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Nasprotujejo  
severni obvoznici
Civilna pobuda, ki nasprotuje 
grad nji severne obvoznice v Škofji 
Loki, zahteva odgovore na svoje 
pobude, na občini pa pravijo, da 
bodo odgovore dobili hkrati z vse-
mi drugimi pobudniki, ki so sode-
lovali v javni razpravi.
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KMETIJSTVO

Na večini kmetij letos 
»kade« nižji kot lani
Na veliki večini kmetijskih gospo-
darstev bo letos katastrski doho-
dek (KD) nižji kot lani, v letu 2020, 
ko bodo pri izračunu prvič upošte-
vali celotni izkazani KD, pa naj bi 
bil v povprečju tudi do dvakrat viš-
ji od lanskega.
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GG+

Orgličarji iz Sore 
Sorški orgličarji so slovenska po-
sebnost. Z učenjem igranja na or-
glice so začeli brez glasbenega 
predznanja, skupaj so več kot šest 
let, med njimi je skoraj petdeset 
let razlike, kot edini v Sloveniji pa 
imajo tudi podmladek, sestavljen 
iz osmih osnovnošolcev.
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GG+

Če delaš z veseljem, 
delaš dobro
Nuša Ekar in Božo Grlj s Primsko-
vega v Kranju sta partnerja v za-
sebnem življenju, pogosto pa se 
prepletajo tudi njune ustvarjalne 
poti na TV Slovenija. Skupaj sta 
pripravila že nekaj odmevnih do-
kumentarnih filmov.

18

VREME

Danes bo oblačno  
z občasnimi padavinami. 
Jutri bo večinoma sončno. 
V nedeljo bo zmerno do 
pretežno oblačno.

0/7 °C
jutri: večinoma sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj – »Ne, nikakor,« je Blaž 
Kujundžič v torek na kranj-
skem okrožnem sodišču od-
govoril na vprašanje zago-
vornika Dušana Csipöja, ali 
je želel 28. septembra lani 
okoli 7.30 ubiti škofjeloškega 
župana Miho Ješeta, ko ga je 
v bližini nekdanjega Tehni-
ka na Stari cesti v Škofji Loki 
zbil z avtomobilom. 60-letni 
Škofjeločan, ki so mu v torek 
začeli soditi zaradi poskusa 
uboja Mihe Ješeta, je v nada-
ljevanju pojasnil, da je pazil, 
da župana ne bi resneje po-
škodoval, svoje dejanje pa je 

označil kot protest proti sta-
nju v družbi, za katerega je 
po njegovem soodgovoren 
tudi škofjeloški župan. Viš-
ja državna tožilka Helga Do-
brin je po zaslišanju sodne 
izvedenke psihiatrične stro-
ke, ki je potekalo za zaprtimi 
vrati, sodnici Marjeti Dvor-
nik napovedala, da razmišlja 
o spremembi obtožnice v ko-
rist obtoženega. Ta se je na 
torkovi obravnavi tudi opra-
vičil Ješetu, ki je opravičilo si-
cer sprejel, čeprav se mu zdi 
vse nelogično. Segla sta si 
tudi v roke. Sojenje se bo na-
daljevalo in predvidoma tudi 
končalo 3. marca.

Tožilstvo Kujundžiču oči-
ta, da je skušal tega jutra žu-
panu vzeti življenje, saj je 
pospešil hitrost in z avtomo-
bilom trčil v Ješeta na kole-
su, ki je nato padel na vetro-
bransko steklo. Tudi tedaj 
obdolženi ni zmanjšal hitro-
sti, tako da je župan na av-
tomobilu ostal še približno 
30 metrov, preden je padel 
na tla. Župan se po mnenju 
tožilke lahko zahvali le sre-
či, da je ostal živ, a z zlomom 
ledvenega vretenca in ključ-
nice, s pretresom možga-
nov ter z nekaj manjšimi po-
škodbami.  

Loškega župana je zbil iz protesta
Škofjeločan Blaž Kujundžič, ki mu sodijo zaradi poskusa uboja škofjeloškega 
župana Mihe Ješeta, je na sodišču zatrdil, da ga ni nameraval ubiti, ampak 
ga le zvrniti s kolesom iz protesta proti stanju v državi.

Poskusa uboja obdolženi Blaž Kujundžič priznava, da je škofjeloškega župana Miho Ješeta 
na kolesu namerno zbil z avtomobilom, a dodaja, da ga ni želel ubiti. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Novogori-
ški Hit namerava od svoje 
hčerinske družbe Hit Alpi-
nea iz Kranjske Gore, najve-
čjega hotelirskega podjetja 
na Zgornjem Gorenjskem, 
za šest milijonov evrov od-
kupiti hotel in kamp Špik v 
Gozdu - Martuljku, če bo to 
potrdila tudi za torek sklica-
na skupščina podjetja Hit 
Alpinea. Hkrati namerava-
jo družbo dokapitalizirati s 
stvarnim vložkom v višini 
1,3 milijona evrov, s čimer 
bi se osnovni kapital družbe 
zvišal na 19 milijonov evrov.

Hotel Špik v Gozdu - Mar-
tuljku so dogradili in popol-
noma prenovili pred slabimi 

desetimi leti in vse odtlej ve-
lja za enega najboljših in naj-
bolj uspešno delujočih hote-
lov v okviru družbe Hit Alpi-
nea. Lani so po desetih letih 

v neposredni bližini hotela 
na novo uredili tudi kamp. 
Kljub temu so prodajo hote-
la v Alpinei načrtovali in na-
povedovali že dlje časa, prav 

tako kot prodajo hotela Alpi-
na v Kranjski Gori, ki so ga 
družbi Links prodali konec 
lanskega leta. 

Takrat so pojasnili, da 
pričakujejo, da bodo učin-
ki prodaje pomembno vpli-
vali na zmanjšanje zadolže-
nosti in finančnih obreme-
nitev iz preteklosti ter omo-
gočili nadaljnje vzdržno po-
slovanje družbe, ki je v svo-
jih strateško-razvojnih načr-
tih temelje prihodnjega po-
slovanja osnovala na uprav-
ljanju osred njih štirizvez-
dičnih hotelov v Kranjski 
Gori, razvoju novih turistič-
nih produktov ter ustvarja-
nju sinergij v okviru desti-
nacije Kranjska Gora in po-
slovne skupine Hit. 

Alpinea prodaja tudi hotel Špik
Skupščina kranjskogorske družbe Hit Alpinea bo v torek odločala o soglasju k prodaji hotela in kampa 
Špik v Gozdu - Martuljku novogoriškemu Hitu.

Hotel Špik v Gozdu - Martuljku so popolnoma prenovili 
pred osmimi leti, lani so ob hotelu spet uredili in odprli tudi 
kamp, ki je bil v zadnjem desetletju zaprt in opuščen.

414. stran

S terenskimi vozili  
po mokrišču Ledine
Prestižna avtomobilska znamka avtomobilov je 
v sklopu promocijskih aktivnosti v Kranjski Gori 
organizirala terensko vožnjo po naravni vrednoti 
državnega pomena, mokrišču Ledine pri Ratečah. 
Inšpekcija ukrepala, zagrožena kazen je do dva 
tisoč evrov. 43. stran
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Knjigo prejme MIMI SELŠEK z Zgornjega Jezerskega.

Winter Days of Metal – zimski metalski festival

Po več letih ustvarjanja festivala MetalDays izkušena ekipa 
poletnih metal festivalskih počitnic piše novo zgodbo festivala 
Winter Days of Metal. Zimska festivalska novost pri nas bo 
potekala med 19. in 25. marcem v Bohinjski Bistrici. Poleg 
glasbe boste lahko uživali še v ostalih aktivnostih, ki zaokro-
žujejo koncept festivalskih počitnic: za festival sta na voljo 
dva različna paketa – skupaj s festivalsko vstopnico – ki vam 
nudita smučarska doživetja ali pa wellness izkušnjo, odvis-
no od vaših preferenc. Ob večerih pa bo po dvorani Danica 
donela glasna metalska glasba zasedb Destruction, Flotsam 
& Jetsam, Taake, Belphegor, Rotting Christ, Draconian, Holy 
Moses, Disharmonic Orchestra in drugih. Na voljo so tudi 
festivalske in dnevne vstopnice.

Organizator festivala podarja enemu naročniku Gorenjskega 
glasa eno festivalsko vstopnico za Winter Days of Metal. V 
žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vpra-
šanje: Koliko koncertnih večerov bo na festivalu Winter Days 
of Metal? Odgovore s svojimi podatki, ki naj vsebujejo tudi vaš 
e-mail, pošljite do srede, 1. marca 2017, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Aleš Senožetnik

Kranj – K večji razvitosti slo-
venskih regij precej prispe-
vajo tudi evropska sredstva, 
o čemer je minuli teden na 
muzejskem večeru Gorenj-
skega muzeja govoril di-
rektor Regionalne razvoj-
ne agencije Gorenjske (BSC 
Kranj) Rok Šimenc. 

V sodelovanju z občina-
mi je razvojna agencija v 
preteklem kohezijskem ob-
dobju 2007–2013 pridobi-
la 167 milijonov evrov in 
z njimi podprla 147 pro-
jektov, ob čemer je doda-
tna sredstva pridobilo tudi 
gospodarstvo. Z evropski-
mi sredstvi so se med dru-
gim sofinancirale preno-
ve mestnih središč, obno-
va planiških skakalnic, cen-
tra na Pokljuki pa tudi pro-
jekti, kakršen je Podjetno v 
svet podjetništva, ki mlade 
spodbuja, da si sami ustva-
rijo delovno mesto. 

Da se je življenje v prete-
klih letih na Gorenjskem iz-
boljšalo, kažejo tudi nekate-
ri ekonomski in socialni ka-
zalci. Bruto družbeni pro-
izvod na Gorenjskem se v 
zadnjih letih povečuje. Leta 

2000 je znašal 9.840 evrov 
na prebivalca, leta 2015 pa je 
dosegel raven 16.437, kar po-
meni 87,9 odstotka sloven-
skega povprečja. Poleg osre-
dnjeslovenske regije, ki dr-
žavno povprečje presega za 
41 odstotnih točk, v tem ka-
zalcu Gorenjsko prekašajo 
še štiri izmed dvanajstih re-
gij v državi. 

Gorenjska sicer spada v 
zahodni del kohezijske regi-
je, ki je bolj razvit kot vzhod-
ni, in je zaradi tega v aktual-
nem kohezijskem obdobju 
2014–2020 upravičena do 
847 milijonov evrov, vzhod-
ni del pa do 1,27 milijarde 
evrov.

»Žal so tudi v zahod-
ni kohezijski regiji velike 

razlike. Osrednjeslovenska 
regija z Ljubljano je daleč 
najbolj razvita, sledita obal-
no-kraška in goriška, med-
tem ko je gorenjska najmanj 
razvita. Žal v pogajanjih nis-
mo uspeli doseči, da bi bila 
osrednjeslovenska regija 
izvzeta, tako da se bojim, da 
po letu 2020 naša zahodna 
regija sploh ne bo več upravi-
čena do sredstev,« je povedal 
direktor razvojne agencije.

Če je Šimenc zadovoljen 
s tem, kar se je z evropskim 
denarjem postorilo v prete-
klosti, pa ga bolj skrbi skro-
mno črpanje sredstev v tem 
obdobju, saj je država v treh 
letih počrpala le šest odstot-
kov razpoložljivih sredstev. 
»Država se je tokrat odloči-
la, da razpoložljiva sredstva, 
ki so bila prej namenjena ra-
zvoju regij, da v upravljanje 
ministrstvom, na ravni drža-
ve pa se ta denar hitro raz-
prši, kar sicer ne pomeni 
nujno, da bomo denar pus-
tili v Bruslju. Lahko se naj-
de večji projekt, s katerim 
bomo uspešni pri pridobi-
vanju sredstev, kar pa seve-
da ne prispeva nujno k večje-
mu regionalnemu razvoju,« 
je zaključil Šimenc.

Z evropskimi sredstvi k razvoju
Na Gorenjskem smo bili v preteklem obdobju uspešni pri črpanju evropskih sredstev. Kako pa bo v 
prihodnje?

Rok Šimenc se sprašuje, ali bosta zahodna Slovenija in 
z njo Gorenjska v prihodnje še upravičeni do evropskih 
sredstev za regionalni razvoj.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred dvema 
mesecema je Občina Ško-
fja Loka pripravila javno 
razgrnitev in javno obrav-
navo odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu za severno obvozni-
co. Decembra pa se je orga-
niziralo tudi društvo Zdru-
ženje civilnih pobud, ki 
gradnji obvoznice naspro-
tuje, češ da bo okrnila kako-
vost bivanja okoliških prebi-
valcev, zato so občini pred-
ložili peticijo s skoraj tisoč 
zbranimi podpisi kot pri-
pombe na javno razgrnitev. 
Sedaj opozarjajo, da se je ob-
čina odzvala zgolj s skrom-
nim dopisom brez pred-
metne vsebine, edini so ci-
vilni iniciativi stopili nap-
roti v regionalnem odboru 
stranke SLS.

Severna obvoznica po 
mnenju podpisnikov ne-
posredno poseže v na-
selja Podlubnik, Vešter, 
Trnje, Binkelj, Stara Loka, 
Virlog, Groharjevo naselje 

in Kamnitnik in tako s svo-
jim imenom obvoznica za-
vaja javnost glede svoje nuj-
nosti in smiselnosti. Posre-
dno in neposredno bo ob tra-
si s hrupom, onesnaženos-
tjo zraka in videzom priza-
dela skoraj 3600 prebivalcev 
teh naselij, torej tretjino vse-
ga prebivalstva mesta. Uni-
čila bo najlepše zeleno rodo-
vitno kmetijsko zaledje Ško-
fje Loke, ker naj bi ne pred-
videla ustreznega odvodnja-
vanja, ogroža poplavno var-
nost prebivalcev Virloga in 
Stare Loke. Posegla naj bi v 
dve naravni vrednoti (Suha 
in Kamnitnik) in na obmo-
čje arheološke dediščine. Ne 
predvideva ustrezne rešitve 
za nadaljevanje tekoče pove-
zave s središči, kot sta Kranj 
in Ljubljana. Neustrezna se 
jim zdi postavitev avtobu-
snih postajališč in posame-
zni dostopi iz stanovanjskih 
hiš. Okrnila bo zeleno oazo 
mesta in dostop do izletni-
ških točk Crngrob, Križ-
na Gora, Pevno. Dvomijo 
o smiselnosti obvoznice za 

razbremenitev mestnega je-
dra Škofje Loke in kot alter-
nativo predlagajo nadaljeva-
nje rekonstrukcije Kidriče-
ve ceste s pripadajočo uredi-
tvijo pešpoti, prometno situ-
acijo pa bi lahko rešili s po-
kritim vkopom od medpod-
jetniškega izobraževalne-
ga centra do stare poslovne 
zgradbe Tehnika. Ta pred-
log smo ta teden slišali tudi 
ob razpravi o celostni pro-
metni strategiji. Če pa naj bi 
šlo v resnici za obvoznico, in 
ne le napajalno cesto za se-
verna mestna naselja, pa naj 
bi v občini ponovno razmis-
lili o že pred časom predlaga-
ni in deloma načrtovani vari-
anti navezave Škofje Loke s 
Selško dolino prek predora 
čez pogorje Lubnik na novo 
obvoznico v Poljansko doli-
no, ki bi bila primerna tudi 
za tovorni promet. 

Civilnim pobudnikom, ki 
nestrpno pričakujejo odgo-
vor občine na njihove pobu-
de, na občinski upravi odgo-
varjajo, da bodo stališča do 
pripomb, vloženih v času 

javne razgrnitve dopolnje-
nega osnutka OPPN za se-
verno obvoznico, dana apri-
la. »V času javne razgrnitve 
in javne obravnave so bili za-
interesirani povabljeni, da 
do 23. decembra 2016 poda-
jo svoje pripombe in predlo-
ge, in v tem času smo skupno 
prejeli 30 pripomb. Vsi, ki so 
podali svoje pripombe, bodo 
na ustrezen način obveščeni, 
kakšno stališče je bilo spre-
jeto do njihovih pripomb. 
V tem času smo prejeli tudi 
peticijo proti gradnji sever-
ne obvoznice za Škofjo Loko 
in tudi to bomo obravnavali 
v sklopu vseh prispelih pri-
pomb, saj je bila pripravljena 
v smislu pripomb na javno 
razgrnjeni OPPN. Skladno 
s pravili postopka bomo tako 
kot do vseh pripomb, pris-
pelih v času javne razgrnit-
ve, tudi do teh iz omenjene 
peticije zavzeli stališče in ga 
objavili na krajevno običajen 
način (na spletni strani Ob-
čine Škofja Loka in v drugih 
medijih),« sporočajo z ob-
činske uprave. 

Nasprotujejo severni obvoznici
Civilna pobuda, ki nasprotuje gradnji severne obvoznice v Škofji Loki, zahteva odgovore na svoje 
pobude, na občini pa pravijo, naj počakajo, da bodo odgovore dobili hkrati z vsemi drugimi pobudniki, 
ki so sodelovali v javni razpravi o podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico.

Kranj – Davčni zavezanci imajo le še do 28. februarja čas, da za 
lansko leto vložijo napovedi za odmero dohodnine od obresti 
na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, od dividend, 
od dobička pri prodaji vrednostnih papirjev in drugih deležev, 
investicijskih kuponov in izvedenih finančnih instrumentov ter 
od oddaje premoženja v najem. Napoved za odmero doho-
dnine od obresti na denarne depozite morajo vložiti vsi, ki so 
lani presegli znesek obresti tisoč evrov. Napoved za odmero 
dohodnine od dividend morajo vložiti zavezanci v primeru, 
če jim je dividendo izplačala oseba, ki ni plačnica davka. Če 
so zavezanci lani opravili več kot deset prodaj vrednostnih 
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, morajo 
napoved vložiti v elektronski obliki. V davčni napovedi za ka-
pitalske dobičke lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove 
za izgubo, ki so jo dosegli pri prodaji vrednostnih papirjev, 
deležev, investicijskih kuponov in tudi nepremičnin. Za za-
vezance, ki so lani fizičnim osebam oddali v najem premično 
ali nepremično premoženje, je letos rok za oddajo napovedi 
za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja 
v najem 28. februar, v preteklosti je bilo za te dohodke treba 
oddati napoved že januarja.

Še nekaj dni časa za vložitev napovedi

Kranj – V teh dneh se bo na pokopališču v Kranju začela ob-
nova strehe nad objektom z mrliškimi vežicami. Izvajalec del 
bo zamenjal dotrajano pločevinasto kritino in izvedel dodatno 
toplotno izolacijo na kupolah mrliških vežic. Obnova naj bi 
trajala do začetka aprila. V času pogrebov se bodo dela zača-
sno prekinila. Izvajalec bo svoj urnik izvedbe tudi predhodno 
uskladil z delovanjem pokopališča. Vrednost del znaša trideset 
tisoč evrov.

Obnovili bodo streho na vežicah
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tel.: 04/201 42 48.

Ker staro mestno jedro ni 
območje obvozov oziro-
ma bližnjic, pač pa je 

v prvi vrsti namenjeno sta-
novalcem in pešcem, je Me-
stna občina Kranj sprejela 
nujne ukrepe, s katerimi se 
bodo zajezile kršitve vstopov 
v mestno jedro in izstopov 
iz njega,« so na kranjski ob-
čini konec prejšnjega meseca 
pojasnili nove ukrepe, ki naj 
bi veljali za promet v starem 
Kranju. Hkrati so dodali, 
da so po analizah ugotovili, 
da vsak dan v staro mestno 
jedro pripelje kar osemdeset 
vozil več, kot jih nato iz nje-
ga odpelje. Vzrokov za to naj 
bi bilo več, eden izmed njih 
je zloraba kartic imetnikov 
dovolilnic, eden pa tudi tako 
imenovano »šlepanje«, ko 
skozi zapornico zapelješ za 
drugim avtomobilom.

Na občini so namreč zad-
nja leta ugotavljali tudi, da se 
promet v starem mestnem je-
dru povečuje tudi zato, ker ga 
nekateri prebivalci uporablja-
jo kot bližnjico med vzhod-
nim in zahodnim delom Kra-
nja, vse pogosteje pa so morali 
poslušati pripombe, da obisk 
starega dela mesta še malo ne 
pomeni prijetnega sprehoda, 
ampak nenehno izogibanje 
dostavnim vozilom, avtomo-
bilom in kolesarjem. In to 
kljub dejstvu, da stari Kranj 
spada med tako imenovana 
območja za pešce.

Razlogi za ukrepe kranj-
ske občinske uprave, ki naj 
bi zmanjšali promet v mestu 
ter ga naredili prijaznejšega 
obiskovalcem, ki jim končno 
ni več treba opazovati zgolj 
praznih izložb, se večini zdi-
jo logični. Ne pa tudi tistim, 
ki v mestu živijo in delajo. Ti 
so takoj po uvedbi ukrepov 
opozorili na težave, ki so 
se pojavile, saj so se zaradi 
novih ukrepov pojavile nove 
kršitve in se je zaradi obvo-
zov oziroma vračanja po isti 
poti iz mesta promet usme-
ril v sosednje ožje mestne 
ulice. Pojavile so se tudi 
nekatere nove zadrege z do-
volilnicami, zaradi katerih 
se stanovalci ter lastniki in 
najemniki lokalov počutijo 
ne le izigrane, ampak tudi 
ogrožene.

Gotovo so nekateri ukrepi, 
ki naj bi jih v kranjski obči-
ni uzakonil tudi nov odlok o 
urejanju prometa, ki je trenu-
tno še v obravnavi, še kako 
potrebni, saj si tako domačini 
kot obiskovalci želijo prijetne-
ga starega dela mesta, ko se 
ne bo na vsakem koraku treba 
izogibati avtomobilom in do-
stavnim vozilom. Žal pa se je 
tudi pri urejanju rešitev za to 
izkazalo, da je bilo pred uved-
bo novosti premalo pogovorov 
in kompromisov, ki bi lahko 
preprečili veliko slabe volje, 
rešitve pa bi bile na koncu go-
tovo boljše za vse.

Promet po meri domačinov 
in obiskovalcev

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Marjana Ahačič

Rateče – Medobčinski in-
špektorat na Jesenicah je 10. 
februarja prejel prijavo o mo-
žni kršitvi zakona o varstvu 
narave na mokrišču Ledine 
pri Ratečah, kjer je avtomo-
bilsko podjetje BMW Group 
organiziralo vožnjo na poli-
gonu v zimskih razmerah. 
»Občinski redar si je zade-
vo ogledal in ugotovil, da je 
zanjo pristojna okoljska in-
špekcija, ki smo jo tudi ob-
vestili,« je povedal vodja me-
dobčinskega inšpektorata 
Boštjan Omerzel.

Avtomobilsko podjetje 
BMW Group že vse od leta 
2011 v Kranjski Gori orga-
nizira sklop promocijskih 
dogodkov, med katerimi je 
tudi vožnja na poligonu v 
zimskih razmerah. Letos so 
takšen poligon uredili v Ra-
tečah, na zasebnem zemljiš-
ču, ki pa je, ker gre za mo-
krišče Ledine, zaščiteno kot 
naravna vrednota državne-
ga pomena. Na dogajanje v 
neposredni bližini vasi so 
postali pozorni domačini 
in o vožnji, za katero so bili 
prepričani, da ne sodi v na-
ravno okolje, obvestili nara-
vovarstvenike in inšpekcijo.

»V zadevi bo uveden po-
stopek o prekršku, kjer 
bo ugotovljeno, ali gre de-
jansko za kršitev,« so sporo-
čili z Ministrstva za okolje in 
prostor, v okvir katerega sodi 
tudi okoljski inšpektorat.

Kot so pojasnili na 
Upravni enoti Jesenice, so 

prireditelju dogodka, ki 
poteka tri zaporedne kon-
ce tedna v februarju, izda-
li dovoljenje za javno pri-
reditev v Kranjski Gori, pri 
Hotelu Skipass in na Snež-
ni plaži, za izvedbo dogod-
ka v Ratečah pa so organi-
zatorji pridobili soglasje la-
stnika zemljišča. Kot pou-
darjajo organizatorji, je bil 
namen dogodka učenje vo-
znikov, kako pravilno reagi-
rati v težjih razmerah. »Pa 
tudi popestritev dogajanja v 
Kranjski Gori ter tako dopri-
nos k turistični ponudbi lo-
kalne skupnosti. Za izved-
bo poligona v Ratečah smo 
pridobili soglasje lastnika 

zemljišča, vendar pa, žal, 
nismo bili obveščeni, da je 
na zaščitenem območju. 
Takoj ko smo bili na to opo-
zorjeni, smo z aktivnostmi 
prenehali. Za neljubo situ-
acijo se opravičujemo in za-
gotavljamo, da naš namen 
nikakor ni bil poseganje v 
naravno okolje,« zatrjuje 
direktorica korporativnega 
komuniciranja BMW Gro-
up Slovenija Maja Ilec.

Metod Rogelj, vodja kranj-
ske enote Zavoda za varstvo 
narave Slovenije, ob tem po-
jasnjuje, da je organizira-
na vožnja z motornimi vo-
zili v naravnem okolju pre-
povedana. Status naravne 

vrednote ob tem prestavlja 
še večji razlog za to, da se kaj 
takšnega tam ne bi smelo 
dogajati. »Prijav v zvezi z vo-
žnjo v naravnem okolju sicer 
ne dobimo veliko,« je še po-
vedal Rogelj, »je pa, kot lah-
ko vidimo predvsem v televi-
zijskih reklamah, propagira-
nja vožnje v naravnem oko-
lju zelo veliko in tudi to je del 
tistega, za kar bi morala pod-
jetja, ki se ukvarjajo s proda-
jo avtomobilov, skrbeti: naj 
ne učijo javnosti, da se z av-
tomobilom lahko vozi kjer-
koli. Naša zakonodaja jasno 
pove, da vožnja z motornimi 
vozili v naravnem okolju ni 
dovoljena.«

S terenskimi vozili po mokrišču
Prestižna avtomobilska znamka je v sklopu promocijskih aktivnosti v Kranjski Gori organizirala terensko 
vožnjo po naravni vrednoti državnega pomena, mokrišču Ledine pri Ratečah. Inšpekcija ukrepala, 
zagrožena kazen je do dva tisoč evrov.

Mokrišče v Ratečah, kje so še vidne sledi dogodka izpred dveh tednov.

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Minu-
li četrtek so bohinjski ob-
činski svetniki na seji med 
drugim sprejemali spre-
membe občinskega odlo-
ka o prometnem režimu na 
območju Bohinjskega jeze-
ra. Osrednja parkirišča ob 
jezeru so namreč opremlje-
na z novimi zapornicami in 
parkirnimi avtomati. Te so 
del sistema inteligentnega 
prometa, ki bo obiskovalce 
Bohinja tudi obveščal o za-
sedenosti parkirišč in jih 
preusmerjal na nezasede-
na parkirišča, obenem pa 
tudi spodbujal trajnostni 
promet z informacijami o 

alternativnih možnostih. 
Sama pravila parkiranja bi-
stveno ne bodo odstopala 
od dosedanjih, ravno tako 
se cene parkiranja ne spre-
minjajo in ostajajo 1,5 evra 
na uro. Svetniki se niso od-
ločili za spremembo režima 
parkiranja v dve časovni ob-
dobji, kar bi pomenilo zače-
tek zaračunavanja parkira-
nja v obdobju med 1. okto-
brom in 31. marcem. 

Kot je povedal župan Franc 
Kramar, je odločitev občin-
skega sveta prava. »Zdi se mi 
pomembno in pametno. Če 
bi uvedli zimsko parkirnino, 
bi vsi tisti, ki bi šli smučat na 
Vogel, morali plačati petde-
set centov na uro, kar bi bilo 

neodgovorno. Zdi se mi, da 
je ta polemika o parkirninah 
v Bohinju že tako preširoka, 
dejstvo pa je, da smo spre-
membo odloka morali spre-
jeti zaradi spremembe par-
kirnih avtomatov, ki so del 
evropskega projekta umir-
janja prometa.« Župan je še 
pojasnil, da bo nekaj spre-
memb tudi za domačine, ti 
bodo namesto sedanje na-
lepke za plačilo deset evrov 
dobili kartico, s katero bodo 
lahko neomejeno parkirali 
na območju jezera. 

Ugodnosti pa ostajajo tudi 
za goste Bohinja, ki bodo s 
kartico Gost Bohinja ohra-
nili ugodnosti pri parkira-
nju na parkiriščih v Bohinju. 

Zimskih parkirnin še ne bo
Svetniki Občine Bohinj se niso odločili za zaračunavanje parkirnin zunaj 
poletne sezone, s čimer želijo spodbuditi celoletni turizem.

Vodice – Že lansko leto je 
bila med Občino Vodice in 
Skladom kmetijskih zemljišč 
in gozdov sklenjena pogod-
ba o neodplačnem prenosu 
zemljišča v Zapogah, po ka-
teri mora občina v tridesetih 
letih poskrbeti za izgradnjo 
objektov, ki služijo varstvu 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Ker občina v tem 
obdobju ne sme prenesti 
lastninske pravice, je nedav-
no parcelo oddala v brezplač-
no uporabo Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Zapoge, 
za dvajset let, gasilsko dru-
štvo pa se je zavezalo, da bo 
na zemljišču zgradilo objekt. 
Gre za 1265 kvadratnih me-
trov veliko parcelo, ki leži za 
sedanjim gasilskim domom 
v Zapogah. Po preteku traja-
nja prepovedi odtujitve bo 
zemljišče brez bremen pre-
neseno v last prostovoljnega 
gasilskega društva.

Zemljišče odstopili 
PGD Zapoge
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Šenčur s pripisom  PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 2017.
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Mateja Rant

Bled – V državnem prora-
čunu so letos za delovanje 
TNP zagotovili 1,57 milijo-
na evrov, kar bo po besedah 
v. d. direktorja TNP Bogo-
mila Breznika zadostovalo 
predvsem za stroške dela, 
blaga in storitev, bistveno 
premalo pa ostane za pre-
potrebne investicije v objek-
te, ki jih imajo v upravlja-
nju. Prav tako nekaterih na-
log, ki jih predvideva načrt 

upravljanja, ne bo mogoče 
izvesti, je opozoril. Drža-
va nima posluha za njiho-
ve prošnje in pozive, da bi 
za delovanje potrebovali več 
denarja, zato Breznik meni, 
da se država do edinega na-
cionalnega parka vede zelo 
mačehovsko. Svetniki so na 
seji kljub temu sklenili, da 
od zavoda zahtevajo, da si 

za delovanje pridobi doda-
tna sredstva.

Svetnika iz Bohinja Pavla 
Zalokarja je zmotilo pred-
vsem to, da je denar samo 
za plače zaposlenih, ne pa 
za investicije in spodbude lo-
kalnim skupnostim. »Že ko 
smo lani sprejemali program 
dela, nam je predsednik sve-
ta zavoda zatrdil, da bo tre-
ba samo še eno leto stisniti; 
a leto je naokrog.« Predse-
dnik sveta zavoda Bojan De-
jak je spomnil, da so svetni-

ki ob sprejemanju rebalan-
sa oktobra lani izrazili že-
ljo, da bi program dela za le-
tos pripravili tako, da bi bilo 
jasneje opredeljeno, katere 
so razvojne naloge. »Zakon 
o TNP lokalnim skupnostim 
obljublja kar precej sredstev, 
česar pa letos še niso zago-
tovili.« Obenem pa ugota-
vlja, da se je zavod finančno 

stabiliziral in tekoče porav-
nava obveznosti. »To nam 
daje upanje, da bo zavod lah-
ko vstopil v nove projekte 
in se v sodelovanju z lokal-
no skupnostjo in ministrstvi 
spet polnovredno vključil v 
priložnosti, ki jih ponujajo 
evropski programi in doma-
ča razvojna sredstva,« je opti-
mističen Dejak. 

Vodilo pri poslovanju tudi 
letos ostaja zagotavljanje fi-
nančne vzdržnosti in čim-
prejšnja sanacija izgube iz 
preteklih let, poudarja Bo-
gomil Breznik. Dolg iz pre-
teklosti ta čas znaša 203 tisoč 
evrov, kar bi po njegovih be-
sedah lahko pokrili s prodajo 
stanovanja na Bledu, za ka-
terega naj bi iztržili več kot 

sto tisoč evrov, in presež-
kom iz preteklega leta v vi-
šini 93 tisoč evrov. Obenem 
računajo na povečanje pri-
hodkov iz lastne dejavnosti, 
kar bi jim omogočilo konča-
nje sanacije zavoda do kon-
ca prihodnjega leta, torej bi-
stveno prej, kot so sprva na-
črtovali. Po končani sana-
ciji bodo znova lahko več 
sredstev namenjali zagota-
vljanju lastnega deleža pri 
projektih, pri čemer so ta 
čas precej omejeni, zato mo-
rajo zavrniti tudi dobre pro-
jekte, h katerim jih povabijo. 
»Skrbno se odločamo, h ka-
terim projektom pristopiti, 
izbiramo le tiste, ki prinaša-
jo dodano vrednost za park,« 
je še pojasnil Breznik.

Država mačehovska do parka
Na sredini seji javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) so svetniki zavrnili predlog programa dela 
zavoda za letos, saj finančna sredstva države zadostujejo le za delovanje zavoda, ni pa ga dovolj za 
spodbude lokalnim skupnostim, čeprav so to predvideli tudi v zakonu o TNP.

Ministrstvo za okolje in prostor je v ponedeljek 
ponovno objavilo razpis za izbiro direktorja javnega 
zavoda Triglavski narodni park. Kandidati imajo čas 
za prijavo do 6. marca. Sedanjemu v. d. direktorja 
Bogomilu Brezniku se že drugi mandat izteče 20. 
julija, o tem, ali se bo znova prijavil za to mesto, pa bo 
še razmislil. »Na prejšnjem razpisu, ki zame sploh 
še ni končan, dokler vsi ne bomo dobili obvestil, je 
namreč ministrstvo zavrnilo vse kandidate.«

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah so 
pred skoraj natanko letom 
dni dobili težko pričakovano 
peš povezavo prek bohinj-
ske proge v Hrenovco, ki je 
povezala južni in severni del 
mesta. V sklopu dostopa do 
kovinskega mostu, ki se ga je 
prijelo ime Črni most, so za 
gibalno ovirane uredili tudi 
posebno dvižno ploščad. 
Žal pa ploščad vse od začet-
ka sploh ne deluje, na kar že 
mesece opozarjajo številni 
občani. Naprava je ves čas 
pokrita in nedelujoča ali kot 
je dejal eden od občanov, de-
lovala je samo na dan odpr-
tja ob občinskem prazniku, 
potem pa nikoli več. 

