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AKTUALNO

Gradnja čistilne  
naprave se je začela
V Zarici v Kranju se je ta teden za-
čela gradnja skoraj dvajset milijo-
nov evrov vredne čistilne naprave. 
Izvajalec del je OHL ŽS iz Brna, ki 
gradi skupaj z Gorenjsko gradbe-
no družbo.
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POSLOVNI GLAS

Stečaj Planike le pri 
koncu
Stečajni postopek za kranjsko Pla-
niko se slabih deset let po njegovi 
uvedbi končuje. Stečajni upravitelj 
Andrej Marinc je potrdil, da bo v 
kratkem med upnike razdelil še 
preostalih 400 tisoč evrov unovče-
ne stečajne mase.
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GG+

Kranjska sramota 
vsem na očeh
Veliko črnila je bilo že prelitega, 
predstavljenih več projektov, sliša-
nih ogromno predvolilnih obljub, 
toda problem kranjske avtobusne 
postaje z okolico, ki so jo ljudje z 
roba družbe vzeli za svoje zbirali-
šče, ostaja nerešen.

17

ZADNJA

Letalo na dražbo,  
letališče sameva
Občina Radovljica bo v ponedeljek 
na dražbi poskušala prodati 35 let 
staro štirisedežno letalo Cessna. 
Leško letališče lani sicer ni ustvari-
lo izgube, a je s tržno dejavnostjo 
ustvarilo za polovico nižje prihod-
ke od načrtovanih.

32

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Tudi jutri bo povečini 
sončno. V nedeljo bo 
pretežno oblačno,  
popoldne bodo padavine.

8/22 °C
jutri: povečini sončno
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Andraž Sodja

Jesenice – V torek je na Je-
senice v konvojih dveh vo-
jaških tovornjakov prispelo 
11 zabojnikov in druga opre-
ma, ki sestavljajo vojaško 
mobilno bolnišnico Role 2 
LM. Kot je povedal poveljnik 
enote mobilne bolnišnice 
Darko Horvat, se je s tem za-
čel logistični del selitve, nato 
bodo v zabojnike vgradili še 
opremo. Postavitev bo pred-
vidoma zaključena v drugi 
polovici maja. Po besedah 
vodje urgentne dejavnosti 
v Splošni bolnišnici Jeseni-
ce Roberta Carotte bo Role 2 

prvič dejansko uporabljena, 
zato jo bo treba še testirati, 
predvsem klimatske napra-
ve, grelnike in drugo opre-
mo, hkrati pa bodo preveri-
li tudi medicinsko opremo. 
Prvič bo obravnava pacien-
tov potekala poleti, ko bodo 
v vojaško bolnišnico preseli-
li del manjših kirurških po-
segov zaradi prenove opera-
cijskih sob. »Delo bo pote-
kalo praktično enako kot do-
slej. Nekateri kolegi pravijo, 
da bo v kontejnerjih prostora 
celo več, kot ga imamo v ob-
stoječih operacijskih sobah.« 

Jeseni, ko bo potekala 
grad nja novega urgentnega 

centra, se bo v Role 2 pre-
selil del urgentne dejavno-
sti. »Za najmanj tri mesece 
se bo tako selil vsaj interni-
stični del urgence, v vojaški 
bolnišnici pa bomo oskrbe-
li tudi tiste, ki bodo k nam 
pripeljani z reševalnim vozi-
lom,« je dejal Carotta in do-
dal, da bo v najslabšem sce-
nariju v Role preseljeno ce-
lotno pritličje urgence, kar 
lahko dnevno pomeni tudi 
do 160 pacientov. Brez voja-
ške bolnišnice urgentne de-
javnosti na Jesenicah ne bi 
mogli izvajati in bi verjetno 
celotno urgenco za Gorenj-
sko morali seliti v Ljubljano.

Jeseniška urgenca v vojaški bolnišnici
Slovenska vojska je v torek na Jesenice pripeljala vojaško mobilno bolnišnico 
Role 2, ki bo v času gradnje novega urgentnega centra pri Splošni bolnišnici 
Jesenice nadomestila prostore v obnovi.

Takole je vojaški žerjav na zarisane prostore nekdanjega parkirišča postavljal kontejnerje 
vojaške bolnišnice Role 2 LM.

Simon Šubic

Kranj – Družba Elektro Go-
renjska je lani ustvarila 30,9 
milijona evrov prihodkov 
oziroma za šest odstotkov več 
kot leto poprej, poslovno leto 
pa končala z dobrimi tremi 
milijoni evrov dobička, ki pa 
ga po besedah predsednika 
uprave Bojana Luskovca ver-
jetno ne bodo mogli uporabi-
ti za odpravo posledic febru-
arskega žledoloma, saj si želi 
lastnik (država) izplačati divi-
dende. Odprava posledic žle-
doloma sicer aktivno poteka, 
začeli pa so tudi že nove inve-
sticije, ki bodo še dodatno iz-
boljšale zanesljivost elektro-
distribucijskega omrežja na 
Gorenjskem, dodaja. 

Polovico dobička so v druž-
bi sicer že namenili za inve-
sticijske projekte za odpravo 

posledic žledu, o razdelitvi 
bilančnega dobička pa bodo 
delničarji družbe odločali 

julija na redni letni skupšči-
ni. Predsednik uprave Elek-
tra Gorenjska Bojan Lusko-
vec je tako na včerajšnji no-
vinarski konferenci pouda-
ril, da se bo družba zavzema-
la, da se tudi ta dobiček na-
meni za izvedbo prepotreb-
nih investicij na distribucij-
skem omrežju ter v manj-
ši meri za izplačilo dividend 
delničarjem. 

»Računam, da bodo del-
ničarji zadovoljni z rezulta-
ti. Zadnja leta se čisti dobi-
ček povečuje, zvišuje se tudi 
donos na kapital, ki je sicer 
razmeroma majhen, komaj 
4-odstoten, ker nenehno po-
večujemo kapitalsko vre-
dnost,« je dejal. 

Ves dobiček (žal) za dividende
Elektro Gorenjska je lani ustvaril tri milijone evrov čistega dobička. Uprava družbe bi ga rada čim več 
namenila za sanacijo posledic žleda, lastniki (največji je država) pa ga bodo najbrž za dividende. 

Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska: 
»Letos bomo za investicije namenili najmanj 11,5 milijona 
evrov, ob uspešnem dogovoru z bankami pa še dodatnih 
2,6 milijona evrov.« / Foto: Gorazd Kavčič �9. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVAN ZADNIKAR z Zgornjega Jezerskega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Tokrat se je nabralo toliko nagrajencev, da bo Kotiček posve-
čen bolj ali manj njim. Poleg tega bi vas, drage naročnice in 
naročniki, radi povabili na ogled nove slikarske razstave v avlo 
Gorenjskega glasa, na kateri se z akti predstavljajo ljubiteljski 
slikarji iz Slikarskega kluba Škofja Loka. Razstava je res lepa 
in je prava paša za oči. Poleg tega vam sporočamo, da je na 
voljo še nekaj prostih mest za počitnice na Rodosu, pri katerih 
privarčujete slabih sto evrov na osebo – več informacij boste 
izvedeli v turistični agenciji Intelekta in v današnjem Gorenj-
skem glasu na strani 16. Zdaj pa k nagrajencem!

Koncert Saša Avsenika v kinu Jesenice sta si v paru ogledala 
Janez Razinger iz Krope in Franc Pogačnik iz Podnarta, ki sta 
kot številni drugi vedela, da je Sašovemu očetu ime Gregor. 
Ta konec tedna pa si bodo razstavo Minfos v Tržiču ogledali 
Diana Rugale in Silvana Ahačič iz Tržiča, Ivanka Tratnik iz 
Mavčič, Matija Dovjak iz Kranja in Marija Kavčič iz Zg. Besnice. 
Nagradna križanka iz GG št. 34 (29. 4.) z geslom Minfos v 
Tržiču navdušuje nagrajuje Božidarja Lampiča iz Tržiča, Mari-
jo Delavec iz Kranja in Jožeta Bizjaka z Golnika. Čestitamo!

Nagrajenci in Rodos

Suzana P. Kovačič

Kranj – Kandidati za evrop-
ske volitve na listi Kacin 
Konkretno Jelko Kacin, Fai-
la Pašić Bišić in Andrej Lav-
tar so v ponedeljek obiskali 
Center Korak in Zaposlitveni 
center Korak v Kranju. Dire-
ktorica Centra Korak Mate-
ja Korošec je povedala, da v 
dobrih desetih letih, odkar 
so odprli vrata odraslim ose-
bam s pridobljenimi mož-
ganskimi poškodbami, osta-
jajo skromni, vendar fleksi-
bilni in razvojno naravnani, 
ter pohvalila izredno dober 
strokovni tim. Priložnost za 
sodelovanje je prepoznala 
Faila Pašić Bišić, ki se ukvar-
ja s socialnim vključevanjem 
še posebej ranljivih skupin v 
evropsko družbo in pomaga 
tudi Bosni na poti v Evropsko 
unijo. »Center Korak je lah-
ko primer, kako širiti nova 
obzorja pri spreminjanju tra-
dicionalne družbe in je lahko 
priložnost za edukacijo žen-
ske populacije,« je izposta-
vila Faila Pašić Bišić, ki kot 
prva muslimanka, ki kandi-
dira na volitvah za evropski 
parlament, predstavlja mul-
tikulturnost Slovenije.

Mateja Korošec je gos-
te soočila tudi s problemi. 

»Pod krinko krize se doga-
ja cela vrsta procesov na 
našem področju v smeri 
racionalizacije in združe-
vanja v velike institucije, v 
katerih se posamezniki, pro-
grami izgubijo. V 21. stoletju 
ne moremo več pristajati na 
to, da naši uporabniki dobi-
jo zgolj streho nad glavo in 
topel obrok na dan. Ogrom-
no delamo za dostojanstvo, 
za to, da ima vsak posamez-
nik svojo vrednost v družbi.« 
Temu je pritrdil Jelko Kacin; 
v Center Korak je vključen 

njegov sin Rok in ima zato 
tudi osebno izkušnjo. »To 
vključevanje je kompenzaci-
ja za vse tisto, kar so izgubi-
li. Odrasle osebe s pridoblje-
nimi možganskimi poškod-
bami tu dobijo občutek kori-
stnosti,« je poudaril Kacin.

V Center Korak je vključe-
nih trideset uporabnikov, žal 
ne dobijo odobritve za širi-
tev koncesije. »Zadnja širitev 
koncesije je bila pred petimi 
leti, morali pa bi imeti dvain-
dvajset urgentnih sprejemov. 
Najstarejša vloga je stara več 

kot dve leti,« je zaskrbljena 
Mateja Korošec. Andrej Lav-
tar je omenil potrebo po dis-
lokacijski enoti Centra Korak 
na Jesenicah, Koroščeva je 
pritrdila: »Res je, na Jeseni-
cah je bilo že veliko pobud, 
kjer bi imeli manjšo enoto za 
petnajst do dvajset uporabni-
kov.« Ali bo, žal ni odvisno od 
njih  Svetla lučka je Zapo-
slitveni center Korak, v kate-
rem dela trenutno šest oseb z 
invalidnostjo in dva mentor-
ja. Tu je podpora pristojnega 
ministrstva dobra. 

Gradijo na dostojanstvu
V kranjskem Centru Korak imajo kar 22 vlog za urgentni sprejem. Ugoditi jim ne morejo, ker ni širitve 
koncesij. »Center Korak si zasluži širšo družbeno prepoznavnost in podporo,« je prepričan tudi 
evropski poslanec Jelko Kacin.

Mateja Korošec je goste Jelka Kacina, Failo Pašić Bišić in Andreja Lavtarja popeljala po Centru 
Korak in Zaposlitvenem centru. Dejala je, da so že od odprtja Koraka to hiša odprtih vrat.  

Simon Šubic

Kranj – Po zakonu o delov-
nih razmerji morajo deloda-
jalci regres za letni dopust 
izplačati najkasneje do 1. 
julija, v primeru likvidnos-
tnih težav pa najkasneje do 
1. novembra. Višina regre-
sa je zakonsko določena naj-
manj v višini minimalne 
plače, ki za leto 2014 znaša 
789,15 evra bruto. Kot kaže-
jo rezultati mini ankete, ki 
smo jo izvedli med gorenj-
skimi podjetji, bodo v veči-
ni podjetij, ki so bila sploh 
pripravljena odgovoriti na 
naša vprašanja, letos izpla-
čali minimalni regres v viši-
ni 789,15 evra bruto, v neka-
terih pa tudi višjega, med-
tem ko se ponekod o njegovi 
višini še niso odločili.

V kranjskem Iskratelu 
so tako pojasnili, da bodo 
regres izplačali v zakonskem 
roku, njegova višina pa skla-
dno s kolektivno pogodbo v 

dejavnosti elektroindustri-
je še ni določena (pogajanja 
med delodajalci in sindika-
ti so še v teku), določili so le 
izhodiščno vrednost za izra-
čun regresa v višini 774,96 
evra bruto. Podobno so za 
jeseniški Acroni odgovori-
li v skupini SIJ – Slovenska 
industrija jekla. Tudi v dom-
žalskem Heliosu po zamen-
javi lastnika in uprave odlo-
čitve o višini izplačila še niso 
sprejeli, zagotavljajo pa, da 
bodo spoštovali zakonodajo. 

V Kontroli zračnega pro-
meta Slovenije so izplačilo 
regresa za letni dopust zapos-
lenim napovedali za 29. maj, 
in sicer v višini 789,15 evra 
bruto. Za izplačilo regresa 
bodo porabili okoli 173 tisoč 
evrov, direktor družbe pa se 
je pravici do izplačila regresa 
odpovedal, so sporočili. Enak 
regres bodo predvidoma 20. 
maja izplačali tudi v skupi-
ni Žito, pod katero sodi tudi 
leška Gorenjka, medtem ko 

so takšen regres v Aerodro-
mu Ljubljana izplačali že ob 
fe bruarski plači. V javnem 
podjetju Jeko-in so regres v 
višini 789,15 evra izplačali že 
27. februarja, za kar je podje-
tje namenilo dobrih 108 tisoč 
evrov. Enak regres so že pre-
jeli tudi zaposleni v Komu-
nali Kranj. V Iskri Mehani-
zmi pa bodo regres kot ved-
no izplačali konec junija, bo 
na ravni lanskoletnega, torej 
okoli 850 evrov, skupno pa 
bodo za regres izplačali slabe 
pol milijona evrov. 

Za nekoliko višji regres so 
se odločili v Gorenjski ban-
ki, ki ga je izplačala že v apri-
lu v višini osemdeset odsto-
tkov povprečne plače zapos-
lenih v RS v februarju, ki je 
znašala 1520,88 evra, kar na 
ravni banke pomeni okrog 
515 tisoč evrov. V loškem 
podjetju Knauf Insulation 
bodo regres izplačali predvi-
doma v maju in sicer v viši-
ni sedemdeset odstotkov 

poprečne slovenske bruto 
plače za mesec marec (ta še 
ni znana). V podjetju Niko 
Železniki bo letošnji regres 
enak lanskemu v znesku 
tisoč evrov bruto. Polovi-
co regresa so 240 zaposle-
nim že izplačali konec apri-
la, drugo polovico pa bodo 
izplačali v drugi polovici juli-
ja, pred dohodom na dopust. 

Zakonsko določenega 
minimalnega zneska regre-
sa pa zaradi varčevanja že 
nekaj časa ne upošteva naj-
večji delodajalec v Sloveniji – 
država sama. Zakon o izvrše-
vanju proračunov za leti 2013 
in 2014 namreč določa, da se 
javnim uslužbencem in funk-
cionarjem, ki so uvrščeni v 51. 
plačni razred in višje, regresa 
sploh ne izplača, ostalim jav-
nim uslužbencem pa se bo 
pri majski plači izplačalo od 
100 evrov do 692 evrov regre-
sa, odvisno od njihovega plač-
nega razreda, pri čemer uslu-
žbenci z nižjo plačo prejme-
jo višji regres. Tudi vsi upo-
kojenci zadnja leta niso upra-
vičeni do letnega dodatka za 
rekreacijo. T. i. upokojenski 
regres bo izplačan predvido-
ma julija, prejeli pa ga bodo 
samo upokojenci s pokojni-
nami pod 622 evrov (od 166 
evrov do 367,95 evra). 

Do poletja bo tudi regres
Bliža se poletje, ko zaposleni najbolj množično koristijo pravico do letnega 
dopusta, z njo pa je tesno povezana tudi pravica do regresa za letni dopust.
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Kranj – V okviru volilne kampanje pred bližnjimi evropskimi 
volitvami (25. maja) se je ta teden na Gorenjskem mudila tudi 
Tanja Fajon, aktualna evropska poslanka in kandidatka social-
nih demokratov tudi na tokratnih volitvah v evropski parlament. 
»Srečanja z gorenjskimi volivci so bila zelo zanimiva, postavljali 
so veliko pozitivno naravnanih vprašanj, nekateri pa so izražali 
tudi zaskrbljenost nad trenutnimi razmerami. V teh pogovorih 
ugotavljam, da Slovenci še vedno slabo poznamo delovanje 
Evropske unije. Skušam jim razložiti, da so tudi evropske volitve 
pomembne in da ni dobro, če (ne) volijo iz protesta. Bruselj 
nam je precej bližji, kot pogosto mislimo, saj se tam sprejemajo 
politike, ki konkretno vplivajo na življenje v Sloveniji, po drugi 
strani pa mu mnogi spet zmotno pripisujejo krivdo za slabo 
stanje v naši državi. Za slednje je v prvi vrsti odgovorna sloven-
ska vlada,« je povedala Fajonova, ki bi se rada tako kot v tem 
tudi v naslednjem petletnem mandatu v evropskem parlamentu 
posvečala temam, kot so boj proti korupciji in pranju denarja, 
zaposlovanje, zdravje in svoboda gibanja. 

Bruselj nam je bližje, kot mislimo

Tanja Fajon med pogovorom s Kranjčani / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Rušenje dotrajanega objekta na območju Stare Save 
v Kranju, ki sicer še ni porušen v celoti, poteka iz varnostnih 
vidikov, so na naše vprašanje odgovorili iz Zavarovalnice Tri-
glav. Kot so še pojasnili, je odločitev o nadaljnji usodi območja 
Stara Sava, na katerem je sicer bila predvidena gradnja sta-
novanjsko-poslovnega kompleksa s podzemno garažo, širše 
povezana z odločitvijo Skupine Triglav glede celotne nepre-
mičninske dejavnosti. »Skupina Triglav je namreč konec leta 
2013 sprejela strategijo poslovanja Skupine do leta 2017, v 
kateri je jasno opredelila, da bo težišče delovanja Skupine 
predvsem na osnovni zavarovalni dejavnosti. Ostala podro-
čja delovanja Skupine – med drugim tudi nepremičninska 
dejavnost – se bodo optimizirala,« so odgovorili. Na podlagi 
njihovega odgovora lahko torej sklepamo, da razmišljajo tudi 
o prodaji območja Stare Save. 

Staro Savo rušijo zaradi varnosti
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Marjana Ahačič

Planica – V Planici bodo 
prihodnji teden vendarle 
nadaljevali gradnjo Nor-
dijskega centra, natančne-
je gradnjo letalnice bratov 
Gorišek, ki jo je po odloči-
tvi sodišča lahko prevzelo 
ljubljansko podjetje Javna 
razsvetljava, sicer v Planici 
podizvajalec podjetja SGP 
Tehnik Škofja Loka, ki je 
šlo jeseni v stečaj.

Po nekajmesečni prekini-
tvi bodo začeli delati prihod-
nji teden. Če bo šlo po načr-
tih, bo gradnja končana še 
letošnjo jesen, ko naj bi bila 
končana tudi gradnja celovi-
tega sistema preskrbe z vodo 
in poševnega dvigala.

Za tekaški del Nordijske-
ga centra je bilo gradbeno 
dovoljenje izdano v začetku 
februarja; investitor je sklep 
o izbiri izvajalca objavil že v 
začetku aprila, a se je nanj 
pritožil eden od neizbranih 

ponudnikov. »Postopek 
je šel v revizijo. Pričakuje-
mo, da bo državna revizij-
ska komisija reagirala hit-
ro in seveda nam v prid,« je 
še vedno optimističen Jelko 

Gros, direktor Nordijskega 
centra Planica. Ko bo izbran 
izvajalec, bodo sledili razpi-
si za tekaške proge, nogome-
tno in otroško igrišče, adre-
nalinski park, opremo za 

organizacijo tekmovanj ter 
seveda osrednji objekt.

Rok za dokončanje vseh 
del v tem skupaj 43-milijon-
skem projektu del konec pri-
hodnjega leta.

Prenovo bo končal podizvajalec
Ljubljansko podjetje Javna razsvetljava, podizvajalec propadlega loškega gradbinca SGP Tehnik, bo 
dokončalo prenovo letalnice v Planici. Kljub nekajmesečni prekinitvi so pristojni prepričani, da bo 
projekt gradnje Nordijskega centra Planica zaključen v roku, to je do konca prihodnjega leta.

Z gradnjo planiške letalnice bo po stečaju Tehnika nadaljevalo podjetje Javna razsvetljava.

Vilma Stanovnik

Kranj – Po zapletih pri pri-
dobivanju dovoljenj za nad-
gradnjo in rekonstrukci-
jo Centralne čistilne napra-
ve Kranj je konec februar-
ja kranjska upravna enota 
izdala gradbeno dovoljenje, 
zaključena pa je tudi recen-
zija projekta. 

»Recenzija je zaključe-
na, izdano je bilo recenzij-
sko poročilo in z izvajal-
cem del OHL ŽS s partner-
jem GGD, je bila nato izve-
dena uvedba v delo oziroma 
nadzor,« je prejšnji teden 
pojasnil načelnik projektne 
pisarne Brane Šimenc, pod-
župan Bojan Homan pa je 
včeraj povedal, so izvajalci 

ta teden predložili tudi ter-
minski načrt , da se je grad-
nja z zakoličenjem že zače-
la in da upajo, da bo pote-
kala, kot je bilo načrtovano, 
čeprav za zdaj še niso dobi-
li denarja ne od države ne 
evropskih sredstev.

»Z državo imamo podpisa-
ne pogodbe, vendar še nismo 
dobili povrnjenih nobenih 

sredstev za projekta Gorki in 
vodovod Bašelj–Kranj. Likvi-
dnost občine bomo, ob pred-
postavki, da sredstev iz kohe-
zije ter akontacij in nadomes-
til za uporabo stavbnih zem-
ljišč od pravnih oseb ne bo, 
lahko zagotavljali še do konca 
junija,« je pojasnil načelnik 
urada za finance na kranjski 
občini Mirko Tavčar.

Gradnja čistilne naprave se je začela
V Zarici se je ta teden začela gradnja skoraj dvajset milijonov evrov vredne čistilne naprave, izvajalec del 
pa je OHL ŽS iz Brna, ki gradi skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Z včerajšnjim med-
narodnim dnem Rdečega 
križa se je začel Teden Rde-
čega križa Slovenije, ki bo 
potekal do 15. maja pod slo-
ganom Moja rdečekrižar-
ska zgodba – 70. obletni-
ca ustanovnega zbora Rde-
čega križa Slovenije. Ob tej 
priložnosti izdaja Rdeči križ 
Slovenije (RKS) 2,8 milijo-
na doplačilnih znamk in 25 
tisoč doplačilnih vozovnic v 
vrednosti 0,17 evra, ki bodo 
na voljo na vseh poslovnih 
enotah Pošte Slovenije ter 

železniških in avtobusnih 
postajah. Na ta način zbrana 
sredstva bodo namenili za 
izvajanje humanitarnih pro-
gramov v korist najranljivej-
ših skupin prebivalstva.

Iz RKS so tudi sporočili, 
da so za družine in posamez-
nike, prizadete v februarski 
naravni nesreči, zbrali dob-
rih 65 tisoč evrov, aktivirali 
so tudi ekipo RKS za psiho-
socialno pomoč na najbolj 
ogroženih območjih. RKS 
je v preteklem letu, redno 
ali občasno, s prehranskimi 
izdelki pomagal več kot 156 
tisoč posameznikom. Prav 

zaradi velikega števila pre-
jemnikov pomoči ter nara-
ščajočih stisk posamezni-
kov in družin, ki živijo na 
robu preživetja, RKS v Ted-
nu Rdečega križa v sode-
lovanju s poslovnim sis-
temom Mercator in trgov-
skim podjetjem Engro-
tuš organizira humanitar-
no akcijo Moj trenutek za 
dobrodelnost. Namen akci-
je je zbiranje prehranskih 
izdelkov, higienskih pripo-
močkov ter šolskih potreb-
ščin za socialno ogrožene. V 
akcijo zbiranja in razdelje-
vanja prehranskih izdelkov 

bodo vključeni številni pro-
stovoljci. 

Vodstvo RKS je sproži-
lo ukrepe, da se zagotovi-
jo dodatne količine paketov 
hrane, tako s samostojni-
mi dodatnimi naročili pake-
tov kot s pristopom k različ-
nim akcijam zbiranja hrane. 
Glavni odbor RKS ugotav-
lja, da je kljub vsem aktivnos-
tim preskrba s prehranskimi 
paketi za socialno ogroženo 
prebivalstvo zbuja veliko skr-
bi, zato poziva vlado, da takoj 
sprosti prehranske izdelke 
iz blagovnih rezerv, ki bodo 
omilili nastalo situacijo.

Jutri pa bo v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS 
Debeli rtič potekalo tudi 
Državno preverjanje osnov-
nošolskih ekip prve pomoči, 
gorenjsko regijo bo zastopa-
la Osnovna šola Simona Jen-
ka Kranj. 

Moj trenutek za dobrodelnost
Ob Tednu Rdečega križa priložnostna znamka, humanitarna akcija, poziv k 
sprostitvi blagovnih rezerv …

Jasna Paladin

Kamnik – Osnovna šola Fra-
na Albrehta se je v letoš-
njem šolskem letu pridruži-
la mednarodnemu projektu 
Comenius, v katerem sode-
lujejo šole iz osmih evrop-
skih držav: Nemčije, Polj-
ske, Finske, Turčije, Grčije, 
Španije, Irske in Romunije.

»Projekt poteka v angleš-
čini in nosi naslov We disco-
ver Europe – colorful diver-
sity in powerful unity – yes-
terday, today and tomorrow 
(odkrivamo Evropo – barvita 
raznolikost v močni poveza-
nosti – včeraj, danes in jut-
ri). To sodelovanje ponuja 
učencem in učiteljem prilo-
žnost komuniciranja v tujih 
jezikih ter izboljšanja spret-
nosti na področju timskega 
dela, odnosov med ljudmi, 

načrtovanja, izvajanja pro-
jektnih aktivnosti ter upo-
rabe IKT tehnologije. S pro-
jektom želimo razvijati poz-
navanje in razumevanje 
evropskih kultur in jezikov, 
kar bi morala biti vrednota 
vsakega evropskega držav-
ljana. Projekt bo trajal dve 
šolski leti,« nam je poveda-
la učiteljica Darja Habjan. V 
okviru projekta so skupaj s 
partnerskimi šolami obele-
žili tudi dan Evrope, in sicer 
so v torek, 6. maja, ob 11. uri 
organizirali skok vseh učen-
cev razredne stopnje na 
matični šoli v Kamniku in 
na podružničnih šolah na 
Vranji Peči, v Nevljah, Meki-
njah in v Tunjicah. Hkrati z 
njihovimi učenci so skočili 
tudi njihovi vrstniki v drža-
vah, s katerimi sodelujemo 
v projektu.

Skok za dan Evrope
Učenci Osnovne šle Frana Albrehta so se 
pridružili mednarodnemu projektu in dan Evrope 
skupaj s svojimi evropskimi vrstniki obeležili s 
hkratnim skokom v zrak.

Jesenice – Na obisk na Jesenice danes prihajajo predstavniki 
pobratene nemške občine Nagold. Letos občini praznujeta 
dvajsetletnico sodelovanja in prijateljstva. Župan občine 
Nagold ter ostali predstavniki občine bodo v sklopu nekaj-
dnevnega obiska Slovenije na Jesenicah preživeli večino pet-
ka. Tako jih bodo gostitelji odpeljali v Planino pod Golico, z 
žičnico v Španov vrh in na ogled narcisnih poljan. Sledil bo 
ogled muzejske zbirke na Stari Savi, zvečer pa koncert učencev 
jeseniške glasbene šole in učencev glasbene šole iz Nagolda 
v Glasbeni šoli Jesenice. Sledil bo še županov sprejem v Kol-
pernu z izročitvijo posebne plakete ob 20-letnici sodelovanja 
med občinama.

Obisk prijateljev iz Nagolda
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Sneg prav-
zaprav še niti ni dobro sko-
pnel, ko so kranjskogorski 
žičničarji naprave in tere-
ne na smučiščih že pripra-
vili na poletno sezono. Kole-
sarski park, poletno sanka-
lišče in sedežnica Vitranc 
1, ki obiskovalcem omogo-
ča panoramske prevoze, so 
obratovali vse praznike. V 
maju obratujejo ob koncih 
tedna.

»Upamo, da bo čim več 
lepega vremena, da po tej res 
slabi zimi nekako preživimo 
do naslednje,« pravi Klavdi-
ja Gomboc iz podjetja Žični-
ce Kranjska Gora. Čeprav so 
zabeležili 119 obratovalnih 
dni, kar je celo nekaj več kot 
lani, je bilo smučarjev zara-
di nestabilnega vremena kar 
štirideset odstotkov manj 
kot lani. V času letne sezo-
ne povprečno opravijo deset 
odstotkov zimske realiza-
cije. »Ko bomo poleti dose-
gali do trideset odstotkov 

zimskih številk, bomo lahko 
zdravo zadihali,« o perspek-
tivah govori Gombočeva.

