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

Zlasti pozimi  
potrebujejo mir 
Letošnja zima je s snegom in niz-
kimi temperaturami otežila življe-
nje divjadi. Čeprav so živali prila-
gojene tudi na nizke temperature, 
pa bo naravna selekcija bistveno 
večja kot sicer, menijo na Lovski 
zvezi Slovenije. 

3

ŠPORT

Slivnik se je izkazal 
V Pjongčangu v Južni Koreji so se 
končale zimske paraolimpijske 
igre. Dvanajsto mesto Jerneja Sliv-
nika v slalomu je najboljša sloven-
ska uvrstitev po letu 1992.

11

KRONIKA

Dolgo izsiljevali  
podjetnika
Na kranjskem sodišču je z več 
pred obravnavnimi naroki stekel 
kazenski postopek zoper peterico, 
obtoženo daljšega izsiljevanja 
škofjeloškega podjetnika, ki je pod 
grožnjami izplačal več sto tisoč 
evrov. 

13

ZADNJA

Medaljo pokazal  
Tržičanom 
V petek popoldne je tržiškega 
olimpijca Žana Koširja sprejel do-
mači župan Borut Sajovic, nato pa 
so mu v starem mestnem jedru 
čestitali tudi vsi drugi navijači, 
med katerimi je bilo največ doma-
činov iz Tržiča in okolice. 

32

VREME

Danes in jutri bo pre
težno oblačno s krajšimi 
sončnimi obdobji.  
V četrtek bo večinoma 
sončno, veter bo oslabel.

-3/3 °C
jutri: pretežno oblačno

Maja Bertoncelj

Rateče – Planica bo letos 
najboljše letalce na svetu 
pričakala v povsem zimski 
podobi. Organizatorjem so 
največ dela povzročale veli
ke količine snega, kot pra
vijo, pa bo letalnica že jutri 
pripravljena na preizkus. 
V dolini pod Poncami zno
va pričakujejo veliko števi
lo gledalcev. Lepa popotnica 
so nastopi naših skakalcev 
pretekli konec tedna na po
letih v Vikersundu. Na eki
pni tekmi so bili tretji, na po
samični pa je Domen Prevc 
končal na četrtem mestu, 
kar je njegova najboljša uvr
stitev v sezoni.

Planica pripravljena na letalce
Planica bo ta konec tedna gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. V četrtek bodo na 
letalnici kvalifikacije, v petek in nedeljo posamični tekmi, v soboto pa ekipna.

Planica bo skakalce in gledalce letos pričakala v pravi zimski podobi. Takole je bilo pod 
Poncami včeraj.

Kmetijstvo in gozdarstvo
strani od 15 do 20

411. stran

Marjana Ahačič

Radovljica – V ponedeljek 
zjutraj so iz stare radovlji
ške knjižnice na police nove 
na Vurnikovem trgu prene
sli prve knjige. Selitev so za
čeli najmlajši bralci, otro
ci iz radovljiškega vrtca in 
obeh osnovnih šol, ki so v 
svoje nahrbtnike zložili sli
kanice in jih odnesli v novo 
knjižnico. 

Medtem so zaposleni in 
prostovoljci v stari stavbi 
pridno polnili škatle. S po
močjo gasilcev in prostovolj
cev bo kolektiv radovljiške 

knjižnice na novo lokacijo 
moral prenesti več kot 3500 
škatel s knjigami in drugim 
knjižničnim gradivom. Prav 
prvi del selitve, to je zlaganje 
gradiva v škatle, nošenje in 
zlaganje na police nove knji
žnice, bo po besedah direk
torice Božene Kolman Finž
gar fizično najbolj naporen. 
V drugem delu bodo v no
vih prostorih gradivo ureja
li, nato pa bo sledila inven
tura in zatem odprtje nove 
knjižnice.

Selitev bo predvidoma tra
jala pet tednov, v tem času si 
v Radovljici ne bo mogoče 

izposojati knjig. Zato so 
knjižničarji bralcem omo
gočili podaljšan rok izpo
soje; vse gradivo, ki so si ga 
bralci izposodili po 12. fe
bruarju, bodo lahko brez za
mudnine v novo knjižnico 
na Vurnikovem trgu vrnili 
najkasneje 7. maja. Med se
litvijo si bodo bralci knjige 
in drugo gradivo lahko ne
moteno izposojali v Knjižni
ci Lesce, ki bo odprta vse dni 
v tednu razen nedelj, in si
cer od ponedeljka do četrtka 
med 14. in 19. uro, ob petkih 
med 9. in 14. uro in ob sobo
tah med 8. in 12. uro. 

Prve knjige so že v novi knjižnici
Zdaj gre vendarle zares: v ponedeljek zjutraj so šolarji v svojih torbah iz stare 
radovljiške knjižnice na police nove na Vurnikovem trgu odnesli prve knjige. 
Selitev bo trajala pet tednov: prenesti bo treba več kot sto dvajset tisoč enot 
knjižničnega gradiva in ogromne količine druge opreme. 

Otroci iz vrtca in obeh osnovnih šol so v spremstvu vzgojiteljic in učiteljic v nahrbtnike 
zložili slikanice, jih odnesli do Vurnikovega trga in tam zložili na nove police. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme ANDREJ JAKOPIČ z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Planiški praznik na Valu 202

Val 202, uradni radio Planice, že tradicionalno spremlja skoke 
in polete v Planici. Tudi letos bo na prizorišču že od poskusnih 
skokov v sredo pa do zaključka sezone v nedeljo. Več program-
skih pasov bodo voditelji in novinarji izpeljali iz posebnega 
studia v živo iz Planice, za komentiranje skokov v Planici pa bo 
poskrbel Boštjan Reberšak z ekipo športnih kolegov reporter-
jev. Na odru Vala 202 ob izteku velikanke bodo na koncertih 
od četrtka do nedelje nastopili BQL, Gadi, Hamo & Tribute 2 
Love in CoverLover. V petek, soboto in nedeljo bodo na oder 
po tekmi prišli tudi naši skakalci, manjkal pa ne bo niti voden 
spremljevalni program. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Kdo bo na valovskem odru nastopil v četrtek, 22. marca 2018? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 28. marca 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 6. marca 2018, prejmeta po 
eno vstopnico za koncert Bodimo vsi nocoj gasilci v Železnikih 
Edo Grašič iz Cerkelj in Franci Urbanček iz Šenčurja.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 9. marca 2018, prejme 
Bachove kapljice in kupon za eno od naravnih pomoči Valerija 
Ceferin iz Sorice, vstopnico za koncert Klape Šufit v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah pa prejme Zdenka 
Snedic iz Kranja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 13. marca 2018, prejme dve 
vstopnici za predstavo (Totalno) katastrofalna večerja Klavdija 
Suhadolnik iz Mavčič. Nagrajencem čestitamo!

Simon Šubic

Kranj – Srbska AIK Banka do 
minulega petka, ko se je iz-
tekel postavljeni rok, ni iz-
polnila pogojev za nakup 
37,6-odstotnega deleža Go-
renjske banke, so sporočili 
iz družbe Sava. Njeni delni-
čarji so namreč na skupščini 

30. januarja kupcu, ki že ima 
v lasti 20,99-odstotni delež 
Gorenjske banke, postavi-
li 45-dnevni rok, v katerem 
bi moral predložiti verodo-
stojna dokazila, ki ne sme-
jo biti starejši od 15 dni, da 
ima vsa potrebna in veljav-
na soglasja Narodne banke 
Srbije, Banke Slovenije oz. 

Evropske centralne banke 
za pridobitev navedenih del-
nic.

O nadaljnjih prodajnih 
aktivnostih v Savi še ne go-
vorijo. O tem bosta odloča-
la upravni odbor družbe in 
konzorcij prodajalcev Go-
renjske banke, ki pa se še 
nista sestala, niti do včeraj še 

niso določili datumov nju-
nih zasedanj. V konzorciju, 
ki skupno prodaja 55 odstot-
kov delnic Gorenjske ban-
ke, so poleg Save še Abanka, 
Družba za upravljanje ter-
jatev bank in Zavarovalnica 
Triglav. Omenjata se pred-
vsem dve možnosti: ali po-
novna prodaja (morda tudi 
skupaj z deležem AIK Ban-
ke) ali zaseg delnic s strani 
upnikov, ki so hkrati tudi las-
tniki Save. 

AIK Banka ni predložila soglasij

Simon Šubic

Kranj – Večina od približno 
600 upravnikov stavb v Slo-
veniji etažne lastnike lupi 
kot banane, je bil na nedav-
ni predstavitvi »prvega jav-
nega sistema za zbiranje po-
nudb« Izberem.si oster di-
rektor družbe Jure Lisica, 
sicer tudi direktor maribor-
skega upravniškega podje-
tja Upra-stan. Po njegovih 
besedah mnogi upravniki 
od favoriziranih izvajalcev 
pobirajo od 5- do 25-odsto-
tno provizijo, obračunava-
li pa naj bi tudi neobstoječe 
storitve. V največjih gorenj-
skih družbah za upravljanje 
stavb, v kranjskem Dompla-
nu in jeseniškem Dominve-
stu, očitke o pobiranju ne-
zakonitih provizij odločno 
zavračajo, čudijo se jim tudi 
na Zbornici za poslovanje z 
nepremičninami, pod kate-
ro sodi Združenje upravni-
kov nepremičnin, ker da so 
pretirano splošne in najver-
jetneje namenjene konku-
renčnemu boju.

Portal Izberem.si njego-
vi snovalci predstavljajo kot 
orodje, ki bo etažnim lastni-
kom omogočilo preprečiti 
nezakonite prakse upravni-
kov. Etažne lastnike zato po-
zivajo, naj od svojega uprav-
nika odslej zahtevajo upora-
bo sistema Izberem.si, ki je 
tako za upravnike kot etaž-
ne lastnike brezplačen ter 
omogoča izbiro izvajalca na 
pregleden način brez provi-
zij ali stroškov posredova-
nja. A če je uporaba sistema 
brezplačna za upravnike in 
etažne lastnike, pa to ne ve-
lja za izvajalce, saj morajo ti 
plačati enega od štirih ponu-
jenih paketov, ki stanejo od 
devet do skoraj 98 evrov na 
mesec (brez DDV), od viši-
ne plačila pa je odvisno pred-
vsem število ponudb, ki jih 
vsak mesec lahko oddajo na 
objavljena naročila. 

Več vprašanj kot 
odgovorov

Na Zbornici za poslo-
vanje z nepremičninami 

domnevno pobiranje provi-
zij upravnikov od izvajalcev 
zaznavajo le kot neprever-
jene informacije, ki se po-
javljajo v medijih, je dejal 
direktor zbornice Boštjan 
Udovič. »Med našimi čla-
ni velja, da se na trgu v tem 
smislu pojavljajo zgolj po-
samezne kršitve zakonoda-
je, ki bi jih morali pristoj-
ni organi ustrezno sankcio-
nirati, ne pa da se pavšalno 
za takšna ravnanja obtožu-
jejo vsi upravniki,« je dejal. 
Na zbornici svojim članom 
uporabo portala Izberem.
si načeloma odsvetujejo, 
saj se jim v povezavi z njim 
postavlja več vprašanj, kot je 
na voljo odgovorov. Nena-
vadno se jim na primer zdi, 
da se eden od upravnikov 
ponuja kot izvajalec objek-
tivnega in poštenega zbi-
ranja ponudb za etažne la-
stnike. Ob tem dvomijo, da 
je takšno zbiranje ponudb 
lahko skladno z obstoječi-
mi predpisi, po katerih je za 
zbiranje ponudb odgovoren 
upravnik, ki ponudbo izbere 
v sodelovanju z nadzornim 
odborom oziroma predstav-
nikom etažnih lastnikov. 
»Postavlja se tudi vprašanje, 
kako se delovanje portala fi-
nancira. Če gre za plačeva-
nje s strani potencialnih po-
nudnikov, potem je sistem 
v osnovi točno takšen, pro-
ti kakršnemu naj bi se la-
stnik portala boril. Veliko 

vprašanj se poraja tudi glede 
nadzora nad kvaliteto izva-
jalcev, ki bi bili izbrani pre-
ko portala,« je razložil Udo-
vič. Po njegovih besedah na 
zbornici sicer podpirajo vsa-
ko rešitev, ki je v korist etaž-
nih lastnikov in skladna z za-
konodajo, vendar pa menijo, 
da je na trgu dovolj neodvi-
snih ponudnikov podobnih 
spletnih rešitev in da ni tre-
ba te naloge zaupati enemu 
od upravnikov.

Vodja poslovne enote Ne-
premičnine v kranjskem 
Domplanu Peter Kern je 
nad obtožbami o neupravi-
čenem pobiranju provizij 
presenečen in jih ocenjuje 
kot del oglaševalske akcije 
enega od upravnikov, ki si z 
očrnitvijo obstoječih uprav-
nikov skuša pridobiti nove 
stranke oziroma stavbe v 
upravljanje. »Od izvajalcev 
in dobaviteljev ne prejema-
mo in ne zahtevamo nobe-
nih nezakonitih provizij,« 
zatrjuje tudi direktor Do-
minvesta Marjan Potočnik.

Etažni lastniki že zdaj 
aktivni

Tako Kern kot Potočnik 
zagotavljata, da v njunih 
družbah postopke izbora iz-
vajalca za večja vzdrževalna 
dela vedno vodijo skupaj s 
predstavniki etažnih lastni-
kov, ki lahko predlagajo tudi 
svoje izvajalce, od katerih 

upravnik prav tako pridobi 
ponudbo. »Skupaj s pred-
stavniki etažnih lastnikov 
opravimo tudi vrednotenje 
prispelih ponudb, pri čemer 
cena ni edini kriterij za iz-
bor, je pa največji. Pomemb-
ni so tudi rok izvedbe, ga-
rancija, reference ...« je po-
jasnil Kern, ki odločno zani-
ka, da bi Domplan od izvajal-
cev prejemal ali zahteval ne-
zakonite provizije. Kot poja-
snjuje, pa upravniki z neka-
terimi izvajalci sklenejo po-
sebne pogodbe o odstopu 
terjatev. Z njimi se uprav-
nik zaveže, da bo izvajalcu v 
celoti poravnaval račune za 
opravljane storitve v večsta-
novanjskih stavbah, ne gle-
de na to, da kateri od etaž-
nih lastnikov ni poravnal ra-
čuna za opravljeno storitev. 
Za prevzem tveganja nepla-
čevanja s strani etažnih la-
stnikov pa pripada uprav-
niku določeno plačilo, pra-
viloma v višini treh odstot-
kov od višine računa. »Pri 
tem je pomembno, da neiz-
terjanih računov upravnik 
ne more prevaliti na breme 
ostalih etažnih lastnikov, ki 
so redni plačniki,« je pouda-
ril Kern in dodal, da bi po za-
konu tveganje neplačevanja 
morali nositi izvajalci, a ga 
ti običajno raje prenesejo na 
upravnika.

»Etažni lastniki torej že 
sedaj sami znajo in so spo-
sobni poiskati izvajalce na 
trgu, s strani spletne aplika-
cije Izberem.si pa so prika-
zani kot popolni analfabe-
ti, ki jih goljufivi upravni-
ki lupimo kot banane, kar je 
ponižujoče,« je še poudaril 
Kern iz Domplana. Potoč-
nik pa je dodal: »V Domin-
vestu smo tudi brez tega 're-
volucionarnega' sistema la-
stnikom zagotavljali opti-
malno izbiro izvajalcev in 
dobaviteljev brez nezakoni-
tih provizij. Vsekakor pa je 
jasno, da če se bodo etažni 
lastniki odločali, da se po-
nudbe zbirajo preko pred-
metnega portala, bomo to 
tudi storili. Je pa res, da bo 
tudi čas pokazal, kako se bo 
zadeva obnesla v praksi.«

Rešitev ali boj za stranke
Očitke ustanoviteljev portala Izberem.si, da večina upravnikov stavb od izvajalcev pobira nezakonite 
provizije, največja gorenjska upravnika zavračata in označujeta kot del oglaševalske taktike. 

V Sloveniji je okoli 450 tisoč etažnih lastnikov, njihovo 
združenje pa že vrsto let zahteva boljšo zakonsko ureditev 
področja upravljanja stavb. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jeseni-
ce svoj praznik praznu-
je 20. marca, na dan, ko so 
Jesenice leta 1929 pridobi-
le mestne pravice. Osrednji 
dogodek bo drevi ob 19.30 
v Gledališču Toneta Čufar-
ja na Jesenicah, kjer bo žu-
pan občine Jesenice Tomaž 
Tom Mencinger podelil ob-
činska priznanja. Plakete 
občine Jesenice bodo pre-
jeli profesorica, mentori-
ca dijaške gledališke skupi-
ne in predsednica Farnega 
kulturnega društva Koroška 
Bela Marija Palovšnik, pe-
snica, esejistka in pisatelji-
ca Sonja Koranter in mešani 

pevski zbor KD Vox Carni-
ola. Plakete župana občine 
Jesenice bodo prejeli zboro-
vodkinja Eva Jelenc Drozg, 
gasilec Robert Kejžar in slo-
venski paraolimpijec Jernej 
Slivnik. Že drugo leto bo žu-
pan Tomaž Tom Mencinger 
ob občinskem prazniku po-
delil tudi priznanje župana 
za izjemne dosežke v času 
šolanja, ki ga bo letos prejela 
Jana Mlinarec. 

Vsako leto so okrog ob-
činskega praznika organi-
zirani različni tradicionalni 
dogodki, tako so že poteka-
li kviz jeseniških učencev in 
dijakov o poznavanju mes-
ta Jesenice, Jožefov sejem 
in Pomladni tek.

Praznik Jesenic
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Potem ko je sredi prejšnje-
ga tedna premier Miro 
Cerar odstopil, o tem 

obvestil predsednika države in 
včeraj še državni zbor, vlada 
od danes naprej več ne deluje s 
polnimi pooblastili. Ob odsto-
pu je predsednik vlade nani-
zal razloge za svoj korak, pri 
katerih je kapljo čez rob pred-
stavljala odločitev vrhovnega 
sodišča, da razveljavi referen-
dum o drugem tiru. Drugi tir 
je bil eden ključnih projektov 
te vlade in ob dejstvu, da je tik 
pred koncem njenega manda-
ta propadel, Cerarjev odstop 
ne čudi. A ne le drugi tir, ki bi 
ga po mnenju nekaterih stro-
kovnjakov in politikov lahko 
zgradili tudi brez zakona in 
dolgotrajnega referendumske-
ga zavlačevanja, še vrsta dru-
gih neuspehov vlade je prelila 
kapljo čez rob, med drugim 
tudi nesoglasja vodilne stran-
ke in koalicijskih partneric, ki 
sta Cerarju povzročili še do-
datno razočaranje. In to v ob-
dobju, ko se gospodarska rast 
krepi, brezposelnost se niža, 
proračun je uravnotežen, jav-
ni dolg se zmanjšuje ... Vse to 
sicer ni polna zasluga Cerar-
jeve vlade, pač pa tudi dejstva, 
da je konec obdobja gospodar-
ske krize.

Cerarjeva vlada je torej svo-
je delo končala pred iztekom 
mandata kot že nekatere vlade 
pred tem. Tik pred volitvami to 
ne pomeni nič usodnega niti 
v gospodarskem niti v politič-
nem smislu. Slovenski trg je po 
mnenju ekonomskih strokov-

njakov premajhen, da bi na 
njem prišlo do pretresov, zlasti 
ne tri mesece pred volitvami. 
Najnujnejše posle pa bo vlada 
do predčasnih volitev vendarle 
še opravljala. Zaradi odstopa 
pa so na izgubi sindikati, ki 
so s tem izgubili pogajalskega 
partnerja, zlasti šolniki, ki so 
nameravali stavko zaradi ne-
doseženega dogovora v marcu 
naslednji mesec zaostriti. Se-
daj jo morajo čakajoč na nove 
vladne pogajalce zamrzniti.

Če v državi ne bomo iska-
li novega mandatarja, bodo 
v kratkem predčasne volitve. 
Pred Cerarjevim odstopom so 
se veljaki političnih strank pri 
predsedniku države pogovarja-
li o 10. juniju kot najbolj spre-
jemljivem datumu. Sedaj bodo 
volitve le kaka dva tedna prej, 
kot če bi jih razpisali v rednem 
roku. Novim strankam sicer 
to nekoliko zmede štrene, saj 
imajo manj časa za kandida-
cijske postopke, za »stare sile« 
pa nekoliko bližje volitve ne 
morejo predstavljati posebne 
spremembe. Pač pa se marsi-
kaj spremeni za Mira Cerarja 
in za njegovo stranko. Z odsto-
pom si je spet pridobil nekaj 
izgubljenega ratinga. Vlada je 
na lestvicah javnega mnenja 
že nekaj časa izgubljala ugled 
in zaupanje javnosti, sedaj pa 
prve analize po odstopu kaže-
jo, da se tako stranki kot Miru 
Cerarju javna podoba izbolj-
šuje. V tem smislu je njegov 
odstop razumeti že kot prvo 
odmevno dejanje predvolilne 
kampanje.   

Kaplja čez rob

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Aleš Senožetnik

Kranj – S sistematičnim 
krmljenjem divjadi lov-
ci začnejo že v jesenskem 
času, ki je najpomembnej-
še obdobje za pridobivanje 
podkožne tolšče, s pomočjo 
katere divjad lažje prebrodi 
hladnejše zimske razmere. 

Ne vznemirjajmo divjadi

Kot pojasnjujejo na Lo-
vski zvezi Slovenije, je bila 
letošnja zima zaradi ekstre-
mne snežne odeje in nizkih 
temperatur precej težka tudi 
za divjad, vendarle pa je te-
lesni ustroj živali prilagojen 
tudi takšnim življenjskim 
pogojem. Pozitivno pa je k 
temu vplivalo tudi dejstvo, 
da sta bila december in janu-
ar precej mila in brez snega. 
»V takšnih situacijah gredo 
tudi same divje živali iz pre-
delov z visoko snežno odejo 
v dolino, pogosteje se zadr-
žujejo na spluženih gozdnih 
cestah, v bližini potokov, 
kjer na brežinah lažje najde-
jo hrano ter instinktivno iš-
čejo toplejše, prisojne lege 
in hrano pod snegom. Seve-
da pa bo zima letos naredila 
svoje in naravna selekcija bo 
bistveno večja. Zato upamo, 
da minister za kmetijstvo le-
tos temu primerno zmanj-
šal odstrel,« pojasnjujejo na 
Lovski zvezi Slovenije.

A izkušnje na terenu so 
zelo različne. Kot nam je po-
vedal Simon Marn, stare-
šina Lovske družine Tržič, 

v njihovem lovišču pogina 
med letošnjo zimo ne beleži-
jo. A vseeno je zimska za div-
jad posebno težavno obdob-
je. »V zimskem času, ko za-
pade sneg, se včasih zgodi, 
da imamo kakšen deževen 
dan, ki mu sledijo nizke tem-
perature. Takrat se divjad 
lahko podhladi, dobi pljuč-
nico in zaradi tega tudi po-
gine,« pravi Marn, ki seveda 
deli mnenje lovcev, da živa-
li čim manj vznemirjamo. A 
številni rekreativci, planinci 
in drugi obiskovalci narave, 
ki jih je tudi na območju nji-
hovega lovišča precej, pusti-
jo posledice tudi na živalih. 

»Neprestano vznemirjanje 
divjadi ruši njen temeljni bi-
oritem in slabi njeno odpor-
nost, posledica česar je več-
ja občutljivost za bolezni. V 
skrajnem primeru taka div-
jad tudi pogine. Vznemirja-
nje divjadi v zimskem času 
je zato zanjo najhujša mot-
nja, saj zaradi bega izgubi 
preveč energije, kar poslab-
šuje njeno zdravstveno sta-
nje. S tega vidika bi si lovci 
želeli, da bi divjad imela mir 
vsaj v nočnem času ter seve-
da pozimi,« pravi Marn.

Za to, da divjad čim laž-
je prebrodi zimo, smo torej 
odgovorni vsi, ne le lovske 

organizacije, temveč tudi 
drugi obiskovalci narave. 
»Živali v takšnih situacijah 
potrebujejo predvsem mir. 
Mir pred ljudmi, našimi ak-
tivnostmi (vožnja z motor-
nimi sanmi po zimovališčih 
divjadi) in tudi našimi ljub-
ljenčki – psi,« še opozarjajo 
v lovski zvezi. 

Živali lahko krmijo le 
lovci

Po podatkih lovske zveze 
so sicer lani upravljavke lo-
višč na več kot sedem tisoč 
krmiščih porabile več kot 
1900 ton krme, pri čemer 
podatki ne zajemajo lovišč s 
posebnim namenom.

Živali lahko krmijo le lov-
ci – in še to po posebej pred-
videnih načrtih. Z napačno 
krmo namreč lahko povzro-
čimo precej več škode kot 
koristi. Pozimi tako pote-
ka krmljenje navadnega je-
lena, muflona in male div-
jadi (fazanov, poljskih jere-
bic, poljskih zajcev in rac 
mlakaric). Krmljenje srnja-
di, gamsa in alpskega kozo-
roga pa  razen v izjemnih 
primerih ni potrebno, zato 
tudi ni dovoljeno. 

Lovci pa skrbijo tudi za to, 
da je hrana čim bolj razno-
lika. K temu je prispevala 
tudi vremenska ujma, ki je 
to zimo podrla precej dreves 
v gozdovih in je z gospodar-
skega vidika napravila pre-
cej škode, a podrta drevesa 
divjadi predstavljajo dobro-
došel vir hrane.

Zlasti pozimi potrebujejo mir
Letošnja zima je s snegom in nizkimi temperaturami otežila življenje divjadi. Čeprav so živali 
prilagojene tudi na nizke temperature, pa bo naravna selekcija bistveno večja kot sicer, menijo na 
Lovski zvezi Slovenije.

Vselej, pozimi pa še toliko bolj, je pomembno, da živali ne 
vznemirjamo. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vodilna parlamen-
tarna stranka SMC, ki je 
nastala leta 2014 tik pred dr-
žavnozborskimi volitvami 
in na njih takoj tudi zmaga-
la, se je pred kratkim sesta-
la na kongresu. Za predse-
dnika so člani skoraj soglas-
no znova izbrali Mira Cerar-
ja in predstavili volilni pro-
gram Bolje za vse. Zara-
di odstopa Mira Cerarja kot 
predsednika vlade se je sedaj 
čas do volitev v državni zbor 
nekoliko skrajšal in bomo 
šli na volišča že ob koncu 
maja. Prva med strankami, 
ki je predstavila svoj volilni 
program, je bila opozicijska 
NSi, ki jo po slovesu pred-
sednice Ljudmile Novak 

začasno vodi Matej Tonin. 
Aprila bo tudi kongres stran-
ke z volitvami predsednika. 

Poleg starih, že uveljav-
ljenih strank bo na letoš-
njih volitvah v državni zbor 
nastopila vrsta novih obra-
zov in strank. Najbolj znan 
novi obraz je Marjan Šarec, 
ki se je lani v drugem krogu 
pomeril z Borutom Pahor-
jem na predsedniških voli-
tvah. Ankete javnega mne-
nja njemu in njegovi stran-
ki pripisujejo največ mož-
nosti na skorajšnjih voli-
tvah v državni zbor. Že pred 
časom sta nastali stranki 
Glas za otroke in družine 
Aleša Primca in Nova ljud-
ska stranka Franca Kan-
glerja in se za potrebe voli-
tev tudi združili v Združeno 

desnico. Svojo stranko Slo-
ga je po izstopu iz SD usta-
novil poslanec Janko Veber 
in ima prav tako ambicije za 
izvolitev. Bojan Dobovšek, 
nekdanji poslanec SMC, je 
osnoval stranko Dobra dr-
žava. V stranko se je prelevi-
la tudi pobuda Davkoplače-
valci se ne damo, znana po 
nasprotovanju vladnemu 
zakonu o drugem tiru in re-
ferendumu. Objavili so, da 
jo bo vodil nekdanji sod-
nik Evropskega sodišča za 
človekove pravice Boštjan 
M. Zupančič, podpredse-
dnika pa bosta Vili Kovačič 
in Jože Duhovnik. Toda še 
pred petkovo predstavitvijo 
stranke in njenega progra-
ma je Zupančič odstopil. 
Mladi poslanec Andrej Čuš, 

ki se je poslovil od stranke 
SDS in je znan po svojem 
prizadevanju za zaprtje tr-
govin ob nedeljah, pa odslej 
vodi stranko Andrej Čuš in 
Zeleni Slovenije. Pred njim 
jo je vodil njegov oče Vla-
do Čuš. V politiko je vsto-
pil tudi novinar Bojan Po-
žar. Lani je ustanovil giba-
nje Druga priložnost, le-
tos pa je prevzel že obsto-
ječo politično stranko Lista 
za Maribor in jo preimeno-
val v Listo novinarja Boja-
na Požarja. Javnosti se je z 
volilnim programom pred 
kratkim predstavila stran-
ka Glas ljudstva, ki jo vodi 
pravnik in politolog Gojko 
Stanič, podpredsednik je 
Peter Glavič, generalni se-
kretar pa Jelko Urbančič.    

Na volitve stare in nove stranke
Na državnozborske volitve, ki bodo najverjetneje ob koncu maja, se pripravljajo sedanje in novonastale 
stranke. 
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SVET OSNOVNE ŠOLE ŽIRI IN VVE
Jobstova c. 22, 4226 Žiri

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/rav-
nateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS  št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-
269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvi-
den začetek dela je 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za 
polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 
let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: 
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
–  dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
–  potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku

pošljite do 3. 4. 2018 na naslov Svet osnovne šole Žiri in VVE, 
Jobstova cesta 22, 4226 Žiri s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ZA 
RAVNATELJA/RAVNATELJICO.

Ob oddaji prijave potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da kan-
didat/ka ni v kazenskem postopku, ne smeta biti starejša od 
30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v 
zakonitem roku. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Center za so-
cialno delo Radovljica je do 
sedaj deloval na dveh lokaci-
jah. V enoti na Kranjski ces-
ti, v poslovni stavbi v nepo-
sredni bližini radovljiške av-
tobusne postaje, so uporab-
niki lahko uveljavljali pravi-
ce iz javnih sredstev in star-
ševskega varstva, strokovni 
delavci pa so na tej lokaci-
ji tudi nudili pomoč starej-
šim in invalidnim osebam 
ter osebam s težavami v du-
ševnem zdravju – sem sodi-
jo tudi uveljavljanje pravice 
do oprostitve plačila social-
novarstvenih storitev, pravi-
ce do družinskega pomoč-
nika …, je povedala Branka 
Jakšič s CSD Radovljica. Ta 
enota se je selila prva in je 
v ponedeljek že začela delo-
vati v prvem nadstropju na 
novi lokaciji na Gorenjski 
cesti 13.

V enoti na Kopališki ulici, 
v stari stavbi, v kateri je tudi 
uprava radovljiških vrtcev, 
pa so nudili pomoč posame-
znikom in družinam, kar 
pomeni, pojasnjuje Jakšiče-
va, da se tam ukvarjajo z rej-
ništvom, posvojitvami, de-
lom z mladostniki s težava-
mi v odraščanju, nasiljem 
v družini, urejanjem pre-
živnin, varstvom in zašči-
to otrok, skrbništvom, ure-
janjem stikov, svetovanjem 
v razveznih postopkih ..., 

ter izvajali socialnovarstve-
ne storitve, kot so prva soci-
alna pomoč, osebna pomoč 
in pomoč družini za dom. 
V tej enoti je delovala tudi 
uprava. Ta enota pa bo pri-
hodnji ponedeljek preselje-
na na novo lokacijo v dru-
gem nadstropju stavbe Go-
renjske banke. Do takrat, to 
je do prihodnjega ponedelj-
ka, 26. marca, bodo poslova-
li na stari lokaciji. 

Kot je še zagotovila Bran-
ka Jakšič, bo delo cen-
tra v času selitve potekalo 

nemoteno, urejeno je de-
žurstvo, telefoni in elek-
tronska pošta pa bodo v ted-
nu od 19. do 26. marca de-
lovali okrnjeno. »Selitve v 
nove prostore se zelo vese-
limo, saj so bili pogoji dela 
v starih prostorih zelo sla-
bi. Poleg boljših delovnih 
pogojev bomo končno do-
bili poslovne prostore, ki 
bodo omogočali dostop in-
validom, saj je stavba opre-
mljena z dvigalom. V prvem 
nadstropju bomo imeli ure-
jene primerne prostore za 

izvajanje različnih delavnic 
in projektov – v naših pro-
storih bo v prihodnje lahko 
potekal program Neverjet-
na leta, še naprej bomo izva-
jali program Trening social-
nih veščin. Imeli pa bomo 
tudi prostore, namenjene 
zaslišanju otrok, ki nastopa-
jo kot priče v različnih po-
stopkih na sodišču, zato je 
temu namenu tudi primer-
no opremljena z vso potreb-
no avdio-video opremo, to je 
tako imenovana Soba bele-
ga medveda.«

Center za socialno delo se seli
Radovljiški center za socialno delo je včeraj prvi del dejavnosti že preselil v nove prostore v stavbi 
Gorenjske banke v središču Radovljice. Dokončna selitev bo prihodnji ponedeljek.