Zakaj je temu tako, smo 
vprašali na Občini Jeseni-
ce, kjer nam je direktori-
ca občinske uprave Valen-
tina Gorišek pojasnila, da 

dvižna ploščad sicer delu-
je, a je »v mirovanju in za-
ščitena«. Izkazalo se je na-
mreč, da je njena uporaba 
dokaj zapletena. Uporab-
niki za njen zagon potrebu-
jejo daljinski upravljalnik, 
dokaj zapleteno pa je tudi 

ravnanje s komandno ta-
blo. Obenem se na Občini 
Jesenice bojijo vandalizma, 
saj so se v zadnjem letu dni, 
kar je zgrajena prečna pove-
zava prek Hrenovce, vanda-
li znesli nad obema dviga-
loma na Rdečem in Črnem 

mostu, je pojasnila Gori-
škova. Zato so bili na obči-
ni prisiljeni vzpostaviti vi-
deonadzor območja. Zaradi 
vseh omenjenih težav so na 
občini sklenili, da bodo naš-
li ustreznejšo tehnično re-
šitev od sedanje dvižne plo-
ščadi, ki bo omogočala tudi 
bolj funkcionalno uporabo. 
Tako naj bi še letos zgradi-
li klančino, 11 tisoč evrov v 
letošnjem proračunu pa je 
že zagotovljenih. »Projekt 
klančine je v izdelavi, omo-
gočala pa bo nemoten pre-
hod vsem uporabnikom, 
tako invalidom, mamicam 
z vozički kot tudi drugim, 
ki bodo raje uporabili klan-
čino namesto stopnic,« je 
pojasnila Goriškova. 

In kaj bodo z dvižno plo-
ščadjo? Namestili jo bodo v 
enega od občinskih javnih 
objektov. Ploščad je sicer 
stala šest tisoč evrov.

Za invalide bodo uredili klančino
Dvižna ploščad za invalide, ki so jo zgradili na mostu čez Hrenovco, se je izkazala za neuporabno. 
Tako bodo zdaj raje uredili klančino.

Dvižna ploščad za invalide je pokrita in ni v uporabi, zdaj 
bodo zgradili klančino.

Urša Peternel

Begunje – Elan je na sejmu 
ISPO, enem največjih svetov-
nih zimskošportnih dogod-
kov, ki je od 5. do 8. februarja 
potekal v nemškem Münch-
nu, osvojil trojček presti-
žnih nagrad. Za model tur-
nih smuči Ibex 84 Carbon 
XLT je prejel nagrado ISPO 
AWARD – Gold Winner, za 
model smuči najvišjega ce-
novnega razreda SLX Fusi-
on pa naziv ISPO AWARD 
– Winner. Obenem je Elan 
v reviji SAZsport po anke-
ti trgovcev ponovno zasedel 
prvo mesto kot dobavitelj. 
»Z nagradami Elan potrju-
je vrhunsko kakovost, inova-
tivnost in oblikovalske dosež-
ke svojih smuči, ki se uvršča-
jo med vodilne na trgu. Nova 
smučka za turno smučanje, 

Elan Ibex, je bila nagrajena 
kot Gold Winner, kar je naj-
višje priznanje v svoji kate-
goriji. S tem dokazujemo, da 
tudi s smučmi za turno smu-
ko, kjer je ogromno nišnih 
specializiranih znamk, zmo-
remo narediti najboljši izde-
lek. Ponosni smo tudi, da je 
po izboru trgovcev naša nem-
ška podružnica v športni in-
dustriji postala »dobavitelj 
leta«, kar potrjuje, da nismo 
odlični zgolj na področju iz-
delkov, ampak tudi s svojim 
celovitim prodajno-marke-
tinškim pristopom na trgu,« 
je ob prejetju nagrad povedal 
Leon Korošec, direktor zim-
sko-športne divizije v Elanu. 

Sejma ISPO v Münchnu 
se je udeležilo več kot 85 ti-
soč obiskovalcev, na ogled pa 
so bile inovativne novosti in 
trendi v športni industriji. 

Elanu tri priznanja

Mojstrana – Vlada je za upravljavca zemljišča in Aljaževe-
ga stolpa na vrhu Triglava na predlog ministrstva za kulturo 
določila Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Pobudo za prenos upravljanja tega kulturnega spomenika dr-
žavnega pomena je podal Sklad kmetijskih zemljišč Republike 
Slovenije, ki je zemljišče in Aljažev stolp upravljal doslej. Kot 
so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, zavod kot pri-
stojna strokovna organizacija za varstvo nepremične kulturne 
dediščine lahko upravlja spomenike v državni lasti v okviru 
državne javne službe. Večino investicijsko-vzdrževalnih del na 
Aljaževem stolpu predstavljajo restavratorsko-konservatorska 
dela, za katera je zavod usposobljen. V vladi so Aljažev stolp 
opisali kot izjemen krajinski motiv in nenadomestljiv simbol 
Slovenije. Kasneje po njem imenovani stolp je tedanji dovški 
župnik Jakob Aljaž na vrhu postavil leta 1895, potem ko je za 
en goldinar lastnega denarja od dovške občine odkupil 16 
kvadratnih metrov na vrhu Triglava.

Novi upravljavec Aljaževega stolpa

Radovljica – Mladinski center KamRa v Radovljici v času zim-
skih počitnic tudi letos organizira pester program aktivnosti. V 
ponedeljek bodo tako pripravili delavnico izdelovanja sladkih 
tortic na palčki, v torek bo na sporedu delavnica izdelovanja 
selfijev, v sredo pa bodo v prostorih Ljudske univerze pripravili 
pustno rajanje in izdelovanje pustnih mask. V sredo se bodo 
udeleženci lahko preizkusili v reševanju zabavnih izzivov, ugank 
in igranju družabnih iger z vrstniki, v četrtek pa bo na vrsti de-
lavnica hiphopa, prav tako v prostorih Ljudske univerze. Vse 
delavnice se začenjajo ob 10. uri in trajajo do 12. ali 13. ure. V 
četrtek popoldan (od 12. do 15. ure) in v petek dopoldan (od 9. 
do 11. ure) pa bo počitniški teden zaključila še dvodnevna nada-
ljevalna delavnica programiranja v okolju Scratch, namenjena 
osnovnošolcem, starim od 11 do 15 let, ki že imajo predznanje.

Počitniške dejavnosti za mlade

Bogomil Breznik, v. d. direktorja TNP /Foto: Tina Dokl
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Številka modela (E-Nr.) / številka šarže (FD)

primer tipske ploščice

POMEMBNO NOVO VARNOSTNO OBVESTILO

Preverite, ali se obvestilo nanaša tudi na vaš aparat:

1 Prepišite številko modela (E-Nr.) in številko 
serije (FD) s tipske ploščice vašega 
aparata (oglejte si skico na desni).

2 Nato na naslovu 
www.gascookingsafety.com preverite, ali 
se to obvestilo nanaša tudi na vaš model 
aparata. Če potrebujete dodatno pomoč, 
pokličite številko 01/5830700.

MOŽNA NEVARNOST 
EKSPLOZIJE
v povezavi s priključki dodatnih 
plinskih kuhalnih aparatov znamke:

Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje organizira prostovoljno varnostno kampanjo za 
določene plinske kuhalne aparate. Vzrok je potencialna poškodba nameščenih plinskih 
priključkov. V določenih pogojih lahko nenadzorovano uhaja plin, v izjemno redkih primerih pa 
lahko pride celo do eksplozije plina.

To velja za naslednje plinske kuhalne aparate v Sloveniji:

Izdelek Obdobje proizvodnje
Vgradne plinske kuhalne plošče širine 60 cm, Bosch, 
z gumbi na desni strani 2009–2011

Prostostoječi plinski štedilnik 2006–2011

Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje poziva vse lastnike navedenih plinskih kuhalnih 
aparatov, naj preverijo, ali se to obvestilo nanaša tudi na njihov aparat. Še posebej naprošamo 
stranke, ki so že preverile podatke svojih naprav in so odkrile, da njihovih plinskih 
priključkov ni treba zamenjati, da znova preverijo svoje naprave. Podjetje BSH vsem 
lastnikom prizadetih aparatov ponuja brezplačno zamenjavo plinskih priključkov s strani 
usposobljenih servisnih tehnikov na njihovih domovih.

Opomba: v izogib potencialni nevarnosti do 
zamenjave plinskega priključka lastnikom 
aparatov z napako priporočamo, da zaprejo 
dovod plina do aparata in slednjega ne 
uporabljajo.

Opravičujemo se za vse morebitne nevšečnosti. 
Če imate težave s preverjanjem, ali se to obvestilo 
nanaša na vaš aparat, ali v primeru nadaljnjih 
vprašanj, vzpostavite stik z nami preko spletne strani 
ali nas pokličite na telefonsko številko za servis.

www.gascookingsafety.com Telefonska številka za servis: 01/5830700
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje, Slovenija
BSH Home Appliances Group je imetnik licence blagovne znamke družbe Robert Bosch GmbH za blagovno znamko Bosch.

Prostostoječi plinski 
štedilnikiVgradne plinske 

kuhalne plošče

Vilma Stanovnik

Kranj – Že pred prvo obrav-
navo odloka o urejanju pro-
meta v Mestni občini Kranj 
je bilo kar nekaj pozivov žu-
panu naj odlok, ki naj bi 
imel mnogo pomanjkljivo-
sti, umakne iz obravnave. 

Tudi ob sprejemanju 
dnevnega reda sredine seje 
mestnega sveta je svetnik 
Branko Grims predlagal, naj 
se odlok ne obravnava. Sve-
tniki se s tem večinoma niso 
strinjali in so predlagali, da 
je o težavah v prometu in 
nesoglasjih treba govoriti in 
pred drugo obravnavo poi-
skati čim več kompromisov. 

Na sejo je prišel tudi pred-
sednik sveta Krajevne skup-
nosti Center dr. Aleksander 
Pavšlar, ki se je menda var-
nostnikom predstavil kot no-
vinar, ker pa so ga prepozna-
li, so ga nato usmerili v avlo 
občine, kjer je bil prostor na-
menjen tistim, ki so žele-
li spremljati sejo. Na pred-
log Branka Grimsa je župan 
nato pozval varnostnike, da 

so mu omogočili spremlja-
nje seje z balkona.

Župan Boštjan Trilar je na 
seji pojasnil vzroke za spre-
membe sedanjega odloka. 
»Odloka smo se lotili zato, 
ker vemo, da sta promet v 
Kranju, še posebno pa par-
kiranje, velik problem. Na-
redile so se prometne štu-
dije in izkazalo se je, da je 
parkiranje zelo problema-
tično zlasti v gosto naselje-
nih naseljih, najbolj na Pla-
nini 1, kjer manjka kar 1900 
parkirnih mest. Zato smo 
se problema lotili sistema-
tično. Narejena je bila stro-
kovna študija, zbirali smo iz-
kušnje po drugih slovenskih 
občinah in v tujini, organizi-
rali pa smo tudi delavnice, ki 
so se jih lahko udeležili tudi 
občani. Rezultat vsega tega 
je predlog odloka,« je po-
jasnil župan Boštjan Trilar, 
svetniki, ki so odlok v prvem 
branju sprejeli, pa so se stri-
njali, da je odlok sicer nujen, 
da pa bo do druge obravna-
ve in sprejetja potrebnega še 
precej usklajevanja.

Nov odlok vsem ni 
všeč
Kranjski mestni svetniki so na seji govorili tudi o 
predlogu novega odloka o urejanju prometa, ki je 
zadnje dni povzročil precej slabe volje.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo je preko svoje službe 
za kohezijsko politiko v letu 
2016 izvedlo kontrolo opera-
cije Komunalna infrastruk-
tura Vincarje, ki je vključeva-
la gradnjo vodovodnega, ka-
nalizacijskega in plinskega 
omrežja, javne razsvetljave 
in ureditev lokalne ceste na 
območju Vincarij. Gradbena 

dela so bila končana v letu 
2012, dejanski stroški celot-
nega projekta so skupaj zna-
šali 849 tisoč evrov. Od tega 
je občina iz evropskega skla-
da za regionalni razvoj pri-
dobila 510 tisočakov, več kot 
33 tisoč evrov iz državnih 
sredstev za sofinanciranje 
investicij, 305 tisoč evrov pa 
iz občinskega proračuna.    

Ministrstvo je preverja-
lo skladnost operacije s po-
godbo o sofinanciranju, 

spoštovanje nacionalne in 
evropske zakonodaje, raču-
novodsko spremljanje in 
evidentiranje poslovnih do-
godkov, arhiviranje doku-
mentacije in ustreznost re-
vizijske sledi ter obstoj in 
ustreznost sofinanciranih 
investicij. »Pristojno mini-
strstvo je po zelo natančnem 
pregledu obsežne doku-
mentacije (na zahtevo mini-
strstva je občina večkrat pos-
redovala dodatna pojasnila 

in dokumente) 8. decem-
bra lani izdalo končno po-
ročilo o izvedbi kontrole. 
V končnem poročilu je kot 
sklepno ugotovitev zapisa-
lo, da je bila celotna operaci-
ja Komunalna infrastruktu-
ra Vincarje izvedena gospo-
darno in da na kontroli reali-
zacije operacije ni bilo ugo-
tovljenih nepravilnosti,« so 
o nadzoru nad evropsko so-
financirano naložbo sporo-
čili z Občine Škofja Loka. 

V Vincarjih brez nepravilnosti
Nadzor komunalne naložbe v Vincarjih, kjer je bila gradnja končana leta 2012, je pokazal, da pri 
evropsko podprtem projektu ni bilo nepravilnosti.

Aleš Senožetnik

Šmartno – Socialno-varstve-
ni zavod Dom Taber v Šmar-
tnem pri Cerkljah je od ura-
dnega odprtja jeseni 2015 
porabil le štiri mesece za za-
polnitev kapacitet, več težav 
pa so imeli z imenovanjem 
novega direktorja, o čemer 
smo v Gorenjskem glasu že 
pisali. Nedavno je dozdajšnji 
vršilec dolžnosti direktor-
ja Zdravko Kastelic vendar-
le dobil zamenjavo. Nasle-
dila ga je Elizabeta Pristav 
Bobnar, ki je v preteklih le-
tih vodila Center za socialno 
delo Kamnik. Kastelic ostaja 
v domu in je po besedah nove 
direktorice prevzel mesto 
vodje tehnične službe.

»Želela sem si novega iz-
ziva in se preizkusiti tudi 
na tem mestu, saj v primeru 
Doma Taber ne gre za obliko 
javnega zavoda, ima tudi več 
različnih služb, zavod je tudi 
tržno usmerjen,« svojo odlo-
čitev pojasnjuje Pristav Bob-
narjeva, ki dodaja, da je tudi 
Dom Taber zavod s koncesijo 

in zaradi tega zelo primerljiv 
s centrom za socialno delo, 
vsaj kar se tiče plačnega sis-
tema, sistematizacije in osta-
lih poslovodnih zadev. »Raz-
lika je seveda v številu zapo-
slenih in v stanovalcih, ki tu-
kaj živijo, medtem ko je v cen-
tru za socialno delo fluktua-
cija strank drugačna. Razlike 
so seveda predvsem na po-
dročju zdravstva, ki je vpeto v 
dom in ga v centrih ni.«

Po besedah sogovornice 
trenutno še spoznava novo 
delovno okolje, zaposlene 
in stanovalce, saj je to osno-
va za dobro delovanje. Prve 
mesece v letu namenjajo pi-
sanju letnih poročil in pla-
nov, že spomladi pa načrtu-
jejo odprtje zobozdravstve-
ne ambulante in fiziotera-
pije.

V Domu Taber po 
novem direktorica
V Domu Taber je Zdravka Kastelica na položaju 
direktorja nasledila Elizabeta Pristav Bobnar.

Dozdajšnji vršilec 
dolžnosti direktorja 
Zdravko Kastelic ostaja 
v domu na mestu vodje 
tehnične službe.
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NOVO NA GORENJSKEM

Jeklenko Plindom  
vam pripeljemo na dom!

Dostava jeklenk na dom
Brezplačna številka:  

080 1228

Gospodinjski vžigalnik Plindom  
za prvih 250 naročnikov  
dostave jeklenke na dom!*

 * Akcijska ponudba velja od 26. januarja 2017 in velja za prvih 250 naročnikov dostave jeklenke na dom, 
na dostavne naslove področja 04 (Gorenjska) - do razdelitve zalog.

www.istrabenzplini.si

K pisanju me je spodbudil čla-
nek gospe Meri Bozovičar, ki je 
bil v Gorenjskem glasu objav-
ljen 10. februarja letos. 
Večkrat, posebno na dan pobi-
tih Ločanov, mislim na grozo-
vitosti, ki so se dogajale takrat 
in tudi še pozneje. Vsi starejši 
Ločani poznamo isto resnico, 
kot smo jo prebrali v Gorenjcu. 
Gaja smo poznali vsi, vedeli 
smo za njegove nočne more 
in strahove po osvoboditvi. 
Meni, takrat mlajši generaci-
ji, se je samo smilil, saj so mi 
starši povedali, da so ga starej-
ši kolegi izbrali in prisilili, da 
je postal likvidator, in to prav 
med Ločani. Po vojni so ga to-
variši izločili iz svoje sredine 
in revež je ostal sam s svojo 
težko preteklostjo. V teh letih 
(ni jih malo) sem ugotovila, 
da ljudje, ki svoja slaba dejanja 
obžalujejo, kljub vsemu niso 
tako pokvarjeni kot tisti, ki so 
jih v taka dejanja prisili in so 
si z mučenjem in eksekucijami 
poštenih ljudi brez slabe vesti 
prigrabili bogastvo in ugled. 
Še večkrat se spomnim na pri-
jatelja svojih staršev, ki je bil 
žrtev za Kamnitnikom. Njego-
va žena je ostala sama z dve-
ma malima otrokoma. Hči je 
moja letnica (1941), prijateljici 
sva ostali od malih nog, sin je 
bil še dve leti mlajši. Živeli so 
v starejši hiši, ki smo ji Ločani 
pravili pri Peharju, ker je bila 
tam nekaj časa tudi trgovina 
s tem imenom. Imeli so samo 
kuhinjo in spalnico, WC pa 
čisto na nasprotni strani dol-

PREJELI SMO

Še enkrat o 
padlih Ločanih 
za Kamnitnikom

gega hodnika. Kuhinja je bila 
temna, da jim je vse dni svetila 
luč. Mati je bila delavka, ven-
dar je delala vse dni v službi, 
popoldne pa je strigla zajčje 
kože za izdelavo klobukov. 
Znala je tudi šivati in nobeno 
ročno delo ji ni bilo tuje. Meni 
je bila vedno vzor in ne morem 
pozabiti krivic, s katerimi se 
je srečevala vsa povojna leta. 
Opisala bom samo zgodbo o 
njeni kalvariji, da bi svojima 
odraščajočima otrokoma pris-
krbela boljše stanovanje. Zveza 
borcev jih je imela kar precej 
na razpolago, ampak njene 
prošnje so bile dolga leta pres-
lišane. Nekoč mi je povedala, 
da ji je član komisije zabrusil, 
da imajo stanovanja samo 
za žive borce. To mamo sem 
spoštovala in jo imela rada 
vse svoje življenje, zato sem 
sklenila, da ji bom pomagala. 
Bila sem občinska uslužbenka 
in takrat, ko je tam županoval 
gospod Krvina, se mi je zdelo, 
da je prav on tisti, ki ji lahko 
pomaga. Res ga je obiskala, 
vendar mi je potem povedala, 
da sem jo poslala v volčji brlog. 
Rekla je, da je preživela že ve-
liko šikaniranj in žalitev, takih 
kot pri omenjenem dobrotniku 
pa še ne. Še vedno mi je žal, da 
sem se tako zmotila in jo pah-
nila v še večje razočaranje. Ob 
vsem tem in ob vse večji skrbi 
za umrle talce se sprašujem, 
kje ste bili ponosni tovariši 
takrat, ko so vas potrebovale 
družine teh revežev. Tej materi 
in ostalim vdovam bi morali 
postaviti spomenik, da jim je 
kljub vsemu uspelo preživeti in 
samim vzgojiti svoje otroke v 
dobre in poštene ljudi.

Antonija Ravnikar

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Cesta v 
Kamniško Bistrico, ki sodi 
med državne ceste, je zaradi 
podora pod cesto oz. spodje-
danja reke, ki je že dodobra 
načel del opornega zidu, na 
enem odseku precej ogro-
žena, zato so se na Direkci-
ji RS za infrastrukturo že lo-
tili priprav na sanacijo. Na 
cesti je že postavljena za-
časna prometna opozoril-
na signalizacija, ki zdaj zo-
žuje cestišče, a hkrati raz-
bremenjuje najbolj ogro-
žen del. »Trenutno poteka-
jo ogledi geologov, ki bodo 
podali tudi najustreznejšo 

rešitev. Predvidoma bo to 
nov armiranobetonski pod-
porni zid v sami strugi Kam-
niške Bistrice v dolžini prib-
ližno petdeset metrov, kar 
bo znano, ko bodo geologi 
zaključili z delom in prip-
ravili končno mnenje. S sa-
nacijo bomo začeli takoj po 
prejetju končne rešitve. Ker 
gre za elementarni dogo-
dek, bo sanacijo izvajal pri-
stojni koncesionar. Če bo iz-
brana navedena rešitev, oce-
njujemo, da bi lahko bila sa-
nacija zaključena do maja, 
odvisno od vremena oz. vo-
dostaja reke,« pojasnjuje-
jo na Direkciji RS za infra-
strukturo.

Cesto ogroža podor
Cesto v Kamniško Bistrico nevarno spodjeda reka, zato so na Direkciji RS za infrastrukturo že začeli 
potrebne postopke za sanacijo.

Reka je že spodkopala večji del opornega zidu, zato bo 
treba postaviti novega.

Jasna Paladin

Kamnik – Smetana kam-
niških športnikov je v sredo 
napolnila Dom kulture Ka-
mnik, župan pa je s svojimi 
sodelavci podelil kar 74 raz-
ličnih priznanj.

Bronasto priznanje Obči-
ne Kamnik je prejel Franci 

Obolnar za dolgoletno delo v 
odbojki. Posebno priznanje 
je župan podelil tudi odlič-
ni biatlonki Andreji Mali, 
ki je lani sklenila svojo tek-
movalno pot, zdaj pa je tre-
nerka in je prav zaradi te-
kem na podelitev ni bilo. Naj 

športnik je postal gorski ko-
lesar Gregor Kranjec, ki je 
bil lani najboljši mlajši član 
med slovenskimi gorskimi 
kolesarji, najboljša športni-
ca pa plesalka Patricija Crn-
ković, evropska prvakinja v 
show solo kategoriji (zaradi 

študija v tujini je priznanje 
prevzela njena sestra Neli.) 
Najboljša ekipa pa je posta-
la moška ekipa  Odbojkar-
skega kluba Calcit Kamnik, 
ki se je lani po dolgih letih 
razveselila zmage v Pokalu 
Slovenije.

Priznanja za naj športnike
Kamnik je športno mesto in ena redkih občin, ki se lahko pohvali s tako veliko športnimi klubi in 
takšnimi športnimi uspehi, je na slavnostni podelitvi priznanj športnikom poudaril župan Marjan Šarec.

Občinsko priznanje za 
svoj prispevek h kamniški 
odbojki je prejel Franci 
Obolnar. / Foto: Tina Dokl

Gregor Kranjec, Neli Crnković (sestra naj športnice Patricije Crnković) in del moške ekipe 
kamniških odbojkarjev / Foto: Tina Dokl

Kranj – Pri Območni organizaciji Rdečega križa Kranj bodo 
tudi letos v času zimskih počitnic organizirali brezplačno le-
tovanje za 15 osnovnošolskih otrok iz socialno ogroženih dru-
žin. Počitnikovali bodo v Mladinskem zdravilišču in letovišču 
Debeli rtič. Letovanje bo trajalo sedem dni, od 25. februarja 
do 4. marca. »Stroške letovanja krijemo iz sredstev FIHO in 
akcije Peljimo jih na morje. Otroci prihajajo iz socialno ogro-
ženih družin iz občin Cerklje, Preddvor in največ iz mestne 
občine Kranj. Hkrati gre za otroke, katerih zdravstveno stanje 
ni idealno in bodo ob odličnih klimatskih razmerah lahko vsaj 
malo izboljšali svoje zdravje oziroma počutje. V času počitnic 
smo jim pripravili različne animacije in programe, med dru-
gim spoznavni ples, različne igre, učenje plavanja, ustvarjalne 
delavnice, kino večer, pripovedovanje pravljic za najmlajše, 
učenje tujih jezikov in ples v maskah,« je povedal sekretar 
RKS OZ Kranj Marjan Potrata.

Brezplačno na morje

Medvode – Medvoški občinski svetniki so imeli na torkovi seji 
na dnevnem redu predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorice Zdravstvenega doma Medvode. Svet zavoda ZD 
Medvode je za to funkcijo izbral mag. Olivero Masten Cuz-
nar, dr. med., spec. Soglasje k njenemu imenovanju je dala 
tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Na seji pa je prišlo do spremembe, saj je župan Nejc Smole 
pojasnil, da je izbrana kandidatka Občino Medvode obvestila, 
da odstopa od prijave za razpisano delovno mesto. Občinski 
svet je zato podaljšal že dano soglasje Nadi Prešeren, dr. 
med., spec., kot v. d. direktorja ZD Medvode, in sicer od 1. 
novembra do imenovanja novega direktorja, vendar največ 
za 12 mesecev. 

Izbrana kandidatka odstopila od prijave

KRATKE NOVICE
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Igor Kavčič

Kranj – V galeriji Bala v Can
karjevi ulici, ki jo upravlja 
kranjska izpostava JSKD, 
bo razstavni prostor petkrat 
na leto obogatilo tudi Likov
no društvo Kranj, v katerem 
bodo poskrbeli za kakovo
stno raven razstavljavcev, ki 
bodo s svojimi deli tudi za
nimivi za obiskovalce. Tok
rat so na ogled dela dveh 
že uveljavljenih avtorjev, 
tudi življenjskih sopotni
kov, univerzitetnega likov
nega pedagoga Lojzeta Ka
linška in akademske slikar
ke Irene Gayatri Horvat. Če 
se slednja predstavlja s ci
klom svojih najnovejših del 
na temo Zgubljena v gozdu, 
je prvi razstavil zanj značil
ne motive iz antične mitolo
gije, na ogled pa je tudi nje
gov monumentalni krajin
ski triptih Dežele Kranjske.

»Slikarka Irena Gayatri 
Horvat si je za nosilni mo
tiv cikla Zgubljena v gozdu 
izbrala breze. V tridelni sliki 
jih je trikrat po troje razgrnila 
v impresiven friz in si v tem 
znamenju zamislila tudi še 
druge podobe ter zavese na 
oknu ambienta razstavišča, 
da lebdijo v vetru kot krhko
liste breze,« je med drugim 
k razstavljenim delom zapi
sal Milček Komelj. Da prizo
rišče svojega duha tako spre
minja v likovni ambient, ki 
mu daje temeljni nadih živ
ljenjska skrivnost, zaznamo
vana z gozdom. »Ko se gle
dalec poglobi v sliko, lahko 
dobi občutek, da sem res iz
gubljena v gozdu. To, kar go
vori v slikah, so trhla dreve
sa, ki imajo rane, iz katerih se 

cedi. Drevesa so razsekljana, 
preluknjana, nekakšna trup
la s slepimi vejami.« Tudi 
tokrat jih povezuje s šama
nizmom in različnimi sim
boli, ki jih tradicionalno upo
rablja v svojih delih. Tokrat je 
bila prvič javno predstavljena 
tudi njena poezija, saj je pe
sem Zgubljena v gozdu ob 
spremljavi Simona Skalarja 
zapela Katja Skalar.

»Ko vidim sliko, vem, 
kakšno glasbo bom razvil 
ob njej. Tokrat je bila sklad
ba nekoliko manj značilna 
zame, nekoliko disonantna, 
modernejša. Dodatno be
sedilo me je spodbudilo, da 
sem jo uglasbil tudi za vo
kal,« je povedal Simon Ska
lar, ki z umetnico sodeluje 
že nekaj zadnjih let. Tokrat 
je 'uglasbil' tudi sliko Dežele 
Kranjske. Gre za ekspresiv
no sliko krajine velikega for
mata. »Velika slika potrebuje 
prostor in ta galerija je prava 
za to. Sicer se predstavljam s 
svojo značilno figuraliko, po
vezano z miti iz antike,« je 
povedal Kalinšek. Helena iz 
Troje, slika iz cikla Lepa Vida 
pa slike boginje Evrope, mo
tiv iz mita o Orfeju pa Mede
ja, zlato runo ... »Še vedno me 
zanima analogija med antič
nimi miti in današnjimi ži
vljenjskimi zgodbami.«

Ali kot je ob njegovih sli
kah zapisal Milček Komelj: 
»Slikarja so vsi ti veliča
stni svetovi s svojim duhov
nim izročilom in njihovo 
umetnostjo, ki nam jih na
zorno oživlja, očitno do kra
ja vsrkali vase. Zato nam jih 
predstavlja v aranžiranih po
stavitvah, držah in gestah 
mitičnih figur v njihovih 

ploskovno označenih naj
večkrat mediteransko ali an
tično obarvanih ambientih 
nekako mimo sebe, kot bi 
jih skupaj s pogledi doseda
nje umetnosti zbral v svojem 
historičnem muzeju pred
vsem kot vsestranski kul
turni pedagog, likovni zbira
telj, preparator in kustos ko
lektivnih spominov na celot
no človeško izročilo ter s tem 
negovalec ostalin naših sta
rodavnih ustvarjalnih sanj.« 

Irena Gayatri Horvat pri
haja iz Zagreba, kjer je pri 
prof. Miroslavu Šuteju tudi 
končala likovno akademijo. 
Na svojih umetniških poto
vanjih je raziskovala prep
lete mitov, zavesti in druž
be, eksistence in vplive ele
mentarnega sobivanja mi
tov na realnost. Že nekaj let 
pa sodeluje z mladim skla
dateljem Simonom Skalar
jem v skupinskih video in 
audio projektih, kjer sklada
telj na ozadje avtoričine sli
karske tematike uglasbi vo
kalnoinstrumentalne kom
pozicije. Lojze Kalinšek z 
Brnika od diplome na Peda
goški akademiji v Ljubljani 
deluje kot učitelj likovnega 
pouka na mengeški osnov
ni šoli. Redno se udeležu
je vsakovrstnih likovnih ko
lonij, simpozijev in srečanj 
doma in v tujini. Ukvarja se 
tudi z ilustracijo, fotografi
jo in oblikovanjem na gra
fičnem in tehničnem podro
čju. Za seboj ima več kot 70 
samostojnih in več kot 200 
skupinskih razstav doma in 
v tujini. Razstava bo na ogled 
do 2. marca, vsak dan od po
nedeljka do petka med 16. in 
18. uro.

Antične podobe  
ob brezovem gozdu
V Galeriji Bala je na ogled razstava likovnih del slikarjev Irene Gayatri Horvat 
in Lojzeta Kalinška. Na temo dveh slik je skladbi skomponiral Simon Skalar.

Na odprtju razstave: (z leve) Irena Gayatri Horvat, Katja Skalar, Simon Skalar z malim 
Davidom in Lojze Kalinšek / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Ajshilova Oreste
ja je najstarejša ohranje
na trilogija, ki jo poznamo. 
Tragedija govori o druži
ni junaka pred Trojo – kra
lja Agamemnona, ki je bo
govom žrtvoval hči Ifigeni
jo, da bi v vojni zmagal. To 
mu je seveda zamerila žena 
Klitajmestra in ko se je čez 
deset let vrnil v rodno Avli
do, je bilo tam vse drugače. 
Tema Oresteje je krvno maš
čevanje, znotraj katerega se 
odstira tudi vprašanje odno
sa med moškim in žensko, 
postavlja se vprašanje, koga 
bolj ljubimo, kadar ljubi
mo, in zakaj? To so osnovna 
vprašanja, ki si jih je poleg 
razmišljanj o osamljenosti 
ali samosti na drugi strani 
zastavljal režiser Ajdin Hu
zejrović. „Je človek res zver, 
kadar je osamljen? Takrat 
namreč grize in ubija, da bi 
za trenutek pozabil ta obču
tek.“

Zahtevno dramsko delo, še 
posebej z gostoto besedila v 

verzu, je nedvomno predsta
vljalo velik izziv za mlado eki
po Mladinskega odra Kranj. 
V trinajstčlanskem ansamb
lu srečamo tako dijake ume
tniške gimnazije kot gledali
ške navdušence z Gimnazije 
Kranj, ki so z izjemno odloč
nostjo zagrizli v temo in ob 
tem znali prisluhniti zdaj že 
izkušenemu Ajdinu Huzej
roviću in dramaturginji Ju
diti Polak, ki je znala kom
pleksnost celotne zgodbe 

razdeliti v posamezne dram
ske situacije. V vlogah so se 
izkazali: Jošt Dolinar, Lara 
Drinovec, Ambrož Drino
vec, Magda El – Asrag, Nina 
Furlan, Ana Humerca Šolar, 
Lovro Kolbl, Tim Luznar, Ze
hra Mehić, Marcel Nahtigal, 
Maša Pintar, Izabela Potoč
nik in Martin Adam Stevens. 
Po dveh ponovitvah v sredo 
in četrtek bo tretja ponovitev 
na sporedu v nedeljo, 26. fe
bruarja, ob 19. uri.

Oresteja mladega odra
Na Bazenu v Kranju je bila v torek premierna uprizoritev grške tragedije 
Oresteja v režiji Ajdina Huzejrovića in izvedbi Mladinskega odra Kranj.

Oresteja na kranjskem odru / Foto: arhiv Mladinski oder Kranj

Spominčica
A L Z H E I M E R  S L O V E N I J A

Preženite dvome in se ob prvih znakih demence 
oglasite pri vašem osebnem zdravniku. 
www.spomincica.si  | SOS telefon 059 305 555
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VABI NA OGLED ROKOMETNE TEKME 17. KROGA 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V 1. B DRL

RK CERKLJE :  RK BREŽICE
V soboto, 25. 2. 2017, ob 19.30 
v Športni dvorani v CerkljahRokometni klub Cerklje, Krvavška cesta 4, Cerklje

Bled – Ta konec tedna, od danes do nedelje, lahko tečete v 
spomin na Ruth Podgornik Reš in se udeležite petega hu-
manitarnega Ruthinega teka. Organizator 48-urnega nepre-
kinjenega teka in pohoda okrog Blejskega jezera je Društvo 
Vztrajaj – Never Give Up. Ruthin tek se bo začel danes, 24. 
februarja, ob 17. uri, končal pa v nedeljo, 26. februarja, prav 
tako ob 17. uri. Startno-cilji prostor je Veslaški center Mala 
Zaka. Lahko pretečete ali prehodite poljubno število krogov, 
ste del dogodka eno uro, dve ali pa vseh 48 ur. Prireditev je 
humanitarne narave. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali trem 
mladim, ki so v takšni ali drugačni stiski.

