naj-
bolj plačanih manekenk vseh časov, piše 
avtobiografsko knjigo o svojem otroštvu, 
zakonskem življenju in karieri. V petnajst-
ih letih je sodelovala z vsemi večjimi bla-
govnimi znamkami, krasila več kot dva 

tisoč naslovnic in prehodila milje po modnih pistah. “Z 
veseljem bom delila svoje vzpone in padce, zaradi katerih 
sem danes to, kar sem,” je dejala manekenka.

Gisele Bündchen bo izdala knjigo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
ovabljenim so se 
v Rimskih termah 
dekleta najprej 
predstavila v urad-
nem delu, sledilo 

pa je tudi neformalno druže-
nje. Lepotice pa so vse prej 
kot samo ambasadorke lepo-
te, saj med njimi najdemo 
tudi take, ki študirajo stroj-
ništvo, bodoče odvetnice, 
zanima jih znanost, govori-
jo tekoče tri ali celo štiri tuje 
jezike ... 

Vezni tekst so tokrat zau-
pali Miši Margan Kocbek, 
ki smo jo pred leti spoz-
nali v vlogi sanjske žen-
ske v takrat priljubljenem 

domačem televizijskem res-
ničnostnem šovu. Med tek-
movalkami pa smo zasledi-
li tri Gorenjke. Devetnajstle-
tna Lara Drinovec prihaja iz 
Naklega. Pravi: »Že od mla-
dih nog se ukvarjam s ple-
som in gledališčem, a me je 
kljub moji ljubezni do ume-
tnosti življenjska pot peljala 
drugam. V Ljubljani študi-
ram biokemijo, v prihodnos-
ti pa si želim uspeti na znan-
stvenem področju.« Doda 
še, da je energična, duhovi-
ta in drzna. Patricia Sliško 
šteje rosnih 16 let in je Jese-
ničanka. Obiskuje srednjo 
zdravstveno šolo na Jeseni-
cah, v prostem času rada igra 
odbojko. Za sodelovanje pri 
projektu Miss Slovenije pa 

se je odločila, ker ima rada 
nove izzive. »Vesela sem, 
da sem lahko del te zgod-
be.« Tretja Gorenjka, 19-let-
na Maruša Lukančič, pa je 
Kranjčanka. Obiskuje Bio-
tehniški center Naklo, smer 
živilsko-prehranski tehnik. 
Meni, da je mirna, optimis-
tična oseba, a rada preizkuša 
nove stvari. 

Zadnja tri leta lastnica 
licence Miss Slovenije za 
Miss sveta Jelka Verk pri 
projektu poskuša v ospred-
je postaviti Slovenijo. Priz-
nava, da ni enostavno: »Pri 
Miss Slovenije smo zelo 
striktni in se na vsakem 
koraku držimo slogana: 
Podpirajmo slovensko in 
podprimo Slovenijo! Najbolj 

me žalosti, ko se vsakodne-
vno srečujem s situacijami, 
da si tuja podjetja prizade-
vajo, da bi postala del proje-
kta Miss Slovenije, domača 
pa se obnašajo nezainteresi-
rano in velikokrat celo igno-
rantsko.« Seveda jo veseli, 
da so kljub vsemu nekatera 
uspešna podjetja prepozna-
la pomen projekta in posta-
la del zgodbe. 

Na koncu bodo letos najle-
pšo Slovenko okronali s kro-
no, delom Marjete Hribar, ki 
nakit izdeluje iz črnega pre-
moga in bo tako poskrbela 
za poseben kos iz »črnega 
zlata«. Najprej je na vrsti pol-
finalni izbor, ki ga bo gostil 
Portorož, do takrat pa dekle-
ta čaka še kar nekaj dela.

VSAKA PIŠE SVOJO ZGODBO
Prejšnji teden smo v Rimskih termah spoznali štiriindvajset letošnjih kandidatk, ki sodelujejo na izboru 
Miss Slovenije 2018. Seveda bo na koncu krono najlepše osvojila le ena. Vsaka od deklet piše svojo 
zgodbo, tovrstna izkušnja pa je zanje popolnoma nova.

Lastnik in direktor Rimskih term Valery Arakelov in Mojca 
Šimnic Šolinc, direktorica Tosame

Jelka Verk v družbi Bogdana Deželaka in Evelin Krajnc iz 
Rimskih term

Lanskoletna druga najlepša Slovenka Lana Kranjc in 
aktualni zmagovalka tekmovanja Miss Eco International 
Slovenije in najlepša Slovenka, ki prihaja z Gorenjske: 
Tamara Fišter ter Maja Zupan.

Za letošnjo krono najlepše Slovenke se potegujejo tudi 
gorenjska dekleta: Lara Drinovec iz Naklega, Patricia Sliško 
z Jesenic in Maruša Lukančič iz Gorenjske prestolnice 
Kranj.

Miši Margan Kocbek so zaupali vodenje uradnega dela 
predstavitve deklet.

Predstavitve se je udeležil tudi direktor družbe Velika 
planina Leon Keder s soprogo Nino.

Marcela Barle ima osemnajst let. Je dijakinja 
Biotehniškega centra Naklo in prihaja s Skaručne. 
Harmonika jo navdušuje že deset let. Ima tudi 
ansambel, ki se imenuje Marcela IN. 
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 9. marca 2018 
v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d.o.o., iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upora-
ba avtomobila VW POLO – Anica Krt, Kranj,  2. nagrada: eno-
dnevna uporaba avtomobila T-ROC – Igor Dežman, Begunje, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Boris Klemenčič, Gorenja 
vas.  Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 13. marca 2018, je bilo podjetje ČADEŽ, d. o. o., z Visokega, 
ki poklanja lepe nagrade trem nagrajencem. Ti srečni nagrajen-
ci so: 1. nagrado: prekajeno šunka + 2 velikonočni klobasi prej-
me Tone Polajnar, Kranj, 2. nagrado: prekajeni vrat + 2 veliko-
nočni klobasi  prejme Florjan Kovačič, Bled, 3. nagrado: preka-
jeno plečko v mrežici + 2 velikonočni klobasi prejme Janez Po-
bežin, Tržič. Nagrajencem čestitamo.

Posebna ugodnost:
BREZPLAČEN PREVOZ
ZA SENIORJE, PO VSEJ 
SLOVENIJI

     DO 2 OTROKA BIVATA BREZPLAČNO!

   VELIKONOČNI PRAZNIKI
     že od 39,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

ODDIH ZA VSE
GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

MINI ODDIH
do 30. 03. 2018 in od 03. 04. do 27. 04. 2018

 ✓ neomejen vstop v fitnes
 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ brezplačno bivanje - otroci do 4.  

 leta starosti
 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion in  

 1 x vstop v savno, samo 12,90 €.

1 x polpenzion + kopanje, že od 
37,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

NEOMEJEN VSTOP V BAZENE

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj.   
 PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ OMEJITVE   
 KILOMETROV!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 31. 05. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

PODALJŠALI SMO PAKET!