Za zdaj pa se težko pre-
bijajo iz sezone v sezono. 
»Trenutno se z bankami 
intenzivno dogovarjamo za 
reprogramiranje kreditov, 

s katerimi smo pred nekaj 
leti zgradili sodobno žični-
čno infrastrukturo. Zado-
voljni smo, da nam je lani 
jeseni na pomoč priskoči-
lo domače turistično gospo-
darstvo s premostitvenimi 
sredstvi; brez teh namreč ne 

bi zmogli smučišč pripraviti 
za zimo. Sredstva smo vrni-
li, prav tako smo poravnali 
vse obveznosti do dobavitel-
jev, tako da smo kljub poslo-
vno slabi zimi vendarle lah-
ko optimistični,« je še pove-
dala Klavdija Gomboc.

Začeli poletno sezono
V Kranjski Gori so bili nedavni prvomajski prazniki uvod v začetek poletne sezone. Žičničarji so jo letos 
začeli bolj zgodaj kot ponavadi.

Od prvomajskih praznikov dalje so kranjskogorske sedežnice od smučarjev prevzeli 
kolesarji in izletniki. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Osrednja znameni-
tost v Dvorani tržiških olim-
pijcev bo meteorit Jezer-
sko, sicer pa dneve posveča-
jo geološki zakladnici zaho-
dnih Karavank in Kamniš-
ko-Savinjskih Alp. Organi-
zatorji Turistično društvo 
(TD) Tržič, Društvo prijate-
ljev mineralov in fosilov Slo-
venije, Občina Tržič ter dol-
goletni partner Prirodoslo-
vni muzej Slovenije vabijo 
še na številne druge vsebi-
ne, tako strokovne kot pro-
dajne. »Strokovno je to naj-
večji dogodek v občini. Na 
voljo bo šestnajst izobraže-
valno-ustvarjalnih delav-
nic, sodelovalo bo prek šest-
deset razstavljavcev iz dva-
najstih držav,« je povedal 
Peter Miklič, predsednik 

TD Tržič. Med spremljajoči-
mi aktivnostmi bodo vodeni 
ogledi v Dovžanovo sotesko 
in prvič tudi Dolinski dnevi 
v organizaciji PGD Jelendol 
- Dolina. »V Razstavno izo-
braževalnem središču (RIS) 
v Dolini bo na ogled razsta-
va, posvečena življenju alpi-
nista Filipa Benceta. V času 
MINFOS-a si bo mogoče 
ogledati tudi njegovo doma-
čijo z okolico. V ta namen 
sta zakonca Ana in Zdrav-
ko Dovžan uredila njegovo 
bivalno sobo, črno kuhinjo 
in okolico hiše. Obiskoval-
cem Dolinskih dnevov bodo 
pripravili tudi športne ani-
macije, za najmlajše bodo 
delavnice, potopisna pre-
davanja, odprt bo geološki 
laboratorij v RIS,« je povzela 
Petra Hladnik, vodja pisarne 
TPIC Tržič.

Na ogled meteorit Jezersko
Že 42. mednarodni dnevi mineralov, fosilov in 
okolja bodo v Tržiču to soboto in nedeljo. Prvič 
tudi Dolinski dnevi.

Suzana P. Kovačič

Zgornja Besnica – Ob nedav-
nem odprtju razstave, ki je 
privabila mnogo obiskoval-
cev, so pripravili kulturni 
program, ki sta ga povezo-
vala Blaž Tepuš in Eva Flaj-
nik. »Delajo roke, delajo mis-
li, dela srce. In ko dela, živi. 
Ustvarjalnost je najpomem-
bnejša človekova sposob-
nost za preživetje, pa naj bo 
to v kuhinji, lesarski delavni-
ci, na bezgovi piščali, v pripo-
vedovanju zgodb ali pri pre-
pletanju niti,« je dejala gim-
nazijka Eva Flajnik, ki je sku-
paj z Vanjo Perne in Blažem 
Tepušem otrokom verouč-
nih skupin tudi pomagala 
ustvariti prikupne izdelke. 

»Ustvarjalnost, pridne 
roke ter želja po učenju in 

prijetnem druženju so pri-
vedli do ustanovitve krožka 
ročnih del. Tako se je jeseni 
2009 v prostorih Osnovne 
šole Besnica začelo zbirati 

deset ustvarjalk. Učile so se 
predvsem kvačkanja, njiho-
va mentorica je bila Blagoro-
dna Jelovčan. Iz šolskih pro-
storov se je delovanje krožka 

kmalu preselilo v dom Miha 
in Milene Sušnik. Pod nju-
no streho je krožek deloval 
vse do danes, jeseni pa se 
bodo članice krožka zače-
le zbirati v prostorih stare 
mežnarije,« je povzel Blaž 
Tepuš. Za Blagorodno Jelov-
čan je vodenje prevzela Ivan-
ka Leben, v zadnjih letih je 
mentorica krožka ročnih 
del pri KUD Sejalec Marija 
Šolar. Udeleženke so se uči-
le tehnike hardanger, vezen-
ja rišelje, polno vezenje in na 
koncu tudi nekaj senčnega 
vboda  Ob odprtju razsta-
ve na petkov večer so zapele 
ljudske pevke, tudi ljudsko 
Le predi, dekle, predi. Prije-
tno druženje so nadaljeva-
li ob krušni peči in kmečki 
mizi, obloženi z dobrotami 
besniških gospodinj. 

Delajo roke, dela srce
V stari mežnariji v Zgornji Besnici je bila na ogled razstava članic krožka ročnih del pri KUD Sejalec 
Besnica in otrok veroučnih skupin od prvega do četrtega razreda.

Izdelki članic krožka ročnih del pri KUD Sejalec / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Treking klub Škofja Loka prireja jutri, v soboto, 
tradicionalni kolesarski sejem. Kolesa in športno opremo bodo  
prodajali in kupovali na tržnem prostoru bivše vojašnice v 
Škofji Loki od 8. do 19. ure. Svetovali bodo člani kluba.

V soboto kolesarski sejem

Komenda – Člani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda 
bodo jutri, 10. maja, praznovali 120-letnico delovanja svojega 
društva. Slovesnost se bo začela ob 18. uri z gasilsko parado 
od Športne dvorane Komenda do gasilskega doma, kjer bodo 
svojemu namenu tudi uradno predali nov prizidek. Po ura-
dnem delu bo sledila veselica na komendskem hipodromu, 
ki se bo začela ob 19. uri.

Praznik komendskih gasilcev

 

Delovni čas: 
od ponedeljka  
do petka:  
od 9. do 19. ure,
sobota: 
od 9. do 13. ure

TURISTIČNA AGENCIJA ODISEJ                   PRVI POLETNI POČITNIŠKI DNEVI NA MORJU:                                                                  T: 04 280 30 00

www.odisej.net                                                                                                                                                                                                                                                                                   Maistrov trg 2, Kranj  I staro mestno jedro  I e-pošta: rezervacije@odisej.net

KRK
Hotel in depandansi Adriatic 2*

HVAR
Hotel Arkada 2*  

CRIKVENICA
Paviljoni Ad Turres 2*

3 x polni penzion,  14. 6. - 5. 7. 

3 x polpenzion, 14. 6. - 5. 7. 

7 x polpenzion  28. 6. - 12. 7. 

7 x polpenzion  14. 6. - 12. 7. 
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UMAG
Guest house Adriatic od 319 €   289 € 

7 x polpenzion, 28. 6. - 19. 7. 

KRK
Bungalovi Flora 1* od  90 €  89€ 

3 x polpenzion, 21. 6. - 5. 7. 

od  99 €  97€ 

od  69 €   67€ 

od 199€ 195€ 

od  239 €  235 € 
KRALJEVICA
Hotelsko naselje Uvala Scott 2*

Kranj – Naslednjih devet dni bo mesto utripalo v ritmu festiva-
la Teden mladih, ki se začenja danes s številnimi družabnimi 
prireditvami, ustvarjalnimi delavnicami in uvodnim koncer-
tom skupin Veseli Svatje in Šundr Banda na Glavnem trgu ob 
20. uri. Še zadnje podrobnosti festivala, ki bo ponudil več kot 
150 dogodkov, so predstavili organizatorji KŠK Neža Lužan, 
Miha Petran in Anja Babič, manjkala pa seveda ni niti nepo-
grešljiva maskota razgibanega festivala T Mau.

Začenja se Teden mladih
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Suzana P. Kovačič

Naklo – »Razumevanje, str-
pnost, sožitje, dobrota, spo-
štovanje. To so vrednote, 
katerim sledimo že od odpr-
tja Doma starejših obča-
nov Preddvor – enote Naklo 
pred petimi leti,« je poveda-
la Mojca Sajovic, socialna 
delav ka in voditeljica prire-
ditve na nedavnem prazno-
vanju mini jubileja. Večin-
ski lastnik stavbe je Obči-
na Naklo, dejavnost institu-
cionalnega varstva starejših 
oseb pa izvaja Dom za sta-
rejše občane Preddvor po 
medsebojni pogodbi, ki so 
jo podpisali 23. aprila 2009.

Šestega maja 2009 so 
sprejeli prve stanovalce in 
dom je bil 29. maja s 46 sta-
novalci že polno zaseden. 
Zgradili so ga v času župa-
novanja Ivana Štularja, ki je 
ob jubileju povedal: »Po pe-
tih letih me še niste pozabili 
(smeh). Tedaj sem rekel, če 
smo zgradili osnovno šolo, 

športno halo, igrišče, mora-
mo nekaj narediti tudi za 
naše starejše občane. Tako 
sem čutil. Starejši, ki zaradi 
različnih okoliščin ne more-
jo več bivati doma, radi osta-
nejo vsaj v bližini domačih. 
Lokacija je odlična, dom je 
dovolj velik in obljubim, 

da bom večkrat prišel na 
obisk,« je povedal Ivan Štu-
lar. »Ceniti moramo delo, 
ki je bilo opravljeno s stra-
ni mojega predhodnika Iva-
na Štularja in še danes je lah-
ko ta dom vzorčen primer za 
celo Slovenijo. Sodelovanje 
med občino in domom je ves 

čas zgledno in vedno imej-
mo v mislih, da moramo za 
dom tako lepo skrbeti, da ga 
bodo lahko uporabljali tudi 
zanamci,« pa je dejal sedanji 
župan Marko Mravlja. 

Praznovanje so popestri-
li Mešani pevski zbor Do-
brava pod vodstvom zbo-
rovodje Andreja Zupana, z 
mladostno svežino pa Ema 
Konte s flavto ter Anita Per-
ko in Katarina Meglič s pet-
jem in kitaro. Ob tej prilož-
nosti so odprli razstavo del 
likovnikov Kulturnega druš-
tva Dobrava, s katerimi prav 
tako vsa leta odlično sode-
lujejo. Že ob odprtju doma 
so likovniki domu podari-
li sliko, sedanji direktorici 
Andreji Valant pa so ob jubi-
leju podarili prazno slikar-
sko platno. »Motiv na platnu 
bo nastal skupaj s stanoval-
ci doma v likovni koloniji še 
letos,« je zagotovila Ronka 
Kozjek, predsednica likovne 
sekcije KD Dobrava. Valan-
tova je bila nad darilom, še 

posebej nad idejo zanj nav-
dušena. V nagovoru je direk-
torica poudarila, da je dom 
zgrajen po sodobnih stan-
dardih, da je večina sob eno-
posteljna, da imajo sobe las-
tne sanitarije, da so hodni-
ki široki in prostori svetli 
 Največ stanovalcev ima-
jo iz občin Naklo in Kranj, 
pa tudi od drugod, prednost 
pri sprejemu pa imajo ved-
no Naklanci. Valantova je 
pohvalila strokovno in kako-
vostno delo zaposlenih ter 
povezanost z lokalnim okol-
jem. »V domu je močno raz-
vito tudi prostovoljno delo,« 
je še izpostavila. 18. maja bo 
pet let, kar je v domu Marija 
Beguš iz Žej. »Skoz boljše 
mi je tukaj (smeh). Osebje je 
odlično. Rada gledam nada-
ljevanke po televiziji in pre-
berem prav vsako številko 
Gorenjskega glasa. In kako 
rada bi prebrala tudi knjigo 
Milene Miklavčič Ogenj, rit 
in kače niso za igrače,« je 
izrazila željo Beguševa. 

Dom starejših z lepo prihodnostjo
V Domu starejših občanov Naklo so praznovali peto obletnico, ki so jo obogatili z odprtjem razstave del likovnikov KD Dobrava.

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka bo v ponedeljek, 
12. maja, ob 19. uri v veliki 
dvorani Sokolskega doma 
pripravila javno obrazložitev 
predloga odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka za obmo-
čje škofjeloške občine. Kot so 
pojasnili, so morali obstoječi 
odlok dopolniti in uskladiti z 
določili novega prostorskega 
izvedbenega akta, ki je začel 
veljati 21. januarja. Občina 
mora namreč šest mesecev 
po uveljavitvi občinskega pro-
storskega načrta sprejeti tudi 
nov program opremljanja.

Javna obrazložitev 
odloka

Slikarsko platno, darilo likovnikov KD Dobrava direktorici 
doma Andreji Valant, bo med letom dobilo vsebino. 
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Mateja Rant

Medvode – Medtem ko je 
bil direktor zdravstvenega 
doma Rajko Vajd deležen 
predvsem pohvalnih besed 
na račun poslovanja zavoda, 
pa je bilo povsem drugače, 
ko je poslovanje v preteklem 
letu predstavila še direktori-
ca Knjižnice Medvode Jana 
Kraševec. Nekateri svetniki 
so namreč že ob sprejema-
nju proračunov za letos in 
preteklo leto izrazili mnen-
je, da se v proračunih za knji-
žnico zagotavlja preveč sred-
stev. Strinjali so se sicer, da 
knjižnica opravlja hvalevre-
dno poslanstvo, kljub temu 
pa menijo, da bi bila potreb-
na racionalizacija.

Direktorica Jana Kraše-
vec je uvodoma pojasnila, 
da so bili že doslej prisilje-
ni v varčevanje; tako recimo 
niso zapolnili izpraznjenega 
delovnega mesta, ko je sama 
sredi preteklega leta prevze-
la funkcijo direktorice. Prav 
tako poleti niso nadomestili 
delavke, ki je odšla na poro-
dniški dopust, namesto štu-
denta, ki je občino stal osem 
tisoč evrov na leto, pa imajo 
zdaj zaposleno osebo prek 
javnih del. Postregla je še s 
podatkom, da je imela knji-
žnica pred petimi leti, ko se 
je osamosvojila, dva tisoč 

članov, zdaj pa jih ima že 
več kot 4500. »Pri tem eno 
člansko izkaznico uporablja 
več družinskih članov, saj se 
trudimo biti prijazna knjiž-
nica in ne zahtevamo od vsa-
kega svoje,« je še pojasnila 
Jana Kraševec in dodala, da 
knjižnice ne obiskujejo zgolj 
tisti, ki si izposojajo knjige, 
ampak so med njimi tudi 
obiskovalci prireditev ter 
uporabniki čitalnice in raču-
nalniškega kotička. »Šte-
vec na vratih tako pove, da je 
lani knjižnico obiskalo več 
kot 190 tisoč ljudi.« Uporab-
nikom, je še dodala, so se pri-
lagodili tudi glede odpiralne-
ga časa. »Včasih je bila knji-
žnica odprta 45 ur tedensko, 
nato se je odpiralni čas poda-
ljšal za eno uro, lani pa celo 
na petdeset ur. Julija in avgu-
sta pa imamo še vedno polet-
ni odpiralni čas,« je razložila 
Jana Kraševec in dodala, da 
takrat zaposleni izkoristijo 
čim več svojega dopusta. »To 
ni naša kaprica, po zakonu o 
knjižničarstvu smo v ostalih 
mesecih dolžni prirejati pri-
reditve in promovirati knjiž-
nično zbirko.«

Svetnica Zvonka Hočevar 
je bila kljub pojasnilom dire-
ktorice kritična do poslovan-
ja knjižnice. »Občutek je tak, 
kot da bi najela varuško, ki 
je sicer zelo samoiniciativna 

in otroke pelje v razne adre-
nalinske parke, potem pa 
me pokliče iz Portoroža, da 
ji je zmanjkalo denarja,« je 
slikovito ponazorila svoje 
videnje situacije. Meni, da 
se v teh težkih časih obnaša-
jo zelo potratno. Obregnila 
se je tudi ob število zaposle-
nih, ki jih je po njenih nave-
dbah ta čas 12, ko se je knji-
žnica osamosvojila, jih je 
bilo pa devet. Jana Kraše-
vec je pojasnila, da je v tis-
tem času petdeset odstot-
kov njihovega dela še opra-
vila knjižnica Šiška, katere 
del so bili prej, zdaj pa vse 
to delo opravi zgolj en doda-
ten delavec. »Žaljivo se mi 
zato zdi, da se govori, kako 
nismo varčni. Nimam ne 
službenega telefona ne las-
tne pisarne, svetniki za ude-
ležbo na sejah sveta zavoda 
ne dobivajo sejnin,« je bila 
ogorčena Jana Kraševec. 
Kljub temu je tudi svetnik 
Nejc Smole izpostavil, da 
so lani za delovanje knjižni-
ce namenili 460 tisoč evrov, 
medtem ko po številu pre-
bivalcev primerljiva občina 
Litija za to nameni štirikrat 
manj sredstev. »Če bomo še 
naprej prisiljeni v varčeva-
nje, bodo morali tudi javni 
zavodi najti notranje rezer-
ve, tudi na škodo progra-
mov,« je še poudaril. 

Kritični do knjižnice
Občinskim svetnikom so na zadnji seji občinskega sveta predstavili tudi letni 
poročili Zdravstvenega doma Medvode in Knjižnice Medvode.

Todraž – Podjetje Energija 
narave, d. o. o., jutri, 10. maja, 
med 10. in 13. uro vabi na dan 
odprtih vrat, ki bo na sedežu 
podjetja v Todražu. Ogledali 
si boste lahko predstavitve 
proizvajalcev in prodajalcev 
kotlovske opreme, ogledali 
proizvodnjo in spoznali, na kaj 
morate biti pozorni pri nabavi 
in uporabi peletov. Povabljeni 
so strokovnjaki iz Gozdarske-
ga inštituta Slovenije, ki vam 
bodo radi odgovorili na vaša 
vprašanja in vam svetovali.

Dan odprtih vrat
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CINEPLEXX, KRANJ (TUŠ)

Sobota, 10. 5.
19.00 PEPELKA, opera v živo
18.10, 19.15, 20.10, 22.10 SOSEDI
16.40 OBLJUBA
13.30, 15.30, 16.25 TRD OREH
18.00 UDAR LJUBEZNI
16.00 ATOMSKI Z DESNE
18.20, 20.25, 22.40 MAŠČEVANJE V 
VISOKIH PETAH
13.40, 21.10 NEVERJETNI SPIDERMAN 2
20.10 NEVERJETNI SPIDERMAN 2, 3D
13.50, 17.15 RIO 2
14.00, 16.00 RIO 2, 3D
15.00 ZVONČICA IN PIRATSKA VILA

Nedelja, 11. 5.
18.10, 19.15, 20.10 SOSEDI
18.40 OBLJUBA
13.30, 15.30, 16.25 TRD OREH
20.30 UDAR LJUBEZNI
16.40 SIVOLASI ŽIGOLO
16.00 ATOMSKI Z DESNE
18.20, 20.25 MAŠČEVANJE V VISOKIH 
PETAH
13.40, 21.10 NEVERJETNI SPIDERMAN 2
20.10 NEVERJETNI SPIDERMAN 2, 3D
13.50, 17.15 RIO 2
14.00, 16.00, 18.00 RIO 2, 3D
15.00 ZVONČICA IN PIRATSKA VILA

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

Igor Kavčič

Cerklje – Jutrišnji koncert 
je prva glasbena prireditev v 
vrsti dogodkov, ki jih kultur-
ni delavci cerkljanske obči-
ne pripravljajo v spomin na 
rojaka skladatelja in dirigen-
ta Davorina Jenka. Letos se 
spominjajo 100. obletnice 
njegove smrti, prihodnje leto 
pa bodo proslavljali 180. oble-
tnico njegovega rojstva. Na 
različnih prireditvah bodo 
odkrivali drobce iz življen-
ja in bogatega opusa sklada-
telja. Glasba in zgodba o živ-
ljenju in delu Davorina Jen-
ka bosta tudi rdeča nit v pro-
gramu tokratnega koncerta, 
povezovala ga bo Urša Hoče-
var, s katerim bodo pevci zbo-
ra, ki nosi njegovo ime, pra-
znovali tudi 55-letnico delo-
vanja. Zbor bo nastopil pod 
vodstvom dolgoletnega diri-
genta Jožefa Močnika, ki se 
je lani po nekajletni odsotno-
sti zaradi bolezni zopet vrnil 
med pevce in tako nadaljeval 
tudi pot zborovske dedišči-
ne, ki jo je pred sto petdeseti-
mi in več leti začel njihov cer-
kljanski rojak.

Davorin Jenko se je že zgo-
daj zapisal pesmi in glasbi, 
na Dunaju, kjer je študiral 
pravo, je ustanovil in vodil 
tudi Slovensko pevsko druš-
tvo. V nemško govorečem 
kraju mu je uspelo organi-
zirati slovenski pevski zbor. 

Zanj je skomponiral lepo 
število pesmi in se z njimi 
uveljavil kot skladatelj. Veči-
no slovenskih del je napisal v 
času študija na Dunaju, med 
drugim Vilharjevo Lipa zele-
nela je in na besedili Simo-
na Jenka slovensko himno 
Naprej zastava slave, ki je 
zdaj uradna himna Sloven-
ske vojske, in himno Moli-
tev, ki jo je zložil vsem Slova-
nom. Srbom je skomponiral 
kraljevo himno Bože pravde. 
Prvi omenjeni himni bosta 
tudi izvedeni na koncertu. 
Sicer je Jenko zapustil okrog 
štirideset vokalnih skladb 
na besedila pomembnih 
slovenskih pesnikov. Bil je 

zelo navezan na svoj doma-
či kraj. Čeprav je štiri deset-
letja deloval v Srbiji, se tam 
nikoli ni prav udomačil. Vsa-
ko leto se je rad vračal v Cer-
klje, kjer si je kupil hišo. V 
tem času je nastala tudi mar-
sikatera skladba na sloven-
sko besedilo. Med njimi je na 
prvem mestu pesem Vabilo, 
ki jo je zložil v Cerkljah leta 
1870, na višku svoje ustvar-
jalne moči. Pevci bodo med 
drugim zapeli Prešernovi 
Strunam in Mornar pa Vabi-
lo Simona Jenka in Na tujih 
tleh Antona Funtka  Dru-
gi del koncerta Komorne-
ga moškega pevskega zbo-
ra Davorina Jenka Cerklje 

bo posvečen 55-letnici delo-
vanja zbora. Ob nekaj novih 
skladbah, ki jih je zbor osvo-
jil v zadnjih mesecih inten-
zivnih vaj, so pevci iz arhi-
va izbrali še nekaj preizkuše-
nih in med poslušalci dobro 
sprejetih skladb. Davorinci, 
kot si pravijo pevci, pa se ne 
dajo tudi, ko gre za fantovsko 
petje na vasi. Prav na njiho-
vo pobudo je skladatelj Janez 
Močnik izdal pesmarico s 
pesmimi, kot so jih pred pet-
desetimi leti peli cerkljanski 
fantje. Zbor je v letošnji sezo-
ni začel načrtno gojiti tudi 
tako petje. Za sklep koncer-
ta nam bodo pokazali, kako 
so se tega lotili.

Spomin na Jenka, praznik zbora
Ob 100. obletnici smrti skladatelja Davorina Jenka in 55-letnici Komornega moškega pevskega zbora 
Davorina Jenka bo v soboto v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah slavnostni koncert.

Sproščeno fantovski je bil zaključek ene zadnjih vaj pred koncertom, ko so »davorinci« 
zapeli še dvema članoma zbora, svežima očetoma. / Foto: arhiv KMPZ Davorin Jenko

Samo Lesjak

Škofja Loka – Združen-
je umetnikov v Škofji Loki 
nadaljuje hvalevredno ges-
to, ki na srečo ni le muha 
eno dnevnica: javnosti želi-
jo namreč predstaviti sve-
žo energijo in zagon mlaj-
še generacije profesionalnih 
umetnikov, ki delujejo na šir-
šem loškem območju. Tako 
sta sedaj svoja umetniška 
dela na ogled postavila Peter 
Gaber, magister slikarstva, 
ki ustvarja pretežno v kon-
tekstu abstraktnega slikars-
tva, ter Barbara Pintar, diplo-
mirana kiparka, ki svoje delo 
razvija znotraj novih medijev 
in tradicionalnih smeri. 

Ustvarjalca sta prejemni-
ka mnogih nagrad, Barbara 
Pintar med drugimi nagrado 
za skupni projekt Čakajoči, s 
katerim so umetniki opozo-
rili na dvoličnost materialno 
razvitega sveta. Barbara je po 

diplomi zaključila tudi polle-
tni študij na Nizozemskem, 
kjer je imela dve skupinski 
razstavi. »Na odsev sedanjo-
sti umetnica odgovarja z ose-
bno angažirano zgodbo o lju-
deh, ki za preživetje poskuša-
jo zbrati vse notranje moči za 
spopad z družbenimi struk-
turami in uspeti. Degradacija 

človeškosti v sodobnem času 
je še bolj poudarjena, ko 
podoba zavzame dvodimen-
zionalno obliko in ko tehniko 
sitotiska zamenja digitalen 
print. Barve nakazujejo raz-
noliko izkušnjo, toda rezultat 
je vedno enak. Mavčni odlitek 
kontemplativnega obraza ob 
koncu bitke postane deformi-
rana človeška duša. Kot ogle-
dalo jo umetnica gledalcu 
nastavi v razmislek, kje v tem 
svetu in strukturi se naha-
ja sam,« je njeno delo ovred-
notil umetnostni zgodovinar 
Gašper Peternel.

Peter Gaber, prav tako 
diplomant ALUO, se tokrat 
predstavlja z energijsko pol-
no, konceptualno razstavo 
z motiviko strukture goz-
da, ki jo je avtor črpal nepo-
sredno iz narave same. Gre 
za avtorefleksivne minima-
listične abstrakcije, potoplje-
ne v osrčje gozda v vseh bar-
vnih odtenkih in variacijah 

– vključno z žledom. »Sli-
karske strukture učinkujejo 
kot likovno predelani misel-
ni impulzi vibracij iz okolja 
in vzpostavljajo enost umet-
nika, njegove ideje in končne 
realizacije ter ga umeščajo v 
neposredno razmerje z nara-
vo in lastnim telesom. Gaber 
nam s svojim delom ne samo 
ponuja pogled v proces na-
stajanja slikarske podobe, 
temveč predvsem uvid v raz-
merja, ki se rišejo med nami 
in zakritimi gradniki vidne-
ga okrog in v nas samih,« 
je zapisal akademski slikar 
Mito Gegič.

Oba umetnika – njuna raz-
stava bo na ogled do 25. maja 
– tako na svoj način ustvar-
jata prostor, ki omogoča se-
stavo gledalca kot subjekta, 
ki bodisi skozi aspekt abs-
trahirane narave ali pa v 
odlitku obrazne figure sko-
zi čutno-miselno paradig-
mo doseže lastno refleksijo.

Subjekt skozi naravo in družbo
Formalno dovršena platna naravne abstrakcije in osebno angažirane warholske  strukture – vse to 
ponuja skupna razstava slikarja Petra Gabra in kiparke Barbare Pintar v škofjeloškem Sokolskem domu.

Avtorefleksivne abstrakcije 
narave: slikar Peter Gaber  
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Talež – Danes bodo na planšariji Maretov ranč na Taležu odprli 
razstavo fotografij živali z naslovom Simpatične prijateljice 
živali avtorja Toneta Trebarja. Večni mladenič iz Mlake pri 
Kranju pravi, da je narava njegov drugi dom. Uči ga vztrajnosti, 
spoštljivosti, ga spodbuja, da na svet okrog sebe gleda pozor-
no in posluša zvoke bolj čuteče. Obožuje njene čudeže. Delček 
njih nam bo predstavil z enajstimi razstavljenimi fotografijami 
na prostem. Na ogled bodo do 30. maja.

Simpatične prijateljice živali
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Tržič – V Kurnikovi hiši bo jutri, v soboto, 10. maja, ob 10. uri 
odprtje razstave na temo oblačilna dediščina Tržičanov in 
drugih Gorenjcev z naslovom Mar bi žido vsi nosili? Razstavo 
so pripravili skupaj KD FS Karavanke in Tržiški muzej. Med 
drugim bo razstavljenih prek sto starih oblačil iz Tržiškega 
muzeja in zasebnih zbirk. Kustos razstave je dr. Bojan Knific.

Mar bi žido vsi nosili?

Škofja Loka – V Galeriji Franceta Miheliča v Kašči bo danes, 
v petek, 9. maja, od 16. ure naprej potekalo regijsko srečanje 
literatov Gorenjske – festival mlade literature Urška. Zvečer 
ob 19. uri bo sledil literarno glasbeni večer s predstavitvijo 
nekaterih besedil in glasbenimi vložki stare glasbe. Na festival 
je bilo povabljenih okrog dvajset mladih avtorjev.

Literarna Urška

Škofja Loka – V nedeljo, 11. maja, ob 18. uri bo v Sokolskem domu 
območno pevsko srečanje Škofja Loka 2014. Sodelujejo: MePZ 
Gimnazije Škofja Loka, MePZ Vrelec, Škofjeloški Lovski pevski 
zbor, MePZ Društva upokojencev Železniki, MoPZ Alpina Žiri, 
Grudnove Šmikle, Pevski zbor Lubnik, MePZ Srebrni »G«las, 
MePZ Domel, Vokalna skupina Cantabile in Škofjeloški oktet.

Pevsko srečanje Škofja Loka 2014

Kranj – V Prešernovem gledališču bo jutri, v soboto, 10. maja, 
na sporedu regijska revija plesnih skupin Namig 2014. Plesne 
skupine v različnih formacijah iz Kranja, Kamnika, Tržiča, Ško-
fje Loke bodo nastopile v dveh delih, mlajši plesalci ob 10.30 
in starejši ob 15. uri.