Danes se začenja dobrodelni Ruthin tek

Domžale – Z 22. krogom se bo ta konec tedna nadaljevalo dr-
žavno prvenstvo za nogometaše v pri ligi Telekom Slovenije. V 
prvem pomladanskem krogu bo derbi jutri zvečer v Ljudskem 
vrtu, kjer se bosta pomerila Maribor in Olimpija. Ekipa Domžal 
odhaja na gostovanje k Rudarju, v Domžalah pa bo ob 15. uri 
srečanje med ekipama Radomelj in Aluminija.

Nadaljevanje za nogometaše

Soriška planina – Sankaško društvo Domel Železniki bo jutri, v 
soboto, pripravilo tekmovanje za evropski pokal v sankanju s 
samotežnimi sanmi. Prireditev se bo začela danes ob 18. uri z 
žrebanjem startnih številk v gostilni Macesen v Sorici, jutrišnji 
spored na Soriški planini pa se bo začel ob 10.30 z vožnjo za 
trening. Razglasitev rezultatov bo ob 15. uri. 

Evropski pokal v sankanju

Maja Bertoncelj

Lom – V nedeljo je s tekmo 
na Javorniku potekalo držav-
no posamično prvenstvo v 
turnem smučanju v organi-
zaciji ŠD Lom in GRS Tržič. 
Nov naslov državnega prvaka 

je osvojil Nejc Kuhar, ki se je 
tako drugouvrščenemu Luki 
Kovačiču oddolžil za poraz na 
državnem prvenstvu na Krvav-
cu. Tretji je bil Luka Mihelič. 
Pri ženskah je bila najhitrejša 
Karmen Klančnik, pri vetera-
nih Milan Šenk, med mladinci 

Luka Strupi, med rekreativci 
pa se je srednjemu času naj-
bolj približal Sašo Rožič. 

Pred turnimi smučarji je 
svetovno prvenstvo v Tran-
scavallu v Italiji, ki se je za-
čelo včeraj in bo potekalo do 
2. marca.

Kuhar je državni prvak

Vilma Stanovnik

Jesenice – V Gorenjskem 
glasu smo prejšnji petek 
objavili članek o šestdeseti 
obletnici prve jeseniške ho-
kejske zvezdice. V delu član-
ka smo zapisali imena hoke-
jistov, ki so nastopali na od-
ločilni tekmi v Beogradu. Te 
podatke so nam posredovali 
iz kluba, kjer so jih ob oble-
tnici objavili na svoji sple-
tni strani. Kasneje se je iz-
kazalo, da je nekaj podat-
kov netočnih, saj so bili viri 
zanje različni. Med drugim 
je v ekipi zagotovo nastopil 
Zvone Turnšek - Solza, ki ni 
nikjer omenjen. Prav tako 
ni omenjen Matko Medja, ki 
je bil tudi pomočnik trener-
ja Zdeneka Blahe, nekate-
ri igralci pa so imeli dve raz-
lični imeni. Ker je od tekme 

minilo že šestdeset let in ker 
ima jeseniški klub res boga-
to zgodovino, se igralcem, 
svojcem in navijačem za po-
manjkljivosti pri objavi po-
datkov opravičujemo. Naj 

hkrati še zapišemo, da so se 
v klubu že povezali z neka-
terimi, ki še hranijo doku-
mente izpred šestih desetle-
tij, tako da bodo imeli čim 
točnejše podatke.

Bogata zgodovina 
jeseniškega hokeja

Jeseniški hokejisti, ko so igrali še na naravnem  
ledu. / Foto: arhiv Nataše Turnšek

Vilma Stanovnik

Planica, Kranj – Smučar-
ski skakalci so bili na Gorenj-
skem že minuli konec tedna, 
ko je bilo v Planici tekmovanje 
celinskega pokala FIS. Na so-
botni tekmi je zmagal Bor Pa-
vlovčič, ki je izjemen skok pri-
kazal v drugi seriji, ko je skočil 
137 metrov in osvojil prvo zma-
go v celinskem pokalu. Boru 
sta se na stopničkah pridruži-
la drugouvrščeni Norvežan Jo-
akim Aune in tretjeuvrščeni 
Čeh Viktor Polašek, za lepe re-
zultate pa so poskrbeli tudi os-
tali naši skakalci. Še bolje so se 
naši odrezali na nedeljski tek-
mi, ko so slavili dvojno zma-
go. Tilen Bartol je s 138 metri 
vodil že po prvi seriji pred Av-
strijcem Florianom Altenbur-
gerjem in Borom Pavlovči-
čem. V finalu je za skok dne-
va s 139,5 metra poskrbel Pav-
lovčič. Odličen je bil tudi Bar-
tol, kar je bilo dovolj za njegovo 

tretjo zmago v celinskem po-
kalu. Odličen je bil v finalni se-
riji vodilni v skupnem seštev-
ku pokala Nejc Dežman, ki je 
s 139 metri z 21. mesta napre-
doval na končno šesto. Celin-
ski pokal se nadaljuje v ameri-
škem Iron Mountainu. 

Na Gorenjskem bodo nove 
tekme jutri in v nedeljo, ko bo 
na skakalnici na Gorenji Savi 
in na tekaških progah na Pok-
ljuki potekalo tekmovanje za 
Alpski pokal v smučarskih 
skokih in nordijski kombina-
ciji. Organizator tekmovanja 
je SK Triglav Kranj, nastopilo 
pa bo 140 tekmovalcev iz šes-
tih držav. Tekmovanje se bo 
oba dneva začelo ob 9. uri s 
poskusno serijo kombinator-
cev, ob 11. uri pa bo poskusna 
serija v solo skokih. Nordijski 
kombinatorci bodo nato na-
stopili še na tekih na Pokljuki. 

Ljubitelji smučarskih sko-
kov pa se veselijo tudi prvih te-
kem na svetovnem prvenstvu 

v nordijskih disciplinah, ki se 
je v Lahtiju uradno začelo že v 
sredo. Za jutrišnjo tekmo na 
srednji skakalnici bodo kan-
didirali Peter, Cene in Do-
men Prevc, Jernej Damjan 
in Anže Lanišek, nekoga iz-
med te peterice pa bo na veli-
ki napravi nato zamenjal Jurij 

Tepeš. V naši ženski skakalni 
reprezentanci, ki jo prva tek-
ma predvidoma čaka danes, 
so Urša Bogataj, Ema Kli-
nec, Maja Vtič, Špela Rogelj 
in Nika Križnar, v nordijski 
kombinaciji pa bosta nastopi-
la izkušeni Marjan Jelenko in 
mladinec Vid Vrhovnik. 

Niso vsi skakalci v Lahtiju
Na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Lahtiju so že zbrani tudi najboljši smučarski 
skakalci, skakalke in kombinatorci, živahno pa bo ta konec tedna tudi na Gorenji Savi v Kranju in 
na Pokljuki, kjer bodo na tekmovanju FIS za Alpski pokal nastopili mladi upi v skokih in nordijski 
kombinaciji. 

Krog favoritov med smučarskimi skakalci na  
svetovnem prvenstvu je velik, med njimi je tudi naš  
Peter Prevc. / Foto: Gorazd Kavčič

2–5 zavitkov – 7,09 EUR za zavitek  
+ stroški poštnine

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

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

uspešnic MISTRA DŽIRLA, ki se prodaja po celem svetu.

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

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

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

učinkov na organizem ne glede na dolžino 
uporabe!

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

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

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

Bled – Z novim zakonom 
o spodbujanju razvoja tu-
rizma se obeta deregulaci-
ja poklica turističnega vo-
dnika. Na Bledu bodo kljub 
temu nadaljevali usposa-
bljanja za lokalne turistič-
ne vodnike, poudarjajo v 
VSŠGT, a jih bodo tako vse-
binsko kot izvedbeno poso-
dobili, o konkretnih spre-
membah pa bo odločal stro-
kovni svet. 

Kot je na posvetu pou-
darila državna sekretarka 
na ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnolo-
gijo Eva Štravs Podlogar, s 
spremembami zakona ne 

ukinjajo izobraževanja in 
usposabljanja za turistič-
ne vodnike, vendar pa mož-
nost izbire usposobljene-
ga vodnika prepuščajo po-
trošniku. »Za zagotavljanje 
kakovosti storitev turistič-
nega vodenja ni odgovor-
na država,« je poudarila. V 
Klubu profesionalnih turi-
stičnih vodnikov Slovenije 
so izrazili pomislek, da se 
bodo ljudje v prihodnje od-
ločali predvsem za vodnike, 
ki bodo za svoje delo zahte-
vali nižje plačilo. Vodja pro-
gramskih vsebin na VSŠGT 
Iztok Sila je ob tem pojas-
nil, da program usposablja-
nja, ki ga je šola kot izvajal-
ka pripravila v sodelovanju 

z lokalnimi turističnimi or-
ganizacijami iz regije, po-
teka že več kot petnajst let, 
opravilo pa ga je več kot šti-
risto kandidatov. Ker so go-
vorci in ostali udeleženci 
posveta predlagali števil-
ne vsebine, ki bi jih morali 
v VSŠGT dodati obstoječe-
mu izobraževanju ali pa jih 
okrepiti, so podprli predlog 
direktorja VSŠGT Janeza 
Damjana o ustanovitvi stro-
kovnega sveta, ki bi predlo-
ge pregledal ter jih po stro-
kovnem razmisleku ustre-
zno umestil v program izo-
braževanja, od tega nekate-
re že v letošnje usposablja-
nje, ki ga bodo na šoli izved-
li predvidoma spomladi.

Tečaje za turistične vodnike 
bodo posodobili
Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem (VSŠGT) Bled so pretekli 
teden pripravili posvet o turističnem vodenju.

Simon Šubic

Kranj – V kranjskem nakupo-
valnem središču Qlandia so 
ta teden odprli novo restavra-
cijo McDonald's, ki je svoja 
vrata odprla včeraj, ko je obe-
nem prenehala obratovati 
njihova dosedanja restavraci-
ja v pritličju Globusa v centru 
Kranja. Nova restavracija je 
prostornejša, saj ima 250 se-
dišč, urejena je po najnovej-
ših standardih največje veri-
ge s hitro prehrano na svetu, 
ponuja tudi postrežna servi-
sa McDrive in McCafe, v njej 
pa je delo dobilo dodatnih 30 
sodelavcev, ki se bodo pridru-
žili dosedanji okoli 20-član-
ski kranjski ekipi, je pouda-
ril Srdjan Krumpak, direk-
tor družbe Alpe Panon, ki je 
nosilec McDonald'sove fran-
šize za Slovenijo. Na slove-
snosti ob odprtju nove resta-
vracije so izročil tudi donaci-
jo Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo Kranj v višini 
4000 evrov.

Po Krumpakovih bese-
dah se v McDonald'su tru-
dijo prispevati tudi k izbolj-
šanju življenja v lokalnem 
okolju, zato so se ob tej pri-
ložnosti odločili za donacijo 
kranjski porodnišnici za ob-
novo porodniškega oddelka. 

Direktorica bolnišnice An-
dreja Cerkvenik Škafar je ob 
prevzemu donacije poudari-
la, da bodo z obnovo porod-
niškega oddelka bodočim 
staršem omogočili, da bodo 
lahko v sodobnih prostorih 
sobivali: »Vse več je namreč 

očetov, ki želijo z mamico in 
otrokom preživeti prve dni v 
porodnišnici. Donacija torej 
pomeni korak bližje k temu, 
da bomo nudili še kvalite-
tnejšo in varnejšo oskrbo.« 

Nova restavracija v kranj-
ski Qlandii je prva od štirih 

novih Mcdonald'sovih re-
stavracij, ki jih bodo letos 
odprli v Sloveniji (še v Novi 
Gorici, Mariboru in Celju), 
v njih pa bodo dodatno za-
poslili skupno 160 sodelav-
cev. V zdajšnjih devetnaj-
stih restavracijah v Slove-
niji sicer dela več kot 800 
ljudi. Na Gorenjskem ima-
jo od lanskega junija resta-
vracijo tudi v Lescah, ki po 
Krumpakovih besedah po-
sluje nad pričakovanji. 

»McDonald's Kranju pri-
naša novo investicijo in 
nova delovna mesta, tudi 
novo turistično ponudbo. 
Prostornejša restavraci-
ja z brezplačnim internet-
nim dostopom in otroškim 
igriščem je tudi pravo malo 
družbeno središče, kjer se 
bodo ljudje družili in sreče-
vali,« pa je poudaril kranj-
ski župan Boštjan Trilar, ki 
je izrazil tudi željo, da bi oh-
ranili McDonald'sovo resta-
vracijo v Globusu, četudi v 
manjšem obsegu. 

Iz centra na obrobje mesta
V kranjskem nakupovalnem središču Qlandia so ta teden odprli novo restavracijo McDonald's, ki je nadomestila dosedanjo v 
Globusu. V njej bodo zaposlili dodatnih trideset sodelavcev.

Direktor družbe Alpe Panon Srdjan Krumpak je ob odprtju nove restavracije direktorici 
kranjske porodnišnice Andreji Cerkvenik Škafar izročil donacijo v višini 4000 evrov.
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Mateja Rant

Lesce – Sportina Group se 
širi tudi na avstrijski trg, 
sredi marca bodo namreč 
v Beljaku odprli svojo prvo 
avstrijsko trgovino XYZ FA-
SHION STORE. Razprosti-
rala se bo na več kot tristo 

kvadratnih metrih belja-
škega nakupovalnega cen-
tra Atrio, ki je del skupine 
Spar European Shopping 
Centers. Sportina Group 
tako z vstopom na avstrijski 
trg deluje že v dvanajstih 
državah in je vodilni dis-
tributer modnih blagovnih 

znamk v regiji. »Zaradi 
edinstvenega koncepta in 
nakupovalne izkušnje nam 
zaupa že več kot osemdeset 
globalnih znamk,« so spo-
ročili iz Sportine, ki skupaj 
upravlja več kot 340 poslo-
valnic in zaposluje več kot 
2200 ljudi.

Odpirajo trgovino v Avstriji

München – V Münchnu se 
ta čas odvija največji turi-
stični sejem na Bavarskem 
f.re.e. 2017, na katerem Ba-
varci izbirajo destinacije za 
prihajajoče počitnice. Svojo 
stojnico na sejmu ima tudi 
Slovenska turistična orga-
nizacija (STO), na kateri se 
predstavlja vrsta ponudnikov 
počitnic iz Slovenije. Med go-
renjskimi ponudniki so priso-
tni Julijske Alpe, Hit Alpinea 
Kranjska Gora, Sava Hotels 
& Resorts in Camping Šo-
bec. Kot poudarjajo na STO, 
je omenjeni sejem zaradi bli-
žine Bavarske in kupne moči 
Bavarcev, ki radi potujejo ter 
se na počitnice in oddih od-
pravijo večkrat na leto, zelo 
pomemben. Prvi večji val do-
pustnikov iz Bavarske in tudi 
drugih delov Nemčije priča-
kujejo od marca dalje in nato 
v aprilu med štirinajstdnev-
nimi velikonočnimi počit-
nicami. Tudi sistematični 
promociji na nemškem trgu 
pa se je po prepričanju STO 
mogoče zahvaliti, da obisk 
nemških gostov v Sloveniji 
raste že vrsto let. »Nemški 
obiskovalci Slovenije so v 
lanskem letu prvič presegli 
osemsto tisoč nočitev,« so 
še dodali na STO.

Slovenija se predstavlja 
na Bavarskem
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Kmetijstvo in gozdarstvo

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

vaš zanesljiv in odgovoren partner že več kot 115 let

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

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

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

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

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

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja

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

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

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,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodaja nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti, 
  prodaja traktorjev ZETOR.

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  
MOTORNIH OLJ

Cveto Zaplotnik

Koliko časa bo trajala kam-
panja, kdaj bo potekel zamu-
dni rok?

»Kampanja bo trajala od 
27. februarja do vključno 8. 
maja. Kmetje in drugi vlaga-
telji bodo vloge lahko odda-
li tudi v zamudnem roku, 
ki bo potekel 31. maja, ven-
dar bodo za vsak delovni dan 
zamude prejeli za en odsto-
tek nižje plačilo, pri plačilnih 
pravicah, dodeljenih iz naci-
onalne rezerve, pa za shemo 
osnovnega plačila tri odstot-
ke nižje plačilo. Če bodo uve-
ljavljali zahtevek za ukrep 
dobrobit drobnice, bodo 
morali vložiti zbirno vlogo 
najkasneje do 5. maja.«

Kmetje lahko elektronsko 
izpolnijo vlogo tudi sami, 
vendar se bo velika večina 
verjetno tudi letos, podobno 
kot v prejšnjih letih, odloči-
la za vnos na vpisnih mestih 
kmetijske svetovalne služ-
be. Koliko bo letos teh mest?

»Pri elektronskem izpol-
njevanju zbirnih vlog bo 
letos sodelovalo štirinajst 
kmetijskih svetovalcev. Vpi-
sna mesta bodo na sedežih 
izpostav Jesenice, Bohinj, 
Lesce, Tržič, Naklo, Cerklje, 
Primskovo in Škofja Loka, 
v Žireh, na sedežu zavoda v 
Kranju, vsak ponedeljek pa 
tudi v Spodnjih Gorjah. Pri-
čakujemo od 3700 in 3800 
vlagateljev.«

Bodo letos glede izpolnjeva-
nja vlog kakšne spremembe 
oziroma novosti v primerja-
vi z lani?

»Nekoliko bomo spre-
menili sistem naročanja 
na izpolnjevanje vlog, ta bo 
odvisen od odziva vlagatel-
jev. V preteklih letih se nam 
je dogajalo, da so vlagatelji 
čakali z oddajo vlog do konca 
kampanje, kar je povzročalo 
težave pri organizaciji dela in 
veliko delovno obremenitev 
svetovalcev v zadnjih dneh 
kampanje. Letos bomo v pri-
meru, da ob začetku kampa-
nje ne bo dovolj prijav, vlaga-
teljem poslali vabila na izpol-
njevanje vloge s točno dolo-
čenim datumom za vnos. 
Vlagatelji bodo datum enkrat 

lahko spremenili, v primeru, 
da ga bodo hoteli spremeni-
ti še drugič, pa jim bomo to 
zaračunali. Svetovalci bodo 
sprejemali prijave za izpol-
njevanje vloge vsak delov-
ni dan v jutranjih urah, pri 
tem pa se bodo z vlagateljem 
dogovorili za datum in uro 
izpolnjevanja vloge. Vlaga-
teljem priporočamo, da se za 
izpolnjevanje vloge odloči-
jo čim prej, saj se bodo s tem 
izognili dnevu in uri vnosa, 
ki jim ga bomo dodelili in jim 
morebiti ne bo ustrezal, pa 
tudi gneči ob koncu kampa-
nje oziroma odbitkom zara-
di zamud.«

Kaj naj kmetje uredijo pred 
izpolnjevanjem vloge?

»Najbolj je zaželeno, da 
predhodno pregledajo lan-
ske odločbe, saj se bodo tako 
najlažje izognili morebit-
nim napakam, ki so jih sto-
rili lani. Pred izpolnjevan-
jem vloge morajo na upra-
vni enoti urediti vse podat-
ke v registru kmetijskih gos-
podarstev, v primeru prido-
bivanja oziroma zamenjave 
GERK-ov morajo to storiti 
vsaj en dan pred izpolnjeva-
njem vloge. Preveriti mora-
jo tudi stanje živali na kme-
tiji in jih oštevilčiti v skladu 
s predpisi.«

Katere podatke (dokumen-
te) morajo prinesti s sabo na 
izpolnjevanje vloge, na kaj 
morajo biti pri izpolnjevan-
ju pozorni?

»Na izpolnjevanje naj pri-
nesejo podatke o številu živa-
li in o kulturah na njivah ter 
o novem transakcijskem 
računu, če so ga od lanskega 
izpolnjevanja vloge spreme-
nili. Pri izpolnjevanju vlo-
ge morajo izraziti svoje žel-
je, svetovalec jih bo glede na 
možnosti poskušal vnesti v 

zbirno vlogo, pri tem pa se 
morajo zavedati, da zbirna 
vloga ne prinaša samo denar-
ja, temveč tudi obveznosti. 
Predvsem pri izvajanju ukre-
pov za kmetijsko-okoljska in 
podnebna plačila (KOPOP) 
je pomembno, da izpolnju-
jejo vse pogoje, ki zadevajo 
kolobarjenje, analizo zem-
lje, gnojilni načrt ...« 

Koliko bodo kmetje in dru-
gi vlagatelji morali plačati za 
izpolnitev in oddajo vloge?  

»Uredba o izvedbi ukre-
pov kmetijske politike za 
leto 2017 določa, da stroški 
izpolnitve in vložitve zbir-
ne vloge, ki jih upravičenec 
plača izvajalcu javne služ-
be za kmetijsko svetovanje, 
znašajo 15,70 evra na vsakih 
začetih trideset minut dela z 
vnašanjem vloge. Strošek je 
enak, kot je bil lani.«

Katere so glavne novosti in 
spremembe pri letošnjih 
ukrepih kmetijske politike?

»Med letošnjimi ukrepi 
je nov ukrep dobrobit živa-
li za drobnico, novost je tudi 

shema za plačilo za območ-
ja z naravnimi omejitvami – 
za kmetijske površine v gor-
skem območju z nagibom od 
35 do 50 odstotkov in z nagi-
bom najmanj 50 odstotkov. 
Podporo za mleko v gorskih 
območjih bodo letos izjemo-
ma dodelili na osnovi števi-
la krav molznic v letu 2016, 
pri podpori za zelenjadnice 
so spremenili obdobje pri-
sotnosti zelenjadnic, to je po 
novem od 7. maja do 15. avgu-
sta. Od letos dalje se ni več 
možno vključiti v KOPOP za 
ukrepe Poljedelstvo in zelen-
jadarstvo, Sadjarstvo, Trajno 
travinje I in II ter Reja lokal-
nih pasem, ki jim grozi pre-
nehanje reje, nov pa je ukrep 
Ohranjanje mejic, ki pa se na 
Gorenjskem ne bo izvajal.«

So kmetje s spremembami 
in novostmi dobro seznan-
jeni?

»V Kmetijsko-gozdar-
skem zavodu Kranj smo se 
zelo potrudili, da bi bili vla-
gatelji z vsemi sprememba-
mi in novostmi dobro sez-
nanjeni. Izvedli smo 24 izo-
braževanj oziroma »inštruk-
taž«, v primeru morebitnih 
dodatnih vprašanj se vlaga-
telji še vedno lahko obrne-
jo na naše kmetijske sveto-
valce, vlagatelji pa bodo (so) 
dobili tudi kratek opom-
nik za uveljavljanje ukrepov 
kmetijske politike za leto 
2017, iz katerega lahko raz-
berejo obveznosti in roke.«

Začenja se kampanja za oddajo zbirnih vlog
V ponedeljek, 27. februarja, se bo v Sloveniji začela kampanja za vnos in oddajo zbirnih vlog za kmetijska plačila. O tem, kako bo kampanja potekala na 
Gorenjskem in katere so glavne novosti pri letošnjih ukrepih kmetijske politike, smo se pogovarjali s Tomažem Cőrom, vodjem oddelka za kmetijsko 
svetovanje v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj. 

Tomaž Cőr: »Zbirne vloge ne prinašajo vlagateljem le 
denarja, ampak tudi obveznosti.«

Direktor agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Benedikt Jeranko je na novinarski konferenci v sredo 
povedal, da se agencija v zadnjem obdobju vse bolj 
sistematično ukvarja s preprečevanjem nepravilnosti, 
goljufij in umetnega ustvarjanja pogojev za pridobitev 
plačil. Doslej se je ukvarjala le s posameznimi primeri 
poskusov goljufij, pri tem pa dobro sodeluje z drugimi 
slovenskimi organi in tudi s tujimi ustanovami.
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PSC KRANJ
Hrastje 52a, 4000 Kranj 
T: (04) 237 13 43
E: info@agromehanika.si

PSC MARIBOR
Primorska 9, 2000 Maribor
T: (02) 331 89 80
E: psc.mb@agromehanika.si

PSC MURSKA SOBOTA
Plese 1, 9000 Murska Sobota
T: (02) 531 18 03
E: psc.ms@agromehanika.si

PSC BREŽICE
Cesta bratov Cerjakov 24, 8250 Brežice
T: (07) 499 34 85
E: psc.br@agromehanika.si

Vabilo
V soboto, 4. marca 2017, od 8h-14h, Vas vabimo v Poslovno-servisne centre Agromehanike v 
Kranju, Mariboru, Murski Soboti in Brežicah.

•	 predstavitev novosti iz proizvodnega programa škropilne tehnike Agromehanika in 
traktorjev AGT 

•	 predstavitev prodajnih programov Antonio Carraro, Deutz Fahr, Pronar, ER.MO, Orizzonti, 
INO, Krpan, Agros...

•	 organizirani vodeni ogledi proizvodnje v Kranju

Pripravili smo Vam posebne ugodnosti pri nakupu!
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ZA OGLED CELOTNE PONUDBE VABLJENI V TRGOVINO AGROTEHNIKA V ŠENČURJU
(Center Šenčurja, v ulici nasproti pošte)

TELEFON: 04/25-11-155   GSM: 031/542-198  www.agrotehnika.si
Cene vključujejo DDV. Popust velja le za olja v oglasu. Ponudba velja do 30. 4. 2017 oz do prodaje zalog.  

Redne cene so priporočene cene dobavitelja oz cene za negotovinsko plačilo.

OLJE MOTORNO – SHELL
Rimula R4X, 15W-40
Pakirano: 20 litrov
Popust velja za vsa 
SHELL olja.

Redna cena: 
95,30 EUR

AKCIJA: 
81,00 EUR

OLJE MOTORNO - MODRIČA
MAXIMA 15W40
Pakirano: 10 litrov
Kakovostno motorno olje za 
vse vrste traktorjev

Redna cena: 
26,90 EUR
AKCIJA: 
22,90 EUR

OLJE ZA VERIGE  
MOTORNE ŽAGE
Tehnosint EXTROL
Pakirano: 4 litri

Redna cena: 10,50 EUR
AKCIJA: 9,50 EUR

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava 
bo zavezancem za dohod-
nino od dohodkov iz osno-
vne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti pred-
vidoma aprila izdala odlo-
čbo o odmeri obveznosti iz 
kmetijstva in gozdarstva za 
davčno leto 2016, pri tem 
pa bo upoštevala še katastr-
ski dohodek, izračunan na 
podlagi stare metodologije. 
Z novim letom se katastrs-
ki dohodek ugotavlja na nov 
način, na podlagi lani spre-
jetega zakona, po katerem 
se pri izračunu katastrskega 
dohodka poleg KD-ja kme-
tijskih in gozdnih zemljišč 
upošteva tudi KD od »doda-
tkov« – od t. i. posebnih kul-
tur (intenzivne pridelave 
vrtnin, jagod, belušev ...), od 
male predelave kmetijskih 
in gozdnih pridelkov do zne-
ska 3500 evrov ter od kme-
tijskih in gozdnih zemljišč v 
tujini. Čeprav bodo kmetje 
posledice novega zakona in 
novega načina ugotavljan-
ja KD-ja »občutili« šele apri-
la prihodnje leto, ko bodo 
prejeli odločbe za letos, so 
se v gorenjski kmetijski sve-
tovalni službi odločili, da 
kmete s serijo predavanj na 
spremembe »pripravijo« že 
letos. Predavanja, skupno se 
jih bo do začetka marca zvr-
stilo osem, so dobro obiska-
na, kmete pa najbolj zani-
ma, ali bo KD po novem nižji 
ali višji. 

Letos le 40 odstotkov 
izračunanega KD-ja

»Vsak bo za konkretno 
kmetijo na to vprašanje naj-
lažje odgovoril, če bo pri-
dobil informativni izračun 
katastrskega dohodka za 

letos in ga primerjal z izra-
čunom za lani, a glede na 
dosedanje izračune in pri-
merjave, ki smo jih naredi-
li v kmetijski svetovalni slu-
žbi, ocenjujemo, da bo letos 
katastrski dohodek na veliki 
večini kmetij nižji, kot je bil 
lani,« pravi Ana Demšar-Be-
nedičič, specialistka za eko-
nomiko kmetijstva v Kme-
tijsko-gozdarskem zavodu 
Kranj, in dodaja: »Razlog je 

v tem, da bodo letos v skla-
du s prehodnimi določba-
mi novega zakona pri izra-
čunu upoštevali le 40 odsto-
tkov izkazanega KD-ja, pri-
hodnje leto 55 odstotkov in 
v letu 2019 že 75 odstotkov. 
Ko bodo v letu 2020 prvič 
upoštevali celotni znesek, 
bo katastrski dohodek kme-
tij po sedanjih ocenah pri-
bližno dvakrat višji od lan-
skega, pri tem pa se bo bolj 

povečal kmetijam, ki imajo 
več gozda. Vendar pa tudi za 
leto 2020 ocena o povišan-
ju KD-ja ni zanesljiva, saj bo 
takrat že veljala nova lestvica 
katastrskega dohodka kme-
tijskih in gozdnih zemljišč. 
Po zakonu bo namreč vlada 
spreminjala lestvico za izra-
čun KD na vsake tri leta, pri 
tem pa bo upoštevala pov-
prečne podatke iz ekonom-
skih računov za kmetijstvo 
in gozdarstvo za zadnjih pet 
let. Ker so se cene kmetijskih 
pridelkov v zadnjih letih zni-
žale, bo KD v obdobju 2020–
2022 glede na vrednost pri-
delave verjetno nižji kot v 
obdobju 2017–2019.« 

»Varovalke« vsebuje tudi 
zakon o dohodnini

Kot poudarja Ana Dem-
šar-Benedičič, dodatne varo-
valke za to, da prehod s sta-
rega na nov model ugotavlja-
nja katastrskega dohodka ne 
bo preveč skokovit, vsebuje 
zakon o dohodnini, ki dolo-
ča, da se v prehodnem obdo-
bju 2017–2019 skupni zne-
sek KD za nobeno kmečko 
gospodinjstvo ne bo pove-
čal za več kot dvakrat glede 
na predhodno obdobje. Ta 
varovalka velja le za KD kme-
tijskih in gozdnih zemljišč, 
ne pa tudi za »dodatke«. 

Medtem ko se KD kmetij-
skih in gozdnih zemljišč pri-
pisuje lastnikom oziroma 
dejanskim uporabnikom 
zemljišč, se KD od »dodat-
kov« pripiše v sorazmernem 
deležu vsem članom kmeč-
kega gospodinjstva, ki so 
zavezanci za dohodnino od 
osnovne kmetijske in goz-
darske dejavnosti. 

Nižji KD na območjih 
s posebnimi režimi

Katastrski dohodek kme-
tijskih zemljišč je odvisen 
od dejanske rabe in bonitete 
zemljišča, katastrski doho-
dek gozdnih zemljišč pa od 
rastiščnega koeficienta in 
bonitete zemljišča. Katastrs-
ki dohodek kmetijskih zem-
ljišč za obdobje 2017–2019 
znaša od 17,14 do 107,14 evra 
za hektar, za gozdna zemlji-
šča glede na rastiščni koefi-
cient od 0,2 do 39,97 evra 
in glede na boniteto od 5,02 
do 80,38 evra za hektar, pri 
čemer je treba upoštevati, 
da se v letu 2017 v izračun 
upošteva le 40 odstotkov 
izračunanega KD-ja. Pavšal-
na ocena dohodka na čebe-
lji panj znaša 17 evrov. Na 
območjih, kjer veljajo pose-
bni režimi kmetovanja in 
gospodarjenja z gozdovi, 
je katastrski dohodek nižji. 

Na vodovarstvenih območ-
jih je nižji za 40 odstotkov, 
v varovalnih gozdovih, kjer 
je možen posek, in v zaprtih 
gozdovih za 75 odstotkov, v 
gozdnih rezervatih in v varo-
valnih gozdovih, kjer posek 
ni možen, pa za 100 odsto-
tkov. Podatke o obsegu pri-
delave t. i. posebnih kultur 
bo zbrala agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja na osnovi oddanih zbir-
nih vlog za leto 2017 in jih 
do 30. junija poslala finanč-
ni upravi, ta pa bo na podlagi 
teh podatkov izračunala KD 
od posebnih kultur (za letos 
znaša 591 evrov na hektar) in 
ga upoštevala pri izračunu 
KD za posamezno kmetijo. 

Z investicijsko olajšavo 
do nižje dohodnine

Pri izračunu dohodka iz 
osnovne kmetijske in osno-
vne gozdarske dejavnos-
ti se poleg KD-ja kmetij-
skih in gozdnih zemljišč ter 
obdavčljivih subvencij upo-
števa tudi KD, ki ga prina-
šajo »dodatki«. Dohodek iz 
osnovne kmetijske in osno-
vne gozdarske dejavnosti, 
ki se upošteva pri izračunu 
dohodnine, je možno zniža-
ti z investicijskimi olajšava-
mi v višini 40 odstotkov vre-
dnosti investicije. Če je, na 
primer, kmet kupil 50 tisoč 
evrov vreden traktor, zna-
ša investicijska olajšava 20 
tisoč evrov, v tem primeru 
lahko uveljavlja olajšavo do 
višine davčne osnove iz kme-
tijske in gozdarske dejavno-
sti, z neizkoriščenim delom 
olajšave pa lahko znižuje 
davčno osnovo še nadaljnjih 
pet let. Vlogo za uveljavljan-
je olajšave je treba oddati na 
finančno upravo do 5. febru-
arja za preteklo leto.

Na večini kmetij letos »kade« nižji kot lani
Na veliki večini kmetij bo letos katastrski dohodek (KD) nižji kot lani, v letu 2020, ko bodo pri izračunu prvič upoštevali celotni izkazani KD, pa naj bi bil v 
povprečju tudi do dvakrat višji od lanskega. 

Ana Demšar-Benedičič, specialistka za ekonomiko 
kmetijstva v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj: »Kmete 
na predavanjih najbolj zanima, ali bo katastrski dohodek po 
novem nižji ali višji.« 

Kmetje se na geodetski upravi oziroma na upravni 
enoti lahko seznanijo z informativnimi zneski 
katastrskega dohodka za leto 2017. Kot je pojasnila 
Ana Demšar-Benedičič, so se z njimi doslej seznanili 
predvsem kmetje, ki jih zanima, ali izpolnjujejo 
pogoje za vstop ali izstop iz sistema davka na dodano 
vrednost (DDV). Po davčni zakonodaji mora kmetijsko 
gospodarstvo, ki z dohodki iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti preseže mejo 7500 
evrov, obvezno vstopiti v sistem DDV.