Izražam svoje mnenje glede 
odstopa Mira Cerarja. Spoš-
tovano ga podpiram in cenim 
njegov odstop. Mislim, da je 
bilo to pričakovano in še rav-
no pravi čas. Zadnje čase sem 
opazil, da je bil njegov govor 
na televiziji zamišljen in on 
nerazpoložen. Prav je, da je 
ocenil, da metanje polen pod 
noge en drugemu nikomur ne 
koristi. Za razplet njegovega 
dela se je pravilno odločil, 
saj je profesor prava. Treba 
se je zavedati, kaj je prav in 
kaj ne. Slovenija potrebuje 

Miro Cerar 
odstopil

doktorja zdrave kmečke pa-
meti, da nas popelje v boljšo 
prihodnost in boljši jutri. 
Za boljšo prihodnost naših 
rodov in vnukov. Drži, da je 
vlado prevzel v težkih časih, 
na področjih gospodarstva, 
zdravstva, šolstva in kme-
tijstva. Če poenostavim, od 
osamosvojitve naprej so uni-
čevali državo prejšnje vlade. 
Čas je, da se vprašamo, vsi, ki 
smo polnoletni in se v večjem 
številu udeležimo volitev, za 
boljšo prihodnost in napredek 
naše lepe Slovenije.

Stane Hvasti,  
Mavčiče

PREJELI SMO

Varna in učinkovita je vad-
ba v vodi, njena velika pred-
nost je, da je primerna za raz-
lične skupine posameznikov, 
ne glede na njihovo telesno 
pripravljenost. V Termah Do-
brna vadbo izvajajo v termal-
ni vodi, ki že s svojo sestavo 
blagodejno vpliva na telo, saj 
deluje protivnetno in proti-
alergično. Vadba v termal-
ni vodi je primerna za zdrave 
ljudi in tudi za posameznike 
z blagimi zdravstvenimi te-
žavami in poškodbami. Zara-
di načina izvedbe je npr. pri-
merna za tiste, ki se srečuje-
jo z bolečinami v križu, artri-
tisom in težavami z ravnotež-
jem. Njen primarni cilj je varo-
vati in krepiti zdravje.

Organizirana vadba v ter-
malni vodi se v Termah Dobr-
na izvaja pod vodstvom ani-
matorja, traja do trideset mi-
nut in poteka enkrat dnev-
no od ponedeljka do sobo-
te. Z manj intenzivnimi gibi 
se najprej telo ogreje, nato 
se z aktivnimi vajami razgiba 
sklepe in krepi vse mišične 

skupine. Sledi petnajstminu-
tna aerobna vadba, s katero 
se želi vplivati na pospešitev 
in s tem izboljšanje delova-
nja srca, ožilja in dihal. Vad-
ba se zaključi z raztezanjem 
mišic in s sproščanjem. Zna-
nje plavanja ni pogoj za ude-
ležbo v programu vadbe, ne-
plavalci lahko vadijo v plit-
vejšem delu bazena. Vadba 
poteka v notranjem bazenu, 

ki s svojo temperaturo okoli 
32 stopinj Celzija nudi odlič-
ne pogoje za izvedbo.

Udobno in osvežujo-
če okolje je vsekakor po-
sebnost vadbe v vodi, nje-
na prednost pa, da nam sila 
vzgona odvzame del teles-
ne teže, glede na to, koliko 
je telo potopljeno v vodo. 
Gibalni aparat je razbreme-
njen, zaradi česar je vadba 

primerna za vse, ki imajo laž-
je težave s koleni, kolki, hrb-
tenico ali čezmerno telesno 
težo. V vodi lahko npr. skače-
te in s tem ne obremenjuje-
te sklepov, kot če bi to poče-
li zunaj. Kljub vsem prednos-
tim in lahkotnosti pa si vad-
bo v termalni vodi lahko vsak 
posameznik prilagodi svo-
jim sposobnostim in telesni 
pripravljenosti.

Učinkovita vadba v vodi
Z vedno večjim zavedanjem o pomembnosti zdravega načina življenja so se pri nas v zadnjih letih 
razširili razni rekreativni programi vadbe, med njimi vadba v vodi, ki jo izvajajo tudi v Termah Dobrna.
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       Kranj:                                              
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4

       Škofja Loka:                                  
Lekarna Mesto -37
Spodnji trg 8
Center slepih, slabovidnih in starejših
Stara Loka 31
Optomed
Kapucinski trg 13 
(nad avtobusno postajo)

Očala zbirajo:

do 
6. maja 

2018

Darujte 
rabljena očala 
in pomagajte!

Doma poiščite očala, ki jih ne potrebujete več  
(očala z dioptrijo, navadna ali sončna).

Prostovoljci bodo podarjena očala pregledali, 
razvrstili in poskrbeli, da bodo prišla do tistih, 
ki jih najbolj potrebujejo. Za prebivalce manj 
razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti prave 

okulistične oskrbe in ustreznih očal.
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ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 24. 3.
20.10 OGNJENI OBROČ: VSTAJA
18.20 POLNOČNO SONCE
16.15 PETER ZAJEC, sinhro.
18.00 TOMB RAIDER
15.20, 16.50 LEO DA VINCI: MISIJA MONA 
LISA, sinhro.
21.00 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 MARIJINA ZEMLJA
21.20 OBLIKA VODE
13.15 ČUDO
20.00 ZADNJI LEDENI LOVCI
14.15 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 24. 3.
17.50, 20.00, 22.15 OGNJENI OBROČ: 
VSTAJA
18.50, 20.40 POLNOČNO SONCE
14.30, 16.00, 17.00 PETER ZAJEC, sinhro.
19.00, 21.20 TOMB RAIDER
20.10, 22.30 TOMB RAIDER, 3D

14.00, 16.50 LEO DA VINCI: MISIJA MONA 
LISA, sinhro.
17.40, 20.20 RDEČI VRABEC
15.40, 22.30 DRUŽABNI VEČER
13.30, 15.50 ČEBELICA MAJA: MEDENE 
IGRE, sinhro.
14.15 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 3D, 
sinhro.
18.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
14.40 BIKEC FERDINAND, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 23. 3.
18.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
20.00 JAZ, TONYA

Sobota, 24. 3.
18.00 JAZ, TONYA
20.00 POLNOČNO SONCE

Nedelja, 25. 3.
17.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
19.00 JAZ, TONYA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE

Petek, 23. marca
10.00 48. Teden slovenske drame: Delavnica dramskega pisanja (v dvorani PGK)

Sobota, 24. marca
9.15 Območno srečanje lutkovnih skupin Saše Kumpa 2018 (v Stolpu Škrlovec)
10.00 Gabrielle-Suzanne de Villeneuve: LEPOTICA IN ZVER (v dvorani PGK, matineja)
19.30 Tadeusz Slobodzianek: NAŠ RAZRED (v dvorani PGK, premiera)

Ponedeljek, 26. marca
18.00 Predstavitev romana Slana zemlja avtorja Jasmina Imamovića (foaje)
19.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)
19.30 Neda R. Bric: ZRNO SOLI (v dvorani PGK)
20.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

www.gorenjskiglas.si

Spomladansko- 
velikonočna razstava
Vabimo vas, da skupaj z nami pripravite spomladan sko-
ve likonočno razstavo, ki jo na Gorenjskem glasu priprav-
ljamo že vrsto let. Oglasite se v torek, 27. marca 2018, 
od 9. do 11. ure na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju in 
okrasite razstavni kotiček v avli (mizo velikosti 90 cm 
x 90 cm) s svojimi ročnimi deli, ki so kakorkoli povezani 
s pomladjo ali veliko nočjo. Za vse dodatne informacije 
in rezervacije razstavnega prostora nas pokličite na tel: 
04/201 42 30 ali nam pišite na koticek@g-glas.si. Razstava 
bo na ogled vse do petka, 6. aprila 2018. Lepo vabljeni!