Plesni namig

Škofja Loka – V okviru VI. mednarodnega cikla koncertov Obči-
ne Škofja Loka bo že petič zapored potekal mali cikel ORGLE 
&, sestavljen iz treh koncertov orgelske komorne glasbe. Prvi 
v vrsti treh koncertov, ki bodo na znanem prizorišču v kapeli 
Jezusovih blagrov v Papirnici, bo jutri, v soboto, 10. maja, ob 
20. uri. Na novih orglah iz delavnice Orglarstva Močnik bomo 
prisluhnili enemu najeminentnejših evropskih koncertnih orga-
nistov, Švedu Hansu Fagiusu, ki bo koncertni spored oblikoval 
skupaj z uveljavljeno slovensko sopranistko Marto Močnik Pirc.

Prvi iz cikla orgelskih koncertov
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Vilma Stanovnik

Kranj – Zadnji meseci so 
hokejskim navdušencem 
prinesli kar nekaj vesel-
ja, saj se je naša reprezen-
tanca izkazala na olimpij-
skih igrah v Sočiju, nato pa 
se je  močno pomlajena na 
svetov nem prvenstvu divizi-
je I v Južni Koreji uvrstila še 
v elitno skupino. Manj zado-
voljstva je v domačih klubih, 
kjer se večina borijo za pre-
živetje in vzgojo novih hoke-
jistov. O tem sva se pogovar-
jala s predsednikom stroko-
vnega sveta pri HZS, selek-
torjem naše reprezentance 
do 20 let in glavnim trener-
jem pri HK Triglav v Kranju 
Gorazdom Drinovcem.

Medtem ko je na slovenski 
hokejski klubski sceni veli-
ko pogovorov, kako prema-
gati krizo, pa je v Kranju, zla-
sti po dograditvi nove lede-
ne dvorane, hokej v razcvetu. 
Kako to čutite v klubu?

»Če krizo gledamo s 
finančnega vidika, potem 
je dejstvo, da je v krizi pra-
ktično ves slovenski šport, 
seveda tudi kranjski in tudi 
hokej. Če pa pogledamo s 
kadrovskega vidika, potem 
pa se v našem klubu s krizo 
ne moremo strinjati. Zad-
nja leta smo svoja tekmova-
nja razširili tudi v Avstrijo, 
z vključitvijo v INL smo pos-
tali prepoznavni tudi širši 
okolici, prav tako naš klub v 
mednarodnem tekmovanju 
že nekaj let zastopajo člani-
ce. Doma in tudi na turnir-
jih v tujini nastopamo z vse-
mi mlajšimi kategorijami 
igralcev, uspehi pa so vsako 

leto boljši. V klubu smo si za 
normalno delovanje zasta-
vili, da bomo vsako leto pri-
dobili dvajset novih igralcev. 
Letos smo jih na novo vpi-
sali kar petintrideset, in to 
nas najbolj veseli. Tako ima-
mo že prek dvesto aktivnih 
igralcev, kar nas uvršča v 
slovenski vrh. Naš klub ras-
te tako na področju kadrova-
nja, igralcev kot strokovne-
ga dela in pri tem ne čutimo 
nikakršne krize. Je pa kriza 
pri pridobivanju sponzor-
jev, ki jo je pred leti prine-
sla zakonodaja, ko je država 
sponzorjem ukinila davčno 
olajšavo.«

Trenutno je o profesionalni 
ekipi pri nas težko govoriti, 
saj je znano, kaj se je zgodilo 
na Jesenicah in kaj se doga-
ja pri Olimpiji. Kakšna sploh 
je sedaj konkurenca in kje je 
Triglav?

»Če ni denarja, pač ni 
mogoče imeti profesionalne 
ekipe, to je dejstvo. Res pa 
je, da se v Sloveniji zelo malo 
govori o drugih ekipah, če-
prav smo na primer pri Tri-
glavu trenutno povsem kon-
kurenčni, dobro pa se dela 
tudi v drugih klubih. Tako 
so praktično v vsaki selekci-
ji državni prvaki ekipe dru-
gega kluba, kvaliteta ni več 
zgolj v enem ali dveh sredi-
ščih, temveč razpršena po 
vseh klubih, od Jesenic do 

Maribora. Čeprav se vedno 
poudarja kriza v Ljubljani in 
na Jesenicah, smo v našem 
klubskem hokeju zadnja 
leta naredili korak naprej. 
Dejstvo je tudi, da se tako 
na Jesenicah kot v Ljubljani 
kvalitetno dela z mladimi. 
Celo na Jesenicah so imeli v 
letošnji sezoni odlične raz-
mere za delo, odlično dvora-
no in odlične trenerje. Tako 
se tudi jeseniški klub odli-
čno razvija naprej. Kriza je 
zgolj v profesionalnem moš-
tvu, za kar pa so krivi tudi 
sami, saj se ne znajo dogo-
voriti med seboj.«

Mnogi se sprašujejo, ali ima-
mo v Sloveniji hokejiste, ki 
bodo za nove reprezentanč-
ne uspehe poskrbeli čez pet, 
deset let. Kaj lahko poveste 
kot selektor reprezentance 
do dvajset let?

»V zadnjem štiriletnem 
obdobju je naša mlada repre-
zentanca do dvajset let ved-
no nekje med trinajstim in 
petnajstim mestom na sve-
tu, kar pomeni, da je to član-
ska elita. Tako je zmotno kot 
govorijo nekateri, da smo 
na nižji ravni. Nam zavi-
dajo mnogi, saj so za nami 
Avstrijci, Italijani, Franco-
zi, Madžari, Kazahstran  
Na HZS smo v zadnjih dveh 
letih uvedli program selek-
cioniranja za 12 do 15 let sta-
re otroke, reprezentanco do 

16 let in s tem želimo posta-
ti še bolj konkurenčni.«

Kako pa bodočnost oziro-
ma novo sezono načrtujete v 
kranjskem klubu?

»Vsekakor s člansko eki-
po želimo tekmovati v INL, 
na to smo se že prijavili. Ker 
smo lani morali pomladiti 
ekipo in so ti fantje v minuli 
sezoni dobili izkušnje, raču-
namo, da bi se lahko uvrsti-
li v končnico, med osem naj-
boljših ekip. Ekipa članic 
bo skušala obdržati naslov 
državnih prvakinj, v vseh 
mladih kategorijah pa želi-
mo držati raven, ki jo ima-
mo oziroma še na predovati. 
Delamo pač korak za kora-
kom in tako se nam zdi 
prav.«

Danes se v Belorusiji začen-
ja svetovno prvenstvo elitne 
divizije. Katera reprezentan-
ca je po vašem favorit?

»Na olimpijskih igrah so 
igrali vsi najboljši hokeji-
sti, sedaj mnogi od njih še 
igrajo v ligi NHL in ekipe 
ne bodo popolne. Dejstvo 
pa je, da imajo ekipe Šved-
ske, Finske, Kanade, Ame-
rike, Rusije, Češke tako 
velik izbor igralcev, da kljub 
temu sodijo v svetovni vrh. 
Najbolj se jim približujejo 
Švicarji, ki so zame nekak-
šni skriti favoriti in lahko 
presenetijo.« 

Naredili so korak naprej
Medtem ko se danes v beloruskem Minsku začenja svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu 
in se Anže Kopitar čez lužo z ekipo Los Angeles King bori za nov Stanleyjev pokal, na Gorenjskem in v 
Sloveniji delamo obračune po končani hokejski sezoni.

Igralcev je v HK Triglav že dvesto, dečki pa so letos postali tudi državni prvaki. / Foto: arhiv kluba

Gorazd Drinovec 
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Kranj – Trinajst zadetkov so v sredo dosegli nogometaši na 
petih tekmah 31. kroga prve slovenske nogometne lige Tele-
kom. Triglav in Domžale sta gostovala, do točke so prišli nogo-
metaši Domžal, ki so na gostovanju v Zavrču igrali 0 : 0. V 
Kopru je Triglav na štadionu Bonifika doživel visok poraz, saj 
so nogometaši Luke Koper zmagali s 3 : 0. Na lestvici v vodstvu 
ostaja Maribor z 67 točkami, Domžale so z 42 točkami na 
šestem mestu, Triglav z 23 točkami pa je na zadnjem desetem 
mestu. 33. krog bo na sporedu že jutri, ko bo Triglav ob 17. uri 
gostil Olimpijo, Domžale pa ob 20. uri Rudar. 

Triglav poražen iz Kopra

Sebenje – Nordijski smučarski klub Tržič FGM bo v sodelovan-
ju s KS Sebenje jutri, v soboto, pripravil športno druženje Stari 
orli 2014. Prireditev se bo začela ob 12. uri z nogometno tekmo 
med skakalnimi trenerji in domačini v Križah, nadaljevala pa 
s tekmovanjem v smučarskih skokih. Na 25-metrski skakal-
nici v Sebenjah bodo ob 15. uri nastopili nekdanji in sedanji 
šampioni na čelu z dobitniki medalj s svetovnih prvenstev in 
olimpijskih iger od Roka Benkoviča, Primoža Peterke, Roberta 
Kranjca, Francija Petka, Primoža Ulage in mnogi drugi, med 
njimi tudi Peter Prevc. 

Stari orli spet v zraku

Medijski pokrovitelj

NK Triglav : NK Olimpija
   sobota, 10. 5. 2014, ob 17.00, ŠC Kranj
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ROKOMETNA TEKMA 1. B DRL  
RD Loka 2012 : RD Slovenj Gradec
Tekma bo v soboto, 10. 5. 2014,  
ob 20. uri  v športni dvorani Poden
Sponzor:   

Rokometno društvo Loka 2012, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka

Izrežite ta kupon in si zagotovite vstopnico za ogled  
nogometne tekme med domačim Triglavom in  
NK Olimpija, ki bo v soboto, 10. maja 2014, ob 17. uri 
na stadionu v Kranju.

NAMESTO REDNE CENE VSTOPNICE, KI JE 8 EVROV, 
BOSTE ZA VSTOPNICO S TEM KUPONOM ODŠTELI  
LE 5 EVROV.

Podprimo naše športnike in navijajmo skupaj!

Z GORENJSKIM GLASOM  
DO CENEJŠE VSTOPNICE ZA 
OGLED TEKME!
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Kopačnica – Pri Športnem društvu Marmor Hotavlje se že 
pripravljajo na peti KBK gorski tek na Blegoš in nazaj, ki ga 
bodo organizirali prihodnjo soboto, 17. maja. Start bo ob 9. 
uri v Kopačnici, do 15. maja sprejemajo tudi internetne prijave. 
Prijaviti se bo mogoče še na dan prireditve na startu, več o 
progi, prijavah in nagradah pa lahko izveste na spletni strani 
www.sdmh.si. Tek na Blegoš je ena od prireditev Pokala pri-
morskih gorskih tekov in prvi v vrsti Pušeljca gorskih tekov 
(Blegoš, Ratitovec, GM40, Črna prst).

Gorski tek na Blegoš in nazaj

Žirovnica – Zavod za turizem in kulturo Žirovnica bo jutri, v 
soboto, organiziral tekaško prireditev za otroke in odrasle. Start 
teka za otroke bo ob 9. uri, za odrasle pa ob 9.30. Predšolski 
otroci bodo tekmovali na 200 metrov, otroci od prvega do pe-
tega razreda na 600 metrov in od šestega do devetega razreda 
na 900 metrov. Dolžina teka za odrasle je deset kilometrov. 
Prireditev bo potekala na prostoru Konjeniškega kluba Stol.

Tretji tek Pod svobodnim soncem

Kovor – Prve majske dni je v mestu Sattahip na jugu Tajske 
potekala prva izmed štirih tekem letošnjega svetovnega pokala 
jadralnih padalcev v disciplini natančnost pristajanja. Izmed 
petdesetih tekmovalcev sta bila udeležena tudi tekmovalca 
KPL Kanja, Jaka Gorenc iz Kovorja in njegov trener Dušan 
Gorenc, ki je tokrat tudi sam tekmoval in prispeval k odmev-
nemu rezultatu. V novi mednarodni ekipi BEST 4 NIKE sta s 
srbskimi sotekmovalci osvojila ekipno 1. mesto, Jaka pa je po 
izrednih šestih serijah z izidom 36 centimetrov premagal naj-
boljša konkurenta, indonezijskega in kitajskega tekmovalca. 
Jaka in trener Dušan sta si v letošnjem letu zadala cilj, da Jaka 
po letih 2007 in 2009 zopet osvoji prestižni naslov skupni 
zmagovalec svetovnega pokala. Naslednje tri tekme bodo juni-
ja v Nemčiji, septembra v Indoneziji ter oktobra v Turčiji. Od 
30. avgusta do 7. septembra bo v Srbiji evropsko prvenstvo, 
kjer bo naša reprezentanca branila naslov evropskih prvakov.

Gorenc zmagovalec na Tajskem

Jaka in Dušan Gorenc na Tajskem
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Andraž Sodja

Lesce – V torek zvečer so bili 
policisti obveščeni, da je v 
reko Savo pri kampu Šobec 
padel starejši Tržičan, ki ga je 
nato odnesla voda. Kot smo 
izvedeli na kraju dogodka, je 
ponesrečenca poskusil reši-
ti mimoidoči Jeseničan, a 
mu to zaradi močnega toka 
ni uspelo. Policisti so v kra-
tkem času organizirali iskal-
no in reševalno akcijo, v kate-
ri je sodelovalo 83 gasilcev iz 
PGD Bled, Lesce, Radovljica, 
Podnart, Mošnje, Lancovo, 
GARS Jesenice in reševalci 
Potapljaške reševalne službe 
Bled, ki so pregledali strugo 
in obrežje reke Save od kam-
pa Šobec do mostu na Lan-
covem, pri pregledovanju 
pa jim je pomagal tudi poli-
cijski helikopter. Kljub vse-
mu pa jim ponesrečenca ni 

uspelo najti, za kar naj bi bil 
po informacijah reševalcev 
verjetno kriv tudi močan tok. 

Iskalno akcijo so nadal-
jevali v sredo zjutraj, ko so 
potapljači in gasilci podro-
bno preiskovali obrežje, tol-
mune in obalo reke Save od 
Šobca proti mostu na Lanco-
vem, a kljub trudu pogreša-
nega niso našli. Pri iskanju 
so reševalcem pomagali tudi 
v hidroelektrarni Moste, kjer 
so z zaprtjem zapornic pos-
krbeli za znižanje gladine 
reke Save.

Nesreča naj bi se zgodila 
med sprehodom Tržičana s 
soprogo in hčerjo, ko naj bi 
nad strmim bregom nad Savo 
poskušal utrgati vejo bezga, 
pri tem pa mu je zdrsnilo in 
padel je v reko. Pri padcu naj 
bi si tudi poškodoval glavo.

Kot je včeraj povedal tis-
kovni predstavnik policij-
ske uprave Kranj Bojan 
Kos, bodo policisti nadalje-
vali iskanje v sklopu rednih 
delovnih nalog: »V priho-
dnjih dneh pa načrtujemo 
tudi novo večjo iskalno akci-
jo.« Po mnenju poznaval-
cev obstaja precej možnosti, 
da je ponesrečenca odneslo 
precej dlje, saj je bil tok reke 
tistega dne precej močan.

Tržičana odnesla Sava
Starejšega Tržičana, ki je v torek pri Šobcu padel v 
Savo, še vedno niso našli. 

Iskalna akcija za ponesrečenim Tržičanom je bila kljub 
trudu policistov, gasilcev in potapljačev neuspešna.

Samo Lesjak

Šenčur – V predvčerajšnji 
vaji Prostovoljnega gasilske-
ga društva Šenčur so g asi-
li požar v prvem nadstropju 
Mercatorjeve stavbe, iz kate-
re je bilo potrebno tudi reši-
ti in medicinsko oskrbeti 
ponesrečenca. Gasilsko-re-
ševalna akcija je potekala hit-
ro in brez večjih zapletov, po 
besedah občinskega gasil-
skega poveljnika Andreja 
Markuna pa tovrstne vaje 
pripomorejo k večji pripra-
vljenosti gasilcev za prime-
re, ko gre res kaj narobe, 
zato okoliščin ne prilagajajo 

vaji. Po končani vaji so druš-
tvu podelili tudi ček za tisoč 
evrov, zbranih v okviru Mer-
catorjevega dobrodelnega 
projekta Radi delamo dobro. 
»V imenu društva se iskre-
no zahvaljujem Mercatorju 
ter vsem donatorjem. Denar 
bomo smotrno namenili za 
nakup gasilske opreme,« je 
dejala predsednica društva 
Marinka Štirn. Da so gasil-
ci odlično pripravljeni, pa se 
je pokazalo že takoj po vaji, 
ko je zazvonil pravi alarm: 
v Šenčurju se je močno pre-
grela kotlovnica, situacijo pa 
so gasilci hitro rešili, tako da 
do požara ni prišlo.

Po vaji takoj v akcijo

Solidni usposobljenosti gasilcev PGD Šenčur je bil priča 
tudi župan Miro Kozelj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Zahodnih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp

Sobota, 10. maj
Od 9. do 19. ure

Nedelja, 11. maj
Od 9. do 18. ure
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Informacije: 
Turistično društvo Tržič, 
04 59 24 730, tdtrzic@siol.net, 
www.trzic.info in TPIC Tržič, 
04 59 71 536, informacije@trzic.si, 
www.trzic.si
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Meteorit Jezersko

Medijski pokrovitelji 
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Kranj – Kranjski policisti so v noči na četrtek na Kokrici pri 
Kranju želeli ustaviti avtomobil, v katerem se je peljal 30-letni 
Kranjčan. A ta se za policijske luči in sireno ni zmenil in je 
oddrvel vse do avtocestnega priključka pred Brnikom, kjer 
so ga vendarle ustavili. Voznik, bil je precej pijan, in njegovi 
sopotniki so se nato upirali tudi v policijskem postopku. 

Požvižgal se je na policiste

Simon Šubic

Kranj – Škofjeloški župan 
Miha Ješe se mora zaradi 
odpustitve nekdanjega vodje 
Medobčinskega inšpektora-
ta Škofja Loka Viktorja Mike-
ka zagovarjati na Okrajnem 
sodišču v Kranju. Mikek je 
namreč zoper župana vlo-
žil zasebno kazensko tožbo, 
pregon pa je kasneje prevze-
lo kranjsko državno tožilstvo, 
ki županu v obtožnem pred-
logu očita storitev dveh kaz-
nivih dejanj zlorabe položaja 
in kaznivega dejanja prepre-
čitve vrnitve na delo. Na tor-
kovem predobravnavnem 
naroku je Ješe krivdo kate-
gorično zanikal: »Absolutno 
nimam nič s temi zadevami. 
Vse zanikam.« 

Tožilstvo škofjeloškemu 
županu očita, da je zlorabil 
uradni položaj, ker je 5. janu-
arja 2012 na podlagi pritož-
be občana izdal sklep o uve-
dbi disciplinskega postop-
ka zoper Mikeka, ne da bi 
pred tem preveril resničnost 
navedb. Očita mu tudi nes-
poštovanje odločbe višjega 
delovnega in socialnega sodi-
šča, po kateri bi moral do kon-
ca leta 2012 Mikeku omogo-
čiti vrnitev na staro delovno 
mesto vodje inšpektorata, kot 
župan pa naj bi septembra 

2012 zlorabil uradni položaj 
tudi z reorganizacijo občin-
ske uprave, zaradi katere je 
Mikek ostal brez delovnega 
mesta, kar naj bi storil le zato, 
da mu ne bi bilo treba izvršiti 
pravnomočne sodbe sodišča. 

Ješetova zagovornica 
Mateja Likozar Rogelj je za 
novinarje povedala, da je 
župan disciplinski postopek 
moral uvesti, ker tako nalaga 
zakon, ko pa se nepravilna 
ravnanja niso izkazala, pa je 
postopek ustavil. Glede zapo-
slitve Mikeka nazaj na delov-
no mesto vodje inšpektorata 
je dejala, da ni bila izvedlji-
va, saj so Občine Škofja Loka, 

Gorenja vas-Poljane in Žiri 
skupen inšpektorat že prej 
zaradi racionalizacije ukini-
le. Reorganizacija občinske 
uprave je bila izvedena zara-
di racionalizacije in ne zato, 
da bi Mikeku odvzeli delo-
vno mesto, je še poudari-
la odvetnica in dodala, da je 
Mikek trenutno v postopku 
odpovedi delovnega razmer-
ja zaradi poslovnih razlogov. 
Nanjo se je sicer tudi prito-
žil, tako da čakajo na odloči-
tev sodišča, ki naj bi bila zna-
na še ta mesec.

Viktor Mikek se je maja 
2008 na Občini Škofja Loka 
zaposlil za nedoločen čas kot 

vodja medobčinskega inšpe-
ktorata Škofja Loka, avgus-
ta 2010 pa ga je škofjeloški 
župan trajno premestil na 
delovno mesto inšpektor, na 
kar se je Mikek pritožil. Po 
daljšem pravdanju je Mikek 
17. decembra 2012 na višjem 
delovnem in socialnem sodi-
šču v Ljubljani dosegel prav-
nomočno potrditev sodbe 
kranjskega delovnega sodiš-
ča, po kateri ga je bila Obči-
na Škofja Loka dolžna zapo-
sliti nazaj na delovno mes-
to vodje inšpektorata. Ker se 
to ni zgodilo, je Mikek, ki je 
menda magistriral s področ-
ja delovnih razmerij, kasne-
je loškemu okrajnemu sodiš-
ču predlagal izvršbo, po kate-
ri ga mora Občina zaposliti 
nazaj na staro delovno mesto 
in mu plačati vodstveni doda-
tek, v nasprotnem prime-
ru pa naj Občina plača 200 
tisoč evrov kazni, ki jo je mar-
ca letos tudi dejansko plačala. 

Mikek je novinarjem 
dejal, da so medobčinski 
inšpektorat ukinili le zato, 
da bi se ga znebili. »Hoteli 
so delati po domače, jaz pa 
sem delal skladno z zako-
nom. Na koncu so se odloči-
li, da se me znebijo tako, da 
ukinejo medobčinski inšpe-
ktorat,« je dejal. Sojenje se 
prične konec junija. 

Inšpektor ovadil župana
Na okrajnem sodišču v Kranju sodijo škofjeloškemu županu Mihu Ješetu zaradi domnevnih zlorab 
položaja in neupoštevanja sodne odločbe. 

Nekdanji vodja medobčinskega inšpektorata Škofja Loka 
Viktor Mikek se na vse pretege prizadeva, da bi ga znova 
zaposlili na delovno mesto, ki sploh ne obstaja več. In 
sodišče mu je pri tem pritrdilo ... 
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Poslovni glas

Simon Šubic

Kranj – Stečajni upravitelj 
Planike Andrej Marinc je 
za Gorenjski glas potrdil, da 
namerava v kratkem med 
upnike razdeliti še preosta-
lih 400 tisoč evrov unovčene 
stečajne mase in s tem kon-
čati stečajni postopek. »Ker 
sem se že nekajkrat zarekel, 
datuma konca stečaja Plani-
ke raje ne bom napovedoval. 
A prodana je bila praktično 
celotna stečajna masa, uspe-
lo mi je prodati celo zemlji-
šča, za katera nisem priča-
koval, da bom našel kupce. 
Načrt končne razdelitve je 
pripravljen in mislim, da jo 
bomo izvedli še do začetka 
dopustov,« je razložil. 

Stečaj nekdaj enega naj-
večjih proizvajalcev obutve v 
Evropi se je zavlekel predv-
sem zaradi dolgotrajne tož-
be z državo za neizplačano 
subvencijo v višini 1,4 mili-
jona evrov in tudi večletnega 
pravdanja stečajnega upra-
vitelja s srbsko družbo Pano-
nija trgovina, ki je tik pred 
stečajem od Planike kupila 
več nepremičnin v Srbiji, a 
kasneje plačala le polovico 
od 1,8 milijona evrov vredne 
kupnine. Pravdanje je sedaj 
končano, s Panonijo trgovi-
no je bila sklenjena porav-
nava, medtem ko je tožbo z 
državo Planika dobila, a se 
zaradi nje stečajna masa ni 
opomogla, saj so zgolj opra-
vili poravnavo državnih ter-
jatev do Planike. 

V stečaju Planike bodo 
tako upniki na koncu dobi-
li poplačanih med 14 in 15 

milijoni evrov oziroma med 
80 in 85 odstotki vseh pri-
javljenih terjatev, okoli 680 
nekdanjih zaposlenih pa je 
dobilo poplačane vse svo-
je terjatve v višini okoli 3,6 
milijona evrov, pojasnju-
je Marinc. Ločitveni upniki 
so dobili 2,3 milijona evrov, 
nezavarovani pa 6,2 milijo-
na evrov. 

Planika se je znašla v teža-
vah že leta 1995, ko je izgu-
bila posel. Tri leta kasneje je 
prvič pristala v stečaju, a so 
se pod vodstvom tedanjega 
direktorja Bojana Starma-
na izvlekli, tudi po zaslugi 
države, ki je podjetju poma-
gala z okoli osmimi milijoni 
evrov. Leta 2004 je podjet-
je znova zabredlo v finanč-
ne težave, zaradi katerih je 

dokončno končalo v steča-
ju. Za proizvodnjo v Kranju 
ni bilo zanimanja med kup-
ci in se je za vedno ustavila, 
medtem ko je Marinc proi-
zvodnjo v Turnišču in bla-
govno znamko leta 2005 
za približno dva milijona 
evrov prodal nemški skupi-
ni Meindl ter podjetnikoma 
Benjaminu Fugini in Marti-
nu Žilniku. Planika Turniš-
če z 220 zaposlenimi danes 
proizvaja vrhunsko speci-
alno obutev za zahtevnej-
še pohodnike in alpiniste, 
motoriste, gozdarje, voja-
ke ... in že ves čas posluje z 
dobičkom. Prodaja je v zad-
njih osmih letih s 14 milijo-
nov evrov narasla na dobrih 
22 milijonov evrov, devet-
deset odstotkov naročil pa 

jim priskrbi polovični last-
nik Meindl. 

Kranjski proizvodno-po-
slovni kompleks je stečaj-
ni upravitelj prodal po delih 
za skupaj okoli 4,5 milijona 
evrov. Po Marinčevih bese-
dah na območju kranjske 
Planike sedaj deluje okoli 
sto podjetij. Lani smo poro-
čali o napetih odnosih med 
novimi lastniki in stečaj-
nim upraviteljem zaradi 
zapletov okoli funkcional-
nih zemljišč in vodovodne-
ga omrežja. »To je sedaj že 
preteklost. Strasti so se pole-
gle, večina podjetij je plača-
la participacijo za nov vodo-
vod, nekatera pa tudi ne, 
tako da je Planika tam celo 
izgubila nekaj tisoč evrov,« 
je razložil Marinc. 

Stečaj Planike le pri koncu
Stečajni postopek kranjskega obutvenega podjetja Planika se slabih deset let po njegovi uvedbi  
(22. novembra 2004) vendarle končuje.

V stečaju Planike se kranjska proizvodnja ni ohranila, na njenem območju pa po besedah 
stečajnega upravitelja Andreja Marinca danes deluje okoli sto podjetij. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Število brez-
poselnih v Sloveniji se je 
od januarja do konca apri-
la zmanjšalo s 129.843 na 
123.636. Po podatkih minis-
trstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake mož-
nosti se je letos zaposlilo že 
okrog 28.300 ljudi, kar je za 
petino več kot v enakem lan-
skem obdobju. Velik porast 
zaposlovanja je bil že marca, 
ko se je zaposlilo kar 8500 
ljudi ali 37 odstotkov več kot 
v enakem lanskem mesecu; 

ugoden trend pa se je nada-
ljeval tudi aprila, ko se je 
zaposlilo 7624 ljudi. 

Podatki o gibanju števila 
brezposelnih kažejo na gos-
podarsko okrevanje, so prep-
ričani na ministrstvu, kjer pri-
čakujejo, da se bo tako nada-
ljevalo do konca leta in v nas-
lednjih letih. Držav ni sekre-
tar Dejan Levanič ob tem 
poudarja, da na večje zapos-
lovanje vplivajo ukrepi aktiv-
ne politike zaposlovanja in da 
interventni zakon za zaposlo-
vanje mladih, obsežnejši pro-
gram javnih del in program 

Zaposli.me že dajejo rezulta-
te. Aprila je bil objav ljen nov 
program javnih del za odpra-
vo posledic žleda in program 
spodbujanja zaposlovanja za 
odpravo posledic žleda (sko-
raj osemsto zaposlitev), maja 
pa načrtujejo še objavo pro-
grama Prvi izziv za zaposlo-
vanje mladih. Čeprav se brez-
poselnost jeseni vedno pove-
ča, na ministrstvu menijo, da 
bo letošnje leto prelomno na 
poti gospodarskega okrevan-
ja in da se bo brezposelnost 
prihodnje leto začela zniže-
vati.

Število brezposelnih se je 
zmanjšalo za šest tisoč

www.triglav.si
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»Če bi delali obratno in 
všečno na račun dobička, bi 
bil sicer ta koeficient ugo-
den, vendar pa bi šlo za tek 
na kratke proge,« je pouda-
ril Luskovec in opozoril na 
konstantno rast kosmatega 
denarnega toka iz poslova-
nja (EBITDA) od leta 2010 
naprej, lanski pa znaša 13,8 
milijona evrov.

V posodobitev in nadgra-
dnjo elektrodistribucijskega 
omrežja bodo letos namenili 
11,5 milijona evrov (lani 9,8 
milijona evrov). »Trenutno 
se pogajamo še z bankami, in 
če bomo prišli do ugodnega 
financiranja, bomo mogoče 
letošnji plan investicij uspe-
li povečati še za 2,6 milijo-
na evrov,« je dejal Luskovec 
in ponosno poudaril, da ima 
Elektro Gorenjska kar šest-
deset odstotkov omrežja v 
podzemni kabelski izved-
bi: »Tukaj daleč prednjači-
mo pred drugimi slovenski-
mi distribucijskimi podjetji 
in smo npr. povsem primer-
ljivi s Kelagom iz sosednje 
Avstrije.« O kakovosti oskr-
be z električno energijo pri-
čajo tudi mednarodno pri-
merljivi kazalci o nenačrto-
vanih prekinitvah (SAIDI), 
kjer so po izpadih električne 
oskrbe zaradi lastnih vzro-
kov precej pod mejo, ki jo 
določa Agencija za energijo.