Kmet Ivan Guzelj od Svete Barbare je prepričan, da 
država s povišanjem katastrskega dohodka zavestno 
uničuje hribovskega kmeta. »Po mojem mnenju 
želi s tem doseči, da kmetje ne bi mogli več plačevati 
tako velikih davkov in da bi tisti, ki so pokradli in 
razprodali naše tovarne, s tem denarjem pokupili še 
zarubljene kmetije,« pravi in ob tem predlaga državi, 
da po tržni ceni odkupi od kmetov kmetijska in 
gozdna zemljišča, kmete pa zaposli kot javne delavce 
za osem ur dela na dan. 
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Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

  

   Odkupujemo hlodovino smreke, jelke  
in macesna ter celulozni les. Brez časovnih 
omejitev odkupujemo bukove goli, goli drugih 
trdih in mehkih listavcev.

   Izvajamo sečnjo in spravilo lesa  
z gozdarsko žičnico.

   Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Strahinj 120 - NAKLO, tel.: 04/25 76 440, gsm: 051/358 368

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

Cveto Zaplotnik

Kranj – Društvo lastnikov 
gozdov Slovenije in Druš-
tvo lastnikov gozdov Mis-
linjske doline sta tudi letos 
v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove Slovenije pripravi-
la v Slovenj Gradcu tradici-
onalno, že enajsto licitaci-
jo več vrednih lesnih sorti-
mentov. Na licitaciji je 308 
lastnikov gozdov iz Slove-
nije ter iz avstrijske Štajer-
ske in Koroške sodelovalo 
s 1700 hlodi skupne izme-
re 1885 kubičnih metrov. 
Ponudbe za nakup je odda-
lo 32 kupcev, od tega 12 iz 
Slovenije, prav toliko tudi iz 
Avstrije, pet iz Nemčije, dva 
iz Italije in eden iz Hrvaš-
ke. Kupci so oddali skup-
no 5521 ponudb, pri tem pa 
za 251 hlodov ni bilo nobe-
ne ponudbe. Letos so zelo 
dobro ceno dosegli hlodi 
hrasta, oreha in macesna, v 
povprečju nižje kot lani pa 
so bile cene smreke, kosta-
nja, gorskega bresta, slive 

in velikega jesena, novost v 
letošnji ponudbi pa so bili 
hlodi leske in pa jesena.

Najvišjo ceno je tudi letos 
dosegel gorski javor, za hlod, 

ki je meril nekaj več kot 
kubični meter, se je potego-
valo enajst kupcev, najbo-
ljši je ponudil ceno 9906 
evrov. Tudi za hlod gorskega 

javorja z 0,97 »kubika« lesa 
je bilo enajst ponudb, najbo-
ljša med njimi je bila za 8329 
evrov. Na tretje mesto se je 
uvrstil orehov hlod z 2,06 
kubičnega metra volumna, 
za katerega je lastnik iztržil 
6870 evrov, kar je bila med 
osmimi ponudbami najbolj-
ša cena. Četrto mesto na les-
tvici najvrednejših hlodov je 
dosegel gorski javor »kuba-
ture« 0,81 kubičnega met-
ra, za katerega je bilo deset 
ponudb, najboljša med nji-
mi za 4095 evrov. Za hrastov 
hlod, ki je meril več kot štiri 
»kubike«, je oddalo ponudbo 
dvanajst kupcev, zmagala je 
ponudba s ceno 3697 evrov.

Letos so zelo dobro ceno 
dosegli hlodi hrasta, oreha 
in macesna.

V Zvezi lastnikov goz-
dov so licitacijo izkoristili za 
poziv lastnikom gozdov, da 
v spomladanskem in polet-
nem času skrbno pregledu-
jejo svoje gozdove in že ob 
prvih znakih napada podlu-
bnikov primerno ukrepajo.

Deset tisoč evrov za »kubik« 
Na licitaciji vrednejšega lesa je lastnik za hlod gorskega javorja iztržil 9906 evrov. 

Drevesna 
vrsta

 Število 
hlodov

 Število 
ponudb

Povprečna 
cena 

Najvišja 
cena 

Gorski javor 251 968 491 €/m3  9375 €/m3

Oreh 59 181 452 €/m3 3333 €/m3

Macesen 35 186 336  €/m3 1050 €/m3

Graden 306 2358 352 €/m3 976 €/m3

Dob 43 389 494 €/m3 836 €/m3

Smreka 424 667 150 €/m3 716 €/m3

Jablana 16 29 421 €/m3 711 €/m3

Sliva 48 73 334 €/m3 711 €/m3

Brek 18 41 346 €/m3 657 €/m3

Hruška 47 108 186 €/m3 657 €/m3

Češnja 12 22 212 €/m3 562 €/m3

Gorski brest 30 122 232 €/m3 555 €/m3

Veliki jesen 83 221 128 €/m3 376 €/m3

Kostanj 11 32 218 €/m3 371 €/m3

Bukev 15 27 138 €/m3 347 €/m3

Lipa 10 35 138 €/m3 201 €/m3

(V preglednici so le podatki za drevesne vrste, ki so bile na licitaciji zasto-
pane vsaj z desetimi hlodi.)

Cveto Zaplotnik

Kranj – Inštitut za nutricio-
nistiko spodbuja slovenske 
proizvajalce živil k temu, da 
bi pri razvoju novih ali pre-
oblikovanju obstoječih živil 
dosegli ugodnejšo prehran-
sko sestavo živil in druge 
prednosti za potrošnike. Že 
tretje leto podeljuje nagrade 
za najbolj inovativna živila, 
letos so jih prejeli Spar Slo-
venija za ječmenov hlebček, 
Ljubljanske mlekarne za Ego 

Quark, podjetje Avokado za 
linijo izdelkov I like tofu, 
Žito za pirino vlečeno testo, 
Mlekarna Planika Kobarid 
za eko jogurt s konopljinim 
oljem in podjetje Nutrisslim 
za žita za zajtrk Bio body cle-
anse muesli. Posebno nagra-
do za inovativnost pri ponu-
dbi lokalnih živil so podelili 
podjetju KMG Panorganic 
za linijo predpakiranih sve-
žih solat in zelišč Živa. Na 
razpis za izbor je prispelo 47 
predlogov.

Že tretjič izbrali najbolj 
inovativna živila
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Preverjene,
kakovostne
in donosne
sorte
SLOVENSKE SORTE V PRODAJI:

KIS VIPAVA
Za v vrt!

zgodnja

KIS KOKRA
Za v vrt!

srednje
zgodnja

KIS KRKA
srednje
pozna

KIS MURA
srednje
pozna

KIS SORA
pozna

OSTALE SORTE V PRODAJI:
ANUSCHKA
Za v vrt!

zelo
zgodnja

BELLAROSA
Za v vrt!

zelo
zgodnja

ELFE
Za v vrt!

zgodnja

MARABEL
Za v vrt!

zgodnja

CONCORDIA
Za v vrt!

srednje
zgodnja

RED FANTASY
srednje
zgodnja

SAVANNA
srednje
zgodnja

JELLY
srednje
pozna

www.agrosaat.si

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

Preverjene,
kakovostne
in donosne
sorte

Sorte za v vrt
in vse slovenske
sorte so na voljo

tudi v manjših
pakiranjih v vseh 
dobro založenih

trgovinah
s semeni.

Bolj slovenski kot 
narodnozabavna
glasba

www.tus.si Doma v Sloveniji
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Široka paleta slovenskih lo
kal no pridelanih izdelkov, ki 
na naše mize pričara bodi
si odlično domače nedelj
sko kosilo ali pa vsakodnevni 
pol novreden obrok, je tisto, 
čemur dajemo največjo težo. 
Pri slovenskem trgovcu Tušu v 
svoje poslovalnice po Sloveni
ji vnašajo domačnost in pris
tno slovensko kakovost ter 
tako na svoje police uvrščajo 
več kot 70 odstotkov izdelkov 
slovenskega porekla. S tem v 
ospredje postavljajo podporo 

lokalnim pridelovalcem in 
tako krepijo vezi z lokalnimi 
skupnostmi širom Slovenije, 
kjer so prisotni. 
Aktivno sodelovanje in spo
štovanje vsega slovenske
ga se odraža v podpori šte
vilnim delovnim mestom, ki 
jih neposredno ali posredno 
ustvarjajo. Tako je njihov vlo
žek v slovensko gospodars
tvo že več kot 28 let, odkar so 
prisotni na trgu, izjemen. Ne 
samo da slovenske kupce izo
bražujejo o pomenu kratkih 

transportnih poti in  posledi
čno kakovosti, ki se ohranja 
v izdelkih, ko so ti že na voljo 
na prodajnih mestih, še več, 
lokalnim proizvajalcem daje
jo možnost in potrjujejo nji
hovo pot, ki si jo utirajo v slo
venski prostor. 
Slovenski izdelki si namreč 
zaradi svoje edinstvenosti, 
tradicije in kakovosti zaslu
žijo svoje mesto na trgovskih 
policah, naših jedilnikih in v 
vsakem slovenskem domu. 
Saj smo doma v Sloveniji. O
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Bolj slovensko kot  
narodnozabavna glasba
Ob misli na tradicionalno slovensko nedeljsko kosilo z govejo juho in praženim  
krompirjem marsikomu postane toplo pri srcu, v spomin se prikradejo nostalgični spo-
mini na družino in dom, v ušesa pa pogosto tudi narodnozabavna glasba z značilnimi 
zvoki frajtonarice. Enako prijetne občutke doživimo tudi, ko si stojimo ob strani. Pomoč 
lokalni skupnosti, skrb za slovensko gospodarstvo, podpora lokalnim pridelovalcem 
ter zavezanost k obstoju številnih delovnih mest, vse to so bili in ostajajo še danes  
poleg slovenskih simbolov temelji našega obstoja. 

VZREJA NESNIC TIBAOT

Babinci 49, 9420 Ljutomer, Tel.: 02 582 14 01 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano se pripravljajo na 
celovito prenovo kmetijske 
zemljiške politike, s kate-
ro želijo v prihodnje zago-
toviti preglednejšo in učin-
kovitejšo zaščito kmetijskih 
zemljišč in boljše upravlja-
nje s temi zemljišči. Stroko-
vno podlago za prenovo, ki 
jo je pripravila Biotehniška 
fakulteta Univerze v Ljub-
ljani v sodelovanju s Kmetij-
skim inštitutom Slovenije, 

Fakulteto za kmetijstvo in 
biosistemske vede Univer-
ze v Mariboru in podjetjem 
Miha Juhart, svetovanje, s. 
p., so prejšnji teden na bio-
tehniški fakulteti že predsta-
vili javnosti. Dokument vse-
buje analizo obstoječega sta-
nja, vključno z glavnimi pro-
blemi na tem področju, pri-
merjavo z nekaterimi evrop-
skimi državami (Avstrija, 
Nemčija, Francija, Danska, 
Italija, Madžarska, Hrvaš-
ka in Slovaška) in tri mode-
le pravnega urejanja pod-
ročja kmetijske zemljiške 

politike, ki vsebujejo predlo-
ge ureditve prometa in zaku-
pa kmetijskih zemljišč, ure-
ditev zaščitenih kmetij ter 
ureditev zakupa, prodaje in 
upravljanja državnih zem-
ljišč. Gradivo bo objavlje-
no na spletni strani ministr-
stva, prav tako tudi časovni 
razpored regijskih posvetov, 
na katerih bodo v naslednjih 
treh mesecih potekale pred-
stavitve in razprave. Na pod-
lagi teh razprav bodo pripra-
vili izhodišča za spremembo 
zakona o kmetijskih zemlji-
ščih.

Priprave na prenovo 
kmetijske zemljiške politike

Škofja Loka – Kmetijska svetovalna služba bo prihodnji teden 
pripravila tri predavanja o novem izračunu katastrskega 
dohodka in o njegovem vplivu na dohodnino. Prvo predava-
nje bo v sredo, 1. marca, ob 9. uri v gasilskem domu na Trati 
pri Škofji Loki, drugo v četrtek, 2. marca, ob 9. uri v kulturnem 
domu v Poljanah in tretje v petek, 3. marca, ob 9. uri v zadruž-
nem domu na Češnjici. Predavala bo Ana Demšar - Benedičič 
iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj.

Nov izračun katastrskega dohodka

Ljubljana – Semenarna je 
uspešno končala postopek 
prisilne poravnave, v okviru 
katere je do 6. februarja popla-
čala 50 odstotkov finančnih 
obveznosti. Ob tem, ko pove-
čuje prihodke, bo v petih letih 
dosegla vzdržno zadolženost.

Uspešno iz poravnave
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Obdolženi, ki se je v pre-
iskavi branil z molkom, na 
glavni obravnavi pa odgovar-
ja le na vprašanja zagovorni-
ka, po drugi strani zatrjuje, 
da je nameraval župana le 
zvrniti s kolesom, ne pa tudi 
resno poškodovati, saj je že-
lel na ta način le protestirati 
proti stanju v družbi. »Moj 
namen je bil, da bi padel 
predstavnik oblasti, ki je kri-
va za stanje v državi, in on je 
en tistih, ki so sprejemali od-
ločitve v zadnjih 25 letih in 
je sokriv za takšno stanje,« 
je razložil in dodal, da je bilo 
to sporočilo na drugačne na-
čine »povedano že neštetok-
rat, pa ni bilo odmeva«. Če 
bi Ješeta nameraval ubiti, 
bi lahko ustavil in zapeljal 
nazaj čezenj, ko je ležal na 
tleh, ali pa iz prtljažnika vzel 

zložljivo vojaško lopato in z 
njo opravil uboj, je poudaril. 
»Opazil sem, da so bile pri-
sotne priče, ki bodo županu 
gotovo pomagale, sicer bi se 
sam ustavil in mu pomagal. 
Ker pa to ni bilo potrebno, 
sem ocenil, da se lahko od-
peljem na policijo. Tam sem 
policistu na recepciji pove-
dal, da sem se prišel prijavit, 
ker sem povozil loškega žu-
pana. Vprašal me je, zakaj, 
in sem mu rekel, da mi ni 
bil všeč, daljša razlaga ne bi 
bila situaciji in trenutku pri-
merna,« je še razložil. 

Župan Miha Ješe je na so-
dišču pojasnil, da je med vo-
žnjo s kolesom v službo za se-
boj zaslišal pospeševanje av-
tomobila, zato je nagonsko 
še sam pospešil in se umak-
nil na skrajni desni rob ceste. 
»Zdelo se mi je nenavadno, 
da tako hitro vozi, saj je tam 

vendar cona 30. Sam sem 
takrat, pogledal sem namreč 
na števec, vozil s hitrostjo 24 
km/h,« je zadnje, kar se Ješe 
o nesreči spominja, saj se 
je po trku zavedel šele v re-
ševalnem vozilu. Ješe, ki je 
šele prejšnji ponedeljek za-
čel spet v polnosti opravljati 
naloge župana, je preko po-
oblaščenca Aljoše Ravnikar-
ja zaradi povzročene mate-
rialne in nematerialne ško-
de zoper svojega napadalca 
vložil premoženjskopravni 
zahtevek v višini okoli 55 ti-
soč evrov z obrestmi. »Dogo-
dek je pustil določene posle-
dice, malo psihičnih, malo 
fizičnih, vendar o teh ne bi 
javno razpravljal,« je povedal 
v kasnejšem pogovoru z no-
vinarji. Glede Kujundžičeve-
ga opravičila je dejal, da ga je 
sicer pričakoval, vendar pa 
mu ne pripisuje velike teže. 

»Bolj pametno bi bilo, da do 
tega dogodka, ki je res čisto 
neracionalen in nedoumljiv, 
ne bi prišlo,« je dejal župan 
in pristavil, da je šlo v obrav-
navanem primeru za prvi 
atentat na političnega funk-
cionarja v Sloveniji, kljub 
temu pa je prepričan, da žu-
pani niso posebej izpostav-
ljeni nevarnosti. 

Zaslišali so tudi sodne-
ga izvedenca za promet, ki 
je izračunal, da je Kujund-
žič v župana trčil pri hitro-
sti 66 km/h, na razdalji, ki 
jo je pred tem prevozil, pa bi 
sicer lahko s svojim avtomo-
bilom razvil najvišjo hitrost 
77 km/h. Sodni izvedenec za 
medicino pa je ocenil, da pri 
padcu na vetrobransko stek-
lo in pokrov avtomobila, kot 
se je zgodilo Ješetu, obsta-
ja velika nevarnost poškodb 
glave in smrti.

Loškega župana je zbil  
iz protesta
31. stran

Simon Šubic

Kranj – Povečan obisk slo-
venskih smučišč se že v 
prvem tednu šolskih poči-
tnic odraža tudi v pomnoži-
tvi smučarskih nezgod. Na 
Policijski upravi Kranj so 
tako včeraj opozorili, da se 
je na gorenjskih smučiščih 
od začetka počitnic vsak dan 
zgodila vsaj po ena nesre-
ča, zato smučarjem svetuje-
jo, naj prilagodijo hitrost in 
način vožnje svojemu zna-
nju, pripravljenosti ter tudi 
zasedenosti smučišča in sta-
nju snežne podlage. Pozorni 
bodite predvsem na otroke, 
tako starši kot ostali smučar-
ji. Poskrbite tudi za zaščito 
smučarske opreme, ki je ne 
puščajte brez nadzora, ena-
ko velja tudi za druge vred-
ne predmete.

V soboto so gorenjski po-
licisti obravnavali trk med 
smučarjema, v nedeljo je 
med izvajanjem skokov pa-
del deskar brez zaščitne 
opreme, v ponedeljek sta se 
pri padcu poškodovali mlajši 
smučarki, v torek tudi mlaj-
ši deskar, mlajša smučar-
ka je na mokrem in težkem 
snegu padla tudi v sredo in 
se pri tem huje poškodova-
la. Omenjeni so si največ-
krat poškodovali noge, med-
tem ko do poškodb glave, 
ki je pri smučarskih nesre-
čah tudi zelo izpostavljena, 

za zdaj ni prišlo. K temu je 
verjetno pripomoglo, ker 
je večina padlih smučarjev 
uporabljala zaščitne čelade. 
Uporaba čelade je sicer ob-
vezna za otroke do vključno 
14. leta starosti.

Smučarskih nesreč letos 
ni malo. Policisti, ki jih pok-
ličejo le ob hujših nesrečah, 
so tako v tej zimi do sredine 
februarja na slovenskih smu-
čiščih obravnavali že 37 ne-
sreč s hudimi telesnimi po-
škodbami, v glavnem je šlo za 
zlome goleni. Lani so v celot-
ni smučarski sezoni obravna-
vali 33 nesreč na smučiščih. 

Policisti sicer med zim-
skimi počitnicami ob sode-
lovanju inšpekcije za žični-
ške naprave in smučišča 
ter inšpektorata za notra-
nje zadeve poostreno nad-
zirajo spoštovanje predpi-
sov na smučiščih, s čimer 
skušajo zagotavljati var-
nost predvsem otrok in pre-
prečiti nepotrebne poškod-
be, je pojasnil Alojz Sladič 
iz uprave uniformirane po-
licije na Generalni policij-
ski upravi. Na podlagi do-
sedanjih izkušenj opaža-
jo, da se smučarjem v šte-
vilnih primerih ob padcih 

na smučeh vezi ne odpne-
jo, zato hitreje prihaja do 
zlomov in drugih poškodb. 
Zato nasvet, da preverite 
ustreznost opreme, preden 
se podate na bele strmine, 
ne bo odveč. Do konca po-
čitnic bodo pozorneje nad-
zirali tudi nedovoljeno vo-
žnjo v naravnem okolju, 
saj se njihovo število pozi-
mi poveča. V slednjem nad-
zoru sodelujejo tudi inšpek-
torji za kmetijstvo, gozdar-
stvo, ribištvo in lovstvo, na 
Gorenjskem pa tudi nara-
vovarstveni nadzorniki Tri-
glavskega narodnega parka. 

Ni dneva brez poškodbe smučarja 
Policisti so na gorenjskih smučiščih vsak dan obravnavali vsaj eno hudo nesrečo. Letos že več nesreč s 
hudimi poškodbami na slovenskih smučiščih kot v celotni lanski smučarski sezoni.

V času šolskih počitnic so smučišča, tudi krvavško (na sliki), precej bolj zasedena kot 
običajno, čemur je treba prilagoditi tudi način in hitrost smučanja. / Foto: Aleš Senožetnik 

Simon Šubic

Britof – Kranjski kriminali-
sti so ta teden izsledili mo-
škega, ki je pred približno 
dvema tednoma v Britofu 
pri Kranju okradel dobro-
namernega občana. Tega je 
nepridiprav prosil za vodo 
in ga prepričeval, naj mu 
posodi denar za medicin-
sko opornico. Vmes je izko-
ristil nepozornost občana in 
mu ukradel denarnico, v ka-
teri je bila tudi bančna karti-
ca. Poleg je bila zabeležena 
tudi PIN-koda, kar je izkori-
stil za dvig denarja na ban-
komatu. Z drzno tatvino si 
je tako storilec, ki ga bodo 

kazensko ovadili, pridobil 
okoli 350 evrov premoženj-
ske koristi. 

Po besedah Bojana Kosa 
s Policijske uprave Kranj so 
žrtve takih in podobnih de-
janj, kjer storilci s prošnjo po 
pijači ali s prodajanjem iz-
delkov in storitev preusmer-
jajo pozornost oškodovan-
cev, predvsem starejše osebe. 
Storilec, pogosto jih je več, 
pri tem največkrat iščejo de-
nar in zlatnino. Policija svetu-
je, da imate take osebe ves čas 
pod nadzorom, še bolje pa je, 
da jih ne spustite v hišo. Če jo 
zapustite tudi samo za nekaj 
trenutkov, obvezno zaklenite 
vrata in zaprite vsa okna. 

Žejen tat sunil denarnico

Radovljica– Radovljiški policisti so pred dnevi na javnem kraju 
dvakrat zasegli manjšo količino konoplje, opravili pa so tudi 
hišno preiskavo pri osebi, za katero so sumili, da se ukvarja s 
prodajo droge. To se je med hišno preiskavo tudi potrdilo, saj 
so osumljencu zasegli manjšo količino konoplje in predmete 
za preprodajo droge, ob tem pa tudi nedovoljeno pirotehniko 
in nekaj nabojev za strelno orožje. 

Trije zasegi konoplje

Simon Šubic

Kranj, Radovljica – Kranjski 
policisti so ta teden obravna-
vali dve prijavi nedovoljene-
ga pobiranja prostovoljnih 
prispevkov in zaradi kršitve 
oglobili štiri romunske dr-
žavljane, podoben primer pa 
so imeli tudi radovljiški poli-
cisti, ki so oglobili eno osebo.

V ponedeljek je kranjske 
policiste poklical občan in 
prijavil sum nedovoljenega 
zbiranja prostovoljnih pri-
spevkov na Savskem otoku 
v Kranju. Pobiralca, šlo je za 
romunska državljana, sta se 
do prihoda policistov že od-
peljala proti Ljubljani, a so ju 
uspeli izslediti. Proti obema 

so uvedli prekrškovni po-
stopek in ju kaznovali z glo-
bo. Podobna usoda je dolete-
la tudi druga romunska dr-
žavljana, ki sta v sredo prav 
tako na Savskem otoku od 
ljudi brez ustreznega dovo-
ljenja pridobivala prostovolj-
ne prispevke. 

Prostovoljne prispevke 
lahko pobira le oseba, ki ima 
dovoljenje upravne enote. 
Izročene prispevke mora ob-
vezno zavesti v overjene, ži-
gosane in podpisane nabiral-
ne liste, občani pa lahko po-
biralce tudi prosijo za njiho-
ve podatke, pojasnjujejo na 
policiji. Če sumite, da gre za 
zlorabo, o tem takoj obvestite 
policijo na številko 113.

Brez dovoljenja zbirali 
prostovoljne prispevke

Kranj – Gorenjski policisti so v zadnjih dneh s cest odstranili 
več vinjenih oz. omamljenih voznikov, zaradi razgrajanja pa so 
pridržali še enega vinjenega občana. V ponedeljek popoldne so 
kranjski policisti pri redni kontroli prometa naleteli na voznika, 
ki je odklonil hitri test na prepovedane droge, blejski kolegi 
pa so v noči na torek iz prometa izločili voznika z 0,86 mg/l 
alkohola. Prometni policisti so v torek dopoldne z avtoceste 
pri Radovljici izločili voznika z 0,39 mg/l alkohola, popoldne 
istega dne pa je podobna usoda na Jesenicah doletela še neko-
liko bolj vinjenega voznika. Ob tem so policisti pripomnili, da 
je bil vpliv alkohola na oba voznika že zelo očiten, saj sta imela 
težave z ravnotežjem, zožena zorna kota oči, njune reakcije pa 
so bile upočasnjene. V sredo popoldne je moral na avtocesti 
vožnjo predčasno končati še voznik, ki je vozil z 0,62 mg/l 
alkohola, v Radovljici pa so policisti odvzeli prostost moške-
mu, ki je na javnem kraju pod vplivom alkohola kršil javni red 
in se ni umiril nit po prihodu »modrih angelov«.

Vinjene odstranili iz prometa

Zgornja Bela – Neznani vlomilec je v torek pozno popoldne 
vlomil v stanovanjsko hišo na Zgornji Beli in jo zapustil z 
denarjem in zlatnino v žepih. Lastniki so policistom razložili, 
da jih je vlomilec najverjetneje obiskal med 18. uro in 19.20.

Čas vloma znan
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Pogovor
Nuša Ekar in Božo Grlj sta 
pripravila že nekaj odmevnih 
dokumentarnih filmov. Stran 18

Osebnosti
Matija Koželj je s stenskimi 
slikami okrasil marsikatero 
cerkev na Gorenjskem. Stran 19

MultiKulti
Športnica Ines Berginc z Jesenic 
je nove izzive poiskala na 
Švedskem. Stran 20

Maja Bertoncelj

Sora – Orglice ali ustna har-
monika je glasbilo, ki ga naj-
demo v številnih sloven-
skih domovih. Še poseb-
no majhni otroci nanje radi 
igrajo. V Sori pri Medvodah 
pa so se pred leti odločili, 
da se igranja na orglice loti-
jo resneje, a še vedno na lju-
biteljski ravni. V KUD Oton 
Župančič Sora so zelo aktiv-
ni Sorški orgličarji in njihov 
podmladek. Kot celota so za-
gotovo slovenska posebnost.

Na orglice lahko igra vsak

Ob našem obisku je osem 
osnovnošolcev pod umetni-
škim vodstvom Marjana Ur-
banije v eni sobi igralo Belo 
snežinko, v drugi pa so »sta-
rejši«, katerih umetniški 
vodja je od marca 2013 prof. 
Damir Fajfar, igrali Venček 
Avsenikovih. Igranja na or-
glice so se začeli učiti pred 
dobrimi šestimi leti. »Prvi 
seminar je bil oktobra 2010, 
vodil ga je gospod Vladimir 
Hrovat, naslednje leto smo 

se odločili, da bomo nadalje-
vali z učenjem. To je pome-
nilo, da bi igrali kot skupi-
na. Bili smo brez glasbene-
ga predznanja, tako da smo 
se najprej seznanili z not-
nim opismenjevanjem,« je 
pojasnila Zdenka Bergant, 
vodja sekcije Sorški orgličar-
ji. V skupini poleg nje igra-
jo še Marija Strajnar, Klara 

Burgar, Silva Peternel, Fani 
Krajnc in Lojze Bergant in 
Damir Fajfar. So ena staro-
stno najbolj mešanih zasedb, 
saj je med najstarejšo in naj-
mlajšo pol stoletja. »Orgli-
čarskih skupin v Sloveniji ni 
veliko in nas dobro poznajo. 
Smo posebnost, da smo kot 
skupina skupaj že toliko let, 

poleg tega pa imamo po mo-
jem vedenju kot edini v Slo-
veniji tudi podmladek,« pra-
vi Bergantova. Imenuje se 
Podmladek Sorških orgličar-
jev. »Začeli smo maja 2014. 
Na začetku jih je bilo štiri-
najst, jedro je ostalo, nekaj pa 
jih je prenehalo z igranjem. 
Skupina šteje osem članov, z 
izjemo enega so vsi zraven od 
začetka. Za nami je okrog sto 
ur vaj. Učenje se je začelo z 
osnovami dihanja na orglice, 
delali smo po zvezku Moje 
prve orglice, po dveh, treh va-
jah so že igrali osnovne me-
lodije, kot so Majhna sem 
bila, Čuk se je oženil, skratka 
otroške ljudske pesmi. Sedaj 
igrajo tudi že popularne, na-
rodno-zabavne, pa kantri ... 
Na orglice se da zaigrati raz-
lične glasbene zvrsti, sploh 
sedaj, ko igrajo na kromatič-
ne orglice. Začeli so z diato-
ničnimi,« je povedal Urbani-
ja, ki prihaja iz Loke pri Men-
gšu in je eden najbolj znanih 
slovenskih orgličarjev.

Orgličarji in folkloristi

S podmladkom so v Sori 
začeli z željo, da bi v folklo-
ro, ki ima v kraju še precej 
daljšo tradicijo, vpeljali tudi 
orglice. In zanimivo je, da 
so z izjemo enega vsi mla-
di orgličarji tudi folkloristi. 
»Bila sem v četrtem razredu, 
ko naju je s sestro oči, ki je 
igral na orglice, prepričal, da 
začneva tudi medve. V šolo je 
prihajal Vladimir Hrovat in 
nas učil. Zelo mi je všeč,« je 
dejala Staša Pelko. Njena se-
stra Katarina pa je dodala ne-
kaj besed na temo nastopov: 

»Zelo veliko nastopamo, 
tako v občini kot zunaj nje. 
Udeležimo se tudi festiva-
lov. Bili smo v Mokronogu, 
na Mirni.« Poleg dveh sester 
sta v skupini tudi dva bra-
ta: Timotej in Benjamin Av-
sec. »Sošolcem je malo sme-
šno, da igram orglice, ko pa 
nastopim, jim je všeč. Izraz 
orglice poznajo, ustna har-
monika pa večinoma ne,« 
je pojasnil Benjamin. Timo-
tej pa je odgovoril na vpraša-
nje o zanj najljubši skladbi: 
»Cvetje v jeseni. Je zahtev-
na, a sem jo kar hitro osvo-
jil.« V šoli se je z orglicami 
seznanil tudi Nejc Kržišnik: 
»Orglice je že prej igral stric. 
Dobro je, da znam kaj zaigra-
ti nanje. Tudi doma vadim.« 
Da gredo orglice in folklora 
dobro skupaj, je potrdil Do-
men Mesarič, ki igra tudi na 

diatonično harmoniko. Pra-
vi »multiglasbenik« pa je 
Ažbe Perme: »Orglice sem 
izbral, da bi znal igrati na še 
en instrument več. Igram ki-
taro, klavir, ukulele, harmo-
niko, violino.« Mladi orgli-
čarji pravijo, da se igranja 
na orglice lahko nauči vsak. 
»Kupi naj zvezek Moje prve 
orglice in igra. Je zabavno,« 
je dodala Petra Dolenec. 

V repertoarju več kot 
štirideset skladb

»Je pa to eno samo ljubo 
garanje,« ugotavljajo sta-
rejši orgličarji, ki jih druži 
ljubezen do glasbe, orglic, 
še zlasti pa so zadovoljni, 
če so skladbe všeč tudi lju-
dem. »Veliko nastopamo 
tako doma kot v tujini. Naši 
poslušalci so kar navdušeni 

pa tudi na tekmovanjih smo 
dobro ocenjeni. V vseh teh 
letih smo si ustvarili ime. 
To je zasluga predvsem na-
šega umetniškega vodje Da-
mirja, ki za nas priredi veči-
no skladb,« je dejala Bergan-
tova, ki si na začetku ni mis-
lila, da bodo ostali tako dolgo 
skupaj. »Ko sem se vpisala, 
sem bila prepričana, da bom 
obiskala le tečaj. Potem pa se 
je nadaljevalo. Naš cilj je, da 
se bomo imeli še naprej lepo 
in pokazali, da se da s tem 
majhnim inštrumentom ve-
liko narediti. V šestnajstih 
luknjicah je 64 tonov, ki jih 
je treba z dihanjem skozi in-
strument oživiti in pravilno 
obarvati. V našem reperto-
arju je že več kot štirideset 
skladb – od zimzelenih po-
pevk, ljudskih do tujih uspe-
šnic.«

Orgličarji iz Sore
Za Sorške orgličarje pravijo, da so slovenska posebnost. Z učenjem igranja na orglice so začeli brez glasbenega predznanja, skupaj so več kot šest let,  
med njimi je skoraj petdeset let razlike, kot edini v Sloveniji pa imajo tudi podmladek, sestavljen iz osmih osnovnošolcev. Nastopajo doma in v tujini.

Sorški orgličarji veliko nastopajo. / Foto: Peter Košenina

Podmladek Sorških orgličarjev na eni izmed vaj /Foto: Maja Bertoncelj

S podmladkom so v Sori 
začeli z željo, da bi v 
folkloro, ki ima v kraju 
še precej daljšo tradicijo, 
vpeljali tudi orglice. 
In zanimivo je, da so z 
izjemo enega vsi mladi 
orgličarji tudi folkloristi.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Podpis pogodbe 
prihodnji teden

Med delavci Cimosa je 
zadnji teden završalo, ker so 
iz italijanskega sklada Palla-
dio Finanziaria sporočili, da 
zaradi nerešenega vprašanja 
glede dolga do hrvaške slabe 
banke odstopajo od naku-
pa koprske družbe. Minis-
ter za gospodarstvo Zdrav-
ko Počivalšek medtem pra-
vi, da so se s hrvaško stranjo 
že dogovorili o vsem in da so 
bili hrvaški pogoji za sloven-
sko stran sprejemljivi. Hrva-
ški minister za državno pre-
moženje Goran Marić, ki od-
stop italijanskih kupcev oce-
njuje kot pogajalski mane-
ver, je napovedal, da bo po-
godba med Hrvaško in Slo-
venijo o Cimosu podpisa-
na v začetku prihodnjega te-
dna. »Napetosti so bile za-
radi tega, ker nismo mog-
li sprejeti odpuščanja delav-
cev, zdaj pa je tudi pri tem 
dosežen kompromis,« je 
povedal Marić in potrdil, da 
bodo v pogodbi zagotovljena 
vsa delovna mesta v Cimosu 
za naslednji dve leti. Poroča-
li smo že, da spor med Cimo-
som in hrvaško slabo banko 
DAB glede poplačila terjat-
ve izvira iz 90. let minule-
ga stoletja, njegova rešitev 
pa je bil eden od glavnih od-
ložnih pogojev italijanskega 
investitorja za nakup druž-
be. Počivalšek in Marić sta 

se sicer že pred časom dogo-
vorila, da Cimosov dolg za 
sedem milijonov evrov od-
kupi slovenska slaba banka, 
DAB pa umakne svojo tož-
bo. Naknadno se je zaplet-
lo zaradi dodatnih hrvaških 
zahtev glede ohranitve de-
lovnih mest na Hrvaškem, 
ki so bile za kupca očitno ne-
sprejemljive. 