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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

Organizator :

Češke dežele so bile v srednjem veku ene najbogatejših v Evropi, zato se 
je v vseh obdobjih v teh krajih oblikovala bogata arhitekturna dediščina. 

1. dan: Na naši poti si bomo ogledali slikoviti Telč, nato se bomo ustavili 
ob pravljičnem gradu Červena Lhota, ki se nahaja na otočku sredi jezera, 
dan pa bomo končali z ogledom mesta Česke Budejovice.  2. dan: Po 
zajtrku bomo spoznavali srednjeveško življenje v dvorcih Kratochvile in 
Hluboka, se nato odpeljali do slikovite vasi Holašovice, ki je najlepša češka va-
sica, uvrščena tudi na seznam Unesco, končali pa bomo z ogledom pivovarne 
Budweiser, pokušino piva in večerjo v pivnici.  3. dan: Po zajtrku vožnja v Češky 
Krumlov, ki mu poseben čar dajejo reka Vltava, mestni grad, drugi največji na 
Češkem, in staro mestno jedro, ki je uvrščeno na seznam Unesco. Naš zadnji 
postanek bomo naredili pri jezeru Lipno. Sprehodili se bomo na lesen razgledni 
stolp in od tu nadaljevali vožnjo proti domu. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, vstopnino v gradove Červena Lhota, Hlobuka ter Kra-
tochvile, vstopnini v pivovarno Budweiser Budvar in na razgledni stolp Lipno, eno prenočitev z zajtrkom in 
en polpenzion v hotelu s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, južnočeški večer v pivnici (razširjen meni pri 
večerji), glasba do dve uri, dve pijači, turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve  
turistične poslovalnice:   
Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70 305, 
Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755, 
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280  ali pišite na turizem@alpetour.si.   

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu v torek, 6. marca 2018, je bila Glasbena šola Kranj. Geslo 
križanke je bilo: DOBRODELNI ZA MLADE GLASBENIKE. Izžreba-
ni nagrajenci, ki prejmejo žensko majico in zvezek GŠ Kranj so: 
Fani Car iz Komende, Srečo Koren iz Mojstrane in Tomaž Iglič 
iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Janez Kuhar

Adergas – Kulturno umetni-
ško društvo Pod lipo Ader-
gas letos praznuje 80-letni-
co delovanja. Jubilejno leto 
so januarja začeli z uprizo-
ritvijo Linhartove komedi-
je Županova Micka režiser-
ja Silva Sirca, ki je pripra-
vil tudi sceno, za luč in zvok 
sta skrbela skrbela Primož 
Sirc in Tilen Selan. Gostova-
li so po gorenjskih odrih, za-
ključna predstava Županove 

Micke pa je bila v petek, 16. 
marca, v Adergasu. V jubi-
lejnem letu bo še več prire-
ditev, tudi na prostem, med 
njimi junija koncerti skupin 
Kvartopirci, Mjav ter in Pri-
farski muzikantje. Letošnje 
praznovanje sovpada tudi s 
160-letnico rojstva znanega 
rojaka, igralca in dramatika 
Ignacija Borštnika. Dram-
ska skupina KUD Pod lipo 
Adergas vsako leto pripravi 
do štiri gledališke predsta-
ve za odrasle in otroke. V 80 

letih so uprizorili 203 pred-
stave, od tega 120 otroških in 
mladinskih. V društvu sta še 
do predlani kar trideset let 
uspešno delovala Mladinski 

pevski zbor in Orfov orke-
ster. Navdušujejo tudi s pri-
reditvama Družina poje in 
Pokukajmo v špajzo, ki ju 
pripravlja Angelca Maček. 

Jubilejno leto  
za vaški oder 

Skupinska slika igralcev Linhartove komedije Županova 
Micka z režiserjem Silvom Sircem
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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. 4., KOPALNI IZLET BANOVCI: 9. 4., NAKUPOVANJE 
GRADEC PRIMARK: 24. 3., GROSSGLOCKNER: 5. 7., DOLOMITI:  
6. 7., BANOVCI: 6.–9. 5., MADŽARSKE TOPLICE: 27.–30. 4.,  
MEDŽUGORJE: 27.–29. 4., prijave za morje Dugi otok in Orebić 
že sprejemamo. www.rozmanbus.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Uliana Dorofeeva 
POLŽKOV DOMEK in KIT ARNE 

Petek, 23. marec 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Lutkovna skupina Danica 
LEPOTICA IN ZVER 

Sobota, 24. marec 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – MAREC 2018
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev in  

se udeležite marčevske terenske  krvodajalske akcije, ki bo:

V ČETRTEK, 29. MARCA 2018, 
v Športni dvorani Cerklje, Krvavška cesta 4. 

Več informacij na www.kranj.ozrk.si
Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

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

Vabimo vas, da se nam pridružite na večdnevnih izletih, 
ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Organizacijo izletov 
smo zaupali agenciji Alpetour, ki ima veliko izkušenj z 
daljšimi izleti. Z vami bodo tudi naši zaposleni, ki bodo še 
dodatno poskrbeli, da vam bo na izletih lepo. 
PREDVIDENI IZLETI:
Boromejski otoki  
od 7. do 8. aprila 2018, cena: 156 EUR
Gradovi južne Češke in pivo Budweiser
od 11. do 13. maja 2018, cena: 243 EUR
Švica in vožnja z vlakom Bernina Express
od 24. do 26. avgusta 2018, cena: 249 EUR

Cene veljajo ob prijavi najmanj 40 gostov

Za prijave in informacije  
pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:
Kranj - 04/ 20 13 220,  
Škofja Loka - 04/ 51 70 305,  
Radovljica - 04/ 53 20 445;  
Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Ljubljana – 04/23 08 505,  
Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280,   
ali pišite na turizem@alpetour.si.   

Organizator :

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

PRIREDITVE

Materinski dan
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi v 
nedeljo, 25. marca, ob 17. uri v Sokolski dom na praznova-
nje materinskega dne. Svetovalka za celostno podobo Tina 
Martinec Selan bo spregovorila o oblačenju, barvni in stilski 
usklajenosti, brat Jaroslav Knežević pa o življenju, ljubezni 
in lepoti. Člani gledališke sekcije društva bodo šaljivo prika-
zali Podobe iz omare, zapeli pa bodo OPZ Iskrice, Dekliški 
zbor župnije sv. Jakoba, MPZ Škofja Loka, Andreja Mohorič 
in Škofjeloški oktet. Vstop bo prost. 