Tudi zaradi velikega deleža 
omrežja pod zemljo je v feb-
ruarskem žledolomu nasta-
lo na distribucijskem omre-
žju Elektra Gorenjske raz-
meroma malo škode. Še ved-
no je nastalo za 2,6 milijona 
evrov škode, stroški urgen-
tne odprave okvar v prvih 
dveh tednih pa so znašali 

kar 1,2 milijona evrov. Letos 
bo za odpravo posledic žle-
doloma namenjeno 1,3 mili-
jona evrov, nameravajo pa 
zgraditi 22 kilometrov dalj-
novodnih podzemnih kabel-
skih povezav, ki so bile feb-
ruarja popolnoma uničene. 
Že v zadnjih dveh mesecih 
so jih zgradili dobrih osem 
kilometrov, največ – 5,5 kilo-
metra – na območju Kokre 
in Jezerskega. V primeru, da 
bodo pridobili dodatna sred-
stva, pa bodo delež kabelske-
ga omrežja še dodatno pove-
čali. 

Poleg sanacije bo potekal 
tudi reden investicijski načrt, 
predvsem nadaljevanje pro-
jekta izgradnje 110-kilovol-
tne daljnovodne povezave 
med Bohinjem in Železniki, 
ki bo predvidoma dokonča-
na do konca leta 2015. Pristo-
pajo tudi k pospešeni zame-
njavi merilne opreme z nap-
rednimi interoperabilnimi 
števci. Letos bodo zamenjali 
7000 števcev, ki bodo omo-
gočali tudi daljinsko odčita-
vanje podatkov. 

Zaradi novega energetske-
ga zakona si bodo po bese-
dah Bojana Luskovca v Elek-
tru Gorenjska letos intenzi-
vno prizadevali za pridobi-
tev lastne koncesije za opra-
vljanje dejavnosti gospodar-
ske javne službe sistemske-
ga operaterja distribucij-
skega omrežja na regional-
nem nivoju. Ta bi po njego-
vih besedah prinesla kori-
sti tako lokalnemu okolju 
kot tudi sami družbi, ki bi 
privarčevala najmanj 400 
tisoč evrov, ki jih sedaj letno 
namenja sistemskemu ope-
raterju – družbi SODO, tudi 
likvidnostno bi lažje poslo-
vali.  

Ves dobiček (žal)  
za dividende
�1. stran
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V Minoritskem 
samostanu na Ptuju bodo 
v četrtek odprli 25. držav-
no razstavo Dobrote sloven-
skih kmetij, v okviru katere 
je potekalo ocenjevanje v tri-
najstih skupinah prehran-
skih izdelkov in še ocenje-
vanje embalaže. Kmetije iz 
Slovenije pa tudi iz sosednje 
Hrvaške in z avstrijske Koro-
ške so za ocenjevanje prija-
vile 1230 izdelkov, od tega 
iz Gorenjske 122. Rezultati 
ocenjevanja za večino sku-
pin izdelkov so že znani, v 
naslednjih dneh bodo še za 
krušne in mlečne izdelke. 

Žganje in  sokovi

Gorenjski ponudniki 
kmečkih dobrot so se tudi 
letos izkazali, še posebej 
»žganjarji«. Barbara in Ingo 
Robič iz Gozda - Martulj-
ka bosta na razstavi prejela 
zlato priznanje za Gvažar-
jev jabolčn žgane, brinovc in 
hruškovc, srebrno za slivov-
ko in bronasto za tepkovc in 
viljamovko, Leopold Poga-
čar iz Zasipa zlato za »ruše-
vje liker« in medeno robido, 
srebrno za višnjev liker in 
encijan ter bronasto za žga-
nje iz tepk, kmetija Princ s 
Hudega pri Tržiču zlato za 
sadjevec, medeno žganje in 
viljamovko, srebrno za sli-
vovko in borovničevec ter 
bronasto za češnjevo žgan-
je, hruškovo žganje in brin-
jevec. Miha Primožič iz Čab-
rač bo prejel zlato priznan-
je za pšenično žganje, srebr-
no za tepkovo žganje, Jože 
Čadež iz Loga nad Škofjo 
Loko zlato za domači brinje-
vec in domači sadjevec, Jože 
Bešter iz Rovt pri Podnartu 
srebrno za Markovo žganje, 
Ambrož Rakovec iz Bašlja 
srebrno za domači sadjevec, 
Janez Markuta iz Čadovelj 
srebrno za domače jabolčno 
žganje, Janez Kožuh s Sve-
tega Florijana nad Škofjo 
Loko srebrno za hruškovec 

in bronasto za tepkovec, Sil-
vo Bogataj iz Kladja brona-
sto za hruškovo žganje in 
brinjevec, Janko Trebušak 
z Žubejevega pri Kamniku 
bronasto za sadno žganje iz 
ekološke pridelave ter Anton 
in Bernarda Skok iz Loke pri 
Mengšu bronasto za hruš-
kovo žganje.

Na ocenjevanju sokov so 
se z jabolčnim sokom izka-
zali trije gorenjski sadjarji: 
Romana in Vinko Kimovec 
iz Bukovice pri Vodicah ter 
Janez Markuta iz Čadovelj 
bodo dobili zlato priznanje, 
Matej Megušar iz Stare Loke 
pa srebrno. 

Mesnine in olje

Poglejmo še rezultate oce-
njevanja mesnih izdelkov! 
Tone Košir iz Žirovskega 
Vrha bo dobil zlato prizna-
nje za domači svinjski šink, 
Marko Dolenc iz Predoselj 
zlato za klobaso za kuhanje 
ter bronasto za suho salamo 
in za suho klobaso, Tomaž 
Ažman s Suhe pri Predos-
ljah bronasto za suho sala-
mo in Jože Goličič iz Reteč 
pri Škofji Loki bronasto za 
klobaso za kuhanje. Zanimi-
vo: gorenjski kmetje tokrat 
sodelujejo na razstavi tudi 

z olji. Janez Zaverl iz Med-
na in Blaž Koželj iz Vodic 
bosta prejela zlato priznan-
je za hladno stiskano olje iz 
oljne ogrščice, Petra Krivic 
z Zgoše srebrno za doma-
če konop ljino olje, Tomis-
lav Nastran iz Radomelj sre-
brno za hladno stiskano olje 
oljne ogrščice in za konop-
ljino olje ter Janko Jeglič iz 
Podbrezij srebrno za Mati-
jovčevo repco.

Konzervirane vrtnine

Na ocenjevanju konzervi-
ranih vrtnin sta od gorenj-
skih kmetov dosegla najviš-
je možno število točk (dvaj-
set) in s tem prejela tudi zla-
to priznanje Štefan Gorjanc 
iz Mavčič in Klemen Jarc iz 
Voklega, oba za kislo repo, 
Jarc je bil ob tem »srebrn« še 
s kislim zeljem. Igor Boga-
taj s Fužin bo dobil zlato pri-
znanje za kislo repo, Franc 
Šipec iz Češnjevka zlato za 
kislo zelje v glavah in srebr-
no za kislo zelje, Jože Bob-
nar iz Vogelj zlato za kislo 
repo in srebrno za kislo zelje, 
Jožica Logar iz Vogelj srebr-
no za kisle kumarice in bro-
nasto za mešano zelenjavo v 
kisu, Miha Rojnič iz Dom-
žal srebrno za vložene divje 

šparglje, Marko Miklavčič iz 
Suše pa bronasto priznanje 
za mešano solato.

Marmelade in suho sadje

In kdo na Gorenjskem 
ima po oceni strokovne 
komisije najboljšo marme-
lado? Robert Golc s Spodnje-
ga Brnika si je prislužil naj-
večje možno število točk in s 
tem zlato priznanje za jago-
dno marmelado, poleg njega 
bodo zlata priznanja preje-
li še Andreja Bogataj s Spod-
njega Brnika za marmelado, 
Dragica Štirn s Suhe pri Pre-
dosljah za dietni džem, Janez 
Kožuh s Svetega Florijana 
nad Škofjo Loko za ribezo-
vo marmelado in Janez Mar-
kuta iz Čadovelj za jagodno 
marmelado. Franci Jenko iz 
Hraš pri Smledniku bo dobil 
srebrno priznanje za slivovo 
marmelado ter bronasto za 
jagodni in češpljev džem. Na 
ocenjevanju suhega sadja je 
Ivo Potočnik iz Rovt pri Pod-
nartu dobil zlato priznanje 
za hrušove krhlje in za suha 
Jabolka, Janez Markuta iz 
Čadovelj zlato za suhe hruš-
ke in bronasto za suhe jabolč-
ne krhlje, Janko Jeglič iz Pod-
brezij pa zlato za suho sadje 
hruške viljamovke.

Najvišja ocena za kislo repo 
in jagodno marmelado
Štefan Gorjanc iz Mavčič in Klemen Jarc iz Voklega sta na ocenjevanju za razstavo Dobrote slovenskih 
kmetij prejela najvišje možno število točk (dvajset) za kislo repo, Robert Golc s Spodnjega Brnika pa za 
jagodno marmelado.

Številne gorenjske kmečke gospodinje še pečejo kruh v krušni peči, nekatere kakovost 
vsako leto »preverjajo« tudi na ocenjevanju za državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih agenci-
je za kmetijske trge in raz-
voj podeželja so mlekarne 
marca za mleko, do stavljeno 
v mlekarno, s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin plačale v pov-
prečju 36,84 evra za sto kilo-
gramov, kar je bilo za 15 cen-
tov ali za 0,41 odstotka manj 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,23 

odstotka maščobe in 3,36 
odstotka beljakovin, je bila 
povprečna dejanska odku-
pna cena 38,96 evra in je 
bila za 24 centov ali za 0,61 
odstotka nižja kot februar-
ja. Odkupovalci so za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin pla-
čali povprečno 32,75 evra za 
sto kilogramov, cena, izraču-
nana glede na vsebnost maš-
čob in beljakovin v mleku, pa 
je znašala 36,99 evra. 

Odkupne cene mleka  
se že znižujejo

Podreča – Društvo Sorško polje bo v sodelovanju s krajevni-
mi skupnostmi Sorškega polja, občinami Kranj, Medvode in 
Škofja Loka ter kmetijo Jamnik pripravilo naslednjo soboto, 17. 
maja, na Jamnikovi kmetiji na Podreči prireditev Dan prosa na 
Sorškem polju. Ob 11. uri bodo na Jamnikovi njivi predstavili 
setev prosa, ob 13. uri bo predavanje Darje Kocjan Ačko o pri-
delavi in uporabi prosa, ob 15. uri pa bo vrata odprla ekološka 
tržnica, na kateri bodo ekološki kmetje ponudili letošnje naj-
zgodnejše pridelke, zelenjavo, žita, mlevske izdelke, mesnine 
in še kaj. Domačini bodo obujali spomine na pridelovanje in 
uporabo prosa oz. prosene kaše (»ušena«), ki je bila nekdaj 
vsakdanja hrana prebivalcev na Sorškem polju. Obiskovalci 
bodo na stojnicah lahko poskusili jedi, kot so mlečna kaša, 
rašovna in medla. 

Dan prosa na Sorškem polju

Brdo pri Lukovici – Čebelarska zveza Slovenije bo jutri, v 
soboto, pripravila v osnovni šoli v Velikih Laščah 37. državno 
srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev. Za tekmovanje se 
je prijavilo 475 mladih iz 89 osnovnih in srednjih šol ter iz 
čebelarskih društev, ki se bodo v različnih težavnostnih sto-
pnjah pomerili v teoretičnem znanju s področja čebelarstva in 
v prepoznavanju medovitih rastlin. Na sklepni prireditvi bodo 
razglasili najboljše ekipe, hkrati pa tudi zmagovalce natečaja 
za najlepšo poslikavo panjske končnice.

Prijavljenih blizu petsto mladih čebelarjev

Kranj – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo ras-
tlin je včeraj začela spomladansko akcijo cepljenje lisic proti 
steklini, ki bo predvidoma trajala do konca junija. Vabe bodo 
po celotnem ozemlju države z višine tristo metrov odlaga-
la letala, ki bodo vzletala z letališč Brnik, Portorož, Murska 
Sobota in Novo mesto, po potrebi pa tudi z letališč v Celju, 
Slovenj Gradcu in v Lescah. Vabe bodo tokrat prvič opremljene 
z vidnim opozorilom v slovenskem jeziku. Pomembno je zlasti 
opozorilo, da naj se jih ljudje ne dotikajo.

Spomladansko cepljenje lisic proti steklini

Odkupna cena (v EUR/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka maš-
čobe in 3,15 odstotka beljakovin (standard) in glede na dejan-
sko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska) 

Mesec Cena mlekarn:  Cena odkupovalcev:
 *standard  *dejanska      *standard *dejanska

Januar 2013  30,82   32,48  26,71  30,76

December 2013  36,23  38,36  31,06  36,12

Januar 2014 36,75  38,87 32,61 37,22

Februar 2014 36,99  39,20 32,69 37,29

Marec 2014 36,84 38,96 32,75 36,99
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V Ekolu zbirate in obdelu-
jete nevarne odpadke. Za 
kakšne nevarne odpadke 
pravzaprav gre? 

»Najprej naj povem, da pri 
nas zbiramo nenevarne in 
nevarne odpadke. Iztroše-
ni izdelki namreč postanejo 
nevarni odpadki šele po nji-
hovi uporabi. Med nenevar-
ne odpadke sodijo na primer 
odpadna jedilna olja iz naših 
kuhinj, med nevarne pa deni-
mo izrabljene baterije iz dal-
jinskih upravljalnikov, pa tudi 
z oljem ali barvo prepojena 
krpa, ki je ne smemo odvre-
či v zabojnik med organske 
odpadke. Tudi ko zapeljete 
svoje vozilo iz servisa, ver-
jetno ne razmišljate, kaj se 
s zgodi z odpadnim motor-
nim oljem, iztrošenim oljnim 
filtrom ali naoljeno krpo, ki 
jo je pri delu na našem vozi-
lu uporabil mehanik. A dela-
vnica, v kateri ste vozilo ser-
visirali, mora poskrbeti tako 
za primerno skladiščenje kot 
tudi za odvoz teh okolju in lju-
dem nevarnih odpadnih sno-
vi. Podobno je z bencinskimi 
servisi, kamor ljudje odvaža-
mo iztrošene svinčene aku-
mulatorje in druge vrste bate-
rij, ki jih uporabljamo doma. 
Ti izdelki v trenutku izrabe 
sodijo v kategorijo nevarnih 
odpadkov, Ekol pa poskrbi za 
to, da jih iz okolja odstrani na 
ustrezen in zakonsko predpi-
san način. Poleg izrabljenih 
olj pri povzročiteljih zbiramo 
še emulzije, topila in zaoljeno 
vodo, mastne krpe, zaoljeno 
embalažo, oljne filtre, absor-
bente, onesnažene kovinske 
sode, akumulatorje, baterije, 
mulje, odpadne dele vozil in 
druge nevarne odpadke. Zbi-
ramo tudi industrijske odpad-
ke, kot so topila, barve, laki, 
voski in maščobe.« 

Kako te nevarne odpadke 
obdelate? 

»Obdelava pri nas pome-
ni postopke prelitja tekočih 
odpadkov v ustrezne zaščit-
ne posode, odcejanje, čišče-
nje onesnažene embalaže ali 
pa sortiranje odpadnih bate-
rij, krp in podobno. Vse zbra-
ne nevarne odpadke, neob-
delane in obdelane, začasno 
ustrezno skladiščimo v naših 
prostorih na Lazah, ko pa so 
količine zadostne, jih organi-
zirano odvažamo pooblašče-
nim podjetjem v nadaljnjo pre-
delavo ali uničenje. Pred pre-
dajo pooblaščenim podjet-
jem obdelamo približno pe-
tino vseh zbranih odpadkov.«

Koliko ton nevarnih odpad-
kov ste obdelali v lanskem 
letu? 

V letu 2013 sta družbi Ekol 
in Ekorel prevzeli okoli 10 
tisoč ton odpadkov, od tega 
jih obdelali okoli 2 tisoč ton. 

Na vašem naslovu delujeta 
dve podjetji – Ekol in Eko-
rel. Zakaj? 

»Družbi Ekol in Ekorel že 
dlje časa opravljata dejavnost 
zbiranja in obdelave nevar-
nih in nenevarnih odpadkov. 
Ekol, ustanovljen leta 1991, 
deluje na lokaciji Laze v Stra-
žišču že od leta 2004, njego-
va dejavnost pa je zbiranje, 
sortiranje in obdelava teko-
čih in trdnih odpadkov. Eko-
rel je bil v letu 2006 registriran 
za organiziran odvoz odpad-
kov pooblaščenim podjetjem 
v sežig ali nadaljnjo predela-
vo. Prevoze Ekorel izvaja s 
posebnimi vozili in skladno z 
določili ADR ter zanje pridobi-
va ustrezna dovoljenja. Tako 
nam na primer ARSO izda-
ja dovoljenja za prevoz v roku 
štirih mesecev po oddaji vlo-
ge, o nameravanem prevozu 
pa moramo tri dni prej obves-
titi tudi tri pristojna ministrstva. 
Prevoz nevarnih odpadkov je 
natančno evidentiran, nadzo-
rovan, zavarovan in tudi ter-
minsko dogovorjen s prevze-
mnikom teh odpadkov v tuji-
ni. Skratka, kar precej časa 
posvečamo tudi urejanju 
dokumentacije in pridobivan-
ju vseh potrebnih dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti.«

V letu 2012 ste ARSO zapro-
sili za izdajo okoljevarstve-
nega dovoljenja za obde-
lavo nevarnih odpadkov za 
novo napravo, za katero ste 
okoljevarstveno soglasje 
pridobili že v letu 2011. Za 
kakšno napravo sploh gre? 

»V Ekorelu smo na podlagi 
pridobljenega soglasja avgu-
sta 2011 na ARSO v januarju 

2012 podali vlogo za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljen-
ja. Kupiti nameravamo nam-
reč preizkušeno in tehnološ-
ko izpopolnjeno IPPC napra-
vo, ki na ekološki način omo-
goča nizkotemperaturno fizi-
kalno kemijsko obdelavo 
odpadkov. Tako bi del teko-
čih in trdnih nevarnih odpad-
kov, ki jih sprejmemo pri nas, 
obdelali s postopki centrifugi-
ranja in elektrokoagulacije ter 
tako ločili vodo od mineralnih 
olj, s filtrsko stiskalnico pa 
dehidrirali industrijske mulje 
in jih zatem odpeljali v nadalj-
njo predelavo v tujino. Z nje-
nim delovanjem bi tako pred-
vsem zmanjšali tudi negativni 
vpliv na okolje, ne pa ga pove-
čali.«

Zakaj povečujete količi-
ne in obdelavo nevarnih 
odpadkov v Lazah?

»Naj povem, da v Lazah nika-
kor ne povečujemo količine 
sprejetih nevarnih odpadkov, 
v prihodnje želimo le večji del 
sprejetih odpadkov obdelati 
pri nas, in to na ekološki način, 
kot to izvajajo povsod po Evro-
pi. Še vedno govorimo o isti let-
ni količini zbranih ali sprejetih 
odpadkov, le da bi zdaj name-
sto dva tisoč ton letno obdela-
li 7500 ton odpadkov. To smo 
tudi navedli v vlogi za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja, 
za katerega smo zaprosili. Vse 
sprejete in sortirane količine 
odpadkov smo doslej v celoti 
izvozili, z izjemo nekaterih, za 
katere obstaja predelava v Slo-
veniji. To so na primer izrabljeni 
svinčevi akumulatorji, ki jih pre-
vzema in predeluje TAB Meži-
ca. Druge baterije prevzamejo 
v Franciji, glavnino odpadkov 
pa odpeljemo na predelavo v 
Avstrijo in Nemčijo.«

Zakaj tak odpor prebivalcev 
Stražišča proti tej napravi? 

»V začetku letošnjega mar-
ca sta v javnost prišli dve 

dezinformaciji: prva, da kupu-
jemo napravo za sežiganje 
nevarnih odpadkov, in dru-
ga, da bomo povečali dnevno 
obdelavo na tristo ton odpad-
kov dnevno. To je zlasti v Stra-
žišču med občani povzročilo 
pravo ogorčenje, čeprav ne 
drži ne eno ne drugo. V poja-
snilo naj povem, da je ARSO 
v javnem naznanilu, ki ga je 
objavil na svoji spletni strani 
12. februarja 2014, dolžan po 
zakonu v ta dokument zapisa-
ti največjo proizvodno zmoglji-
vost naprave, ki v našem pri-
meru znaša 292 ton dnevno, 
ne pa tudi, da je Ekorel zapro-
sil za obdelavo 48 ton odpad-
kov dnevno. Žal je tudi to pov-
zročilo precej zmede in napa-
čnih interpretacij, čeprav je 
pri izdaji tovrstnih dovoljenj pri 
ARSO v vseh primerih to ustal-
jena praksa. Potem se je govo-
rilo, da podjetje s tako kapaci-
teto naprave lahko samovolj-
no poveča količino obdelanih 
odpadkov, kar je nesmisel. 
Skladno s pridobljenim dovo-
ljenjem letno nikakor ne sme-
mo preseči količin, na kate-
re se dovoljenje nanaša, torej 
v našem primeru malo manj 
kot deset tisoč ton letno, saj 
nas skrbno spremljajo ustre-
zne institucije, pa tudi inšpe-
kcijska služba. Če bi Ekorel 
želel povečati količino spre-
jetih odpadkov, bi moral za to 
pridobiti pri ARSO ustrezno 
soglasje, sicer bi tvegal izje-
mno visoke kazni, ki znašajo 
tudi po 75 tisoč evrov. Dezin-
formacijo so zatem povzroči-
le tudi govorice, da bo zara-
di te nove naprave ter nami-
šljenih večjih količin spreje-
tih odpadkov tudi prevozov 
in odvozov odpadkov v Lazah 
več, kar nikakor ni res. Napra-
va, ki jo želimo kupiti, bo obra-
tovala določeno število ur le 
nekaj dni v tednu, vsekakor 
pa je njen nakup že z obdela-
vo navedene količine odpad-
kov ekonomsko upravičen. 
Obdelavo takih odpadkov v 
tujini namreč Slovenci izjem-
no drago plačujemo, še več, 
energijo, ki jo ustvarjajo naši 
odpadki, potem ob uvozu pla-
čamo še enkrat. Kar se prob-
lematike prometa tiče, se tudi 
mi strinjamo s pobudo, da bi 
morali do industrijske cone 
Laze zagotoviti ustrezen, 
ločen dovoz, saj zdaj obsto-
ječe lokalne ceste uporablja-
jo tako podjetja kot občani, 
vse to pa povzroča obreme-
njenost cest v Stražišču. A tu 
je na potezi že Mestna Obči-
na Kranj, ki je odgovorna za 

ureditev lokalne cestne infra-
strukture.« 

Kje naj bi ta nova naprava 
obratovala?

»Naprava za obdelavo 
odpadnih olj in muljev naj bi 
stala v notranjem, zaprtem 
prostoru, v katerem je tre-
nutno naš najemnik z meha-
nično delavnico. Naprava 
ne povzroča nikakršnih emi-
sij snovi v vodo ali izpustov 
v zrak ter ne povzroča hru-
pa. Nastale odpadne indu-
strijske vode bomo odvaža-
li v centralno čistilno napra-
vo Domžale-Kamnik, odpa-
dna olja in mulje pa še nap-
rej v tujino. Te odpadke že 
zdaj prehodno skladiščimo v 
enem od dveh zaprtih sosed-
njih prostorov ter na utrjenih 
in ustrezno zavarovanih povr-
šinah. Poskusno obratovanje 
naprave naj bi pred zagonom 
potekalo pol leta, ogled pote-
ka obdelave pa bomo omo-
gočili tudi krajanom in drugi 
zainteresirani javnosti, da se 
bo lahko prepričala, da eko-
loško ustreza visokim stan-
dardom varovanja okolja.« 

Zakaj so ravno vas razgla-
sili za glavnega onesnaže-
valca v coni? Kako boste v 
industrijski coni Laze rešili 
problem komunalne infra-
strukture?

»Kar na začetku naj vam 
povem, da Ekorel in Ekol nis-
ta onesnaževalca okolja, in to 
bomo tudi dokazali. Kar se tiče 
komunalne infrastrukture – res 
je, v industrijski coni Laze se od 
njenega nastanka ni prav nič 
spremenilo, čeprav bi morala 
občina poskrbeti za to že pred 
desetletjem. Vsi v coni imamo 
zaradi tega težave ali doda-
tne stroške. Kot veste, je vir 
preskrbe z vodo na lokaciji v 
Lazah javni vodovod. Poglejte, 
v Ekolu in Ekorelu vode za teh-
nološke potrebe ne uporablja-
mo, razen za čiščenje opreme 
in prostorov. Sanitarno fekal-
ne vode so pri nas speljane v 
nepropustno greznico, vode 
od čiščenja opreme in prosto-
rov pa v zaprt zbirni bazen, od 
koder jih odvažamo na čistilno 
napravo. Padavinska voda je iz 
manipulativnih površin na naši 

lokaciji kanalizirana in speljana 
preko dveh lovilcev olj v potok 
Tičnico, redni inšpekcijski pre-
gledi pa dokazujejo, da para-
metri obremenjevanja ustreza-
jo mejnim vrednostim za iztok 
v vodotok. Zaradi naše dejav-
nosti tveganj za podtalnico ni, 
prav tako ne vplivov na površin-
ske vode ali na morebitno pos-
labšanje kvalitete pitne vode. 
Smo pa tudi mi izjemno zaskr-
bljeni, od kod na tem območ-
ju tako onesnaženje okolja, ki 
so ga leta spremljali in eviden-
tirali domačini v Stražišču. Zla-
sti je največ govora o onesna-
ženem bližnjem potoku Žabni-
ca. Posnetki krajanov so groz-
ljivi, zato je treba takoj najti one-
snaževalca ter vire onesnaže-
vanja. Tudi mi želimo stvarem 
priti do dna in bomo o ugotovi-
tvah s terena poročali na skup-
nem sestanku, ki je pri županu 
predviden 15. maja. Takrat naj 
bi podjetjem iz cone in predsta-
vnikom Civilne iniciative Straži-
šče občina predstavila pros-
torske načrte za vzpostavitev 
komunalne infrastrukture ter 
termine izvedbe gradnje. Na 
sestanku, ki je na našo pobu-
do potekal na občini 19. mar-
ca, smo že sprožili vrsto vpra-
šanj, med drugimi tudi glede 
sporne deponije oziroma sta-
rega smetišča, ki je že desetle-
tja lučaj stran za našo cono. Kot 
smo izvedeli pri starejših kraja-
nih Stražišča, so v sedemde-
setih in osemdesetih letih v 
ilovnate jame nekatera podje-
tja neustrezno odlagala vrsto 
nevarnih odpadkov, med nji-
mi tudi take, ki močno obre-
menjujejo okolje, kot so sodi z 
odpadnim oljem, gume, bale 
z ostanki krojenega usnja in 
podobno. Tudi mi že zbiramo 
podatke, analiziramo vzorce 
vode iz onesnaženega poto-
ka ter fotografiramo okoliške 
terene. Želimo si, da se pro-
blematika onesnaževanja in 
komunalne infrastrukture reši 
čim prej, zato bomo pri obeh 
projektih aktivno in tvorno 
sodelovali. Pri iskanju ones-
naževalcev bomo v celoti pod-
prli krajane, pri gradnji komu-
nalne infrastrukture pa Mest-
no Občino Kranj, saj je skrajni 
čas, da se v korist vseh nas ta 
problematika dokončno reši.« 

Ekol in Ekorel z načrti za še 
čistejše okolje 
Z organiziranim in nadzorovanim zbiranjem ter obdelavo nevarnih odpadkov se v Sloveniji ukvarjajo številna podjetja, med prvimi pa je pri 
nas začel to dejavnost izvajati kranjski Ekol. Odpadke, ki nastajajo v mehaničnih delavnicah, na bencinskih servisih ter v industriji, danes 
Ekol prevzema že na več kot sedemsto odjemnih mestih po Sloveniji, jih obdela, sortira, začasno skladišči ter odvaža v končno predelavo 
pooblaščenim odjemalcem v tujino. O tem, zakaj prebivalci Stražišča menijo, da podjetje onesnažuje okolje v industrijski coni Laze ter hkrati 
širi dejavnost obdelave nevarnih odpadkov, smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Ekorel Samom Krčem.

EKOL, d. o. o. / EKOREL, d. o. o.  
Laze 18a, 4000 Kranj                 www.ekol.si

Samo Krč, direktor podjetja Ekol in Ekorel
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Poštna banka Slovenije posluje prek naj-
širše in strankam najbolj dostopne mreže 
pošt. Teh je v Sloveniji skoraj petsto. 
Poslovanje z osebnim računom, varčevanje 
in najem kredita so vam v gosti mreži pošt 
vedno na dosegu roke.

Kje najdemo enote PBS?
Bančne storitve Poštne banke Slovenije, ki 
jih v svojem kraju zadnje čase bralci morda 
pogrešajo, lahko uredijo ugodno, varno in 
hitro na najbližji pošti. Okenca naših bančnih 
storitev so najdostopnejša in omogočajo 
široko razpoložljivost storitev. Poslovanje 
z osebnim računom, varčevanje in najem 
kredita so v gosti mreži pošt tako vedno na 
dosegu roke.