Razkol zaradi plače 
predsednice

V novem vodstvu Zdrav-
niške zbornice Slovenije je v 
zadnjem tednu prišlo do raz-
kola zaradi višine plače, ki jo 
pričakuje nova predsednica 
Zdenka Čebašek-Travnik. 
Menda naj bi zahtevala med 
osem in deset tisoč evrov 
bruto plače, kar naj bi bilo 
nekje med plačama nekda-
njih predsednikov zbornice 
Andreja Možine in Gordane 
Živčec Kalan. Prav plačne 
zahteve nove predsednice 
so bile tudi razlog za odstop 
treh članov izvršnega odbo-
ra zbornice oziroma njenih 
najožjih sodelavcev. Čeba-
šek-Travnikova pravi, da bo 
izjavo glede njene plače po-
dala po podpisu pogodbe, 
na zbornici pa pojasnjuje-
jo, da je njen predlog za izra-
čun plače narejen na enakih 
osnovah kot za pretekla dva 
mandata. Predsednik skup-
ščine zdravniške zbornice 
Marko Bitenc, ki je dobil po-
oblastila za pogajanja o viši-
ni plače nove predsednice, je 

napovedal, da bo pri določa-
nju njene višine sledil utripu 
baze oz. članstva, od katere-
ga pa je v zadnjih dneh pre-
jel sporočila nezadovoljstva, 
a ne samo glede plače pred-
sednice, ampak tudi zara-
di rušenja ugleda zborni-
ce in zdravništva. Članstvo 
tudi skrbi, kako bo Čebašek-
-Travnikova s svojo ekipo 
uspela delovati v prihodnje, 
če je do razhajanj prišlo že 
zaradi njene plače. 

Z aplikacijo do nižjih cen

Minuli petek je Združe-
nje zdravstvenih zavodov 
Slovenije predstavilo aplika-
cijo Skupna baza cen, v ka-
teri so zbrane cene več kot 
90.000 artiklov, ki jih kupu-
jejo v zdravstvu, cene pa so 
opredeljene po posameznih 
bolnišnicah in zdravstvenih 
domovih. Direktor združe-
nja Metod Mezek napove-
duje, da bo aplikacija služila 
kot orodje zavodom pri do-
seganju čim nižjih nabavnih 
cen. Združenje je sicer zbra-
lo podatke o nabavnih cenah 
zdravil in drugih materialov, 
ki so jih zavodi kupili med ja-
nuarjem in oktobrom lani, 
njihova celotna nakupna 
vrednost pa je znašala okoli 
300 milijonov evrov. Podat-
ki iz Skupne baze cen so v 
prvi vrsti dostopni direktor-
jem bolnišnic, javnosti pa 
le po vnaprejšnjem zaprosi-
lu. Ministrica za zdravje Mi-
lojka Kolar Celarc je ob tej 

priložnosti predstavila potek 
skupnega javnega naročila 
za 3000 zdravil, v katerega 
je vključenih vseh 26 bolni-
šnic, objavljen pa je bil juli-
ja 2015. Na naročilo v okvirni 
vrednosti med 40 in 50 mi-
lijonov evrov je prišlo toliko 
revizijskih zahtevkov, da so 
lahko šele po 19 mesecih od-
prli ponudbe, razpisna ko-
misija pa ima zdaj 90 dni 
časa za končni izbor. »S tem 
bo dosežena popolna trans-
parentnost naročanja za vse 
bolnišnice,« je dejala mini-
strica, ki težko ocenjuje, ko-
liko bodo s skupnim javnim 
naročanjem prihranili. 

Spet obvezna vojaščina?

Predlog DeSUS-a, ki je v 
soboto za predsednika spet 
izvolil Karla Erjavca, o po-
novni uvedbi obveznega slu-
ženja vojaškega roka za naj-
več tri mesece, je v javnosti 
naletelo na odobravanje, so 
pokazale nekatere opravlje-
ne ankete. Več pomislekov je 
v ostalih političnih strankah 
in v strokovni javnosti, med 
drugim tudi zaradi finanč-
nih posledic, še vedno pa so 
živi spomini na čas pred pro-
fesionalizacijo vojske, ko so 
se številni izogibali služenju 
vojske oziroma so se mno-
žično odločali za ugovor ves-
ti. Medtem Slovenska vojska 
načrtuje do 600 novih zapo-
slitev, za toliko pa dopolnju-
je tudi prostovoljno pogod-
beno rezervno sestavo.

Cimos še ni rešen
Medtem ko bosta slovenska in hrvaška stran prihodnji teden podpisali pogodbo o medsebojni ureditvi 
dolga Cimosa, je italijanski investitor že sporočil, da odstopa od nakupa koprske družbe. 

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pravi, da so vsi 
hrvaški pogoji glede Cimosa za Slovenijo sprejemljivi. 

Zaradi nestrinjanja z zahtevo o višini njene plače so novo 
predsednico zdravniške zbornice Zdenko Čebašek-Travnik 
zapustili trije njeni najožji sodelavci. / Foto: arhiv

Bomo v Sloveniji ob profesionalni vojski znova uvedli tudi 
obvezno služenje vojaškega roka? / Foto: Tina Dokl

Za slovenskimi zimskimi 
športniki je še ena uspešna 
sezona. V alpskem smuča-
nju je Ilka Štuhec razvese-
lila z naslovom svetovne pr-
vakinje v St. Moritzu, kar 
je bila že njena šesta zma-
ga letos, odlično pa ji kaže 
tudi v boju za kristalni glo-
bus. In medtem ko smučar-
ji sezono že počasi konču-
jejo, vrhunec v drugem pri 
Slovencih zelo uspešnem in 
tudi nadvse priljubljenem 
športu šele prihaja. Kot vsa-
ko leto bodo smučarski ska-
kalci tekmovanja zaključi-
li na letalnici v Planici, kjer 
se nedvomno zopet obeta 
odlično vzdušje. Pred sko-
raj stotimi leti se je ideja za 
skakalnico Stanku Bloud-
ku, Josu Gorcu, Stanetu Pe-
lanu in tovarišem porodila 

kar v kavarni, toda kakšna 
ideja je bila to! Pripelja-
ti vrhunske tekme tudi na 
naša tla ter narediti lepo re-
klamo za državo in Gorenj-
sko, tako nekako so si stvar 
zamišljali tedanji športni 
pionirji. V praksi je bilo tež-
je, s precejšnimi težavami, 
predvsem finančnimi, so ob 
pomoči zveze »mamutsko 
skakalnico«, kot so ji rekli 
tedaj, po več letih komajda 
sploh zgradili, a že na prvi 
tekmi je bil trud poplačan, 
saj je bil odziv publike izje-
men. Takoj je padel svetov-
ni rekord in slovenska ska-
kalna pravljica se je lahko 
začela. Prastara izkušnja te-
danje Planice, kjer so ime-
li kljub uspehu prvo leto še 
finančni primanjkljaj, nas 
uči, da je treba za razvoj in 

promocijo včasih biti potr-
pežljiv in da se vrednost po-
gumnih idej, ki so za regijo 
izjemnega pomena, lahko 
resnično ceni šele čez leta. 
Vlaganje v zimsko špor-
tno, predvsem skakalno in-
frastrukturo od Planice do 
Velenja se je v zadnjih le-
tih še kako obrestovalo. Če 
se morda komu po lanskih 
uspehih slovenska aktualna 
skakalna sezona v svetov-
nem pokalu ne zdi tako zelo 
uspešna, pa nam širša slika 
kaže drugačen pogled. Kra-
njčan Nejc Dežman in mla-
di Bor Pavlovčič iz Rateč sta 
se z zmagami izkazala v ce-
linskem pokalu ter se tako 
prebila med najboljše, naši 
skakalci pa so se vrnili z me-
daljami tudi iz univerzija-
de v Kazahstanu. Prav tako 

ne gre prezreti dejstva, da v 
najvišjih dveh rangih smu-
čarskega skakanja praktič-
no nobena država nima toli-
ko tekmovalcev, ki bi se uvr-
ščali med dobitnike točk, 
kot ravno Slovenija. Baza 
nadarjenih tekmovalcev, 
med katerimi jih ogromno 
prihaja prav z Gorenjske, 
torej obstaja, infrastruktur-
ni pogoji tudi, za ohranitev 
kvalitete pa bo treba nada-
ljevati z načrtnim in tran-
sparentnim vlaganjem na 
vseh področjih. Z zadnjimi 
kandidaturami za svetov-
na prvenstva se smučarska 
zveza in Planica nista ravno 
proslavili. Ljubitelji športa, 
mladi skakalci pa ne nazad-
nje tudi naravne lepote doli-
ne pod Poncami si zasluži-
jo več. Z resnim projektom 

ter pozitivnimi vzori iz tuji-
ne bi lahko v pristojnih or-
ganizacijah počasi končali 
obdobje afer ter se posveti-
li športu. Prav tako imamo 
že dovolj izkoriščanja uspe-
hov naših športnikov s stra-
ni posameznih politikov, 
kot na primer v rokometu. 
Ni dvoma, da bodo potem 
tudi naši gledalci in tek-
movalci poskrbeli za pravi 
športni praznik.

Za konec se lahko vpraša-
mo, ali bodo slovenski politi-
ki izkoristili športno evforijo 
v Planici za promocijo drža-
ve, in ne le za svojo promo-
cijo, saj so volitve pred vra-
ti. Glede na afere in projekte, 
ki smo jim priča v zadnjem 
času (TEŠ 6, Drugi tir ...), bo 
v Planici mogoče zgrajena 
avionska steza za falcona.

V Planico s falconom
Dr. Bojan Dobovšek,  
vodja skupine nepovezanih poslancev

moj pogled
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Miha Naglič

Izbris iz ustave

Za kaj gre? Za prenovo ko-
roške deželne ustave. Osnu-
tek predvideva, da je zgolj 
nemščina deželni jezik in 
umika omembo občin. Slo-
venska manjšina in sloven-
ščina se v osnutku sploh ne 
omenjata, kot da ju ni. Ko-
roška veja avstrijske ljudske 
stranke (ÖVP) meni, da to 
ni potrebno. Njen šef Chris-
tian Benger: »Želimo ena-
kopravnost, ne pa posebnega 
položaja.« In še: »Slovenska 
manjšina na avstrijskem Ko-
roškem je s pravicami in dol-
žnostmi že v zvezni ustavi in 
zato ni potrebe, da bi jo zdaj 
omenjali tudi v deželni usta-
vi.« Aja? Predsednik Sosveta 
za slovensko narodno skup-
nost pri uradu zveznega kan-
clerja na Dunaju Bernard Sa-
dovnik meni drugače: »Nihče 
ne razume tega dejanja ljud-
ske stranke, ki je dejansko ža-
ljivo za vsakega pripadnika 
slovenske narodne skupnos-
ti. Predstavljajte si, da nekdo 
reče, da smo slovensko govo-
reči Korošci tako rekoč ne-
varni za celovitost te dežele.« 
Jasno in odločno se je odzval 
tudi Valentin Inzko, predse-
dnik Narodnega sveta koro-
ških Slovencev (NSKS). »Prvi 
deželni jezik na tem območju 
je bila stara slovenščina v Ka-
rantaniji. V stari slovenščini 

je vse do leta 1414 potekalo 
ustoličevanje knezov. Sloven-
ščina je bila uradni jezik celo 
v avstro-ogrski monarhiji, do 
leta 1918 je bila namreč ura-
dni jezik in drugi jezik dežele. 
Zdaj pa bo to nemščina. To je 
popolnoma nesprejemljivo.« 
Slovenci so prizadeti. »Sploh 
na čustveni ravni je to kata-
strofa, ko ti pride do srca, je 
zelo, zelo huda zadeva. To je 
veliko ponižanje in česa take-
ga do zdaj še nismo dožive-
li.« Inzko opozarja, da je bil 
izbris slovenščine že Haider-
jeva predvolilna obljuba, ki 
zdaj očitno postaja kar ustav-
no pravo. Predlagani osnutek 
je kompromis, ki so ga doseg-
le stranke med seboj, koro-
ški Slovenci pa so »izviseli«, 
meni Inzko. Zaplete pričaku-
je tudi na pravni ravni. »Po-
litiki se bodo lahko skliceva-
li na to, da je nemščina v usta-
vi, slovenščina pa ne. Do zdaj 
v njej ni bil eksplicitno ome-
njen noben jezik, zato je po-
dročje urejala Avstrijska dr-
žavna pogodba s 7. členom, 
ki nalaga dvojezičnost v me-
šanih občinah, a ne prav učin-
kovito in ob izrazitem odpo-
ru dela koroške politike. Ta 
bo primanjkljaj slovenšči-
ne sprejela z odprtimi roka-
mi, je prepričan Inzko. Zato 
NSKS zahteva ali umik nem-
ščine iz formulacije ali pa do-
datek slovenščine kot druge-
ga deželnega jezika v meša-
nih občinah. Sicer pa so tudi 

občine izginile iz formulaci-
je. Novi osnutek jih sploh ne 
omenja. Inzko: »V prejšnjem 
osnutku so imeli nemško go-
voreči in slovensko govoreči v 
občinah zagotovljeno enako 
zaščito. Zdaj so občine izpus-
tili. Ne morem zatrditi, da bo 
to prineslo takojšnje težave. A 
moramo biti previdni: nekoč 
se bo nekdo skliceval na to, da 
je nemščina deželni jezik in 
da na občinski ravni ni obliga-
cij.« Oglasil se je tudi sloven-
ski založnik Lojze Wieser. 
Trdi, da gre za »zadnji poskus 
nazadnjaških sil, da 'čisto po-
tihem' izbrišejo slovenščino 
in zajamčijo primat nemšči-
ne«. Po njegovem to ni skla-
dno z zvezno ustavo, ki obrav-
nava jezike avtohtonih manj-
šin kot enakovredne uradne 
jezike. Koroška vladajoča ko-
alicija tako nadaljuje politiko, 
ki je bila na Koroškem dese-
tletja stvarnost: »nemščina 
poveljuje, slovenščina izvršu-
je« … (MMC RTV SLO) Tako 
Slovenci onstran Karavank. 
Kaj pa tostran?

Smučar o podnebnih 
spremembah

»Ljudje, kot je Donald 
Trump, govorijo neumnos-
ti, ko trdijo, da so podneb-
ne spremembe le izmišljo-
tina. Smučarji že leta opa-
žamo spremembe. Snega je 
vedno manj. Zima se začenja 
šele sredi januarja in treba je 

visoko, da prideš na sneg. Po-
gosto sem v avtomobilu in se 
v upanju, da bom našel čim 
boljše razmere, vozim po Al-
pah. Vedno redkeje se zgo-
di, da bi lahko ves teden tre-
niral na istem prizorišču. 
Za smučarsko industrijo, za 
upravljavce žičnic in za celo-
ten zimski turizem so razme-
re vedno težje. Brez kompak-
tnega snega ne gre več. Ne 
bi pa rekel, da bo smučarski 
šport izumrl, kot napoveduje-
jo nekateri. Preveč ljudi je, ki 
so navdušeni nad naravo, ki 
želijo na zrak, v hribe in ki se 
zanimajo tudi za smučarske 
tekme.« To je v pogovoru za 
tednik Spiegel o podnebnih 
spremembah povedal nem-
ški alpski smučar Felix Neu-
reuther, vrhunski slalomist. 
Spomnimo se: njegova star-
ša Rosi Mittermaier in Chris-
tian Neureuther sta bila tudi 
sama odlična smučarja. Felix 
se jima je rodil 1984.

Ceta sprejeta

»Strateško partnerstvo 
med Kanado in EU bo ved-
no temeljilo na medseboj-
nem spoštovanju ter tako 
stremelo v prihodnost.« To 
je evropskim poslancem, ki 
so glasovali za celoviti go-
spodarski in trgovinski spo-
razum med Evropsko uni-
jo in Kanado (Ceta), zagoto-
vil kanadski premier Justin 
Trudeau. Naj se zgodi.

Pogled čez Karavanke
Zdelo se je, da se položaj koroških Slovencev trajnostno izboljšuje. A prav zdaj doživljajo nov napad na 
svojo narodnostno bit. Nemški sodeželani bi slovenščine v novi koroški deželni ustavi najraje sploh ne 
omenili …

Na knežjem kamnu so karantanske kneze do 1414 
ustoličevali v stari slovenščini. Vprašanje pa je, kaj bo s 
slovenščino na Koroškem zdaj. / Foto: Wikipedija

Kanadski premier Justin Trudeau v Evropskem parlamentu 
v Strasbourgu, 16. 2. 2017. Desno Antonio Tajani, novi 
predsednik EP. / Foto: Wikipedija

Če ne bomo smučali, bomo pa hodili: smučarska veterana 
Rosi Mittermaier in Christian Neureuther kot pohodnika. 
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Slovenci v zamejstvu (548)

Knjiga Slovenske kulture na Koroškem
Lani sta literarna zgodovi-

narka in jezikoslovka, dolgo-
letna profesorica na dunaj-
ski univerzi dr. Katja Šturm 
Schnabl in njen sin, filozof 
in sociolog Bojan Ilija Sch-
nabl izdala obsežno znan-
stveno delo Enziklopedie 
der slowenischen Kulturge-
schichte  in Kaernten/Ko-
roška/Enciklopedija sloven-
ske kulturne zgodovine na 
Koroškem od njenih začet-
kov do leta 1942. Enciklo-
pedija, napisana v nemšči-
ni, obsega tri zvezke velike-
ga formata z nad 1000 ge-
sli. Pri pisanju je sodelovalo 
160 avtorjev iz Avstrije, Itali-
je, Nemčije, Francije, Rusije 
in Slovenije. Med slednjimi 
je bil tudi zgodovinar, razi-
skovalec in izvrsten analitik 
koroških razmer profesor 
Janez Strgar z rodbinskimi 

koreninami v Britofu pri 
Kranju. Ideja za izdajo obse-
žnega znanstvenega in razi-
skovalnega dela, ki ima čez-
mejne razsežnosti, se je ro-
dila leta 2006. Dr. Katja 
Šturm Schnabl, rojena leta 
1936 v zavedni slovenski 
družini v Svinči vasi/Zins-
dorfu (Štalenska gora/Mag-
dalensberg) na Celovškem 
polju, ki je morala kot šestle-
tno dekle v nemško tabori-
šče, v katerem je za vedno 
ostala njena mlajša sestri-
ca, se je zbiranja gradiva s 

še dvema sodelavcema loti-
la najprej sama, leta 2010 pa 
se je snovalcem enciklopedi-
je pridružil še Katjin sin Bo-
jan Ilija Schnabl. 

Enciklopedija je bila v za-
četku februarja predsta-
vljena tudi slovenski javno-
sti. Predstavitev na Sloven-
ski akademiji znanosti in 
umetnosti v Ljubljani je or-
ganiziral Avstrijski kulturni 
forum v Ljubljani. Med ude-
leženci je bila tudi avstrijska 
veleposlanica v Ljubljani Si-
grid Berka, ki je dejala, da je 

izdaja enciklopedije znak po-
zornosti slovenske države do 
slovenske manjšine na Koro-
škem. Knjiga razkriva mno-
ge javnosti doslej nezna-
ne dogodke in osebnosti, še 
posebej Celovško kotlino, v 

kateri so se zgodili za zgodo-
vino Slovencev pomembni 
dogodki. Enciklopedija zara-
di svoje znanstvene vrednos-
ti zasluži prevod v slovenšči-
no, so med drugim povedali 
udeleženci predstavitve. 

Dr. Katja Sturm Schnabl in njen sin Bojan Ilija na 
predstavitvi Enciklopedije v Ljubljani

Jutri, v soboto, 25. februarja, ob 19.30 bodo v K&K 
centru v Šentjanžu/St. Johannu v Rožu igralci Teatra 
iz Šentjanža in iz Šmihela/St. Michaela pod vodstvom 
režiserke Alenke Hain zaigrali Sheakespearovo igro 
Sen kresne noči po priredbi Andreja Rozmana - Roze. 
Naslednja predstava bo v nedeljo ob 18. uri.

Jože Košnjek

med sosedi
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Kopija dokumentarnega fil-
ma Ruska kapelica je pred 
dnevi potovala s predsedni-
kom Pahorjem na obisk v 
Rusijo v paketu priložno-
stnih daril predsedniku Puti-
nu. Film se tudi konča z nje-
govim obiskom julija lani v 
Sloveniji in nagovorom pri 
Ruski kapelici. Je zgodba za 
vaju že oddaljen spomin? 

Nuša: »Nasprotno. Doku-
mentarni film, ki smo ga v 
celoti posneli lani, se je moč-
no zasidral vame. Tako tema 
kot ustvarjanje filma bosta 
v meni še nekaj časa ostala 
zelo živa.«

Božo: »Ob Putinovem obi-
sku v Sloveniji sem bil tudi 
režiser prenosa pri Ruski ka-
pelici, saj sem vedel, da bom 
določene kadre uporabil 
tudi za dokumentarni film. 
Prenos smo zato snemali s 
šestimi kamerami, saj sem 
želel imeti posneto celotno 
dogajanje. Kar se tiče kopi-
je filma sva z vodjo protokola 
Ksenijo Benedetti prišla na 
idejo, da bi bilo to lahko lepo 
darilo Putinu, saj je bil tukaj 
in konec koncev v filmu tudi 
nastopi. Nekaj DVD-jev smo 
namenili tudi slovenskemu 
veleposlaništvu v Moskvi.« 

Nuša: »Zanimivo pri tem 
je, da je Ruska kapelica naj-
bolj zahodni sakralni objekt 
ruske pravoslavne cerkve v 
Evropi, pa še njen zavetnik 
je sv. Vladimir.«

Vajine skupne filmske pro-
jekte v zadnjih desetih letih 
lahko preštejeta z dvome-
stno številko, mar ne?

 Nuša: »Doslej sem napi-
sala scenarije za štirideset 
dokumentarnih filmov, ki 
sva jih naredila skupaj z Bo-
žom, on pa ima za seboj že 
več kot sto režij dokumen-
tarnih in igrano-dokumen-
tarnih filmov.«

Nuša, zdaj ste mi ukradli 
vprašanje, ali je Božo k do-
kumentarnim filmom pre-
sedlal predvsem z vašim pri-
hodom na televizijo. Mar 
ni pred tem režiral špor-
tnih prenosov in zato doma 
manjkal ob koncih tedna? 

Božo: »Ko po določenem 
času delo na nekem podro-
čju postane rutina, ga običaj-
no zamenjam. Veliko sem 
delal v informativnem pro-
gramu, aktualne dokumen-
tarce, oddaje, kot so Dosje, 
Mednarodna obzorja, voli-
tve, srečanja, npr. Busha in 

Putina na Brdu ... V nekem 
obdobju sem nov izziv res na-
šel tudi v športnih prenosih. 
Kasneje sem se preusmeril 
k žanru dokumentarnih fil-
mov, s katerimi sem tudi za-
čel, ko sem prišel na televizi-
jo. Prvega sem še kot študent 
leta 1980 posnel o delavcih iz 
drugih republik v Sloveniji.« 

Nuša: »Športni prenosi 
zelo specifičen televizijski 
žanr. Božo je ta čas eden red-
kih režiserjev na televiziji, ki 
obvlada vse žanre.«

Nuša, kako ste vi začenja-
li svojo televizijsko kariero?

Nuša: »Sama sem šla po 
klasični poti, na televizijo sem 
prišla kot novinarka in najprej 
delala za Slovenski magazin, 
potem za različne oddaje, tudi 
Tednik. Ko sem se pridružila 
Kulturno-umetniškemu pro-
gramu, katerega del so tudi 
dokumentarni filmi, sem ve-
dela, da je to pravo delo zame. 
Takratna urednica Alma La-
pajne je v meni videla večji po-
tencial in me je vselej spodbu-
jala pri tem. Najin prvi skupni 
dokumentarni film je bil leta 
2008 Marija in Andrej o za-
koncih Štremfelj, naših pri-
znanih alpinistih.«

Gore in vrhunski alpinisti so 
kar pogosto vajina tema ... 

Nuša: »Po Štremfljevih je 
res sledila serija alpinistič-
nih filmov o himalajskih 
vrhovih in predvsem ljudeh, 
ki so odhajali tja. Ampak teh 
dokumentarcev nikoli nisva 
delala zaradi aktualnega do-
gajanja, ko pišem scenarij, 
me vedno zanima posame-
zna zgodba, fenomen alpini-
sta, za kakšnega človeka gre, 
kaj doživlja, kaj se mu doga-
ja tam na osem tisoč metrih 
nadmorske višine.

Pri vsakem filmu sva žele-
la narediti nekaj več. To niso 
filmi za alpiniste, oni ima-
jo tako ali tako neki pose-
ben pogled na to, kar delajo. 
Mi moramo zgodbo naredi-
ti privlačno za gledalce, zato 
me bolj zanima, kaj za vra-
ga nekoga vleče v ekstremne 
razmere Himalaje. Je to is-
kanj svetega grala, gre za mit 
o Sizifu ali pa alpinisti zgolj 
hrepenijo po vrhu. Že dlje 
časa imava v mislih film o 
Nejcu Zaplotniku.«

Božo: »Filmski portret je 
podoben slikarjevemu. Do-
ber portretist bo na obrazu 
portretiranca znal videti po-
sebnosti, ki jih bo na sliki 
poudaril. Midva v filmskih 
portretih prav tako iščeva 

posebnosti glavnega juna-
ka – in iz njih potem sestavi-
va zgodbo. In te včasih dozo-
revajo zelo počasi. Tako re-
cimo razmišljava o plesalcu 
Edwardu Clugu.«

Nuša: »Pa Rudi Šeligo 
naju še čaka. Iz njegove dra-
matike sem diplomirala na 
primerjalni književnosti.«

Kako nastajajo vajini skupni 
dokumentarni filmi? Pred-
videvam, da so prisotni tudi 
v domačem vsakdanjiku?

Božo: »Vsak film dozore-
va sproti skozi najine pogo-
vore. Včasih se veliko pogo-
voriva tudi med tem, ko se 
skupaj peljeva iz Ljubljane iz 
službe. Kadar delam z dru-
gim scenaristom, pogovo-
re opraviva v nekaj intenziv-
nih srečanjih, pri naju pa je 
snovanje filma razpotegnje-
no na daljši čas.«

Je to prednost?
Nuša: »Vsekakor. Proces 

dela je skupen, od ideje do 
končne podobe filma. To je 
lahko velika prednost. Film 
bi moral vedno tako nastaja-
ti. Ker je to delo, ki ga imava 
oba zelo rada, tudi ni ovira za 
zasebno življenje.« 

Božo: »Ko se mi porajajo 
ideje, jih najprej predlagam 
Nuši. In vsaka deseta je za-
gotovo tako zanimiva in iz-
vedljiva, da vanjo zagrize-
va.«

Nuša: »Pri pisanju scena-
rija se vseskozi držim nače-
la, da gledalca nikoli ne pod-
cenjujem. Vedno si priza-
devam tudi, da dokumenta-
rec ni le informativne nara-
ve, ampak je nekaj več. Tako 
recimo vključim liriko Ler-
montova ali balet Žar ptica 

Stravinskega, s katerim je 
nastopila starejša hči Lara, in 
s tem želim ponazoriti trplje-
nje Rusov. Komu s tem ponu-
diš dodano vrednost, komu 
pa predvsem estetski del fil-
ma. S tem zadostim obema.«

Naj gre za film o dogodku iz 
prve svetovne vojne ali pa o 
alpinistih?

Božo: »Določene zakoni-
tosti dokumentarnega fil-
ma, ki se jim ne moreš iz-
ogniti, seveda obstajajo. A 
nama so te vedno zgolj os-
nova. Vsak naslednji pristop 
se razlikuje od prejšnjega.«

Nuša: »Zgodbe same na-
rekujejo princip dela. Naji-
ni filmi morajo biti tudi v 
estetskem smislu dovršeni. 
Od tega ne odstopava. Se-
veda določene stvari delava 
skupaj, spet druge z drugi-
mi sodelavci.«

Božo, vi ste na TV Slovenija 
tudi vodja režiserjev …

Božo: »Nekaj več kot eno 
leto. To je moja glavna služ-
ba, še vedno pa sodelujem 
tudi v drugih projektih. Res 
pa je tudi, da sem zdaj žal 
malo več v pisarni. Tudi zato 
dokumentarni filmi ostaja-
jo za mojo dušo, naredim pa 
tudi kakšen prenos za ohra-
njanje kondicije.«

Ste kdaj razmišljali tudi o ce-
lovečernem filmu?

Božo: »Vsak, ki je končal 
študij filmske režije, ima že-
ljo, da bi enkrat naredil film 
– in tudi v meni je še vedno 
ta želja. Sam sem sicer začel 
s filmom, in sicer TV-dramo 
Sanjarjenje Pavleta Lužana, 
kar je bil ob koncu študija tudi 
del moje diplomske naloge. 

Sicer sem bil potem že v pogo-
vorih za film z Bojanom Šti-
hom, direktorjem takratnega 
Viba filma, a je žal prej umrl, 
tako da ni bilo nič iz tega. Ker 
potem nisem želel biti na ple-
čih staršev, sem se zaposlil na 
televiziji, kar pomeni tudi, da 
prideš v odvisno razmerje in 
ni več ustvarjalne svobode, da 
bi delal samo tisto, kar bi želel. 
Delaš, kar ti delodajalec naro-
či. V hiši so takrat filme in na-
daljevanke režirali sami pri-
znani režiserji. Ko naj bi na 
vrsto prišla moja generacija, 
pa so začeli režirati ljudje iz-
ven televizijske hiše.«

Se v klasičnem novinar-
skem delu na televiziji niste 
prepoznali, Nuša?

Nuša: »Nisem. Po zaključ-
ku študija na Filozofski fakul-
teti sem razmišljala, da bi štu-
dirala še dramaturgijo, a sem 
prej spoznala moža, ki dela na 
televiziji, kjer se je za zdaj tudi 
moja pot končala ...«

 
V dokumentarni film Ruska 
kapelica sta z baletno točko 
vključila starejšo hči Laro. 
Kako na vajino delo gledata 
še Hana in Leni?

Nuša: »Predvsem jim s 
tem, kar delava, sporočava, 
naj se v življenju držijo pokli-
ca oziroma tistega, kar si res 
želijo delati. Edino to boš lah-
ko delal dobro. Ob naju lahko 
spoznavajo, da lahko v službi 
delaš stvari, v katerih uživaš.« 

Božo: »Punce so tudi sicer 
povezane s filmom, kar jih 
bo najbrž tudi determinira-
lo v prihodnosti. Film, tele-
vizija, gledališče, lutke, balet 
in seveda glasba, brez katere 
ne gre – to je pri nas vsesko-
zi prisotno.«

Če delaš z veseljem, delaš dobro
Nuša Ekar in Božo Grlj s Primskovega v Kranju sta partnerja v zasebnem življenju, pogosto pa se prepletajo tudi njune ustvarjalne 
poti na TV Slovenija. Ona kot scenaristka, on v vlogi režiserja – skupaj pa ubran umetniški tandem – sta pripravila že nekaj 
odmevnih dokumentarnih filmov: o vrhunskih slovenskih alpinistih, med drugim Mariji in Andreju Štremflju, alpskem smučarju 
Roku Petroviču, veslaču Iztoku Čopu, slikarju Hermanu Gvardjančiču, v decembru pa smo v dokumentarcu Ruska kapelica – 
Elegija pod Vršičem spoznavali zgodbo o ruskih vojnih ujetnikih, ki jih je pred stotimi leti pod Vršičem zasul plaz.

Nuša Ekar in Božo Grlj sta sopotnika v življenju in sodelavca v službi, predvsem pa velika 
esteta in ljubitelja umetnosti. / Foto: Tina Dokl

Nuša Ekar 
in  
Božo Grlj

Božo: »Ko se 
mi porajajo 
ideje, jih najprej 
predlagam Nuši. 
In vsaka deseta 
je zagotovo 
tako zanimiva 
in izvedljiva, 
da vanjo 
zagrizeva.« 

Nuša: »Proces 
dela je skupen, 
od ideje do 
končne podobe 
filma. Film bi 
moral vedno 
tako nastajati. 
Ker je to delo, 
ki ga imava 
oba zelo rada, 
tudi ni ovira 
za zasebno 
življenje.«  
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Aleš Senožetnik

»Včeraj zvečer ob 8. uri je 
umrl po kratki bolezni v Ka-
mniku po celi Kranjski zna-
ni cerkveni slikar Matija Ko-
želj. Rojen je bil v Vesci pri 
Vodicah leta 1842. Nebroj 
božjih hramov je poslikala 
njegova marljiva roka,« je 
dan po smrti slikarja v Slo-
vencu zapisal kamniški vete-
rinar in strasten zbiratelj sta-
rin Josip Nikolaj Sadnikar, 
ki je bil dolga leta tudi Kože-
ljev sosed, ko se je ta preselil 
v Kamnik.

Matija Koželj je kot plodo-
vit slikar zapustil bogat sli-
karski opus: poslikal je oko-
li petdeset cerkva, več kot 
130 oltarnih in drugih slik, 
22 križevih potov in scensko 
oblikoval 14 božjih gro-
bov, njegova risarska zbir-
ka pa obsega več kot šeststo 
skic in osnutkov za poslika-
ve. Najbolj poznan je po fre-
skah v cerkvah, med kateri-
mi so bile tudi številne na 
Gorenjskem: leta 1874 veli-
ki oltar v Mengšu, 1881 štiri 

stenske slike v prezbiteriju 
v Kamniku, 1884 svetišče v 
Bohinjski Bistrici, 1886 sve-
tišče v Komendi, 1889 obok 
v Cerkljah na Gorenjskem, 

1893 župnijsko cerkev v Gor-
jah,  1905 svetišče župnij-
ske cerkve na Homcu, 1906 
svetišče v Zgornjem Tuhi-
nju, 1907 ladjo župnijske 

cerkve v Zapogah in svetišče 
župnijske cerkve v Vodicah, 
1908 ladjo župnijske cerkve 
v Kamniku, 1912/1913 ladjo 
v Vodicah, kupolo na Hom-
cu itd.

Največ je o svojem življe-
nju napisal sam, ko je na pri-
govarjanje umetnostnega 
zgodovinarja Viktorja Ste-
ska tik pred smrtjo začel pi-
sati življenjepis, ki ga je Ste-
ska skupaj s svojimi opom-
bami leto dni po Koželjevi 
smrti objavil v listu Carnio-
la.

Kot osmi izmed deve-
tih otrok sorazmerno pre-
možne kmečke družine v 
Vescah je zgodaj kazal talent 
in veselje do slikanja, a kot v 
monografski študiji o njem 
piše Andreja Žigon, »ni imel 
pravih možnosti, da bi razvil 
svoja nagnjenja.«

»Ko sem izpolnil sedmo 
leto, sem bil v Ljubljani pri 
Sv. birmi. Kar sem tam vi-
del, cerkve in škofa Antona 
Alojzija Wolfa, me je tako 
očaralo, da sem, ko sva priš-
la z botrom domov, sedel 

za mizo ter pričel risati Lju-
bljano in stolno cerkev zo-
pet zase. To mi je napravi-
lo večje veselje kot vse, kar 
mi je boter podaril,« se v za-
pisih spominja svojih prvih 
korakov v svet slikarstva in 
umetnosti.