Sovodenj – V nedeljo, 25. marca, ob 17. uri bodo v kulturni 
dvorani na Sovodnju ob materinskem dnevu in prihodu po-
mladi otroci iz vrtca in učenci od prvega do petega razreda 
Podružnične šole Sovodenj prepevali, plesali, igrali igrice, 
igrali na inštrumente, pripovedovali ... 

Visoko, Šenčur – Občina Šenčur in Kulturno-umetniško dru-
štvo Valentin Kokalj Visoko vabita na prireditev v počastitev 
materinskega dne. Osrednja občinska prireditev bo v sobo-
to, 24. marca, ob 19. uri v dvorani Doma krajanov v Šenčur-
ju. Ista prireditev bo že danes, v petek, 23. marca, ob 18. uri 
v dvorani Doma krajanov na Visokem.

Voglje – Otroški cerkveni pevski zbor iz Vogelj vabi jutri, v 
soboto, 24. marca, ob 14.30 v dvorano Doma vaščanov na 
prireditev ob materinskem dnevu z naslovom Pesem, ples, 
poezija in igra kot darilo staršem.

Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi vse mamice, očete in dedke v nedeljo, 25. marca, ob 15. 
uri v dvorano v Adergas na praznovanje materinskega dne, v 
katerem bodo sodelovali domači glasbeniki, igralci, pevci in 
recitatorji ter 14 mladih igralcev z igrico Metulji ples. Igrico 
je režirala Monika Ribnikar, za luč in glasbo pa bo poskrbel 
Tilen Selan.

Lancovo – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Ra-
dovljice v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Lancovo vabi 
na proslavo ob dnevu žena in materinskem dnevu, ki bo v 
soboto, 24. marca, ob 18. uri v Kulturnem domu na Lanco-
vem. Vstop bo prost.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo poteka-
le naslednje medgeneracijske dejavnosti: Medgeneracijski 
center Kranj: 23. marca ob 17. uri predavanje Miselni in du-
hovni svet starih kultur – Uganka zavesti, 27. marca ob 18. 
uri Razumem, znam slovensko – za vse otroke od 11. do 15. 
leta, ki jim slovenščina ni materni jezik, 17.30 Starševstvo – 
ni panike!; Preddvor: 27. marca ob 17. uri Naravni somatski 
gibi – Dom krajanov na Zg. Beli; Šenčur: 27. marca ob 11. uri 
Vesele urice nemščine – sejna soba Občine Šenčur, 15.30 
Vadba za zdravo hrbtenico – Športna dvorana ob OŠ Šenčur. 
Obvezne prijave za vse dejavnosti po telefonu 041 724 134 
ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
V osrčje Slovenije
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 10. aprila, na 
ogled rojstne hiše Jurija Vege, geometrijskega središča Sloveni-
je, mesta Litija in gradu Bogenšperk. Odhod s posebnim avto-
busom bo ob 7. uri izpred Globusa, vrnitev v Kranj je predvide-
na približno ob 20. uri. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni 
pisarni do srede, 4. aprila, oz. do zasedenosti avtobusa.

Po hrvaškem Zagorju in v okolico Podčetrtka
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na izlet po hrva-
škem Zagorju in v okolico Podčetrtka, ki bo v četrtek, 5. apri-
la. Prijave zbirajo in informacije dajejo v prostorih društva, 
pri poverjenikih in na tel. 04 25 11 022 in 064 117 135.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 24. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Praktično preizkusi Božjo 
moč. Pogovor bo povezoval Gregor Česnik.

Zaupanje
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v petek, 23. marca, ob 16. uri na brez-
plačno predavanje Zaupanje!. Predavanje bo vodil Andrej 
Pešec, univ. dipl. pol., potekalo bo v prostorih Humane na 
Oldhamski 14 – pri Vodovodnem stolpu.

Preprečimo pomladansko utrujenost in alergije
Kranj – V sredo, 28. marca, bo ob 19. uri v poslovni hiši TE-
LE-TV in GTV – gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a, 
predavanje Pomladansko čiščenje prostora in telesa, da pre-
prečimo pomladansko utrujenost in alergije. Na srečanju bo 
Jožica iz Prerojen.si iz lastnih izkušenj predstavila, kako si 
pomagati do več energije in boljše imunske odpornosti z va-
jami, miselnimi afirmacijami in prehrano za podporo celic, 
iz katerih je sestavljeno naše telo. Po predavanju bo mož-
nost osebnega svetovanja. Več informacij in prijave na tel. 
041 289 632 – Jožica Ramšak.

OBVESTILA

Delavnica butaric, loške postne jedi in druge 
pasijonske delavnice
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka v okvi-
ru Dnevov Škofjeloškega pasijona vabi na Pasijonske de-
lavnice in prikaze izdelovanja ter pokušino postnih jedi, ki 
bodo potekali na Mestnem trgu v Škofji Loki jutri, v soboto, 
24. marca, od 9. do 13. ure. Obiskovalci si bodo lahko iz-
delali butarico za cvetno nedeljo, pihali jajca za pirhe in jih 
barvali, se naučili izdelave rož iz krep papirja in oblikovali 
glino. Ogledali si bodo obdelavo roževine, usnja in izdelavo 
vitražev v tehniki tiffany in tudi kupili te izdelke. Na štedilni-
ku sredi Mestnega trga se bodo kuhale postne jedi: aleluja, 
loške smojke, loška medla, loška mešanica in rovtarsko zelje 
ter pekle palačinke. Skavti bodo na Cankarjevem trgu izdelo-
vali butaro velikanko.

Peka potice v krušni peči
Kranjska Gora – V Liznjekovi hiši bo v sredo, 28. marca, ob 
16. uri delavnica Peka potice v krušni peči. Delavnico bo 
vodila Jerca Kramar, med peko pa bo etnologinja Zdenka 
Torkar Tahir predstavila »žegen« oz. velikonočne praznične 
jedi, Klemen Klinar pa projekt AlpFoodway, ki se ukvarja z 
alpsko prehransko dediščino.

Komunikacija z angeli in angelska sporočila
Žiri – Delavnica Komunikacija z angeli in angelska sporočila 
bo potekala v Knjižnici Ivana Tavčarja Žiri jutri, v soboto, 24. 
marca, začela se bo ob 9. uri. Vodila jo umetnica, jasnovid-
ka, medij in zdravilka Danica Schronberg. Prijave na delavni-
co sporočite po e-pošti: jasnovidensi@gmail.com.

KONCERTI
O kitara, vsak te mara
Škofja Loka – Jutri, v soboto, 24. marca, bodo v Glasbeni 
šoli Škofja Loka v okviru novega cikla Obrazi glasbe gostili 
odličnega kitarista in skladatelja Nejca Kuharja: od 11. do 17. 
ure bo v kapeli Puštalskega gradu vodil seminar z naslovom 
O kitara, vsak te mara, ob 18. uri pa se bo v Kristalni dvorani 
Sokolskega doma predstavil s samostojnim koncertom, na 
katerem bo izvajal tudi lastne skladbe.