Mobilne poslovalnice PBS sežejo dlje od 
poštnih enot
Res je. Vsem, ki poslovalnice težje obiščejo ali 
pa si želijo več zasebnosti, naše storitve pripe-
ljemo bliže. Mobilni bančni svetovalci lahko 
stranke obiščemo na domu, v pisarni ali kjer-
koli drugje. Prijazno svetujemo, odgovorimo 
na vprašanja ter opravimo tudi negotovinske 
bančne storitve. V Poštni banki Slovenije je 
enajst mobilnih bančnih svetovalcev in pokri-
vamo celotno Slovenijo. Svetovanje mobilnih 
bančnih svetovalcev je brezplačno.
Strankam omogočamo tudi poslovanje prek 
elektronske banke PBS.net in mobilne banke 
mPBS.net. 

Kakšne ugodnosti ponujate strankam?
Za nove imetnike osebnih računov s kartico 
smo tudi v letošnjem letu pripravili paket 
ugodnosti NOV ZAČETEK, ki prinaša vrsto 
ugodnosti.

Matevž Hostar, mobilni bančni svetovalec 
PBS za območje Gorenjske: »Naš namen je 
strankam omogočati tako dostopnost do enot 
banke kot tudi do enostavnega opravljanja 
bančnih storitev. Glede na odzive komitentov, 
ki jih spremljamo že vrsto let, vemo, da jim 
veliko pomeni, da lahko osebno pridejo na 
enoto, povprašajo po storitvah, dobijo odgo-
vore na vprašanja in se na podlagi tega tudi 
laže odločijo za posamezno bančno storitev.«

Več informacij na:
080 80 58
www.pbs.si
info@pbs.si O
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Jasna Paladin

Mengeš – Biofarmacevtika 
je v Leku strateškega pome-
na postala že v 90. letih prej-
šnjega stoletja, skokovit raz-
voj pa beležijo od leta 2002, 
ko so ustanovili enoto Bio-
farmacevtika, ki ima danes 
na lokaciji v Mengšu že šti-
ri obrate – dva razvojna in 
dva proizvodna ter že več 
kot dvesto zaposlenih, viso-
ko izobraženih strokovnja-
kov večinoma iz Slovenije.

Družba Novartis je dos-
lej v Biofarmacevtiko Men-
geš, ki je sicer del Novartiso-
ve divizije Sandoz in je edini 
biofarmacevtski obrat v Slo-
veniji, vložila že več kot šest-
deset milijonov evrov, saj 
se zaveda, da bodo biološka 
zdravila v prihodnje v sveto-
vni farmacevtski industriji 
igrala ključno vlogo. Še zlas-
ti področje tako imenovanih 
podobnih bioloških zdra-
vil, ki jih je vsebinsko mogo-
če primerjati z generičnimi 

zdravili pri klasičnih zdravi-
lih. Prav ta razvijajo v San-
dozu, kjer so s 54-odstot-
nim tržnim deležem že pre-
vzeli vodilni položaj v sve-
tu podobnih bioloških zdra-
vil, obseg prodaje v zadnjih 
petih letih pa so povečali za 
skoraj polovico. Kot je na t. 
i. Dnevu biofarmacevtike v 
mengeškem Leku v torek, 6. 
maja, novinarjem med dru-
gim pojasnilo vodstvo Leka 

in Biofarmacevtike Mengeš, 
biološka zdravila v zdravstvu 
predstavljajo pravo revoluci-
jo pri zdravljenju zahtevnih 
bolezni, kot so različne vrste 
raka, artritis, luskavica, mot-
nje rasti  »Poraba biološ-
kih zdravil v svetu raste pre-
cej hitreje kot poraba klasič-
nih zdravil, in če je bil delež 
bioloških zdravil v zdravs-
tvu leta 2008 približno dvaj-
setodstoten, bo leta 2018 

predvidoma že presegel tri-
deset odstotkov vseh zdra-
vil. Med desetimi najbolje 
prodajanimi zdravili v svetu 
je bilo lani kar sedem biolo-
ških zdravil, vse to pa kaže 
na njihovo izjemno pomem-
bnost. In zelo nas veseli, da 
dosežki, ki krojijo sam sve-
tovni vrh, nastajajo tudi v 
tako majhnem okolju, kakr-
šno je slovensko. V Biofar-
macevtiki Mengeš namreč 
razvijamo celične kulture, 
ki so podlaga razvoja podob-
nih bioloških zdravil v celot-
ni skupini Sandoz,« je med 
drugim povedal predsednik 
uprave Leka mag. Vojmir 
Urlep.

Sandoz globalno trži tri 
podobna biološka zdravi-
la: filgrastim, epoetin alfa in 
somatropin. Kot so v torek, 6. 
maja, predstavili na t. i. Dnevu 
biofarmacevtike, v Biofarma-
cevtiki Mengeš deluje razvoj-
ni center odličnosti za celič-
ne kulture za podobna biolo-
ška zdravila, center za razvoj 

procesov za biološka zdra-
vila iz celičnih kultur, stra-
teški center skupine Novar-
tis za perfuzijsko tehnologi-
jo ter Sandozov proizvodnji 

center za učinkovino epoetin 
alfa. Samo s prodajo eritropo-
etinov Biofarmacevtika Men-
geš letno ustvari 100 milijo-
nov dolarjev.

Biološka zdravila razvijajo v Mengšu
Biofarmacevtika Mengeš v okviru skupine Sandoz, ki je vodilni svetovni proizvajalec podobnih bioloških zdravil, predstavlja ključni steber razvoja.  
V Mengšu namreč razvijajo celične kulture, ki so podlaga razvoja podobnih bioloških zdravil.

Tehnološko zelo zahteven in tudi drag razvoj učinkovin za 
podobna biološka zdravila so v Sandozu zaupali slovenskim 
strokovnjakom iz Biofarmacevtike Mengeš. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik uprave Leka, 
člana skupine Sandoz, mag. 
Vojmir Urlep / Foto: Gorazd Kavčič

Direktor Sandozove 
Biofarmacevtike Mengeš dr. 
Matjaž Oven / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Brnik – V Aerodromu Ljub-
ljana so v letošnjem prvem 
četrtletju ustvarili nekaj več 
kot 7,1 milijona evrov prihod-
kov in 857 tisoč evrov čistega 
dobička. Tako prihodke kot 
dobiček so v primerjavi z ena-
kim lanskim obdobjem pove-
čali za več kot pet odstotkov, 
to pa je predvsem posledica 
večjega števila prepeljanih 

potnikov, uporabe večjih in 
težjih letal, porasta tovorne-
ga prometa in obvladovan-
ja poslovnih odhodkov. Šte-
vilo potnikov se je glede na 
lansko prvo četrtletje pove-
čalo za 12,9 odstotka, šte-
vilo premikov letal za 4,2 
odstotka, količina tovora pa 
za 9,4 odstotka. V javnem 
potniškem prometu je sko-
raj sedemdeset odstotkov 
potnikov prepeljal domači 

prevoznik, med tujimi pa je 
obseg prometa pomembno 
povečala turška družba Tur-
kish Airlines. Domači prevo-
znik je ponudbo rednih letov 
z brniškega letališča obogatil 
z novima povezavama v Pra-
go in Varšavo, letališče pa pri-
vablja vse več potnikov tudi 
iz zamejskih predelov Avs-
trije, ki lahko dnevno koristi-
jo novo avtobusno povezavo 
med Celovcem in Brnikom. 

Poslujejo bolje, kot so načrtovali

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ljubljanski bor-
zi vrednostnih papirjev se 
je delniški indeks SBI TOP 
od zadnjega lanskega trgo-
valnega dne do torka, 6. 
maja, zvišal s 655 na 744 oz. 
za nekaj več kot 13 odstot-
kov. Vrednost večine delnic 
se je v letošnjih prvih štirih 
mesecih zvišala, pri tem pa 
so na porast delnic družb, v 
katerih ima pomembne las-
tniške deleže država, vpli-
vale tudi napovedi o proda-
ji družb. 

Zanimiva je tudi primerja-
va s tečaji ob koncu leta 2007, 
torej v zadnjem letu pred 
finančno in gospodarsko kri-
zo, med katero se je razpo-
čil močno napihnjeni delni-
ški »balon«. Primerjava med 
drugim kaže, da je delnica 

Krke zdaj že na več kot polo-
vici nekdanje vrednosti, vse 
druge pa so še krepko pod 
to mejo. Delnica Save, na 

primer, je bila ob koncu leta 
2007 vredna še več kot šest-
sto evrov, v torek je bil njen 
tečaj na borzi 1,4 evra. 

Vrednost večine delnic se je zvišala

Delnica                                                                    Enotni tečaj (v evrih)       
 28. 12. 2007 30. 12. 2013 6. 5. 2014
Gorenje Velenje 42,42 4,20  5,24
Intereuropa Koper 37,93 0,44 1,18
Krka Novo mesto 124,29 60,00 63,21
Luka Koper 88,76 9,40 15,39
Mercator Ljubljana 335,00 82,00 75,50
Petrol Ljubljana 907,58 218,00 278,95
Telekom Slovenije 414,15 121,55 133,00
Aerodrom Ljubljana 147,15 27,60 46,50
Istrabenz Koper 104,28 0,091 2,00
Pivovarna Laško 86,87 4,01 7,75
Sava  603,68 0,23 1,40
Žito 307,38 66,30 100,00
Zavarovalnica Triglav  - 19,00 22,70
Pozavarovalnica Sava  - 8,139 11,00
SBI TOP 2581,92 655,56 743,96
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Proizvodnja in montaža ograj in ograjnih vrat. Na vašo željo 
opravimo brezplačen ogled, izmere in svetovanje. Montaža na 
ključ je po celi Sloveniji. Pokličite nas, z veseljem smo vam 
na voljo! OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Tovarniška cesta 11c, 

Prebold, 03/570-12-21, 080-2302, 051/624-207 

www.ograje.com

Jelovica že od leta 1905 živi z lesom in 
se tako ponaša s tradicijo razvoja in obli-
kovanja energijsko varčnega stavbnega 
pohištva in hiš.

Njihovi kupci in uporabniki vedo, da 
so njihovi izdelki preverjeni, da stojijo 
že desetletja in so ravno zato, kot pravi-
mo Gorenjci, zanesljivi. Starejši jo poz-
najo kot stalnico na našem trgu, zato so 
v Jelovici vedno znova navdušeni, ko se 
za njihove izdelke odločajo mladi, mla-
de družine. Ena od takih je tudi družina 
Guzelj, ki svoj nov dom gradi v Godeši-
ču. Ob novo nastajajoči hiši nas je doča-
kal osemindvajsetletni Boštjan s sinom, 
ki je ravno shodil, mamica je zaradi viso-
ke nosečnosti ostala raje doma. Hiša je 
enodružinska, kot pravi Boštjan, je klasi-
čna, alpska, taka, ki najbolje pristoji oko-
lici in soseščini. Strinjali smo se, najbolj 
so nas zanimala okna. 

»Tako kot vsi sva tudi midva z ženo za 
okna pridobila štiri predračune. Dva sva 
dobila od proizvajalcev pvc oken in dva, 

ki delata lesena,« je povedal mladi očka 
Boštjan, ki gradbeništvo dobro pozna, 
saj je bil kar nekaj let močno vpet v ta 
posel. Seveda pa pri tako mladih druži-
nah cena marsikdaj premaga kvaliteto, 
vendar v njihovem primeru to ne drži pov-
sem.

»Od samega začetka gradnje se sku-
paj z ženo nagibava predvsem k preizku-
šenim materialom, zato sva tudi pri oknih 
oba bolj navijala za lesena kot za plastič-
na. Opozorjena sva bila, da so pvc okna 
cenejša, lesena pa boljša, saj so nareje-
na iz naravnih materialov in zato ustvar-
jajo boljšo bivalno klimo v prostoru zato 
sva se tudi odločila poiskati štiri pred-
račune. Bolj ko sva čakala na odloči-
tev, bolj sva se nagibala k lesenim. Toli-
ko se spoznam na gradnjo in na materi-
ale, da vem, kaj je za mojo družino naj-
boljše. Pri sebi sem vedel, da se bom 
odločil za lesena, četudi bodo plastična 
nekoliko cenejša. Pa tudi starejši ljudje, 
tisti, ki so že kako hišo zgradili, so naju 
venomer usmerjali h »klasiki«. Odločitev 
so nama proizvajalci in prodajalci olajšali 
s tem, ko sva ugotovila, da je cena žele-
nih pvc oken in lesenih povsem enaka! 
Torej, odločitev je padla nemudoma, ko 
sva ugotovila, da ni razlike v ceni oziro-
ma da sta obe ceni za naju ugodni. Jelo-
vica je le Jelovca, sva si rekla in naročilo, 
nakup je padel,« je dejal Boštjan in nada-
ljeval: »Seveda, brez težav ni šlo, saj se 
z ženo nisva mogla uskladiti glede bar-
ve oken. Jaz sem že na začetku vedel, 
kakšna barva je prava, žena pa se je kot 
vsaka ženska v pisani paleti barv, ki so 
na razpolago, dobesedno izgubila. No, 
na koncu je obveljala moja,« nam skozi 
smeh pripoveduje Boštjan.

In vendar, cena ni bila tisti jeziček, ki 
je prevagal na tehtnici. Odločitev za tako 
velik nakup pač ni lahka, zato je treba 
biti pozoren in pazljiv. Guzeljeva sta se 
odločila za okna Jelostar, ki imajo trojno 

zasteklitev in izredno energetsko učin-
kovitost. Okna so izdelana iz dolžinsko 
nespojnega lesa, torej ni vidnih spojev iz 
smrekovega lesa. Trojna zasteklitev s šir-
šim profilom in med steklenim prostorom 
izboljša izolativne karakteristike okna. 
Vgrajeni imajo tudi dve tesnili in odkap-
na aluminijasta profila na okenskem kri-
lu in okvirju, kar omogoča odtok vode in 
s tem podaljšuje življenjsko dobo lesa.

»Fantje, strokovnjaki iz Jelovice, so 
nama priporočili prav ta okna. Okna, ki 
resnično dihajo. Les je topel, plastika pa 
je plastika, nekaj umetnega in zame nes-
prejemljivega. Mene je zanimalo vzdrže-
vanje, saj so vsi pravili, da s pvc okni ni 
nobenega dela, lesena moraš pa vse-
skozi vzdrževati. V Jelovici pravijo, da 
imaš prvih deset, petnajst let povsem 
mir z njimi, potem pa jih je treba prvič 
znova zaščititi oziroma le obnoviti zaščit-
ni sloj. Verjamem, da je tako, saj so nare-
jena povsem drugače, kot pa to mogoče 
mislijo tisti starejši uporabniki, ki so gra-
dili pred tridesetimi ali štiridesetimi leti,« 
je še povedal Boštjan. 

Na koncu smo ga povprašali, kaj ga je 
najbolj navdušilo ob odločitvi za nakup 
oken Jelovica.

»Osemindvajset oken so vgradili v pet-
ih urah! Štirje delavci so svoje delo opra-
vili neverjetno profesionalno. Nobeno 
okno nima praske, ni umazano niti pos-
trani vgrajeno. Njihova izkušenost me je 
naravnost fascinirala. No, pa tudi izred-
no kratka čakalna doba od dneva naro-
čila do izmer na hiši in vgradnje. Vse je 
trajalo manj kot mesec dni. Seveda pa 
se moram pohvaliti, da so naju z ženo 
pohvalili tudi delavci Jelovice, ki so potr-
dili, da je hiša zelo lepo in kvalitetno sezi-
dana, da so odprtine na hiši kvalitetno 
in natančno pripravljene, kar jim je pri-
hranilo veliko ur pri sami vgradnji oken,« 
je zaključil naš sogovornik in uporabnik 
oken Jelovica Boštjan Guzelj.

Tudi mladi 
zaupajo 
tradiciji  
in kakovosti
Temelji družbe Jelovica slonijo na bogati 
tradiciji, hkrati pa so s spoštovanjem do okolja 
usmerjeni v prihodnost.

Kakovost, tradicija, izkušnje in cena so glavni razlogi, da so se Guzeljevi odločili za  
Jelovico. / Foto: Gorazd Kavčič 

Miroslav Cvjetičanin

Teoretično se nič ne doga-
ja, praktično pa ogromno. V 
teoriji ni več gradbenih pod-
jetij, ki bi gradili stanova-
nja, hiše, poslovne objekte 
in podobno, če pogledamo 
naokoli, pa se vsepovsod gra-
dijo in ponujajo nove in sta-
re nepremičnine. Poznaval-
ci pravijo, da ni več gradbe-
nih mogotcev, so pa »minia-
turna« gradbena podjetja, ki 
so preživela ravno zato, ker 
so »veliki« propadli. Kakšno 
je dejansko stanje na ne-
premičninskem trgu, kaj se 
kupuje in kaj prodaja, kaj se 
gradi in kaj ruši ali sameva, 

smo povprašali Jureta Nagli-
ča, nepremičninskega pos-
rednika z več kot desetlet-
nimi izkušnjami iz podjetja 
Rešer, d. o. o. Številka njego-
ve licence je 0071300734 in 
zelo dobro pozna nepremič-
ninski trg celotne Gorenjske 
ter v Ljubljani.

Jure Naglič, kakšno je trenu-
tno stanje na Gorenjskem 
nepremičninskem trgu?

»Trg je v tem trenutku še 
vedno v krču. Kupci čaka-
jo, da bodo cene padle, pro-
dajalci pa težko prodajo za 
realno ceno. Vendar, dob-
re nepremičnine na ugodni 
lokaciji, se prodajajo kljub 

krizi. Dejstvo je, da mora 
biti cena primerna današ-
njim časom, sicer je kupci, 
če je stvar predraga, ne bodo 
šli niti pogledati. Trenutno 
se na trgu gibljejo samo res-
ni kupci in prodajalci, »firb-
cev« skoraj ni več. Torej, tis-
ti, ki se odloči za nakup, bo 
tudi kupil. Vmes je seveda 
še pogajanje za ceno, ven-
dar če je nepremičnina to, 
kar pričakujejo in potrebu-
jejo, je posel hitreje sklen-
jen. Hočem povedati, da sta-
novanja in hiše zdaj kaže-
mo veliko resnejšim kup-
cem kot v preteklosti. Skoraj 
ni več »izletniških« ekskur-
zij na ogledih nepremičnin. 

Težje pa je prodajalcem. 
Trenutno mora vsakdo nas-
tavljeno ceno nekoliko spu-
stiti, ne gre drugače, čeprav 
pravim, da pri dobrih nepre-
mičninah na dobrih lokaci-
jah tudi danes ni tega.

Skratka, opaziti je, da kup-
ci lahko pridejo do precej 
ugodnejše cene, prodajalci pa 
morajo malce popustiti «

Kakšne so trenutne cene? 
Kje na Gorenjskem so naj-
dražje in kje najcenejše nep-
remičnine? Kdo zdaj kupuje 
stanovanja?

»Najdražja stanovanja na 
Gorenjskem so še vedno v 
turističnih krajih, kot so Bled, 

Ugodno za kupce,  
neugodno za prodajalce
Trg nepremičnin je trenutno eden od najzanimivejših v teh za gospodarstvo težkih časih.
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Stanovanjski sklad RS, javni sklad oddaja v najem nova 

stanovanja različnih velikosti na izvrstnih lokacijah v vseh 
slovenskih regijah. Stanovanja se nahajajo v Kranju, 

na Jesenicah in drugih mestih. 

Ponujamo možnost najema za nedoločen čas in ugodno 
mesečno najemnino. Vsi objekti se nahajajo v urbanih naseljih, 

prijaznem okolju in bližini potrebne infrastrukture.
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Podrobnejše informacije so 
vam na voljo na spletni strani 

www.ssrs.si  
in po tel. št. 01 4710 500.

Podrobnejše informacije so 
vam na voljo na spletni strani 

www.ssrs.si  
in po tel. št. 01 4710 500.

Kranjska Gora, Bohinj  
Kranj, Škofja Loka, Radov-
ljica so v podobnem rangu, 
medtem ko so nepremični-
ne najcenejše še vedno v sre-
dišču Tržiča in na Jesenicah. 
Cene so v petih letih padle do 
dvajset odstotkov, vendar ne 
tam kjer so bile že prej nižje. 
Cene so močno padle luksu-
znim hišam ter velikim sta-
novanjem. Nepremičnine 
tudi danes kupuje široka kli-
entela ljudi, od mladih dru-
žin, ki prvič rešujejo stano-
vanjski problem, do starej-
ših ljudi, ki se iz večjih enot 
selijo v manjše, tudi v oskr-
bovana stanovanja. Veliko 
hiš se proda, ker so postale 
prevelike za stanujoče. Otro-
ci odidejo od doma, star-
ši ostanejo sami, zato veli-
ko hišo zamenjajo za manj-
še ali za stanovanje v bloku.« 

Se danes splača vlagati v 
zemljišča oz. nakup nepre-
mičnin?

»V času recesije se spla-
ča vlagati v nepremičnine , 
če ima še kdo denar (smeh), 
saj gre še vedno za relativno 
varno naložbo, kar za dru-
ge investicije danes težko 
rečemo. Že dolgo pa nisem 
imel stranke, ki bi kupila 
stanovanje za »boljše čase«, 

parcele pa, ker so prepričani, 
da bodo cene zemljišč ostale 
na isti ravni, kot so ali ko so 
bile. Drži pa tudi dejstvo, da 
bogati ljudje še vedno kupu-
jejo hiše, stanovanja in parce-
le, vendar to oni počnejo že 
od nekdaj (smeh) in vedno 
bodo, ne glede na gospodar-
ske razmere. Luksuzna sta-
novanja in hiše se danes da 
dobiti po že skoraj polovičnih 
cenah v primerjavi s stanjem 
pred petimi leti, na primer.«

Kako svetujete pri proda-
ji stanovanjske hiše in kako 
pri nakupu?

»Vsem našim strankam 
jasno povemo, da izvajamo 
celovito storitev pri proda-
ji ali nakupu nepremični-
ne. To zajema prodajo, ogla-
ševanje, pomoč pri financi-
ranju, pomoč pri pridobitvi 
energetskih izkaznic, sode-
lovanje s sodnimi cenil-
ci, pravno svetovanje  Pri 
tekem nakupu ali prodaji, 
kot je hiša, stanovanje, zem-
ljišče, je najpomembnejše, 
da zaupate podjetju in nje-
govemu nepremičninskem 
posredniku.« 

Kakšna je konkurenca med 
ne pre mičninarji? Kakšen tip 
nepremičninarja izstopa?

»V Kranju je veliko agen-
cij, res pa je, da je vse več 
sodelovanja med posame-
znimi agencijami, kar je 
danes vse pogostejša prak-
sa. Dejstvo pa je, da danes 
nepremičninski posrednik 
za svoje stranke mora pos-
krbeti v celoti, to pomeni, 
da izvaja celovito storitev 
od začetka prodaje do kon-
čne primopredaje. Naše 
podjetje Rešer, d. o. o., nep-
remičnine Rešer, ponu-
ja vsem svojim strankam 
celovito storitev nepremi-
čninskega posredovanja, 
izvajamo pa tudi adaptaci-
je, torej smo tako kot veči-
na nepremičninarjev tudi 
mi razširili ponudbo v pov-
sem sorodno branžo. Vizija 
našega podjetja je primer-
ljiva večini resnih nepremi-
čninskih podjetij, to pome-
ni, da stremi k temu, da bo 
imela v bližnji prihodnosti 
v vsaki slovenski regiji svo-
jega predstavnika, prav tako 
pa se želimo razširiti na tuje 
trge.« 

Pravkar so podrli Staro Savo, 
kaj bo stalo tam, že kaj ves-
te? Kaj pa Dvorec Jelen, je že 
razprodan?

»Glede Stare Save in Dvor-
ca Jelen je stvar popolnoma 

v rokah lastnikov, kako bodo 
stvar zaključili, tako da res 
ne vem več kot vi. Na obmo-
čju Stare Save naj bi zgra-
dili nova stanovanja z veli-
ko parkirno garažo, ven-
dar bo težko najti investitor-
ja. Jelenov dvorec pa, kolikor 
vem, še ni razprodan in je na 
voljo še kar nekaj stanovanj 
in lokalov. Nepremičninski 

trg je torej na točki, ko se 
ne ve točno, kaj se splača in 
kaj ne. Z drugimi beseda-
mi: stanje je točno tako, kot 
smo si predstavljali. Teoreti-
čno smo v gospodarski kri-
zi, zagati na vseh področjih, 
vendar v praksi pa še vedno 
nujno potrebujemo stanova-
nja, hiše, parcele. Kdor nuj-
no potrebuje stanovanje, tu 

mislimo na mlade družine, 
je pač primoran, ne glede na 
cene; in če si najde dobrega 
nepremičninskega posred-
nika iz dobrega tovrstnega 
podjetja, lahko pridobi bolj-
še stanovanje, kot si je lahko 
mislili oziroma pričakoval. 
Časi so mešani, dobri in sla-
bi. Dobri za kupce, slabi za 
prodajalce  

Jure Naglič, nepremičninski posrednik iz podjetja Rešer / Foto: Tina Dokl

Miroslav Cvjetičanin

»Hišna imena so nes-
novna kulturna dediščina 
podeželja, ki izginja in se 
pozab lja. Imena predstav-
ljajo domače poimenovanje 
posamezne hiše in se pravi-
loma ne spreminjajo, kljub 
menjavi priimka ali lastni-
ka, marsikje imajo že več-
stoletno tradicijo. Domne-
vno so nastala iz potreb po 
razlikovanju ljudi, ko še ni 
bilo priimkov in hišnih šte-
vilk. Poleg hiše označujejo 
tudi vso drugo lastnino dolo-
čene domačije (polja, živali, 
gozd) ter predvsem ljudi, ki 
tam živijo. Na vasi se ljud-
je bolj kot po priimkih med 
seboj prepoznavajo po hiš-
nih imenih,« pravi Klemen 
Klinar iz Razvojne agencije 
zgornje Gorenjske.

Gre za dediščino, ki ni 
samo zgodovinske nara-
ve, temveč tudi jezikovne. 
S hišnimi imeni se namreč 
ohranja tudi lokalni narečni 
govor, ki je sicer vedno bolj 
podvržen vplivom knjižne-
ga jezika in tujk. Zato so v 
projektu imena zbrana v nji-
hovi narečni podobi in tak-
šna zapisana tudi na table s 
hišnimi imeni, ki so name-
ščene na domačije. Poleg 
tabel so zbrana hišna imena 

zapisana tudi v zbirki knji-
žic in v spletnem leksikonu 
www.hisnaimena.si.

Akcije zbiranja starih hiš-
nih imen so na Gorenjskem 
že znane, saj je raziskanega 
že več kot polovica območja 
osrednje in zgornje Gorenj-
ske in je zbranih okoli 5200 
imen.

Občine Bohinj, Cerklje na 
Gorenjskem, Kranj, Kranj-
ska Gora, Naklo, Radovlji-
ca, Šenčur in Tržič so v letu 
2014 pristopile k novemu 
projektu z nazivom Dediš-
čina starih hišnih imen, v 
katerem bodo raziskani kra-
ji, ki jih dozdajšnje akcije še 
niso dosegle. Pri zbiranju 
se osredotočamo na imena, 
starejša od sedemdeset let. 
V letu 2014 bodo tako razis-
kana sledeča območja: obči-
na Bohinj: naselja Bitnje, 
Gorjuše, Koprivnik v Bohi-
nju, Lepence, Log v Bohin-
ju, Nemški Rovt in Nomenj; 
občina Cerklje na Gorenj-
skem: naselja Cerkljan-
ska Dobrava, Cerklje na 
Gorenjskem, Glinje, Lahov-
če, Poženik, Pšenična Poli-
ca, Spodnji Brnik, Šmartno, 
Vašca, Viševca, Vopovlje, 
Vrhovje, Zalog pri Cerkljah 
in Zgornji Brnik; mestna 
občina Kranj: naselja krajev-
nih skupnosti Besnica, Jošt 

in Podblica; občina Kranj-
ska Gora: krajevna skupnost 
Dovje - Mojstrana (na tem 
območju je izključeno pri-
dobivanje soglasij lastnikov 
in montaža tabel s hišnimi 
imeni); občina Naklo: nase-
lja Cegelnica, Malo Naklo, 
Naklo, Okroglo, Polica; obči-
na Radovljica: naselja kraje-
vnih skupnosti Kamna Gori-
ca, Kropa, Lesce, Ljubno, 
Mošnje, Otoče, Radovljica in 
Otok; občina Šenčur: nasel-
ja Prebačevo, Voglje, Voklo 
in Žerjavka; občina Tržič: 
naselja Bistrica pri Trži-
ču, Brdo, Brezje pri Tržiču, 
Hudi Graben, Hudo, Huši-
ca, Kovor, Leše, Loka, Palovi-
če, Popovo, Ročevnica, Vadi-
če, Visoče in Zvirče.

Če tudi vaša domačija nosi 
staro hišno ime, vas poziva-
jo, da ga sporočite na Razvoj-
no agencijo Zgornje Gorenj-
ske, kjer bodo imena zbira-
li. Pokličete jih lahko na 
04/581 34 16 ali pišete na 
klemen.klinar@ragor.si.

Projekt Dediščina starih 
hišnih imen poteka v okvi-
ru Lokalne akcijske skupi-
ne Gorenjska košarica in je 
sofinanciran s strani vklju-
čenih občin, Evropske uni-
je prek programa LEADER 
in Ministrstva RS za kmetij-
stvo in okolje.

Hišna imena so 
pomembnejša od številk
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Letališka cesta 32b, 1000 Ljubljana T: 01 54 41 310 / F: 01 54 41 271 / E: salon@m-sora.si 

Industrijska 13, 4226 Žiri T: 04 50 50 230 / F: 04 51 04 455 / E: prodaja@m-sora.si

En sam pogled v notranjost pove celotno zgodbo  

o izpopolnjenih tehnoloških postopkih ter trudu  

in uspehu ljudi, ki jim je uspela edinstvena ekoinovacija. 

Okolju prijazna naravna izolacija zagotavlja odlično 

toplotno izolativnosat in navdušuje s prihrankom energije.