Vhod v nove prostore radovljiškega centra za socialno delo je na zadnji strani stavbe, 
nasproti avtobusne postaje. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Radovljica – Okrožno sodiš-
če v Kranju je v postopku ste-
čaja podjetja Alpdom, inže-
niring, d. d., Radovljica zače-
lo postopek prodaje nepre-
mičnin podjetja. Tako bodo 
na javni dražbi prodali po-
slovno stavbo na Cankarjevi 
1 v Radovljici, kjer je podjetje 
imelo sedež, izklicna cena na 
javni dražbi bo nekaj manj 
kot 468 tisoč evrov. Napro-
daj bodo tudi zemljišča ozi-
roma lastninski deleži na 
zemljiščih v Predtrgu v Ra-
dovljici, v Lescah, Spodnjih 
Gorjah in na Lancovem, dva 
poslovna prostora in parki-
rišče v TPC Lesce, poslovni 
prostor na Gradnikovi ces-
ti in dve garaži na Kajuho-
vi cesti v Radovljici. Tržna 

vrednost lastninske pravice 
na nepremičninah skupaj je 
996.000 evrov, je povedala 
stečajna upraviteljica Darja 
Erceg. »To je edino premo-

ženje v stečaju, kajti splošna 
stečajna masa je zanemarlji-
ve vrednosti. Poplačila bodo 
izvedena za ločitvene upni-
ke, ki imajo zavarovane svoje 
terjatve v prvem ali drugem 

vrstnem redu. Za navadne 
upnike poplačila ne bo, stro-
ški stečaja pa bodo obreme-
njevali posebno stečajno 
maso,« je povedala. 

V stečajnem postopku je 
sicer prejela za 5,8 milijo-
na evrov prijavljenih terja-
tev. Priznala je za 2,7 milijo-
na evrov terjatev, od tega za 
1,5 milijona evrov ločitvenih 

pravic, medtem ko je 1,2 mili-
jona evrov navadnih terjatev. 

Kdaj bi bil stečajni posto-
pek lahko zaključen, stečaj-
na upraviteljica še ne more 
napovedati, saj je to odvisno 
od uspešnosti prodaje pre-
moženja.

Podjetje Alpdom, inže-
niring, je šlo v stečaj maja 
lani. Dejavnost upravljanja 
večstanovanjskih in poslov-
nih stavb so sicer prenesli na 
izčlenjeno družbo Novdom 
upravljanje. Večinski de-
lež v tem podjetju je kupila 
družba Clarinos Velenje, ki 
je prostore podjetja preselila 
z nekdanje lokacije v poslov-
no stavbo na Gorenjsko ces-
to, nasproti knjižnice. Pod-
jetje Alpdom, inženiring, v 
stečaju pa ne izvaja nobene 
dejavnosti več.

Premoženje Alpdoma naprodaj
Sodišče začenja prodajati premoženje podjetja Alpdom v stečaju: poslovno stavbo v središču 
Radovljice, več zemljišč, poslovnih prostorov ... Z izkupičkom bodo poplačani le ločitveni upniki v 
prvem in drugem vrstnem redu, medtem ko za navadne upnike poplačila ne bo, je napovedala stečajna 
upraviteljica.

V nekaj primerih lastniki stanovanj še niso imeli 
vpisane lastninske pravice v zemljiški knjigi, kot 
lastnik je bilo vpisano podjetje Alpdom, zaradi česar 
se je pojavila skrb, da bodo ostali brez stanovanj. A 
stečajna upraviteljica pravi, da se to ne bo zgodilo. 
»Takih primerov ni veliko, nekaj jih je, a se sproti 
rešujejo, kajti imamo natančno evidenco pravih 
lastnikov. Tako se pravna stanja usklajujejo v korist 
dejanskih lastnikov,« je povedala.

Samo Lesjak

Naklo – Marec je v Naklem 
Voglarjev mesec, saj se je 
znameniti rojak naše dežele, 
plemič in zdravnik dr. Gre-
gor Voglar rodil na gregorje-
vo leta 1651. Zato Društvo LIK 
Naklo v tem mesecu pripravi 
vsaj eno pomembnejšo pri-
reditev, tokrat razstavo re-
plik slik znanih slovenskih 
in evropskih klasikov. Sli-
ke v Pavlinovi galeriji Kul-
turnega doma Janeza Filipi-
ča predstavlja kar sedemnaj-
stih slikarjev iz petih likov-
nih društev – poleg domače-
ga društva še slikarji društev 
iz Tržiča, Cerkelj, Kranja in 
Ljubljane; skupaj je na ogled 
43 slik. Na ogled za primerja-
vo so tudi razne knjige in fo-
tografije originalov, razsta-
vljene slike pa so opremljene 
s podatki o originalu.

Avtorje in razstavljene sli-
ke je predstavila predsedni-
ca društva Alojzija Murn, ki 

je prebrala tudi pismo ku-
stosa ljubljanske Narodne 
galerije ljubiteljski slikarki 
Darinki Kralj, ki ima na tok-
ratni razstavi med drugimi 
avtorji tudi nekaj slik Ivane 
Kobilce. Z nastopom so od-
prtje obogatili mladi glasbe-
niki: klaviaturist Matic Le-
skovec ter pevki Meta Sliv-
nik in Klara Tomc z zimze-
lenimi popevkami. Odprtja 
razstave se je udeležilo več 
kot petdeset obiskovalcev iz 
Nakla in od drugod, tako da 
je bilo v povsem polni galeri-
ji res živahno. Slikarji se ob 
takih priložnostih radi sre-
čajo, prav tako pa je opaziti, 
da se občani z zadovoljstvom 
udeležijo razstav in drugih 
kulturnih dogodkov v Pav-
linovi galeriji. Razstava pa 
je tudi poučne narave, zato 
jo priporočajo v ogled šolski 
mladini. Na ogled bo do 26. 
marca, in sicer ob nedeljah 
od 10. do 11. ure oziroma po 
dogovoru.

Slike velikih mojstrov

Slikarski ustvarjalci z glasbenimi gosti v Pavlinovi galeriji, 
kjer so na ogled slike klasičnih slikarskih mojstrov. 
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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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Urša Peternel

Lesce – Turistično dru-
štvo Lesce, ki je z 2659 čla-
ni največje turistično dru-
štvo v državi, letos praznu-
je šestdesetletnico. Usta-
novljeno je bilo 17. junija 
1958, v šestih desetletjih pa 
je močno zaznamovalo ra-
zvoj kampa Šobec in celot-
nih Lesc z okolico ter prispe-
valo k urejenosti kraja. Do-
sežke društva je na 60. redni 
letni skupščini v restavraci-
ji Krek v Lescah orisal pred-
sednik Zlatko Kavčič, ki dru-
štvo vodi vse od leta 1984. 

Kot je dejal, je bilo leto 
2017 leto, kot ga še ni bilo. 
Bilo je rekordno v vseh po-
gledih; kampa Šobec še ni-
koli v zgodovini ni obiska-
lo toliko turistov, saj so jih 
našteli kar 44 tisoč (največ 
iz Nemčije in Nizozemske), 
kar je za 54 odstotkov več kot 
leto prej in največ v zgodovi-
ni. Ustvarili so 136 tisoč no-
čitev, kar je za 56 odstotkov 

več kot leto prej, tudi to je 
največ v zgodovini kampa. 
Tudi razvoj kampa ni bil še 
nikoli tako intenziven kot v 
preteklem letu; celovito so 
obnovili in dogradili infra-
strukturo kampa, zgradi-
li novo čistilno napravo, za-
ključuje se gradnja novega 
objekta, s katerim bodo pri-
dobili več kot dva tisoč kva-
dratnih metrov površin z re-
stavracijo, kavarno, trgovi-
no, klubskimi prostori za 
goste, sejno sobo in uprav-
nimi prostori. Kavčič je po-
vedal, da je bil za najemni-
ka trgovine izbran Merca-
tor, restavracije pa dolgo-
letni najemnik Jože Borse. 
Objekt, za katerega še čakajo 

uporabno dovoljenje, naj bi 
zaživel že po prvem apri-
lu. Kavčič je napovedal tudi 
gradnjo sanitarij na spodnji 
terasi pri Savi, v naslednjih 
letih pa tudi obnovo stavbe 
recepcije. 

Višja kakovost, višje cene

V novo sezono vstopajo 
tudi z novim tržnim kon-
ceptom, saj bodo, tako Kav-
čič, ob višji kakovosti lah-
ko dvignili tudi cene noči-
tev v kampu, in sicer za dva-
najst odstotkov. Za najbolj-
še parcele ob bajerju in ob 
Savi, ki so po novem opre-
mljene z vsemi komunal-
nimi priključki, pa bodo 

gostje morali plačati od 30 
do 40 odstotkov več. Kljub 
temu načrtujejo poveča-
nje števila nočitev za štiri 
odstotke. Ob tem pa je bil 
Kavčič kritičen do napove-
danega dviga turistične ta-
kse, ki naj bi se podražila 
kar za petkrat. Kamp Šo-
bec je lani posloval pozitiv-
no, prav tako tudi Turistič-
no društvo Lesce. Ob tem je 
Zlatko Kavčič poudaril, da 
je vse, kar je bilo ustvarjeno 
v teh šestdesetih letih, v po-
polni, edini in stoodstotni 
lasti turističnega društva in 

nikogar drugega, ne posa-
meznika ne organizacije.

 

Poravnava glede Plane

Kritičen pa je bil do obči-
ne, ki da neuravnoteženo 
namenja sredstva zlasti v ra-
zvoj Radovljice. V Lescah so 
tako številne lokalne ceste 
neurejene, še vedno ni pod-
voza pod železniško progo, 
na cesti proti Bledu je pred-
nost imelo krožišče pri gol-
fu, in ne bistveno bolj pro-
metno križišče za Šobec, je 
našteval Kavčič. Se jim je 

pa po devetih letih vendar-
le uspelo sodno poravnati 
z Občino Radovljica, ki je v 
upravljanje prevzela komu-
nalno opremo na Plani, je 
povedal. Žal se je zatakni-
lo tudi z načrti za razvoj hi-
podroma, saj naj bi bilo ne-
katere urbanistične zahteve 
nemogoče izpolniti, a Kav-
čič je prepričan, da bodo 
tudi te ovire premagali.

Na občnem zboru, ki se ga 
je udeležilo več kot sto čla-
nov, so za kulturni program 
poskrbeli trije tenoristi iz za-
sedbe Eroika Aromatika.

Leto, kot ga še ni bilo
Največje turistično društvo v državi, Turistično društvo Lesce, praznuje 
šestdeset let delovanja. Lansko leto je bilo rekordno tako po turističnem 
obisku kampa Šobec kot po investicijah.

Zlatko Kavčič Turistično društvo Lesce predano vodi od leta 1984, član upravnega odbora 
društva pa je že več kot 45 let. / Foto: Tina Dokl

Na občnem zboru so podelili priznanja za lepo urejene 
hiše in vrtove. Prejele so jih družine Djukić, Pristov, 
Debenc, Geršič in Triplat iz Lesc, Gračnar iz Hraš, 
Kristan iz Hlebc, Ažman s Studenčic, večstanovanjski 
objekt na Finžgarjevi 8 in poslovno-stanovanjski 
objekt na Železniški 10.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Prireditev je orga-
niziralo Gledališko društvo 
Gardelin z namenom, da 
vsaj malo pomagajo mami 
in hčerki Ivanki in Suzani 
Šenk, ki sta ob eksploziji v 
hiši na Mlaki konec januarja 
ostali brez strehe nad glavo. 
Suzana se je iskreno zahvali-
la vsem in vsakemu posebej, 
imenovanim in neimenova-
nim, ki so si na nedeljski 

večer vzeli čas zanju in prišli 
v dvorano Kulturnega doma 
na Kokrici: »S prijetnim pre-
senečenjem ugotavljam, ko-
liko ljudi imava okoli sebe, 
ki nama stojite ob strani. 
Marsikdo, sploh večina na-
stopajočih, naju ne pozna, 
pa ste nesebično priskoči-
li na pomoč. To daje člove-
ku novo upanje in moč, da 
gre lahko naprej.« Nastopi-
li so Kvatropirci, Klapa Gal-
lus, Kostanarji, Vokalna 

skupina Kokrčan, ansambel 
Ideja, humorist Peška, Sta-
ne Vidmar in gardelinovci s 
skečem. Turistično društvo 
Kokrica je poskrbelo za hra-
no in pijačo za nastopajoče.

Vsaka pomoč pri obno-
vi močno poškodovane hiše 
Ivanki in Suzani še kako pri-
de prav. Gardelinovec Jaka 
Šuštar je povedal, da so na 
prireditvi zbrali nekaj več kot 
tri tisoč evrov, in dodal: »Or-
ganizatorji smo zelo veseli 

ogromnega števila obisko-
valcev. Še enkrat bi se radi 
zahvalili vsem nastopajočim 
in vsem donatorjem, ki so 
omogočili prireditev.« 

Še naprej pa teče humani-
tarna akcija pomoči z naslo-
vom Za zbiranje pomoči Su-
zani Šenk, saj se je izkazalo, 
da bi veliko ljudi želelo po-
magati po svojih močeh, fi-
nančno ali s prostovoljnim 
delom. Suzana Šenk se še 
enkrat zahvaljuje prav vsem. 

Prireditev z najlepšim namenom: 
pomagati Ivanki in Suzani Šenk
Veselo vzdušje, dobra volja, nastopajoči in polna dvorana obiskovalcev, prav vsak je pripomogel, da je 
dobrodelna prireditev na Kokrici več kot uspela.

Suzana Šenk s Kostanarji, humoristom Peško in 
gardelinovcem Jako Šuštarjem ... / Foto: Tina Dokl

... in v pogovoru s kranjskim podžupanom Borisom 
Vehovcem / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 21. marca, ob 19. uri bo v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v okviru cikla 
Pogovori z umetniki pogovor s slikarjem Nejčem Slaparjem. 
Slapar, član Združenja umetnikov Škofja Loka, je pomemben 
gorenjski likovni ustvarjalec, ki združuje elemente op-arta in 
geometrijske abstrakcije s konkretno in vizualno poezijo. V 
prostorih Kašče bodo predstavili digitalno kopijo njegove 
monumentalne risbe Galaksija in avtorsko Knjigo umetnika 
(Knjiga mojih dni). Z umetnikom se bo pogovarjal Boštjan 
Soklič, kustos Loškega muzeja Škofja Loka.

Pogovor z Nejčem Slaparjem

Kranj – V Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj (Župan-
čičeva ulica 22, Kranj) bo jutri, v sredo, ob 18. uri predavanje 
Zelena nit – zelišča pri nas, ki ga bo izvedla Kata Laštro, ze-
liščarica in raziskovalka iz Velenja. Gostili jo bodo tudi dan 
kasneje ob isti uri, in sicer na predavanju Potujoča zeliščarna 
v Kranju. V petek in soboto bodo izpeljali še dvodnevni tečaj 
obrezovanja sadnih dreves, ki ga bo vodil Matjaž Zupančič. 
Prijave sprejema do četrtka Vlasta Juršak na e-naslovu: vlasta.
jursak@ctrp-kranj.si in telefonski številki 040 733 344.

O zeliščih in obrezovanju sadnih dreves
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Skozi svojo slikovi-
to zgodovino je Fakulteta za 
organizacijske vede Univer-
ze v Mariboru, ki je bila us-
tanovljena leta 1958 v Kra-
nju, prestala marsikatero iz-
kušnjo in kot prva fakulteta v 
slovenskem prostoru ponu-
dila izobraževalne progra-
me s področja organizacije 
in managementa. Na teme-
lju diplomskega, magistr-
skega ali doktorskega študi-
ja je do danes fakulteto zak-
ljučilo več kot dvajset tisoč 
diplomantov. 

»Privilegij in čast je, da se 
lahko ozremo nazaj in ugo-
tovimo, da so zametki da-
našnjih organizacijskih ved 
nastali ravno pod okriljem 
te izobraževalne institucije 
in se razvili v različna pod-
ročja tako v znanstveno-
-raziskovalnem kot izobra-
ževalnem smislu,« je pove-
dal dekan Fakultete za orga-
nizacijske vede prof. dr. Iz-
tok Podbregar na nedavni 
okrogli mizi. Dejal je tudi, 
da je fakulteta pomembno 
sodelovala pri razvoju mar-
sikatere organizacije, tako v 
gospodarstvu, javni upravi, 

državni upravi, nevladnih 
organizacijah kot tudi šir-
še ter ponudila določene 
aplikativne rešitve v prosto-
ru, kot so sistem vrednote-
nja plač, registracija dela, 
sistem ocenjevanja delovne 
uspešnosti ... »Fakulteta bo 
prav gotovo sledila tradiciji, 
po drugi strani pa potrebam 
prihodnosti v lokalnem kot 
širšem okolju«, je zagoto-
vil Podbregar. Organizacija 
prihodnosti, digitalizacija in 
procesi ter informacije bodo 
skupaj s človekom še ved-
no najpomembnejši vod-
niki delovanja zaposlenih, 

organizacije in družbe. Za-
gotavljajo, da bodo še nap-
rej razvijali kvalitetne štu-
dijske programe. V postop-
ku akreditacije je nov študij-
ski program Krizni manage-
ment, v tem študijskem letu 
je na program Management 
v športu vpisana prva gene-
racija študentov.

Fakulteta bo v praznič-
nem letu organizirala še 
več dogodkov. Ta teden bo v 
Portorožu 37. Mednarodna 
konferenca o razvoju orga-
nizacijskih znanosti, kjer 
se bodo ob jubileju odvrte-
li tudi dogodki, vezani na 

šestdeset let razvoja, v aprilu 
bo na fakulteti dogodek Por-
torož po Portorožu, v načrtu 
je izvedba dogodka Alumni 
kluba fakultete in skupnega 
sestanka programskih sve-
tov študijskih programov. V 
juniju bo na Bledu medna-
rodna blejska e-konferenca, 
tudi ta dogodek bo vključe-
val določene aktivnosti, po-
vezane s pogledom fakul-
tete v preteklost. Praznova-
nje bodo sklenili septembra 
s slavnostno akademijo, ko 
naj bi izšla tudi posebna iz-
daja znanstvene revije Orga-
nizacija.

Fakulteta v prazničnem letu
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ena od ustanovnih članic Univerze v Mariboru, 
praznuje šestdeset let razvoja organizacijskih ved. V ta namen so na fakulteti, ki je locirana v Kranju, 
pripravili okroglo mizo Retrospektiva Fakultete za organizacijske vede in predstavili dogodke v 
prazničnem letu.
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Kokrška partizan-
ska četa je bila ustanovljena 
decembra 1941 v hiši Janeza 
Pipana v Šenčurju, in sicer 
v okviru priprav na množič-
no decembrsko vstajo zoper 
okupatorja na Gorenjskem. 
Delovala je najprej v doli-
ni Kokre in pod Krvavcem, 
sredi leta 1942 pa prešla v 
sestavo takrat ustanovljene-
ga Kokrškega odreda. V času 
njenega obstoja je v njej de-
lovalo 74 borcev, od tega 27 
domačinov z območja seda-
nje občine Šenčur. Izhaja-
li so večinoma iz delavskih 
in kmečkih vrst, ducat med 
njimi jih je bilo iz Društva 
kmečkih fantov in deklet iz 
Vogelj, je na dejstva o Kok-
rški četi spomnil slavnostni 
govornik na spominskem 
srečanju Petar Podkonjak, 
član vodstva občinske orga-
nizacije SD Šenčur in član 
nadzornega odbora občine.

Zbrane je nagovoril pred-
sednik Krajevne organizaci-
je borcev za vrednote NOB 

Franc Kržan, k spominski 
plošči na Pipanovi hiši sta 
položila venec Igor Pipan in 
Alenka Doltar, člana šenčur-
ske borčevske organizacije, 
nastopili so učenci osnovne 
šole iz Šenčurja, Jurjevi god-
ci in ljudska pevka Vida Šu-
šteršič. Slovesnost so name-
nili tudi spominu na požig 
in žrtve Pipanove in Sušni-
kove družine. Že tri mese-
ce po ustanovitvi Kokrške 
čete, 8. marca 1942, sta po 
izdajstvu nemška policija in 

žandarmerija napadli in po-
žgali Pipanovo hišo in so-
sednje Sušnikovo gospodar-
sko poslopje, kjer so se za-
drževali borci Kokrške čete. 
Ta dan je pet ljudi izgubilo 
življenje, med njimi sta živa 
v hiši zgorela mama Mari-
ja in 16-letni Janko Pipan. 
Iz hiše so rešili mlajša otro-
ka Roziko in Viktorja. Ra-
njena so Nemci zajeli Jane-
za Pipana in Janeza Zlate-
ta in ju odpeljali v Begunje, 
kjer so ju skupaj z drugimi 

talci ustrelili v Dragi, gospo-
darja Martina Sušnika pa so 
odvedli v nemško taborišče 
Dachau, kjer je umrl novem-
bra 1942. Petar Podkonjak je 
spomnil tudi na druge oku-
patorjeve žrtve z območja 
Šenčurja. »Glede na trplje-
nje in številne žrtve, tudi Pi-
panove in Sušnikove, ki jih 
je dal naš narod, je bila na-
cistična okupacija z domačo 
kolaboracijo daleč najhujše 
obdobje v slovenski zgodo-
vini,« je prepričan govornik. 
»S kakšno pravico je okupa-
tor obsodil slovenski narod 
na smrt in s kakšno pravico 
nekateri danes obsojajo do-
moljube, ki so se upirali z 
orožjem v roki? Čas NOB je 
bil največja zmaga, izbojeva-
na v okviru zavezniške koa-
licije proti fašizmu in naciz-
mu. Zato se moramo vedno 
znova zavedati, kako drago-
cena sta svoboda in mir ter 
kolikšna je cena, ki jo je mo-
ral plačati slovenski narod. 
V takšni zavesti so se rojeva-
le vrednote domoljubja, soli-
darnosti in tovarištva.«  

Svobodo in mir plačali z življenjem
V Šenčurju so počastili spomin na ustanovitev Kokrške čete in na žrtve Pipanove in Sušnikove družine.

O ustanovitvi Kokrške čete in o usodi Pipanove in 
Sušnikove družine je govoril Petar Podkonjak.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Kapelica sv. Križa – 
Znamenškovo znamenje 
na poti proti Ilovki je iz dru-
ge polovice 19. stoletja in je 
vnesena v register kulturne 
dediščine kot sakralna stav-
bna dediščina. Poslikal jo je 
Franc Petrič leta 1982. Sa-
nacija kapelice je bila zara-
di zelo slabega stanja nujna, 
tudi freske je bilo treba resta-
vrirati, na kar so že opozarja-
li sosedje in župnik, potem 
pa so se po pomoč obrnili na 
krajevno skupnost. Pred pe-
timi leti so se začele aktivno-
sti sveta Krajevne skupnosti 
(KS) Kokrica, da se s kapeli-
co nekaj naredi, je povedal 
predsednik sveta KS Kokri-
ca Milan Klemenčič na ne-
deljskem blagoslovu obno-
vljene kapelice. Najprej so 
podrli že bolno lipo, ki je 
na kapelici povzročala pre-
cejšnjo škodo. Pridobili so 

potrebno dokumentacijo, 
potem pa počakali, da so 
bila sredstva za obnovo za-
gotovljena z občinskim pro-
računom. Klemenčič se je 
zahvalil vsem, tudi posa-
meznikom, ki so sodelova-
li pri tem, da je kapelica da-
nes spet takšna, kot mora 
biti. Kranjski podžupan Bo-
ris Vehovec je poudaril, da 
kapelica kaže pomembnost 
krščanstva na tem obmo-
čju in da se nam le, če bomo 
delovali složno in verjeli v 
dobro, za prihodnost ni tre-
ba bati. Obnovljeno kapeli-
co je blagoslovil domači žu-
pnik Jože Klun, ki je pojas-
nil, da se je pri kapelici nek-
daj ustavil pogrebni sprevod 
na stari poti od Kokrice do 
farne cerkve v Predosljah in 
da je bil to lep običaj, ko je 
eden od vaščanov pri kape-
lici prosil odpuščanje, da se 
z molitvijo pozabijo napake 
in zamere. 

Kapelica lepo 
obnovljena
Blagoslovili so obnovljeno kapelico sv. Križa na 
stari poti od Kokrice do Predoselj. 

Kapelico, ki je vpisana v register kulturne dediščine 
kot sakralna stavbna dediščina, so rešili nadaljnjega 
propadanja. 

Kranj – Minuli teden je v Berlinu potekala turistična borza, na 
njej pa so se v partnerstvu s Slovensko turistično organizacijo 
predstavila tudi slovenska zgodovinska mesta. Med njimi so 
bila tudi gorenjska: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, 
Tržič, Idrija in Kamnik, ki so se predstavila z živahno anima-
cijo sejemskega dogajanja, je sporočila generalna sekretarka 
Združenja zgodovinskih mest Slovenije Mateja Hafner Do-
lenc. Tako je kovač Jože Krmelj postavil pravo staro kovaško 
delavnico, čipkarica Eva Gantar je prikazala izdelavo čipke in k 
temu povabila tudi obiskovalce, mestni glasnik Toni Cahunek 
jih je vabil, naj zavrtijo kolo sreče, k hoji s hoduljami in starim 
družabnim igram. Za informacije o slovenskih zgodovinskih 
mestih je na sejmu v Berlinu skrbela Jasna Kejžar Hartman, 
vodja predstavitve Sanja Marija Poles pa se je v Berlinu srečala 
z nekaterimi organizatorji turističnih potovanj.  

Zgodovinska mesta na berlinski turistični borzi

Zgornja Besnica – Jutri ob 17. uri bo spominska prireditev ob 
75. obletnici streljanja talcev pred staro osnovno šolo v Zgornji 
Besnici. Organizatorji prireditve so Krajevni odbor Združenja 
borcev (ZB) NOB Besnica - Podblica, ZB NOB Kranj, Krajev-
na skupnost Besnica, Podružnična šola Besnica in Kulturno 
društvo Jože Papler.

Spominska slovesnost v Zgornji Besnici
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THOMASHOF
V našem gostinskem podjetju THOMASHOF v 

Šentjakobu v Rožu v Avstriji, Mühlbach 31, A-9184 
St. Jakob, za poletno sezono od maja naprej zaposlimo

odgovornega kuharja m/ž
(Alleinkoch)

Mesečna plača 1.500,00 EUR

natakarja m/ž
(Kellnerin mit Inkasso)
Mesečna plača 1.300,00 EUR

Delo poteka 6 dni na teden. Potrebno je znanje nemščine. 
Prosimo, javite se nam na:

info@thomashof.at ali +43 676 500 1198
www.thomashof.at

THOMASHOF
       Gasthof - Pension

Gostinsko podjetje ob Vrbskem jezeru, Seerestaurant Sille 
am Wörthersee, od začetka maja naprej zaposli

 slaščičarja m/ž
(Patissier)

Mesečna plača 1.800,00 EUR neto

kuharja v hladni kuhinji m/ž
(Gardemanger)

Mesečna plača 1.800,00 EUR neto

Poleg zelo dobre plače vam nudimo tudi bivanje in oskrbo. 
Potrebno je znanje nemščine. Prosimo, javite se nam na:

Seerestaurant Sille • Süduferstraße 108 • A-9081 Reifnitz
0043/42 73/22 37 • reservierung@hotel-sille.com

www.hotel-sille.com

Strandhotel

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Za drugo obrav-
navo na občinskem svetu v 
Škofji Loki je prišel na vrsto 
odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načr-
tu (OPPN) za severno ško-
fjeloško obvoznico. Obvo-
zno cesto, ki bo Škofjo Loko 
obšla po severni strani, se za-
čela pri novih trgovskih cen-
trih na Grencu in se na cesto 
za Selško dolino priključila v 
Podlubniku, snujejo že prib-
ližno poldrugo desetletje. 
Kot je pojasnil župan Miha 
Ješe, so se leta 2011 dogovo-
rili, da bodo pred formalnimi 
postopki izpeljali tudi nefor-
malne seznanitve javnosti s 
projektom, kar je sedaj sicer 
v državi že uzakonjeno. S tem 
je odgovoril tudi na očitke ci-
vilne iniciative, ki je z enim 
od napisov na seji občinske-
ga sveta opozarjala na slabo 
komunikacijo občine z jav-
nostjo. Poskrbljeno bo tudi 
za poplavno zaščito, ne le tega 
območja, vse Stare Loke, brez 
tega cesta ne bo mogla dobiti 
uporabnega dovoljenja, je bil 

odgovor na še en očitek prebi-
valcev severnih naselij na ob-
robju Škofje Loke, ki se boji-
jo, da jih bo ob nalivih ogroža-
la voda. Da ima javnost mož-
nost vključevanja v postop-
ke in da so se večkrat sestaja-
li z zainteresiranimi prebival-
ci in lastniki zemljišč, je zatr-
dila tudi vodja občinskega od-
delka za okolje in prostor Ta-
tjana Bernik in poudarila, da 

bo cesta razbremenila mes-
to prometa, hkrati pa pred-
stavlja veliko pridobitev za ra-
zvoj tako Škofje Loke kot Sel-
ške doline. 

Na občinskem svetu so 
predstavili tudi nekatere 
spremembe, ki so jih upošte-
vali od prve do druge obrav-
nave: prestavitev avtobus-
ne postaje proti rondoju; 
dodatna dostopna cesta do 

kmetijskih zemljišč v Virlo-
gu; skrajšan nasip in deloma 
spremenjen v oporni zid; pri 
Gavženku namesto vkopne 
brežine podporni zid; na ob-
močju Tehnika dodatna po-
vezovalna cesta za tovorna vo-
zila, potrebna za delo na tem 
zemljišču.

Dopolnil k prostorskemu 
načrtu na seji ni bilo, so pa 
zlasti svetniki iz opozicijskih 

vrst utemeljevali, zakaj bodo 
glasovali proti: da je projekt 
preslabo načrtovan, da spet 
prihaja do nezadovoljstva 
občanov, da so bile študi-
je variant narejene že dav-
no, medtem pa se je marsi-
kaj spremenilo, da posega 
na kmetijska zemljišča, da 
je območje poplavno ogro-
ženo, da ni bilo ustrezne 
komunikacije s civilno ini-
ciativo, da se občina ni res-
no ukvarjala z alternativni-
mi možnostmi. Z glasovi ve-
čine svetnikov pa je bil pro-
storski načrt sprejet.

Člani civilne iniciative so s 
seje, ki so jo lahko le molče 
spremljali, odhajali razoča-
rani. »Tu gre za vstop v pri-
vatna življenja, za ogrožanje 
poplavne varnosti, za propad 
šestih kmetij, za ogrožanje 
devetih naselij. To ni obvo-
znica, to je cesta, ki bo uničila 
kulturno krajino tisočletnega 
mesta, ki bi moralo svojo pri-
hodnost graditi na turizmu, 
ne pa na pozidavi. Nikoli nis-
mo bili uslišani, čeprav smo 
dajali ogromno pripomb in 
predlagali tudi alternativne 

rešitve, ki so finančno pri-
mernejše in prijaznejše do 
okolja in prebivalstva. A to je 
projekt zaradi projekta in sve-
tniki pri tem niso neposred-
no prizadeti, zato se z lahko-
to odločijo tako, kot so se,« je 
v imenu civilne pobude deja-
la Nataša Hafner. Matija Hir-
schenfelder pa je dodal: »Ko 
se je ta iniciativa proti grad-
nji obvoznice oblikovala, nis-
mo zgolj nasprotovali projek-
tu, ampak smo tudi predla-
gali dobre rešitve. Predlaga-
li smo rešitve v okviru obsto-
ječe infrastrukture, z rekon-
strukcijo Partizanske ceste, 
nekaterimi razširitvami, kro-
žiščem, podhodi ali nadhodi, 
najdrznejši predlog je pokri-
ti vkop od Novega sveta do 
Tehnika. Naše razočaranje 
je še toliko večje, ker v vseh 
letih (prve pripombe na pro-
jekt smo dali že leta 2001) na-
ših pripomb niso upoštevali. 
Ni bilo upoštevano tudi, da 
ta obvoznica ne sme posega-
ti v razlivno polje hudourniš-
kega potoka. To je celo proti 
ustavi. Te pripombe je obči-
na enostavno prezrla. Imam 
pa upanje, da še obstaja mož-
nost za dialog, prek katerega 
bi lahko naš glas prišel do ko-
gar koli. Razočaran sem in 
osebno prizadet, saj zdaj ob 
poplavah, s katerimi smo si-
cer navajeni živeti, voda pride 
prav do hišnega praga, kako 
bo šele po zgraditvi obvozni-
ce.«

Potrdili načrt za severno obvoznico
S sprejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno obvoznico se končuje dolgotrajni postopek umeščanja te 
ceste v prostor. Na seji občinskega sveta navzoči tudi predstavniki civilne iniciative, ki nasprotuje tej obvozni cesti.