V mladih letih ga je učil 
kaplan Mihael Peternel, ki 
ga je tudi seznanjal s slikar-
ji. Izobraževal se je v Gradcu 
in na Dunaju ter obiskal Ita-
lijo, kjer je kopiral stare moj-
stre. Zaman je iskal mecena, 
ki bi mu omogočil študij na 
akademiji, zato se je izobra-
ževal sam. Danes ga uvršča-
mo med umetnike, ki so se 
oprijeli nazarenske smeri, ki 
jo je Cerkev obravnavala kot 
uradno potrjeno umetnost, 
namenjeno širjenju in pro-
pagiranju obnovljenih kato-
liških idej, piše Borut Rov-
šnik v že omenjeni mono-
grafiji.

Leta 1865 se je preselil v 
Kamnik, kjer je nekaj let ži-
vel v lectarjevi hiši, nato pa 
na Šutni. Na kamniških 
Žalah, kjer je slikal križev 

pot, je spoznal cerkveniko-
vo hčer Marijo Hudobiv-
nik, s katero se je kasneje 
poročil. Imela sta devet ot-
rok, od katerih so trije umr-
li že ob rojstvu, šest pa jih je 
preživelo. Med njimi sta bila 
tudi znana slikarja Anton in 
Maks. Starejši Anton je obi-
skoval akademijo likovnih 
umetnosti na Dunaju in kas-
neje poučeval na ljubljanski 
realki. Veliko je ilustriral 
in portretiral. Maksu je do-
končanje študija na akade-
miji preprečila bolezen. Po-
magal je očetu pri izvrševa-
nju cerkvenih naročil, sicer 
pa je najbolj znan po svojih 
krajinah, še posebno rad je 
slikal kamniške planine, ki 
so bile v kasnejšem življenj-
skem obdobju pogost motiv 
tudi Matiji.

Kot je zapisal Viktor Ste-
ska, je imel tudi v starosti 
precej načrtov in je vsak dan 
zahajal v svoj atelje. Pozimi 
leta 1917 pa je zbolel za pljuč-
nico in umrl 26. februarja, 
le nekaj tednov po dopolnje-
nem 75. letu starosti.

Matija Koželj, plodovit slikar iz Vesc
V nedeljo, 26. februarja, mineva sto let od smrti plodovitega slikarja Matije Koželja, ki je s svojimi stenskimi slikami okrasil marsikatero cerkev na 
Gorenjskem. Poleg številnih slikarskih del je Slovencem dal tudi sinova: slikarja Antona in Maksa Koželja.

Slikar Matija Koželj okoli leta 1910 / Foto: Wikipedija

Ana Šubic

Katja Sreš, 25-letna Kra-
njčanka, ki sedaj živi na Šta-
jerskem, je diplomantka tr-
žnega komuniciranja, ki 
zadnja tri leta vodi odnose z 
javnostmi pri društvu Ekolo-
gi brez meja. Okoljska pro-
blematika, še zlasti proble-
matika odpadkov, ji je hitro 
zlezla pod kožo, nanjo pa je 
opozorila tudi na nedavnem 
TEDxYouth dogodku na Gi-
mnaziji Kranj, na katerem 
so govorniki predstavili svo-
je izzive.

Sreševa je pripoved osno-
vala na opisu njenega vsak-
danjika izpred nekaj let, ko 
je tudi sama povzročala pre-
cejšnje količine odpadkov. 
Podobno kot pri marsikom 
se je tudi njen dan začel pred 
prepolno omaro, z mislijo, 
da nima ničesar obleči. »Da-
nes se proda za 400 odstot-
kov več oblačil kot pred 20 
leti, posledica pa je, da samo 
v Sloveniji na leto zavržemo 
14 kilogramov oblačil na pre-
bivalca. Kupimo manj, kupi-
mo kakovostno, ne glejmo 

na trende, izmenjajmo ob-
lačila, pojdimo v trgovine z 
rabljenimi oblačili, ki k sre-
či rastejo kot gobe po dež-
ju in ponujajo oblačila, ki so 
kakovostna, kemikalije pa so 
se že zdavnaj izprale,« je sve-
tovala.

Na poti v službo si je nek-
daj na bencinskem servisu 
privoščila kavo za s sabo. S 
tem je prispevala k 5,5 mi-
lijona odpadnim lončkom, 
ki letno nastanejo pri zgolj 
enem slovenskem bencin-
skem servisu, dnevno pa 
prodajo 15 tisoč takšnih kav, 
je pojasnila in dodala, da s 
seboj prinesenim lončkom 
lahko bistveno pripomore-
mo k zmanjšanju teh številk. 
»V Veliki Britaniji so ugo-
tovili, da se le eden od 400 
lončkov reciklira, vsi ostali 
končajo na odlagališčih ali v 
sežigalnicah.«

Navzoče je tudi nagovori-
la k odgovornemu nakupo-
vanju. »O količinah odvečne 
embalaže sploh ne bi razgla-
bljala, ker bi me lahko pos-
lušali toliko časa, kot je pot-
rebnega za razgradnjo ene 

plastične vrečke – do 1000 
let.« Vsak Slovenec na leto 
porabi tudi do 300 plastič-
nih vrečk, katerih povpreč-
ni čas uporabe je le 20 mi-
nut. »Če bi se vsi v trgovi-
no odpravili z lastnimi vreč-
kami in cekarji, bi s plane-
ta letno izginilo 600 milijo-
nov plastičnih vrečk. Še več-
ja zmaga pa je, če nakupu-
jemo pri lokalnem kmetu 
ali v trgovinah, ki že ponu-
jajo določene izdelke popol-
noma brez embalaže.« Opo-
zorila je še na velike količine 
zavržene hrane; vsak Slove-
nec jo letno zavrže kar 73 ki-
logramov.

A kot je dejala, ni vse tako 
črno, saj obstajajo organi-
zacije, kot so Ekologi brez 
meja. V njihovi akciji Očis-
timo Slovenijo je sodelo-
valo več kot280 tisoč ljudi 
oz. 14 odstotkov prebival-
stva, kar je svetovni rekord 
med 112 državami globalne-
ga gibanja Let’s do it. A či-
ščenje ni dovolj, je poudari-
la: »Začeti moramo zavra-
čati, česar ne potrebujemo, 
zmanjšati porabo tistega, 

kar potrebujemo, stvari po-
novno uporabiti ter jih šele 
nato reciklirati ali kompos-
tirati. Kot nacionalna Zero 
Waste organizacija spodbu-
jamo vsakega, ki se poda na 
pot do družbe brez odpad-
kov. Tako neprestano opo-
zarjamo na prej omenjene 
izzive sodobne družbe in 
obujamo preproste alterna-
tive, ki jih tako ali tako že vsi 
poznamo, le pozabili smo 
nanje in se razvadili. Opti-
mistični pa smo lahko tudi 
zato, ker imamo v Sloveni-
ji že osem občin na poti do 
Zero Waste oz. družbe brez 
odpadkov. Čakamo, da svojo 
Zero Waste zavezo sprejme-
ta in se mreži občin pridru-
žita tudi Kranj in Medvode 
– tako bomo lahko prišli od 
Velikih Lašč do Triglava, ne 
da bi prestopili Zero Waste 
teritorij.«

Dnevi, ko je ustvarja-
la večje količine nepotreb-
nih odpadkov, so za Katjo 
Sreš danes le še bled spo-
min. »Za malo zmago šte-
jem vsako priložnost, ko se 
iz trgovine vrnem vsaj brez 

plastičnih vrečk. Poleg po-
klicne deformacije zaradi 
dela pri Ekologih brez meja, 
kjer novinarjem dnevno 
posredujem te žalostne šte-
vilke, sem preprosto začela 

uporabljati kmečko pamet. 
Sprejela sem izziv, ker zgolj 
ločevanje odpadkov še zda-
leč ni več dovolj za ohra-
njanje našega milnega me-
hurčka.«

Zgolj ločevanje odpadkov ni dovolj
Vsak Slovenec na leto zavrže 14 kilogramov tekstila in 73 kilogramov hrane ter porabi do 300 plastičnih vrečk, ki jih povprečno uporablja 20 minut. »Živimo v 
milnem mehurčku, kjer življenje brez odpadkov ni mogoče, a ta bo kmalu počil, če ne bomo ukrepali,« opozarja Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja.

Katja Sreš: »Začeti moramo zavračati, česar ne 
potrebujemo, zmanjšati porabo, stvari ponovno uporabiti 
ter jih šele nato reciklirati ali kompostirati.« / Foto: Luka Rener
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Vilma Stanovnik

Kaj ste počeli, preden ste se 
podali v tujino?

»Diplomo imam iz uni-
verzitetnega študija na Eko-
nomski fakulteti, dobila sem 
celo nagrado za diplomsko 
delo, na IEDC Bled pa nag-
rado za bodoče vodje. Po 
študijih sem bila sprejeta na 
prakso v Italijo, na inštitut, 
kjer smo gostili tudi Nobe-
love nagrajence. V spominu 
so mi najbolj ostali zelo lepa 
lokacija in ambient, mesto 
zraven jezera in svoboden 
duh ljudi. Predvsem sem 
vzljubila italijanski utrip živ-
ljenja!«

Kakšna je bila vaša športna 
kariera?

»Olimpijski komite mi je 
dodelil status kategorizira-
ne športnice, umetnostne 
drsalke. Šport zahteva veli-
ko mentalnih in fizičnih na-
porov. Na drsalnih revijah v 
tujini, tudi v Franciji sem so-
delovala z zelo znanim kore-
ografom iz Belgije, modnim 
oblikovalcem iz Španije ter 
producentom dobitnikom 

nagrade San Remo iz Mo-
naka. Čast sem imela na-
stopati tudi pred kraljico 
Španije. Prihajam iz špor-
tne družine, mama je bila 

prav tako umetnostna drsal-
ka, tudi oče športnik, nekaj 
časa tudi trener. Moja tre-
nerska pot se je začela na Je-
senicah in na Bledu, in sicer 

med študijem, nadaljevala 
pa v Kranju ter vzporedno v 
Mariboru. V gorenjskih klu-
bih smo se na žalost razšli.«

Kaj delate na Švedskem?
»Do nedavna sem dela-

la v športu, bila sem glavna 
trenerka v klubu s 180 dr-
salci različnih nivojev. So-
delujem z najboljšimi tre-
nerji na Švedskem, trenira-
la sem tudi bodoče najbolj-
še drsalce Švedske. Obiska-
li so nas tudi nekdanji naj-
boljši švedski drsalci, kot 
sta Viktoria Helgesson in 
Kristoffer Berntsson. Pri 
delu mi je všeč profesional-
nost, prijateljski odnos in 
harmonija. To je moj na-
čin. Ni napetosti in tekmo-
valnosti. Takega življenja se 
hitro navadiš. Sedaj mislim, 
da bom s tem za nekaj časa 
zaključila, saj imam druge 
prioritete. Odprta sem za 
poslovno sodelovanje tako 
s slovenskimi kot s švedski-
mi podjetji. Zelo rada tudi 
potujem, večinoma se obi-
skujemo s prijatelji z vsega 
sveta. Prijateljstvo je drago-
ceno. Tudi oddaljenost ima 

svojo ceno in redko kdo ra-
zume, da je turizem nekaj 
drugega kot življenje v tuji-
ni. Včasih si res čisto sam.«

Kaj počnete v prostem času, 
kako se sporazumevate?

»Švedsko govorim zelo dob-
ro. Ko sem v Sloveniji, pogre-
šam sprehode ob jezeru Åsu-
nden, ki me spominja na mor-
je ter skok v Göteborg, drugo 
največje mesto na Švedskem, 
kjer se naužijem mestnega 
utripa in večerov. Včasih tudi 
skočim na bližnje otočke. Ve-
liko meditiram. Rada imam 
švedsko glasbo, skandinavski 
dizajn, blagovne znamke, ino-
vativnost in modo. Precizno 
in elegantno.«

Kakšni so Švedi? 
»Švedi kot narod so v redu, 

sicer zelo nedostopni. Ti-
pičnega Šveda namreč tež-
ko spoznaš ob kavi oziroma 
kozarcu vina zvečer. Ima-
jo svoje navade, so zelo po-
vezani in volonterski, lah-
ko bi rekla, da so super eki-
pa. So zelo ponosen narod, 
lepi, spoštljivi in prijazni, 
pogrešam pa več topline in 

temperamenta. Slovenci in 
Švedi, če v grobem primer-
jam, imamo oboji radi šport, 
predvsem zimski. Sloven-
ci smo predvsem bolj tek-
movalni, včasih nevoščljivi, 
ampak vsaka stvar ima svoje 
prednosti in slabosti.«

Ali pogrešate dom?
»Z domačimi in prijate-

lji smo v stiku vsak dan, red-
ko pa se kdo odloči za obisk. 
Zelo sem bila vesela sreča-
nja Katje Višnar in trener-
ja Nejca Brodnika z ekipo 
na svetovnem pokalu teka 
na smučeh v Ulricehamnu. 
Čeprav imam na Švedskem 
tudi sorodnike, še ne vem, 
koliko časa bom ostala. Pri 
odločitvah sem bila vedno 
spontana. Želim si raziska-
ti še malo več Skandinavije. 
Tudi mačka Stella je razlog, 
zakaj je vsaka nenadna odlo-
čitev lahko problem. Zelo je 
navezana name. Rada imam 
tudi dom, Slovenijo, zato se 
veselim tudi prihodnjih no-
vih mednarodnih poslovnih 
in trenerskih priložnosti, ki 
me tudi lahko pripeljejo na-
zaj domov.«

Gorenjska športnica na Švedskem
Ines Berginc z Jesenic se je poleti leta 2014 odločila, da nov izziv poišče na Švedskem, v Ulricehamnu, kjer je bila do nedavna trenerka umetnostnega 
drsanja, uživa pa tudi v švedski glasbi, skandinavskem dizajnu, modi in še marsičem.

Ines Berginc z Jesenic na ledni ploskvi / Foto: osebni arhiv

Urša Peternel

»Ime mi je Caroline. Pri-
hajam iz Francije.« Takole se 
je – v francoščini – učencem 
Osnovne šole Prežihovega 
Voranca Jesenice predsta-
vila mlada Francozinja Ca-
roline, ki v sklopu projekta 
Francija potuje (»La France 
Voyage«) obiskuje sloven-
ske osnovne in srednje šole 
in mlade na zabaven in igriv 
način navdušuje za učenje 
francoščine. Projekt poteka 
pod okriljem Francoskega 
inštituta v Sloveniji, namen 
pa je predstaviti francošči-
no v drugačni luči, spodbu-
jati njeno učenje in razgiba-
ti poučevanje ... Caroline, ki 
se je opisala kot animatorka, 
v vsaki šoli preživi en dan in 
pripravi zanimivo delavni-
co, bodisi gledališko, glas-
beno, delavnico žonglira-
nja ... Pri tem je seveda po-
membno, da morajo otro-
ci na delavnici ves čas govo-
riti samo francosko, saj Ca-
roline ne govori slovensko. 
»Vse je karseda preprosto, 

cilj je otroke, tudi začetnike 
in tiste, ki niso nikoli govo-
rili francosko, navdušiti nad 
jezikom,« je povedala Caro-
line, ki sicer prihaja iz Lyo-
na, živi pa v italijanski Gori-
ci, kjer dela kot asistentka na 
srednji šoli. »Francoščina je 

kar težak jezik,« je priznala, 
toda: »Odvisno je od pristo-
pa. Če se ne osredotočiš na 
slovnico, temveč pouk pote-
ka skozi igro, je lažje, otro-
ke lažje motiviraš.« In prav 
z gledališko delavnico je Ca-
roline skupini jeseniških 

osmošolcev in sedmošol-
cev, ki so izbrali francošči-
no kot obvezni izbirni pred-
met, pritegnila v govorjenje 
francoskega jezika. Tako so 
morali odigrati različne dia-
loge v restavraciji, doma, na 
smučišču, v bolnišnici, kar 

je povzročilo nemalo smeha 
in zabavnih situacij. In go-
voriti zgolj in samo v franco-
ščini sploh ni tako enostav-
no! 

Da imajo na jeseniški šoli 
sploh možnost izbrati fran-
coščino za obvezni izbirni 
predmet, je zagotovo zaslu-
ga predane profesorice fran-
coščine Snježane Horvat. 
»Nekaj učencev je zelo dob-
rih, predvsem pa zelo radi 
hodijo k uram francoščine, 
ker je pouk zelo sproščen, 
učimo se preproste stvari, 
številke, barve, kratke dialo-
ge, igramo se različne igre, 
pišemo za šolski časopis. Ker 
imam sama zelo rada gleda-
lišče, očitno imam neko žili-
co za to, vsako leto z igro na-
stopimo tudi na frankofon-
skih dnevih v Kranju, za le-
tos pripravljamo skeč Lju-
bezen in prijateljstvo. Be-
remo pa tudi za francosko 
bralno značko,« je povedala 

Horvatova, ki je učence vsa-
ko leto odpeljala tudi v Pariz, 
zadnjih nekaj let pa, kot pra-
vi, tega ne upa več. 

Eden od učencev, ki so 
izbrali francoščino za obve-
zni izbirni predmet, je Anže 
Brečko. Osmošolec je pove-
dal, da mu je jezik všeč, na 
začetku se mu je zdel sicer 
precej težek, a potem je pos-
talo lažje. Ura pouka s Caro-
line ga je navdušila, po nje-
govem bi tak pouk morali 
pripraviti večkrat. Sam se bo 
francoščine še učil, zlasti pa 
si želi obiskati Pariz z Eifflo-
vim stolpom.

Da podpira multilingvisti-
ko na šoli, je dejal tudi ravna-
telj Robert Kerštajn. »Poleg 
nemščine kot obvezni izbir-
ni predmet že vrsto let ponu-
jamo tudi francoščino, kar 
je zasluga naše profesorice 
Snježane. In otroci se radi 
odločajo za ta predmet,« je 
dodal ravnatelj.

Sem Caroline, prihajam iz Francije
Osnovna šola Prežihovega Voranca na Jesenicah je ena redkih, kjer poučujejo tudi francoščino. Pred dnevi so učenci imeli priložnost izpopolnjevati svoje 
znanje tega jezika v pogovoru z mlado Francozinjo Caroline, ki v sklopu projekta Francija potuje spodbuja mlade za učenje francoščine.

Francoska lingvistična animatorka Caroline (druga z leve), ob njej profesorica francoščine 
Snježana Horvat in osmošolci, ki se učijo francoščine.

»Francijo pogrešam, zlasti najbolj osnovne stvari, kot 
sir in kruh, »la baguette« ...« je povedala Caroline.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Podmaršal Joža Tomše – še en dokaz 
slovenske vojaške nadarjenosti

Joža Tomše, ki se je ro-
dil 20. februarja 1850 na 
Poljšici pri Podnartu, je bil 
eden od kar velikega števi-
la nadvse uspešnih Sloven-
cev, ki so se izkazali v avstro-
-ogrski vojaški službi. Nje-
gov oče je bil mali kmet Ja-
nez, mati pa Marija, rojena 
Jereb. Njun sin je šel nekako 
po poti slavnega predhodni-
ka slovenskega matematika, 
fizika, geodeta, meteorologa 
in topniškega častnika Jurija 
Vege. Oba sta zaradi zaslug 
dobila plemiški naziv. Tom-
še si je izbral naziv plemeni-
ti Savski dol.

Po osnovni šoli v Ljublja-
ni ter gimnaziji v Kranju se 
je tri leta učil matematiko v 
Ljubljani ter nato študiral se-
dem semestrov matematiko 
in fiziko na Dunaju. Nato je 
bil vpoklican k vojakom. Po 
služenju prostovoljskega 

leta v topničarstvu je stopil 
v dveletno kadetnico. Leta 
1876 je postal topničarski 
poročnik in se leta 1878 ude-
ležil zasedbe Bosne in Her-
cegovine. 

Ko je opravil višji topničar-
ski tečaj na Dunaju, je služ-
boval do leta 1897 v raznih 
topniških enotah na Hrva-
škem, ko so ga dodelili teh-
ničnemu vojnemu komi-
teju na Dunaju. Leta 1900 
je postal profesor na topni-
ški šoli v Veszpremu na Ma-
džarskem, nato pa je bil pre-
meščen v vojno ministr-
stvo na Dunaj. Leta je 1907 
kot polkovnik postal ko-
mandant VI. polka divizij-
skega topništva, hkrati pa 
je bil odlikovan s podelitvi-
jo plemstva. Tomše je bil 
vse življenje zaveden Slove-
nec, njegov dom na Duna-
ju pa je bil zatočišče revnih 

slovenskih visokošolcev, ki 
jim je gmotno pomagal.

Leta 1913 je bil kot gene-
ralmajor upokojen, vendar 
mu ni bilo dano, da bi živel 
kot upokojenec. Pred izbru-
hom prve svetovne vojne je 
bil reaktiviran, povišan v 
podmaršala in bil do kon-
ca vojne predsednik teh-
ničnega vojnega komiteja 
na Dunaju. Kot profesor in 
komandant topniških teča-
jev je napisal vrsto skript iz 
balistike. Na temelju njego-
vih zapisov je z dopolnili iz-
dal knjigo Tomšetov učenec 
Mirko Brusić (Balistika, Be-
ograd 1927).

Po razpadu Avstro-Ogr-
ske se je Joža Tomše nase-
lil v Ljubljani. Umrl je 5. de-
cembra 1937 v Ljubljani, po-
kopan pa je v Podbrezjah.

Tudi njegov sin Fran, ki 
se je rodil 10. oktobra 1892 

v Karlovcu, si je izbral vojaš-
ki poklic. V vojaški službi je 
sledil uspešnemu očetu in 
drugim slavnim slovenskim 

sinovom, ki so dosegali naj-
višje oficirske naslove. Upo-
kojil se je kot generalštabni 
polkovnik.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske
   Na Zgornji Beli pri Preddvoru se je 20. 2. 1799  

rodil kmet, bukovnik Matija Naglič. Vešč tekočega 
branja in čitljivega pisanja je v domačem okolju na 
glas bral slovenske knjige in jih tudi prepisoval ali 
vsaj registriral. Zanimiv je njegov rokopisni zbornik 
nekakšnih povzetkov vsebin prebranih knjig.

   V Trbojah se je 20. 2. 1873 rodil pravnik in finanč-
nik Valentin Žun. Med drugim je delal tudi na  
finančnem ministrstvu na Dunaju in od 1914  
v finančnem ravnateljstvu v Ljubljani.

   Na Visokem pri Kranju se je 21. 2. 1864 rodil  
pisatelj Peter Bohinjec. Bil je župnik v Dupljah.  
Po zgledih Josipa Jurčiča in Janka Kersnika je  
pisal večerniške kmečke povesti.

   V Tunjicah se je 21. 2. 1886 rodil slovenski 
umetnostni zgodovinar France Stele.

Peter Colnar

Obdobje, ki je sledilo, Re-
nata poimenuje »zeleno-
-sluzasto obdobje«. »Za ma-
min poročni prstan sem mo-
rala žrtvovati uhane, ki mi 
jih je podarila krstna botra. 
Kasneje je mama trdila, da 
takšnih uhanov sploh ime-
la nisem. Da si izmišljujem. 
Potem pa sem ji pokazala fo-
tografijo, na kateri so se dob-
ro videli …

Njega sem večkrat sliša-
la reči, kako zaničuje mojo 
omo, obenem pa, da zelo tež-
ko prenaša mene. Mame nje-
gove besede niso dosti gani-
le, saj tudi sama do naju z 
omo ni gojila kakšne poseb-
ne ljubezni. Mamo je pov-
sem omrežil, ko ji je na Go-
renjskem podaril hišo, ki 

jo je sam poimenoval 'vila'. 
Nad vhod je dal zapisati celo 
njeno ime. V njej sta za tis-
te čase prirejala razkošne za-
bave, na katere nisem bila va-
bljena. Ko se je leto obrnilo in 
sem imela rojstni dan, mi je 
mirno in brez čustev poveda-
la, da zame ni darila. Da sem 
od nje že tako preveč dobila.«

Čas, ko je Renata odrašča-
la in v zmedi, v kateri je iska-
la samo sebe, je bil drugačen. 
Danes si zlasti mlajše gene-
racije niti v najbolj drznih sa-
njah ne morejo predstavljati, 
kako drugačen. V preobilju, 
v katerem živimo, so mno-
gi celo prepričani, da nam je 
tako 'lepo' bilo že od nekdaj.

»V stiski, v kakršni sem 
bila, sem poiskala svojega 
polbrata. Na skrivaj sva se 
sestala, njegovo fotografijo še 
zmeraj hranim, saj mi je zelo 
dragocena. Polbrat je umrl 
zelo mlad, imel je komaj 18 
let, ko je njegovo življenje 
ugasnilo v prometni nesre-
či. Mama in očim sta v tem 
času prodala razkošno vilo 
in si zgradila hišo, v katero 
pa oma ni nikoli vstopila. Ži-
vela je ob občinski podpori v 
stolpu hiše, v eni hladni sobi-
ci, do katere so vodile strme, 
zavite stopnice. Pozimi jo je 
zelo zeblo. Včasih sem ji pri-
nesla drva, ki sem jih na skri-
vaj izmaknila doma. Nekoč 
je tudi oma povedala hčerki, 

moji mami, da njen mož ni 
dober človek. O, kako hitro jo 
je doletela njegova maščeval-
nost! Uboga reva, ki že tako 
in tako ni imela lastnih pri-
hodkov, je bila pahnjena na 
rob preživetja. Moram pove-
dati tudi to, da ji je oblast že 
takrat, ko so dedka zaprli, ker 
naj bi bil kriv za smrt nekega 
partizana, vzela pokojnino, 
četudi je imel ded več kot šti-
rideset let delovne dobe. 

Omenila sem že, da sem 
imela tudi očeta, vsaj na roj-
stnem listu je zabeleženo 
njegovo ime, čeprav je ljud-
ski glas ves čas trdil, da je bil 
nekdo drug. Kljub vsem go-
voricam sem do tega moške-
ga občutila neko naklonje-
nost, nežnost. Ko je zbolel, 
sem ga obiskala v bolnišni-
ci. Brez besed me je stisnil za 
roko, več ni zmogel. Na obči-
ni sem potem izvedela, da po 
njem ne dobim ničesar. Še 
hlače, ki jih je imel na sebi, 
niso bile njegove. Žalostno. 
Njegova žena je vse imet-
je prepisala na svojo nečaki-
njo. Šokirana, da bolj nisem 
mogla biti, še izvem, da ga je 
očim v maminem imenu to-
žil, da je moral, revež, plače-
vati zame alimente. Ki jih, se-
veda, nisem nikoli niti videla! 
Takrat mi je šele bilo jasno, 
zakaj sta se starša na vso moč 
upirala temu, da se poročim! 
V pogodbi je bilo namreč 

zapisano, da s poroko oče-
tove obveznosti do mene 
usahnejo. Ko se je to doga-
jalo, sem bila že študentka. 
In čeprav mi je mama na vso 
moč branila, tudi z grožnja-
mi, sem se poročila. Vsee-
no pa vseh ostalih intrig in 
prevar, ki jih je imela v roka-
vu, nisem spregledala. Tako 
sta naju z možem pregovo-
rila, da se nastaniva v nju-
ni hiši – z izgovorom, da bo 
sicer očim plačeval previso-
ke davke. Ko sem rodila prvo 
hčerko, sem spoznala, kako 
sem se dala zvleči na limani-
ce! Začela sta si jo prisvajati, 
kot bi bila njuna, ne moja. Sta 
to storila zato, ker mama ni 
mogla imeti več otrok, očim 
pa ji je to nenehno očital?

Srce mi krvavi, ko vam tole 
pripovedujem. Si predstav-
ljate, kako bi se počutili, ko 
bi vam lasten otrok govoril, 
da niste njegova mama? Da 
je njegova mama – babica?! 
Očim jo je pri takšnem raz-
mišljanju še spodbujal. Šele 
danes, po toliko letih, razu-
mem, zakaj je bil mož razo-
čaran, prizadet in ranjen. Za-
radi vsega hudega, kar je do-
življal v tej hiši, se je z leti vdal 
pijači, ob kateri je pozabljal na 
gorje, ob katerem je bil pov-
sem nemočen. Med nama se 
je prepad iz leta v leto večal, 
saj, žal, ni nikoli želel odkri-
to spregovoriti o težavah, ki 
so nama sicer bile skupne, 
a o njih nisva govorila. Ved-
no pogosteje se je vračal do-
mov, k staršem, celo jedel je 
tam. Le zame in za hčerko je 
v tisti hiši zla vseeno plačeval 
najemnino. Bila sem mlada 
učiteljica, ki ni dobila službe 

– tudi zaradi očimovih zvez 
in poznanstev. Bil je eden od 
najbolj pomembnih in zna-
nih udbovcev. V letih trplje-
nja sem se naučila, da ta ni-
koli ne spi. Le drema. In uda-
ri, ko se ji stopi na žulj. V želji, 
da bi naša mlada družinica 
zaživela skupaj, sem sprejela 
službo učiteljice v neki odda-
ljeni vasici, bogu za hrbtom, 
na Dolenjskem. Preden sem 
odšla tja dol, sem napisala 
prošnjo za vrtec. Srčno sem 
si želela, da bi hčerko vsaj 
malo umaknila izpod kvar-
nega vpliva mame in očima. 
Čakala sem na odgovor, a ga 
ni bilo. Takrat sem verjela, 
da čakam zaman zato, ker ni-
sem nič vredna, ker vodstvo v 
vrtcu to dobro ve in me igno-
rirajo zgolj zato, ker si druge-
ga ne zaslužim. Moja samo-
podoba je bila tako nizka, da 
sem bila že čisto na tleh. Za 
trenutek sem zagledala luč-
ko na koncu tunela, ko so mi 
povedali, da mi v novi službi 
pripada tudi stanovanje. Bila 
sem presrečna! Hčerko sem 
vzela s seboj, nanjo je pazila 
gospa, ki je živela blizu šole. 
Tudi mož je prihajal na obi-
ske. Počutila sem se srečno 
in zadovoljno, četudi se je 
mož vedno znova vračal do-
mov, k staršem, ker so bile av-
tobusne zveze zelo neugod-
ne. Ko se danes pogovarjava 
s hčerko, jočem, saj čutim od-
tujenost. Moram reči, da sta 
mi jo mama in očim kasne-
je ponovno ugrabila. Kako je 
mogoče, da se obdobja v tis-
tih hribih, ki smo ga preži-
veli skupaj, sploh ne spom-
ni več? Ne morem razumeti, 
kako jima je uspelo, da sta jo 

prepričala, da sem jo zapus-
tila in zanemarila, da sta bila 
onadva njena edina in zveli-
čavna rešitelja?!«

Kar nekaj časa je mini-
lo, preden je Renata dobila 
službo bliže domačim kra-
jem. Medtem je tudi diplo-
mirala na Filozofski fakulte-
ti, družinica pa se je preseli-
la v lastno hišo, ki pa je ime-
la eno samo napako: stala je 
preblizu bivališču mame in 
očima. Spet sta jih dobila v 
svoje kremplje. Prihajala sta 
vsak dan, hčerko sta poklica-
la k sebi takoj, ko je prišla iz 
šole. Navezovala sta jo nase 
in jo ščuvala proti Renati. 

»Nekoč me preseneti, ko 
mi reče, da bi bil že skrajni 
čas, da se ločim. Nisem mog-
la verjeti lastnim ušesom. Ot-
rok je ponavljal še druge nes-
misle, ki so mi drobili srce 
na drobne koščke. Spraševa-
la sem se, kakšno moč ima 
zlasti očim, kakšne metode, 
s katerimi pere možgane mo-
jemu ubogemu otroku?!«

Renati je postalo marsikaj 
jasno šele potem, ko je bilo 
že prepozno. Mož ji je umrl 
pred štirimi leti in takrat se 
je očim, s katerim pred tem 
dolgo časa ni govorila, izdal. 
Tudi on je bil že bolan in slut-
nja smrti je v njem budila šte-
vilne strahove. Z nemalo gro-
ze jo je vprašal, ali je morda 
on kriv za prezgodnjo smrt 
Renatinega moža. S trepeta-
jočim glasom ji je tudi priz-
nal, da je njeni hčerki med 
kis, s katerim je polival sola-
to, dodajal vino, ko je bila še 
otrok, v želji, da bi bila bolj 
dovzetna za njegov vpliv.

(Nadaljevanje prihodnjič)

Spomini, ki mrcvarijo dušo, 2. del

Vino na solati
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Čeprav je bila moja knji-
ga o slovenskem osamosva-
janju razprodana, o drugi iz-
daji nisem razmišljal. Ko pa 
se je zgodba, povezana z no-
tifikacijo Avstrijske državne 
pogodbe (ADP), zadela čeda-
lje bolj zapletati in je bilo vse 
več znakov, da pozivi k noti-
fikaciji pri pristojnih orga-
nih niti po petindvajsetih le-
tih niso doživeli nobenega od-
ziva, sem se odločil za novo 
knjigo s parafraziranim nas-
lovom prve – Osamosvojitev 
Slovenije in ADP: pogled z 
Dunaja in iz Ljubljane. V pri-
merjavi s prvo knjigo so v njej 
tri pomembne spremembe. 
Prvič. Knjiga sicer obravnava 
osamosvajanje, vendar sem 
namesto glagolnika iz ne-
dovršnega glagola uporabil 

glagolnik osamosvojitev, ki 
je izpeljan iz dovršnega gla-
gola, dogajanje je torej nado-
mestil njegov rezultat. Ne gre 
za opisovanje osamosvaja-
nja brez časovno določenega 
roka, ampak je poudarek na 
osamosvojitvi s časovno toč-
no določenim datumom, to 
je 25. junij 1991. Drugič. Tar-
ča obravnave je nasledstvo 
Slovenije po Jugoslaviji glede 
ADP. Namen knjige ni pono-
viti obširen opus problema-
tike, ampak opozoriti na do-
gajanje v zvezi z notifikacijo, 
saj bi osamosvajanje brez te 
ostalo samo politična parola 
za predvolilno propagando. 
Tretjič. V podnaslovu knji-
ge je pogled iz Beograda za-
menjal pogled z Dunaja. Ta 
podnaslov pri marsikom lah-
ko sproži zanimive zgodo-
vinske reminiscence.« (Str. 5)

Avtor te knjige je prizna-
ni slovenski ustavni pravnik 
in gorenjski rojak. Kako prav 
ima v svojih trditvah, se je po-
kazalo prav zdaj, ko smo na 
Koroškem priča novemu na-
padu nemške večine na slo-
vensko manjšino. Vprašanje 
je, kaj bi morala za izpolnje-
vanje tistega, kar manjšini za-
gotavlja že ADP, storiti aktu-
alna slovenska oblast. »Knji-
ga je nastala kot izraz prote-
sta proti neprofesionalne-
mu (neprizadevnemu) od-
nosu profesionalnega kadra 
na zunanjem ministrstvu do 
tega vprašanja. Verjetno ne 
bo težko ugotoviti, kdo je bil 
od začetka in kdo najdlje na 

zunanjem ministrstvu.« (Str. 
6) Septembra 2016 je držav-
ni svet pozval vlado, naj zah-
teva notifikacijo ADP, ven-
dar je vlada ocenila, da to ni 
potrebno. Prav zdaj se kaže, 
kako nepremišljeno in krat-
kovidno je ravnala. Da bo bolj 
jasno, za kaj gre, razložimo 
pojem notifikacije. Latinski 
»notum facere« pomeni na-
redi poznano, naznaniti. Slo-
venska država bi morala že na 
začetku z diplomatsko noto 
»naznaniti« zahtevo, da se ji 
v ADP prizna nasledstvo po 
Jugoslaviji. Šele po notifika-
ciji bi lahko bolj odločno zah-
tevala udejanjanje tistega, kar 
je v ADP izrecno določeno.