M SORA d.d.PRODAJNI SALON

Trg svobode 2, 4226 Žiri 

www.m-sora.si

moderno okno  
vrhunske kakovosti 
Uw=0,66 W/m2K

najsodobnejša 
 tehnologija 
v Sloveniji

ekoinovacija 
okolju prijazna 
toplotna izolacija
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Rozman bus praznuje 20. obletnico podjetja 24.5. v Biotehniškem 
centru Naklo v Strahinju od 18 ure dalj. Za zabavo bojo poskrbeli 
Veseli Begunjčani, lačni in žejni tudi ne boste. Vstopnine ni, prine-
site dobro voljo s seboj. Namesto daril bomo zbirali denarna sred-
stva v dobrodelne namene.

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. 

Janez Rozman, s. p. – Rozman bus, www.rozmanbus.si, T: 04/531 52 49
TRST: 11. 6.; KOPALNI TOPOLŠICA: 19. 5.; GOLI OTOK: 2. 6., 8. 6.; 
ORLOVO GNEZDO: 9. 7.; GROSSGLOCKNER: 4. 7.; BANJA VRUČICA: 
14.–17. 6.; MADŽARSKE TOPLICE: 15.–18. 5.; 5.–8. 6.; DUGI OTOK, 4 
DNI: 24.–27. 6.; 15.–18. 8., 8 dni: 27. 6.–4. 7.; 24. 7.–1. 8.; 8.–15. 8.; 18.–25. 
8.; 25. 8.–1. 9. AVTOBUSI: 52-, 56-, 60-SEDEŽNI IN KOMBI 8+1

  14.Vecer slovenskih viž v narecju
Zgonik I Sgonico,  30. maj 2014 ob 20. uri

Radio Sora vas vabi

Več info na www.radio-sora.si

          Festival delle canzoni dialettali slovene

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

PRIREDITVE
16. Zvonarijada
Šenčur – Pevsko društvo Šenčurski zvon in Občina Šenčur 
vabita na tradicionalno 16. Zvonarijado, srečanje slovenskih 
pevskih zborov z imenom Zvon. Prireditev bo v soboto, 10. 
maja, ob 18. uri v Športni dvorani v Šenčurju. 

Obrazi miru
Bled – Danes, v petek, 9. maja, bo ob 19. uri v Knjižnici Bla-
ža Kumerdeja Bled literarni večer z udeleženci srečanja Pen 
Obrazi miru. Pogovor bo vodila Barbara Simoniti. 

Dobrodelno za družine umrlih šerp
Mojstrana – Slovenski planinski muzej vabi danes, v petek, 
9. maja, ob 19. uri na dobrodelni filmski večer. Predvajali 
bodo film Dežela šerp, ki ga je leta 1962 na poti prek vzho-
dnega Nepala posnel alpinist Aleš Kunaver. Vstopnine ni, 
prostovoljni prispevki bodo namenjeni družinam šestnajstih 
šerp, ki so umrli v snežnem plazu na Everestu aprila letos.

Blagoslov obnovljenega oltarja in križevega pota v 
Crngrobu
Škofja Loka – Župnija Stara Loka vabi v nedeljo, 11. maja, ob 
16. uri v romarsko cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrob 

na blagoslov obnovljenega glavnega oltarja, križevega pota, 
klopi in vodnjaka. Obnovitvena dela bo blagoslovil nekdanji 
župnik, novomeški škof Andrej Glavan.

Za otroke
Bled – V Knjižnici Blaža Kumerdeja bo danes, v petek, 9. 
maja, ob 17. uri prireditev za otroke z naslovom Zmoremo – 
čez ovire do oviranih. V svet slepih in slabovidnih bo otroke 
z zanimivo delavnico popeljal Andrej Jalen.

Škofja Loka – Na mladinskem oddelku škofjeloške knjižni-
ce si lahko otroci v ponedeljek, 12. maja, ob 17.30 ogledajo 
predstavo Zverjasec, v torek, 13. maja, pa bo ob 17.30 na spo-
redu predstava Žogica Nogica.

IZLETI

Pohod na Vremščico
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 
14. maja, pohod na Vremščico (Senožeče–Vremščica–Ovčja 
planina–Gabrk). Na Vremščici naj bi v tem času cvetele 
potonike. Skupne zmerne hoje bo od tri do štiri ure. Infor-
macije in obvezne prijave do ponedeljka, 12. maja, zbira 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarski izlet kranjskih upokojencev
Kranj – Iz Društva upokojencev Kranj vabijo na kolesarski 
izlet na relaciji Kranj–Trboje–Voklo–Voglje–Šenčur–Kranj, 
in sicer v torek, 13. maja, z odhodom ob 8. uri izpred druš-
tva.

Na Kršičevec
Kranj – Iz Društva upokojencev Kranj vabijo na pohodni-
ški izlet na Kršičevec (1091 m), in sicer v četrtek, 22. maja. 
Odhod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred Creine. 
Zmerne hoje bo za tri do tri ure in pol, višinska razlika 387 
metrov. Prijave sprejemajo v pisarni DU Kranj do ponedelj-
ka, 19. maja.

Starološki romar
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi v 
nedeljo, 11. maja, na pohod po poti Starološkega romarja. To 
je krožna pot po cerkvah župnije Stara Loka. Začetek bo ob 
8.30 v cerkvi sv. Jurija v Stari Loki, v vseh cerkvah bo kratka 
razlaga znamenitosti, hoje bo za štiri ure. Sveta maša bo v 
Crngrobu ob 16. uri, ko bo škof Glavan blagoslovil obnovljen 
oltar in križev pot. 

Pohod na Babji zob 
Kupljenik – Vaščani Kupljenika organizirajo v nedeljo, 18. 
maja, ob 10. uri pohod na Babji zob z ogledom novozgrajene 
ceste Kupljenik–Jelovica. Zbor bo pri cerkvi, kjer bo ob 14.30 
tudi obred (šmarnice in litanije). Ob 15. uri bo koncert Meša-
nega pevskega zbora Antona Tomaža Linharta Radovljica ter 
družabno srečanje ob harmoniki. Za pijačo in hrano bo pos-
krbljeno. Če bo vreme slabo, bo prireditev v nedeljo, 25. maja. 

PREDAVANJA
Zakaj se bojimo smrti
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 13. maja, ob 16. uri na brezplačno pre-
davanje z naslovom Zakaj se bojimo smrti – se res, ali pa 
je to samo bojazen pred prenehanjem obstoja?. Predaval 
bo mag. Edo P. Belak. Predavanje bo v prostorih društvene 
pisarne v Kranju, na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem sto-
lpu), je brezplačno in namenjeno širši javnosti.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – KAC Kranj vabi jutri, v soboto, 10. maja, ob 9. uri v 
Dom krajanov Primskovo na proučevanje Svetega pisma z 
okvirno temo Vloga volje pri človekovem zveličanju. Pogo-
vor bo povezoval Pavel Repnik. Vstopnine ni.

Predavanji o pivu
Škofja Loka – Danes, v petek, 9. maja, se bosta ob 19. uri na 
Škofjeloškem gradu začeli predavanji o pivu. Borivoj Repe bo 
predaval na temo Pivovarstvo od Babilona do Škofje Loke, 
mag. Jože Štukl pa Zgodovina pivovarstva v Škofji Loki.

Planinsko cvetje v Karavankah
Žirovnica – Prosvetno kulturna sekcija pri Društva upoko-
jencev Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje na preda-
vanje pod naslovom Planinsko cvetje v Karavankah, ki bo v 
ponedeljek, 12. maja, ob 19. uri v prostorih Gostišča Osvald. 
Predavala bo dr. Nada Praprotnik. 

OBVESTILA

Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje  
oseb s težavami v duševnem zdravju
Radovljica – ŠENTGOR Radovljica vabi v sredo, 14. maja, ob 10. 
uri na brezplačno predavanje z naslovom Zaposlitvena rehabi-
litacija in zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju, 
ki ga bo vodila mag. Jana Ponikvar, direktorica ŠENTPRIME 
– Zavoda za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invali-
dov Ljubljana. Predavanje bo v prostorih Šentgora v Radovljici, 
Kranjska 3 (za pošto), in je namenjeno uporabnikom socialno 
varstvenih storitev na področju duševnega zdravja, uporabni-
kom storitev zaposlitvene rehabilitacije in svojcem. 

Predstavitev vodnika Po Tržiču in okolici
Dolina – Pred dnevi je izšel prvi tržiški turistični vodnik z 
naslovom Po Tržiču in okolici. Njegova predstavitev bo v 
sredo, 14. maja, ob 10. uri v Razstavno izobraževalnem sre-
dišču (RIS) v Dolini nad Dovžanovo sotesko. 

Merjenje krvnega tlaka, holesterola  
in sladkorja v krvi
Britof – Odbor Krajevne organizacije Rdečega križa Britof 
organizira merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v 
krvi. Merjenje bo jutri, v soboto, 10. maja, od 7. do 9. ure v 
Gasilskem domu Britof. Po možnosti ne zajtrkujte.

Preizkus hoje na dva kilometra
Kranj – Zdravstveni dom Kranj, Mestna občina Kranj in 
Zavod za šport Kranj v soboto, 10. maja, vabijo v Športni 
park (na stadion) Kranj, Partizanska cesta 37, kjer bo od 10. 
do 12. ure potekala demonstracija nordijske hoje in preizkus 
hoje na dva kilometra. Z njim bodo strokovnjaki ocenili vašo 
telesno zmogljivost in vam za ohranitev zdravja svetovali 
primerno telesno dejavnost. 

Radovljica – Zdravstveni dom Radovljica organizira jutri, 
v soboto, 10. maja, test hoje na dva kilometra, ki bo od 8. 
ure do 9.30 potekal na poti okoli Oble gorice. Start bo pred 
Zdravstvenim domom Radovljica. 

Ogledi Odeje in tovarniška razprodaja
Trata – Jutri, v soboto, 10. maja, bodo med 10. in 13. uro v 
tovarni Odeja na Kidričevi cesti 80 v industrijski coni Trata v 
Škofji Loki potekali ogledi razvoja in izdelave izdelkov. Ode-
jine izdelke boste lahko tudi kupili po ugodnih cenah, saj so 
pripravili do šestdeset odstotkov popusta za najbolj priljub-
ljene izdelke. Velika tovarniška razprodaja se bo začela že ob 
8.30 in končala ob 16. uri. 

Nadaljevanje na 29. strani
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POČITNICE // RODOS // OD 13. DO 20. JUNIJA 2014

Skupaj na grški otok Rodos
Zaradi velikega zanimanja za počitnice na Rodosu v letovišču Pefki (kjer so 
kapacitete že zapolnjene), vam pod enakimi pogoji in za isto, izredno ugo-
dno ceno lahko ponudimo še nekaj prostih sob v hotelu s tremi zvezdicami na 
obrobju mesteca Faliraki. 

Redna cena za nastanitev v hotelu Matina 3* s polpenzionom je 465 EUR, če se boste 
prijavili pod šifro Gorenjski glas, pa je cena samo 395 EUR/osebo. Cena za otroke, 
stare od 2 do 12 let, je 199 EUR.

Družinski hotel se ponaša s čudovito zlato peščeno plažo, do živahnega mesteca Faliraki 
je 600 m, do glavnega mesta Rodos 14 km, do zgodovinskega mesta Lindos pa 35 km. Vse 
sobe so sodobno opremljene, za zajtrk vam bodo postregli z ameriškim bifejem in bife 
večerjo. Ker so nekaj sob tudi v tem hotelu že zasedli potniki Gorenjskega glasa, je prijetno 
druženje z večernimi sprehodi in brezskrbnimi pogovori zagotovljeno. 

Cena vključuje: polet Ljubljana–Rodos–Ljubljana, letališke in turistične takse, prigrizek na letalu ter 
brezalkoholna pijača, kava ali čaj, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču JP Ljubljana, slovenskega 
predstavnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do hotela in nazaj, nastanitev s  polpenzionom 
v hotelu Matina 3*, nezgodno zavarovanje Triglav, Coris, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.

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

tel.: 04 236 85 55
(od ponedeljka do petka 
od 9 do 17. ure)

Ne spreglejte:

cena 395 EUR 
velja samo za prijave 
do 15. maja 2014!

Organizator
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Aktualno
Od sesalnikov do Postojnske 
jame – to je zgodba Marjana 
Batagelja. Stran 20

Aktualno
Lara Oblak – državna prvakinja 
iz angleškega jezika v kategoriji 
mednarodne mature ... Stran 20

Dogodki in ljudje
V bolnišnicah in zdravstvenih 
domovih se je kriza dotaknila 
tudi medicinskih sester. Stran 21

Vilma Stanovnik

»Ne slikajte me, nisem 
eden od njih, prišel sem 
samo po sendvič,« je zakričal 
mladenič, se pokril s kapuco 
in hitro odšel skozi park za 
kranjsko avtobusno postajo, 
kjer je še malo prej najbrž 
prosjačil za čik, alkohol, dro-
go  Kdo bi vedel. Morda je 
bil v parku nov, morda priha-
ja že tedne, mesece ali leta. 
Morda mirno popije pivo in 
pokadi čik, morda opit išče 
prepir in razgraja. 

Nikakor ni sam, ob avto-
busni postaji, okrog živilske 
trgovine in lokala Rab bit bar 
se redno zbirajo tisti, ki nava-
dno najprej žicajo mimoi-
doče za denar, nato popiva-
jo, kadijo, in če jih kdo opo-
mni na neprimerno veden-
je, dodatno vpijejo in razbi-
jajo. Tega se je večina tistih, 
ki hodijo mimo ali na avto-
busni postaji čakajo avto-
bus, že navadili; spregledajo 
jih, nikakor pa jih ne morejo 
spregledati zaposleni v trgo-
vini in zaposleni v bližnjem 
lokalu. Tam so v samo nekaj 
dneh zbrali več sto podpisov 
pod peticijo za ureditev raz-
mer, najemnica bara Boja-
na Mengeš pa je ureditev sta-
nja pooblastila Zavod UP, ki 
je za reševanje stanja v oko-
lici avtobusne postaje pozval 
občino in kranjskega župana 
Mohorja Bogataja. 

»V Zavodu UP načeloma 
res zastopamo našo stran-
ko in njen poslovni interes, 
vendar hkrati opozarjamo, 
da gre v tem primeru za gro-
bo kršenje javnega interesa, 
kot je opredeljeno v različ-
nih zakonih in predpisih in 
tudi v odloku Mestne obči-
ne Kranj. Tukaj prihaja do 
dnevnih kršitev predpisov, 
posledica vsega skupaj pa 
je oteženo delo naše stran-
ke pa tudi širše, saj je avto-
busna postaja ne nazadnje 
ena ključnih infrastruktur-
nih točk mesta,« je o vzroku 
za poskus ureditev razmer 
povedal Jure Trbič z Zavoda 
za upravno poslovanje, UP, 
ki je prepričan, da si bolj-
še razmere zasluži več tisoč 
ljudi, ki vsak dan hodijo na 
kranjsko avtobusno postajo. 
Med njimi je ogromno mla-
dih, ki dnevno prihajajo na 
različne šole v Kranj.

»Na probleme v okolici 
avtobusne postaje je najem-
nica lokala večkrat opozar-
jala pristojne službe, ven-
dar se ni veliko spremenilo, 
nakopala si je le inšpekcijske 
preglede. Zato se je odločila, 
da nas pooblasti za zasto-
panje. Že takoj, na začetku 
aprila, smo zahtevo po nuj-
ni ureditvi stanja poslali na 
kranjsko občino, konkretno 
županu kot nadzorstvenem 
organu pristojnih služb. 
Odgovora nismo dobili, kaj 

šele, da bi se razmere zače-
le urejati. Žal nam je, da vsi 
gledajo proč; menimo, da je 
problem vendarle treba ure-
diti,« je tudi povedal Jure 
Trbič in dodal, da najemni-
ca lokala težko dobi delav-
ce za strežbo, tako da večino 
dela oprav ljajo le še domači. 

Najemnica Mengeševa je 
namreč lokal najela novem-
bra 2011, maja prihodnje 
leto pa je poslala prvi dopis 
na kranjsko občino, v kate-
rem je opozorila, da je treba 
ukrepati. Z odgovornimi na 
občini je nato imela dva ses-
tanka, enkrat so se pridružili 
tudi odgovorni z medobčin-
skega inšpektorata in Poli-
cijske postaje Kranj. »Rezul-
tati tega so bili pogostej-
ši nadzori, ki pa so trajali le 
nekaj čaka, nato pa se je stan-
je vrnilo v stare tirnice in tudi 
sam sem pred kratkim že 
doživel pretep, ko smo zara-
di letečih predmetov vsi zbe-
žali in klicali policijo. Res so 
prišli hitro, vendar naš inte-
res niso policijske interven-
cije. Teh je bilo v zadnjem 
času v lokalu in okolici toli-
ko, da so jih prenehali šteti,« 

še pravi Trbič, ki si vendar-
le želi sodelovanje z vsemi, 
ki imajo v okolici avtobusne 
postaje poslovne interese, in 
s tistimi, ki želijo, da se sta-
nje uredi.

Dejstvo je, da je problem 
star in da se s problemom 
drog v kranjski občini že 
več let ukvarja tudi Lokalna 
akcijska skupina za prepre-
čevanje zlorabe drog. V njej 
so strokovnjaki in predstav-
niki z različnih področji od 
sociologov, zdravnikov, poli-
cije, krajevnih skupnosti, šol 
in vrtcev, nevladnih organi-
zacij, ki se veliko posveča-
jo preventivi. Prav na zad-
nji aprilski seji kranjskega 
Mestnega sveta so predstavi-
li oceno problematike drog v 
občini. Poleg avtobusne pos-
taje, kjer so razmere najbolj 
na očeh, so območja, kjer 
se zadržujejo uživalci drog, 
v občini še okolica Zdravs-
tvenega doma (tam je tudi 
nov Center za preprečevan-
je in zdravljenje odvisnosti 
od nedovoljenih drog), Pre-
šernov gaj in območje Plani-
ne, vse več pa je jih je tudi po 
okoliških vaseh.

Kranjska sramota 
vsem na očeh
Veliko črnila je bilo že prelitega, predstavljenih kar nekaj projektov, slišanih ogromno predvolilnih 
obljub, toda problem kranjske avtobusne postaje z okolico, ki so jo različni ljudje z roba družbe že pred 
leti vzeli za svoje zbirališče, še naprej ostaja nerešen.

Jure Trbič, ki zastopa interese najemnice lokala Rab bit 
bara in tudi javni interes, je prepričan, da je čas za ureditev 
razmer na kranjski avtobusni postaji.

Ogorki, prazne steklenice, pločevinke, igle – to je vsakdan 
kranjske avtobusne postaje. / Foto: arhiv Zavoda UP

Na centru za pomoč, terapijo in 
socialno rehabilitacijo zasvojenih 
Labirint imajo mesečno povprečno  
232 obravnav, letno pa okoli 2800. 

Okolica kranjske avtobusne postaje je vsem na očeh, po 
ponedeljkovem snemanju pa so jo vsaj začasno počistili.  
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Slovenci v zamejstvu (402)

Velikovška Lipa ostaja zelena
Velika dvorana v nekdanji 

mestni hiši Neue Burg v Veli-
kovcu/Voelkermarkt, ki je 
bila do lani zaprta za sloven-
ske prireditve (Velikovec je 
najbolj plebiscitno mesto na 
južnem Koroškem in najbolj 
ponosno na nemško zmago 
na plebiscitu leta 1920 – op. 
p.), je bila v nedeljo slovenska 
in polna do zadnjega sedeža. 
Prosvetno društvo Lipa je v tej 
ugledni dvorani smelo prire-
diti proslavo v čast 40-letnici 
svoje ponovne ustanovitve. V 
obdobju pred letom 1974 je 
moralo zaradi hudega nem-
škega pritiska utihniti. Zato 
je nedeljski dogodek v Veliko-
vcu dokaz več, da se na Koro-
škem začenja čas sodelovan-
ja med narodoma, ki govori-
ta različna jezika in sta prisi-
ljena živeti drug z drugim, se 
spoštovati in sodelovati. Poča-
stitve obletnice so se udeleži-
li mnogi pomembni gostje, 
med katerimi kaže omeniti 

pobudnika za ponovno oži-
vitev društva in prvega pred-
sednika Janeza Kuchlinga, 
župana mestne občine Veli-
kovec Valentina Plaschitza in 
slovensko generalno konzul-
ko v Celovcu Dragico Urtelj. 
Predsednica Prosvetnega 
društva Lipa Magda Karner 
je v govoru spomnila na težka 

leta delovanja brez svojih pro-
storov, ko so jih reševale šol-
ske sestre v bližnjem Šentru-
pertu/St. Ruprecht, in preiz-
kušnje, ki jih je moralo pre-
magovati društvo pri ohran-
janju slovenščine severno od 
Drave, ki je bila v začetku pre-
teklega stoletja še jezik veči-
ne. Na novo ustanovljenemu 

društvu je uspelo ustanoviti 
gledališko skupino, vokalno 
skupino Lipa in otroško ter 
mladinsko pevsko skupino 
Lipov cvet. Predsednica Mag-
da Karner je praznični nago-
vor sklenila z verzi pesmi Lipa 
Davorina Jenka: »Spavaj, dra-
ga lipica, večno ne boš spala, 
nova pomlad zelena nov cvet 

bo pognala. Zopet bodo ptiči-
ce, ptičice vesele, pesmi nam 
prepevale, pesmi žvrgolele!«

Za praznično prireditev je 
Lipi uspelo pripraviti izvrsten 
kulturni program. Od koroš-
kih zborov sta pela domača 
otroška skupina Lipov cvet 
pod vodstvom Mili Hudl – 
Kunčič in vokalna skupina 
Lipa pod vodstvom Domini-
ka Hudla, mešani pevski zbor 
Prosvetnega društva Planina 
iz Sel pod vodstvom Romana 
Verdela in Rapatz Quintet iz 
bližnje vasi Krčanje/Greuts-
chach. Vrhunec pa je bil nas-
top Akademskega pevskega 
zbora Tone Tomšič iz Ljub-
ljane pod vodstvom Sebastja-
na Vrhovnika. Občinstvo je 
bilo vztrajno. Zbor je moral 
zapeti kar tri dodatke. Sklep 
proslave je bil veličasten: vsi 
nastopajoči so skupno zapeli 
pesem, ki najbolj ustreza slo-
vesnosti – Vilharjevo in Jen-
kovo Lipo. 

Odborniki Lipe z županom Velikovca Valentinom Plaschitzem, s sedanjo predsednico 
Magdo Karner in prvim predsednikom Janezom Kuchlingom (četrti, peta in šesti z leve)

Jože Košnjek

med sosedi

Simon Šubic

Pahor se je posvetoval  
s pravniki

Državni zbor se je včeraj 
seznanil z odstopom Alen-
ke Bratušek s položaja pred-
sednice vlade (podala ga je 
že v ponedeljek), s čimer 
je mandat prenehal celotni 
vladi, ki odslej opravlja le še 
tekoče posle, začel pa je teči 
tudi 30-dnevni rok, v kate-
rem lahko predsednik repu-
blike Borut Pahor predlaga 
kandidata za novega man-
datarja. Pahor je zato že v 
sredo na posvet o postopkih 
do predčasnih volitev pova-
bil ustavne pravnike, ki so si 
bili enotni, da je iskanje pri-
mernega kandidata predse-
dnikova dolžnost, če pa bi 
svojo odločitev, da v tem 
roku za ta položaj ne pre-
dlaga nikogar, prepričljivo 
utemeljil, lahko ta rok tudi 
skrajša. Pahor je namreč že 
prejšnji teden napovedo-
val, da se bo odrekel ustavni 
možnosti predlaganja kan-
didata za novega mandatar-
ja. Predsednik republike je 
po sredinem posvetu še spo-
ročil, da je med udeleženci 
prevladalo enotno mnenje, 
da je edini ustavnopravno 
neprimeren mesec za izve-
dbo volilnih opravil in voli-
tev avgust.  »Moč je sklepa-
ti, da volitve v juniju niso 

mogoče, pač pa upošteva-
joč roke bolj mogoče v juli-
ju,« je razložil. Z razpisom 
volitev ne bo hitel in tudi ne 
bo zavlačeval, je poudaril 
in dodal, da je do dokončne 
odločitve o razpustu par-
lamenta in razpisu volitev 
še nekaj povsem objektiv-
nih neznank, zato datuma 
natančneje še ni mogoče 
napovedovati. Predvidoma 
v ponedeljek se bo predse-
dnik sestal z vodji poslan-
skih skupin, kandidata za 
predsednika vlade pa ne bo 
predlagal. Če pa bi ena ali 
več poslanskih skupin tak 
predlog podala in bi obsta-
jala utemeljena ocena, da 
ima potrebno podporo za 
izvolitev, ga je po mnenju 
pravnih strokovnjakov dol-
žan predlagati v izvolitev 
državni zbor. Kot je še raz-
ložil Pahor, da če kandida-
ta za mandatarja ne predla-
ga in skrajša rok, ki mu ga 
omogoča ustava, s tem ne 
bo posegel v pravico pos-
lanskih skupin in skupine 
desetih poslancev, da pre-
dlagajo svojega kandidata, 
za kar imajo štirinajst dni 
časa. 

Konec brezplačnika 
Žurnal

V sredo je dokončno uga-
snil najbolj bran slovenski 
brezplačnik Žurnal, ki se 

že več let utaplja v rdečih 
številkah. Njegova lastni-
ca, avstrijska družba Styria 
Media Group se je namreč 
odločila prekiniti tako izda-
janje brezplačnikov Žurnal 
in Žurnal24 kot tudi splet-
ne strani Žurnal24.si, brez 
redne zaposlitve pa je s tem 
ostalo 53 novinarjev. Glede 
na podatke na spletni stra-
ni Ajpesa je družba Žurnal 
Media lani ustvarila dob-
rih pet milijonov evrov pri-
hodkov od prodaje in bele-
žila 1,6 milijona evrov čiste 
izgube. Ta je leta 2012 zna-
šala 2,5 milijona evrov, še 
leto pred tem pa 4,2 milijo-
na evrov. Bilančna izguba je 
lani znašala nekaj manj kot 
41 milijonov evrov. Medij-
ski strokovnjaki in druš-
tvo novinarjev so ugasni-
tev Žurnala obžalovali in 
ga ocenili kot udarec za slo-
venski medijski prostor in 
novinarstvo. »Zaprtje vsa-
kega medija, ki je prispeval 
k novinarsko profesional-
nemu in verodostojnemu 
obveščanju javnosti in je 
pomenil dodatno ponudbo 
na trgu, je zelo slaba novica 
za medijski prostor in novi-
narstvo,« so tako sporočili 
iz Društva novinarjev Slo-
venije, kjer se bojijo nada-
ljevanja črnih scenarijev v 
slovenskih medijih, ki »so 
katastrofa za celoten javni 
prostor«. 

Revoz odprl linijo za 
novega twinga

Bolj spodbudna novica pri-
haja iz Novega mesta, kjer je 
Revoz v sredo odprl novo pro-
izvodno linijo za proizvodnjo 
novega modela renault twin-
go, ki ga bodo začeli prodaja-
ti v začetku septembra, serij-
sko proizvodnjo pa so že pog-
nali. Nova linija je del inves-
ticijskega projekta Edison, v 
okviru katerega je poleg twin-
ga predvidena tudi proizvod-
nja vozil Daimlerjeve znam-
ke Smart. Projekt je vreden 
450 milijonov evrov, sloven-
ska država pa mu bo v nasled-
njih letih namenila tudi 22,5 
milijona evrov subvencij. Po 
besedah predsednika Rena-
ulta Carlosa Ghosna franco-
ski avtomobilski koncern v 
Sloveniji neposredno zapo-
sluje 2150 ljudi in posred-
no približno 5000 ljudi. Do 
konca leta bodo v proizvodnji 
dodatno zaposlili še sedem-
deset delavcev za nedoločen 
čas in približno 200 delavcev 
za določen čas. Revoz, ki ima 
letno zmogljivost 220 tisoč 
vozil, k Renaultovi evropski 
proizvodnji prispeva deset-
ino, njen tržni delež v Slo-
veniji pa je 16-odstoten, je še 
navedel Ghosn. Zanimiv je 
tudi podatek, da bo približ-
no trideset odstotkov vgraje-
nih delov v novi renault twin-
go izdelanih v Sloveniji.  

Kako do predčasnih volitev
Medtem ko se je predsednik republike Borut Pahor z ustavnimi pravniki pogovarjal o postopkih do 
predčasnih volitev, je v medijskem prostoru že odmevala novica o ugasnitvi brezplačnika Žurnal. 

Predsednik Borut Pahor je ustavne pravnike povprašal, kako 
čim manj boleče do predčasnih državnozborskih volitev.  