Obravnavo prostorskega načrta za severno obvoznico je spremljalo kakih trideset članov 
civilne iniciative, ki nasprotujejo tej cesti.

Ana Šubic

Železniki – Turistično dru-
štvo (TD) Železniki je mi-
nulo soboto v kulturnem 
domu priredilo prvi Festi-
val cvetnonedeljskih butar. 
Člani društva so zadnja leta 
redno obiskovali razstavo 
butaric v Budnarjevi doma-
čiji v Zgornjih Palovčah pri 
Kamniku in lani tam tudi 
sodelovali z butarico iz Sel-
ške doline, letos pa je avto-
rica razstave Sabina Romšak 
na njihovo povabilo gostova-
la še v Železnikih. Za razsta-
vo, ki je bila dan kasneje na 
ogled tudi v Budnarjevi do-
mačiji, je zbrala štirinajst 
primerkov različnih cvetno-
nedeljskih butaric.

Podeželski butarici iz Sel-
ške doline, ki jo je izdelal Ja-
nez Mohorič, so na zelenje 
za okras dodali čipko, simbol 
njihovih krajev. Najstarejši 
primerek je bila okoli 110 let 
stara butarica iz Sostrega pri 
Ljubljani. Ljubljanske buta-
rice so iz oblancev, pri čemer 
so bili ti nekoč zgolj rdeče, 
modre in bele barve – tako 
kot slovenska zastava, dana-
šnje, modernejše različice 

pa so vseh barv, je razložila 
Romšakova. Butarice imajo 
ponekod tudi zanimiva ime-
na. Mednje zagotovo sodi-
jo ljubenske potice – precej 
nenavadne butarice iz lesa, 
izdelane po najrazličnej-
ših motivih, tokrat so ime-
le obliko žage, avta in otro-
ške dude. »Gre za figuralne 
butare z Ljubnega ob Savi-
nji. Tovrstne butarice ima-
jo edini v Evropi in jih de-
jansko tudi nosijo k blagos-
lovu,« je pojasnila avtorica 
razstave. Na prajklu iz Rateč 

pri Planici so bile tudi pres-
te in piškoti domačih gospo-
dinj, povezan pa je s trakom, 
ki ima vzorec, značilen za ra-
teško nošo. Nekatere butari-
ce pa so krasili pisani trako-
vi iz krep papirja: snop iz 
Topolšice in Črne na Koro-
škem pa tudi butaro iz Ži-
rovskega Vrha in Poljanske 
doline. Poleg že omenjenih 
so bile na ogled tudi palov-
ške butarice iz Spodnjih Pa-
lovč, sivkine butare iz Šta-
njela, šmarske butarice iz 
okolice Kamnika, pušl in 

kaštron iz Baške grape ter 
kravji žegen iz Roba na Do-
lenjskem.

Veliko zanimanja so bili 
deležni domačini, ki so v 
približno štirih urah izdelali 
9,5 metra dolgo butaro veli-
kanko, ki bo krasila trg pred 
cerkvijo sv. Antona. Obisko-
valci so si lahko butarico tudi 
kupili ali pa si izdelali svojo 
pod mentorstvom Bernarde 
Kvas iz Zgornjih Palovč. Fe-
stival je popestril tudi Jože 
Bokal iz Dolskega, ki je pe-
kel velikonočne oblate – ve-
like okrogle hostije iz moke 
in vode. V nekaterih krajih 
imajo namreč še vedno na-
vado, da jih nesejo k blagos-
lovu skupaj z drugimi dob-
rotami. Zdravko Markelj iz 
Bukovščice je prikazoval ple-
tenje košar, članice Društva 
upokojencev za Selško doli-
no so na ogled postavile veli-
konočne prtičke, članice TD 
Železniki pa klekljane izdel-
ke, tudi takšne z velikonoč-
nimi motivi.

Festival je pritegnil lepo 
število obiskovalcev, zato si 
predsednik TD Tomaž Wei-
ffenbach želi, da postane tra-
dicionalen.

Izdelali tudi butaro velikanko
V Železnikih so imeli v soboto priložnost spoznavati bogato cvetnonedeljsko kulturno dediščino.  
Na ogled je bilo štirinajst različnih butaric pa tudi skoraj desetmetrska butara velikanka, ki je nastajala 
pod spretnimi rokami domačinov. 

Da bo trg pred cerkvijo sv. Antona krasila butara velikanka, 
so poskrbeli domačini Janez Marenk, Lojze Štravs, Luka 
Šubic in Matej Šubic. Na fotografiji manjka Tadej Marenk.
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Tržič – Občina Tržič in družba Voje kot sofinancer sta sklenili 
pogodbo z izbranim izvajalcem Euronep ekologija za izvedbo 
rušitvenih del znotraj nekdanjega industrijskega kompleksa 
Bombažne predilnice in tkalnice, ki obsegajo rušitev nove 
upravne stavbe, gasilskega doma in lesene lope. Z rušitveni-
mi deli naj bi začeli konec marca.

Porušili bodo nekaj zgradb znotraj BPT
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Jasna Paladin

Domžale – Kofutnikovo do-
mačijo v Srednjih Jaršah, 
eno zadnjih delno lese-
nih stanovanjskih hiš, sta-
ro okoli 250 let, je občina z 
namenom, da jo ohrani in 
predstavi javnosti, odkupila 
leta 2013, leto kasneje pa jo 
je v upravljanje dobil Kultur-
ni dom Franca Bernika.

Stavba je danes v zelo sla-
bem stanju, prav tako je ob-
čino in strokovnjake v tem 
času »presenetila« ločena 
prodaja vrta s sadovnjakom, 
na kateri je ob neposredni 
bližini te stavbe, ki je že vpi-
sana v register nepremične 
kulturne dediščine, statusa 
spomenika lokalnega pome-
na pa še nima, zrasla manj-
ša soseska vrtnih hiš, ki je 
domačijo močno utesnila, a 
v Domžalah so odločeni, da 
bodo stavbo ohranili.

Z domačijo se pod men-
torstvom Vilme Vrtačnik 
Merčun z Osnovne šole Ro-
dica že več let ukvarjajo tam-
kajšnji osnovnošolci, prav 
njihove raziskovalne nalo-
ge pa so bile tudi osnova in 
spodbuda za nadaljnje stro-
kovno delo. Lani je občina 
tako že namenila nekaj de-
narja za raziskave, predlo-
ge in načrte, kaj s hišo na-
rediti. Popisali so vse pred-
mete in jih odpeljali v za-
časno skladišče v nekdanjo 
tovarno Univerzale, opra-
vili so dendrokronološko 
datiranje lesa, poročilo o 

splošnem gradbenem sta-
nju …, opravljeno delo pa 
pred dnevi prvič predstavili 
javnosti. »Vsi smo imeli in 
imamo veliko željo, da pre-
maknemo stvari, da naredi-
mo nekaj dobrega, da prip-
ravimo projekt, ki bo pri-
tegnil javnost in občinsko 
vodstvo, da je tudi Kofutni-
kova domačija lahko, poleg 
slamnikarstva, še ena zani-
miva domžalska zgodba – 
nekaj, na čemer lahko gra-
dimo v prihodnosti in pus-
timo nekaj svojim zanam-
cem, da spoznajo našo pre-
teklost,« je povedala direkto-
rica Kulturnega doma Fran-
ca Bernika Cveta Zalokar, 

Katarina Rus Krušelj pa je 
predstavila, zakaj ima stav-
ba tako veliko zgodovinsko 
vrednost. Ne le sama stav-
ba, zanimive so tudi števil-
ne zgodbe nekdanjih stano-
valcev in tako nameravajo v 
bodočem muzeju predstavi-
ti življenje na obrobju Dom-
žal ob koncu 19. stoletja, rej-
ništvo (družina, ki je tam ži-
vela, je bila rejniška), sla-
mnikarstvo, s katerim so se 
ukvarjali, prvo in drugo sve-
tovno vojno v teh krajih in 
mnogo drugega.

In čeprav krajani v Sre-
dnjih Jaršah projekt ure-
ditve muzeja podpirajo, v 
Kulturnem domu Franca 

Bernika skupaj s snovalci 
zgodbe te hiše že razmišlja-
jo mnogo širše. Kofutnikova 
domačija je zaradi novogra-
denj zdaj močno utesnjena, 
prav tako ima občina v lasti 
še eno staro hišo v Študi za 
namene ohranjanja prete-
klosti in eno na Sveti Troji-
ci, ki jo želijo odkupiti. Zato 
si želijo v parku med obči-
no in slamnikarskim muze-
jem v središču Domžal ure-
diti eko park ali pravi mu-
zej na prostem. Stavbe ima-
jo, zemljišče tudi, prav tako 
vsebino, zdaj pa so na pote-
zi občinski svetniki, saj bo 
za to potrebnega tudi precej 
denarja.

Stare hiše v eko park
Občina Domžale se bo lotila obnove stare Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, ker pa je tovrstnih 
stavb v občini še nekaj, razmišljajo o ureditvi eko parka, ki bi bil nekakšen muzej na prostem.

Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah je v slabem stanju, a ima Občina Domžale,  
ki je njena lastnica, z njo še velike načrte.

Maja Bertoncelj

Medvode – Občinski svet 
Občine Medvode je sprejel 
Predlog Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja in 
merilih za odmero komu-
nalnega prispevka na obmo-
čju občine Medvode. Svetni-
ki pripomb nanj niso imeli. 

Sredi avgusta lani je 
Evropska komisija izdala 
sklep o odobritvi finančnega 
prispevka za veliki projekt 
Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode na območju vodo-
nosnika ljubljanskega polja. 
V prvem delu je predvidena 
nadgradnja sistema odva-
janja komunalne odpadne 
vode v občinah Medvode 
in Vodice ter gradnja pove-
zovalnega kanala C0 v Me-
stni občini Ljubljana. Izven 
tega projekta je v teku grad-
nja kanalizacijskega omrež-
ja v naseljih Sora in Zbilje. 

Zaradi širitve kanalizacij-
skega omrežja izven obsto-
ječih obračunskih obmo-
čij, ki jih dosedanji veljav-
ni program opremljanja še 
ne zajema, so bile potrebne 
njegove spremembe in do-
polnitve ter uskladitev z de-
janskim stanjem opremlje-
nosti stavbnih zemljišč na 
območju občine Medvode. 
Novo zgrajeno kanalizacij-
sko omrežje bo financirano 
iz kohezijskih sredstev, iz 
sredstev državnega in občin-
skega proračuna in iz drugih 
virov. 

Sprejet je bil brez pri-
pomb, tako kot tudi že osnu-
tek.

Katja Gomboši Telban z 
Občine Medvode je na krat-
ko pojasnila, na kaj se spre-
memba nanaša: »S to spre-
membo dopolnjujemo ob-
močje, kjer se bo gradila ka-
nalizacija, in sicer en del 
v Sori, od krožišča Zbilje 

do Jeprce in celotno obmo-
čje tako imenovane kohezi-
je. V odloku na novo določa-
mo vrednost izgradnje kana-
lizacije, hkrati pa tudi upo-
števamo vse vire, ki niso iz 
proračuna Občine Medvo-
de, torej sredstva, prejeta 
iz evropske kohezijske po-
litike, in sredstva holdinga. 
Končni izračun je zaradi teh 
drugih virov prinesel, da se 
bo komunalni prispevek za 
priklop na kanalizacijsko 
omrežje znižal za okrog 25 
odstotkov. Vse ostale določ-
be, način izračuna ostajajo 
nespremenjeni.« 

Razprave ni bilo. Kaj po-
kažejo izračuni komunal-
nega prispevka za kanaliza-
cijsko omrežje za obstoje-
če stanovanjske hiše, ki se 
nanj priključujejo na novo? 
V izračunu je upoštevano 
zmanjšanje komunalnega 
prispevka v približni viši-
ni petindvajsetih odstotkov 

zaradi financiranja iz-
gradnje kanalizacijskega 
omrežja z evropskimi sred-
stvi iz kohezijskega sklada. 
Že veljavno določilo za zni-
žanje komunalnega prispev-
ka zaradi priznanih minu-
lih vlaganj v lastne individu-
alne sisteme v višini petde-
set odstotkov ostaja še nap-
rej v veljavi. Za stanovanj-
sko hišo neto površine 89,2 
m2 s površino zemljišča pod 
stavbo 50 m2 komunali pri-
spevek ob upoštevanju mi-
nulih vlaganj po novem zna-
ša 877,71 evra (prej 1.169,2 
evra), za površino 144,5 m2 s 
površino zemljišča pod stav-
bo 105 m2 znaša 1.467,92 
evra (prej 1.957,46 evra), za 
površino 220 m2 s površino 
zemljišča pod stavbo 107 m2 
2.133,44 evra (prej 2.840,58 
evra), za površino 339,1 m2 s 
površino zemljišča pod stav-
bo 210 m2 pa 3.374,91 evra 
(prej 4.497,43 evra).

Komunalni prispevek bo nižji

Kamnik – Občina Kamnik je dokončala in na Upravno enoto 
Kamnik predala projektno dokumentacijo za pridobitev grad-
benega dovoljenja za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta v 
Kamniku, enega največjih projektov, ki že kmalu čaka Občino 
Kamnik. Obstoječa šola je pretesna in dotrajana, projekti za 
novo pa so v pripravi že vrsto let, a so se zaradi določenih 
sprememb zavlekli. »Sprememba se nanaša zgolj na objekt 
osnovne šole s športno dvorano, ki se prilagaja aktualnim 
demografskim spremembam in potrebam lokalne skupnosti, 
medtem ko zunanja ureditev, predvidena po prvotni projektni 
dokumentaciji, ostaja nespremenjena,« pravijo na občini, kjer 
si želijo, da bi z gradnjo lahko začeli na začetku poletja.

Projektna dokumentacija za šolo je pripravljena

Škofja Loka – Pisarna Turističnega društva Škofja Loka se je 
pred kratkim preselila v nove prostore, v Thalerjevo hišo na 
Mestnem trgu 42, kjer bo delovalo skupaj s pasijonsko sobo, 
osrednjim informacijsko-predstavitvenim prostorom Škofje-
loškega pasijona. Uradno so nove prostore odprli v petek, ko 
sta dogodek z glasbo polepšala kvintet Patina (deluje v okviru 
turističnega društva) in sosed harmonikar Nejc Jemc s sinom 
Danetom. Vse sodelujoče na dosedanjih uprizoritvah Škofje-
loškega pasijona pa vabijo, da se pridejo podpisat na stene 
pasijonske sobe. To bodo odprli v petek, 23. marca, zbrane 
bo nagovoril župan Miha Ješe, nastopil bo Škofjeloški oktet, 
organizirano bo tudi skupinsko podpisovanje na stene.

Turistično društvo v novih prostorih

Turistično društvo se je preselilo v Thalerjevo hišo.
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Jasna Paladin

Šmarca – Novo komunal-
no ureditev, ki je razveselila 
krajane Šmarce, je Občina 
Kamnik izvedla že lanskega 
maja, a uradno so jo odprli 
te dni, ko praznujejo občin-
ski praznik.

Za asfaltiranje ceste in 
nova parkirišča, ki so jih ure-
dili ob cerkvi, je občina na-
menila skoraj 48 tisoč evrov. 
»Danes je vesel dan za vse 
nas, kajti dolga leta smo si 
prizadevali, da bi imeli tukaj 

urejeno cestišče in vsaj nekaj 
parkirnega prostora. Če se 
spomnimo za nazaj, je bil s 
tem vedno problem,« je svo-
je sokrajane nagovoril župan 
Marjan Šarec, sam projekt pa 
sta predstavila predsednika 
krajevnih skupnosti Šmarca 
in Duplica Matjaž Šporar in 
Marjan Jerman. 

Ob robu parkirišč so pos-
tavili tudi zgodovinsko in-
formativno ploščo, ki krono-
loško prikazuje razvoj in de-
javnosti naših prednikov pri 
ohranjanju sv. Mavricija.

Ob cerkvi nova cesta  
in parkirišča
V Šmarci so tudi uradno odprli prenovljeno cesto 
mimo cerkve sv. Mavricija in parkirišča ob njej.

Blagoslov prenovljene ceste in urejenih parkirišč je 
opravil župnik Janez Gerčar.
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Ana Šubic

Kranj – Sodoben potrošnik 
pogosto izbira le s pogledom 
na sprednjo stran izdelka, ki 
je v veliki meri njegov ogla-
sni prostor, manj pogosto 
pa preveri sestavine in infor-
macije na označbi. Proizva-
jalci skušajo kupce prepriča-
ti tudi z napisi light, fitness 
in izdelki brez sladkorja s 
sladili, izdelki s sadjem, vse-
buje vitamine, minerale, bo-
gat z vlakninami …, a se ob 
prebiranju drobnega tiska 
neredko izkaže, da izdelek 
vendarle ni tako zelo zdrav, 
da ima veliko sladkorja, ma-
ščob, aditivov … Da bi se 
prepričali o kakovosti, je tre-
ba preveriti seznam sestavin 
in tabelo s hranilno sestavo, 
svetuje prehranska strokov-
njakinja in strokovna sode-
lavka Zveze potrošnikov Slo-
venije (ZPS) Marjana Peter-
man, ki je pred kratkim pre-
davala staršem Kranjskih 
vrtcev. Predavanja, ki je po-
tekalo v okviru projekta Ino-
vativne rešitve za informira-
ne odločitve, se je udeležilo 
le okoli deset slušateljev, ki 
pa so izvedeli marsikaj o (ne)
zdravi prehrani, predvsem 
pa, kako lahko na enostaven 

način preverijo prehranski 
profil živila.

Razvijajo novo mobilno 
aplikacijo

»Gre za profil glede na tis-
te sestavine, ki predstavlja-
jo tveganje za zdravje. To so 
maščobe, nasičene maščob-
ne kisline, sladkor in sol, 
medtem ko so prehranske 
vlaknine pozitivne,« je raz-
ložila Petermanova in doda-
la, da so pri evropski potro-
šniški organizaciji podprli 

barvno kodiranje teh hranil 
s pomočjo barv semaforja. 
ZPS tako na spletni strani 
Veš kaj ješ veskajjes.si omo-
goča, da potrošnik v poseb-
no aplikacijo prepiše hranil-
ne vrednosti izdelka. Če se 
pokaže zelena luč, je vseb-
nost primerna zdravemu 
prehranjevanju, pri rume-
ni je rahlo nad mejo zdrave-
ga, pri rdeči luči pa je pripo-
ročljivo čim manjše in redko 
uživanje izdelka. Prav tako 
si lahko v bazi ZPS ogledajo 
prehranske profile za več kot 
1500 izdelkov. Sedaj poteka 
nov projekt Inovativne rešit-
ve za informirane odločit-
ve, ki ga ob podpori ministr-
stva za zdravje izvaja Inšti-
tut za nutricionistiko skupaj 
z ZPS in Inštitutom Jožef 

Štefan. Slednji naj bi do je-
seni razvil mobilno aplika-
cijo, s katero bodo povezali 
baze živil različnih ustanov, 
potrošniki pa bodo s skeni-
ranjem črtne kode s pomoč-
jo mobilnega telefona ime-
li vpogled v hranilno sestavo 
živila, pri čemer jim bo pre-
hranski semafor olajšal in-
terpretacijo podatkov.

Že s kosmiči čez dnevno 
dozo sladkorja

Posebej je poudarila pro-
blem odvečnega sladkorja v 
žitnih kosmičih za otroke. S 
seboj je imela prikupno ška-
tlo kosmičev, v katerih pa 
je bila kar tretjina sladkor-
ja. »Štiriletnik, ki poje sto 
gramov takih kosmičev, od 
tega je 33 gramov sladkorja, 
je že za deset odstotkov pre-
segel dnevno dozo varnega 
vnosa sladkorja,« je razloži-
la. Že leta 1999 so s svetov-
no potrošniško organizaci-
jo začeli kampanjo za manj 
sladkorja v žitnih kosmičih 
za otroke. Stanje se izboljšu-
je, saj se je povprečna vseb-
nost sladkorja v vzorcih na 
slovenskem trgu v petnaj-
stih letih zmanjšala s 35 na 
20 gramov v stotih gramih 
izdelka. Pokazala je tudi pri-
mer priljubljenega kečapa, 
ki naj bi vseboval zgolj na-
ravni sladkor iz paradižni-
ka, ima pa zato dodano sla-
dilo, ki ni primerno za tri, 
štiri leta stare otroke.

Mlečni napitek ni jogurt
Opozorila je tudi, naj bodo 

potrošniki pozorni pri poli-
cah z jogurti. Med njimi se 
običajno znajdejo mlečni 
napitki, za katere marsikdo 
zmotno misli, da so jogurti. 

Tudi prave hrenovke so 
na trgu redkost, prevladuje-
jo namreč barjene klobase iz 
piščančjega mesa. Omenila 
je tudi tržni pregled sadnih 
čajev in pokazala škatlico ja-
godnega čaja z izrazito aro-
mo. A ob pogledu na označ-
bo lahko vidimo, da je v čajni 
mešanici zgolj en odstotek 
jagod. Podobno kot pri mar-
sikaterem drugem sadnem 
čaju so glavne sestavine hi-
biskus, šipek in jabolko.

Previdnost ne bo odveč 
tudi pri policah s sokovi. Po-
leg stoodstotnih sokov iz 

stisnjenega sadja ali zele-
njave so tudi nektarji, kjer je 
pretežen delež sadnega soka 
zgolj 30–50 odstotkov, osta-
lo so pa voda, citronska kisli-
na in sladkor. V primeru, da 
gre za sadno pijačo, pa je po-
dobno kot pri prej omenje-
nih čajih sadja bolj za vzo-
rec. Gre namreč za mešani-
co sladkorjev, kislin in bar-
vil, dodano pa je lahko manj 
kot deset odstotkov soka, je 
opozorila predavateljica, ki 
sicer za žejo priporoča vodo.

Problem predstavlja tudi 
prevelik vnos maščob, pre-
malo pa pojemo sadja in ze-
lenjave. »Sadja smo se neka-
ko že navadili, zelenjave pa 
pojemo okoli 150 gramov na 
dan, čeprav bi jo morali od 
300 do 400 gramov,« je še 
dejala.

Embalaža izdelka lahko tudi zavaja
Pred nakupom živil je treba preveriti sestavine in druge informacije na označbi, poudarja Marjana Peterman z Zveze potrošnikov Slovenije. Razvili so 
prehranski semafor z informacijami o sestavinah, ki prinašajo tveganje za zdravje. Tako kot denimo otroški kosmiči, v katerih je kar tretjina sladkorja …

Marjana Peterman / Foto: Gorazd Kavčič

Na predpakiranih izdelkih preverite seznam sestavin in 
hranilno tabelo. / Foto: Gorazd Kavčič

V tem času radi pijemo čaje, a pozor: v 
aromatiziranem jagodnem čaju je lahko tudi zgolj 
en odstotek jagod. Pri marsikaterem sadnem čaju so 
glavne sestavine hibiskus, šipek in jabolko.

Mateja Rant

Bled – V hiši Gabrijel na Ble-
du, kjer živi družina Zupan-
čič, so pred dvema letoma ob 
njeni prenovi uredili tudi dva 
apartmaja. Eden od apartma-
jev je zasnovan kot lesena 

hiška, ki so jo opremili z roč-
no izdelanim pohištvom z 
rustikalnim pridihom. In 
prav ta apartma je po podat-
kih Airbnb med najbolj zaže-
lenimi slovenskimi nastanit-
vami na njihovem spletnem 
rezervacijskem portalu.

Ines in Gaber Zupančič 
sta se za ureditev apartma-
jev v hiši, v kateri je prej ži-
vela Inesina babica, odločila 
pred dvema letoma, ker sta v 
tem videla priložnost za do-
daten zaslužek. Gaber Zu-
pančič sicer dela kot policist 
na Bledu, žena Ines je vzgo-
jiteljica. En apartma sta ure-
dila v hiši, za drugega pa sta 
našla mesto v prizidku, kjer 
je bila prej sušilnica, a sta jo 
popolnoma predelala. Dela 
se je Gaber Zupančič lo-
til kar sam. »Prvič zato, ker 
niti nisva imela na voljo ve-
liko sredstev, po drugi stra-
ni pa sva želela, da bi bilo 
to povezano z neko zgod-
bo.« Mojster je tako posta-
vil zgolj leseno ogrodje, not-
ranjost objekta pa je ob po-
moči in nasvetih prijateljev 
in znancev izdelal povsem 

sam – od predelnih sten do 
lesenega pohištva, pri čemer 
se je te obrti kar sproti učil, 
je pojasnil. »Če sem iskren, 
sploh nisem vedel, kako bo 
na koncu izpadlo, saj je hi-
ška nastajala kar nekako 
sproti,« je priznal Gaber Zu-
pančič. Hiška meri dobrih 
trideset kvadratnih metrov 
in lahko sprejme do štiri lju-
di. V njej sta zakonska pos-
telja in pograd, gostje imajo 
na voljo tudi lastno kopalni-
co in manjšo čajno kuhinjo. 
Hiška že na prvi pogled oča-
ra s svojo prikupnostjo in iz-
virnostjo, zato ne čudi, da je 
ves čas polno zasedena, tudi 
pozimi, čeprav zima na Ble-
du velja za bolj »mrtvo« tu-
ristično sezono. »Največ go-
stov imamo iz Združenih 
držav Amerike, Anglije in 
Avstralije,« je razložil Gaber 

Zupančič in dodal, da so nad 
hiško in lokacijo popolno-
ma navdušeni. »Večinoma k 
nam prihajajo iz večjih mest, 
zato so presenečeni nad mi-
rom in tišino tudi sredi naj-
večje poletne turistične sezo-
ne, čeprav smo le dve minu-
ti hoje oddaljeni od jezera.« 

Apartmajema, ki sta ju 
poimenovala po njunem 
zdaj štiriletnem sinu Gab-
rijelu, naj bi se že spomladi 
pridružil še en. Pod omenje-
no hiško je ta čas večinoma 

neizkoriščena garaža, ki jo 
bosta preuredila v podob-
nem slogu, sta nam še zau-
pala Ines in Gaber Zupan-
čič. O tem, da bi se ukvarja-
la samo z oddajanjem apart-
majev, pa ta čas ne razmi-
šljata. »Za zdaj nama še ved-
no uspeva, da vse urediva ob 
rednih službah,« sta zago-
tovila in dodala, da še ved-
no lahko računata na pomoč 
obojih staršev, če je treba 
sprejeti goste, ko nobenega 
od njiju ni doma.

Očara s svojo prikupnostjo
Apartma, urejen v lesenem prizidku stanovanjske hiše na Bledu, po podatkih spletnega portala Airbnb 
velja za najbolj zaželeno slovensko nastanitev na njihovi spletni platformi.

Ines in Gaber Zupančič s sinom Gabrijelom / Foto: Tina Dokl

Notranjost najbolj zaželene slovenske nastanitve na 
spletnem portalu Airbnb / Foto: arhiv družine Zupančič
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Pogled z Loške-
ga gradu nam lahko napol-
nijo strehe hiš na Mestnem 
trgu in nekoliko nižje tudi 
tiste na Spodnjem trgu, še 
dlje na desni v nebo silijo 
rdeče opečnata ostrešja v Pu-
štalu in pogled v nasprotno 
smer nas usmeri proti Lub-
niku. Če zamenjamo stra-
ni, z različnih delov mesta 
gledamo na mogočno graj-
sko poslopje nad mestom in 
spodaj na začetku mesta nad 
Soro na župno cerkev sv. Ja-
koba … Vsi ti pogledi so za-
beleženi tudi na slikah, ki 
bodo tja v drugi teden maja 
na ogled v Galeriji na Lo-
škem gradu. Ne, ni jih nas-
likal domači umetnik niti 
krajinar z Loškega. Poglede 
je na platno beležil uveljav-
ljeni turški umetnik Hakan 
Esmer, ki je lani poleti ne-
kaj manj kot dva meseca go-
stoval v umetniški reziden-
ci v Škofji Loki, medtem ko 
je član Škofjeloškega zdru-
ženja umetnikov slikar Pe-
ter Gaber prav toliko časa bil 
gost na izmenjavi v Ankari. 
Ta je v januarju in februar-
ju razstavljal v turškem glav-
nem mestu, zdaj pa Loški 
muzej gosti razstavo del, ki 
jih je Hakan Esmer ustvaril 
v svojem »škofjeloškem ob-
dobju«. A še preden smo se 

na odprtju razstave preteklo 
sredo posvetili 17 Esmerje-
vim platnom, od manjšega 
do velikega galerijskega for-
mata in šestim akvarelom, 
smo izvedeli nekaj več o so-
delovanju med dvema drža-
vama in zbliževanju ter spo-
znavanju obeh kultur skozi 
likovno umetnost.

Škofja Loka skozi oči 
tujca

Vezi so se stkale med na-
šim Loškim muzejem in ga-
lerijo Güler Sanat iz turške 
Ankare. Direktorica Loške-
ga muzeja Saša Nabergoj je 
poudarila pomen takega so-
delovanja, da je to najlepša 
manifestacija, ki predsta-
vlja način delovanja v kul-
turi današnjega časa. »Ver-
jamem, da kulture potuje-
jo, se srečujejo in združuje-
jo. Ne mirujejo, ampak ob 
vsakem posameznem sre-
čanju postajajo bogatejše,« 
je povedala Nabergojeva, di-
rektor galerije Güler Sanat 
Kemal Orta pa je v nagovo-
ru dejal, da tovrstni kultur-
ni projekti mednarodnih iz-
menjav poleg umetniških 
užitkov omogočajo tudi, da 
se oddahnemo od skrbi, ki 
jih prinaša vsakdanjih, s ka-
terimi se vseskozi ukvarja-
mo, na primer od politike, 
vojn, konfliktov, migracij, ki 

jim je Turčija še toliko bliž-
je. »Oba umetnika, tako Ha-
kan Esmer kot Peter Gaber, 
sta med gostovanjem v obeh 
državah opazovala, izkusila 
in navsezadnje tudi reflek-
tirala svojo izkušnjo ter jo 
razkrila v delih, značilnih 
za njuno likovno govorico,« 
je povedal Orta. Dodal je še: 
»Razstava predstavlja dru-
gačno umetniško prakso, 
ki vam bo morda zelo všeč, 
morda pa ne bo preveč bli-
zu vašemu osebnemu oku-
su. Zagotovo pa boste opa-
zili eno stvar: zanimivo in-
terpretacijo svojega doma-
čega mesta skozi oči tujca – 
priznanega turškega ume-
tnika.«

Slovenski kraji pod 
anatolskim soncem 

Hakan Esmer velja za ene-
ga uspešnejših turških sli-
karjev, ki je doslej prejel 15 
nagrad doma in na tujem, 
kot predavatelj pa sodelu-
je tudi na Univerzi Anadolu 
v mestu Eskieshir. Vstop v 
galerijo zaznamuje zelo sli-
kovita in topla razstava. Na 
slikah prepoznamo motivi-
ko naših krajev, Škofje Loke 
in okolice, Blejskega jeze-
ra z otokom, Sorice … »To 
so naši kraji, podkrepljeni z 
anatolskim soncem,« pove 
kustos razstave, umetnostni 

zgodovinar Boštjan Soklič, 
ki Hakana Esmerja ozna-
či za ohranjevalca tradicio-
nalne turške umetnosti, ki 
to srečuje z evropsko likov-
no umetnostjo. Imenuje ga 
za postmodernističnega ro-
mantika ali obratno. »V svo-
jih upodobitvah išče nova 
spoznanja in izzive, divja 
barvitost in smisel za poda-
janje vsebine pa dajeta ve-
deti, kako skrbno se posve-
ča upodabljanju sleherne-
ga motiva, nadgrajenega na 
povsem individualni ravni. 

V poudarjeno večplastnost 
in barvno snovnost široko-
potezno zapisuje spomin, 
zarisuje doživeto in odkrito, 
gradi iluzijo in odsev resnič-
nosti.«

»Moje gostovanje v Ško-
fji Loki mi bo za vedno osta-
lo v lepem spominu, tu sem 
spoznal številne nove prija-
telje, tukajšnje umetnike, 
navdušuje pa me tudi zgo-
dovinsko mesto. Na voljo 
sem imel lep atelje, kjer sem 
lahko intenzivno ustvar-
jal,« je bil zadovoljen Hakan 

Esmer, ki upa, da se bo še le-
tos poleti ponovno oglasil v 
Škofji Loki. Kot je še dejal 
galerist Kemal Orta, gre za 
večletni projekt, v okviru ka-
terega je Esmer najprej pred 
dvema letoma ustvarjal na 
Madžarskem, potem v Slo-
veniji, sledijo pa še sodelo-
vanja s Hrvaško, Slovaško, 
Avstrijo, kasneje pa tudi Ita-
lijo, Francijo in Veliko Bri-
tanijo. V soboto, 24. marca, 
ob 11. uri bo po razstavi vodil 
kustos Loškega muzeja Bo-
štjan Soklič. 