Generacije pojejo
Škofja Loka – Pevski zbor Lubnik iz Škofje Loke tudi letos pri-
reja tradicionalni koncert Generacije pojejo, ki bo danes, v pe-
tek, 23. marca, ob 19. uri v Kristalni dvorani Sokolskega doma.

RAZSTAVE
Cvetlična tihožitja
Tržič – Danes, v petek, 23. marca, bo ob 18. uri v Galeriji 
Vogal na Partizanski ulici v Tržiču odprtje razstave Cvetlična 
tihožitja akademske ustvarjalke Valentine Rus Špendal.

Javno vodstvo po razstavi
Škofja Loka – V Galeriji na Gradu bo jutri, v soboto, 24. mar-
ca, ob 11. uri javno vodstvo po razstavi LOKA : ANKARA : 

LOKA, Evrazijsko vrvenje Hakana Esmerja. Po razstavi vas 
bo popeljal kustos razstave Boštjan Soklič. 

PREDSTAVE

Moški brlog
Sveti Duh – Jutri, v soboto, 24. marca, bo ob 19.30 v Kultur-
nem domu Sv. Duh še zadnja abonmajska predstava. Gosto-
valo bo SLG Celje s komedijo Moški brlog. Režiser predstave 
je Sandy Lopičić, igrajo pa: Vojko Belšak, Damjan M. Trbovc, 
Tarek Rashid in Andrej Murenc. Predstava je za abonma ko-
medija in izven.

Razvalina življenja
Medvode – v KD Sora bo v nedeljo, 25. marca, ob 19.30 
predstava Razvalina življenja. Igro je režiral Boštjan 
Luštrik.

Neskončno ljubljeni moški
Bohinjska Bela – Jutri, v soboto, 24. marca, bo ob 19.30 v 
Domu krajanov Bohinjska Bela nova gledališka premiera 
Kulturnega društva Bohinjska Bela – Gledališča Belanskega 
Neskončno ljubljeni moški avtorice Dese Muck in v režiji 
Bernarde Gašperčič. Ponovitev predstave bo v nedeljo, 25. 
marca, ob 19. uri.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

3-SOBNO stanovanje, predelano v 
4-sobno, obnovljeno, bližina ZD Kranj, 
tel.: 031/549-008  
 18000987

ODDAM

STANOVANJE eni osebi. Dragič Filip, 
Drolčevo naselje 18, Kranj  
 18000993

HIŠE
NAJAMEM

HIŠO za cca 12–14 delavcev v Kranju ali 
okolici, oddaljenosti do največ 30 km, za 
obdobje od marca do decembra 2018, 
tel.: 051/698-950, Jasmina 18000973

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

OLIMJE – pred sezono oddam apart-
ma, samo 25 EUR/dan, 5 vstopnic 
– celodnevno hotelsko kopanje, tel.: 
030/619-628 18000983

POSESTI
PRODAM

2 NJIVI v okolici Kranja, velikost  2.100 
m2 in 475 m2, tel.: 040/491-714  
 18001012

PARCELO  gozd, 1 ha, k. o. Hrušica, 
tel.: 041/500-983  
 18000984

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo – področ-
je Radovljica, Bled, Žirovnica, tel.: 
031/489-477 
 18000811

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

ŽIRI, Loška c. 7 – poslovni prostor, 
909 m2 zemljišča, 392 m2 stavba, 
odlična lokacija ob glavni cesti – cen-
ter, možnost odkupa sosednje parcele 
v izmeri 695 m2, tel.: 041/650-130  
 18000972

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MINI pečico za 20 EUR, z 2 pekače-
ma, 30 x 30 cm, tel.: 040/590-655  
 18001019

RABLJEN steklokeramični štedilnik, 
video rekorder in sobno kolo, tel.: 
040/666-285 
 18001028

ZAMRZOVALNO skrinjo, 500-litrsko, 
ugodno, tel.: 041/504-662 
 18001005

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOLO tandem, dobro ohranjen, cena 
300 EUR, tel.: 04/23-31-794, po 17. 
uri  
 18000992

TURIZEM
ODDAM

V Barbarigi pri Puli oddam apartma za 
letovanje, tel.: 041/680-201, Sonja  
 18000970

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544 18000977

STARINE
PRODAM

STARINSKI predalnik s 4 predali, cena 
70 EUR, tel.: 041/874-181  
 18001013

KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 18000859

ZBIRAM stare vojaške predmete – če-
lade, uniforme, bajonete, medalje, fo-
tografije in razglednice slovenskih kra-
jev - starejše od 60 let, tel.: 031/854 
521  
 18000893

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

NEMŠKO ovčarko in psa mešančka, 
stara 4 mesece, tel.: 040/646-124 
 18001021

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče - velika 
prodajna akcija akumulatorjev Topla, z 
brezplačno montažo in 3-letno garan-
cijo, Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledni-
ška cesta 17, 4000 Kranj, tel.: 04/23-
24-802  
 18000682

CIRKULAR z mizo in koritom, tel.: 
031/812-210 18001002

KOSILNICO BCS 715, greben 110, 
tel.: 031/641-643 
 18001027

TRAKTOR Tomo Vinkovič TV 732 s 
priključki in cirkular za žaganje, tel.: 
031/561-714 
 18001033

TRAVNIŠKO brano Gorenc, 2,5 m, 
tel.: 041/521-692 
 18001025

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah do-
bite ugodno rezervne dele za obnovo 
motorjev vseh tipov traktorjev, led luči, 
olja, antifriz, kardane itd., Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18000683

KUPIM

CEVI za puhalnik Tajfun, fi 50, tel.: 
051/899-823 
 18001001

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 
 18000838

TRAKTOR in trosilec hlevskega gnoja, 
tel.: 041/235-349  
 18001031

PODARIM

ELEKTRIČNI cirkular, v manjši okvari, 
tel.: 041/803-927 18001003

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir sora, fi-
ana in desire, cena 30 EUR/kg, tel.: 
041/971-508 
 18000990

CVIČEK izredne kvalitete, nežnega in 
prijetnega okusa, nizkih kislin, ugodno, 
možna dostava, tel.: 031/301-013  
 18000980

JEČMEN iz integrirane pridelave, tel.: 
041/538-583 
 18000946

KRMNI in jedilni krompir, možna dosta-
va, tel.: 031/519-678  
 18000988

KRMNI krompir, drobni, 500 kg, tel.: 
031/803-521 
 18001007

KRMNO peso in krmni krompir, tel.: 
041/347-243 
 18000989

KROMPIR, jedilni in krmni sora, Ko-
menda, tel.: 041/415-044 
 18001018

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 MESECEV staro telico simentalko, 
tel.: 031/237-312  
 18000985