Brezplačnika Žurnal in Žurnal24 od srede ne izhajata več, 
prav tako je ugasnila Žurnalova spletna stran. / Foto: Tina Dokl

V novem renaultu twingu se bo skrivalo tudi veliko 
slovenskega znanja, saj bo kar trideset odstotkov vgrajenih 
delov slovenskih. / Foto: Renault
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Miha Naglič

Zahod obkoljuje Vzhod

Rusija in Kitajska sta vse 
večji zaveznici. V tej zvezi 
sicer ne gre za kako pose-
bno prijateljstvo, bolj za 
dopolnjevanje v interesih. 
Kitajska ima številno člove-
ško delovno silo, manjka pa 
ji nekaterih strateških suro-
vin in energentov, s kate-
rimi napaja svojo velikan-
sko gospodarsko rast. Rusi-
ji manjka ljudi, ima pa rav-
no tiste surovine, ki jih rabi 
sibirska soseda: zemeljski 
plin, nafto, les  Surovin-
sko bogata Sibirija, kjer živi 
razmeroma malo ljudi, je 
za Kitajsko naravni življenj-
ski prostor, v katerega teži. 
Med obema velikima sose-
dama bi lahko v bodočno-
sti prav zaradi tega prišlo 
tudi do velikega konflikta, 
a zaenkrat uspevata to raz-
ličnost usklajevati na miren 
in tvorni način. Državi sta 
si sorodni tudi po svoji tra-
diciji in politični ureditvi; 
obe imata avtokratsko vla-
davino, v obeh so na obla-
sti (nekdanji) komunisti, v 
gospodarstvu imata podob-
ni obliki državnega in bru-
talnega kapitalizma. V naj-
bolj vročih ali tlečih kon-
fliktih na planetu, v Ukra-
jini, Siriji, Iranu, Afgani-
stanu in še kje, je Kitaj-
ska na ruski strani. Zveza 

teh dveh velikih in močnih 
držav Zahodu ni pogodu. In 
tako ni čudno, da okoli obeh 
izvaja očitne obkoljevalne 
manevre. Najbolj izrazit 
je tisti, ki se kaže v aktivni 
vlogi Zahoda (ZDA, Nata, 
EU ) v Ukrajini. Zahod 
ne skriva, da bi rad to veli-
ko državo, ki je bila vedno 
v ruskem vplivnem območ-
ju, spravil v svojo interesno 
sfero. Rusija tega ne bo mir-
no gledala, Krim si je že vze-
la, zdaj opazujemo, kaj se 
bo zgodilo na ukrajinskem 
vzhodu in jugu. Obkoljeval-
ni manever Zahoda se kaže 
tudi v zunanji politiki ZDA 
in predsednika Obame. 
Ta je nedavno opravil azij-
sko turnejo, obiskal je svo-
je zaveznice Japonsko, Juž-
no Korejo, Malezijo in Fili-
pine, izpustil pa je Peking, 
čeprav je bila ravno Kitajska 
glavna tema njegovih pogo-
vorov z gostitelji, ki z nemi-
rom opazujejo njeno vse 
večjo vojaško in siceršnjo 
moč. Junija letos pride Oba-
ma na evropsko turnejo. Po 
prvotnem načrtu naj bi obi-
skal le Francijo in Bruselj, 
zdaj so na njegov potoval-
ni seznam dodali še Poljsko 
– očitno prav zaradi krize v 
Ukrajini, ki Poljsko kot nje-
no zahodno sosedo še pose-
bej zadeva. Obama se bo v 
Franciji udeležil praznova-
nja 70. obletnice invazije 
zaveznikov na Normandijo. 

V Bruslju pa se bo udeležil 
vrha voditeljev držav sku-
pine G7, ki ga sklicujejo po 
izključitvi Rusije iz skupi-
ne G8. Vrh G8 bi moral biti 
letos v olimpijskem Soči-
ju; ZDA, Japonska, Nemči-
ja, Velika Britanija, Franci-
ja, Italija in Kanada pa so se 
ravno zaradi ruskega ravna-
nja v Ukrajini dogovorile za 
sestanek brez Rusije v Brus-
lju. Ruski predsednik Vladi-
mir Putin je že pred časom 
opozoril na težnjo Zaho-
da, da na območju nekda-
nje Sovjetske zveze uvelja-
vi scenarij, ki ga je uprizoril 
v Jugoslaviji – da nekdanje 
sovjetsko prostranstvo raz-
cepi na delčke, s katerimi se 
lažje manipulira. V začetku 
devetdesetih je ta scenarij 
že potekal, v Ukrajini se mu 
Rusija upira, Kitajska pa ji 
stoji ob strani 

Kitajci osvajajo Afriko

Kitajska se za marnje in 
manevre Zahoda ne meni, 
ampak nadaljuje z agresi-
vnim osvajanjem Afrike. 
Predsednik kitajske vlade Li 
Kečjang je prav zdaj na tur-
neji po Afriki; začel jo je v 
Etiopiji, obiskal bo še Nige-
rijo, Angolo in Kenijo. V 
Adis Abebi je napovedal več 
novih projektov, s katerimi 
naj bi se trgovinska izmen-
java med Kitajsko in Afri-
ko v naslednjih šestih letih 

povečala za sto odstotkov, s 
sedanjih 210 na 400 mili-
jard dolarjev letno. Najve-
čji projekt bo gradnja hitre 
transafriške železnice, ki bi 
povezala sever in jug Afri-
ke in spodbudila razvoj vse 
celine; po njej bi z okoli 300 
kilometri na uro vozili naj-
sodobnejši vlaki, narejeni s 
kitajsko tehnologijo. Zahod 
Kitajski očita neokolonialne 
metode – da z nizkimi cena-
mi uvoženih surovin in naf-
te izkorišča afriške države. 
Kitajski premier, ki se zave-
da, da kitajski poslovneži v 
Afriki ne delujejo vedno v 
korist večjega ugleda svoje 
države, je zato obljubil, da je 
Kitajska pripravljena Afriki 
tudi marsikaj darovati 

Afriške deklice naprodaj

O tem, kaj vse je Afrika, 
priča tudi tale izjava: »Bog 
mi je ukazal, naj jih pro-
dam, one so njegova lastni-
na, jaz bom le izpolnil nje-
gova navodila.« To je izja-
vil Abubakar Šekau, vodja 
skrajne islamske skupine 
Boko Haram, ki je iz neke 
šole v Nigeriji ugrabila 230 
deklic. Le 53 se jih je uspe-
lo rešiti, druga skrivajo in 
jih bodo najbrž prodali. Pre-
peljali naj bi jih (ali pa so jih 
že) čez mejo v Čad in Kame-
run in jih prodali kot neves-
te, za 12 ameriških dolarjev 
»po kosu« 

Zahod proti Rusiji in Kitajski
Zahod je na našem planetu še vedno glavni. Vzhod pa vzhaja z novo močjo, ki se kaže zlasti v 
neformalni koaliciji med Rusijo in Kitajsko. Slednja nadaljuje svoje osvajane Afrike na kitajski, 
postkolonialni način …

Vlak na vse bolj prometni rusko-kitajski meji / Foto: Wikipedija

So odnosi med kitajskimi gradbeniki in afriškimi delavci res 
tako prijazni? / Foto: Wikipedija

Nismo naprodaj. Fotografija v oglasu proti prodaji afriških 
deklic. / Foto: politicoafrica.wordpress.com

Miha Naglič

»Najprej je treba poveda-
ti kakšno pohvalno besedo 
o rmanu (AchilIea millefo-
lium), o skromni in trpežni, 
hranilni in zdravilni roži, ki 
jo morda najdete že za ces-
to, blizu svojega doma in 
povsod po Sloveniji, povsod 
po Evropi. Posebno lepo se 
razraste na srednje visokih 
traviščih in pašnikih. Rman 
ni le roža, je rastlina s koški 
bleščečih rožic, ki se na žila-
vih steblikah veselo belijo 
še v suši in prijazno kimajo 
tudi v pripeki. Vsebuje zdra-
vilne grenčine, olja in kisli-
ne. Čaj iz posušenih cvetov 
pomaga ledvicam, prebavi-
lom, posebno pa je v časteh 
zaradi lajšanja ženskih bole-
čin v drobu. Njegova slava je 
tisočletna in njegovo ime, 

ob katerem vsi malo zahre-
stamo, so Slovencem verje-
tno predali Kelti. Ermano-
vec (ermanovec ali rman se 
začenjata z enako zvenečim 
polglasnikom) je hrib – lah-
ko ga imenujete tudi gora, če 
vam je ljubše – ki je prav tako 
poln zdravja in trpkih dišav, 
zraven pa predvsem izdaten 
za zdravilno hojo in občudo-
vanje narave. Kdor si hoče 
pozdraviti dušo s pogledom 
na eno najlepših kulturnih 
krajin na Slovenskem, naj 
poskusi s hojo na Ermano-
vec in s potepanjem po hri-
bih okoli njega. Ta pleme-
nita deželica – dejansko gre 
za eno samo zelo raztreseno 
ozemlje – se imenuje Stara 
Oselica in gotovo je nasel-
jena že tisoče let. Pohlev-
na leži med Cerkljanskim 
in Škofjeloškim hribovjem. 

Ravnega je v njej malo, vse 
zemeljsko površje je nagu-
bano in valovito, poševno in 
strmo, gozdovi se razpirajo v 
velike jase, na njihovih robo-
vih pa stojijo samotne trdne 
kmetije. Zaselki so povezani 
s strmimi, a prevoznimi ces-
tami; tudi z vodovodom, ki je 
plačan iz evropskih virov.«

»Željko Kozinc je zaščitna 
znamka kakovostne izletni-
ške literature,« piše na pla-
tnici knjige Lepi izleti vabi-
jo in s to trditvijo se mora-
mo strinjati. Gre za nov in 
reprezentativni izbor njego-
vih izletov po Sloveniji in v 
njenem zamejstvu; vseh je 
104; 81 jih je predstavil že v 
seriji Lep dan kliče, a jih je 

znova prehodil in njihove 
opise »osvežil«, 23 izletov 
je čisto novih. Razvrščeni 
so po pokrajinah, gorenjski 
so prav na začetku. To pot je 
izbral te: Begunjščica, Ble-
goš, Črna prst in Lisec, Doli-
na Triglavskih jezer, Dovža-
nova soteska in Štegovnik, 
Ermanovec, Izvir Nadiže in 
Zelenci, Mišelj vrh, Peč in 
Vošca, Prednje Prisankovo 
okno, Pršivec in Fužinske 
planine, Sv. Peter nad Begu-
njami, Tri cerkvice pod Sto-
ržičem, Velika Baba, Zejčar-
jev kostanj. Gornji odlomek 
je torej z Ermanovca; dve 
leti sem živel tik pod njim, 
pa se nisem ovedel, po kom 
se imenuje 

Nove knjige (224)

Lepi izleti vabijo

Željko Kozinc, Lepi izleti vabijo, Modrijan, Ljubljana, 
2014, 440 strani, 39,80 evra, www.modrijan.si
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Urša Peternel

»Imam zelo specifičen 
način dela: nikoli ne znam 
delati več stvari naenkrat, 
a tisto, kar delam, delam s 
strastjo,« je svoj način dela 
opisal Marjan Batagelj, 
predsednik uprave podjet-
ja Postojnska jama in dire-
ktor družbe Batagel&Co, 
na podjetniškem forumu v 
sredo zvečer na Jesenicah. 
Forum sta pripravila inicia-
tiva Ejga – za lepše Jesenice 
in Mladinski svet Jesenice. 
Marjana Batagelja so pred-
stavili kot človeka, ki je pre-
rodil Postojnsko jamo in ji 
vrnil dostojanstvo; podjet-
je Postojnska jama je kupil 
leta 2010 in takrat so le red-
ki verjeli, da bo – dotlej brez 
izkušenj in znanja s področ-
ja turizma – lahko prebudil 
spečo lepotico. A v manj kot 
štirih letih mu je s sodelav-
ci to uspelo in letošnja sezo-
na v Postojnski jami bo, kot 
kaže, rekordna. A kako jim 
je to uspelo? Kot je povedal, 
je že kmalu na začetku spo-
znal, da Slovenci turizma 
ne nosimo v duši, da nima-
mo prirojenega gostoljubja. 
A gostoljubje je nekaj, kar se 
da naučiti, je poudaril, zato 

je pri Postojnski jami glav-
no vodilo postalo gostoljub-
je. »Da si gosta želimo imeti 
ne kot ekonomsko kategori-
jo, temveč zato, da mu bomo 
dali krasno doživetje, da mu 
bomo zapolnili dan in da bo, 
ko se bo vračal domov, rekel: 
Imel sem se čudovito!« je 
dejal Batagelj. Zato v turiz-
mu velja samo eno vodilo: za 
gosta! »Če hočeš vedeti, kaj 
si narobe naredil, je dovolj, 
če odpreš spletno stran Tri-
padvisor in prebereš vtise 
gostov. To je ključ do uspe-
ha: da poslušaš gosta, ki ti 
bo povedal, kaj je bilo naro-
be in kaj si želi. Poleg tega v 
turizmu morajo ostati oseb-
ni in spoštljiv odnos, očesni 
stik in iskrenost. In še nekaj: 
o gostih nikoli ne smeš govo-
riti kot o ovcah ...,« je pouda-
ril. Kot je dodal, se v turizmu 
nič ne zgodi samo od sebe. 
Zato je zelo pomembna pro-
mocija. »Če imaš dober pro-
dukt, mora biti prva nas-
lednja stvar dober marke-
ting,« je poudaril. V Pos-
tojnski jami tako letno za 
globalni marketing namen-
jajo kar 900 tisoč evrov. In 
kaj so glavne napake sloven-
skega turizma? Po mnenju 
Marjana Batagelja je eden 

od osnovnih problemov ta, 
da so najpomembnejše turi-
stične znamenitosti v las-
ti javnih zavodov. »Imam 
težavo, ko pokličem v kak-
šen javni zavod ob 16. uri in 
ni več niti tajnice, da bi dvi-
gnila telefon,« je ponazoril 
in dodal, da pravo delo v turi-
zmu traja 24 ur na dan, vse 
dni v letu. Poleg tega je slo-
venski turizem prezadolžen, 
ponekod je zadolženost celo 
85-odstotna, pri življenju 

ga ohranja zgolj likvidnost 
(saj gostje storitev plača-
jo takoj). Zelo moteča pa so 
po mnenju sogovornika tudi 
evropska sredstva. Ozna-
čil jih je kar kot »metadon« 
: dokler ga imaš, še nekako 
lahko živiš, ko ti ga vzame-
jo, pa le redki ozdravijo ... 
»Kamni, stoli, luči bodo sta-
li, a s kakšno vsebino jih boš 
napolnil? Na koncu so stro-
ški teh objektov tako enor-
mno veliki, da se ukvarjaš 

le še s preživetjem, ne s turi-
zmom.« In kaj meni o raz-
voju turizma na Jesenicah – 
ogledal si je kompleks Sta-
ra Sava, ki ohranja tradici-
jo železarstva in fužinarstva 
na Jesenicah? Kot je dejal, je 
zgodba Jesenic že napisana, 
a samo od sebe se ne zgodi 
nič, treba jo je spraviti med 
ljudi, njeno bogato tradici-
jo oblikovati v doživetje in 
ga ponuditi obiskovalcem. 
»Zgodbe Jesenic so okoli nas 

in v ljudeh. Jesenice imajo to 
notranjo energijo, a jo je tre-
ba začeti srkati, nekam pre-
nesti. Prometna lega je sicer 
res eden najpomembnejših 
dejavnikov za razvoj turi-
zma, a od tebe je odvisno, 
kako jo boš izkoristil. Če gos-
tje ne bodo zavili dol z avto-
ceste, je to mrtva lega.« Ob 
tem pa je poudaril še, da sta 
nujna ponos in pripadnost; 
sam je ponosen Postojnčan, 
ki to vedno in vselej poudari. 

Od sesalnikov do Postojnske jame
Marjan Batagelj, po izobrazbi geograf in etnolog, je poslovno pot začel s sesalniki, jo nadaljeval z razvojem likalnikov, zasluženi denar nato vložil v 
nepremičnine, leta 2010 pa vse nepremičnine prodal in vstopil v svet turizma z nakupom podjetja Postojnska jama. V manj kot štirih letih je, popoln novinec 
na področju turizma, začel pisati zgodbo o uspehu in turističnem razcvetu Postojnske jame ...

Marjan Batagelj, prvi mož Postojnske jame, na podjetniškem forumu na Jesenicah / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Dijaki oddelkov mednaro-
dne mature se na državnem 
tekmovanju iz angleškega 
jezika pomerijo v posebni 
kategoriji s tistimi, pri kate-
rih je angleščina prvi oziro-
ma materni jezik, zato za nje 
veljajo strožji kriteriji oce-
njevanja. »Vsi, ki se vpiše-
mo na mednarodno matu-
ro, moramo namreč imeti že 
določeno predznanje angle-
škega jezika. Tudi način uče-
nja je drugačen kot klasični 
gimnazijski, pred vsem se 
učimo bolj uporabno angle-
ščino,« je poudarila Lara 
Oblak. Podobno je bilo za-
snovano tudi tekmovanje, 
je pojasnila, saj so prav tako 
preverjali predvsem »upo-
rabno« znanje. Poudarek je 
bil na razumevanju besedil, 
obenem pa so morali tudi 
sami oblikovati neko logično 
besedilo v angleškem jezi-
ku. Prav to, da niso prever-
jali zgolj nekih slovničnih 

pravil, ki bi se jih morali 
naučiti na pamet, je bilo Lari 
Oblak najbolj všeč. Angleš-
čine, pravi, se ji skoraj niko-
li ni bilo treba zares učiti, to 
znanje je prišlo kar »spoto-
ma«. Nad angleščino, je pri-
znala, se namreč navdušuje 
že od otroštva. Prepričana je, 
da ji je pri tem najbrž malce 
pomagal tudi »posluh« za ta 
jezik. A tudi njeni vrstniki, 
ostaja skromna, po njenem 
zelo dobro govorijo angle-
ško. »Pozna se vpliv glasbe 
in filmov, mladi imajo tudi 
dostop do najrazličnejših 
družabnih omrežij, na kate-
rih se veliko komunikacije 
odvija v angleščini.« 

Kljub temu so jih profesor-
ji, ko so se odločali za vpis v 
program mednarodne matu-
re, opozarjali, da zna biti kar 
velik šok, ko bodo morali ves 
pouk spremljati v angleš-
kem jeziku. »Vsaj na začetku 
je mogoče res tako, kasneje 
pa nam to ne povzroča prav 
nobenih težav,« po skoraj 

končanem prvem letniku 
ugotavlja Lara Oblak. Zaslu-
ge za to, priznava, imajo tudi 
njihovi profesorji. »Vedno 
so nam pripravljeni pomaga-
ti, in to v kateremkoli jeziku.« 
Tudi v slovenščini? »Tudi. Če 
je potrebno, nam snov razlo-
žijo tudi v slovenščini,« se 

nasmeje. Prav tako ni skrbi, 
je zagotovila, da bi se učitel-
jem kdaj zataknilo pri razla-
gi v angleščini. »Pri pouku 
moramo usvojiti tudi precej 
strokovnega besedišča, a kot 
sem doslej spoznala, so naši 
profesorji tudi na tem po-
dročju zelo dobro izobraženi. 

Zelo strokovni so tako v slo-
venščini kot angleščini,« ne 
skopari s pohvalnimi bese-
dami na račun svojih profe-
sorjev. 

Pouk angleščine, je poja-
snila Lara Oblak, se v pro-
gramu mednarodne matu-
re precej razlikuje od klasi-
čnega gimnazijskega pou-
ka tujega jezika. »Učen-
je ni tako zelo sistematično, 
ampak se veliko posvečamo 
tudi aktualnim temam, celo 
političnim.« Na vprašanje, 
kako mladi gledajo na sedan-
jo družbeno in gospodarsko 
situacijo, v kateri prav mlajše 
generacije praktično nimajo 
možnosti priti do zaposlitve, 
odgovarja zelo optimistično: 
»Čeprav sem bila včasih tudi 
sama precej pesimistična, 
pa sem se naučila, da moraš 
imeti do vsega pozitiven 
odnos.« Razume, da pač tudi 
po končanem šolanju ne bo 
lahko, a verjame, da se bodo 
že znašli. »Mladi smo iznaj-
dljivi in se bo že našla neka 

rešitev.« Za začetek, pravi, se 
bo odpravila na študij v tuji-
no, saj ji program mednaro-
dne mature na tem področ-
ju odpira številne možnosti. 
»A zaenkrat še nisem odlo-
čena, kaj bi sploh rada študi-
rala. Počasi bom res morala 
začeti razmišljati o tem,« se 
namuzne in doda, da je člo-
vek, ki se sproti odloča. Kljub 
temu prizna, da bi se po štu-
diju najraje vrnila v Sloveni-
jo, če se bo seveda pokazala 
priložnost za zaposlitev, ki bi 
ji ustrezala. »Če ne bom pač 
ostala v tujini,« ravnodušno 
pristavi. 

Vsekakor, noče pusti-
ti dvoma, pa je bila odloči-
tev za program mednarod-
ne mature njena najboljša 
odločitev doslej, kar zadeva 
šolanje. »Moraš najti stvari, 
ki te res veselijo, in potem to 
delati z veseljem,« razkrije 
svoj recept za uspeh. Verja-
me namreč, da si prav vsak 
lahko zastavi cilj, ki ga bo res 
osrečil, ko ga bo dosegel.

Angleščine se je učila »spotoma«
Dijakinja tretjega letnika Gimnazije Kranj Lara Oblak je postala državna prvakinja na tekmovanju iz angleškega jezika v kategoriji mednarodne mature.

Lara Oblak / Foto: Tina Dokl

Na edinem preostalem 
dimniku na Jesenicah, 
simbolu tradicije 
železarstva, so nameščene 
velikanske reklamne 
table za trgovine. »Bil 
sem šokiran! Historičen 
dimnik, na njem pa piše 
Spar!« je dejal Marjan 
Batagelj. Kot je povedal, 
so v Postojnski jami vse 
reklamne senčnike z 
napisi Coca Cola in Laško 
odstranili in dali oblikovati 
slovenske »židane 
marele« s pridihom 
tradicije in z napisom 
Postojna in Slovenija.
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Marjeta Žebovec

Dragomila Šeško je zače-
la pisati, ko je spoznala črke: 
»Pravzaprav to počnem, 
odkar se zavedam sebe ozi-
roma odkar poznam črke. Je 
del mene. Čeprav seveda so 
obdobja, ko literarno ustvar-
janje začasno presahne, nik-
dar nisem mogla reči, da 
sem »nehala pisati«, ker tega 
nisem nikoli tako čutila. Zdaj 
verjamem in sem prepriča-
na, da tudi nikoli ne bo dru-
gače.« Že v osnovni šoli je 
pokazala tako izjemen talent 
za pisanje, da je morala v tret-
jem razredu, ko so imeli prvič 
za domačo nalogo prosti spis, 
priti mama v šolo, da je uči-
teljici pojasnila, da je učenka 
sama naredila domačo nalo-
go. Pesmi je objavljala v osno-
vnošolskem in v gimnazij-
skem glasilu. 

Pri devetih letih jo je povozil 
avtobus, kar je bila seveda tra-
gedija, vendar je ta dogodek 
precej pospešil njeno dozore-
vanje; postala je odgovornej-
ša, kar se je poznalo tudi pri 

izpolnjevanju šolskih obve-
znosti in posledično tudi na 
ocenah: »Če se mi to ne bi 
zgodilo, ne verjamem, da bi 
se usmerila v študij. Konča-
la sem FDV, po poklicu sem 

univ. dipl. sociologinja.« O tej 
izkušnji je napisala tudi pre-
tresljivo pesem Kolesa.

Zaposlena je bila v kranj-
ski Savi in tam ustanovila 
literarno skupino, ki je izdala 

dva pesniška zbornika z na-
slovom Na savskem bregu. 
Potem jo je življenje odnes-
lo v Brežice, kjer si je ustva-
rila družino in dobila služ-
bo v papirnici Videm Krško. 

Po nekaj letih je šlo podjet-
je v stečaj, Dragica pa je pos-
tala brezposelna. Čez čas je 
dobila službo – na Zavodu za 
zaposlovanje v Ljubljani: »Ko 
sem se kasneje zaposlila prav 
na zavodu, sem razumela ...« 
Seveda je v Brežicah našla 
tudi literate; intenzivno so se 
družili, sodelovala je tudi v 
literarnem klubu Žarek. 

Njena prva pesniška zbirka 
z naslovom Srečevanja je izšla 
leta 1992, sledile so ji Luč, Zla-
tice, Krog in pred kratkim Sve-
tlobe v temo!. K vsem zbirkam 
je eseje napisal tudi Ciril Zlo-
bec. Pesmi je označil za raz-
položenjske: so ljubezen-
ske, bivanjske, razmišljajoče 

 Na začetku eseja k zbirki 
Luč se je spomnil zbirke Sre-
čevanje: »Prav nič začetniška 
ni bila, ni se dušila, kot je za 
pesniške prvence skoraj pra-
vilo, v zeleni podrasti »obetav-
nosti«, bila je zrelo dejanje.« 
Iz njenih pesmi žari življenje 
– vsakdanje in tisto ob poseb-
nih priložnostih, ko se pesni-
ce kaj dotakne, ko je deležna 
spoznanja in ko kaj išče; v njih 
je veliko optimizma in veselja, 
čeprav izražajo kdaj tudi trp-
ljenje. Njene pesmi so sicer 
napisane v kiticah,      vendar 
brez ločil in z zelo malo veli-
kimi začetnicami. Pravi, da s 
tem daje bralcu več svobode, 
da si pesmi bere po svoje in jih 

po svoje začuti. Prve tri zbir-
ke so bile podpisane z Dragica 
Dani, zadnji dve pa z Drago-
mila Šeško. »Ime? Dragica mi 
je vedno malo čudno odzvan-
jalo, v Dragomili sem bolj jaz. 
Nekaj bo na vibraciji imena 
v povezavi z mojim bistvom, 
saj imam občutek, da me lju-
dje zdaj bolj čutijo. Zadnja leta 
se je tudi način mojega pisan-
ja precej spremenil. Ne pišem 
zato, ker bi se rada kakorko-
li dokazala, kaj v sebi in zase 
prek pisane besede razčis-
tila, ampak pišem zato, ker 
se želim na svoj način, prek 
metafor, dotakniti ljudi. Poleg 
namena se je spremenil tudi 
način, kako pišem. Z moti-
vi in s tem, kaj želim poveda-
ti, kdaj in kako se bo zgodilo, 
se sploh ne obremenjujem. 
Pesem začutim v prsih. Pri-
de kot rahlo tiščanje, ta obču-
tek sem se že navadila prepo-
znati. Nemalokrat sem sama 
presenečena, kaj vse »pride 
ven«. Pustim, da se izlije iz 
mene. To je prva faza. V dru-
gi fazi, ki bi ji lahko rekli tudi 
obrtniška in lahko sledi tudi z 
večdnevnim zamikom, mate-
rial pogledam in dodelam 
tako, da sta vsebina in oblika 
podprti druga z drugo, da se 
podobe zaokrožijo v celoto.« 
In tudi pesmi v peti zbirki z 
naslovom Svetlobe v temo! so 
drugačne od prejšnjih. 

Piše pesmi za več svetlobe
Dragomila Šeško, doma z Milj pri Kranju, je izdala pet pesniških zbirk.

Dragomila Šeško s svojimi pesniškimi zbirkami / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Petega maja je bil medna-
rodni dan babic, dvanajste-
ga maja bo mednarodni dan 
medicinskih sester, že jutri 
pa bo v Cankarjevem domu 
v Ljubljani najprej simpozij 
zdravstvene in babiške nege, 
zvečer pa slavnostna akade-
mija s podelitvijo najvišjih 
priznanj. »Poklic medicinske 
sestre, babice in zdravstvene-
ga tehnika je lep, eden izmed 
najbolj humanih poklicev in 
nam kljub temu, da je lahko 
tudi zelo naporen, v zameno 
daje osebno in poklicno zado-
voljstvo. Ni lepšega občutka 
kot zadovoljen pacient ter dej-
stvo, da prispevamo svoj delež 
k povrnitvi zdravja pacientu,« 
je ob tem povedala Tanja Pri-
stavec, predsednica Druš-
tva medicinskih sester, babic 
iz zdravstvenih tehnikov 
(DMSBZT) Gorenjske, druš-
tva, ki omogoča članom skrb 
za njihov profesionalni raz-
voj, osebnostno rast ter spro-
stitev na kulturnih, športnih, 
družabnih področjih.

V Sloveniji štiriindvajset ur 
na dan vse dni v letu s svojim 
znanjem in usposobljenostjo 

skrbi skoraj dvajset tisoč izva-
jalcev zdravstvene in babiške 
nege. Vsesplošna kriza pa se 
je dotaknila tudi njih, je deja-
la Tanja Pristavec. Poleg tega 
zaposlovanje novega kadra 
ni mogoče zaradi Zakona za 
uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), čeprav je na trgu 
delovne sile dovolj ponudbe 
negovalnega kadra. »Samo 
na oddelkih slovenskih bol-
nišnic naj bi primanjkova-
lo več kot dvajset odstotkov 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov,« je 
opozorila Pristavčeva in pou-
darila, da pomanjkanje pos-
ledično vodi v preobremenje-
nost obstoječega kadra. 

»Kriza se odraža tudi v zni-
ževanju stroškov za zdravs-
tveno nego, še posebej je oči-
tno v nekaterih domovih za 
starejše občane. Kljub temu 
pa lahko poudarim, da si tudi 
v teh težkih časih zaposleni 
v zdravstveni in babiški negi 
prizadevamo delovati visoko 
strokovno, etično in učinkovi-
to,« je še izpostavila sogovor-
nica, magistrica zdravstve-
ne nege in vodja zdravstvene 
nege v centralni sterilizaciji. 
»Upam si trditi, če izhajam iz 

svojega delovnega okolja, da 
naši pacienti s strani zdravs-
tvene nege ne občutijo krize 
prav preveč, kajti kriza nam 
nikoli ne more vzeti tega, kar 
imamo v sebi: visokega spo-
štovanja pacientovih pravic, 
strokovnosti, empatije in pri-
jaznosti,« je še dodala Tan-
ja Pristavec in zaključila, da v 
Splošni bolnišnici Jesenice za 
zdaj kadrovsko z medoddelč-
nimi izmenjavami še shajajo.

Znajdejo se vsak po svoje

V Psihiatrični bolnišni-
ci Begunje ni večje zagate z 
osebjem, ker sproti poskrbi-
jo za nadomestne zaposlitve. 
A je direktor Damijan Perne 

hkrati opozoril: »Je pa res, da 
ob prepovedi novih zaposli-
tev »vozimo po robu«.« Tudi 
v Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo (BGP) Kranj 
pravijo, da so se z uveljavitvijo 
ZUJF-a začele težave pri zapo-
slovanju. »Zavedamo se, da 
lahko le z dovolj velikim šte-
vilom zaposlenih zagotavlja-
mo varne in kakovostne stori-
tve, zato izpade zaradi porod-
niškega dopusta ali dolgotraj-
ne bolniške nadomeščamo z 
zaposlitvami za določen čas 
ter sodelavci na podjemnih 
pogodbah, a žal še vedno pri-
haja do presežka ur pri zapo-
slenih. S trenutno organiza-
cijo dela še vedno uspešno 
zagotavljamo neprekinjeno 

štiriindvajseturno zdravstve-
no varstvo in z veseljem ugo-
tavljamo visoko zadovoljstvo 
naših uporabnic,« je poveda-
la Andreja Cerkvenik Škafar, 
direktorica BGP Kranj.