Turški pogled na loške strehe 
V Galeriji Loškega gradu je od pretekle srede na ogled razstava del turškega slikarja Hakana Esmerja. Naslov Loka : Ankara : Loka že nekoliko razkriva 
projekt, v okviru katerega si lahko ogledamo Evrazijsko vrvenje Hakana Esmerja, kot je k umetnikovim slikam zapisal kustos Loškega muzeja Boštjan Soklič.

V okrožju evrazijskih pogledov na Škofjo Loko in okolico: (z leve) umetnostni zgodovinar 
Boštjan Soklič, slikar Hakan Esmer in galerist Kemal Orta / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Pobudo in idejo 
za koncert, na katerem so 
učenci solopetja na Glasbe-
ni šoli Kranj prepevali zna-
ne skladbe iz še bolj znanih 
muzikalov, je dala učiteljica 
solopetja Andreja Nika Fabi-
jan: »V glasbeni šoli se učen-
ci solopetja učijo predvsem 
klasične glasbe. Da pa malo 
popestrimo program, si vsa-
ko leto izberemo še kakšno 
drugo zvrst – in letos so bili 
to muzikali, ki so v zadnjem 
času pri nas zelo popular-
ni,« je povedala Fabijano-
va. »Učenci so si sami izbra-
li njim všečne skladbe, k so-
delovanju smo povabili še 
učence instrumentaliste in 
naš projekt je počasi dobi-
val konkretne obrise.« V no-
vembru so v dvorani glasbe-
ne šole na Trubarjevem trgu 
pripravili prvi nastop, do-
ber odziv publike pa je bil 

odlična spodbuda, da kon-
cert pripravijo tudi v večji 
dvorani.

Ker ima vsaka skladba 
svojo zgodbo, so se odloči-
li skupno zgodbo koncer-
ta Muzikal muzikalov pri-
čarati skozi misli najstni-
ce Sare, ki je sicer na odru 
nismo videli, »odigrali« pa 

sta jo dijakinji Gimnazije 
Kranj. Sarine misli so tako 
napovedovale vsako nasle-
dnjo skladbo iz muzikalov, 
kot so Nesrečniki, Mamma 
Mia!, Cats, Evita, Fantom v 
operi, Čarovnik iz Oza, Cvet-
je v jeseni … V želji, da bi pu-
bliki čim bolje predstavili 
skladbe, so se učenci oblekli 

tudi v kostume iz muzikala, 
ki so ga predstavljali. Da so 
ji bili pri pripravi celotnega 
projekta v veliko pomoč so-
delavci s šole, pove Andre-
ja Nika Fabijan: »Veseli me, 
da mi je uspelo povezati vse 
pevce na naši glasbeni šoli, 
ki jih poučujeva skupaj z Ja-
nezom Hostnikom. Prav 

nihče ni manjkal in vsak iz-
med njih, ne glede na to, ka-
teri razred petja obiskuje, je 
dobil priložnost. Če mi je s 
tem pri učencih uspelo še 
povečati motivacijo za uče-
nje petja in še povečati vese-
lje do glasbe nasploh, potem 
je bil moj namen dosežen.« 
Vse to so zaznali tudi pos-
lušalci, saj so nastopajočim 
vedno znova delili gromke 
aplavze.

»Seveda sem med pripra-
vo koncerta večkrat razmi-
šljala o tem, kakšen bo od-
ziv publike. Njihovi aplavzi 
na koncertu so mi dali vede-
ti, da ljudje cenijo, če je v na-
stop vloženega veliko trde-
ga dela in truda vseh nasto-
pajočih. Če vemo, da gre za 
pevce, med katerimi ima-
jo le redki izkušnje z odrom 
in mikrofonom, mnogi so 
prvič kot solisti stali na odru 
pred približno dvesto pos-
lušalci, je bil tokrat nas us-
peh še toliko večji. Za piko 
na i so na pobudo Lions klu-
ba Brnik tokrat dodali še do-
brodelno noto. Izkupiček 
od vstopnin, slabih 1500 
evrov, bodo namenili za pot-
rebe učencev Glasbene šole 
Kranj, del pa bodo nameni-
li invalidni osebi iz Kranja.

Čarobni Muzikal muzikalov
V petek so učenci in učitelji Glasbene šole Kranj na dobrodelnem koncertu Muzikal muzikalov navdušili 
polno dvorano Kulturnega doma v Stražišču.

Učenci solopetja in njihovi sošolci instrumentalisti so navdušili s skladbami iz znanih 
muzikalov. / Foto: arhiv Glasbene šole Kranj (Foto Boni)

Brnik, Kranj – V sredo, 21. 
marca, ob svetovnem dnevu 
poezije, bo od 16. ure naprej 
na Letališču Jožeta Pučnika 
potekal zvočni performans z 
naslovom Daljave, in sicer z 
neposrednim prenosom na 
3. programu Radia Slovenija 
– Program Ars. Na letališču 
bodo nastopali pesniki: Iz-
tok Geister, Miroslav Košuta, 
Maja Vidmar ter Nika Rozman 
in Nataša Živković kot glas in 
protiglas. Poetična stvaritev 
ekipe programa Ars je nasta-
la po konceptu Tine Kozin in 
Saške Rakef in izhaja iz zbirke 
Dotiki daljav, ki je izšla v sode-
lovanju Galerije Prešernovih 
nagrajencev Kranj in Fraporta 
Slovenija – Letališča Ljubljana. 
V nadaljevanju obiskovalce ob 
18. uri pričakujejo v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev, kjer 
bo zbrane s poslanico ob sve-
tovnem dnevu poezije najprej 
pozdravil predsednik Društva 
slovenskih pisateljev Ivo Sveti-
na. V galeriji bodo svoje pesmi 
brali: Boris A. Novak, Milan 
Dekleva, Niko Grafenauer, Mi-
lan Jesih, Milan Kleč, Andrej 
Medved, Marjan Strojan, Ivo 
Svetina in Veno Taufer.

Daljave na svetovni dan 
poezije
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Kranj – V Pjongčangu v Juž-
ni Koreji so se končale še pa-
raolimpijske igre, na kate-
rih je za Slovenijo tekmoval 
Jernej Slivnik s Hrušice. Na-
stopal je v alpskem smuča-
nju. V veleslalomu je odsto-
pil, v slalomu pa je končal 
na odličnem 12. mestu in s 
tem poskrbel za najboljšo 
slovensko uvrstitev na zim-
skih paraolimpijskih igrah 
po letu 1992.

»V prvi vožnji sem nare-
dil majhno napako, potem 
pa je lepo steklo. V drugi vo-
žnji sem imel malo ročne za-
vore in sem čutil pomanjka-
nje moči po dolgem potova-
nju. Takšne uvrstitve nisem 

pričakoval in sem jo zelo ve-
sel. Ko sem prišel v cilj, mi 
je zares odleglo. Moje prve 
olimpijske igre se zame ne 
bi mogel bolje končati. To 
je rezultat, ki mi daje zagon 
za več treningov, za še bolj 
trdo delo, da bodo naslednje 
igre še uspešnejše,« je po-
vedal Jernej Slivnik, 17-le-
tni dijak jeseniške gimna-
zije. Zelo zadovoljen je bil 
tudi njegov trener Roman 
Podlipnik: »Celoten nastop 
je zelo dober temelj za nap-
rej. V prihodnje bi bilo smi-
selno v njegov program do-
dati še superveleslalom, saj 
ima zelo dobre občutke za 
smučanje.«

Jernej in ekipa sta se v do-
movino vrnila včeraj zvečer.

Slivnik se je izkazal
Dvanajsto mesto Jerneja Slivnika v slalomu 
je najboljša slovenska uvrstitev na zimskih 
paraolimpijskih igrah po letu 1992.

Vilma Stanovnik

Trata – S podelitvijo medalji 
in zmagovalnega pokala se je 
v nedeljo zvečer na balinišču 
na Trati končalo letošnje dr-
žavno prvenstvo v balinar-
ski super ligi. Domači župan 
Miha Ješe ga je izročil balinar-
jem Trate, ki so znova dokaza-
li, da so najboljši v državi.

Sicer pa se je sklepni tur-
nir najboljših štirih sloven-
skih balinarskih ekip začel 
že v soboto, ko je v polfina-
lu Agrochem s 14 : 2 prema-
gal Zabiče, ekipa Trate pa je 
bila s 17 : 9 boljša od ljubljan-
skega Krima. Sobotna zma-
govalca sta se nato v nedeljo 
pomerila v velikem finalu, 
ki je trajal skoraj pet ur, na 
koncu pa so naslov najbolj-
ših v državi obranili balinar-
ji Trate, ki so slavili s 16 : 10.

Oba finalista sta si zagoto-
vila nastop v pokalu evrop-
skih prvakov, ki se bo začel 
konec aprila. Prvaki bo igrali 
neposredno v četrtfinalu, Ag-
rochem pa v predkrogu čaka 
drugouvrščena ekipa Italije.

»Sezono smo zaključili 
tako, kot smo načrtovali, saj 
smo osvojili naslov prvakov. 
Bilo pa je težje kot druga leta, 
saj so se nekatere ekipe okre-
pile, zlasti Agrochem. Vse-
eno nam je uspelo, da smo 

v rednem delu tekmovanja 
osvojili prvo mesto in si pri-
borili odločilne nastope na 
domačem igrišču, ki je bilo 
za druge ekipe še bolj zah-
tevno kot za nas. Sedaj lah-
ko rečem, da smo zadovolj-
ni, da smo zmagali, gotovo 
pa imamo še rezerve. Upam, 
da se bomo z vrhunsko igro 
izkazali tudi v evropskih na-
stopih, kjer pa nastopajo naj-
boljše ekipe, ki so tudi pre-
cej bogatejše,« je povedal oba 
dneva izvrsten Uroš Vehar. 

Poleg njega so za ekipo Tra-
te nastopili še Damjan Sofro-
nievski, Miha Tomše, Simon 
Možina, Dejan Mlinar, Ta-
dej Premru, Matjaž Progar, 
Alen Midžan, Goran Vuja-
novič, Luka Kokalj in Brane 
Dolinar. Vodja ekipe je Silvo 
Korošak.

»Letošnje prvenstvo je 
bilo po dolgem času izred-
no napeto, saj je precej ekip 
zelo enakovrednih, kar je 
bilo videti tudi danes. Je pa 
ekipa Trate izkoristila svoje 

dolgoletne izkušnje s težkih 
tekem,« je povedal predse-
dnik Balinarske zveze Slo-
venije Sandi Kofol, ki je čla-
nom obeh najboljših dveh 
slovenskih ekip izročil za-
služena odličja. 

»Zadnjih dvajset let smo 
vedno med najboljšimi v 
državi in mislim, da smo 
konkurenčni tudi v Evro-
pi, saj so na Trati premaglji-
vi tudi najboljši klubi,« je do-
dal predsednik Balinarskega 
društva Trata Bojan Buden.

Traški balinarji so najboljši
Z novim naslovom državnih prvakov, ki so ga minulo nedeljo osvojili že štirinajstič – in petič zapored,  
so balinarji Trate dokazali, da so najboljše balinarsko moštvo v državi.

Balinarjem Trate je za nov naslov državnih prvakov zaploskal tudi župan Miha  
Ješe. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telekom so 
konec tedna odigrali tekme 24. kroga. Nogometaši Triglava so v 
nedeljo gostili Gorico. Prvi polčas se je končal brez zadetka, po 
šestih minutah igre v drugem polčasu pa je domače v vodstvo 
popeljal Rok Elsner, ki je izkoristil podajo Vlada Šmita iz kota. 
V 74. minuti so Novogoričani izid izenačili na 1 : 1, kar je bil tudi 
končni rezultat. Kranjčani na lestvici ostajajo na predzadnjem, 
devetem mestu. Domžalčani še naprej kažejo dobro formo. 
Na tekmi z Aluminijem so povsem prevladali in prišli že do 
svoje osme zaporedne zmage, s katero so se na zgolj pet točk 
približali drugouvrščenemu Mariboru. Končni rezultat je bil 6 : 1 
(1 : 0). Tekme 25. kroga bodo 30. in 31. marca. Tekmo 19. kroga 
v drugi nogometni ligi so v Ljubljani odigrali nogometaši Ilirije 
1911 in Zarice Kranj. Boljši so bili domačini in zmagali z 2 : 1. 
Aktivni so znova tudi nogometaši v tretji SNL center. Rezultati 
gorenjskih predstavnikov: Tinex Šenčur – Zagorje 2 : 0, Sava 
Kranj – Ivančna Gorica 2 : 4, Rudar Trbovlje – Komenda 1 : 2, 
Šobec Lesce – Brinje Grosuplje 0 : 5 in Kolpa – Bohinj 0 : 2.

Zmaga Domžal, remi Triglava

Kranj – Telemark smučarji so nastopali v Rjukanu na Nor-
veškem, in sicer na predzadnji postaji tekem letošnjega sve-
tovnega pokala. Znova je bil izvrsten Jure Aleš. Najprej je na 
sprintu osvojil drugo mesto, prav tako drugi je bil na prvem 
paralelnem sprintu, na drugem paralelnem sprintu pa je prvič 
v karieri v tej disciplini zmagal. Uspešne nastope v Rjukanu 
je sklenil s šestim mestom v sprintu. V skupnem seštevku 
svetovnega pokala je na tretjem mestu. Zadnja postojanka 
tekem svetovnega pokala bo Muerren v Švici.

Zmaga in drugi mesti za Jureta Aleša

Kranj – V Areju na Švedskem so sezono končali alpski smu-
čarji. Na zadnji veleslalomski tekmi se je znova izkazal Žan 
Kranjec, ki je osvojil peto mesto in je šesti veleslalomist se-
zone. Bil je petkrat med najboljšo deseterico, enkrat tudi na 
stopničkah – na tretjem mestu. Olimpijski veleslalomski na-
stop je končal na četrtem mestu. Za njim je najuspešnejša 
sezona v karieri.

Za Kranjcem najuspešnejša sezona v karieri

Škofja Loka – Rokometaši so v 1. NLB Leasing ligi odirali tekme 
drugega kroga končnice za prvaka. Ekipa Urbanscape Loka je 
doma gostila Riko Ribnico, najboljšo ekipo iz rednega dela 
prvenstva, in se veselila velike zmage s 26 : 24 (15 : 13). Pri 
Ločanih sta bila najbolj učinkovita Alen Šibanc z devetimi 
in Aleks Kavčič s šestimi goli. Jutri jih čaka zaostala tekma 
prvega kroga v Celju.

Ločani premagali vodilne Ribničane

Polete v Planici bo letos 
popestrila nova nagrada. 
»Priljubljenost smučarskih 
skokov oziroma poletov ras-
te. Trdno sem prepričan, da 
ima Planica pri tem posebno 
mesto. Vsak tekmovalec si 
želi, da bi ravno v Planici do-
segel največje uspehe, zato 
smo letos uvedli novo nag-
rado, imenovano planica7. 
S tem sem trdno prepričan, 
da bomo dodali še dodatno 
težo poletom v Planici. Na-
grada bo znašala dvajset ti-
soč švicarskih frankov, do-
bil jo bo tisti, ki bo zbral naj-
več točk v sedmih tekmoval-
nih serijah od četrtka do ne-
delje. To je posebna nagrada 
in bo poleg ostalih dnevnih 

nagrad tudi specifika same 
Planice,« pravi Drago Ba-
hun, predsednik Organiza-
cijskega komiteja Planica.

Skakalci v Planico priha-
jajo po naporni norveški 
turneji, ki jo je dobil vodil-
ni v svetovnem pokalu Po-
ljak Kamil Stoch, najbolj-
ši Slovenec je bil na dese-
tem mestu Peter Prevc. Naši 
skakalci so se najbolj izka-
zali na poletih v Vikersun-
du, kjer so bili ekipno tret-
ji, na posamični tekmi pa je 
za svoj rezultat sezone s če-
trtim mestom poskrbel Do-
men Prevc. »Nekaj pripomb 
na današnja poleta bi imel, 
lahko bi bilo še bolje, a sem 
lahko vseeno kar zadovoljen 
s prikazanim. V tekmi in v 
boju s tekmeci sem užival. 

Norvežani skačejo zelo lepo, 
z občutkom in jih je užitek 
pogledati. Sem se pa naučil 
nekaj iz včerajšnje izkušnje. 
Šel sem bolj ''na sigurno'' in 
vse se je razpletlo v redu. Se 
pa ne bi nič branil, če bi že 
stopil na stopničke, a tako 
pride. Planice se že zelo ve-
selim,« je dejal najmlajši iz-
med bratov Prevc. 

Slovenski skakalci se bodo 
pod Ponce podali jutri, ko bo 
preskus letalnice, in sicer tra-
dicionalno z vlakom do Jese-
nic in avtobusom do Kranj-
ske Gore. To je tudi prevoz, 
ki ga za prihod na tekmova-
nja uporablja veliko gledal-
cev. »V času letošnjih pole-
tov bomo okrepili redne po-
vezave v smeri Jesenic, poleg 
tega pa bomo pripeljali tudi 
dodatne vlake, in sicer v so-
boto kar dvakrat iz Črnomlja 
in Ljubljane, en dodaten vlak 
bo tudi v nedeljo,« napovedu-
je Primož Rovšnik iz Sloven-
skih železnic. Planiški pra-
znik je velik dogodek tudi za 
Občino Kranjska Gora. »Iz-
redno smo ponosni na finale 
svetovnega pokala v poletih, 
ki je letos na tem nivoju že 

šesto po vrsti v občini Kranj-
ska Gora. To je kot češnja na 
torti. Kranjska Gora živi za ta 
dogodek. Planica je slovo od 
zime tudi za naše gostince in 
seveda se želimo vsi pokaza-
ti v najlepši luči,« je povedal 
Janez Hrovat, župan Kranj-
ske Gore.

Največ dela so letos orga-
nizatorjem povzročale veli-
ke količine snega. »Lani in 
letos smo naredili enako, 
a lani je sonce sodelovalo z 
nami in smo na koncu nare-
dili le še fine nastavitve. Le-
tos narava ni pomagala pri 
pripravi skakalnice, imamo 
pet tisoč kubičnih metrov 
snega, ki ga je treba zvoziti 
z letalnice. Na parkiriščih je 
bilo prav tako ogromno od-
večnega snega, okrog tride-
set tisoč kubičnih metrov. 
Ljudje naj se zavedajo, da je 
v Planici zima, stali bodo na 
snegu, tisti, ki imajo vstopni-
ce za tribune, pa bodo sedeli 
na tribunah, ki niso ogreva-
ne,« je pretekli teden pouda-
ril Jelko Gros, vodja tekmo-
vanja. Dodatno delo je orga-
nizatorjem povzročil še no-
vozapadli sneg.

Planica pripravljena na letalce
31. stran

Tekmovalni program letošnje Planice: četrtek: ob 
9. in 10. uri uradni trening, ob 11. uri kvalifikacije; 
petek: ob 14. uri poskusna serija, ob 15. uri prva serija 
posamične tekme; sobota: ob 9. uri poskusna serija, 
ob 10. uri prva serija ekipne tekme; nedelja: ob 9. 
uri poskusna serija, ob 10. uri prva serija posamične 
tekme. Vse dni bo potekal tudi spremljevalni zabavni 
program v Planici, Ratečah in Kranjski Gori.

Kranj – Hokejisti HK Triglav in KHL Medveščak so odigrali 
drugo tekmo polfinala končnice v mednarodni hokejski ligi 
IHL. V Zagrebu se je srečanje končalo z 2 : 1 in v zmagah, igra 
se na dve zmagi, je rezultat neodločen 1 : 1. Odločitev, kdo 
bo igral v finalu, bo padla na tretji tekmi, ki bo jutri v Ledeni 
dvorani Zlato polje v Kranju. 

Jutri odločilna tekma za finale
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Masaža akupresurnih točk
Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Oglejmo si še nekaj akup-
resurnih točk, ki jih lah-
ko masiramo za izboljšanje 
energijskega pretoka sko-
zi oči.

Točka hegu je pomembna 
akupresurna točka meridi-

jana debelega črevesa, ki po-
teka iz roke v glavo, zato lah-
ko zdravimo vsa bolezen-
ska stanja, povezana z gla-
vo, kot so na primer: glavo-
bol, povišana temperatura, 

suha usta, vnetje nosne slu-
znice, omrtvičenost obraza, 
krvavitev iz nosu, bolečine v 
grlu, zobobol in tudi obolenja 
petih čutil (ušes, oči, ustnic, 
nosu in jezika). Z masažo toč-
ke hegu lahko lajšamo boleči-
ne pri vnetju sklepov (artritis), 
vnetju ramen in bolečine po-
vezane s teniškim komolcem.

Točka Neiguan pripa-
da meridijanu osrčnika. Ta 
meridijan poteka iz prsnega 

koša v roko, skozi srce, plju-
ča in notranje organe, zato 
je masaža te točke še zlasti 
učinkovita pri težavah, po-
vezanih z boleznimi srca in 
pljuč. Istočasno pa ima zelo 
dober zdravilni učinek pri 
vročih dlaneh, bolečinah v 
rokah in oteklinah v pazdu-
hah. Leži štiri prste od za-
pestja, kot kaže slika. 

Čakre na dlaneh so vsto-
pne točke zdravilne energi-
je okrog nas in začetek oziro-
ma konec glavnega energij-
skega kanala, ki poteka sko-
zi naše dlani do srca in nap-
rej do glave, kjer sta naša 
čelna in kronska čakra, ka-
terih dobro delovanje zelo 
vpliva na celoten organizem 
in seveda tudi na naše oči. 

Masiranje te točke se pripo-
roča pri vseh težavah, pove-
zanih z glavo in rokami (te-
žave s karpalnim kanalom, 
mrtvičenje v prstih, zateka-
nje členkov …) in na splošno 
pri vseh kroničnih boleznih. 

Vse te akupresurne točke 
se za vzpostavitev energij-
skega pretoka skozi naše or-
gane masirajo vsaj tri do pet 
minut v smeri urnega kazal-
ca dva- do trikrat na dan.

Ostrenje slike od blizu  
in daleč

Pred obrazom držimo 
svinčnik in izostrimo sli-
ko najprej z enim očesom, 
pomežiknemo, nato sliko 
izostrimo še z drugim oče-
som. Vajo ponavljamo vsak 
dan, kadar imamo le čas, 
saj z njo spočijemo oči. Va-
dimo tudi z dvema svinč-
nikoma. Prvega držimo 15 
centimetrov stran od nosu, 
drugega pa v drugi, izteg-
njeni roki, v ravni črti za 
prvim. Izostrimo pogled 
na prvega, pomežiknemo 
in ga nato izostrimo še na 
drugega. Opazimo, da »ne-
izostreni« svinčnik vidimo 
dvojno. Vajo ponovimo vsaj 
desetkrat.

Jelena Justin

Ko hodimo po Polhog-
rajskem hribovju, se nam 
pogled vedno ustavi na ču-
vaju Ljubljane, hribu, kate-
rega dostop na vrh je bil v 
času bivše države med leti 
1970 in 1991 prepovedan, 
ker je imela JLA tam svo-
jo postojanko. Baje je Krim 
tudi naravni meteorolog, 
saj ima vzdevek ljubljan-
ski vremenski prerok. Za-
kaj? Zato, ker naj bi njego-
va kapa, kadar se pojavi, na-
povedovala slabo vreme za 
okoliške kraje. V zimskih 
razmerah, sploh če pred 
nami ni hodil še nihče, je 
skok na Krim kalorična ma-
lica za hribov lačne duše.

Z avtoceste Ljubljana–Ko-
per gremo na izvoz Brezo-
vica, kjer se usmerimo levo 
proti Vrhniki. V semafori-
ziranem križišču zavijemo 
levo proti Podpeči. Nadalju-
jemo mimo Vnanjih in Not-
ranjih Goric ter gledamo 
smerokaze proti Rakitni. 
Peljemo se še mimo Dolenje 
in Gorenje Brezovice, ko na 
levi strani zagledamo sme-
rokaz za Krim mimo lovske 
koče Plehanov laz. Ob cesti 
je večje parkirišče. 

Parkiramo na levi strani 
vozišča ter prečimo ravni-
no do gozda. Pridemo do ko-
lovoza, precej časa hodimo 
skoraj po ravnem, nato pa 
steza zavije desno navzgor. 
Povzpnemo se do koče na 

Kavcu oz. do lovske koče Ple-
hanov laz. Mimo koče, ki 
ga krasi simpatičen mlin-
ček, se levo začnemo vzpe-
njati skozi gozd. Pot je mar-
kirana in ni naporna, saj se 
ves čas zmerno vzpenja. Viš-
je pridemo do jase, ki jo pre-
čimo, in ponovno nadaljuje-
mo skozi gozd. Markirana 
pot se spremeni v kolovoz. 
Kmalu prečimo slabšo cesto, 
a naša markirana pot nas še 
vedno vodi skozi gozd. Kma-
lu pridemo do makadamske 
ceste, ki pelje na vrh Krima. 
Tukaj imamo dve možnosti: 
ali nadaljujemo po cesti ali 
pa zavijemo desno, na strm 
kolovoz. Strm in precej ši-
rok kolovoz se višje spreme-
ni v udobno stezo, ki poteka 

tik ob ograji vojaškega objek-
ta, ki je na vrhu Krima. Ste-
za še dvakrat zavijuga in že 
smo na makadamski cesti, 
ki nas v nekaj korakih pripe-
lje do Planinskega doma na 
Krimu, ob katerem sta vojaš-
ki objekt in televizijski odda-
jnik, viden daleč naokoli. Pot 
sestopa poteka po poti vzpo-
na, lahko pa z vrha Krima 
sestopimo do križa tik pod 
vrhom, na cesti pa zavijemo 
levo in sestopamo po cesti, 
do mesta, kjer nas smerokaz 
usmeri proti lovski koči na 
Plehanovem lazu. 

Krim je čudovit razglednik; 
le ob pravem vremenu ga mo-
ramo obiskati. Pogled proti 
severu je pogled na Ljubljan-
sko kotlino z Ljubljanskim 

barjem, ki mu enkratno ku-
liso delajo Kamniško-Sa-
vinjske Alpe, Julijci s Trigla-
vom, Karavanke s Stolom, 
v ospredju pa Polhograjsko 
hribovje, Blegoš in Ratitovec. 
Na vzhodu je Posavsko hri-
bovje, kjer dominira Kum, 
in Pohorje v ozadju. Pogled 
proti jugovzhodu se ustavi 
na Gorjancih. Na jugozaho-
du vidimo Snežnik, Nanos, 
morda celo morje. 

Na vrhu Krima je tudi 
edinstvena spominska plo-
šča, saj je hrib predstavljal 
trigonometrično točko že v 

Habsburški monarhiji, ko 
so delali prve katastrske me-
ritve Kranjske, Koroške, Pri-
morske, Goriške, Trsta ter 
Istre s kvarnerskimi otoki. 

Ob mojem vzponu na za-
četku februarja opisana pot 
ni bila zagažena. Tik pod vr-
hom je bila šele gaz iz sme-
ri, ki prihaja iz Kamnika pod 
Krimom. V primeru gaženja 
moramo spodnjim uram do-
dati še kakšno. 
Nadmorska višina: 1107 m
Višinska razlika: 490 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Krim (1107 m)

Čuvaj Ljubljanskega barja
Ena najpomembnejših geodetskih točk v Sloveniji. V času habsburške monarhije so avstrijski 
zemljemerci tukaj postavili koordinacijsko izhodišče prve katastrske izmere dežel Kranjske, Koroške ter 
Primorske z Istro.

Smerokaz do koče na Kavcu / Foto: Jelena Justin Vrh Krima s planinskim domom / Foto: Jelena Justin

Lovska koča v Plehanovem lazu / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Novigrad – Za člane škofje-
loškega Športnega društva 
Koloka zimsko vreme ni ovi-
ra. Od srede do nedelje so 
bili na kolesarskih pripravah 
v Novigradu. Udeležilo se 
jih je petdeset članov. Raz-
deljeni so bili v več skupin, 
tisti najbolj zagnani so nare-
dili okrog petsto kilometrov. 
Vremenska napoved jim ni 
bila naklonjena, na koncu pa 
so bili na kolesu lahko prav 
vsak dan.

Kolesarjenje in druženje

Priprave so vsako leto za 
društvo velik dogodek, na 
katerega se odzove večina 
aktivnih članov, in predse-
dnik Žiga Maretič je bil za-
dovoljen tudi z letošnjimi. 

Petdeset mest je bilo hit-
ro zapolnjenih in kar nekaj 
članov je moralo ostati celo 
doma. Priprave v Novigradu 
so potekale tretje leto zapo-
red, prej so kolokovci od leta 
2010 hodili v Zadar. 

Redni udeleženec priprav 
je Uroš Selak: »Smo super 
družba, med seboj se dobro 
ujamemo, ne glede na razli-
ke v letih. Prejšnja leta smo 
imeli pred pripravami v no-
gah že kar nekaj kilometrov, 
letos pa je zaradi vremena 
na cestnem kolesu marsik-
do šele prvič. Vsakdo ve, ko-
liko je sposoben. Med se-
boj se dobro poznamo, tudi 
med kolesarjenjem smo 
se navadili drug na druge-
ga.« Kot je še dejal, se je No-
vigrad izkazal kot dobra ko-
lesarska destinacija. V dre-
su Koloke je vsako leto tudi 

kar nekaj žensk. Najstarejša 
med njimi je bila na pripra-
vah Mojca Rešek. »Pred 
Novigradom sem letos na-
redila osemdeset kilome-
trov. Glavni namen priprav 
je, da uživamo, se imamo 
fino, ni bistveno štetje kilo-
metrov. S cestnim kolesom 
raziskujemo Istro, ki mi je 
zelo všeč,« je dejala. Lani je 
prekolesarila dobrih tri ti-
soč kilometrov. Prvič se je 
priprav udeležila Maja Fo-
der: »Približno sem vedela, 
kako vse skupaj poteka. Su-
per je, nekaj novega, veliko 
kolesarjenja in dobre druž-
be. Zadovoljna sem, da sva 
se z možem včlanila. Kole-
sarska družba te potegne. 

Športno sem sicer aktiv-
na šestkrat tedensko. Te-
čem in kolesarim. Rekrea-
cija mi veliko pomeni. S ko-
lesom letno naredim okrog 
osem tisoč kilometrov.« Na 
pripravah je bila z možem. 
Tudi to je značilnost Špor-
tnega društva Koloka, da so 
na kolesu v večini tako mož-
je kot žene.

Tudi pri zakoncih Šinko-
vec sta športno aktivna oba. 
»Priprave s Koloko so vse-
lej super klubski dogodek. 
Vleče me predvsem dob-
ra družba – pa tudi začetek 
kolesarske sezone. Letošnjo 
zimo sem bil veliko aktiven 
na turnih smučeh, januar-
ja tudi na gorskem kolesu 

in ugotavljam, da sem v kar 
dobri kondiciji. Kilometri 
tukaj v Istri so moji letoš-
nji prvi na cestnem kolesu. 
Tekmovalnosti je na pripra-
vah manj, kot je je bilo vča-
sih, je pa še vedno. Vsak si 
najde skupino, ki mu od-
govarja,« je povedal Matjaž 
Šinkovec.

Na kolesu fizioterapevtka 
loških rokometašev

Kolokovka je tudi Špela 
Mezek, ki jo poznamo kot fi-
zioterapevtko rokometašev 
moštva Urbanscape Loka in 
navdušeno rekreativno špor-
tnico. »Vse skupaj poteka nad 
pričakovanji, glede na to, da 

zaradi vremena prej nismo 
imeli veliko kilometrov. Na-
poved ni bila obetavna, a je 
dobro izpadlo. V treh dneh 
sem prekolesarila 270 kilo-
metrov, zadnji dan pa mi je 
nagajalo kolo. Istra je sicer 
čudovita,« je dejala Špela, ki 
je s priprav odšla skoraj direk-
tno na rokometno tekmo Lo-
čanov z Ribnico. 

Na koncu so bili vsi za-
dovoljni z novimi kilome-
tri v nogah, še trdnejšimi 
prijateljskimi vezmi in dej-
stvom, da so priprave minile 
brez poškodb. V tej luči gle-
dajo tudi na novo sezono, ko 
se bodo dobivali na rundah, 
tekmovanjih in družabnih 
srečanjih.

Tretjič na kolesu raziskovali Istro
Člani Športnega društva Koloka so bili na pripravah v Novigradu.

Večina udeležencev priprav ŠD Koloka v Novigradu

Predsednik društva Žiga Maretič (levo) je ponosen na 
kolokovke. Na sliki smo jih ujeli le nekaj (od desne): 
Hermina Jelovčan, Maja Foder, Jerneja Podviz, Darja 
Prevodnik, Špela Mezek in Katja Seme. 

Jože Marinček

Kranj – Vaterpolisti ŠD 
Kranj 75 so se znova spom-
nili na njihovega člana 

Gregorja Koširja, ki je bil go-
nilna sila tega športnega ko-
lektiva in imel največ zaslug, 
da so se udeležili raznih tur-
nirjev in uspešno nastopali 

tudi zunaj meja naše drža-
ve. Pretekli konec tedna so 
se tako v Kranju zbrali ve-
terani vaterpola iz Rovinja, 
Novega Sada in Kranja. 