JAGENJČKE za zakol ali nadaljnjo 
rejo, JS pasme, tel.: 031/220-367 
 18001011

JAPONSKE prepelice tik pred začet-
kom nesnosti, tel.: 041/203-564 
 18000991

JARKICE, rjave in črne. Novak, Jama 
34, tel.: 041/820-594 
 18000920

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
črne, pred nesnostjo in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18000737

KRAVO simentalko s teletom, tel.: 
040/898-520 18000998

KRAVO za zakol, krmljeno s senom in 
otavo, tel.: 04/51-46-939, 031/894-
376  
 18001004

KUNCE sivi orjak, različnih starosti, 
tel.: 031/699-490 
 18000999

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 18000644

TELICO simentalko, težka cca 300 kg, 
pašna, tel.: 040/539-023  
 18000986

TELICO s teličkom – bikcem, LS pa-
sme, tel.: 04/57-43-294, 040/437-
271  
 18001017

TELIČKO simentalko, staro 8 dni, tel.: 
041/860-207  
 18001029

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Kogler 
Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, tel.: 064/130-081 18000748

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale in tehtnico na uteži, tel.: 
040/674-688 18001008

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona enodnev-
nih prevozov po Sloveniji, izpit kategorije 
C (zaželena kategorija E). Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur, 041/698-
385, g. Boštjan Bertoncelj 18000981

ZAPOSLIMO voznika kombija katego-
rije B za razvoz blaga po Sloveniji in ob-
časno tujini. Kontakt na: cclan@t-2.si, 
041/640-380. CCLAN, d.o.o., Kranj, 
Britof 182, Kranj 18001000

AS PLANINE Pungrat išče pastirja za 
leto 2018. Zaželen zakonski par. Pisne 
prijave pošljite na naslov: AS Pungrat, 
Brezje 66, 4243 Brezje. Rok za prijavo 
vključno do 3. 4. 2018. 18001010

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+386/30-758-314, ga. Varga, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 17004319

IŠČEMO tesarje/montažne delavce, 
kot okrepitev naše ekipe, za delo v 
Avstriji in Nemčiji. Plača po dogovoru. 
Veselimo se vašega klica +386/30-
758-314, ga. Varga, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 17004320

ZAPOSLIMO frizerja/-ko. Tea Rakef, 
s. p.,  Bizantova c. 9, Medvode, tel.: 
040/848-521 18000889

ZAPOSLIMO sodelavca v lesni pro-
izvodnji, za občasno delo. Simon Ra-
kovec, s.p., Javornik 3, Kranj, tel.: 
040/716-322 18001026

IŠČEM

IŠČEM DELO – gospodinjska opravila 
in varstvo otrok, tel.: 040/805-817, 
Vera 18001009

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 18000856

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, notra-
nje omete, strojne omete, fasade, adap-
tacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamni-
te škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, 
Kranj, tel.: 041/561-838 18000733

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000858

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s.p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18000613

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  
 18000857

NUDIM rez in zaščito sadnega drevja. 
Branko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 
19, 4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 18000879

POLAGANJE keramike, kompletna 
prenova kopalnic in stanovanj – hit-
ro,  ugodno in kvalitetno. Pokličite 
041/520-449, Matej Kenda, s.p., Ži-
ganja vas 63, Križe 
 18000935

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18000301

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 18000854

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 18000860

RAZNO
PRODAM

80-LITRSKI sod za vino, cena 80 
EUR, tel.: 04/53-38-251 18001016

PIRHE v kvačkanih košaricah in nekaj 
prtov, tel.: 031/624-509  
 18001014

IŠČEM

AVTOMEHANIKI, električarji, vodovo-
darji, če ne veste, kam z odpadnim ma-
terialom, me pokličite, tel.: 070/385-
956 18000994

STARE, nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo  odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956  
 18000996

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN Berlingo 1.6 HDI, črne bar-
ve, let. 2/2013, prevoženo 188.000 
km, cevna zaščita spredaj in ob stra-
neh, vlečna kljuka, 8 x ALU platišča 
(4x z zimskimi in 4x z letnimi gumami), 
cena 8.390 EUR, tel.: 031/767-222  
 18000934

HONDA HRV 4 x 4 1.6, letnik 2005, 
tel.: 041/673-792 
 18001024

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 NOVE, letne gume Continental, 
205/55-16  91 H - 2018, tel.: 04/25-
23-015, 070/661-103  
 18001023

PLATIŠČA za Xsaro picasso, ugodno, 
tel.: 031/360-178  
 18001022

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karambolirann, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okva-
ri, od 2005 letnika naprej.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 18000754

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18000568

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo) dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor 
 18001032

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

2 PVC vratna podboja, 200 x 70 cm, 
cena 20 EUR, tel.: 041/504-662  
 18001006

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18000855

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 18001015

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO Magnolija, Marles, lepo oh-
ranjena, tel.: 041/718-856 18001030

PODARIM

KAVČ dimenzije 200 x 105 cm, z 
dvema predaloma za posteljnino, tel.: 
031/520-041 
 18001020

30 Gorenjski glas
petek, 23. marca 2018

OSMRTNICA

V 90. letu se je poslovila naša draga mama in stara mama

Marija Babič
roj. Aljančič, iz Žej pri Naklem

K zadnjemu počitku jo bomo pospremili v soboto, 24. marca, ob 15. uri  
na pokopališču v Naklem. Žara bo na dan pogreba v poslovilni vežici na  

tamkajšnjem pokopališču od 9. ure dalje.

Vsi njeni  

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

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

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

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

Rezultati 23. kroga – 21. 
marca 2018

7, 8, 12, 21, 25, 26, 37 in 33

Loto PLUS:
6, 18, 19, 20, 28, 29, 36 in 3

Lotko: 9 2 9 4 0 7

Sklad 24. kroga za 
Sedmico: 1.530.000 EUR
Sklad 24. kroga za PLUS: 

280.000 EUR
Sklad 24. kroga za Lotka: 

110.000 EUR

LOTO

PRODAMO obnovljena 
stanovanja v veèstanovanjskem 
objektu Vila-A Tržiè na naslovu 
Bistrica 26, 4270 Tržiè.
Tip prodaje: z zbiranjem 
nezavezujoèih ponudb;
Informacije in najava ogledov: 
04 208 41 86 ali 
info@imobilia-gbk.si;
Prodajne aktivnosti vodi 
nepremièninska družba Imobilia 
GBK d.o.o., Gorenjska banka pa za 
kupce ponuja ekskluzivne stano-
vanjske kredite po opazno nižji 
obrestni meri od standardne 
ponudbe.
www.gbkr.si/nepremicnine/vila-a

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil dragi mož, boter in stric

Jože Stroj
Podbrezje 258

Ob slovesu izrekamo zahvalo sosedom, sorodnikom, sodelavcem, 
prijateljem, gasilcem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in 
sveče. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, pogreb-
ni službi Navček in vsem, ki ste ga spremili na zadnji poti.