Nove knjige (370)

Osamosvojitev Slovenije in ADP

Ivan Kristan, Osamosvojitev Slovenije in ADP,  
GV Založba, Ljubljana, 2016, 186 strani, 10 evrov, 
www.gvzalozba.si

Vaš razgled

Za tiste, ki radi berejo, se v knjižnici skrivajo največji zakladi, ki s svojo vsebino navdušujejo 
od najmlajših do najstarejših. Tako kot navdušuje glasba, ki je popolnoma očarala tudi 
malega Žiga in je na slovesnosti ob odprtju novih prostorov knjižnice v Šenčurju prevzeto 
prisluhnil kvartetu violončelistov Cellostrike. T. D.

Alenka Bole Vrabec

Doživetje, ki ni tako zelo 
daleč. Do Trevisa je 269 km 
mimo Ljubljane in 16 km 
več čez Trbiž, a je tu manj 
prometa. Treviso ima očar-
ljivo mestno jedro, veliko 
majhnih kanalov, tako da mu 
nekateri pravijo tudi mesto 
vode. Živo osrčje s katedra-
lo, palačami, z arkadami in 
Muzejem St. Caterina, kjer 
so na ogled Zgodbe o impre-
sionizmu, daje slutiti boga-
to zgodovino. Muzej se odpi-
ra ob devetih in kar nekaj nas 
je med zgodnjimi. Razstava 
ima tri razdelke (v prostem 
prevodu): Pogled in tišina, 
Kako in kje stojijo stvari in 
Kriza slikanja v naravi. Vseh 
del je 160, med njimi tudi 
stare fotografije in barvni le-
sorezi. Vmes je tudi japonski 
mojster Hokusai. Res paša 
za oči, vsakdanjost se lušči s 

človeka. Vstopnina ni ravno 
poceni, 14 evrov, a zato si lah-
ko ogledaš tudi stalne razsta-
ve. Za upokojence nad 65 let 
je popust. Kdor ima po raz-
stavi še kaj moči, se mu po-
nujajo tudi drugačne barve. 
Tu ima svoj imperij od usta-
novitve 1932 Benetton! In tr-
žnica! Izložbe, okrašene za 
pusta! Težava je le s parkira-
njem. A ker je Treviso mesto, 
ki ga poznava, se odločiva, da 
greva po ovinku do Pordeno-
na. Občina Susegana! Nizke 
vzpetine, največ 76 m, pov-
sod gole trte glere, ki dajejo 
grozdje za prosecco, vino, ki 
je dobilo ime po vasi nad Tr-
stom! In so ga pili menda že 
Rimljani. Lahka, suha peni-
na, s sadnim nadihom, kot 
odsevi lahkotne, igrive večer-
ne zarje. Sprehod do ostan-
kov nekdaj mogočnega utr-
jenega srednjeveškega gradu 
iz 12. st. San Salvatore. Ne-
daleč stran elegantna fasada 
palače prenovljene Odoardo. 
Dobro večerjava v prepros-
ti gostilni, ki pa ima svoj vi-
notočni kotiček, in steklenico 
prosecca odneseva domov. 

Narastek z mesom in 
porom 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
pore (1,2 kg), 2 dag masla, 100 
g belega, en dan starega kru-
ha brez skorje, 150 ml mleka, 
4 dag sesekljanih lešnikov, 500 
g mešanega zmletega mesa, 2 
stroka česna, 2 jajci, 2 žlički po-
sušenega origana, poper, sol, 
100 g sveže naribane gavde.

Por očistimo. Odrežemo 
zeleni del, svetlo zelenega 
pustimo. 12 listov pora po 
dolgem zarežemo, a ne pre-
režemo. Česen stremo. V 
velikem loncu v slanem kro-
pu porove liste blanširamo 
3 minute in jih nato potopi-
mo v ledeno mrzlo vodo ter 
odcedimo. Preostali por zre-
žemo na 1 cm debele krogce. 
V ponvi stopimo maslo in 
popražimo por, na koncu 
dodamo še strt česen. Kruh 
narežemo na kocke in jih 
damo v plitvo skledo. Mle-
ko segrejemo, prelijemo 
kruh in pustimo počivati 10 
minut. Lešnike popražimo 
brez maščobe in seseklja-
mo. Ohladimo. 

Okrogel pekač za pite s 
premerom 26 cm dobro na-
oljimo. Prerezane liste pora 
naložimo v posodo tako, da 
polovico lista gleda čez rob. 
Mleto meso, jajci, origano, 
lešnike in namočen, ožet 
kruh dobro zmešamo, krep-
ko solimo in popramo. Do-
damo na kosce narezan por 
in pregnetemo. Meso ena-
komerno razporedimo po 
dnu modela, prepognemo 
čez porove liste in jih malce 
pritisnemo na mesno meša-
nico. Potresemo s sirom in 
v pečici, ogreti na 180°, pe-
čemo 45 minut. Če začne sir 
preveč temneti, prekrijemo 
pekač z alufolijo. Ko je nara-
stek pečen, naj 10 minut po-
čiva, preden postrežemo.

Poleg se prileže hrustljava 
mešana zelena solata. 

Pa dober tek!

Kakšne svetlobe, 
kakšne sence!
mizica, 
pogrni se

Saj vemo, kaj pomeni znak na fotografiji. Parkirni prostor za invalide. Torej nam je 
jasno, komu je v prvi, drugi in kateri koli vrsti namenjen. Ne, maček na sliki vam ne bo 
napisal kazni za napačno parkiranje, če boste v svoji brezvestnosti parkirali na prostoru, 
do katerega niste upravičeni. Če sami niste spravljeni s tem, vam nobena kazen ne bo 
pomagala. Maček pa je samo izkoristil tablo, s katere ima dober razgled – pa še našemu 
fotografu se je dopadel. I. K. / Foto: Primož Pičulin



C
IN

E
P

LE
XX

.S
I D

.O
.O

.,
 Š

M
AR

TI
N

S
K

A 
C

E
S

TA
 1

3
0

, L
JU

B
LJ

AN
A

Alenka Brun

N
ovinarka, pub-
licistka, pisate-
ljica, televizij-
ska voditeljica 
– skratka, žen-

ska mnogih talentov – Ves-
na Milek. Tokrat se je prei-
zkusila v vlogi Ane Mlejnik, 
protagonistke v filmu, ki se ji 
življenje zaradi čudnih sop-
rogovih poslov čez noč pos-
tavi na glavo. Njena prva 
glavna igralska vloga – za 
nameček filmska – je v bis-
tvu le potrdila: Vesni Milek 
očitno leži tudi igra.

V filmu poleg Ane sreča-
mo še nekaj močnih likov, 
med katerimi vtis na gle-
dalca naredita tudi stranski 
vlogi, v katerih spremljamo 
Žigo Saksido in Janeza Ško-
fa kot Aninega tesnega sode-
lavca oziroma celo delodajal-
ca ter policijskega inšpektor-
ja, ki je očitno tik pred upo-
kojitvijo … Tudi preosta-
la igralska zasedba je izbra-
na. Igrajo še Lado Bizovičar, 
Jana Morelj, Boris Cavazza, 
Rok Kunaver, Robert Prebil, 

Valentina Plaskan, Dejan 
Spasić, Aljoša Kovačič, za 
minutko, dve celo Denis 
Avdić, v vlogi Anine hčer-
ke nastopa Rebeka Marin-
šek Počivavšek, kot njen 
najboljši prijatelj in sošolec 
pa simpatični Matic Jamar. 
Film je režiral Igor Šmid, 
režiser gorenjskih korenin, 
ki je sodeloval tudi kot sos-
cenarist, scenarist in izvr-
šni producent filma pa je 

Marcel Buh. Film so pos-
neli v pičlih 24 snemalnih 
dneh, razloži režiser. Pravi, 
da ni bilo lahko. Meni tudi, 
da je odlika filma izvrstna 
»ansambelska« igra. Da je 
za glavno vlogo izbral Ves-
no Milek, pa je bila stvar tre-
nutka. »Veste, kar naenkrat 
me je obšlo, da bi jo povabil 
na avdicijo. To je bil zanjo in 
zame pravi tobogan, saj spr-
va ni vedela, ali bi ali ne bi. 

In je prišla. Čutil sem, da je 
to prava izbira. Njena sposo-
bnost, da v delčku sekunde 
spontano preuredi dialoško 
repliko in da pri tem še ojača 
smisel izrečenega ter hkrati 
reagira vsakič avtentično in 
neponarejeno, daje liku Ane 
polno dimenzijo.«

Premiero filma Anina pro-
vizija je tokrat gostil ljubljan-
ski Kolosej, film pa je v vseh 
kinematografih na ogled od 
včeraj, 23. februarja – tudi 
kranjskem Cineplexxu.

Tematski okvir filma je 
aktualni (slovenski) feno-
men tajkunov (kriminalcev 
t. i. belih ovratnikov, casi-
no podjetnikov) in z nji-
mi povezanih škandalov. V 
ospredju je zgodba o osebni 
in intimni drami fotografke 
in oblikovalke Ane Mlejnik, 
ki jo sprožijo skrivni posli 
njenega soproga Saše, navi-
dezno uspešnega podjetni-
ka. Ko se Saša znajde v brez-
izhodni situaciji, ta usodno 
vpliva tudi na življenji nje-
gove soproge in hčerke. Čez 
noč se jima spremeni življe-
nje. Na plano privrejo šte-
vilne skrivnosti, družba ju 

ANINA PROVIZIJA OBETA
Včeraj je prišel v slovenske kinematografe nov slovenski film, kombinacija kriminalke in drame  
z naslovom Anina provizija. V glavni ženski vlogi tokrat blesti Vesna Milek.

V vlogi Ane se je Vesna Milek v novem slovenskem filmu 
Anina provizija dobro znašla. 

Jožica Blatnik in Igor Šmid, režiser Anine provizije 
gorenjskih korenin, ki je sodeloval tudi pri scenariju za film.

Medea Novak in Žiga Saksida: Medea ima eno manjših 
vlog v filmu, Žiga pa eno vidnejših stranskih.

Nedvomno svojevrstna talenta z izjemnim smislom za humor, 
igro in voditeljsko žilico Lado Bizovičar in Jonas Žnidaršič

tisti trenutek, ko postane-
ta žrtvi okoliščin, stigma-
tizira. Anina »življenjska« 
provizija zahteva nov zače-
tek, trdo kožo in mrliški list 

soproga. Film z napetos-
tjo »štarta na polno« in ne 
popusti do konca. Sto ena 
minuta gledalcu mine, kot 
bi mignil.
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_17_16
NALOGA

9 4 3 7 6
8 7 5

9 2
3 6 9

2 4 1 7
5 2 4

8 6
6 7 8

9 4 7 1

sudoku_LAZJI_17_16

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_16
NALOGA

8
6 3 9 5

2 6 8 9 7
3 1 5 6

7 3
1 3 2 4

8 2 6 3 4
4 6 5 7

sudoku_TEZJI_17_16

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_16
NALOGA

94376
875

92
369

2417
524

86
678

9471

sudoku_LAZJI_17_16

REŠITEV

954378612
823164759
671952834
436725981
298431567
715689243
142896375
567213498
389547126

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_16
NALOGA

8
6395

26897
3156

73
1324

82634
4657

sudoku_TEZJI_17_16

REŠITEV

894537261
673421985
521689473
342175896
957846312
168392754
785263149
436918527
219754638

Ko gre mož po nakupih          
Žena prosi moža: »Bi, prosim, šel namesto mene v trgovino 
in kupil karton mleka. In če imajo avokado, jih kupi šest.«
Kmalu se mož vrne s šestimi kartoni mleka. 
Ženi ni nič jasno, zato vpraša: »In zakaj si kupil šest karto-
nov mleka?«
On: »Imeli so avokado.«

Tašča in pasji rep
Potem ko sta se v soboto zjutraj zbudila naspana in dobre 
volje, se mož obrne k ženi in odločno reče: »Draga, danes 
morava našemu psu odrezati rep.«
Žena se začudi: »Kaj ti pa je, zakaj bi pa psu rezali rep?«
»Jutri bo na obisk prišla tvoja mama in nočem, da dobi 
napačen vtis, da se je razen tebe še kdo veseli.«

Lepota se skriva znotraj
Učiteljica: »Lepota po navadi ni vidna od zunaj, ampak se 
skriva znotraj. Janezek, povej mi primer.« 
Janezek: »Hladilnik.« 

Kot na koncertu 
Ko se doma skregaš z ženo, je enako kot na koncertu: 
najprej najnovejše, za vrhunec pa še stari hiti.

Med kamni  
Gresta diamantek in kepica zlata po kupu gramoza.
Pa pravi diamantek kepici zlata: »Mater, tu se pa sami  
klošarji zbirajo!«

Slovenci in tamponi
Slovenci smo kot tamponi. V prelepem kraju, vendar v  
slabem obdobju!

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V sredini tedna vam bo sreča zelo naklonjena. Pozabili 
boste na vse skrbi, ki so vas že pred časom obremenje-
vale. Na delovnem mestu boste zavihali rokave in tako 
boste uspešni, da boste sami nad seboj presenečeni.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Počutili se boste osamljeno in dvomili boste o vsakem 
svojem dejanju. Ker so to samo posledice slabih izkušenj 
iz bližnje preteklosti, vas bodo taki in podobni občutki 
hitro minili. Oseba nasprotnega spola vas bo šokirala.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Velikokrat se ne zavedate, koliko pomenite drugim ljudem. 
Vaša vrlina, da znate biti pravi prijatelj, ima večjo vrednost, 
kot si mislite. To boste občutili in prav prijetno vam bo pri 
srcu. Ljubljena oseba vam bo dala veliko misliti.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Kot prikrit opazovalec boste opazovali dogajanje v svoji 
neposredni bližini in tudi v širšem območju. Ker ne boste 
mogli iz svoje kože, se boste slej ko prej vmešali in na 
koncu zelo pomagali s svojimi izkušnjami, ki jih imate 
veliko.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Končno si boste oddahnili, saj so vas pretekli dogodki 
precej dotolkli. Vseeno ohranite trezno glavo in se ne 
predajte lenobi. Denarni podvig, ki ga načrtujete, je bolje 
preložiti na kasnejši čas. Novice glede ljubezni vas pre-
senetijo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Komaj boste sledili spremembam, ki se bodo odvijale 
v okolici. Nekaj časa boste sicer še vztrajali pri svojih 
ustaljenih navadah, a kasneje se boste vdali in sprijaz-
nili. Finančno stanje vam bo precej nihalo, a ostane na 
pozitivnem.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V tem tednu boste skušali narediti zase največ in se izo-
gibali ljudem, imajo negativno energijo in so obenem še 
posesivni in s tem zelo obremenjujoči. Pohitite in začnite 
reševati težave, preden jih bo preveč.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ne boste se preveč obremenjevali, ko boste izvedeli za 
spremembe, enostavno se boste prepustili toku dogaja-
nja in čakali, kaj bo prineslo sproti. Pripravljali se boste na 
večji nakup, kar vam bo tudi uspelo. Novice, ki jih čakate, 
bodo dobre.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V tednu, ki prihaja, boste izvedeli marsikaj zanimivega. 
Bolje se boste počutili, če boste malo pretegnili noge. Na 
splošno zadnje čase preveč lenarite in temu morate naredi-
ti konec. Bodite pozorni, da vam ne uide dobra priložnost.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Nekateri vas bodo razočarali, drugi pa presenetili. Vsake-
ga po malo, tako da vam v teh dneh ne bo niti malo dol-
gčas. Na nered okoli sebe boste jezni, a delovna mrzlica 
še ne bo prišla tako kmalu. Predali se boste lenarjenju.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Kar nekaj dni boste premišljevali o tem, ali ima vse, kar 
počnete, sploh smisel ali ne. Iskali boste odgovore na 
vprašanja, ki jih seveda ne morete dobiti. Črne misli vam 
še ob pravem trenutku prežene nekdo, ki vas ima rad.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V naslednjih dneh se morate izogniti osamljenosti. Mor-
da včasih preveč pričakujete od ljudi. Vzemite vsak dan 
posebej in uživajte v trenutni sreči in nikar toliko ne pre-
mišljujte. Čeprav se vam v zadnjem času ne odvija vse po 
načrtu, boste presenečeni.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_24. 02. 2017

Nagrade:  3-krat knjiga La nonna La cucina  
La vita / Čudoviti recepti moje none

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, 8.  marca 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i
so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v  
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.

Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim  
500 naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico.  
Vabljeni  na pustni torek, 28. februarja, med 10. in 14. uro  
v avlo Gorenjskega glasa na Bleiweisovo cesto 4, Kranj.

PUSTNI TOREK  
NA GORENJSKEM GLASU

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



26

DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_24. 02. 2017

Oskarjevec Robert De Niro (73) se je prid-
ružil organizaciji World Mercury Project, 
kjer so skeptični o varnosti cepiv. Igralec, 
ki je že v preteklosti opozoril na nevar-
nost in pomanjkljivo predstavitev stran-
skih učinkov cepiv, ki vsebujejo sestavino 

timerosal, je tokrat šel še korak dlje in vsakemu, ki znan-
stveno dokaže njihovo varnost, ponudil sto tisoč dolarjev. 
De Niro namreč meni, da njegov osemnajstletni sin Elliot 
prav zaradi cepljenja trpi za avtizmom.

Robert de Niro dvomi o varnosti cepiv

Z oskarjem nagrajeni igralec Tom Hanks 
(60) je velik zbiratelj starodobnih pisal-
nih strojev, zato niti ni tako presenetljivo, 
da bo na to temo izdal svojo prvo knjiž-
no delo. Uncommon Type: Some Stori-
es obsega sedemnajst zgodb in bo izšla 

konec oktobra. Pred tremi leti je igralec izdal aplikacijo 
Hanx Writer, s pomočjo katere dobimo zapis, vizualno 
enak natipkanemu s pisalnim strojem.

Tom Hanks napisal knjigo

Umrla je sedemindevetdesetletna Leah 
Adler, mama enega izmed najuspešnej-
ših režiserjev, tudi scenarista in produ-
centa Stevena Spielberga (70), med dru-
gim zaslužnega za filmske klasike, kot so 
Lov za izgubljenim zakladom, Reševanje 

vojaka Ryana in Žrelo. Umrla je na svojem domu v Los 
Angelesu, obdana z družino in prijatelji. Bila je aktivna in 
uspešna umetnica, restavratorka in glasbenica.

Steven Spielberg žaluje za mamo

Ameriška igralka Amber Tamblyn (33), 
znana po vlogah v nadaljevanki Splo-
šna bolnišnica in v filmu 127 ur, ter znan 
stand-up komik David Cross (52) sta pos-
tala starša. »Ponosna sporočava, da se je 
rodila najina hčerka Petunia,” je zapisala 

novopečena mamica ter hudomušno dodala, da je priho-
dnost v ženskem spolu. Za par, ki se je poročil leta 2012, 
je to prvi otrok.

Igralca prvič v vlogi staršev

VRTIMO GLOBUS

S. L., A. Se. 

V
si pripadniki 
generacije odra-
ščajočih v osem-
desetih letih v 
Kranju in šir-

ši okolici so poznali Delov-
ca – kultni prostor, kamor 
so vsak konec tedna zahaja-
li na zabavo, ples ter družab-
no-pivske večere, ki še dan-
danes ostajajo v spominu. 

Prav zaradi obuditve spo-
minov na brezskrbno mla-
dost, preživeto v Delovcu, se 
je že lani jeseni porodila ide-
ja o dogodku, ki bi na isti loka-
ciji ponovno združil nekdan-
jo generacijo. Po organizacij-
skih in pogajalskih podvigih, 

za katere sta zaslužna pred-
vsem Bojan Stankovič in 
Tania Mendillo, ter po vzpo-
stavitvi informacijske stra-
ni na Facebooku, so minu-
lo soboto Delovca do zad-
njega kotička napolnili sta-
ri rokerji, večni nostalgiki pa 
tudi nekaj mlajših obiskoval-
cev, ki so prišli preverit vzdu-
šje. To je bilo ves čas na ener-
gično visokem nivoju, za kar 
je z glasbo skrbel legendarni 
DJ Slave ob pomoči Boštja-
na Zavrla, ki sta vrtela glasbo 
že v starih dobrih časih Delo-
vca. Kot je dogajanje povzel 
Jože Bizovičar - Joco: »Sem 
član generacije, ki je takrat za 
las ujela dogajanje v Delovcu, 
kamor smo hodili na metal 
matineje in se zabavali. Po 

četrt stoletja je fenomenal-
no obujati naša prva klubska 
doživetja, obenem pa srečati 
kopico znanih obrazov dobre 
volje in še vedno polnih ener-
gije.« Za vse, ki ste tokrat-
ni Reunion zamudili, pa ni 
še vse izgubljeno: še letos se 
obeta ponovitev in delovska 
nostalgična energija bo spet 
zaživela.

Ognjeni muzikanti pa 
so v Komendi tradicional-
no organizirali koncert, ki 
so ga poimenovali Ognje-
ni med vami. Tradicionalno 
dober pa je bil tudi obisk, saj 
so gostje dvorano napolnili 
do zadnjega kotička. Minu-
li petek je temu morda bot-
rovala tudi nedavno izdana 
druga zgoščenka z naslovom 

Našel te bom, s katere so fan-
tje zaigrali tudi nekaj skladb. 
Niso pa manjkale niti nekoli-
ko starejše uspešnice skupi-
ne. Aljoša Jurkošek, Gašper 
Salobir, Peter Vidmar, Samo 
Kališnik in Uroš Steklasa so 
tako znova dokazali, da niso 
le odlični glasbeniki, temveč 
da znajo pripraviti tudi odli-
čen žur, ki se je po koncertu z 
veselico nadaljeval še pozno 
v noč. Nastopili so tudi Kva-
tropirci, saj je Samo Kališ-
nik član obeh zasedb. Pa Oto 
Pestner, Modrijani ter Rau-
barji in Pajdaši. Tako kot je 
že v navadi, je med premori 
obiskovalce z zabavnimi pri-
godami iz svojega zasebne-
ga življenja zabavala Mama 
Manka.

RAJSKI VEČER ZA NOSTALGIKE
Ognjeni muzikanti so pripravili že tretji, sedaj že tradicionalen koncert v športni dvorani v Komendi, ki 
so ga poimenovali Ognjeni med vami. Nekdanji kranjski Delovc pa je po petindvajsetih letih ponovno 
zaživel v živahnem utripu obujanja spominov na svoje slavne čase. 

Tudi Jože Bizovičar - Joco je bil med mnogimi, ki so po četrt 
stoletja prišli po živahen nostalgični odmerek Delovca. 

DJ Slave je poskrbel za razgiban glasbeni utrip z vsem 
tistim, kar se je že nekdaj poslušalo in vrtelo v Delovcu. 

Priprave na plesno-zabavni večer, ki je povezal mnoge, ki so 
mladost preživeli v takratnem Delovcu. / Foto: Primož Pičulin

V Delovcu smo srečali tudi nepogrešljivega udeleženca 
glasbenih prireditev Igorja Lavriča s Kokrice. / Foto: Primož Pičulin

Sašo Đukić je v vlogi Mame Manke s šalami dobro zapolnil 
čas med nastopi glasbenikov. / Foto: Aleš Senožetnik

Ognjeni muzikanti so znova podžgali polno dvorano v 
Komendi. / Foto: Aleš Senožetnik

Lucija Muri (24) študira sociologijo, prihaja pa s 
turistične kmetije Ancel na Zgornjem Jezerskem. Tokrat 
smo jo srečali na enem zadnjih turističnih sejmov 
v naši prestolnici, na delu stojnice, ki je pripadal 
Turističnemu društvu Jezersko. / Foto: A. B.
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POČITNICE / OHRID / OD 18. DO 25. JUNIJA 2017

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

Tel.: 04 236 85 55
(od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure)

Pohitite s prijavami, 
posebna cena velja,  
      če se prijavite 
do 1. marca!

since
1989Organizator

Vabimo vas, da se nam pridružite na počitnicah ob Ohridskem jezeru. Jezero nudi v 
poletnih mesecih pravo osvežitev, plaža pa se lahko primerja z najlepšimi na svetu. 
Lega hotela je odlično izhodišče za izlete in oglede naravnih znamenitosti v okolici. 
Nastanjeni boste v novejšem Hotelu Aqualina (štiri zvezdice), ki je zgrajen v moder-
nem slogu in stoji v zaselku Sveti Štefan, tik ob lepi plaži, posuti z drobnim prodom. 
Hotel ima tudi lasten pomol oziroma postajališče za ladijske izlete po Ohridskem jeze-
ru. Na hotelski plaži so brezplačni senčniki in ležalniki. Ponudba vključuje tudi hrano, 
in sicer zajtrk (ameriški bife) in večerjo (bife).

TERMIN: od 18.  do 25. junija 2017 
CENA: 418  €/osebo/soba s pogledom na jezero 

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Ohrid–Ljubljana, letališke takse in turistične 
takse, prigrizek na letalu ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 23 kg prtljage, 
asistenco na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika oziroma 
vodnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do hotela in nazaj, nastanitev 
(polpenzion) v hotelu Aqualina, nezgodno zavarovanje Zavarovalnice Triglav.

Na počitnice v dobri družbi

Kako je bila videti cerkev, 
ki je stala na mestu dana-
šnje, za zdaj ni mogoče na-
tančneje ugotoviti. Tudi po-
doba današnje cerkve ni pov-
sem taka, kakršna se je ka-
zala po gradnji v prvi polovi-
ci 15. stoletja, saj je doživela 
več sprememb že v baročni 
dobi in kasneje v 19. stoletju 
– s kar dvema poskusoma re-
gotizacije.

Vsekakor pa je ladja sta-
re cerkve nedvomno še sta-
la, ko so leta 1413 začeli zi-
dati sedanji dolgi gotski 
kor. Dolgi kor je prezbiterij, 
ki je sestavljeni iz dveh ali 
treh obočnih pol (v Kranju 
iz dveh prečno postavljenih 
pravokotnih pol s peterokot-
nim zaključkom) in ima zato 
podolgovat tloris. Tak kor se 
pojavi v 14. stoletju najprej 
pri meniških cerkvah, kas-
neje tudi pri mestnih, in si-
cer iz potrebe, da pri glavnih 

bogoslužjih sodelujejo vsi 
duhovniki, ki so sicer služ-
bovali pri posameznih oltar-
jih, v takem prezbiteriju pa 
so imeli svoje sedeže tudi vsi 
vplivnejši meščani.

V današnjem prispevku se 
bomo posvetili zidavi ome-
njenega dolgega kora, saj 
je bil ta ob zaključku grad-
nje »bolj ali manj samos-
tojno stavbno telo, ki ni bi-
stveno segalo v starejšo cer-
kveno strukturo. O tem pri-
čajo predvsem izraziti ka-
mniti vogelniki, vidni v gor-
nji partiji zahodnih vogalov 
prezbiterija na podstrešju. 
Gradbena dela so verjetno 
zajela še gradnjo nizke zak-
ristije in stopniščnega stol-
piča na severni in južni stra-
ni prezbiterija.« (Peskar, 
2017). Ta dva stavbna ele-
menta sta bila kasneje, mor-
da že ob gradnji vzhodne ste-
ne današnje ladje (okoli leta 

1430), najkasneje pa ob ba-
rokizaciji cerkve (okoli leta 
1771), močno prezidana.

Za gradnjo nove cerkve je 
najzaslužnejši župnik Ko-
loman de Mannswerd, ki 
je službo v Kranju nasto-
pil leta 1405. O njem in nje-
govem tri desetletja trajajo-
čem bivanju in delu v Kra-
nju bi veljalo ob kaki drugi 

priložnosti povedati več. Na 
podlagi bogato iluminirane-
ga rokopisa Moralije Gre-
gorja Velikega, ki ga je Ko-
loman leta 1412 podaril žu-
pnijski cerkvi v Kranju, so 
namreč znane njegove zveze 
z dunajskim umetnostnim 
prostorom, a tu naj zadostu-
je omeniti, da je imel tesne 
povezave z grofi Celjskimi. 

Herman II. Celjski je imel 
namreč mesto Kranj v zasta-
vi od leta 1400 do 1421. Od 
tod (pa tudi iz številnih dru-
gih primerjav, ki jih tu ni-
mamo prostora navajati) iz-
vira tudi domneva, da so pri 
gradnji kranjskega dolgega 
kora imeli pomembno vlogo 
stavbeniki, tesno povezani s 
celjsko stavbarsko tradicijo. 

Kranj in grofje Celjski

Župnik Koloman in neznana donatorka v molilni drži ob Kristusu trpinu iz iluminiranega 
rokopisa Moralije Gregorja Velikega; hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana. / Foto: Marko Pršina

Cerkev sv. Kancijana v Kranju (4)

Miloš Ekar

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 25. 2.
18.30 ANINA PROVIZIJA
20.30 JOHN WICK 2
16.00 MANCHESTER BY THE SEA
18.00, 20.10 PETDESET ODTENKOV TEME
14.50 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
18.40 JACKIE
20.20 DEŽELA LA LA
13.45, 17.00 SNEŽNA KRALJICA 3:  
OGENJ IN LED, sinhro.
13.35, 16.45 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
14.20 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
15.25 VRABČEK RICHARD, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 25. 2.
17.40 ANINA PROVIZIJA
18.40, 21.10 JOHN WICK 2
18.10 MANCHESTER BY THE SEA
20.50 T2 TRAINSPOTTING
20.00, 21.50 UDARI KOT DEDEC
13.50, 14.20, 15.30, 17.00  
MAŠA IN MEDVED, sinhro.

14.00, 15.50, 16.50 SNEŽNA KRALJICA 3: 
OGENJ IN LED, sinhro.
14.30, 16.20 VRABČEK RICHARD, sinhro.
18.30, 19.40, 20.50, 22.00 PETDESET  
ODTENKOV TEME
17.50 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
15.45 LEGO BATMAN FILM, 3D, sinhro.
14.40 ZAPOJ, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 24. 2.
18.00 SNEŽNA KRALJICA 3:  
OGENJ IN LED, sinhro.
20.00 JAZ, DANIEL BLAKE

Sobota, 25. 2.
18.00 JAZ, DANIEL BLAKE
20.00 DEŽELA LA LA

Nedelja, 26. 2.
17.00 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, 
sinhro. (+ delavnica)
19.00 JAZ, DANIEL BLAKE

Organizatorji filmskih predstav si pridržuje-
jo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 25. februarja
10.00 Čarodej Jani: PUSTNE ČARO-VRAGOLIJE (matineja, v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA KRANJ
 

Petek, 24. februarja
19.00 Svetlana Makarovič: COPRNICA ZOFKA

Rezultati 16. krog  
– 22. februar 2017

8, 12, 14, 16, 25, 31, 
32 in 26

Loto PLUS:
3, 13, 16, 19, 22, 36, 

39 in 10

Lotko:
5 6 8 9 7 1

Sklad 17. krog za 
Sedmico: 890.000 EUR

Sklad 17. krog za PLUS: 
635.000 EUR

Sklad 17. krog za 
Lotka: 750.000 EUR

LOTO
Kamnik – Ekipa kamniškega podjetja SipaBoards, ki je znano 
po razvitju svoje istoimenske samonapihljive deske z električ-
nim pogonom za veslanje stoje, se je pred dnevi razveselila 
nove mednarodne nagrade. Po tem, ko so že lani kot šele tretje 
slovensko podjetje doslej za svojo serijo SipaBoards Drive pre-
jeli mednarodno oblikovalsko nagrado Red Dot Award, so zdaj 
na največjem svetovnem športnem sejmu ISPO v Münchnu 
za svoj sup SipaBoard Air prejeli prestižno zlato priznanje, saj 
naj bi bil njihov izdelek, kot so zapisali ocenjevalci, fantastično 
enostaven za uporabo in napihovanje poenostavi na preprost 
pritisk na gumb.

Svetovna nagrada za kamniški SipaBoards
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke Go-
renjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

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

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

Popust in darilo 
veljata le za 

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

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

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

kava Barcaffe 250 g

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila 
objavljena v Gorenjskem glasu 7. februarja 2017 z geslom 
JEJMO ZDRAVO, prejmejo darilni bon za vadbo BvF v vrednosti 
10 EUR. To so: Berta Bertoncelj, Selca, Zdenka Ažbe, Kranj in 
Ljudmila Križnar, Škofja Loka.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 17. februarja 2017, je bil Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
Geslo križanke je bilo KRANČKOV PUSTNI SPREVOD. Nagrajenci 
so: 1. nagrado, 10-krat topli napitek, prejme Valči Žakelj, Žiri, 
2. nagrado, 6-krat topli napitek, prejme Ludvik Mlinar, Kranj, 
3. nagrado, 4-krat topli napitek prejme Stane Zupan, Mavčiče. 
Nagrajencem čestitamo!

                  

 
 

  

 

 

 

  

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Lutke Uš 
KUŽEK IN MUCA 

Petek, 24. februar  2017, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                    
SOBOTNA MATINEJA 

Izvaja: Čarodej Jani  
PUSTNE ČARO-VRAGOLIJE 

Sobota, 25. februar  2017,  ob 10. uri 
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 24. 3.; KOPALNI IZLET OLIMJE: 13. 3.; BANOVCI: 7.–11. 5; 
LENDAVA: 5.–9. 3.; STRUNJAN: 19.–22. 3.; BERNARDIN: 2.–5. 4.;  
MADŽARSKE TOPLICE - AKCIJA: 2.–6. 4.; MORJE: MURTER, DUGI 
OTOK - VEČ TERMINOV.  www.rozmanbus.si.