Ekipe so igrale vsaka z vsa-
ko. Igralni čas tekme je bil 
prilagojen letom nastopajo-
čih, in sicer dvakrat po deset 
minut. Zmagovalec tradi-
cionalnega mednarodnega 
veteranskega turnirja Mem-
orial Gregorja Koširja je bil 
na koncu domači ŠD Kranj 
75, ki je v prvi tekmi z 11 : 5 
premagal VK Delfin iz Rovi-
nja, v drugi pa še VK Vojvo-
dina iz Novega Sada z 9 : 7.

Poleg tekmovalnega dela 
je turnir vsako leto name-
njen tudi druženju. Po kon-
čanem tekmovalnem delu 
so se udeleženci preselili v 
Dom na Sv. Joštu nad Kra-
njem, kjer je bila tudi razgla-
sitev rezultatov in družabno 
srečanje z obujanjem spo-
minov, ki jih pri vaterpoli-
stih ne zmanjka. Za organi-
zatorji je še en uspešno izpe-
ljan turnir.

V bazenu veterani vaterpola
Zmagovalci mednarodnega vaterpolskega veteranskega turnirja Memorial Gregorja Koširja so 
vaterpolisti ŠD Kranj 75. 

Vaterpolisti veterani ŠD Kranj 75 / Foto: Tina Dokl

Matjaž Klemenc

Jesenice – Sobotni enaj-
sti Pomladni tek na Jese-
nicah je dal nova absolu-
tna zmagovalca, tako v moš-
ki kot v ženski konkuren-
ci. Uvod v glavno prireditev 
sta bila tek za najmlajše ter 
Unesco tek trojk za najmlaj-
še, osnovnošolce in rekre-
ativce. Nato je sledila osre-
dnja tekma na deste kilo-
metrov s startom in ciljem 

na Stari Savi. Absolutno je 
zmaga pripadla Luki Lju-
biču (33:25,70). Drugi je bil 
Jani Mulej (33:51,07), tretji 
pa Dejan Zorman (34:35,95). 
Pri ženskah je progo naj-
hitreje pretekla Kristina 
Bele (43:59,87). Druga je 
bila Manca Mrak (44:27,41), 
tretja pa Bernarda Ivančič 
(47:44,92). Pomladni tek je 
ob pomoči Občine Jesenice 
organiziral Zavod za šport 
Jesenice. 

Pomladni tek z novima 
zmagovalcema

Absolutni zmagovalec Luka Ljubič in drugouvrščeni v 
absolutni konkurenci Jani Mulej z Blejske Dobrave, že 
trikratni zmagovalec Pomladnega teka
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Simon Šubic

Kranj – Na pogojno devetme-
sečno zaporno kazen s preiz-
kusno dobo treh let je bil v pe-
tek na kranjskem okrožnem 
sodišču obsojen Ljubljančan 
Marko Bitenc, ki je pred tem 
na predobravnavnem naro-
ku priznal, da je skupaj z Da-
rejem Gorjupom iz Ljublja-
ne v lanskem letu izsiljeval 
podjetnika iz Škofje Loke, ki 
je grožnjam podlegel in jima 
izročil dvanajst tisoč evrov. 
A to je le drobec veliko šir-
še izsiljevalske zgodbe, zara-
di katere je kranjsko tožilstvo 
obtožilo skupno pet oseb, ki 
naj bi v daljšem časovnem 
obdobju z resnimi grožnja-
mi od škofjeloškega pod-
jetnika izsilili več sto tisoč 
evrov. Ostala četverica obto-
ženih se bo o morebitni kriv-
di na ločenih predobravnav-
nih narokih izrekla ta teden, 
tudi prvoobtoženi Darej Gor-
jup, ki na sojenje edini od ob-
toženih čaka v priporu. Gor-
jupov zagovornik je namreč 
na petkovem predobravnav-
nem naroku zaprosil za do-
daten čas, da obtoženi raz-
misli, ali bo sprejel kazen, ki 
mu jo za takojšnje priznanje 
krivde ponuja okrajni držav-
ni tožilec Tilen Demšar. Sod-
nica Milena Turuk je predob-
ravnavni narok zoper Gorju-
pa preložila na ta četrtek, ko 
bodo že znani tudi odgovori 
preostalih obtoženih. 

Bitenc: bil sem zaveden

»Žal mi je, da je do tega 
sploh prišlo. V tej zgodbi 
sem bil zaveden. Poveda-
no mi je bilo, da gre za pri-
jateljske odnose z oškodova-
nim, zdaj pa poslušam, da to 

ni bilo res in da je šlo samo za 
izkoriščanje,« se je na petko-
vem predobravnavnem na-
roku pokesal Marko Bitenc. 
Tožilec Tilen Demšar je nje-
govo priznanje štel za iskre-
no, zato je predlagal razme-
roma blago kazen devet me-
secev zapora, ki pa je obtože-
nemu ne bo treba prestaja-
ti, če v naslednjih treh letih 
ne bo prestopil meje zakona. 

Obtoženčev zagovornik je 
za kaznivo dejanje izsiljeva-
nja, za kar je sicer zagrožen 
zapor od enega do osmih let, 
predlagal še nižjo kazen – se-
dem mesecev pogojnega za-
pora s preizkusno dobo dveh 
let. »Obtoženčevo priznanje 
je bilo verodostojno in iskre-
no, kar ne nazadnje dokazuje 
že njegovo sodelovanje v pred-
kazenskem in preiskovalnem 
postopku, ko je prepričljivo 
navedel dejstva v zvezi z očita-
nim kaznivim dejanjem. Šlo 
je za enkraten dogodek, ka-
terega pobudnik ni bil obto-
ženi, pri čemer od oškodova-
nega tudi ni prejel nobenega 

denarja, prav tako pa tudi ne 
od soobtoženega Gorjupa,« je 
navedel odvetnik.

Sodnica Milena Turuk je 
pri izreku kazni sledila kaz-
novalnemu predlogu tožil-
stva, obtoženemu pa je od-
merila tudi minimalno so-
dno takso, ki jo mora plača-
ti. »Štejem, da ste v sodelo-
vanju v postopku prispeva-
li k hitrejšemu razreševanju 
zadeve in s tem tudi bistveno 
zmanjšali stroške sodišča,« 
je pojasnila svojo določitev. 

Izsiljevalce ustavili lani 
jeseni

Tožilec Demšar vsebine 
obtožnice še ni podrobneje 
predstavil, zato tudi ne mo-
remo predstaviti konkret-
nih očitkov tožilstva zoper 
obtoženo peterico. Izvede-
li pa smo, da so gorenjski 
kriminalisti obtoženim zle 
načrte prekrižali lani jese-
ni. Kazensko ovadbo so po-
dali zoper pet oseb za skup-
no sedem kaznivih dejanj. 

V hišnih preiskavah so pri 
obtoženih zasegli tudi pla-
šilno pištolo, manjšo koli-
čino prepovedane droge in 
zdravila ter druge stvari, ki 
so bile predmet izsiljeva-
nja. »V dejanju osumljen-
cev je šlo za različne oblike 
resnih ter ponavljajočih se 
groženj proti oškodovancu, 
ki jim je ta podlegel in jim 
je zato na svojo škodo dlje 
časa izročal svoje premože-
nje. S kaznivimi dejanji so 
storilci pridobili veliko pro-
tipravno premoženjsko ko-
rist,« je sporočil Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj. 
Na kranjskem tožilstvu pa 
so pojasnili, da so obtožni-
co vložili zoper pet oseb za-
radi kaznivega dejanja izsi-
ljevanja, zoper eno osebo pa 
še za kaznivi dejanji golju-
fije ter proizvodnje in pro-
meta škodljivih sredstev za 
zdravljenje. Z nobenim od 
obtožencev ni bil sklenjen 
sporazum o priznanju kriv-
de, so odgovorili na naše 
vprašanje.

Dolgo izsiljevali podjetnika
Na kranjskem sodišču je z več predobravnavnimi naroki stekel kazenski postopek zoper peterico, 
obtoženo daljšega izsiljevanja škofjeloškega podjetnika, ki je pod grožnjami izplačal več sto tisoč evrov.

Marko Bitenc (desno) je krivdo priznal z razlago, da je bil zaveden. Domnevni kolovodja 
izsiljevalske druščine Darej Gorjup (levo) se bo o (ne)priznanju krivde izrekel v četrtek. 
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Simon Šubic

Kranj – Sodba, s katero so 
pred letom dni na kranj-
skem okrajnem sodišču za-
radi nepravilnosti pri finan-
ciranju postavitve razsvet-
ljave v Državnem panož-
nem nordijskem centru v 
Kranju na denarni kazni ob-
sodili nekdanjega direktorja 
Smučarske zveze Slovenije 
(SZS) Jara Kalana in nekda-
njega direktorja kranjskega 
ETP Zvonka Štefeta, nekda-
njega predsednika SZS Pri-
moža Ulago pa oprostili, je 

letos dokončno postala prav-
nomočna. V uradu predse-
dnice Okrožnega sodišča v 
Kranju so pojasnili, da je op-
rostilna sodba Ulagi pravno-
močna že od junija lani, saj 
nanjo ni bilo pritožbe, med-
tem ko je Višje sodišče v Lju-
bljani obsodbi Kalana in Šte-
feta potrdilo konec januarja 
letos. 

Jutri bo minilo leto dni, 
odkar je kranjski okrajni 
sodnik Uroš Ferjan na de-
narni kazni obsodil Jara Ka-
lana (5000 evrov) in Zvonka 
Štefeta (3000 evrov), ker sta 

storila kaznivo dejanje pres-
lepitve pri pridobitvi posoji-
la in ugodnosti, oprostil pa 
ju je očitkov o ponarejanju 
poslovnih listin, medtem 
ko je bil Primož Ulaga op-
roščen vseh obtožb. Druž-
bi ETP v stečaju je bila tudi 
odvzeta neupravičeno prido-
bljena premoženjska korist 
v višini 211 tisoč evrov. Sod-
ba, na katero sta se pritoži-
li obrambi Kalana in Štefeta, 
je zdaj pravnomočna. 

Gre za sodni epilog afe-
re, povezane s postavitvijo 
razsvetljave na skakalnici 

na Gorenji Savi, za katero 
je javnost izvedela, ko je vo-
denje SZS od Ulage v letu 
2010 prevzel Tomaž Lov-
še. Leta 2009 je Državni pa-
nožni nordijski center Kranj 
za postavitev razsvetljave na 
novi, največji skakalnici na-
jel kranjski ETP, za kar mu 
je SZS kot eden od uprav-
ljavcev panožnega centra 
plačal 211 tisoč evrov. A ETP 
del nikoli ni izvedel, kasne-
je pa je šel še v stečaj. SZS je 
za razsvetljavo od Fundaci-
je za šport v letu 2009 prejel 
tudi približno 127 tisoč evrov 

nepovratnih sredstev, ki jih 
je moral fundaciji zaradi ne-
izvedene investicije vrniti. 
Razsvetljavo je šele leta 2015 
s pomočjo sponzorjev posta-
vilo podjetje Vigred.

Obtoženi so se branili, 
da niso imeli namena pres-
lepitve, niti se z denarjem 
niso okoristili. Razsvetljave 
pravočasno niso postavili, 
ker se je šele naknadno ugo-
tovilo, da je zanjo potrebno 
gradbeno dovoljenje. Njego-
vo pridobivanje pa se je za-
radi zamenjave vodstva SZS 
pošteno zavleklo. 

Sodba v aferi razsvetljava potrjena
Višje sodišče je potrdilo denarni kazni Jaru Kalanu in Zvonku Štefetu zaradi preslepitve pri pridobivanju nepovratnih sredstev  
za razsvetljavo ob skakalnici na Gorenji Savi. 

Simon Šubic

Radovljica – Radovljiški kri-
minalisti so kazensko ovadi-
li domačina, ki ga utemeljeno 
sumijo, da je dlje časa več od-
jemalcem na različnih loka-
cijah, največkrat na območju 
Radovljice, preprodajal pre-
povedane droge heroin, ko-
kain in metadon. Radovljiča-
na so s kazensko ovadbo zara-
di storitve več kaznivih dejanj 
s področja prepovedanih drog 

privedli pred preiskovalnega 
sodnika, ki je po zaslišanju 
zanj odredil pripor, so razlo-
žili na Policijski upravi Kranj.

Kriminalisti so med pre-
iskavo osumljencu dvakrat 
drogo zasegli na javnem kra-
ju. Šlo je za 150 gramov he-
roina in manjše količine ko-
kaina, metadona ter kono-
plje. Zasegli so mu tudi pri-
pomočke za preprodajo dro-
ge in plinsko pištolo z vstav-
ljenimi naboji. 

Priprt zaradi preprodaje

Simon Šubic

Gorje – Občan Gorij je v ne-
deljo opoldne poklical po-
licijo, saj je zalotil starejšo 
žensko, ki je stikala po nje-
govi hiši. Ženska je sama 
vstopila v odklenjeno hišo, 
nato pa je še pravočasno po-
begnila. Blejski policisti so 
jo na podlagi podrobnega 
opisa vseeno hitro izsledili 
in ugotovili njeno identite-
to. Prijavitelj sicer ni ničesar 

pogrešil, policisti pa pri njej 
tudi niso našli predmetov, ki 
bi lahko bili predmet kazni-
vega dejanja, so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj. 

Manj sreče z nepridipravi 
je imel minuli petek zvečer 
lastnik stanovanjske hiše pri 
Svetem Duhu. Neznani vlo-
milci so mu ukradli nekaj ko-
sov nakita. V nedeljo ponoči 
je nekdo vlomil v poslovni 
objekt v Šenčurju in odtujil 
cigarete ter nekaj denarja.

Stikala po hiši

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so zadnji konec tedna obrav-
navali dve prometni nesreči s telesnimi poškodbami. V petek 
popoldne je na Grencu voznik zaradi neprilagojene hitrosti 
z vozilom drsel po vozišču in bočno trčil v drevo. V soboto 
popoldne pa je vinjen voznik na območju Železnikov trčil v 
konstrukcijo mostu (na sliki). Zaradi nesreče je bila cesta Že-
lezniki–Dolenja vas slabo uro popolnoma zaprta.

Prvi vozil prehitro, drugi je bil vinjen
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Krvavec – V soboto zvečer 
so policisti na Krvavcu nad-
zirali vožnjo z vozili v narav-
nem okolju, pozorni so bili 
predvsem na kršitve vožnje 
z motornimi sanmi, s kateri-
mi se ni dovoljeno voziti po 
smučišču in drugih obmo-
čjih, kjer se povzroča škoda 
ter ovirajo in ogrožajo drugi. 
Pri tem so zasačili dva kršite-
lja in jima izrekli globi v višini 
štiristo evrov.

Vozila po smučišču
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KOMENDA
23.–25. MAREC

RAZSTAVA PASEMSKE GOVEDI

Cveto Zaplotnik

Komenda – Konjeniški klub 
Komenda vsako leto pripra-
vi dva sejma – enega spom-
ladi in drugega jeseni. Leto-
šnji spomladanski sejem 
bo ta konec tedna, ko se bo 
na 48 tisoč kvadratnih met-
rih površine predstavilo več 
kot 650 razstavljavcev, med 
katerimi bodo tudi vsi najpo-
membnejši slovenski izde-
lovalci in prodajalci kmetij-
ske in gozdarske mehaniza-
cije. Organizatorji pričaku-
jejo okrog 70 tisoč obisko-
valcev.

Sejem bodo za obiskoval-
ce odprli že v petek ob deset-
ih dopoldne, slovesno pa ga 
bodo opoldne družno odpr-
li minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdra-
vko Počivalšek, komendski 
župan Stanislav Poglajen 
ter častni občan in predsed-
nik domačega konjeniškega 
kluba Lojze Lah. Slovesnost 
bodo popestrili s kulturno-za-
bavnim programom. 

Za uvod v sejem bosta v 
petek dopoldne v organiza-
ciji sejma, Kmetijsko goz-
darskega zavoda Ljublja-
na, ministrstva za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano 

in podjetja BASF Slovenija 
dve predavanji – najprej bo 
predavanje o varstvu vod-
nih virov pri uporabi sred-
stev za zaščito rastlin, nato 
pa bo še predstavitev jav-
nih razpisov v okviru ukre-
pa Sodelovanje za učinko-
vitejši tehnološki razvoj in 
prenos znanja na kmetij-
ska gospodarstva. Zavod 
za gozdove Slovenije bo v 
času sejma večkrat prikazal 

obiskovalcem varno delo z 
motorno žago. V soboto in 
v nedeljo bo na sejmu raz-
stava pasemskih goved, na 
kateri bodo predstavili kra-
ve črno bele, lisaste in rjave 
pasme ter teleta rdeče holš-
tajn, lisaste in rjave pasme. 
Tako v soboto kot v nedeljo 
bosta predstavitvi živali ob 
11. in ob 14. uri, v nedeljo pa 
bo ob 15. uri še avkcija telet. 

Sejem bodo zaznamovali 

tudi glasbeni gostje: v sobo-
to veterani mengeške god-
be, tamburaši iz Reteč, pev-
ke Dečve ter plesalke in ple-
salci folklorne skupine Sava 
Stražišče in Društva upoko-
jencev Komenda, v nedel-
jo pa Pihalni orkester Mest-
ne občine Kranj. Vse dni bo 
zabavno tudi v sejemskem 
šotoru, kjer bodo nastopile 
številne znane glasbene sku-
pine in glasbeniki.

Kmetijski sejem v Komendi
Na hipodromu v Komendi bo ta konec tedna, od petka do nedelje, tradicionalni, že triindvajseti 
spomladanski kmetijsko obrtni sejem, na katerem bo sodelovalo okrog 650 razstavljavcev.

Na sejmih v Komendi je že po tradiciji vedno velika ponudba traktorjev in druge kmetijske 
mehanizacije.

Kranj – Jutri, v sredo, bo mednarodni dan gozdov, ki bo letos 
potekal na temo Gozdovi za trajnostna mesta. Že v četrtek in 
v petek so v Domžalah otroke iz vrtca vodili po gozdni učni 
poti Šumberk, v Radovljici bodo jutri čistili gozdno učno pot 
po Predtrškem gozdu, v Kamniku bodo objavili gozdarsko 
kroniko krajevne enote zavoda za gozdove za leto 2016.

Jutri mednarodni dan gozdov

Smo kmetija z dolgoletnimi 
izkušnjami na področju vzreje 
perutnine. Specializirani smo za 
vzrejo nesnic različnih pasem, 
predvsem pa prodajamo rjave, 
grahaste in črne nesnice.
Naši objekti za vzrejo so novej-
ši ali pa popolnoma tehnološko 
posodobljeni, kar pomeni, da 
celoten proces reje nadzira raču-
nalniški sistem, s čimer dosega-
mo najboljše kakovostne para-
metre vzrejenih živali. Pri vzreji 
jarkic je namreč najpomembnej-
ša ustrezna tehnologija, kar 
zagotavlja dobro počutje živalim. 
Zavedamo se, da je ustrezno 
zdravstveno stanje živali pogoj 
za doseganje dobrih rezultatov v 
času nesnosti, zato jarkice pre-
ventivno cepimo proti številnim 
boleznim. Obdelujemo preko 50 

ha kmetijskih površin, tako da 
sami zagotavljamo večino potre-
bne hrane za svoje živali. Imamo 
tudi lastno računalniško vodeno 
mešalnico krmil, kar pomeni 
celoten proces, od njive do kon-
čnega produkta, s čimer je zago-
tovljena sledljivost in hkrati tudi 
varnost. Celotno prodajo vzreje-
nih živali zagotavljamo sami, saj 
lahko le tako dosegamo nepo-
sreden stik s svojimi kupci, jim 
svetujemo, torej jim v vsakem 
trenutku stojimo ob strani. Z 
vsemi kupci gojimo dolgoročen, 
partnerski odnos, saj z nekateri-
mi sodelujemo že več kot 25 let 
in takšno zvestobo nagrajujemo 
tudi z najugodnejšimi cenami na 
tržišču.
Vzreja nesnic Tibaot
Babinci 49, 9240 Ljutomer

Vzreja nesnic  
s 25-letno tradicijo

VZREJA NESNIC TIBAOT
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:

 rjave nesnice  grahaste nesnice  črne nesnice

Brezplačna dostava na dom! Babinci 49, 9240 Ljutomer
Tel.: (02) 582 14 01 

S
VA

TI
N

A 
TI

B
AO

T 
VA

N
JA

, B
AB

IN
C

I 4
9

, L
JU

TO
M

E
R



16 Gorenjski glas
torek, 20. marca 2018KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO info@g-glas.si

Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

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

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

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

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

AKCIJA  
OLJE FUCHS

STROJE GORENC DOBITE V VSEH 
BOLJE ZALOŽENIH KMETIJSKIH TRGOVINAH 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Močan veter, ki je 
pihal od 11. do 13. decembra 
lani, je po podatkih Zavoda 
za gozdove Slovenije poš-
kodoval v Sloveniji pribli-
žno 2,2 milijona kubičnih 
metrov gozdnega drevja, od 
tega 153 tisoč »kubikov« na 
Gorenjskem. 

Na kranjskem gozdnogos-
podarskem območju so dos-
lej ugotovili 83 tisoč kubič-
nih metrov poškodovanih 
iglavcev in pet tisoč »kubi-
kov« listavcev, skupno torej 
približno 88 tisoč kubičnih 
metrov. Na območju kra-
jevne enote (KE) Preddvor 
je 28.830 kubičnih metrov 
poškodovanih dreves, v KE 
Poljane 26.889, Železni-
ki 16.479, Kranj 11.345 in v 
KE Tržič 4518 »kubikov«. 
Vse poškodovano drevje je 
na območju, ki ga ogroža 
lubadar. Lubadar se je nam-
reč v zadnjih treh letih razši-
ril v vse gozdove: v letu 2015 

je najbolj prizadel sestoje 
na ravnini in na območjih, 
ki jih je močno poškodoval 
žled, v naslednjih dveh letih 
pa se je razširil tudi v višje 
lege, proti Jelovici, na Jezer-
sko in v Jelendol. Kot je pove-
dal Janez Logar, vodja kranj-
ske območne enote zavoda 
za gozdove, so doslej lastni-
kom gozdov izdali za sana-
cijo vetroloma 904 odločbe 
za skupno nekaj več kot 35 
tisoč kubičnih metrov dre-
ves. Veliko odločb so izda-
li za gozdove v nižjih legah, 
medtem ko jih za območja, 
kamor dostop zaradi visoke 
snežne odeje ni možen, še 
niso mogli izdati. Med tak-
šna območja sodijo Jelovi-
ca ter višji predeli v krajevni 
enoti Tržič in na Jezerskem. 
Pri določitvi rokov za izved-
bo del so upoštevali več kri-
terijev – poškodovane dreve-
sne vrste, količino poškodo-
vanega drevja, koncentraci-
jo in lokacijo poškodb, nad-
morsko višino, razširjenost 

lubadarja, delovne razme-
re in prognozo glede razvoja 
lubadarja. Za nižinske goz-
dove v bližini jeseni odkritih 
žarišč lubadarja in za kate-
re so bile ob izdaji odločb 
ugodne razmere za posek, 
so določili rok konec marca, 
za ostale gozdove v predelih 
do tisoč metrov nadmorske 
višine, ki jih manj ogroža 
lubadar, rok konec aprila, za 
gozdove v predelih nad tisoč 
metrov nadmorske višine 
rok konec maja, za posek lis-
tavcev pa so roki daljši, veči-
noma do konca leta. »Ocen-
jujemo, da so roki realni,« je 
dejal Janez Logar in dodal, 
da je veliko lastnikov gozdov 
izkoristilo ugodno vreme v 
začetku leta, tako da so dos-
lej posekali že okrog 13 tisoč 
»kubikov« dreves.

Na blejskem gozdnogo-
spodarskem območju je 
vetrolom poškodoval 65 
tisoč kubičnih metrov dre-
vja. Poškodovano drevje 
je razpršeno po celotnem 

območju, večinoma je v viš-
je ležečih predelih, največ 
v Bohinju, na Jelovici, Pok-
ljuki pa tudi na Mežakli in v 
alpskih dolinah. V vetrolo-
mu so najbolj »nastradali« 
nestabilni in komaj sanirani 
sestoji, ki jih je že prej poš-
kodoval lubadar. »V zavodu 
za gozdove se zavedamo, da 
le pravočasna sanacija podr-
tega drevja pomeni tudi pre-
prečitev nadaljnje namno-
žitve lubadarja, zato smo 
decembra in januarja izda-
jali odločbe tako za spravilo 
v vetrolomu poškodovane-
ga drevja kot lubadark, pri 

tem pa smo določili roke za 
izvedbo del v razponu konec 
marca do sredine maja, odvi-
sno od nadmorske višine in 
snežnih razmer,« je dejal 
Andrej Avsenek, vodja blej-
ske območne enote zavoda 
za gozdove, in dodal, da je 
februarsko sneženje zausta-
vilo sanacijo in da se bo sana-
cija v višje ležečih gozdovih 
zaradi debele snežne ode-
je (na Pokljuki je bila debe-
la več kot dva metra) zane-
sljivo zamaknila. Lastni-
kom gozdov so doslej izda-
li odločbe za posek približ-
no 25 tisoč kubičnih metrov 

v vetrolomu poškodovanega 
drevja, pri tem pa so sočas-
no označevali tudi lubadar-
ke, teh so označili za posek 
20 tisoč kubičnih metrov. 
Neizpolnjevanje sanacij-
skih rokov, ki se bodo izte-
kli aprila in maja, bodo pre-
sojali od primera do prime-
ra. Če bodo na primer ugoto-
vili, da zimske razmere niso 
omogočile pravočasne sana-
cije, bodo hkrati s sklepom o 
izvršbi del določili naknadni 
rok, po tem roku pa bo izva-
jalec brez dodatnega obveš-
čanja izvedel dela na lastni-
kove stroške.  

Sneg zavrl sanacijo
Po decembrskem vetrolomu so bile januarja ugodne razmere za posek 
poškodovanega drevja, februarsko sneženje pa je sanacijo zaustavilo.

Visoka snežna odeja marsikje onemogoča posek in spravilo v decembrskem vetrolomu 
poškodovanega drevja.
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Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
bo predvidoma v petek, 23. 
marca, objavilo v uradnem 
listu tri javne razpise, na pod-
lagi katerih se bodo čebelarji 
lahko potegovali za skupno 
328 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev za ukrepe Tehnična 
pomoč čebelarjem, Racio-
nalizacija sezonske selitve 
panjev in Subvencioniranje 
vzreje čebeljih matic. V okvi-
ru teh ukrepov bodo name-
nili denar za posodobitev 
čebelarskega dela in s tem 
tudi za izboljšanje izdelave 
in trženja čebelarskih izdel-
kov, za nakup vozil za prevoz 
čebel na pašo ter za vzrejo 
plemenskih rodovniških in 
gospodarskih čebeljih matic. 
Za ukrepa Tehnična pomoč 
čebelarjem in Racionaliza-
cija sezonske selitve panjev 
bo vlogo možno oddati v 
času od 28. marca do objave 
obvestila o zaprtju razpisa 
na spletni strani ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, za subvencionira-
nje vzreje čebeljih matic pa 
od objave razpisa do vključno 
18. aprila. Za finančno pod-
poro se bodo lahko potego-
vali čebelarji, ki bodo izpol-
njevali z razpisom določene 
pogoje za dodelitev denarja.

V petek trije javni 
razpisi za čebelarje

Jasna Paladin

Kamnik – »Z rezultati naša 
samozavest raste in prav 
je, da predstavimo pozitiv-
ne trende, saj smo lansko 
leto zaključili bolje, kot smo 
načrtovali, prav tako pa si s 
sodelovanjem z lokalno sku-
pnostjo obetamo rast prepo-
znavnosti blagovne znamke 
Anton,« je razloge za vabilo 
župana pojasnil generalni 
direktor Mesa Kamnik mag. 
David Skornšek.

V uvodu je Skornšek, ki je 
direktor zadnje leto in pol, 
predstavil trenutno delova-
nje skupine Farme Ihan, 
katere član je tudi podjetje 
Meso Kamnik, in usmeri-
tve za prihodnost, s kateri-
mi stremijo k dvigu samoo-
skrbe Slovenije s svinjskim 
mesom. »V preteklem letu 
je bil naš glavni cilj stabiliza-
cija našega sistema, kar smo 
uspešno dosegli z redefini-
cijo organizacije in poslov-
nih procesov ter izboljšan-
jem finančnega poslovanja. 

Veliko energije vlagamo v 
nadaljnji razvoj in rast svoje 
blagovne znamke Anton, saj 
si želimo, da bi potrošniki 
na policah znali prepozna-
ti slovensko meso in bi pre-
mogli samozavest, da kako-
vost tudi zahtevajo,« je pove-
dal Skornšek in poudaril, da 
imamo Slovenci trenutno 

30-odstotno samooskrbo s 
prašičjim mesom in da sla-
bše že ne more biti. »Naš cilj 
je prašičerejo dvigniti na viš-
ji nivo, to pa pomeni vzpos-
taviti tesno sodelovanje med 
rejci, klavnicami, fakulteto, 
državo … Modele oz. dob-
re prakse bodo poiskali tudi 
v tujini. Največji poudarek 

namenjamo zavedanju o 
slovenskih surovinah, saj je 
naše svinjsko meso v celoti 
iz Slovenije.« Nekdaj znanih 
farm v Ihanu ni več, saj so jih 
preselili v Krško in Kočevje.

V Kamniku, kjer je okoli 
140 zaposlenih, imajo sedež 
uprave, klavnico za goveda 
(prašičev tu ne koljejo) ter 

hladno in toplo predelavo, in 
čeprav so na lokaciji na Kore-
novi cesti šele od leta 2005, 
so že prostorsko utesnjeni. 
Zaradi kratkih prodajnih 
verig potrebujejo več hladil-
nih kapacitet, zato se bodo v 
prihodnje še širili.

Župan Marjan Šarec je bil 
z videnim zadovoljen. »Pre-
hrambna industrija je bila 
nekoč močna in zelo cen-
jena in čas je, da se ti časi 
vrnejo nazaj. Tudi kot potro-
šnik cenim vračanje k narav-
nim sestavinam in domače-
mu mesu. Kamnik potrebu-
je industrijo in tovrstno tra-
dicijo – zakaj bi nekaj, kar že 
imamo in še lahko nadgradi-
mo, iskali drugje?«

Občini in družbi Meso 
Kamnik je skupen tudi pro-
jekt z objektom v stare kla-
vnice na Usnjarski ulici, ki 
naj bi jo občina enkrat odku-
pila. V načrtu je ozelenitev 
površin in parkirna hiša, ki 
bi pripomogla k reševanju 
problema pomanjkanja par-
kirnih mest.

Poudarek na razvoju prašičereje
V podjetju Meso Kamnik so prejšnji teden gostili župana Marjana Šarca. Predstavili so mu poslovanje in novo pakirno linijo, 
pogovarjali pa so se tudi o stavbi stare klavnice na Usnjarski, ki naj bi jo občina odkupila.

Župan Marjan Šarec si je skupaj z direktorjem mag. Davidom Skornškom ogledal tudi 
mesnopredelovalni obrat in novo pakirno linijo. / Foto: Gorazd Kavčič

 
PESTRA PONUDBA 

VRHUNSKA KVALITETA 
UGODNE CENE 

TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 
Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   
www.ko-net.si      ko-net@siol.net        04/25 17 482      041 759 103 
 

Pokličite nas na 031 689 883 
Prodaja FABIJAN, d.o.o.
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Vse za prehrano  
vaših živali.
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Semenska
koruza

LGAN
koruza

www.agrosaat.si

Semenska
koruza

LGAN
koruza

TOP

6
HIBRIDOV
ZA ZRNJE:

TOP

6
HIBRIDOV

ZA SILAŽO:

DKC 3623 (FAO 300, Z)
DKC 4351 (FA0 340, Z) 
DKC 4522 (FAO 345, TZ)
DKC 4590 (FAO 345, Z)
LIMANOVA (FAO 360, Z)
DKC 4717 (FAO 370, Z)

LG 30.308 (FAO 320, PT)
LG 30.311 (FAO 320, PT)
LG 33.87 (FAO 380, TZ)
SHANNON (FAO 400, Z)
LG 34.90 (FAO 430, Z)
AAPOTHEOZ (FAO 450, Z)

Pridelava, ki se splača Dokazano več mleka in mesa

Več informacij o vseh
prodajnih hibridih
najdete v prospektu
Koruza 2018, na
prodajnih mestih ter
na naši spletni strani!

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

Slovenski
semenski
krompir v prodaji

KIS KRKA, KIS KOKRA,
KIS MURA

KIS SORA
Najbolj priljubljena
domača sorta

KIS VIPAVA
Za vrt in ekološko
pridelavo

www.agrosaat.si

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

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si
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Pokličite Želvo  
na telefon 04 515 03 80 ali 031 869 780.
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Invalidsko podjetje Želva poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  
bloka, naselja ali podjetja.  