Žena Ivanka in vsi njegovi
Podbrezje, 17. marca 2018
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ZAHVALA
Ta črni dan je moral priti, ta dan solza …
Bolečine ne da se skriti, tudi solze je težko tajiti,
saj tebe nihče nam ne more več vrniti.

V 80. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat, tast, dedek, 
pradedek, stric in svak

Miha Bidar
iz Adergasa pri Cerkljah

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovili 
v tako velikem številu in ga spremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, nosačem, prijateljem, vašča
nom in znancem za podarjene sveče, cvetje ter darove za svete 
maše in izrečena sožalja.
Posebna zahvala g. župniku Slavku Kalanu za pogrebni obred in 
obisk ob zadnjih urah, domačemu cerkvenemu pevskemu zboru, 
pogrebni službi Jerič, ge. Francki za pomoč, zahvala tudi vsemu 
osebju v zdravstvenih ustanovah in vsem neimenovanim.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustila draga žena, sestra, svakinja in teta

Ana Dolenc
iz Stare Loke

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za iz
rečena sožalja. Hvala gospodu župniku Alojzu Snoju za pogrebni 
obred, govornici Vesni za izrečene lepe poslovilne besede ter po
grebnemu podjetju Akris. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V SPOMIN
Ko oko zaprem,
v spominu vedno znova tebe uzrem.
Nikjer te ni in to boli ...

Neja Žnidar
6. 10. 1988–21. 3. 2009

Iskreno hvala vsem, ki obiskujete njen prerani grob, prižigate 
svečke in obujate spomine …

Družina Žnidar
Radovljica, marec 2018

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila naša draga mama

Marinka Bernik
roj. Logonder

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in  
zna n    cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za 
cerkev in sv. maše. Hvala tudi pevcem, pogrebni službi Navček, 
DU Žabnica in g. župniku Matjažu Zupanu. 
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena HVALA.

Žalujoči vsi njeni
Žabnica, Virmaše, Kranj, 13. marca 2018

Srce je omagalo,
dih je zastal,
nanjo spomin
bo ostal.

ZAHVALA

V 94. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, stara mama, 
prababica, tašča in sestra

Milka Zupanc
iz Zaloga pri Cerkljah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate
ljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna zahvala gre patronažni sestri Vesni, dr. Makovcu in ses
tri Bernardi za vso zdravstveno oskrbo. Hvala g. župniku Maren
ku, DU Cerklje in pevkama Damijani Božič Močnik ter Mojci 
Kepic za prelepo petje. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 32. letu starosti se je od nas poslovila hčerka, partnerica,  
sestra in teta

Jelena Jeftenić
z Golnika

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan
cem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Marec 2018

Odšla si mnogo prerano
s potjo nedokončano,
čeprav tvoj dih je zastal,
spomin nate bo večno ostal.

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, 
sestrična in teta

Katarina Pfeifer
roj. Hacin, iz Vopovelj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, molitve in darove za 
svete maše. Hvala duhovnikom g. Lucijanu Potočniku, g. Jerneju 
Marenku in g. Andreju Šinku za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala sodelavcem Fraport Slovenija, ge. Ivanki Stare za ganljive 
besede slovesa, cerkvenim pevcem za lepo petje in pogrebni služ
bi Pogrebnik. Hvaležni smo vsem, ki ste našo mamo v tako veli
kem številu pospremili na njeni zadnji poti. Vsem imenovanim in 
neim enovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni
Vopovlje, marec 2018

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih naših bo ostala
in večno lep spomin na te.

OSMRTNICA

Z žalostjo sporočamo, da je preminila naša dolgoletna sodelavka

Silvija Plohl
receptorka v Kliniki Golnik

S spoštovanjem in radi se je bomo spominjali.

Sodelavci Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustila 

Vida Novak
roj. Režek iz Trboj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, bivšim sodelavcem, Darkovim sodelavcem za izreče
na sožalja in podporo, lepa hvala tudi za podarjene sveče in svete 
maše. Posebna zahvala dr. Leonu Megliču za dolgoletno zdravlje
nje, gospodu župniku za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni 
službi Navček, pevcem Kranjskega kvinteta za zapete žalostinke in 
trobentaču. Lepa hvala tudi g. Janku za poslovilne besede ob grobu.

Vsi njeni
Trboje, 14. marca 2018

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate
bo vedno ostal.

ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

Ciril Razinger,  
Planina pod Golico:

»Vsako leto grem v Planico. 
Letos sem prvič na četrtek in 
je prav tako v redu. Upam, 
da bodo naši skakalci dobro 
skakali in da bo vsaj eden njih 
skočil na stopničke.«

Katja Požun, Kranj:

»Vzdušje v Planici je vedno 
fenomenalno in tudi v vlogi 
gledalke je tukaj užitek biti. 
Upam, da bodo skakalci leteli 
čim dlje in da bo tudi vreme 
naklonjeno tako skakalcem 
kot gledalcem.«

Bernarda Kovač,  
Škofja Loka:

»Sem vodja projekta Eras-
mus+ na Gimnaziji Kranj in 
pripeljali smo mlade iz šes-
tih držav. Tema projekta je 
šport. To je zanje edinstveno 
doživetje, navdušeni so.«

Maj Vrbnjak, Juršinci:

»Prvič sem na tekmi v Plani-
ci. Prišli smo s šolo z avto-
busom. Super se imamo. Je 
drugače, veliko bolje, kot če 
bi gledal doma po televiziji. 
Upam, da bodo na najvišjih 
mestih tudi Slovenci.«

Maja Bertoncelj

V Planici se je včeraj, na dan 
kvalifikacij za današnjo prvo 
posamično tekmo, zbralo 
13.200 gledalcev, ki so uživali 
v lepem sončnem vremenu 
in dolgih poletih. Največ je 
bilo otrok.

Foto: Gorazd Kavčič

Navdušeni nad 
Planico 

Leopold Drvarič, Zaplana:

»V Planico hodim že petde-
set let, morda sem le enkrat 
manjkal. Tukaj je enkratno, je 
pravi praznik. Pozitivno je, da 
je prišlo tudi toliko otrok in 
da navijajo za skakalce. Prav 
poživijo dogajanje.«

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Fotografska raz-
stava uglednega litovskega fo-
tografa Gintarasa Lukoševi-
čiusa z naslovom Litva sve-
tu, ki je v škofjeloški knjižni-
ci na ogled še do konca mese-
ca, prikazuje praznovanje nji-
hovega praznika v spomin na 
kronanje prvega in edinega 
litovskega kralja Minaugasa 
6. julija leta 1253. Ta dan pra-
znujejo Litovci po vsem sve-
tu, država pa je lani razglasi-
la še leto utrdb, ki je sovpa-
dalo tudi s stoto obletnico li-
tovske obnove neodvisno-
sti. Škofjeloška knjižnica pa 
v pobrateni litovski knjižni-
ci sodeluje z razstavo fotogra-
fij Škofja Loka v objemu Sore 
fotografa Avgusta Babnika in 
razstavo Življenje Ločanov ob 
reki Sori, ki so jo lani na temo 
voda pripravile loške knjižni-
čarke in za razstavo v Litvi tudi 
opremile z angleško razlago. 