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

PRIREDITVE

Pustne prireditve
Kranj – Prešerni karneval za otroke na ulicah starega mestne-
ga jedra se bo jutri, v soboto, 25. februarja, začel ob 11. uri, 
Prešerni karneval za odrasle pa bo prav tako v soboto ob 
14. uri.
Goriče – Na prireditvenem prostoru v ogrevanem šotoru v 
Goričah bo danes, v petek, 24. februarja, ob 20. uri veselica 
s koncertom Tanje Žagar, v soboto, 25. februarja, pa bo od 
20. ure naprej potekalo pustovanje s skupino Čuki. Poskr-
bljeno bo za kulinarične dobrote, srečelov in izbor mask. 
Veselico pripravlja PGD Goriče.
Kranj Primskovo – V nedeljo, 26. februarja, se bo ob 16. uri 
v Domu krajanov začelo 4. Otroško pustovanje na toplem. 
Poleg bogatega programa bo potekal tudi izbor za naj dru-
žinsko in doma izdelano masko.
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi maškare jutri, v sobo-
to, 25. februarja, ob 10. uri k Domu Janeza Filipiča. Nato se 
bodo v sprevodu skozi vas odšle pokazat Nakljancem. 
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi vse pustne šeme, otroške in odrasle, v nedeljo, 26. fe-
bruarja, ob 15. uri na tradicionalni, 28. Pustni živ žav. Prire-
ditev s plesom v maskah in družabnimi igrami bo v dvorani 
v Adergasu.
Železniki – Občina Železniki in Mladinski center Železniki 
vabita na otroško pustno rajanje s Piko Nogavičko in mažo-
retkami, ki bo v torek, 28. februarja, ob 17. uri v Kulturnem 
domu Železniki.
Gozd - Martuljek – Mladinski odsek pri Planinskem društvu 
Gozd Martuljk vabi na pustni pohod z baklami na Srnjak. 
Zbirno mesto bo na parkirnem prostoru nasproti Osnov-
ne šole Josipa Vandota Kranjska Gora jutri, v soboto, 25. 
februarja, ob 17. uri. Bodite oblečeni v pustne kostume ter 
primerno obuti. Prijave še danes, v petek, 24. februarja, po 
telefonu: Simona 041 358 367 in Petra 041 934 542.

15. Tekmovanje smučarjev po starem
Cerkno – Turistično društvo Novaki, Sekcija smučanja po 
starem, Novaški lok smučar prireja v nedeljo, 26. februarja, 
v Novakih na Smučarskem centru Cerkno že 15. tekmovanje 

smučarjev po starem. Ob 10. uri bo predstavitev starodob-
nih načinov smučanja in drugih prevozov po snegu, ob 11.30 
pa se bo začelo tekmovanje. 

Počitniška doživetja na Soriški planini
Soriška Planina – V času počitnic na Soriški planini vsak dan 
poteka program za otroke. Posebej pestro bo na pustno so-
boto in torek, 25. in 28. februarja, ko se bodo od 10. do 14. ure 
na smučišču odvijale pustne vragolije. Veliko se bo dogajalo 
tudi v nedeljo, 26. februarja, med drugim se bodo otroci lah-
ko zapeljali s pasjo vprego, skakali na Mini Planici, se udeležili 
mini šole smučanja ali sankanja, se sprehodili po učni poti ter 
spoznali teptalec in dvosedežnico, potekal bo tudi bogat spre-
mljevalni program z animacijo, klovnom, ustvarjalnimi delavni-
cami, sladkosnednico, na smučišču bodo postavljena igrala ... 

Folklorni večer
Bohinjska Bistrica – Danes, v petek, 24. februarja, KUD Tri-
glav vabi na že 8. Folklorni večer KUD Triglav Srednja vas 
v Bohinju, kjer se bo predstavila folklorna sekcija društva. 
Občinstvu bodo prikazali nekaj utrinkov iz »ohceti«, kakšne 
so bile včasih. Prireditev se bo ob 19.30 začela v Kulturnem 
domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici.

Za otroke v kranjski knjižnici
Kranj – V ponedeljek, 27. februarja, bo v Mestni knjižnici Kranj 
ob 17.30 delavnica Sokratove urice z dr. Tanjo Pihlar, delavnica 
Družimo se ob družabnih igrah bo v torek, 28. februarja, ob 
17. uri, prav tako v torek bo ob 17.30 lutkovna predstava De-
bela repa. V Pravljični sredici bodo v sredo, 1. marca, ob 17.30 
otroci lahko prisluhnili pravljici Polž na potepu na kitovem 
repu, v delavnici Čarobni prsti pa bodo v četrtek, 2. marca, ob  
17. uri otroci ustvarjali na temo Dobre misli za dan žena.

IZLETI

Tržaški Kras–Nabrežina
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Tržaški Kras–Nabrežina, ki bo v četrtek, 2. marca, z odho-
dom posebnega avtobusa ob 8. uri izpred Creine. Pot je lah-
ka, hoje bo za štiri do pet ur, vrnitev domov je predvidena 
med 19. in 20. uro. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni 
društva do ponedeljka, 27. februarja.

Planinski izlet Resevna–Rifnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj v četrtek, 9. marca, vabi 
na planinski izlet Resevna–Rifnik (568 m), ki bo v četrtek, 
9. marca, z odhodom posebnega avtobusa ob 8. uri izpred 
Globusa. Hoje bo za štiri ure, možen je pohod le na Resev-
no, ki traja dve uri in pol. Vrnitev v Kranj je predvidena do 19. 
ure. Prijave z vplačili sprejemajo do ponedeljka, 6. marca.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 25. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

          IZLET // 14. MARCA 2017

LUKA KOPER  
IN ŠKOCJANSKI ZATOK
Vabimo vas, da se skupaj podamo na Primorsko. Spoznali bomo, 
v kakšnem sožitju in neposredni bližini delujeta Luka Koper in 
Naravni rezervat Škocjanski zatok. Uslužbenci Društva za opazo-
vanje in proučevanje ptic nam bodo povedali veliko zanimivosti 
o nastanku tega naravnega bivališča ptic. Po kosilu si bomo ogle-
dali še Tonino hišo na Svetem Petru, tipično bivališče podeželskih 
primorskih prebivalcev.
Cena vključuje: voden ogled Luke Koper,  
ogled Škocjanskega zatoka, kosilo,  
ogled Tonine hiše, vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55
z AP Mercator Primskovo ob 7.05,  z AP Škofja Loka ob 7.25
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišite na narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot  
v petek, 10. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Cena izleta:  

34 EUR
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Cena izleta: 33 EUR
Za otroke do 15 leta v spremstvu staršev 

je cena 13 EUR.

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

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 9.30, z AP Mercator Primskovo ob 9.50,
z AP Creina Kranj ob 10.05, z AP Radovljica ob 10.30
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite pa tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite 
na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot  
v torek, 22. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

         Širimo veselje

Jesenice 92,1 FM, Tržič 95,1 FM, Osrednjeslovenska 93,8 FM

Najbolj veselo radijsko postajo 
ustvarja številčna ekipa. Če ti je blizu 

veselje, ti zlepa ne zmanjka besed in imaš v 
sebi ljubezen do mikrofona se nam pridruži.  

www.radiogorenc.si

RADIOGORENC_GG_24.02.2017_02.indd   1 22. 02. 2017   15:28:35

proučevanje Svetega pisma s temo Posvečenje, svetost in 
svetniki. Pogovor bo povezoval Jože Jensterle.

Čebelarjenje za vsakogar
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa bo v ponedeljek, 27. fe-
bruarja, ob 19. uri predavanje Čebelarjenje za vsakogar. Pre-
daval bo dr. Peter Kozmus.

Poletje v Patagoniji
Gozd - Martuljek – Danes, v petek, 24. februarja, bo ob 19.30 
v dvorani Gasilskega društva Gozd - Martuljek potopisno 
predavanje Katje Pretnar Poletje v Patagoniji.

Predstavitev nastavitve Atlas
Kranj – Predstavitev nastavitve Atlas po metodi HumanUp 
Predraga Djordjevića bo v ponedeljek, 27. februarja, ob 18. 
uri v poslovni hiši TELE-TV in GTV – Gorenske televizije, 
Oldhamska cesta 1a. Predstavila jo bosta atlasologa Marko 
Bukovec in Jožica Ramšak. Po predstavitvi metode bosta iz-
vajala kontrolne preglede in po želji gostov tudi nastavitve 
atlasa. Več informacij in prijave po tel.: 041 289 632 – Jožica.

OBVESTILA

Brezplačno drsanje
Kranj – V času zimskih počitnic bo od ponedeljka do petka 
od 10. do 12. ure, v soboto od 16.30 do 18. ure in v nedeljo od 
10. ure do 11.30 možno brezplačno drsanje v Ledeni dvorani 
Zlato polje v Kranju.

Fotografska delavnica
Jesenice – V torek, 28. februarja, bo ob 17. uri v Mladinskem 
centru Jesenice fotografska delavnica Pustni portret, ki je 
namenjena osnovnošolcem in mladim, starim do 29 let, in 
jo bo vodil Sandi Novak (MF FZS). Prijave zbirajo do 27. fe-
bruarja, več informacij na www.mc-jesenice.si.

Usposabljanje za animatorja
Jesenice – V sredo, 1. marca, bo od 8. do 12. ure na Mladin-
skem centru Jesenice potekalo usposabljanje Animator od A 

do Ž, ki ga bo vodila Sanja Despotovič, trenerka v mladin-
skem delu. Prijave zbirajo do 28. februarja. Več informacij na 
www.mc-jesenice.si.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v petek, 
24. februarja, ob 18. uri predavanje Zorana Železnikarja Ego 
– naš navidezni prijatelj, 4. del. Prav tako v petek in prav tako 
ob 18. uri se bo začel tudi družabni večer z igranjem taroka. 
Za prijavo na dogodke pokličite po tel. 041 724 134 ali pišite 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

RAZSTAVE

Javno vodstvo po razstavi Črte in dimenzije
Škofja Loka – Jutri, v soboto, 25. februarja, se bo ob 11. uri 
v Galeriji Ivana Groharja začelo javno vodstvo po razstavi 
Črte in dimenzije. Obiskovalce bosta po razstavi, ki razkri-
va nastanek mesta Škofja Loka in njenih gradov, popeljala 
kustos razstave Jože Štukl in arhitekt Tomaž Križnar, avtor 
razstavljenih skic, modelov in maket. 

PREDSTAVE

Grof Drakula
Tržič – KUD Leyli danes, v petek, 24. februarja, ob 19. uri vabi 
v Kulturni center Tržič na ogled plesne predstave Grof Drakula.

Tartuffe
Sveti Duh – Jutri, v soboto, 25. februarja, si ob 19.30 v Kultur-
nem domu lahko ogledate predstavo Tartuffe. Gostuje SNG 
Nova Gorica z lanskoletno predstavo z Dnevov komedije v 
Celju. Predstava je za abonma in izven.

Kadar mačke ni doma
Radomlje – Kulturno društvo Mlin Radomlje vabi na ogled 
komedije v izvedbi KD Jože Gostič Homec Kadar mačke ni 

doma, ki si jo v Kulturnem domu lahko ogledate v nedeljo, 
26. februarja, ob 18. uri.

Moj Vinko
Komenda – Dramska sekcija Kulturno-umetniškega društva 
Pod lipo Adergas bo gostovala danes, v petek, 24. februarja, 
ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi s komedi-
jo v treh dejanjih Antona Žumbarja Moj Vinko. Komedijo je 
režiral Silvo Sirc.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

1-SS v Radovljici, 41.70 m2, 4. nad., 
balkon, vpisano v ZK, vredno ogleda in 
nakupa, tel.: 030/251-632 17000635

HIŠE
PRODAM

HIŠO v Stražišču, dvojček z garažo, 
144 m2, površina zemljišča 523 m2, 
tel.: 031/375-160 17000643

STAREJŠO dvostanovanjsko hišo na 
lepi lokaciji, okolica Podnarta, cena pri 
ogledu, tel.: 041/209-066 17000641

POSESTI
ODDAM

SADOVNJAK v Medvodah, tel.: 
051/237-479 17000660

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A4 1.8, bencin, letnik 1995, oh-
ranjen, registriran, tel.: 041/731-996  
 17000647

BMW 318 D, karavan, letnik 2012, 
181.000 km, 1. lastnik, tel.: 041/967-
554  
 17000644

OPEL Agila, letnik 2001, 120.000 
km, 1. lastnik, okvarjen motor, tel.: 
041/728-037 17000634

RENAULT Laguna 1.9 disel, letnik 
2007, karavan, ugodno, tel.: 031/751-
405 17000675

VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI, od-
lično ohranjen, 1. lastnik, letnik 2011, 
tel.: 041/546-593 
 17000656

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME, zimske 165/70/14, nove in 
malo rabljene, 165/65/13, s platišči, 
4 x 100 (Renault, Opel), tel.: 041/722-
625 17000547
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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

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

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

d.
o.

o.

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

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

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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.

KUPIM

VOZILO, celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s. p., Drulovka 
23a, tel.: 031/629-504 
 17000392

OSTALO
PRODAM

PO delih prodam Fiat Pando 4 x 4, 
letnik 2003, in Nissan Micro, letnik 
2002, ugodno, tel.: 041/722-625 
 17000548

TEHNIKA
PRODAM

LCD TV, 40 cm, star 7 let, odličen, 
cena 150 EUR, tel.: 041/223-155 
 17000678

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NAMIZNO krožno žago, formatko, voz 
320, tel.: 041/218-877  
 17000664

STAR šivalni stroj – litoželezni, čevljar-
ski in šiviljski, tel.: 040/522-788  
 17000666

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove, jesenove in jelšove 
plohe ter brezova drva, tel.: 031/271-
151 17000671

PODARIM

BETONSKE plošče, pralne, za tera-
so, 40 x 40, 6-kotne, 50 kom, tel.: 
041/850-406 
 17000639

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17000386

LESENE brikete za kurjavo, ugodno, 
tel.: 040/887-425 17000377

LESENE brikete za kurjavo, cena 1,6 
EUR/20 kg, tel.: 041/817-829 
 17000663

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

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

SUHA kostanjeva in brestova drva, tel.: 
031/343-161 17000646

SUHA gabrova in kostanjeva drva, tel.: 
041/593-963  
 17000657

VEČJO količino suhih bukovih drv, 45 
EUR/m3, v okolici Gorenje vasi, tel.: 
04/51-91-868, 031/201-467 
 17000677

KUPIM

ODKUP bukove hlodovine – goli. Les-
na Biomasa Markun, d.o.o., Bašelj 64, 
Preddvor, tel.: 040/825-242  
 17000530

IŠČEM

PREVZAMEM lesni pepel, tel.: 
051/899-823 17000674

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO Rogovo kolo, rdeče barve, 5 
prestav, cena 40 EUR, tel.: 04/59-57-
583, 040/394-076 17000645

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

SUHA mešana drva, ajdo in bikca, ČB, 
starega 14 dni, tel.: 031/745-612  
 17000651

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 031/854-549 17000683

ZAJCE, križance (lisec, ovnač) za na-
daljnjo rejo, ugodno, tel.: 051/304-
012 17000685

KUPIM

ODKUP živine za Avstrijo – Kogler. 
Plačano v nekaj dneh. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081  
 17000382

TELICO mesne pasme, staro 2–3 me-
sece, tel.: 031/237-312  
 17000669

OSTALO
PRODAM

OKROGLE bale, tel.: 051/411-743  
 17000648

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MANPOWER, d.o.o., Vodovodna 101, 
Lj. – iščemo proizvodne delavce m/ž 
za delo v Kranju. Zaželena pripravlje-
nost tudi za nočno in turnusno delo. 
Info in prijave na 01 24 29 100 ali  
zaposlitev@manpower.si 17000600

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

IŠČEMO natakarja/-ico – obvezno 
znanje nemščine, urejena oseba, mož-
nost bivanja. Pizzerija Pinocchio, Halec 
gastronomie kg, Klagenfurt str. 5, Bo-
rovlje/Ferlach, Avstrija, tel.: 0681/20-
40-60-85, po 17. uri, 0699/1131-
7795 17000529

IŠČEMO picopeka in voznika za razvoz 
pic po Kranju. Damjana Kristanc, s.p., 
Šorlijeva 12, Kranj, tel.: 031/833-500  
 17000686

ZAPOSLIMO kuharja v prijetnem ko-
lektivu za nedoločen čas. Makaronč-
ki, d.o.o., Celovška  249, LJ, tel.: 
040/218-203 
 17000661

ZAPOSLIMO ličarja za barvanje ko-
vinskih delov. MKL Systems, d.o.o., 
Poslovna cona A 28, Šenčur, tel.: 
041/642-552 17000620

IŠČEM

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

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

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

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17000387

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17000211

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17000317

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17000625

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17000389

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  
 17000388

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17000374

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 
 17000024

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

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

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17000385

VSA gradbena dela, adaptacije, fasa-
de, notr. ometi. Sopaj Agim, s.p., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/589-597  
 17000662

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje - 
izvajamo vse od temeljev do streh, no-
tranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 17000042

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 
 17000391

RAZNO
PRODAM

2 HRASTOVA soda, 230 in 100 lit., 
hrastova vhodna vrata, 200 x 100 cm, 
in kiberbusch, tel.: 041/875-151  
 17000672

STISKALEC pločevink, 25 EUR, in 
nove vilice za bale, fiksne, 170 EUR, 
tel.: 041/255-636 
 17000640

PODARIM

LESEN objekt, 12 x 15 m, demontaža 
vaša, tel.: 041/820-487  
 17000684

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17000390

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

NEMŠKO ovčarko, sterilizirano, staro 
5 mesecev, je prijazna in učljiva, tel.: 
041/655-163 17000665

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKO zajlo za vitle in traktor-
ske pnevmatike, različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966 17000654

STROJ za zakol in čiščenje piščancev, 
dobro ohranjen, tel.: 031/307-096  
 17000673

TRAKTOR Tomo Vinkovič 21 KS, cena 
1.900 EUR in PVC cisterno, 1500 li-
trov, tel.: 041/230-431 17000668

TRAKTOR Case C95 BCS, kosilnico 
127 disel, kiper prikolico, 6 T Tehnos-
troj, tandem kopač, tel.: 041/554-
994 17000679

VILIČAR, traktorski, lažji in silokom-
bajn Sip vihar 40, malo rabljen, tel.: 
041/229-159 17000650

ŽIVILSKO prikolico za 2 konja, 2-osno, 
disk zavore, z A testom, tel.: 04/59-
58-754 17000680

KUPIM

ENOREDNI izkopalnik krompirja na 
trak Wirmaus, tel.: 041/916-180 
 17000655

OBRAČALNIK – pajek in mešalec za 
beton, tel.: 041/293-776 
 17000649

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17000373

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, TV ali 
podobno, s priključki ali brez, tel.: 
041/680-684 
 17000632

TRAVNIŠKE brane, tel.: 041/358-
082 17000637

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir, gnojen s 
hlevskim gnojem, tel.: 041/971-508  
 17000652

DRVA, hrastova in bukova, suha, cepil-
nik na sveder in jedilni ter krmni krom-
pir, tel.: 031/585-345  
 17000658

MLADE bele purane za nadaljnjo rejo, 
nekaj tudi za zakol, tel.: 031/499-143  
 17000659

SEMENSKI krompir belarosa in fižol v 
zrnju češnjevec, tel.: 040/728-264  
 17000642

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

11 MESECEV starega bikca simental-
ca, dobro rejen, približno 400 kg  tež-
kega, tel.: 04/25-21-416  
 17000681

8 MESECEV brejo kravo, tel.: 04/53-
14-937, 031/648-534 17000670

BIKCA simentalca teže 300 kg in polo-
vico mesa od škotskega goveda, tel.: 
041/358-082 17000636

BIKCA, starega 4 mesece, in teličko, 
staro 14 dni, oba simentalca, Olševek 
40, tel.: 031/255-194  
 17000682

DŽAKOVSKO lipicanko, jahalno in vo-
zno, staro 13 let, cena po dogovoru, 
tel.: 031/330-434 17000592

JAGENJČKE za zakol ali nadaljnjo 
rejo, stare 6 mesecev, in domači ja-
bolčni kis, tel.: 040/266-311 
 17000638

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo in kg piščanci, pri-
peljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 17000372

KROMPIR za krmo, tel.: 031/224-
023 17000676

MLADO kravo ali brejo telico po izbiri, 
tel.: 040/207-151 17000667

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu smo se, v njenem 87. letu, poslovili od naše 
drage mame, stare mame in sestre 

Tilke Kne
z Zgornjega Brnika

Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti, nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam iz-
rekli sožalje. Hvala zdravnikom in sestram na oddelku za žilne 
bolezni v Kliničnem centru, za intenzivno zdravljenje in lajšanje 
bolečin. Hvala sosedom, predvsem Majdi in Ivanki, za tolažbo in 
pomoč. Hvala sodelavcem iz LPKF za cvetje in podporo, gasilcem, 
Pogrebniku ter župnikoma za lepo opravljen obred. Iskrena hvala 
vsem, ki se boste naše mame spominjali in molili zanjo.

V srcu jo nosimo in ji želimo večni mir, vsi njeni.

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.
(avtor neznan)
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ZAHVALA

V 98. letu se je tiho za vedno poslovila naša draga mama, stara 
mama, prababica, sestra in teta

Veronika Lipušček
iz Lahovč 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, pomoč, darovano cvetje in sveče. 
Posebej se zahvaljujemo dr. Beleharju, dr. Dragonji, sestri Ber
nardi in patronažni sestri Vesni za dolgotrajno zdravljenje. Za
hvaljujemo se tudi negovalkam pomoči na domu Janji, Eriki, Ma
teji in Jani za dolgoletno nego. Hvala pogrebni službi Pogrebnik 
Dvorje, trobentaču, pevcem ter še vsem neimenovanim. Najlepša 
hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 79. letu nas je zapustila

Antonija Jagodic 
po domače Haluparjeva Tončka s Šenturške Gore

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem za 
izraženo sožalje, darovane sveče in cvetje ter mašne namene. 
Najlepša hvala dobrim sosedom za vsestransko pomoč. Posebna 
hvala g. dekanu Urbanu Kokalju, župnikoma Ediju Strouhalu in 
Pavletu Juhantu za ganljive besede in lep pogrebni obred. Hvala 
tudi sodelavcem Iskratela ter sodelavcem Pošte za vse darovano 
cvetje in sveče. Hvala domačemu cerkvenemu pevskemu zboru 
ter Šenturškemu oktetu pod vodstvom Dejana Maleša, organistu 
Gašperju Koncu ter klarinetistu Andražu Jagodicu. Hvala po
grebni službi Pogrebnik Dvorje in vsem neimenovanim, ki ste 
mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Brane ter hčerka Milena z družinama

ZAHVALA

Ob smrti naše drage

Gabriele Šmigoc
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji darovali cvetje, sveče in jo pospremili na njeni 

zadnji poti. Hvala za tolažilne besede, za izrečena in pisna sožalja. 
Lepa hvala tudi zaposlenim Doma starejših občanov Preddvor.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 74. letu nas je zapustil dragi mož, oči, dedi, svak in bratranec

Anton Sajevic
Lebnov Tone z Visokega

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem za izrečena sožalja in nesebično pomoč. Iskrena hvala še poseb
no družinam Zupan, Zorman, Korošec in vsem, ki ste ga obiskovali 
v času njegove bolezni. Hvala za podarjeno cvetje, sveče in darove 
za svete maše. Zahvaljujemo se dr. Jenkovi iz O.A. Sava, dr. Jovanu, 
dr. Stojanovski in dr. Zupančičevi iz Splošne bolnišnice Jesenice, pa
tronažni sestri Barbari Jerala, OŠ Toneta Šraja Aljoše, sosedom iz 
Nove vasi na Blokah, praporščakoma AMZS in DU Šenčur, pogrebni 
službi Navček, kaplanu Blažu Dobravcu in župniku Cirilu Isteniču 
za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.  

Žalujoči: žena Tilka ter hčerki Tatjana in Romana z družinama
Visoko, New York, Nova vas na Blokah, 10. februarja 2017

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, tast, dedek, prade
dek, brat in stric

Janko Šter
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan
cem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste nam 
ob težkih trenutkih stali ob strani ter ga v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti.  

Vsi njegovi
Cerklje, Zgornji Brnik, Praprotna Polica, 17. februarja 2017

Odšel si tja, kjer ni solza,
ni trpljenja, ne gorja.
Ločili smo se le 
za nekaj kratkih let,
v nebesih vidimo se spet.

ZAHVALA

V 69. letu se je od nas prezgodaj poslovila naša draga

Vanja Pogačnik
iz Bukovščice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, so
delavcem in znancem za izrečeno sožalje, stiske rok ter darovano 
cvetje in sveče. Hvala sosedom za vsestransko pomoč. Hvala tudi 
osebnemu zdravniku dr. Lenartu Bukovcu ter Mojci in Maji za po
moč in oporo v težkih trenutkih. Hvala pevcem, pogrebni službi 
Navček in vsem neimenovanim. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
Bukovščica, februar 2017

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

ZAHVALA

V 79. letu nas je zapustil dragi

Franc Albreht
iz Križev pri Tržiču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem, sosedom iz Vrtne ulice, sodelavkam in sodelavcem iz Vrtca 
Tržič, Centra za socialno delo Šiška ter Okrožnega in Okrajnega 
sodišča v Kranju za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
darovane svete maše. Posebna zahvala uslužbencem Doma Petra 
Uzarja Tržič, ki ste zanj nesebično skrbeli zadnja tri leta. Hvala 
tudi pevcem, harmonikarju, g. župniku in g. Iztoku za lepo zad
nje slovo. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga 
imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Njegovi: žena Anica, hčere Anita ter Melita in Majda z družinama

Ata, prišel si v sanjah in dejal:
to ni konec, to je šele začetek.
Nam je zato lažje, vidimo se.

ZAHVALA

V 89. letu se je tiho poslovila draga teta

Julijana Vodnik
Povlcova Julka iz Brodov

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, vaščanom in znancem 
za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darovane svete maše. Hvala 
gospodu župniku in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni 
obred. Hvala pevcem in trobentaču ter vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Slavica

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

OSMRTNICA

A vendar mi bo manjkal kot severu bi jug:
čas globlja bo uganka brez njega,
svet bo drug. (Janez Menart)

Prijateljem in znancem sporočamo, da nas je zapustil naš mož, oče in dedi

Ivo Por
roj. 20. 11. 1942

Od njega se bomo poslovili v soboto, 25. februarja 2017, ob 14. uri iz vežice na  
pokopališču na Bledu. Na dan pogreba bo žara od 9. ure naprej v poslovilni vežici.

Pogrešali ga bomo.

Žalujoči vsi njegovi
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Anketa

Marjan Mrak, Jesenice:

»Hokej je naš šport in Jese-
ničani smo zahtevna hokej-
ska publika. Želimo si spet 
takšnih tekem, kot smo jih 
lahko gledali včasih. Da bi se 
ekipa vrnila v ligo Ebel, bi bilo 
dobra za igralce in navijače.«

Stane Medja, Jesenice:

»Vsi smo si večinoma enotni, 
da jeseniški hokej potrebuje 
in si zasluži vrnitev ekipe v 
ligo Ebel. Potrebujemo pa 
tudi domačo konkurenco, 
brez Jesenic ni Olimpije in 
obratno.«

Mark Struna, Jesenice: 

»Nam, članom navijaške 
skupine, je sedanja liga, v ka-
teri nastopajo Jeseničani, kar 
všeč, sicer pa si želimo čim-
prejšnjo vrnitev v ligo Ebel. 
Predvsem pa je pomembno, 
da se dela pošteno naprej.«

Blaž Vogelnik, Jesenice:

»Želim, da bi se ekipa v jubi-
lejni sezoni vrnila v ligo Ebel 
– z novimi sponzorji, tudi iz 
tujine. Želim pa si tudi, da 
bi ekipo še naprej gradili na 
domačih igralcih, po katerih 
so Jesenice vedno izstopale.«

Andraž Sodja

Jeseniški hokejisti so pred 
šestdesetimi leti osvojili prvi 
naslov državnih prvakov, pri-
hodnje leto pa bodo na Jese-
nicah praznovali 70-letnico 
organiziranega igranja ho-
keja. Navijače smo vprašali, 
kaj si želijo ob jubilejih.

Foto: Andraž Sodja

Želijo vrnitev  
v ligo Ebel

Darr Deumič, Jesenice:

»V prihodnosti si želimo 
predvsem vrnitev jeseniške 
ekipe v ligo Ebel. V Sloveniji 
potrebujemo vsaj dva močna 
hokejska kluba, tako bi bilo 
dobro tudi za ljubljansko 
Olimpijo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja 
bo najprej na 1200 metrih, popoldne se bo ohladilo in meja 
se bo spustila. Ponoči lahko sneži tudi po nižinah. Jutri bo 
večinoma sončno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno.

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

V. S., U. P., M. B., J. P.

Kranj – Pustni dogodki so se 
marsikje že začeli, saj je bilo 
veselo že včeraj, ko smo po 
starodavnem običaju slavili 
debeli četrtek. Živahno bo v 
središču Kranja spet jutri, v 
soboto, ko se bo ob 11. uri za-
čelo otroško pustno rajanje. 
Ob 14. uri bo pustna povor-
ka, v kateri bodo nastopa-
le pustne maske, etnograf-
ske skupine, manjkali pa 

seveda ne bodo niti kuren-
ti. Potekala bo v starem 
Kranju od Mestne knjižni-
ce do Prešernovega gleda-
lišča. Del povorke bo tudi 
Krančkov karneval, kjer se 
bodo predstavile skupine 
prijaznih škratov in drugih 
pustnih skupin. Na Glav-
nem trgu bodo pustne ma-
ske celo popoldne lahko uži-
vale v diskoteki na prostem 
in animaciji. Tako jutri kot 
v torek zvečer na pustovanje 

vabi v KluBar, v dvorani kra-
janov Primskovo pa se bo 
moč zabavati v nedeljo ob 
11. uri na Otroškem pust-
nem rajanju.

Pustna prireditev z naj-
daljšo, 51-letno tradicijo na 
Zgornjem Gorenjskem je 
Smuk za trofejo svinjska 
glava, ki poteka na smučišču 
Španov vrh v Planini pod 
Golico. V nedeljo se bodo 
male in velike pustne šeme 
zbrale ob 11. uri ob spodnji 

postaji žičnice, najboljše ča-
kajo nagrade, sladka in peče-
na svinjska glava ...

V Medvodah letos prvič 
pripravljajo kar tridnevno 
pustovanje. Danes se bo ob 
21. uri pustna zabava začela 
v klubu Jedro, kjer boste po-
doživljali sedemdeseta leta, 
tradicionalno pustovanje pa 
bo jutri in v nedeljo v Športni 
dvorani Medvode. Jutri se bo 
ples v maskah začel ob 20. 
uri. Za zabavo bodo skrbeli 
Powerband & Manca Špik. V 
nedeljo pa bo od 14.30 dalje 
otroško pustno rajanje s Po-
nočnjaki s Piko Nogavičko 
in gusarjem. Pestro pustno 
dogajanje bo jutri med 8. in 
16. uro popestrila še pustna 
vožnja po občini Medvode.

Pestro pustno dogajanje 
se letos znova obeta tudi 
na Viru pri Domžalah, ki 
je že dva tedna spremenjen 
v Pustno deželo s pustnimi 
zakoni. Člani Pustne sekci-
je Striček jutri najprej pri-
pravljajo otroško pustova-
nje, ki bo v Športnem parku 
Vir od 15. ure dalje, vrhunec 
letošnjega pusta pa bo tradi-
cionalni, že 27. pustni kar-
neval v nedeljo, 26. februar-
ja, ob 14. uri in 27 sekund, 
ki bo krenil izpred papirnice 
na Količevem. 

Čas za pustna rajanja
Ta konec tedna pa tudi na pustni torek v večini krajev pripravljajo pustne zabave, največje pustno 
rajanje na Gorenjskem Prešerni karneval pa bo jutri v središču Kranja.

Po tradiciji v Kranj, ki je vključen v Evropsko zvezo karnevalskih mest, jutri prihajajo tudi 
kurenti, tokrat jih bo kar dvesto. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Češnjevek – Če jajca kupite v 
trgovini, je na škatli naveden 
tudi masni razred, ki pove, 
kako velika so jajca. Največja 
jajca, ki tehtajo več kot 73 gra-
mov, imajo oznako XL, veli-
ka jajca, težka od 63 do 73 gra-
mov, imajo oznako L, sred-
nje velika jajca, težka od 53 
do 63 gramov, so označena 
s črko M, majhna jajca, laž-
ja od 53 gramov, pa s črko S. 
Le kakšno oznako bi prisodi-
li jajcu, ki ga je običajna rjava 
nesnica prejšnji teden znesla 

na kmetiji Janeza Šinka v Če-
šnjevku pri Cerkljah?! Mor-
da XXL ali celo XXXL?! Jajce 
je bilo namreč težko 115 gra-
mov in je bilo torej dvakrat 
težje, kot velja teža za sred nje 
velika jajca. Kot je povedal Ja-
nez, imajo na kmetiji, ki ob-
sega dva hektarja zemljišč, 
od petnajst do dvajset koko-
ši, ki tudi zdaj, v zimskem 
času, kar dobro nesejo. Ne-
navadno veliko jajce so shra-
nili v hladilnik, a prav dolgo 
ga ne bodo »šparali«, saj si-
cer ne bo več dobro za ku-
hinjsko rabo.

Kokoš sredi zime znesla 
»jajce XXL«

Velikansko jajce v »družbi« jajc običajne velikosti

Kranj – Medtem ko se za približno polovico slovenskih šo-
larjev počitnice končujejo, pa se jih bo prihodnji teden raz-
veselilo še okrog 87 tisoč učencev in okrog 37 tisoč dijakov 
gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osre-
dnjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja. V številnih dru-
štvih in organizacijah zato pripravljajo počitniško varstvo ter 
razne prireditve in druge dejavnosti, s katerimi bodo otrokom 
popestrili počitniške dni, od športnih taborov do ustvarjalnih 
in drugih delavnic. 

Za šolarje se začenjajo počitnice

Jesenice – V Gornjesavskem muzeju Jesenice so začeli priprav-
ljati novo muzejsko razstavo z naslovom Migracije. »Živite na 
Jesenicah? Vas je življenjska pot odpeljala drugam? Ste prišli v 
naše mesto od drugod? V muzeju pripravljamo razstavo, zato 
vas vabimo k sodelovanju. Delite z nami svojo zgodbo,« vabi-
jo v muzeju. Srečanja z zbiranjem spominov in odkrivanjem 
zgodb jeseniške preteklosti bodo potekala v marcu in aprilu 
v prostorih Železarskega muzeja v Ruardovi graščini, kjer je 
na ogled tudi občasna muzejska razstava Jesenice – mesto 
železarjev. 

Vabijo k sodelovanju pri razstavi Migracije