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo travo, uredijo zelenico,  
prelopatijo (preštihajo) vrt, pospravijo listje. 

Nudijo tudi manjša mizarska popravila in druga hišniška opravila. 

Naj urejanje okolice, vrta in vzdrževanje hiše  
za vas ne bo več neprijetno opravilo.

ŽELVA – podjetje z dolgoletno tradicijo! 
Smo podjetje  za usposabljanje in zapo
slovanje invalidov. Naše osnovno po
slanstvo je usposabljanje in zaposlovan
je oseb s posebnimi potrebami in drugih 
težje zaposljivih oseb, predvsem pa iska
nje novih zaposlitvenih priložnosti zanje.
V poslovni enoti v  Škofji Loki smo že dolga 
leta znani in uspešni na področju vrtnar
stva in komunalnega urejanja. Prisotni 
smo v občini Škofja Loka in širši okolici. 
Želvo lahko srečate od Poljanske doli
ne do Žirov, Selške doline do Železnikov. 
Zaupajo nam tudi v Kranju in Medvodah. 

Za celotno občino Škofja Loka skrbimo za  
čiščenje pločnikov, trgov, urejanje zelenic, 
sajenje, obrezovanje. 
Zaupajo nam tudi velika podjetja, kot so: 
Bosch Rexroth v Škofji Loki in Železnikih, 
Knauf Insulation v Škofji Loki, Filc, d. d., v 
Škofji Loki in v Mengšu. 
Na svoj dom pa nas povabijo tudi tisti, ki 
nimajo časa, ne zmorejo ali pa jim zdravje 
ne služi. Zaupajo nam strokovno obrezova
nje sadnega in okrasnega drevja, urejanje 
zelenjavnih vrtov, zelenic in žive meje. Pre
kopljemo vrt in posadimo cvetlična korita.
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031 689 883
Prodaja Fabijan, d.o.o.

SPOMLADANSKA  
AKCIJA STROJEV
VABLJENI NA SEJEM V KOMENDO!

Kranj – Družba Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z 
gozdovi v državni lasti, je pred nedavnim s prvimi petimi 
predelovalci lesa podpisala dolgoročne pogodbe za prodajo 
gozdno-lesnih sortimentov, s čimer naj bi, kot poudarjajo, 
pomembno prispevali k hitrejšemu razvoju domače lesno-pre-
delovalne industrije in gozdno-lesnih verig. Letos naj bi v drža-
vnih gozdovih posekali 1,2 milijona kubičnih metov drevja, od 
tega naj bi jih 870 tisoč »kubikov« prodali na osnovi dolgo-
ročnih pogodb. Na prvem razpisu za sklenitev dolgoročnih 
pogodb je bilo naprodaj 670 tisoč »kubikov« sortimentov, 
prispelo je 195 ponudb, od tega jih je 152 ustrezalo pogojem, 
skupna količina, po kateri so povpraševali ponudniki, pa je 
znašala 2,35 milijona kubičnih metrov. Na izbor kupcev in 
dodeljene količine gozdno-lesnih sortimentov je bilo precej 
pripomb. 

Podpisali prve dolgoročne pogodbe

Kranj – Vlada je na nedavni seji spremenila uredbo o ukre-
pu Dobrobit živali, ki je eden od ukrepov programa razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020. Za spremembo se je odlo-
čila zaradi spremenjenih določb, ki opredeljujejo aktivnega 
kmeta, podaljšanja roka za izdelavo pregledov gospodarstev 
in posodobitev programov dobrobiti prašičev s 26. februar-
ja na 31. marec, spremenjenega statusa planin in skupnih 
pašnikov in zaradi spremembe območij posebnih traviščnih 
habitatov, kjer je paša datumsko omejena ali je celo prepove-
dana. Uredbo so uskladili z zakonom o kmetijstvu, ki je ukinil 
planine in skupne pašnike kot vrste samostojnih kmetijskih 
gospodarstev in jih kot zemljišča s posebnimi lastnostmi priklju-
čil kmetijskim gospodarstvom. Dosedanjo evidenco ekološko 
pomembnih območij traviščnih habitatov, kjer paša za ukrep 
dobrobit živali ni bila dovoljena do 30. junija, so nadomestile 
tri nove evidence s časovno omejitvijo paše do 30. maja, do 10. 
junija in do 20. junija. Med ekološko pomembnimi območji, kjer 
je paša za ukrep dobrobit živali prepovedana, sodijo tudi nekatera 
območja na Gorenjskem: Bled - Podhom, Bohinjska Bistrica in 
Jereka, Duplica, Grad Brdo - Preddvor, Pokljuška barja, Povirje 
vzhodno od Bodešč, Zelenci ...

Spremembe pri ukrepu Dobrobit živali

Cveto Zaplotnik

Visoko – Društvo kranjske 
in tržiške podeželske mladi-
ne je v sodelovanju s Kme-
tijsko gozdarskim zavodom 
Kranj in pod pokrovitelj-
stvom Občine Šenčur pri-
pravilo v petek na Visokem 
gorenjsko tekmovanje Mla-
di in kmetijstvo, na katerem 
je sodelovalo sedem tričlan-
skih ekip – po tri iz Društva 
podeželske mladine (DPM) 
Zgornjesavske doline ter 
po dve iz škofjeloškega in 
kranjsko-tržiškega druš-
tva. Ekipe so odgovarjale na 
vprašanja o kravah, čebelar-
stvu in vodenju knjigovods-
tva FADN na kmetijah, ugi-
bale pa so tudi o tem, koli-
ko medu je v litrski stekleni-
ci medenega likerja. Zma-
gala je druga ekipa Društva 
kranjske in tržiške podežel-
ske mladine (Urban Rob-
lek iz Bašlja, Anže Meglič 
s Potarij in Domen Mali iz 
Podljubelja), druga je bila 

druga ekipa mladih iz Zgor-
njesavske doline (Nika Čer-
ne, Domen Černe in Žiga 
Ferk – vsi z Blejske Dobra-
ve), tretje mesto pa je zased-
la prva zgornjesavska ekipa 
(Jera Šebat z Blejske Dobra-
ve, Miha Smolej iz Gozda - 
Martuljka in Matevž Smo-
lej z Dovjega). Četrta je bila 
prva ekipa škofjeloškega 
društva, peta pa tretja eki-
pa društva iz Zgornjesav-
ske doline. Zmagovalna eki-
pa se je uvrstila na državno 
tekmovanje, ki bo 21. aprila 
v Mirni Peči na Dolenjskem.

Zmagovalci – Urban, 
Anže in Domen – imajo mar-
sikaj skupnega. Še do lani so 
bili sošolci v Biotehniškem 
centru v Naklem, po konča-
nem šolanju pa so se njiho-
ve poti razšle – Urban dela 
doma na kmetiji, Anže se 
je zaposlil, Domen je izbral 
študij turizma. Vsi izhajajo s 
kmetij: Urban z velike gove-
dorejske kmetije, na kate-
ri redijo sedemdeset krav 

molznic, Anže s hribovske 
kmetije, na kateri redijo pet-
najst goved in gospodarijo s 
40 hektarji gozda, Domen s 
kmetije, na kateri se ukvar-
jajo z rejo pitancev in z goz-
darstvom. Vsi so tudi pripra-
ve na tekmovanje vzeli zares 
in na kvizu pokazali odli-
čno poznavanje tematike. 
Teme so si razdelili po pod-
ročjih, kjer je vsak najbolj 
»doma«. Urban se je poglobil 

v vpr ašanja o kravah, Dom-
nu so zato, ker imajo doma 
čebelnjak s štirimi panji, 
pripadle čebele, Anže se je 
»zabaval« z vprašanji o knji-
govodstvu FADN, ki ga vodi-
jo tudi na njihovi kmetiji. 
»Za državno tekmovanje se 
bomo pripravili še bolj,« so 
napovedali fantje in pouda-
rili, da računajo tudi na pod-
poro navijačev, še zlasti iz 
njihovega društva. 

Gostitelji tudi zmagali
Na gorenjskem tekmovanju Mladi in kmetijstvo je zmagala druga ekipa Društva kranjske in tržiške 
podeželske mladine, za katero so tekmovali Urban Roblek, Anže Meglič in Domen Mali.

Najboljša ekipa na gorenjskem tekmovanju: Urban Roblek, 
Anže Meglič in Domen Mali
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Švedska kvaliteta

Za več informacij si oglejte našo spletno stran www.logosol.si
(tudi video posnetke) ali nas kontaktirajte

tel: 04 53 78 210
e-mail: info@logosol.si

naslov: Šobčeva cesta 12b, 4248 Lescewww.logosol.si

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

                     KOSILNIC 
IN PREKOPALNIKOV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih 

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev 

na naši lokaciji! 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme
tijstvo, gozdarstvo in pre
hrano je na predlog Zbor
nice kmetijskih in živil
skih podjetij, Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slo
venije in Zadružne zveze 
Slovenije potrdilo specifi
kacijo za sadje in predela
ne izdelke iz sadja z ozna
čbo Izbrana kakovost – Slo
venija. Pridelava in prede
lava sadja je tako po prireji 
in predelavi mleka in mesa 
tretja kmetijska dejavnost, 
ki se je vključila v shemo 
Izbrana kakovost. Shema 

zagotavlja potrošnikom, da 
je sadje pridelano in prede
lano v Sloveniji, poleg tega 
pa jim zagotavlja tudi nad
standardno kakovost izdel
kov ter dodaten nadzor nad 
pridelavo in predelavo.

Z zaščitnim znakom 
Izbrana kakovost bo do
voljeno označevati le sadje, 
ki izpolnjuje nadstandar
dne kakovostne kriterije. 
Sadje mora biti ob spravilu 
optimalno zrelo in polnega 
okusa, pogoj za to je opti
malna stopnja suhe sno
vi, za lupinarje pa določe
na vsebnost vlage. Pri tran
sportu sadja od prideloval
ca ali predelovalca do kup
ca na lokalnem trgu je lahko 
največ 250 kilometrov zrač
ne razdalje od geometrične
ga središča Slovenije. Upo
raba digestata in kompos
ta iz komunalnih čistilnih 
naprav kapacitete petsto 

PE (oseb) in več ni dovolje
na. Letni vnos dušika v tla 
je omejen in je odvisen od 
vrste sadja. Širina herbicid
nega pasu ne sme presegati 
povprečja ene tretjine neto 
površine nasada, pri tem 
pa je pogoj, da je medvrst
ni prostor zatravljen. Dovo
ljeno je uporabljati le tis
ta fitofarmacevtska sreds
tva, ki so registrirana v Slo
veniji in jih uporabljajo pri 
integrirani oziroma ekološ
ki pridelavi sadja. Pri spra
vilu sadja je treba upošte
vati priporočila strokovne 
službe glede napovedi zre
losti sadežev, kar je najpo
membnejše za okusnost in 
kakovost jabolk. Specifika
cija določa tudi pogoje pre
delave, skladiščenja in pri
prave sadja za trg, pogoje v 
hladilnici in sortirnici ter 
pogoje za nepakirano sadje 
in izdelke iz sadja.

Izbrana kakovost tudi  
za vse vrste sadja
Oznaka Izbrana kakovost – Slovenija zagotavlja potrošnikom pridelavo in 
predelavo sadja v Sloveniji, nadstandardno kakovost izdelkov ter dodaten 
nadzor nad pridelavo in predelavo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru priprav na 
državno razstavo Dobro
te slovenskih kmetij, ki bo 
maja na Ptuju, so ocenili 
že tudi konzervirane vrtni
ne. Med devetnajstimi vrt
ninami, ki so na ocenjeva
nju dobile najvišje možno 
število točk – dvajset in s 

tem tudi zlato priznanje, so 
tudi tri z gorenjskih kmetij: 
domače kislo zelje s kmeti
je Joža Bobnarja iz Vogelj, 
kisla repa s kmetije Klemna 
Jarca iz Voklega in paprika v 
kisu s kmetije Marka Kuhar
ja iz Zgornjih Dupelj. Poleg 
njih so zlata priznanja pre
jeli še Anton Verlič iz Smle
dnika za kisle kumarice 

in narezane kisle kumari
ce, Peter Burger iz Komen
de za vloženo rdečo peso in 
Primož Zupan s Prebačeve
ga za kislo zelje in za kislo 
repo. Srebrna priznanja so 
dobili Marko Kuhar za pas
terizirane kumarice v kisu, 
Klemen Jarc za kislo zelje in 
Joža Bobnar za domačo kis
lo repo. 

Vrtnine z najvišjo oceno

Zaščitni znak Izbrana 
kakovost – Slovenija 
bodo lahko uporabljali le 
certificirani pridelovalci 
in predelovalci sadja.



Alenka Brun

N
amreč, člani 
Pe k lenskih so 
se odločili, da 
v Kulturnem 
domu na Viso

kem pripravijo glasbeno 
zabavo. Ko smo jih povpra
šali, ali imajo morda pose
ben razlog zanjo, so smeje 
odgovorili, da pravzaprav ne. 
Glasbeni večer so organizira
li kot neke vrste uvod v obdo
bje veselic, ki počasi priha
ja. Na odru so se jim kot gos
tje tokrat pridružili še Fantje 
izpod Lisce.

Tržič pa An flet’n večer, 
tradicionalni marčevski ko
ncert, podarja nežnejšemu 
spolu, ki v tem času praznu
je dva praznika: dan žena in 
pa materinski dan. Tokrat so 

kot osrednji glasbeni gostje 
večera nastopili priljubljeni 
Prifarski muzikanti, ali kot 

jih večina kliče – Prifarci; na 
oder so prišli zadnji. Za vez
ni tekst je ponovno skrbela 

Saša Pivk Avsec, glasbe
ni uvod pa so tokrat zaupa
li simpatičnim Gadom. Za 
njimi so oder zavzeli Vese
li Begunjčani, ki jih publika 
kar ne bi pustila iz odra; tež
ko pa so v dvorani pričako
vali tudi nastop Saše Lende
ro, ki je na gorenjskih odrih 
res že dolgo nismo videli in 
slišali. Saša je poskrbela za 
poseben, ženski dotik publi
ke in že takoj po prvi pesmi 
se je s pesmijo in mikrofo
nom pomešala med obisko
valce. Seveda smo slišali tudi 
znano Ne grem na kolena. 

Preden je nastopila doma
ča Zarja, je prisotne nago
voril še tržiški župan Borut 
Sajovic, spomnili pa so 
se tudi pokojnega Franca 
Akersta in njegovim doma
čim zaželeli dobrodošlico 

AN FLET’N VEČER IN 
PEKLENSKA ZABAVA 
Tradicionalni marčevski koncert je v Tržiču ponovno navdušil, Dvorana tržiških olimpijcev pa je tokrat 
kot glavnega glasbenega gosta gostila Prifarske muzikante. Poklonili so se tudi pokojnemu Francu 
Ankerstu. Peklenski muzikantje so na Visokem pri Kranju pripravili pravi peklenski »žur«, ki je do 
potankosti uspel. 

Peklenski muzikantje in Fantje izpod Lisce 

Niko Legat (Veseli Begunjčani) je tudi nagovoril publiko na marčevskem tržiškem koncertu.

v Tržiču. Soproga Angel
ca je bila deležna še manj
še pozornosti, šopka cvetja, 
ki ga je prejela iz županovih 
rok. Franca svet narodnoza
bavne glasbe dobro pozna 
kot besedilopisca; ljudje se 
ga spominjajo po njegovih 
ugankah. Tudi pri nekaterih 
pesmih, ki smo jih slišali ta 
večer, najdemo med ustvar
jalci njegovo ime. Preden pa 
so na oder prišli Prifarski 

muzikanti, je nastopil še 
ansambel Storžič. Decem
bra lani so fantje izdali zgo
ščenko z naslovom Ta naga
jivi čas, na kateri najdemo 
dvanajst pesmi – in med nji
mi tudi znano in uspešno 
V Bohin’ ’ma d’ž ta mvade. 
Podnjo se je ravno tako (med 
drugimi) podpisal pokojni 
Franc Ankerst. Seveda smo 
pesem slišali tudi na odru 
»fletnega« večera v Tržiču.

Dobro razpoloženje v garderobi – Prifarski muzikanti 

Ansambel Storžič je pred kratkim izdal zgoščenko.

Ansambel Zarja prihaja iz Loma pod Storžičem.

Petje je njena velika ljubezen – Saša Lendero.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Suzana P. Kovačič

F
estival je potekal 
na temo Kultura 
in turizem, v Mer-
cator centru Kranj 
Primskovo je sre-

dino popoldne oživelo ob 
izvirnih predstavitvah turi-
stičnega podmladka enajst-
ih gorenjskih šol. Zlati pri-
znanji sta prejeli Osnovna 
šola (OŠ) dr. Janeza Men-
cingerja Bohinjska Bistrica 
za nalogo Ajdi na Ajdovski 

gradec in OŠ Josipa Vando-
ta Kranjska Gora za nalogo S 
kamišibajem po Ratečah ad 
žoka da krapa. OŠ dr. Jane-
za Mencingerja je prejela še 
posebno priznanje za najbo-
ljšo turistično nalogo. 

Srebrna priznanja so pre-
jele OŠ Naklo (Kavarna in 
likovni salon Kofetarica), 
OŠ Šenčur (Spoznavanje 
zgodovine Šenčurja skozi 
kmečke običaje in kulinari-
ko), OŠ Poljane (Čas, ujet z 
dletom), Podružnična šola 
Javorje (Meteoritkova pot), 

Podružnična šola Sovodenj 
(Po zajčevih stopinjah), OŠ 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica (Kul – eko – tura), 
OŠ F. S. Finžgarja Lesce (O 
kresi se dan obesi ali Dan s 
Pegamom in Lambergar-
jem), OŠ Križe (Radetzkos-
led) in OŠ Vodice (Kopitrol).

Ajdi oz. pojdi na Ajdov-
ski gradec je interaktivno 
doživetje kulturne dedišči-
ne Bohinja v naravi z upo-
rabo mobilne aplikacije. Na 
izhodišču, ajdovskem grad-
cu, ajdovski rešpetin kaže 

znamenitosti v vseh sme-
reh neba. S kamišibajem po 
Ratečah ad žoka da krapa pa 
je povabilo na čudovit izlet 
za vse ljubitelje legend, obi-
čajev in kulinarike. 

Še eno priznanje so pode-
lili – za najboljšo turisti-
čno tržnico ga je prejela 
OŠ Naklo. V predstavljeni 
Kavarni v Podbrezjah, kjer 
je Ivana Kobilca naslikala 
Poletje, se zbirajo umetniki, 
v likovnem salonu Kofetari-
ca razstavljajo dela, prirejajo 
delavnice ... 

AJDI ALI POJDI NA ...
Turistična podmladka OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora sta prejela zlato priznanje na regijski tržnici 32. festivala Turizmu pomaga lastna glava. 

V Bohinj vabijo na interaktivno doživetje dediščine ... ... v Rateče pa s kamišibajem ad žoka da krapa. / Foto: Tina Dokl

Turistični podmladek OŠ Naklo je povabil v Kavarno in 
likovni salon Kofetarica. / Foto: Tina Dokl

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

O
biskali smo 
tudi sirotišni-
co za slone. Od 
mojega zad-
njega obiska, 

ko je bilo tu le nekaj slonov, 
je število resnično naraslo. 
Sicer smo imeli tokrat srečo, 
da smo slone lahko videli tudi 
od blizu, v naravnem okolju. 
Namreč, na safariju v narod-
nem parku Yala smo oprezali 

za »čito«, a z nekaj sreče nale-
teli na slonjo družinico: oče-
ta in mamo ter mladička. Naj-
večkrat se zgodi, da lahko le v 
daljavi, s ceste opaziš kakšen 
par ušes divjega slona, morda 
njegov delni obris ali le pre-
mikanje zelenja. 

Šrilanška pokrajina je izje-
mno slikovita. Verjetno je 
to tisto, kar me vleče nazaj 
– poleg hrane. Čeprav smo 
imeli na tokratnem potova-
nju precej dežja, me pogledi 
na njihovo naravo, plantaže 

čaja, slapove sredi vsega tega 
vedno znova pritegnejo. Pa 
imam rada plaže in palme, 
a na Šrilanki me notranjost 
bolj navduši. 

Kadar je lepo vreme, so 
lepi razgledi na (z nje pa 
sploh) najbolj znano šrilan-
ško »skalo« Sigiriyo, na kate-
re vrh vodi približno 1200 
stopnic. Leži se v neposred-
ni bližini Dambulle, ki slovi 
po svojih jamskih templjih. 
Gre pravzaprav za pet votlin, 
v katerih lahko občuduješ 

kipe Bude. Eni sedijo, dru-
gi ležijo, so večji, manjši … 
Staro mesto Polonnaruwa, 
ki je bilo več kot 150 let gla-
vno mesto Šrilanke, od leta 
1055, smo si ogledali s kole-
sa. Danes so to razvpite ruše-
vine, ki jih tako rekoč noben 
turist ne izpusti. Pritegnejo 
tudi opice, šrilanški makaki. 
Tudi pri vzpenjanju do jam-
skih templjev so kar pogoste 
in včasih znajo biti vse prej 
kot prijazne. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Vrnitev na Šrilanko in obisk Maldivov (3)

SLONI, OPICE IN TEMPLJI

Opice privabljajo poglede turistov, a je treba biti kar 
previden.

Slone smo videli v sirotišnici, z nekaj sreče pa smo jih 
srečali tudi v narodnem parku Yale. Šrilanka je polna tovrstnih prizorov: slap Rawana

Zlati Budov kip v Dambulli ob enem izmed izhodišč za 
vzpon do jamskih templjev

Znanje (gazela) 

V šoli se učimo – za znanje.
Cel dan sede komaj zdržimo – za znanje.
Naloge polno glavo,
le s trudom jo naredimo – za znanje.
Vse to učenje nam ni v zabavo.
Pozno v noč se učimo – za znanje.
Imamo v poznih urah na test pripravo,
da se zjutraj komaj zbudimo – za znanje.

Teja Trpin, 9. a, OŠ Gorje

Teja nam je zelo lepo predstavila gazelo znanja. Brez tru-
da ni nič, da pa si zraven še močno želimo, potem smo 
vsekakor na poti do uspeha. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH
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Samo Lesjak

S
lovenski oktet vel-
ja za enega najbolj 
reprezentativnih 
moških vokalnih 
komornih ansam-

blov pri nas, svojo vrhunsko 
kakovost pa dokazuje na vsa-
kem nastopu. Prvič so zape-
li že leta 1951 v Slovenski fil-
harmoniji in vse od tedaj 
skrbi za ohranjanje in ple-
menitenje slovenske vokal-
ne glasbe.

Repertoar okteta je izjem-
no širok in raznolik, saj ga 
oblikujejo skladbe od rene-
sanse do ljudskih pesmi 
vseh narodov, od klasiciz-
ma in romantike do skladb 
sodobnikov. Mnogo jih je 
bilo napisanih ali prireje-
nih prav zanj. Posebno skrb 
seveda namenja sloven-
ski pesmi, tako ljudski kot 

umetni, ki jo vedno znova 
s posebnim žarom predsta-
vlja na domačih koncertnih 
odrih, z veseljem pa jo pone-
se med rojake in ljubitelje 

petja po svetu. V dosedanjem 
dolgem in bogatem obdobju 
delovanja se je zamenjalo 
več kot štirideset pevcev. Vsi 
so čutili izjemno predanost 

in pripadnost narodu, ki so 
ga nosili v imenu. Nekate-
ri od njih so bili vodilni slo-
venski solisti svoje generaci-
je in so nastopali v največjih 

koncertnih in opernih hišah 
doma in po svetu, drugi so 
bogatili zven okteta s svojo 
ljudskostjo, neposrednostjo 
in toplino.

Odličnost sestava je v 
vseh teh letih vzdrževalo in 
usmerjalo pet umetniških 
vodij: Janez Bole, dr. Valens 
Vodušek, Darijan Božič, 
Anton Nanut in dr. Mirko 
Cuderman. Od leta 2008 je 
njegov umetniški vodja Jože 
Vidic, prvak Slovenskega 
narodnega gledališča Opera 
in balet Ljubljana.

Tudi na tokratnem dobro-
delnem koncertnem veče-
ru v blejski Festivalni dvo-
rani je oktet programsko 

uspešno izvedel kombinaci-
jo skladb tako domačih (Vil-
har, Adamič, Marolt, Avse-
nik ...) kot tujih (Offenbach, 
Dvorak, Brahms ...) glasbe-
nih klasikov, njegov nastop 
pa je spremljala pianistka 
Urška Vidic, prav tako priz-
nana in nagrajevana glasbe-
na ustvarjalka, ki je dodatno 
obogatila glasbeni dogodek.

Organizator dobrodelne-
ga večera, Lions klub Bled, 
se je prav tako ponovno izka-
zal in potrdil svojo zaveza-
nost geslu lionizma Poma-
gamo, ki so mu zvesti že sko-
raj petindvajset let – poma-
gati mnogim, ki jim življenj-
ske razmere ne prizanašajo.

DOBRODELNO NA BLEDU
V Festivalni dvorani na Bledu je v organizaciji Lions kluba Bled potekal dobrodelni koncert Slovenskega 
okteta. Zbrana sredstva bodo namenili oddelku za paliativno oskrbo v Splošni bolnišnici Jesenice.

Tradicija vrhunske kakovosti: Slovenski oktet na odru blejske Festivalne dvorane 

Tam, kjer pisana so polja: pianistka Urška Vidic / Foto: Gorazd Kavčič
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Samo Lesjak

L
egendarna zasav-
ska zasedba Orlek, 
ki uspešno muzicira 
po odrih širom naše 
dežele že več kot 

četrt stoletja, se je z največ-
jimi hiti in novoizkopanimi 
skladbami podala na svežo 
glasbeno avanturo, opleme-
niteno z edinstvenim kna-
povskim humorjem. Svoje-
mu knap-rollu s primesmi 
džeza, funka, popa in naro-
dno-zabavne glasbe so pri-
dali pripovedi in anekdote iz 

rudarskega življenja in nji-
hovo interpretacijo zaupali 
igralcu in humoristu Matja-
žu Javšniku – nastala je kon-
certna komedija Frpruh.

Po odličnih odzivih na 
zasavsko premiero so nav-
dušili v prestolnici ter ostalih 
mestih, pred nekaj dnevi tudi 
v Radovljici. Humorna glas-
bena predstava je posvečena 
nabritim in bistrim revirskih 
rudarjem, ki so celo žalos-
tne zgodbe znali oviti v tan-
čico svojevrstnega humorja. 

Pravijo, da v njihovi družbi 
nikoli ni bilo dolgčas, prav to 
pa velja tudi za večer z Orle-
ki in Matjažem Javšnikom, ki 
je tudi radovljiškim obisko-
valcem ostal v nasmejanem 
spominu.

Že ob premierni uprizo-
ritvi predstave Frpruh pa so 
Orleki izdali tudi nov album 
z istoimenskim naslovom, 
s katerim v štirinajstih skla-
dbah na njim lasten način 
uspe razvedriti poslušalce 
vseh generacij. Zelo majhna 

je verjetnost, da bo kaj podo-
bnega uspelo kandidatom na 
bližajočih se volitvah, zato so 
jim Orleki v pomoč in spod-
budo posvetili tudi novo skla-
dbo z albuma – skladba Pred-
volilni boj na vasi vibrira v ska 
ritmih, seveda pa tudi v njej 
ne gre brez harmonike odlič-
nega Jureta Torija in angaži-
ranega besedila Vlada Pore-
doša. Napoved predvolilne 
veselice bo že pred prvimi 
letošnjimi volitvami dobila 
tudi svojo video podobo.

KNAPOVSKA GLASBENA VESELICA
Skupina Orlek s svojo vseslovensko turnejo bogati glasbeno-gledališko dogajanje na domačih odrih. 
Koncertna komedija Frpruh, v kateri kraljem t. i. knap-rolla družbo dela igralec in humorist Matjaž 
Javšnik, je tudi v radovljiški Linhartovi dvorani pritegnila in združila raznoliko občinstvo.

Glasbena avantura, oplemenitena s pristnim knapovskim humorjem: skupina Orlek v 
radovljiški Linhartovi dvorani / Foto: arhiv organizatorja

Matjaž Javšnik je občinstvo 
nasmejal z nabritimi 
rudarskimi zgodbami. 
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Kranj – Ob praznovanju dneva sv. Patrika so se tudi po 
Gorenjskem vrstili koncertni večeri živahne tradicional-
ne irske glasbe pa tudi polnokrvnega rokenrola ter ostale 
živahne glasbe. V dneh okrog 17. marca, irskega praznika 
veselja in radosti, ki je že davno prestopil meje svoje drža-
ve, se – snežnim razmeram navkljub – ulice in trgi prele-
vijo v čudovite zelene odtenke, mize so, kot se spodobi, 
obložene s tradicionalnimi jedmi in zdravilnimi napitki, 
od vsepovsod pa odmevajo ritmi in melodije irske glasbe. 
Med ambasadorje keltske dobre volje prav gotovo lahko 
prištejemo mnoge domače glasbene zasedbe, ki so v teh 
dneh marsikje skrbele za povišan utrip. Tako je v kranj-
skem Irish Pubu že tradicionalno nastopila zasedba Kose, 
ki je v vseh teh letih z rednimi nastopi postala že zaščitni 
bend lokala. Skupina Kose, katere člani imajo za seboj 
več kot dve desetletji glasbenega ustvarjanja, je tako z 
zimzelenimi rokovskimi uspešnicami ponovno poskrbela 
za odlično vzdušje, ki ga člani obljubljajo tudi v prihodnje.

Poskočnice ob irskem prazniku

Tradicionalni odmerek rokenrola ob irskem prazniku: 
Kose v Irish Pubu / Foto: Gorazd Kavčič

Medvode – V Klubu Jedro bo v petek, 23. marca, ob 21. uri 
potekal 2. predizbor Bitke glasbenih skupin. Obiskovalci 
bodo lahko glasovali za zasedbe Noxire, Luxeleutheria, 
Buržuazija in Chicksy Dicks.

Bitka glasbenih skupin v Jedru
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 47 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 14 dečkov in 13 deklic. 
Najtežji je bil deček s 4090 grami porodne teže, najlažja 
pa je bila deklica – tehtnica ji je pokazala 2705 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 11 deklic in 9 dečkov, med novoro-
jenčki sta bila tudi bratec in sestrica. Najlažja je bila dekli-
ca, ki je tehtala 2440 gramov. Tudi najtežja je bila tokrat 
deklica – babica ji je natehtala 4170 gramov.

Novorojenčki

Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto za 
bralko s šifro Pomlad 18. 
Zadnjič smo pogledali tri 
karte za mesec avgust, in 
sicer Izguba, Oficir in Zves-
toba. Tokrat je na vrsti mesec 
september in izbrane karte 
za to jesensko obdobje so 
Nekaj denarja, Ljubosumje 
in Sovražnik. Za nekoga, ki 
ni vešč v razlaganju oziro-
ma branju kart, bi bila to kar 
naporna naloga. Osredoto-
čimo se na vsako karto pose-
bej. Vsekakor je potem lažje. 
Nekaj denarja nam v najprej 
da misliti, da gre za malen-
kosti ali nekaj, zaradi česar 
se obremenjujemo iz dneva 
v dan. Le če je v bližini še kak-
šna karta, ki označuje denar, 
govorimo o financah, dru-
gače to karto posamezno le 
redko povezujemo z denar-
jem. Prej s čustvi, ki nas obi-
čajno omejujejo. Nekaj, kar 
hočemo skriti pred sabo in 
drugimi. Ko ne želimo, da je 
vsem znano naše počutje. V 
karti Ljubosumje so tri ose-
be, ena oseba je – lepo ali 
grdo – odveč. Bralka se poču-
ti opazovano in kot da je vsak 

njen korak pod nadzorom in 
kontrolo nekoga, ki nad njo 
izvaja določen pritisk. Če ne 
želi, da skrivnosti pridejo na 
dan, svetujem previdnost. 
Sovražnik predstavlja moško 
osebo, temno in višje posta-
ve. Ni pa nujno, lahko je tudi 
ženska, odvisno od ostalih 
kart ali kombinacij. V tem 
primeru je moški. Budno in 
na skrivaj opazuje vse, kar 
se dogaja. Kakšen je njegov 
namen, ni jasno, a vsekakor 
noče, da kdorkoli opazi nje-
govo početje. Mesec sep-
tember prinaša opozorilo 
na previdnost. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Metulj december« 
Vedno rada berem vašo rubri-
ko. Zanima me, kako mi kaže 
glede službe in na splošno, kaj 
lahko pričakujem. 
Za lažje spopadanje s teža-
vami se boste morali nekako 
razbremeniti in otresti stre-
sa, ki vas utesnjuje. Začnite 
zaupati vase in v svoje spo-
sobnosti. Zmožni ste hitrih 
rešitev in imate dobre ideje. 
Tisto pravo varnost boste 
občutili, ko boste zadovoljni 
sami s sabo, in ne takrat, ko 
boste dobili dobro službo. 
Pred nastopom službe je 
videti, da je pred vami nekaj 
učenja, povezanega z dokon-
čanjem izobrazbe. Prek izo-
braževanja boste navezali 
nove stike in na tak način bos-
te spoznali tudi delodajalca. 
Delo z ljudmi je tisto, kar vas 
bo osrečevalo in dopolnjeva-
lo tudi v nadaljnje. V službi 
se boste počutili sprejeto, 
delo vam bo všeč in lahko se 

boste izpopolnjevali v njej. 
To je tisto, kar tudi potrebu-
jete in po čemer hrepenite. 
Na področju financ za zdaj 
ni videti bistvenih premikov. 
Na moževi strani je nekaj 
nepričakovanih izdatkov, ki 
ga ne bodo ravno razveselili. 
V službi je sicer zadovoljen, a 
na dolgi rok ima pred seboj 
nekaj sprememb. Za zaslu-
žek se bo ukvarjal še z nečim, 
priložnost se pojavi poleti. 
Pri zdravju naj pozornost 
da sklepom in gibanju. Vaš 
šolar včasih potrebuje malo 
več vaše pomoči in motivaci-
je. Srečne številke so: 8, 9, 15, 
22, 37, 28 in 33. Srečno.