»S knjižnico v Litvi smo 
se povezali prek Združenja 
sestrskih knjižnic in si sedaj 
že tretje leto izmenjujemo 
razstave, lani pa so naše knji-
žničarke gostovale v Litvi in 
tam pripravile tudi delavnico 
dražgoških kruhkov,« je o so-
delovanju z litovsko knjižnico 

povedal direktor škofjelo-
ške Matjaž Eržen. Med dru-
gim so v Litvi v preteklih le-
tih pripravili tudi razstavo o 
Škofjeloškem pasijonu. Lani 
so navezali tudi stike s špan-
skim Vedescasom, si izme-
njali otroška pisma, risbe o 
praznovanjih in darila, Loča-
ni so Špancem poslali potico. 
Z obema knjižnicama želijo 
sodelovati ne le na likovnem 
področju, pač pa tudi pri pro-
mociji bralne kulture, sicer 
pa je takšno sodelovanje na-
menjeno predvsem izmenja-
vi dobrih praks. 

Na razstavo litovskega fo-
tografa so povabili tudi Litov-
ce, ki živijo v Sloveniji. Med 
30 in 40 jih je, pove knjižni-
čarka Saša Ambrožič, ki je 
navezala stike z Litovko, ki 
je poročena s Slovencem in v 
Sloveniji združuje svoje roja-
ke. »Litovci in Slovenci smo 
sorodni po duši, pripadamo 
majhnima narodoma, ki sta 
se morala vso zgodovino bo-
riti za svoj jezik, literaturo, 
identiteto ...« razmišlja Am-
brožičeva, ki je lani s sode-
lavkama obiskala pobrateno 
litovsko knjižnico. Pravi, da 

smo si podobni tudi po tem, 
da spomladi oboji nabiramo 
regrat. »So zadržani kot mi, 
ne pa hladni, imajo podobne 
navade kot mi, pri njih smo 
se počutili zelo domače. Ve-
liko dajo na kulturo, knjižni-
ce imajo dostopne, navadno 
skupaj z muzeji.« Zanimivo 
je tudi njihovo praznovanje 
državnega praznika, ko Li-
tovci po vsem svetu ob deve-
ti uri zvečer zapojejo državno 
himno, doma pa pri utrdbah, 
zgrajenih na majhnih vzpeti-
nicah (Litva je ravninska de-
žela), potekajo slovesnosti.   

Pobratili sta se knjižnici
Tretje leto zapored Knjižnica Ivana Tavčarja v Škofji Loki sodeluje z Ljudsko knjižnico Panevežys iz 
Litve. V loški knjižnici je trenutno razstava Litva svetu, v Litvi pa sta škofjeloški razstavi Škofja Loka v 
objemu Sore in Življenje Ločanov ob reki Sori.

Saša Ambrožič in Matjaž Eržen pri fotografski razstavi iz Litve / Foto: Tina Dokl

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Kranj – Ta teden so v kranjski občini začeli z novo akcijo 
oživljanja starega mestnega jedra. Mestna uprava je namreč 
v sodelovanju z gostinci uvedla posebno plačilno sredstvo, 
vrednostni bon. Z njim bodo obiskovalci mestnega jedra lahko 
v določenih lokalih ob sredah plačali napitek. Brezplačen bon 
bodo dobili na stojnicah mestne uprave ob torkih, ko v starem 
Kranju poteka projekt za otroke S Krančkom v mestu, in ob 
četrtkih, ko se obiskovalci starega Kranja družijo ob vodnjaku. 
Tako imenovani akciji Srede brez evra se je za zdaj pridružilo 
šest lokalov. To so bar Mitnica, kavarna in slaščičarna Evropa, 
kavarna Carniola, bar Mayr, Cafe galerija Pungert in Klubar. 
V njih za kupon ob sredah nudijo enega od več kot dvajsetih 
različnih izdelkov, večinoma napitkov, kot so kava, sok, pivo 
in vino. Na voljo so tudi nekatere sladice.

V stari Kranj tudi ob sredah

Kamnik – Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Aleš Juhant 
in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Po-
čivalšek vabita na okroglo mizo z naslovom Izvoz kot gonilna 
sila slovenskega gospodarstva, ki bo v ponedeljek, 26. marca, 
od 15. do 17. ure v prostorih KIKštarterja. Na okrogli mizi se 
jima bo pridružil mag. Miran Breznik, izvozni svetovalec iz 
Celovca, koroški Slovenec, ki povezuje slovenske in avstrijske 
podjetnike, s kamniškimi podjetniki pa bodo spregovorili o 
aktualnih vprašanjih z gospodarskega področja.

Okrogla miza z ministrom za gospodarstvo

Danes, jutri in v nedeljo bo delno jasno z občasno povečano 
oblačnostjo.

Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje vabi na osrednjo ob-
činsko prireditev za materinski dan, ki bo v nedeljo, 25. marca, 
ob 17. uri v Kristalni dvorani Sokolskega doma pod naslovom 
Lepa.si. Svetovalka za celostno podobo Tina Martinec Selan 
bo spregovorila o oblačenju, urejenosti, modi, barvni in stilski 
usklajenosti, brat Jaro Knežević pa o življenju, ljubezni in le-
poti. Člani gledališke sekcije PD Sotočje bodo prikazali Podo-
be iz omare, zapeli bodo sopranistka Andreja Mohorič, OPZ 
Iskrice pod vodstvom s. Silve Potočnik, dekliški zbor župnije 
sv. Jakoba pod vodstvom Andreja Benedika, MPZ Škofja Loka 
pod vodstvom Eve Trdin in Eve Gartner in Škofjeloški oktet 
pod vodstvom Andreja Žagarja. Program bosta povezovala 
Marija Klemenčič in Martin Eržen. Materam bo za praznik 
voščil župan Miha Ješe, očetom pa predsednica Prosvetnega 
društva Sotočje Hiacinta Klemenčič.

Materinski dan v Škofji Loki

KRATKE NOVICE

Grad – Upravni in nadzorni odbor družbe RTC Krvavec sta 
včeraj preklicala sklic skupščine, ki je bila sklicana za danes 
dopoldne in na kateri bi delničarji med drugim odločali o spre-
membi statuta in refinanciranju dolga družbe. Podrobnosti 
o tem, zakaj je do preklica prišlo, nam do zaključka redakcije 
ni uspelo izvedeti. 

Preklic skupščine RTC Krvavec

Gorenja vas - Poljane – V Zbirnem centru v Todražu bo od 9. 
aprila dalje veljal nov obratovalni čas. Odpadke bo namreč 
po novem mogoče oddajati tudi ob ponedeljkih, so sporočili 
iz občine. Od tega datuma dalje bo tako Zbirni center Todraž 
obratoval ob ponedeljkih med 9. in 15. uro in ob sredah med 
8. in 17. uro, vsako drugo soboto v mesecu pa je odprt od od 
8. do 12. ure.

V zbirni center tudi ob ponedeljkih