»Šifra 3000« 
Rad prebiram vaše odgovore, 
zato sem se tudi jaz odločil, da 
vam postavim nekaj vprašanj. 
Ste skrben človek, zato ved-
no druge dajete na prvo mes-
to. V želji, da ustrežete, ste se 
nevede podredili partnerici. 

Postopoma ste se navadili 
na tak odnos in zatrli svo-
je želje. Kljub zagovarjanju 
svojih stališč vas vedno zno-
va vleče nazaj k njej, saj ste 
se navadili skupnega življe-
nja. Treba pa se bo vprašati, 
ali ima zveza smisel. Človek 
se ne spremeni, niti v deset-
ih letih. Vrednote ostajajo 
enake. Ali vidite njo ob sebi, 
ko zaprete oči? Življenje je 
vaše in zaslužite si vso sre-
čo. Določen dogodek, ki sle-
di, vam bo dal veliko misliti. 
Lahko bi rekla, da vam bo na 
neki način snel očala, ki vam 
olepšujejo pogled na situaci-
jo. Takrat ne boste več v dvo-
mih ali imeli slabe vesti. Delo 
bo vaša uteha in tolažba in 
hitro se boste sestavili nazaj. 

Vaša življenjska sopotnica, 
ki vam je namenjena, bo 
imela podobne poglede na 
svet kot vi. Vezali vaju bodo 
skupni interesi, tudi želja po 
otrocih. Obstaja možnost, 
da to osebo že poznate, saj 
je videti, da živi blizu vas. 
Nasmiha se vam priložnost 
za nasledstvo kmetije, česar 
se veselite. Svetujem previ-
dnost, kar se tiče urejanja po 
uradni plati. Pazite se moške 
osebe iz sorodstva, ki ji ideja 
ne bo po godu. Vse pa se bo 
uredilo, kot se mora. Služba, 
ki jo imate, vam ne daje več 
takega zadovoljstva kot vča-
sih. Razmišljate o menjavi. 
Poskusite. Velike spremem-
be so pred vami, pogum 
velja. Srečno.

Alemars, s. p., vedeževanje 
Tanja  090 43 77

Cena minute je 1,69 EUR + DDV. 

Alemars vedeževanje, Dolinšek Tanja s.p., Trboje 33, Kranj

Suzana P. Kovačič

T
ežko si je pred-
stavljati danes 
tako čilega devet-
desetletnika kot 
nekdaj zelo dro-

bnega fantiča, ko pri hiši ni 
bilo dovolj hrane, da bi nasi-
tili vseh deset otrok. Jože se je 
rodil četrti po vrsti še v Prža-
nu pri Ljubljani, kmalu se je 
družina preselila v Britof pri 
Kranju, Pr' Srdinc se je reklo 
po domače. Komaj pet let mu 
je bilo, ko je pomagal slepe-
mu sokrajanu in ga vodil za 
roko, da je zaslužil kak dinar 
za hrano. Nikdar pa ne bo 
pozabil dobrotljivosti Zaplo-
tnikove mame z Letenic, 
ki ga je, enajstletnika, vze-
la za pastirja, v zameno pa 
ponudila dovolj kruha, mle-
ka in medu, da se je nasitil 
in okrepil. Takrat je Zaplot-
nikova mama rekla, kje ste 
pa dobili tega fanta, saj še 
»punkeljna« ne more nosi-
ti, ko pa je čez tri leta odha-
jal od njih, ga je pospremila 
z besedami, da je sedaj dru-
gačen, močnejši. Kasneje se 
je izučil za pleskarja, pokli-
cno pa večino let delal kot 
ličar v Alpetourju, nazadnje 
kot mojster. »Veliko vajen-
cev sem izučil, z nekaterimi, 
ki so danes stari okrog šest-
deset let, kot sem bil takrat 

jaz, sem obudil stik na pra-
znovanju devetdesetletni-
ce; lepo so me preseneti-
li z obiskom,« pravi. Že kot 
15-letnik se je pridružil bri-
tofskim gasilcem in v njiho-
vih vrstah ostaja aktiven po 
svojih zmožnostih. Samo z 
gasilskimi veterani je osvo-
jil kar 16 kolajn. In koliko 
gasilskih odlikovanj ima! Za 
častitljiv jubilej so mu gasil-
ci Prostovoljnega gasilskega 
društva Britof podelili pose-
ben kipec – v obliki gasilca. 
Dan pred rojstnim dnevom 
so mu gasilci, sorodniki, pri-
jatelji in sosedje ofirali; pos-
tavili so mu velik mlaj, ki se 
vidi daleč naokoli.

So povedali tudi Jožetovi 
najbližji, da ata rad skrbi za 
svoje zdravje in se z delom ter 
športom krepi. Pred leti ga je 
tek na smučeh čisto prevzel. 
Več kot osemdeset jih je imel, 
ko je na Pokljuki še pretekel 
velik krog, in v devetdesetih 
ostaja aktiven. Okrog hiše, 
ki jo je sam zgradil, še ved-
no veliko postori. Rad se vozi 
z mopedom, veliko kilomet-
rov je naredil tudi z avtom, s 
katerim je rad vozil družino 
na izlete in na morje.

Jože je za ženo vzel Mari-
jo Pičman, aprila letos bosta 
praznovala 65. obletnico poro-
ke. Oba sta še zdrava in nas-
mejana. V zakonu sta se jima 

rodila sin Jožef in hčerka Kris-
tina. Zatem so ju razveseljeva-
li vnuki Tanja, Marko, Andrej 
in Urša, zdaj jima jesen življe-
nja bogatijo pravnuki Vid, Bri-
na, Ajda, Tine, Ažbe in Urban. 

Jože Roblek, ko je prilož-
nost, še vedno zapleše. »Ved-
no sem se rad sukal, pri ple-
su vse pozabiš,« smeje poja-
sni. Še vedno dobro vidi in 
bere, spomin mu tudi dobro 
služi. »Samo zdravja si želim 
za oba z ženo,« je sklenil. Mla-
di pa so mu za jubilej zapisali: 
»Velikokrat v življenju te kaj 
je pestilo, a s svojim delom in 
poštenostjo si vedno vse ure-
dil. Ponosni smo nate, si nam 
vzor.«

ŠE VEDNO ZAPLEŠE
Jože Roblek iz Britofa pri Kranju je enajstega marca praznoval devetdeseti rojstni dan. Čili jubilant  
je najraje obkrožen z družino in je ponosen na svoje dolgoletno gasilsko udejstvovanje. 

Jože Roblek v stari paradni gasilski uniformi in s kolajnami, 
ki jih je osvojil z gasilskimi veterani. / Foto: Tina Dokl

Praznovanje v krogu najbližjih / Foto: osebni arhiv
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Italijanska jezera slovijo po svoji naravni lepoti. Comsko jezero obdaja čudovita 
gorska pokrajina, jezero Maggiore je vredno obiskati, pa čeprav samo za ogled 
palače Borromee in Boromejskih otokov. 1. dan: Najprej se bomo odpeljali do 
mesta Bergamo, katerega glavni trg Piazza Vecchia je francoski pisatelj Stendhal 
razglasil za najlepši kraj na Zemlji. Pot bomo nadaljevali do Comskega jezera in si 
ogledali mesto Como. Od tu se bomo odpeljali do jezera Maggiore. Namestitev v 
hotelu in večerja. 2. dan: Po zajtrku se bomo z ladjico odpeljali po Jezeru Maggiore 
in si ogledali del skupine Boromejskih otokov, ki slovijo po vilah, čudovitih vrtovih 
ter parkih. Obiskali bomo otok Bella s slavno palačo ter otok Pesctatori. Po vrnitvi v 
živahno objezersko mestece Stresa si bomo privoščili nekaj prostega časa in nato 
nadaljevali vožnjo proti domu.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, en polpenzion v hotelu s štirimi zvezdi
cami v dvoposteljni sobi ob jezeru Maggiore, vstopnino v palačo in vrtove na otoku Bella, 
lokalno vodenje po palači, vožnjo z ladjico po jezeru Maggiore z obiskom dveh otokov, 
turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

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.   

IZLET /  OD 7. DO 8. APRILA 2018

Boromejski otoki

CENA: 156 €
(ob prijavi 40 gostov)

Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti  
15 EUR v Monokel optiki 

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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Pevka Demi Lovato (25) ob šesti obletnici 
brez prepovedanih substanc pravi, da je 
vse mogoče. “Neskončno hvaležna sem 
za novo leto zabave, zdravja in sreče,” je 
sporočila pevka, ki pravi, da mora vztra-
jati, saj je od tega odvisno njeno življenje. 

“Če bi nadaljevala po poti navzdol, mislim, da danes ne bi 
bila, kjer sem,” je priznala Demi.

Demi Lovato že šest let trezna

Z oskarjem nagrajeni igralec Eddie Red-
mayne (36) in njegova soproga Hannah 
Bagshawe sta se razveselila rojstva sin-
čka in ga poimenovala Luke Richard. Par 
ima že dveletno hčerko Iris Mary. Več 
podrobnosti zaenkrat ni znanih. Sicer 

pa sta se igralec in Hannah spoznala že na kolidžu, bila 
dvanajst let prijatelja in se po dveh letih zveze poročila 
leta 2014.

Eddie Redmayne drugič očka

Po dveh letih zveze sta se razšla 
supermanekenka Gigi Hadid (22) in 
nekdanji član skupine One Directi-
on Zayn Malik (25). Novico sta potr-
dila tudi vsak na svojem družabnem 
omrežju, kjer sta drug drugemu izra-

zila ljubezen in spoštovanje ter prosila za zasebnost v teh 
časih. Par naj bi se razšel zaradi pomanjkanja časa, mediji 
pa poročajo, da sta si tudi karakterno povsem različna.

Konec zveze za Gigi in Zayna

Po tem, ko je Snapchat objavil oglas, s 
katerim se norčuje iz tragičnega nasilne-
ga dogodka Chrisa Browna nad Rihanno 
(30), se je odzvala tudi pevka. Ta je izbri-
sala svoj račun in oboževalce pozvala, naj 
storijo enako. Družabno omrežje je tako 

v trenutku izgubilo več kot pol milijarde dolarjev. To je že 
druga usodna napaka podjetja. Pred dnevi je Kylie Jenner 
izrazila razočaranje nad posodobitvijo in tako povzročila 
padec delnic in izgubo v višini 1,3 milijarde evrov.

Rihanna izbrisala račun na Snapchatu

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
rojekt Tuševa 
kuharska zvezda 
je dobil novo ime, 
saj je prerasel okvi-
re kuharstva in pod 

novim imenom združuje 
poklice kuharja, natakarja 
in turističnega vodiča. Tako 
so se predtekmovanja za 
Tuševo zvezdico 2018 odvi-
jala v Ljubljani, Mariboru in 
Radovljici; v velikem finalu 
pa se bo pomerilo devet ekip 
v pripravi regionalne glavne 
jedi; najboljši dve – superfi-
nalistki – pa še v pripravi res-
tavracijske sladice. Tu bodo 
vse še malce zapletli s sesta-
vinami iz skrivnostne škatle. 

Ekipe sestavljajo tekmo-
valci, stari do 21 let, vsak pri-
javitelj pa je na predtekmo-
vanja lahko prijavil dve eki-
pi. SGTŠ Radovljica se je 
tako s prvo ekipo predstavi-
la v Ljubljani, z drugo pa na 
domačem terenu. Na pred-
tekmovanjih so se sodelu-
joči pomerili v pripravi hra-
ne, postrežbi in predstavitvi 
regije, iz katere prihaja tek-
movalna ekipa. 

Prejšnji teden sta kuhar-
ski del SGTŠ Radovljica 
predstavljala dijaka Jaka 
Reven in Blaž Schönlieb, 
v strežbi je gorenjsko eki-
po zastopala Tjaša Bergant, 
v panogi turizma pa je tek-
movala Lara Kadirić. Jaka 
in Blaž sta se komisiji in 

okuševalcem predstavila s 
Potepuško račko, jedjo, za 
katero je sicer navdih eki-
pa našla v kraju in okolici, 
od koder prihaja Blaž – Rib-
nici. 

Tuš je tudi letos tekmo-
vanje organiziral v sodelo-
vanju z Društvom kuhar-
jev in slaščičarjev Slove-
nije. Gorenjcem v Ljub-
ljani s prvo ekipo ni uspe-
lo, tokrat pa so se prebili 
v veliki finale, medtem ko 
so bili na Gorenjskem naj-
bolje ocenjeni tekmovalci  
Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Maribor. Prip-
ravili so jed Skrivni recept 
pohorskih steklarjev. Dru-
gi so bili Novomeščani s 
Črno-belim bogastvom v 

objemu predelanih polj-
ščin, a Celjanom tokrat 
uvrstitev v majski finale ni 
uspela.

V velikem finalu se bodo 
tako pomerile ekipe dija-
kov iz srednjih gostinskih 
in turističnih šol Ljublja-
na, Celje, Maribor, Raden-
ci, Radovljica, Novo mesto 
in Izola. 

V Tušu verjamejo v uspeh 
projekta. Prek tovrstnih 
aktivnosti spodbujajo inte-
res za poklice v gostinstvu 
in turizmu, hkrati pa mla-
de, inovativne in nadarjene 
kuharje, natakarje in turis-
tične tehnike predstavljajo 
širši javnosti in tudi bodo-
čim delodajalcem ter kole-
gom iz stroke.

TUŠEVA ZVEZDICA
Letos v Tušu iščejo Tuševo zvezdico. Od treh predtekmovanj je zadnjega gostila Srednja gostinska in 
turistična šola (SGTŠ) Radovljica. Pomerile so se štiri ekipe, od katerih so se tri uvrstile naprej – v veliki 
finale, ki bo maja letos. 

Tjaša Bergant, Boris Lindič (mentor) in Lara KadirićJaka Reven in Blaž Schönlieb 

Zmagovalni krožnik v nastajanju; na njem so raguju divjega 
prašiča s kvintonom delali družbo polnjeno ovčje pleče s 
proseno kašo, omaka materine dušice, gratinirani zvitek z 
zeljem, pira z gobami, špinačna krema in pire iz kolerabic.

Potepuška račka: pečene račje prsi, kuhane v sous vidu z 
marmelado iz rdečega zelja, glaziranim korenjem, sotiranim 
brstičnim ohrovtom ter čipsom ohrovta, cvetačnim pirejem, 
parmezanovimi njoki, račjo omako ter drobtinami pršuta

Tokrat smo ga srečali v drugačni vlogi: Elvis Kudić, ki se ga 
spominjamo iz lanskega domačega MasterChefa.

Vsaka ekipa je imela tudi mentorje. Na fotografiji mentorica 
turističnega dela radovljiške ekipe Gabrijela Jošt.

Zadnje predtekmovanje za letošnjo Tuševo zvezdico 
je gostila SGTŠ Radovljica. Vodenje uvodnega dela in 
zaključka so zaupali 18-letni Zali Krašovec iz Škofje 
Loke in dve leti starejši Tinkari Zupin iz Cerkelj. / Foto: A. B. 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Pirin kruh s kefirjem in cimetovi polžki
Peka kruha še nikoli ni 

bila tako enostavna. Vse sku-
paj le zmešamo, nadevamo 
v pekač in malo počakamo. 
Iz pirine moke in kefirja do-
bimo tako dober kruh, da ga 
lahko jemo brez dodatkov in 
prav ničesar ne pogrešamo. 
Vmes, ko se kruh peče, pa se 
lahko poigramo še s cimeto-
vimi polžki in tako poskrbi-
mo še za sladek prigrizek.

Za pripravo pirinega kru-
ha potrebujemo: 400 g piri-
ne moke, 400 g kefirja, 0,5 
dl mlačne vode, 1 vrečko su-
hega kvasa, 1 žličko soli.

Kefir segrejemo do mlač-
nega. Pirino moko večkrat 
presejemo. Primešamo ji 
suhi kvas in prelijemo z 
mlačnim kefirjem in vodo. 

Vse skupaj s pomočjo ku-
halnice premešamo, da do-
bimo enotno zmes. Doda-
mo žličko soli in vse skupaj 
še enkrat dobro premešamo. 
Nastala bo lepljiva zmes, ki 
bo delovala tako, kot da pot-
rebuje še dodatek moke. Do-
bljena zmes ni ne tekoča in 
ne kot pripravljeno testo za 
klasični kruh – prav je tako. 
Zmes razporedimo v manj-
ši podolgovat pekač. Pokrije-
mo s čisto kuhinjsko krpo in 
pustimo vzhajati eno uro in 
pol. Pečemo v pečici, ogreti 
na 170 °C, približno 40 mi-
nut. Kruh vzamemo iz peči-
ce in ga poškropimo z nekaj 
kapljicami vode. Pokrijemo 
ga s kuhinjsko krpo in pus-
timo, da se ohladi.

Nasvet: Namesto suhe-
ga kvasa lahko uporabimo 
tudi polovico kocke svežega 
kvasa. Postopek ostane isti, 
le da sveži kvas nadrobimo 
med moko.

Za pripravo cimetovih 
polžkov potrebujemo: 1 
zavitek listnatega testa, 1 

skodelico rjavega sladkorja, 
cimet.

Listnato testo na tanko raz-
valjamo. Potresemo ga z rja-
vim sladkorjem in cimetom. 
Zvijemo ga z obeh strani ter 
ga narežemo na približno 
za prst debele dolge polžke. 
Polžke polagamo na pekač, 

obložen s papirjem za peko, 
in pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, 5 do 10 minut.

Nasvet: Včasih se zgodi, 
da nam ostane kakšen list 
ali odrezek listnatega testa. 
Da bomo vse koristno pora-
bili, iz tega naredimo cime-
tove polžke.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: cvetačna kremna juha, polnjeni lignji, ocvrt 
krompirček, motovilec z rukolo v solati, skutni narastek z ja-
bolki; večerja: bučke s kislo smetano in jajci, jogurt
Ponedeljek – kosilo: krompirjeva enolončnica z jušno zelenja-
vo, polpeti iz ovsenih kosmičev, zelena solata z jajci in koruzo; 
večerja: mlečna kaša s slivami, mleko
Torek – kosilo: jajčni kropček, zdrobovi cmoki s skuto, kompot 
iz suhega sadja, drobno pecivo; večerja: krompirjevi žganci s 
čebulo in ocvirki, bela kava
Sreda – kosilo: korenjeva juha z ovsenimi kosmiči, debeli ma-
karoni po neapeljsko, zelena solata s fižolom, slano pecivo; 
večerja: omlete s špinačo, opečenec, jogurt
Četrtek – kosilo: prežganka, porova zloženka (musaka) s 
krompirjem in sirom, radič z jajci v solati; večerja: rižev na-
rastek, sadni sok
Petek – kosilo: čebulna juha s popečenim kruhom in sirom, 
osliči po dunajsko, blitva s krompirjem po dalmatinsko, me-
lona; večerja: ajdov kruh z orehi, maslom in medom, mleko
Sobota – kosilo: narastek iz ohrovta, sira in jajc, kitajsko zelje s 
krompirjem, bučnim oljem in česnom, makove rezine; večerja: 
paprikaš z jajčevci, lepinje, ocvrtki iz banane s skuto

Bučke s kislo smetano in jajci

Potrebujemo: 50 dag bučk, 1 čebulo, 1 dl kisle smetane, 2 jajci, 
sol, poper, peteršilj.
Na olju prepražimo čebulo, dodamo na liste narezane bučke in 
jih pražimo, dokler se ne zmehčajo. Jed posolimo in zalijemo 
s kislo smetano, ki smo jo razžvrkljali z jajci in začimbami. 
Zapečemo z obeh strani.

Jajčni kropček (stara knapovska jed, skromna juha 
iz zasavskih revirjev)

Potrebujemo: star kruh ali žemlje, 1 jajce, mast za cvrtje, krop.
Kruh narežemo na kocke in dodamo jajce. Premešamo in 
ocvremo na masti. Vse skupaj zalijemo s kropom, posolimo 
in ponudimo.

Debeli makaroni po neapeljsko

Za 4 osebe potrebujemo: 40 dag kratkih votlakov ali podobnih 
testenin, 2 pesti sveže bazilike (ali žličko suhe), majaron, 2 
stroka česna, 2 žlički oljčnega olja, malo sveže mete, 1 pekoč 
feferon, 5 dag naribanega ovčjega sira, 5 dag skute, sol in 
poper.
V veliko vode skuhamo testenine »al dente«. Vse dišavnice 
in česen damo v veliko ponev na segreto olje, dodamo tudi 
nasekljan feferon. Odcejene testenine vsujemo v ponev, potre-
semo s sirom in z razmešano skuto, nad ognjem vse temeljito 
premešamo in vroče ponudimo.

Mojca Logar

Od 16. do 25. marca poteka 
na Slovenskem že dobro ute-
čena praksa, teden restavra-
cij. Vsak dan se vozim domov 
mimo vrhunske restavracije, 
kjer je parkirišče pogosto polno, 
ob tednu restavracij pa je na-
bito polno. Iskreno povedano 
najraje jem doma. Ker vem, 
kaj jem, ker mi to ne vzame ve-
liko časa, ker kuhamo vsi dru-
žinski člani, ker velika družina 
preprosto kuha doma. In ven-
dar opazujem oglasno desko 
gostilne, mimo katere se vozim. 
Vsakič nekaj novega, svežega, 
zelo pogosto domačega. Ves čas 
oglašuje večerjo 'na zajli'. Tega 
ne bom poskusila. Ob vožnji 
z žičnico mi je pogosto slabo 
brez večerje, kaj šele, da bi jed-
la, četudi bi opazovala polno 
luno ali sončni zahod. 

Lanskoletni obisk tedna re-
stavracij je bil nadvse uspešen. 
Kaj to pomeni? Znala sem po-
vedati, kaj so nam pripravili, 
in celo mi je nekaj podobnega 
uspelo pripraviti doma. V peki 
papirju so nam servirali ajdovo 
kašo kot neko podlogo, povrhu 
pa file postrvi v marinadi. Vse 
to so posamično zavili v peki 
papir in spekli. Postregli so kar 
na leseni deski. Takoj naslednji 
dan sem to poskusila pripraviti 
doma in je uspelo. Tako sem 
dobila nov recept tudi za pri-
mer, kadar imamo v hiši goste, 
saj je spečeno hitro, naredi se 
enostavno, pa vendar je neko-
liko drugače. Ko je Janez še 
delal v poslovnem svetu, je imel 
veliko kosil in sprejemov. Ob 
prihodu domov smo ga vedno 
spraševali, kaj so jim postreg-
li. Največkrat je odgovoril: ne 
znam povedati, nekaj zelo 
finega. In vedno je dodal, da 

vseh teh finih jedi ne zamenja 
za domačo juho, domač kruh 
in za to, da je z nami. 

Na poslovnih večerjah je vse 
lepo, pa vendar vsi vemo, zakaj 
smo tam. Kadar smo v hotelih, 
nam morda prvi hip res ustre-
za samopostrežna restavra-
cija. V naslednjem trenutku 
pa veš, da kupujejo pri poceni 
dobaviteljih, to ni domača ze-
lenjava, tudi kruh ni domač, 
jogurti niso iz senenega mleka, 
kokoši ne uživajo sončne svet-
lobe, kakšna so torej jajca in vse 
drugo. Znanci so bili na tednu 
restavracij v soboto na Štajer-
skem. Trije so jedli ribji meni, 
eden pa mesnega. Dvema od 
okuševalcev ribjih specialitet 
je bilo slabo. Malokdaj nam je 
po domači hrani slabo. To ni 
pravilo in vendar je vse skupaj 
malo čudno. V mnogih resta-
vracijah se pohvalijo z doma-
čimi sestavinami, nudili bodo 
regrat, bio motovilec, domače 
sokove, kruh iz domače moke. 
Mar nimamo tega vsak dan 
doma? 

Mislim, da je zavedanje o po-
menu lokalne hrane vedno več-
je. Želim videti živali, katerih 
mleko pijem, pri jajcih vpra-
šam, ali kokoši vidijo kaj sonca. 
Sadjar, pri katerem včasih ku-
pim sadje, pravi, da so zaradi 
lanske pozebe letos jabolka res 
dražja. Vendar nihče ne tarna 
o ceni, vsi govorijo, kako so ja-
bolka v supermarketih kašasta 
in so čudnega okusa. Tudi 
pozeba ima torej smisel – da 
bomo cenili domače. In ravno 
to je naše bogastvo. Občutek, 
da raje jemo manj, pa tisto ka-
kovostno, je vedno bolj domač. 
To opazijo tudi tujci.

Teden restavracij
Janez Logar

Včasih je v naši družini tako 
čudno. Pogosto je zelo hudo. 
Ne vem, kako je vama, meni 
ni dobro. Vzdušje je napeto, 
nikoli ne vem, pri čem sem, 
kako bomo šli spat. Ali bom 
morala iti sama, me bo kdo 
pospremil do postelje? Najhuje 
je, ko se vidva prepirata. Mami, 
ti vpiješ na atija, ati te miri, ti 
še bolj znoriš. Ali nista skupaj, 
ker se imata rada? Zakaj, ati, 
včasih spiš na kavču in zjut-
raj mamici ne rečeš niti dobro 
jutro? Zakaj se pogovarjaš le z 
menoj, za mami pa se ne zme-
niš? To mi ni všeč. Gledam in 
premišljujem, kaj naj storim, 
kaj naj rečem, kam naj grem, 
samo da bo že enkrat konec 
vajinega vpitja in obtoževanja. 
Tako čudne besede govorita. 
Zakaj me ne vidita, kako mi je 
hudo? Komu naj povem, da je 
naša hiša zelo lepa od zunaj, 
znotraj pa je nevzdržno in za-
dušljivo? Komu naj povem, da 
je naš avto lep navzven, ko pa 
gremo na morje, smo tri ure 
tiho? Zrak v avtu je kar gost 
od napetosti. Ali sem jaz kriva 
za to vzdušje? Ne vem, ali je v 
vseh družinah tako. Morda bi 
me razumela moja vzgojitelji-
ca, vendar me je preveč sram, 
da bi govorila o tem, kar gleda-
jo in poslušajo naše stene.

Spet drugič se stiskata, polju-
bljata in mene niti ne opazita. 
Takrat bi bila rada med vama. 
Zakaj me ne povabita medse, 
v svoj objem? Ali nismo druži-
na? Kupujeta mi igrače, jaz se 
nočem pogovarjati in stiskati z 
igračami. Hočem vajino toplo 
besedo. Želim, mami, da me 
objameš, pobožaš z mirnimi in 
ljubečimi očmi. Nočem poslu-
šati, da je ati slab, nočem poslu-

šati, da obžaluješ skupno živ-
ljenje z mojim atijem. Nočem 
tega poslušati. On je moj ati in 
neizmerno ga imam rada. In 
tebe tudi. Iz vaju sem zrasla in 
želim pripadati vama. Obema. 
Vidva sta zame najpomemb-
nejša človeka na tem svetu. 
Ker sta oba veliko hodila v šole, 
morata biti zelo pametna. Oba 
imata zelo odgovorni službi, 
torej sta zelo sposobna. Doma 
se vedeta kot dva volkova. Če 
sta drugje dobro, doma pa ne, 
sem potem jaz problem? Tako 
majhna sem in sem že problem. 
Ja, zagotovo je nekaj narobe z 
menoj. Nekaj mora biti narobe 
z menoj, da se vidva prepirata. 
Da – zaradi mene se prepirata. 
V prepirih me tudi omenjata. 
Torej sem slabo bitje. Jaz se tru-
dim po svojih močeh, da bi vaju 
razveselila. Nisem uspešna. Le 
kaj in kje sem tako »zamoči-
la«? Kdaj? Jaz sem kriva za 
situacijo doma, jaz sem slaba, 
jaz nisem vredna, da sem se 
vama rodila, jaz nisem zažele-
na. Še bolj bom pridna v vrtcu, 
kasneje v šoli, morda me bosta 
opazila, da sem dobra hčerka 
in da se bosta nehala prepira-
ti. Vse igrače bom pospravljala, 
zvečer bom tiho šla spat, samo 
da vaju ne bom motila. Samo-
ta ni prijetna, vendar vama 
bom ugodila, postala bom ne-
vidna. To, da sem sama, to, 
da sem kriva za vajine prepire, 
to, da sem jaz slaba – to tako 
neizmerno boli, da ne morem 
opisati. Boli in ne neha boleti. 

Sram, krivda, samota. Punč-
ka bo vse življenje podoživljala 
te občutke. Starši, kje smo?

Vajini prepiri

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 21. 3.
17.00, 21.10 TOMB RAIDER
21.20 JAZ, TONYA
21.35 DVOJNI LJUBIMEC
16.10 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
19.30 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
15.30, 17.30, 19.10 MARIJINA ZEMLJA
19.00 NAJVEČJI ŠOVMEN
15.20 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
17.40 ZADNJI LEDENI LOVCI

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 21. 3.
17.30, 20.00 TOMB RAIDER
18.40, 21.00 TOMB RAIDER, 3D
16.20, 21.15 JAZ, TONYA
15.30, 17.15 LEO DA VINCI: 
MISIJA MONA LISA, sinhro.
18.20 ODPADNIKI

18.00, 20.40 RDEČI VRABEC
20.30 DRUŽABNI VEČER
16.10 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
15.40 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 3D, 
sinhro.
19.10 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
16.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 23. 3.
19.00 OGNJENI OBROČ: VSTAJA

Sobota, 24. 3.
16.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
18.00 POLNOČNO SONCE
20.00 ISMAELOVI DUHOVI

Nedelja, 25. 3.
16.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 3D, 
sinhro.
18.00 OGNJENI OBROČ: VSTAJA
20.00 ŽAREK V SRCU

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 20. marca
19.30  Osrednja prireditev ob prazniku Občine Jesenice

Sreda, 21. marca
19.30  Svetlana Makarovič: KDOR GLEDA LJUDI SKOZI MAČJE OČI

Četrtek, 22. marca
20.00  BRADE (komedija)

GLEDALIŠKI SPORED

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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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. Sestavil: B. F.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
20. 3. 

-3/3 °C

Nedelja 
25. 3.

-1/6 °C

Sreda 
21. 3. 

Četrtek
22. 3. 

Petek
23. 3. 

Sobota
24. 3.

-4/4 °C -6/5 °C -5/6 °C -3/7 °C

Ponedeljek 
26. 3.

Torek
27. 3.

Sreda
28. 3.

Četrtek
29. 3.

0/7 °C 2/8 °C 2/11 °C 3/13 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

20. 3. tor. Srečko 6.05 18.14

21. 3. sre. Benedikt 6.03 18.16 

22. 3. čet. Vasilij 6.02 18.17           

23. 3. pet. Jože 6.00 18.18

24. 3. sob. Gabrijel 5.58 18.20

25. 3. ned. Minka, materinski dan 5.56 18.21

26. 3. pon. Maksima 5.54 18.22

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.   

Škofja Loka – V Sokolskem domu v Škofji Loki se bo ta teden 
zvrstilo več prireditev. Sinočnjemu dobrodelnemu koncertu 
Tria Ardea danes ob 17. uri sledi Pozdrav pomladi Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Škofja Loka in Društva upokojencev 
Škofja Loka. Jutri, 21. marca, ob 18.30 bo koncert mladinskih 
pevskih zborov Pojte, pojte vsi ljudje v organizaciji OŠ Cvetka 
Golarja. V petek, 23. marca, ob 19. uri bo kulturno društvo Pevski 
zbor Lubnik pripravilo tradicionalni koncert Generacije pojejo. 
V nedeljo pa bo občinska prireditev ob materinskem dnevu. 

Vrsta prireditev v Sokolskem domu

Bližajo se parlamentarne voli-
tve. Pojavljajo se nove stranke, 
stare se skušajo obdržati na 
sceni. Za izid bo pomembna 
udeležba volivcev. Do zdaj je 
bilo tako, da se je volitev ude-
ležilo vedno manj ljudi. Po 
mojem mnenju ne bi nikoli 
dobili svoje države Slovenije, če 
bi na plebiscit prišlo manj kot 
petdeset odstotkov ljudi, pa še 
tisti bi večinsko glasovali proti. 
Zdajšnje stanje bi primerjala z 
načinom, ko bi starši (volivci) 
težko pričakovanega otroka 
(državo) negovali dve leti, po-
tem pa bi nebogljenčka prepus-
tili v milost in nemilost otroku 
sovražnim silam, da ga vzga-
jata ulica in globoka država. 
Saj bi ga vmes lahko vrnili na 
pravo pot, a za to ni bilo ne vo-
lje ne časa ne zanimanja. Zato 

Vlada apatija

PREJELI SMO

po 28 letih vladata apatija in 
pišmeuharstvo. Mladi starši in 
njihovi otroci naj se zavedajo, 
da je njihovo življenje odvisno 
od njih samih, ne pa od partije 
ali mafije, ki vedno bolj obvla-
duje državo. Oni bodo morali 
vračati milijarde javnega dol-
ga. Strokovnjaki že svarijo, 
da ni več daleč nova svetovna 
recesija. Tisti kmet pa, ki je 
spravil kmetijo na boben, je še 
nikoli ni potem spet rešil. Kdor 
pa hoče, da ostane pri nas vse 
po starem, od razbohotene 
birokracije, kolapsa javnega 
zdravstva, sodstva, obrambe 
itd., naj ostane doma. Potem 
naj se ne čudi, če bo država 
pristala na dnu. Že Cankar je 
vedel: Narod si bo pisal sodbo 
sam! Sicer pa ima človek obču-
tek, da je cel svet znorel.

Julijana Gartner,  
Selca

Janez Kuhar

Kranj – Društvo za zdravje 
srca in ožilja Slovenije, Po-
družnica za Gorenjsko, je 
pred nedavnim v Zdravstve-
nem kotičku Mestne knji-
žnice Kranj pripravilo delav-
nico Stres in zdravje. Dobro 
obiskano delavnico je vodila 
mag. Tjaša Šubic, dr. med., 
specialistka interne medici-
ne, ki je dejala, da stres lah-
ko povzroča pri ljudeh fizič-
ne in psihične posledice, ki 
se odražajo v slabši kakovo-
sti življenja, vpliva pa lah-
ko tudi na pojavljanje bolez-
ni, kot so tesnobnost, depre-
sivnost, nemir, srčno-žilna 
obolenja, bolečine v raznih 

predelih telesa ... Obstajajo 
številni dejavniki, ki pripo-
morejo k stresu, vsak posa-
meznik pa se nanj drugače 
odziva. Bolezni, težave v za-
konu, ločitve, brezposelno-
st, strogi delovni pogoji, pre-
visoko zadani cilji, kariera – 
vse to so primeri, ki povzro-
čajo kronično obliko stresa. 
Da nam stres ne bi škodil na 
čustveni, psihološki in fizič-
ni ravni, se moramo naučiti 
nanj bolje odzvati. Morda je 
za uspeh potrebno le, da se 
bolje organiziramo ali nau-
čimo bolje komunicirati.

Po delavnici so v zdra-
vstvenem kotičku potekale 
meritve krvnega tlaka, slad-
korja in holesterola. 

Dobro obiskana delavnica 
o stresu

Udeleženci delavnice Stres in zdravje, ki jo je vodila  
Tjaša Šubic.

Škofja Loka – V petek, 23. marca, ob 19. uri bodo v Škofji Loki 
namenu predali pasijonsko sobo. Ta se nahaja na središčni 
lokaciji sredi mestnega jedra, na Mestnem trgu 42 (v Thalerjevi 
hiši), in bo osrednji informacijsko-predstavitveni prostor Ško-
fjeloškega pasijona. Na stene pasijonske sobe se bodo pod-
pisovali sodelujoči na dosedanjih uprizoritvah Škofjeloškega 
pasijona od leta 1999 do 2015. Vse, ki se petkovega odprtja in 
podpisovanja ne bodo mogli udeležiti, pa k podpisu vabijo v 
času uradnih ur turistične pisarne Turističnega društva Škofja 
Loka, in sicer: v ponedeljek, torek in sredo od 9. do 15. ure, v 
četrtek in petek od 9. do 17. ure in v soboto od 9.30 do 12.30. 

Gradijo živo pasijonsko skupnost
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Janez Kuhar

Cerklje, Vodice – V petek so 
pred Hišo stare trte na ma-
riborskem Lentu pripravi-
li že 39. rez najstarejše trte 
na svetu. Trta še vedno rodi 
žlahtne sadove, iz njenega 
grozdja pa vsako leto na-
polnijo okoli sto steklenic 
vina. Prireditev je poteka-
la v družbi župana dr. An-
dreja Fištravca, mestnega 
viničarja Staneta Kocutar-
ja, vinske kraljice Sloveni-
je Katarine Pungračič in 
mariborske vinske kralji-
ce Kaje Šerbinek. Žametov-
ka oziroma modra kavčina, 
ki je s potrjeno starostjo več 
kot 400 let vpisana v Gu-
innessovo knjigo rekordov 
kot najstarejša trta na svetu, 
še vedno rodi žlahtne sado-
ve. Tudi letos je mesto Ma-
ribor poklonilo v dar cepi-
če stare trte drugim krajem 
doma in po svetu, letos so 
tako cepiči romali v Črno 
goro, Romunijo, Avstrijo 
in na Hrvaško. 

Cepič Stare trte sta v petek 
prejeli tudi občini Cerklje 
na Gorenjskem in Vodice. 
Prvi cepič sta prevzela žu-
pan Franc Čebulj in Dane 
Novak, ki upravlja rojstno 
hišo gledališkega igralca, 
pesnika, pedagoga in reži-
serja Ignacija Borštnika. Po 
Borštniku se že več kot pol 
stoletja imenuje gledališki 
festival v Mariboru Borštni-
kovo srečanje. »Marsikdo 
pa ne ve, da je bil Borštnik 
rojen v Cerkljah na Gorenj-
skem, kamor potuje tudi ce-
pič najstarejše trte,« je pove-
dal Dane Novak. »Mi svoje-
ga vina nimamo, imamo pa 
zato dobro vodo. Od letos 
naprej pa bo drugače, ko bo 
na vrtu Borštnikove rojstne 
hiše začela rasti žlahtna 
trta«. Številne prisotne je 
pozdravil tudi cerkljanski 
župan Franc Čebulj in jih 
povabil, da obiščejo Cerklje 
in si med številnimi zna-
menitostmi ogledajo tudi 
Borštnikovo rojstno hišo. 
V imenu Občine Vodice pa 

je cepič prevzel župan Aco 
Franc Šuštar. Povedal je: 
»Pred 120 leti zgrajeno šol-
sko poslopje smo temeljito 
obnovili, v njem sta sedaj 
knjižnica in občinska upra-
va. Želimo, da bo pročelje 

častitljive hiše krasila po-
tomka vinske trte z Lenta. 
Počaščen sem, da se občina 
Vodice z današnjim dnem 
pridružuje prejemnikom 
potomke vinske trte z Len-
ta.« Letos so cepiče prejeli 

grad Prem v Ilirski Bistrici, 
postavitelj največjega klo-
potca na svetu Stanko Hab-
janič s Kajžarja, mariborski 
izobraževalni center Pira-
mida in Zavod Marianum 
iz Veržeja. 

Trta z Lenta tudi v Cerklje in Vodice
Cepič stare trte z mariborskega Lenta sta na slovesnosti ob rezu najstarejše trte minuli petek prejeli tudi gorenjski občini  
Cerklje in Vodice.

Letošnji prejemnici cepičev najstarejše trte na svetu sta tudi občini Cerklje na Gorenjskem in 
Vodice. Na sliki od leve: Dane Novak ter župana Franc Čebulj in Aco Franc Šuštar.

Tržič – Od 26. februarja do 2. 
marca je v Vrtcu Tržič potekal 
redni letni vpis novincev za 
novo šolsko leto 2018/2019. 
Vrtec Tržič je za vstop s pr-
vim septembrom prejel 158 
vlog, od tega za prvo sta-
rostno obdobje 76 vlog, za 
drugo starostno obdobje pa 
58 vlog. Za vstop po prvem 
septembru je prispelo 24 
vlog. Prvi rezultati kažejo, da 
bodo lahko sprejeli vse vpi-
sane otroke iz rednega vpisa. 

V Vrtec Tržič naj bi 
sprejeli vse otroke

Podbrezje – Pri dobrodelni 
akciji podbreške potice so 
združili moči Rotary klub 
Tržič Naklo, Kulturno dru-
štvo Podbrezje in Društvo 
upokojencev Naklo. V petek 
bo strokovna komisija v Kul-
turnem domu v Podbrezjah 
ocenjevala potice podbreških 
gospodinj, v soboto ob 19. 
uri pa bo v Pirčevem domu 
dobrodelna dražba potice; 
organizator bo poleg sedem-
najstih potic pripravil še prav 
toliko drugih slaščic in peko-
vskih izdelkov podbreških 
gospodinj. Cilj dražbe je 
pomagati invalidu, ki težko 
shaja s pokojnino, in mlade-
mu nadobudnemu šolarju pri 
nakupu harmonike. 

Dobrodelna dražba 
podbreške potice
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Glavni kuhar, kuhar, natakar m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Village 
Bled išče nove sodelavce in sodelavke za uresničevanje svoje vizije. Plantea, d. o. o., 
Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 13. 4. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec m/ž (Šenčur) 
Podjetje Hovercraft, d. o. o., je inovativno proizvodno podjetje, ki v svoje vrste vabi 
več proizvodnih delavcev. Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 1, 4208 Šenčur. Prija-
ve zbiramo do 13. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik C- in E-kategorije m/ž (Kranj) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izpit C- in E-kategorijo ter koda 95, najmanj 3 
leta izkušenj v mednarodnem transportu, zaželeni ADR-izpit, ni pa pogoj. Štempi-
har, d. o. o., Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 7. 4. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Specialist za zaloge m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: organiziranost, strukturiranost in sistematičnost, izrazito natančno 
osebo in občutek za red in urejenost, veselje do dela s številkami, pozitivno narav-
nanost, pripravljenost za sodelovanje in odprto komunikacijo, poznavanje proce-
sov in načina dela v velikem skladišču, najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju 
skladiščenja ali planiranja ... Kuehne + Nagel, d.o.o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. 
Prijave zbiramo do 22. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar m/ž (Zgoša, Begunje) 
Izbrani kandidat bo zadolžen za: montažo in vgradnjo pohištva v proizvodnji plo-
vil, izvajanje montažnih mizarskih, tesarskih in drugih tehničnih del. SVP Avio, d. o. 
o., Sv. Peter 2, 6333 Sečovlje. Prijave zbiramo do 14. 4. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Vodja računovodstva poslovne skupine m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Iščemo dinamičnega kandidata z visoko mero radovednosti in komercialne narav-
nanosti do dela. Kandidat mora imeti visoko sposobnost za reševanje problemov 

in odlične komunikacijske sposobnosti. Imeti mora močne organizacijske sposob-
nosti ter izkušnje z vodenjem projektov. Euro Plus, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 
Šenčur. Prijave zbiramo do 18. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik vzdrževanja m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj končano V. stopnjo izobrazbe, smer: strojna ali mehatroni-
ka, zaželene so delovne izkušnje s področja vzdrževanja, niso pa pogoj za zaposli-
tev; zaželeno je znanje angleškega jezika, poznavanje računalniških sistemov (Win-
dows, MS Office). Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 18. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Delo bo obsegalo predvsem: pripravo in obdelavo materiala, tiskanje zgornjih oblog 
smuči, sestavo smuči, končno obdelavo smuči. Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje 
na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 16. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Blagajnik-receptor m/ž (Kranjska Gora) 
Igralni salon Casino Larix v Kranjski Gori nudi zaposlitev za delovno mesto blagaj-
nik-receptor za določen čas. Hit Larix, d. d, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. 
Prijave zbiramo do 15. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Lipnica, Kamnik) 
Opis del in nalog: diagnosticiranje in odpravljanje napak v delovanju strojev in linij, 
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem, 
nastavljanje strojev in naprav ter izvajanje vzdrževalnih del, izboljševanje produk-
tivnosti proizvodnje, optimizacija procesov. Delo poteka v dveh izmenah (po pot-
rebi v treh). Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 15. 
4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Zavarovalni zastopnik ali pomožni zavarovalni zastopnik m/ž (Tržič) 
Pričakujemo: srednješolsko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri (V. sto-
pnja), dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (pogoj pri 
zavarovalnih zastopnikih), vozniško dovoljenje B-kategorije ... Zavarovalnica Tri-
glav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 3. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Blagajnik m/ž (Kranj) 
Vaš profil: IV. stopnja izobrazbe, delovne izkušnje na področju dela pri blagajni, ob-
vladanje dela z računalnikom, odgovorno in lojalno obdelovanje zaupnih podat-
kov, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, občutek za delo z ljudmi, fleksi-
bilnost. Obi, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 3. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: končano poklicno izobrazbo IV. stopnje, komunikativnost, fle-
ksibilnost in osebno urejenost, smisel za delo s kupci, timski duh in pozitivno narav-
nanost. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
31. 3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

OBVESTILA

Plačilo članarine PZS za leto 2018
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da bo zara-
di odsotnosti Olge Pavlin v sredo, 21. marca, ne bo možno 
plačati članarine PZS za leto 2018. V času uradnih ur bo pi-
sarna društva odprta samo za plačilo planinskega izleta na 
Dugi otok. Članarino bo možno poravnati v času uradnih ur 
društva od naslednje srede, 28. marca.

KONCERTI

Generacije pojejo
Škofja Loka – V petek, 23. marca, bo ob 19. uri v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma v organizaciji Kulturnega društva 
Pevski zbor Lubnik koncert Generacije pojejo 2018. Poleg 
pevcev Pevskega zbora Lubnik bodo nastopili še: otroci iz Vrt-
ca Škofja Loka, otroški pevski zbor OŠ Ivana Groharja Škofja 
Loka, mladinski pevski zbor OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 
ter MePZ Vrelec – zbor Društva upokojencev Škofja Loka.

PRIREDITVE

Zaključek projekta Berem, berem ...
Škofja Loka – V prostorih OŠ Škofja Loka Mesto bo v četr-
tek, 22. marca, ob 10.10 zaključek projekta Berem, berem 
... Učenci 3. razredov, ki so sodelovali v projektu, si bodo 
ogledali gledališko predstavo Kekec in Pehta. 

Dan črnega teloha
Bled – Naravoslovno društvo Bled vabi na osmi Dan črnega 
teloha, ki bo v soboto, 24. marca. Zbor bo ob 9. uri ob jeze-
ru pri stopnicah pod Vilo Bled, od koder se boste povzpeli 
na grad in si ob poti ogledovali in spoznavali drevesne in 
grmovne vrste. Na gradu bo v Viteški dvorani čakal član 
društva in ljubiteljski fotograf Matjaž Mazi in zbrane s slika-
mi popeljal na Malto.

Ob materinskem dnevu
Šmartno pri Cerkljah – Dramska skupina Pod stražo ob pra-
zniku vseh mam vabi na prireditev z otroško igrico in kul-
turnim programom, s katero želijo razveseliti varovance in 
osebje doma. Prireditev bo v četrtek, 22. marca, ob 16. uri v 
Domu Taber.

Poženik – V petek, 23. marca, ob 17. uri Dramska skupina 
Pod stražo vabi v Dom krajanov Poženik, kjer bo potekala 
prireditev v počastitev materinskega dneva. S kulturnim pro-
gramom in igrico bi radi razveselili tudi vse druge krajane, 
zato vse prisrčno vabijo.

Polka je ukazana
Tržič – V nedeljo, 25. marca, Javni sklad za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava Tržič, ter Folklorna skupina Kara-
vanke ob 17. uri vabijo v Kulturni center Tržič na že tradicio-
nalno prireditev Polka je ukazana 2018 – Območno srečanje 
otroških in odraslih folklornih skupin Tržiča.

Predstavitev knjige Zdaj je čas – učenja ayahuasce
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi na 
Večer s knjižnico – predstavitev knjige Erike Oblak Zdaj je 
čas – učenja ayahuasce. Prireditev bo danes, v torek, 20. 
marca, ob 19. uri na Mladinskem oddelku Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka.

Predstavitev knjige Od talenta do uspeha
Žiri – V prostorih Krajevne knjižnice Žiri bo v četrtek, 22. 
marca, ob 19. uri predstavitev knjige Nenada Vladića Od ta-
lenta do uspeha. V knjigi so predstavljene zgodbe desetih 
znanih Slovenk in Slovencev.

Večer ljudskega petja
Milje – V četrtek, 22. marca, bodo ob 18. uri v Hiši čez cesto 
na Miljah prepevale ljudske pevke Predice iz Kamnika. Tako 
kot vedno bodo lahko z njimi prepevali vsi obiskovalci. Večer 
je posvečen tudi materinskemu dnevu.

Polfinale pesniškega turnirja
Jesenice – V petek, 23. marca, bo ob 18. uri v konferenčni 
dvorani Kolperna potekal prvi polfinale Pesniškega turnirja, 
na katerem se bo dvanajst pesnic in pesnikov pomerilo za 
šest mest v finalu. Prireditev bosta povezovala Zora A. Jurič, 
pobudnica turnirja, in Nino Flisar, urednik pri Založbi Pivec. 
Strokovna žirija bo razglasila štiri finaliste, dva pa bo z gla-
sovanjem izbralo občinstvo. Gost polfinalnega turnirja bo 
kantavtor Tadej Vesenjak.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 20. mar-
ca, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 21. marca, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 22. marca, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v petek, 23. marca, bo Brihtina pravljična 
dežela ob 10. uri.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale naslednje medgeneracijske dejavnosti: Medgene-
racijski center Kranj: 21. marca ob 16.30 predavanje Narav-
ni ritmi in delovanje le-teh v človeku, 22. marca ob 17.30 
Dednopravne pogodbe, 23. marca ob 17. uri predavanje Mi-
selni in duhovni svet starih kultur – Uganka zavesti; Cerklje: 
20. marca ob 17.30 tombola – TIC Cerklje, 21. marca ob 17. 
uri Naravno somatsko gibanje – OŠ Cerklje; Preddvor: 20. 
marca ob 9. uri delavnica Z dihanjem do boljšega zdravja 
– TIC Preddvor, ob 18. uri tarok – TIC Preddvor, 22. marca 
ob 16.45 Vadba za zdravo hrbtenico – Dom krajanov na Zg. 
Beli; Šenčur: 21. marca ob 17. uri Telovadba za vse gene-
racije – Športna dvorana ob OŠ Šenčur. Obvezne so pri-
jave po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@ 
luniverza.si.

PREDAVANJA

Pogovor o vrtnarjenju
Kranj – V Knjigarni Ognjišče na Koroški cesti 19 bo danes, 
20. marca, ob 19. uri Pogovor o vrtnarjenju. Pogovor avto-
rice knjig univ. dipl. agr. Jerneje Košar, ekološke vrtnarke, 
in ustanovitelja spletne aplikacije Posadi.si Tilna Blažice 
bo temeljil na vrtnarjenju in predstavitvi spletne aplikacije 
Posadi.si. Govorila bosta o temah, kot so: Preveč ali pre-
malo gnojil – posledice so enake oz. kako pravilno gnoji-
mo; Zakaj je prekopavanje tal pljuvanje v lastno skledo; Kaj 
moramo narediti, da ne bomo celo sezono vihteli motike in 
rahljali trde skorje; Ali je zalivanje v vročini res vsakodnev-
na nuja – kako pravilno zalivamo; Pleveli na vrtu, težava, ki 
jo rešimo samo z enim dejanjem; Kdo so skrivnostni po-
močniki na vrtu. Vse to pod sloganom Ekološki vrt je tudi 
lep vrt.

Adijo blokade! Čas je za boljše življenje
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi jutri, v sredo, 21. marca, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Adijo blokade! Čas je za boljše življenje. Pre-
davanje bo vodil Gregor Šikman, intuitivni zdravilec, astro-
log in učitelj metod samopomoči, potekalo pa bo v prostorih 
Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu). 

www.gorenjskiglas.si

pogovor
KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, 
prof. dr. Bojan Knap, dr. med. spec., 
Stojana Vrhovec, viš. med. sestra
sreda, 21. 3., ob 18. uri, 
v Zdravstvenem kotičku v II. nadstropju

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

potopis 
5.000 KM PEŠ S PARTNERKO, 
BREZ DENARJA
Gregor Kelt
sreda, 21. 3., ob 19.00, v dvorani
pogovor
HOSPICKAFE – 
PREMAGOVANJE NAJTEŽJIH IZZIVOV
Slovensko društvo hospic, 
Tatjana Štular, Peter Markič 
petek, 23. 3., ob 19.00, v dvorani
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loškem glasu 
27. februarja 2018, je bila NAMA, D. D., LJUBLJANA, ki  trem iz-
žrebancem za pravilno rešitev križanke poklanja praktična da-
rila – komplet dveh Svilanitovih brisač. Ti nagrajenci so: Tanja 
Palja iz Škofje Loke, Minka Prevodnik iz Radovljice, Antonija 
Trpin s Kališ v Selški dolini. Nagrajenci prevzamejo nagrade v 
veleblagovnici NAMA, Kapucinski trg 4, Škofja Loka. Čestitamo.

OSMRTNICA
Prišla bo pomlad, na delo vabila,
ne bo te zbudila.
Z nami bo jokala, z nami šepetala
bo tvoje ime.
Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni bomo, ker si bila.

Sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni v 74. letu od nas 
poslovila naša draga žena, mama, babica in prababica

Kristina Tinka  
Zaplotnik
iz Kranja

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 21. marca 2018, ob 15. uri na 
kranjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje 
v poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA

V 86. letu se je poslovila naša draga mama, teta, babica in prababica 

Ivana Humič
roj. Semen, z Mlake pri Kranju

K zadnjemu počitku jo bomo pospremili v četrtek, 22. marca 2018, ob 15. uri  
na pokopališču na Kokrici. Žara bo na dan pogreba v poslovilni vežici na  

pokopališču na Kokrici od 10. ure dalje.

Vsi njeni

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERO v Kranju/Planina, s 1. 
4. 2018, tel.: 041/665-738 18000965

V BLIŽINI Radovljice – v Kamni Gorici 
oddam delno opremljeno 1-SS, lahko 
za daljši čas, tel.: 051/208-844 
 18000905

HIŠE
KUPIM

HIŠO v Kranju ali širši okolici, tel.: 
070/391-822 18000967

NAJAMEM

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

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

OLIMJE – pred sezono oddam 
apartma, damo 25 EUR/dan, 5 kart 
- celodnevno hotelsko kopanje, tel.: 
030/619-628 
 18000983

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

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

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO karamboliran, tudi totalka, slab-
še ohranjen ali v okvari, od 2005 letni-
ka 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

TEHNIKA
PODARIM

KOPIRNI stroj, tiskalnik in skener v 
enem, s priključki, tel.: 031/316-511 
 18000966

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, tel.: 040/285-
433 18000975

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
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18000963

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

PAPAGAJ kakariki, star 4 mesece, 
cena 20 EUR, ali menjam za 3 samičke 
skobčevk, mlade, tel.: 041/840-792  
 18000982

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BOČNO kosilnico za Tomo Vinkovič, 
tel.: 041/724-123 18000968

KUPIM

LESENA kolesa za cizo – kimpež, tel.: 
041/361-100 18000927

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

PRIDELKI
PRODAM

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

OCVIRKE, svinjsko mast, vložene ku-
mare, tel.: 041/545-204 18000964

OČIŠČENE zamrznjene gobe jurčke, 
ugodno, tel.: 041/220-856 18000962

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

KUNCE orjaški liseci, težki 7 kg, tel.: 
041/724-123 18000969

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, breje teličke simentalke, limuzin 
breje 6, 5 in 4 mes., tel.: 031/699-
145  
 18000978

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 7 dni ali 
200–400 kg, tel.: 041/271-294 
 18000960

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 18000979

OSTALO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možna 
dostava in kupim bikca, starega 10–20 
dni, tel.: 04/25-71-084 18000971

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEM voznika kamiona kategorije C, 
15 T skupne nosilnosti, za prevoze po 
Sloveniji, lahko samo za pomoč. Da-
nilo Lipar, s. p., Lahovče 77, Cerklje, 
041/618-417 
 18000974

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

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

SEZONSKO zaposlimo moškega z 
veseljem do ročnega dela in dela s 
strojno kmetijsko ter vrtnarsko meha-
nizacijo. Možnost sklenitve rednega 
delovnega razmerja. TRG, d.o.o., Sp. 
Brnik 3, Cerklje, tel.: 041/273-341, 
info@trg-gregorc.com 18000941

ZA NAŠO ekipo iščemo proizvodnega 
delavca za tesarstvo v Čajni/Notschu, 
Avstrija. Plača po dogovoru. Veselimo 
se vašega klica +386/30-758-314, 
ga. Varga, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Celovec/Klagenfurt, 
Avstrija 
 
 18000883

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 18000733

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, 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

IŠČEM

VAS veseli delo z rastlinami, na sve-
žem zraku, na kmetiji v okolici Tržiča? 
Iščemo pomoč pri pridelavi solate, tel.: 
040/803-066  
 18000976

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

LIPOVE in jelševe deske ter vrtna 
kovinska vrata, tel.: 04/25-61-234, 
041/850-406 
 18000961

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 22. kroga – 18. 
marca 2018

10, 11, 20, 24, 28, 36, 37 in 2

Loto PLUS:
13, 18, 21, 23, 26, 27, 30 

in 32
Lotko: 0 3 2 2 2 2

Sklad 23. kroga za 
Sedmico: 1.470.000 EUR
Sklad 23. kroga za PLUS: 

260.000 EUR
Sklad 23. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO

                        + poštnina

EUR

Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17
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Anketa

Stane Meglič, Podljubelj:

»Že pred leti sem zaključil s 
spremljanjem politike. Je pa 
popolnoma vseeno, kdo je 
premier, saj nihče ne more 
ničesar spremeniti zaradi 
drugih stvari v ozadju.«

Maruša Šuštar, Kranj:

»Končno. To je bila ena naj
slabših vlad do sedaj, naredi
la je veliko škode, zato je bila 
Cerarjeva odločitev o odsto
pu nedvomno pravilna.«

Darko Dvojmoč, Kranj:

»Novica o odstopu me ni 
pretirano presenetila, mi
slim, da gre predvsem za 
predvolilne igrice, saj se je 
odstop zgodil le nekaj mese
cev pred volitvami.«

Šefik Horozović, Kranj:

»S politiko se res ne ukvar
jam kaj dosti, a mislim, da je 
bil Cerar v redu predsednik 
vlade, tako da mi je žal, da je 
odstopil. Mislim pa, da mu 
lahko ta poteza pomaga na 
naslednjih volitvah.«

Aleš Senožetnik

Prejšnji teden je zaznamova
la novica o odstopu predse
dnika vlade Mira Cerarja. V 
tokratni Glasovi anketi smo 
mimoidoče povprašali, kaj si 
mislijo o tej potezi.

Foto: Tina Dokl

O odstopu Mira 
Cerarja 

Emil Kutnjak, Kranj:

»Glede odstopa mu dam 
prav. Kaj pa se bo ukvarjal 
s strankami, ki ga peljejo 
žejnega čez vodo. Ali mu bo 
odstop prinesel kaj dodatnih 
glasov na volitvah, pa je tež
ko reči.«

info@g-glas.si
32 Gorenjski glas

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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ČETRTKI OB VODNJAKU

EKO TRŽNICA
Največja ponudba pridelkov s kmetij z EKO certifikatom v Kranju

DOMAČI IZDELKI
Ponudba zajema lokalne ekološke in biodinamične pridelke ter izdelke domače obrti 

KULINARIČNA DOŽIVETJA
Tedenska kulinarična ponudba lokalnih gostinskih mojstrov

 GLASBA IN DRUŽENJE
Zabava in druženje z ljudskimi godci in uličnimi glasbeniki

ZABAVA, DRUŽENJE, KULINARIČNA
DOŽIVETJA IN OKUSNI NAKUPI

VSAK ČETRTEK OD 16. DO 20. URE NA GLAVNEM TRGU V KRANJU
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Danes in jutri bo pretežno oblačno s krajšimi sončnimi ob
dobji. Jutri bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. 
V četrtek bo večinoma sončno, veter bo oslabel.

Vilma Stanovnik

Tržič – »Dolga je vrsta tr-
žiških športnikov, ki so hodi-
li na prizorišča olimpijskih 
iger, nikomur pred Žanom 
Koširjem pa ni uspelo, da bi 
stopil tudi na zmagovalne 
stopničke. Žanu je to uspelo 
kar trikrat, na treh olimpij-
skih igrah pa je bil med naj-
boljšimi šestimi na svetu. 
To je res izvrsten dosežek, 
še zlasti ker vemo, kakšne 
težave, zlasti zdravstvene, 
so ga pri tem spremljale. 

Meni pa se zdi še posebno 
pomemben zgled številnim 
mladim, ki spremljajo nje-
gove uspehe,« je ob čestit-
kah Žanu Koširju povedal tr-
žiški župan Borut Sajovic in 
dodal, da v Sloveniji ni kra-
ja, kjer bi se lahko pohvali-
li s kar 33 športniki, ki so se 
udeležili zimskih olimpij-
skih iger.

Prav tako kot mladim so 
uspehi Žana Koširja vzor in 
navdih tudi vsem drugim, 
kar je poudarila tržiška ob-
činska svetnica in poslanka 

Andreja Potočnik – ter se 
Žanu zahvalila za promoci-
jo Tržiča in Slovenije. Eden 
izmed predlogov za geslo tr-
žiškega turizma je tudi Kdor 
seje, ta Žan-je.

»Gotovo imamo tržiški 
športniki kar veliko pokaza-
ti in precej tega je videti tudi 
v našem smučarskem muze-
ju. Jaz pa sem se odločil, da 
kot nov eksponat podarim 
čelado, s katero sem osvojil 
bronasto medaljo v Južni Ko-
reji,« je povedal Žan Košir in 
ob spominih na nastope na 
olimpijskih igrah razmišljal 

tudi o novih načrtih. »Za zdaj 
se počutim bolje in to se mi 
zdi najbolj pomembno. Že 
nova sezona ponuja svetov-
no prvenstvo in tudi s tega 
tekmovanja še nimam zla-
te medalje. Veliko možnos-
ti za dokazovanje je tudi na 
tekmah svetovnega pokala in 
motivacije mi ne manjka,« je 
povedal Žan Košir, ki je pred 
kratkim postal tudi očka, saj 
je le nekaj dni po vrnitvi z 
olimpijskih iger dobil sina. 
»Seveda sem ponosnem in 
tudi v tej vlogi se dobro znaj-
dem,« je povedal Žan.

Medaljo pokazal Tržičanom
V petek popoldne je tržiškega olimpijca Žana Koširja sprejel domači župan Borut Sajovic, nato pa so 
mu v starem mestnem jedru čestitali tudi vsi drugi navijači, med katerimi je bilo največ domačinov iz 
Tržiča in okolice. Zaploskali so mu za novo olimpijsko odličje, Žan pa je zmagovalno čelado podaril 
Slovenskemu smučarskemu muzeju v Tržiču.

Žan Košir je čelado, ki bo dobila mesto v Slovenskem 
smučarskem muzeju v Tržiču, izročil Janiti Košir. / Foto: Tina Dokl

Za bronasto medaljo so Žana z aplavzom nagradili tudi 
zbrani na petkovem sprejemu v Tržiču, najbolj navdušeni 
pa so bili najmlajši. / Foto: Tina Dokl

Naklo – Občina Naklo in Osnovna šola (OŠ) Naklo vabita na 
prireditev ob materinskem dnevu v četrtek, 22. marca, ob 18. 
uri v telovadnici OŠ Naklo. Nastopili bodo učenci OŠ Naklo, 
mlajši otroški pevski zbor OŠ Naklo, plesna skupina Skokice, 
Folklorna skupina Podkuca  ter Eva Pirnat in Tina Veselinovič. 

Prireditev ob materinskem dnevu v Naklem

Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice so znova uvedli po
polno prepoved obiskov na vseh oddelkih. Razlog je ponoven 
porast števila obolelih za gripo in drugimi okužbami dihal, 
so sporočili iz bolnišnice. V letošnji zimi je sicer na nekate
rih oddelkih popolna omejitev obiskov veljala tudi skoraj ves 
januar in februar.

Popolna prepoved obiskov v jeseniški bolnišnici

Železniki – Jutri, v sredo, ob 18. uri bo v športni dvorani v 
Železnikih javna predstavitev projekta ureditve vodne infra
strukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov in 
izgradnje obvoznice mimo starega mesta. Projekt namreč pre
haja v fazo, v kateri se bodo na terenu začela dela, potrebna 
za pridobitev pravice graditi, kar je eden od pogojev za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Občanom želijo predstaviti predvi
dene ureditve, ekipo strokovnjakov, ki dela na projektu, in 
postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na predstavitvi 
bodo predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije 
RS za vode, Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Železniki. 

Predstavili bodo projekt poplavne varnosti