V Kliniki Golnik so bili kon-
kretni s številkami na dan 31. 
marca. »Zaposlenih imamo 
67 diplomiranih medicin-
ske sester; šest jih je na poro-
dniškem dopustu, štiri dela-
jo skrajšan delovni čas zara-
di starševstva. Zaposlenih 
imamo 123 tehnikov zdrav-
stvene nege; deset jih je na 
porodniškem dopustu, šti-
ri delajo skrajšan delovni čas 
zaradi starševstva oz. inva-
lidnosti. Marca je bilo zara-
di bolezni odsotnih enajst 

tehnikov zdravstvene nege in 
2,4 diplomirane medicinske 
sestre. Problemi pri razpore-
janju nastajajo zaradi nado-
meščanja bolniških odsot-
nosti, ne pričakovanih pre-
kinitev delov nega razmer-
ja, delnih invalidskih upoko-
jitev in odhodov v pokoj. Za 
pridobivanje novih sodelav-
cev pa potrebujemo soglas-
je Ministrstva za zdravje, ki 
ga ne moremo pridobiti vna-
prej, niti v primeru odhodov 
v pokoj. Postopek pridobivan-
ja soglasja je časovno dolgot-
rajen in ni nujno, da ga bolni-
šnica sploh dobi,« je poveda-
la Saša Kadivec, pomočnica 
direktorja za področje zdrav-
stvene nege v Kliniki Golnik.

Tanja Pristavec: »Kljub krizi pa lahko poudarim, da si tudi v teh težkih časih zaposleni v 
zdravstveni in babiški negi prizadevamo delovati visoko strokovno, etično in učinkovito.«   

»Vozimo po robu«
V Sloveniji štiriindvajset ur na dan vse dni v letu za paciente skrbi skoraj 
dvajset tisoč izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Vsesplošna kriza pa se je 
dotaknila tudi njih.
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Samo na oddelkih 
slovenskih bolnišnic naj 
bi primanjkovalo več 
kot dvajset odstotkov 
medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih 
tehnikov. Pomanjkanje 
posledično vodi  
v preobremenjenost 
obstoječega kadra. 
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Popkovnica
Popkovnica je vrvi podob-

no tanko tkivo, ki povezuje 
nerojenega otroka in mamo. 
Popkovnica je običajno dol-
ga petdeset centimetrov, v 
premeru pa meri centime-
ter in pol. Dve arteriji in ena 
vena skrbijo za nemoten 
pretok hranljivih in odpad-
nih snovi. Popkovina je žoli-
ci podobna snov, ki obdaja 
žile in jih varuje pred pritis-
ki. Vse skupaj je zavito v tan-
ko sluznico in nosi ime pop-
kovnica. 

Mati narava je poskrbela, 
da v popkovnici ni živcev, 
zato njeno rezanje ne boli ne 
otroka ne mame. Očetom, ki 
so prisotni pri porodu, pripa-
da čast, da prerežejo popkov-
nico in fizično ločijo mamo 
in otroka. Dvojina se tako 
spremeni v množino. Roj-
stvo otroka pomeni veliko 
prelomnico v razvoju druži-
ne in odnosi se spremenijo 
s prihodom ali z odhodom 
vsakega družinskega člana. 
Začnejo se tkati drugačne 

vezi, psihološka popkovni-
ca se razvija, počasi odvija in 
rahlja. Včasih pa ovija in pri-
vija tako močno, da postane 
škodljiva. Takrat rečemo, da 
mama in otrok nista pretr-
gala popkovnice. Največkrat 
je to mamina potreba, vča-
sih tudi očetova. Le redko je 
otrok tisti, ki noče pretrgati 
vezi. Pravzaprav jih rahlja z 
vsakim samostojnim kora-
kom, z vsakim upiranjem in 
vstopanjem v svet. Popkovi-
no trga in rahlja z vsem, kar v 
resnici je, in ne s tem, kar mi 
od njega pričakujemo, da bo. 
Kljub temu ima precej dela, 
saj smo starši precej vztraj-
ni s svojimi starševskimi in 
lastninskimi pravicami. V 
svoji vnemi zgrešimo razli-
ko med zdravo in nezdravo 
navezanostjo. Kot da bi žele-
li ohraniti otrokove potrebe 
po nas za vse večne čase. 

Zgrešili smo bistvo otro-
kovih potreb. Ukvarjamo 
se s samostojnostjo otroka 
takoj, ko ga prinesemo iz 

porodnišnice. V strahu, da ga 
ne bi razvadili, ga damo v nje-
govo sobo, ga dojimo na pred-
pisane minute, merimo dol-
žino njegovega joka pred spa-
njem in ga podimo iz naro-
čja. V najzgodnejšem obdo-
bju, ko nas otrok najbolj po-
trebuje, že govorimo o tem, 
kako manipulira z nami. 
Samo zato, ker joče? (Ne zna 
govoriti, kajne?) Samo zato, 
ker sili k nam v naročje? (V 
čigavo naročje pa naj gre?) 
Samo zato, ker ne more sam 
zaspati? (Ali naj si sam zapo-
je uspavanko?) Samo zato, 
ker noče zapeti pesmice v vrt-
cu? (Kdaj ste vi nazadnje na-
stopali v svoji službi?) Otroci 
v obdobju od prerezane fizi-
čne popkovnice do prereza-
ne psihične popkovnice po-
trebujejo starše, ki jim bodo 
zagotovili varnost v tolikšni 
meri, da si bodo upali poku-
kati v svet. Varnost mora 
narediti gnezdo v otroški 
duši kot ptica. Zadovoljevan-
je otrokovih potreb, ko je kot 

dojenček in mali otrok odvi-
sen od nas, je naša dolžnost, 
ne pa projekt, ki ga izvajamo 
po priročniku. To nikakor ni 
čas, da bi uporabljali besedo 
»manipulacija«. 

Zato dajmo takrat, ko nas 
otrok zares potrebuje, vse 
od sebe, kasneje pa to ome-
jimo, da omogočimo otroko-
vo samostojnost. Ta čudovi-
ta lastnost, ki si jo želi vsak 
starš za svojega otroka, je 
zelo povezana z našo las-
tno samopodobo. Mnoge 
mame delajo tako, kot da 
pričakujejo, da bo na nji-
hovem spomeniku pisalo, 
da so se žrtvovale za svojo 
družino. Ampak ponavadi 
vseeno dobijo samo »poči-
vaj v miru«. Če nam je mar 
zato, da ne zadušimo otroka 
s popkovnico (polno odpa-
dnih snovi iz naših last-
nih predstav), si dovolimo 
počivati že prej, ne šele na 
pokopališču. In če prenese-
mo povezave naših fizičnih 
popkovnic na psihološke 

vezi, nastane naslednja pri-
merjava. Psihološka popko-
vnica je vez med rojenim 
otrokom in staršem. V nje-
nih žilah tečejo do otroka 
varnost, navezanost, pripa-
dnost, podpora pri izkuša-
nju in pokušanju sladkih in 
grenkih okusov življenja. V 
obratni smeri tečejo radosti 
in tegobe starševstva, iskan-
je starševskih nalog, rušen-
je predstav o otrocih in iska-
nje prave mere dajanja in 
jemanja. Vse skupaj je ovito 
v mehko žolico družinskega 
sistema, ki skrbi za to, da se 
žile ne prenapenjajo. Če je 
to vse sestavljeno iz zdravih 
sestavin, potem ne bo bole-
lo, ko bo prišel čas za reza-
nje popkovnice. Kadar so v 
njej nezaceljene rane naše-
ga starševstva, boleči zama-
ški občutkov neuspešnos-
ti in nemoči, pa se popkov-
nica zaplete. Potrebujete 
samo en zdrav rez. Najprej 
boli, potem pa se začne lju-
beče celjenje. 

Damjana Šmid

moj pogled

Janezu je strašno žal, da 
takrat, ko je bil še otrok (danes 
je star sedemdeset let), ni bolj 
skrbno poslušal pripovedovan-
ja. Če je kaj ujel na ušesa, da se 
mu je zdelo zanimivo, je seve-
da postal in prisluhnil, druga-
če pa je bil povsem normalen 
mulc, ki je vsak trenutek svo-
bode raje izkoristil.

»Ko sem bil še otrok, sem 
se veliko družil z Dušanom, 
mlajšim bratom. Pravzaprav 
sva bila rojena v istem letu, 
jaz na novega leta dan, on 
za božič. Bil je zelo brihten 
otrok, tudi prej je shodil kot 
jaz, sam od sebe se je naučil 
govoriti, znal pa je tudi uvel-
javljati svojo voljo, saj sem bil, 
četudi starejši, pogosto tepen 

od njega. V šolo sva šla hkra-
ti, a kaj, ko ni mogel sedeti 
pri miru, nagajal je, zato ga 
je učiteljica skoraj vsako uro 
za nekaj časa postavila pred 
vrata. Bilo mu je kakšnih dva-
najst let, ko ga oče nekoč poš-
lje v gostilno po liter vina. Vča-
sih je bilo to tako, da smo pri-
šli tja s steklenico in so nam 
dali vino za domov. Dušana 
je premagala radovednost, 
kaj počnejo moški, ki so sede-
li v kotu sobe. Stopil jim je za 
hrbet in jih opazoval med kar-
tanjem. »Ajnca« se je, pame-
ten kot je bil, zelo hitro nau-
čil in po tistem dogodku je 
– namesto v šolo – zavil kar 
h »špilavcem«. Drobiž, ki 
nama ga je dal oče za v cer-
kveno pušico, je začel skriva-
ti, in ko se ga je nabralo toli-
ko, da je lahko »plačal« igro, 
je bil na konju! Imel je tudi 
srečo, pogosto je bil zmago-
valec, in četudi je bil še otrok, 
so kvartopirci do njega kaza-
li veliko spoštovanje. Zgodi-
lo se je, da ga tudi po več dni 
ni bilo domov, oče je robantil, 
mama jokala in molila hkra-
ti, a pomagati mu ni znal nih-
če. Na vasi so vsi vedeli, da 
tistemu, ki ga zasvojijo kar-
te, ni pomoči. Kljub temu pa 
je bil Dušan le še malo pre-
mlad zanje – ni mu še bilo 
petnajst let – ko so ga dobile 
v roke lahke ženske. Zasluti-
le so, da ima denar, in z vese-
ljem so ga obrale do zadnjega 

pfeniga, če so ga le dobile pod-
se! V duši je bil še otrok, zaup-
ljiv in nepokvarjen, a na zunaj 
pravi gangster. Nekoč nam 
pridejo na ušesa vaške čenče, 
da je naš Dušan okradel kvar-
topirce in z denarjem izginil 
v Ameriko. Govorice so očeta 
zelo prizadele, saj je vedel, da 
je sin zabredel, a da bi bil tat? 
Ne, to pa ne. Zgodaj spomla-
di, ko se je vlačil les iz grape, so 
ga našli pod kupom vej in sne-
ga. Nekdo mu je razklal glavo 
in ga slekel do golega. Tistega, 
ki je to storil, niso nikoli naš-
li. Na brata sem se še veliko-
krat spomnil, zlasti potem, ko 
sem šel študirat. Ves čas sem 
se zavedal, da mi manjka, saj 
je bil dosti bolj bister od mene. 
A kaj, ko mu je preveč pameti 
bolj škodovalo kot koristilo,« 
je po dolgih letih potegnil iz 
pozabe tudi te spomine. 

Kovaška obrt, ki so jo imeli 
doma, je po drugi svetovni voj-
ni počasi ugašala. Njegov oče 
je bil bolj kot ne specializiran 
za izdelavo rezervnih delov za 
vozove, lotil pa se je tudi orod-
ja, ki so ga potrebovali pri svo-
jem delu gozdarji. Konj je bilo 
iz leta v leto manj, zaslužka pa 
tudi. Janez se spominja, da so 
nekoč dobili naročilo za oken-
ske mreže, ki bi jih namonti-
rali na kletna okna novozgra-
jenega zadružnega doma, a se 
očetu niso posrečile. 

»Oblast je imela očeta 
za izkoriščevalca, ker je bil 

obrtnik. Ampak – kakšen! Saj 
ni zaslužil nobenega denar-
ja, kvečjemu so mu kmetje, 
ki so koristili njegove storit-
ve, plačevali v naturalijah, saj 
drugega tudi sami niso imeli. 
Oče se tudi med vojno ni hotel 
opredeliti, vsaka vojska, ki je 
butala na vrata, je itak pokrad-
la vse, kar ji je prišlo pod roke, 
ostalo je zgolj tisto, kar je bilo 
skrito in na varnem. Največ 
škode pa mu je naredil Lipe, 
nekoč je pri nas služil za hla-
pca, drugače pa je bil znan 
brezdelnež in »palamuh«. 
Po vasi se je tudi šepetalo, 
da je bil on tisti, ki je pospra-
vil našega Dušana, a tega se, 
dokler je bil Lipe živ, nismo 
upali reči na glas, ker ni bilo 
varno. Po vojni se je hvalil, da 
je bil v gmajni, kar pa je bila 
čista laž. Vsi so vedeli, da se 
je skrival, po vojni, ko so tak-
šne potrebovali, pa je postal 
likvidator. Nikoli ga ni pekla 
vest, pri sebi je imel celo nekaj 
fotografij, ko se je fotografiral 
z žrtvami, katere je ubil. Če ni 
mogel drugače, je podtaknil 
ogenj. To je menda želel stori-
ti tudi pri naši kovačiji, a je oče 
po tistem, ko je na vasi do tal 
pogorelo nekaj kozolcev, vsa-
ko noč spal na klopi, ki si jo je 
dal postaviti v delavnici. Iro-
nija je bila, da je Lipe pozneje 
postal župan in jaz se nisem 
oženil prav zaradi njega, ker 
se mi je gabilo, da bi on »pože-
gnal« moj zakon.«

Za Janeza je bilo več kot 
»frdamano«, da se je zme-
raj zagledal v dekle, ki je pri-
padalo nasprotni politični 
opciji. Pa se mladi niti niso 
toliko ločevali med seboj, 
vrag je bil, če so za ljubezen 
izvedeli starši.

»Ker doma nismo imeli 
denarja, da bi obiskoval sred-
njo šolo, sem šel delat k stri-
cu, mizarju, tretji in četrti let-
nik pa sem naredil ob delu. 
Večerna gimnazija so imeno-
vali stavbo, v kateri je bilo veli-
ko različnih uradov, med dru-
gim tudi gimnazija in, seve-
da, naša šola. Na stopnicah 
sem pogosto srečal Zdenko. 
Bila je zelo lepo dekle. Komaj 
teden dni po poroki, ji je moža 
ubila bomba, na katero je 
naletel med košnjo. Ostala je 
sama z majhnim otrokom, ki 
se je rodil že po moževi smrti. 
Meni je bilo vseeno, četudi bi 
jih imela deset. Začela sva se 
dobivati, tudi ona me je rada 
videla. Nekoč, ko njenih star-
šev ni bilo doma, me je pova-
bila k sebi. Sredi najlepših tre-
nutkov se na vratih nenado-
ma naslika njen oče, mene z 
enim zamahom vrže iz pos-
telje in me porine skozi vrata, 
njo pa zbrca na tla, surov kot 
je bil, ji je zlomil ključnico in 
ranil na več mestih, da je bila 
vsa krvava. Ker je imel moč in 
oblast, ji je zagrozil, da ji bo 
odvzel otroka, če se še enkrat 
speča z menoj. Veste, pa to ne 
bi ostalo le pri grožnjah! Poz-
nam primer, ko so pravover-
ni starši še leta 1965 dosegli, 
da se je v neki družini mlada 
mati morala umakniti, ker je 
nesla otroka h krstu. Sina je 
lahko videla šele takrat, ko je 
bil star osemnajst let!«

Janez je s pridnostjo in 
vztrajnostjo dosegel visoko 
izobrazbo. Žal oče njegovega 
truda ni kaj prida cenil, saj se 
mu je zdelo škoda časa, ko je 
»ležal« za knjigami, names-
to da bi šel delat in si nabiral 
»leta za pokojnino«.

»Dolgo časa sem bil brez 
službe, hvala bogu, da me je 
vzel k sebi stric, v mizarnico. 
Tudi takrat, ne le danes, si lah-
ko kam prilezel le po vezah in 
poznanstvih. Izobraženih 
so se marsikje bali kot žive-
ga hudiča, saj so na pol pis-
menim direktorjem pome-
nili hudo konkurenco. Tudi 
v Zadrugi, ki smo jo imeli na 
vasi, je bil en takšen. O njem 
se je širil glas, da je »diplomi-
ral« celo na »Kumrovški uni-
verzi«, a še zmeraj ni znal 
drugega, kot da se je le podpi-
sal. Po svoje sem imel srečo. 
Računovodja, ki so ga imeli, je 
bil član tudi lovske bratovšči-
ne in nekoč, ko so se ga kame-
radi na smrt zapili, ga je nek-
do v objestnosti ali po nesre-
či, kdo ve, ubil. Prišli so pome, 
da bi ga nadomestil. Bili so po 
svoje prefrigani. Mislili so, da 
jih bom v vsem ubogal, ker 
sem potreboval denar in ker 
jim bom moral biti, po nji-
hovem, hvaležen za milost, 
da so mi omogočili zaposli-
tev. No, saj je bilo po svoje res 
tako, a po drugi strani sem v 
tistem kaosu, v katerem sem 
se znašel, vse skrbno zabele-
žil in shranil dokaze o goljufi-
jah in poneverbah. Pa tega ni 
bilo malo. Ti ljudje, ki so zad-
rugo vodili, so geslo »vse je 
naše« vzeli dobesedno. Saj ni 
čudno, če je potem vse skupaj 
crknilo «

(Se nadaljuje)

Kamni iz preteklosti, 2. del

Oblast je pač – oblast
Milena Miklavčič

usode
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Jelena Justin

Ko z vrha Mavrinca pogle-
damo proti zatrepu doli-
ne Krnice, se nam pokažejo 
prepadne stene Prisojnika, 
Razorja, Križa in Dovškega 
Gamsovca. Na koncu je skal-
na pregrada, Kriška stena. 
Čez njo poteka zavarovana 
plezalna pot, ki jo prepleza-
mo, če se odločimo za vzpon 
na Križ, Stenar, Dolkovo špi-
co itd. Do Kriške stene vodi 
prostrano melišče, ki ga po 
sneženo obilni zimi lahko 
sneg prekriva še v zgodnje 
poletje. Če so razmere opti-
malne, je turni smuk izpod 
Kriške stene lahko popoln 
užitek.

Običajno izhodišče za 
turo je Ruski križ oz. tret-
ji ovinek vršiške ceste, če je 
pa cesta na Vršič zasneže-
na, parkiramo pred mostom 
čez Pišnico v bližini Erike in 
dodatno prehodimo še Veli-
ko Pišnico. 

Od Ruskega križa se po 
kolovozni poti spustimo do 
Malega Tamarja in planine 
V Klinu. Čez mostiček pre-
čimo potok in se začnemo 
vzpenjati proti koči v Krni-
ci, 1113 m. Od koče nadalju-
jemo proti Križu, tako kot 
nam kažejo markacije. Spo-
daj je vzpon še dokaj polo-
žen. Sledi pas gozda, skozi 
katerega bomo kasneje tudi 
smučali. Če se ture lotimo 

v zimski sezoni in je struga 
hudourniške doline prekrita 
s snegom, lahko odsmuča-
mo tudi tam. Ko smo skozi 
gozd, se pred nami odprejo 
veličastna ostenja. Kje nada-
ljevati sedaj? Pravzaprav je 
vseeno, kje, saj so pobočja 
zelo široka in je stvar trenu-
tne odločitve, kje se bomo 
povzpeli. Vzpon je mestoma 
precej strm in paziti je treba 
na zdrs. Trenutno je poboč-
je že rahlo načeto, razpoka-
no, zato je nujna pazljivost 
pri smučanju navzdol. Ko 
pridemo do položnejšega 
zatrepa V Kotu, tam, kjer sta 
dve skali, smo na mestu, od 
koder bomo odsmučali. Če 
imamo željo, seveda lahko 

nadaljujemo še povsem do 
konca tik pod steno. 

Ko se obrnemo proti doli-
ni v smeri vzpona, se na naši 
desni strani pokaže prečna 
pot pod melišči Gamsove 
špice, kjer gre običajna pot 
na Špik.  Pokaže se tudi str-
mina, ki vodi v Dnino, pod 
Malo in Veliko Martuljško 
Ponco. V daljavi vidimo gre-
ben Mavrinca z vsemi Kum-
lehi in Robičjem v ozad-
ju. Na naši desni je Dovški 
Gamsovec, levo pa Razor, ki 
se povezan s Prisojnikom. 

Smučamo v smeri vzpona. 
Široko pobočje, ki je v teh dneh 
videti kot speglano  smučišče, 
dopušča mnogo variant; odvi-
sno od snežnih razmer. Če 

smučamo direktno navzdol, 
po poti vzpona, prečimo plazo-
vino, ki pa je zaradi mehkega 
snega ne povzroča težav. 

V zadnjem delu, tik nad 
kočo, nas čaka še pas gozda. 
Od koče navzdol do planine 
V Klinu, do koder se trenut-
no še da prismučati, smuča-
mo po cesti, nato pa smuči 

na nahrbtnik in peš do avto-
mobila. 

Za nami je uživaški turni 
smuk!
Nadmorska višina: 
prib. 1950
Višinska razlika: 
prib. 1000 m
Trajanje: 4–5 ur
Zahtevnost: �����

Planinski izlet: Turni smuk izpod Kriške stene (okoli 1950 m)

Pomladanska klasika
Turni smuk, ki ga zaradi kratkega dostopa in dolgo obstoječega snega lahko označimo kar za 
tradicionalnega. Pomladanska smuka je lahko čisti presežek in užitek.

Pogled z Mavrinca na Krnico s Kriško steno. Vrisana je smer 
smučanja. / Foto: Jelena Justin

Tjale gor, še malce naprej od roba. / Foto: Jelena JustinSmučarski užitek / Foto: Jelena Justin

Titicaca drugič
Alenka Bole Vrabec

mizica, 
pogrni se

Legende o jezeru Titicaca 
in okolici je raziskoval tudi 
Antonio Paredes Candia 
(1923–2004), bolivijski pisa-
telj in izjemen folklorist. 
Najbolj nenavadna se mi je 
zdela tista o nastanku krom-
pirja, ki jo na kratko povze-
mam. Hči inkovskega vla-
darja je bila svečenica v tem-
plju sončnega boga Intija. Ni 
se smela poročiti. Vendar se 
je zaljubila v kmečkega mla-
deniča in zanosila z njim. 
Pravila, ki so urejala verske 
običaje, so bila stroga. In 
tako je Inka hčer in njene-
ga ljubega moral obsoditi 
na smrt. Izkopali so grob in 
nasuli vanj kokinega listja. 
Svečeniki so bili zgroženi, 
ker sta se ljubimca objema-
la še pred smrtjo, in so dali 
grob sunkovito zagrebsti. 

Pozneje so dekleta, ki so 
hodila mimo, govorila, da 
je tam, kjer sta umrla, sli-
šati škrjančke; moške, ki so 
hodili tam mimo, je zapusti-
la jeza, lepo so ravnali s svo-
jimi ženskami. Svečeniki so 
trdili, da gre za čarovnijo, da 
je treba posmrtne ostanke 
izkopati, jih zažgati in raz-
suti na vse štiri strani neba, 
saj je šlo po uresničitvi obso-
dbe vse narobe. Iz rek je izgi-
nilo zlato, v rudnikih ni bilo 
več srebra, polja so postajala 
pusta in kamnita, zvezde so 
spreminjale svojo pot, divja-
le so nevihte  Vse sama sla-
ba znamenja. In Inka je uka-
zal, naj kopljejo tam, kjer sta 
bila živa pokopana. Kopa-
li so mesec, dva, tri, in niso 
našli skeletov. Samo rastline 
z modrimi cvetovi, ki so se 

spreminjali v strupene maj-
hne sadeže. »Izrujte koreni-
ne!« je ukazal Inka. In glej, 
pod zemljo je kar mrgole-
lo nenavadnih in neznanih 
gomoljev. 

Bili so gomolji krompir-
ja – po naše. Bili so užitni. 
Krompir je začel svojo pot 
čez Atlantik. V naših krajih 
je začel rasti v času cesari-
ce Marije Terezije. V Evropi 
ima tudi spomenik: v naro-
dnem parku Harza, pod 
čarovniško goro Brocken. 
Postavili so ga leta 1885. 
Na zlizanem kvadru ob Sta-
ri poštni poti je napis: »Na 
tem kraju so 1748 prvikrat 
poskusno posadili krompir 

 !« V mojem kraju pa se 
kuha andska enolončnica. 
Vitaminčke uživamo pose-
bej.

Nah-oatli 

Za 6 oseb potrebujemo: 
500 g majhnih krompirjev v 
velikosti jajca, 500 g na tra-
kove zrezane teletine, 1 žlič-
ko masla, 2 čebuli, 100 g sla-
nine, 200 g lisičk ali šampinjo-
nov, 1 pločevinko rdečega fižo-
la (400 g), 1 pločevinko koru-
ze (340 g), 2 stroka česna, 2 žli-
ci paradižnikove mezge, 200–
250 ml goveje ali čiste zelenjav-
ne juhe, nekaj lističev svežega 
ali četrt žličke suhega žajblja, 
sol, poper, kajenski poper.

Krompir skuhamo in olu-
pimo. Gobe zrežemo zelo na 
drobno. Na maslu prepraži-
mo na kocke zrezano slani-
no, čebulo in na tenke tra-
kove narezane meso. Praži-
mo nekaj minut, nato doda-
mo strt česen in žajbelj. 

Mešamo, da se meso do-
bro prepeče. Nato dodamo 
krompir, zrezan na četrtin-
ke, fižol, koruzo, sol, paradi-
žnikovo mezgo, sveže zmlet 
poper in kajenski poper ter 
juho. Počakamo, da zavre, 
dodamo gobe, nato zniža-
mo temperaturo in cmari-
mo približno 10 minut. Po 
potrebi še malo začinimo. 

Smuti z jagodičjem 

Za 1 l potrebujemo: 4 
pomaranče, 300 g jogurta, 4 
žlice agavinega sirupa, 300 g 
zmrznjenega jagodičja 

Jagodičje malo odtajamo. 
Pomaranče iztisnemo. Vse 
sestavine damo v mešalnik, 
zmiksamo in takoj postre-
žemo. 

Pa dober tek! 
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Razgledi

Občina 
Preddvor

Humanitarna prireditev

Prodajna mesta:
Sedež OZ RK Kranj, TIC Preddvor, 

Bencinski servis LOGO Tupaliče, TIC Cerklje, 
Kmetijska zadruga Cerklje trgovina  v Cerkljah in Šenčurju, 

Kavarna Medeni vrt Šenčur.

Cena vstopnice 10 eur

22. maj 2014, ob 20. uri 
v Preddvoru, na dvorišču JELOVICA HIŠE d.o.o.

KOŠNIKOVA GOSTILNA
POD ZAPLATO
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Krpanov sindrom

Martina Krpana pozna-
mo vsi, saj je naš narod-
ni junak. Sindrom pa je v 
medicini skupek simpto-
mov, ki so značilni za neko 
bolezen. Natančneje: »bole-
zenska slika, sestavljena iz 
skupine značilnih znakov«. 
Kateri so tedaj znaki Krpa-
novega sindroma? Kontra-
bant, delo na črno, izogiban-
je plačevanju davkov in pri-
spevkov, protizakonito ali 
vsaj nemoralno prilaščanje 
družbenega oziroma držav-
nega premoženja, tajkuni-
zacija, v novejšem času pa 
predvsem korupcija  Sami 
znani pojavi, katerih skup-
ni imenovalec je v tem, da 
so (bili) v vsakokratni državi 
prepovedani, a v očeh naših 
ljudi so kljub temu veljali za 
hvalevredno ali celo junaško 
početje. Martin Krpan je bil 
poklicni kontrabantar, tiho-
tapil je sol. Ta ni danes nič 

posebnega, v starih časih pa 
je bila pod državnim mono-
polom, dobičkonosno trgo-
vanje z njo je bilo dovolje-
no le pod strogim nadzorom 
države.

Nedavno sem pisal scena-
rij za prireditev, s katero smo 
ob koncu letošnjih Sloven-
skih klekljarskih dni v vasi 
Ledinica pri Žireh ponazo-
rili, kako je potekal kontra-
bant ob rapalski meji. Ko 
sem prebiral vire, sem pono-
vno videl, da je bil kontra-
bant prepovedano in proti-
zakonito ravnanje le za eno 
ali drugo državno oblast, 
v očeh naših ljudi na obeh 
straneh meje pa je bil cenje-
no početje, tako zaradi finan-
čne donosnosti kot zaradi 
moralne in politične dimen-
zije. Okoli prinesti državno 
oblast, zlasti italijansko, je 
bilo malo junaštvo. Tako je 
bilo tudi v tistih socialistič-
nih letih, ko smo čez držav-
no mejo iz Italije in Avstrije 
»švercali« kavo, pralne praš-
ke in tudi marsikaj bolj dra-
gega. Kdor je bil v tem uspe-
šen, je bil v očeh sodržavlja-
nov cenjena oseba, sodobni 
Martin Krpan, ki je okoli pri-
našal domačo komunistično 
oblast. S tihotapstvom je bilo 
slej ko prej tako, da so v očeh 
ljudi problematične le tiste 
oblike, ki so najbolj umaza-
ne in nevarne – tihotapstvo z 
mamili, orožjem, živimi lju-
dmi ali človeškimi organi  
Mali šverc pa je bolj vrlina 
kot problematično početje.

Kako pa je v tem pogledu 
s korupcijo? Podobno kot s 
tihotapstvom. Spominjam 
se sošolca iz osnovne šole, 
ki se je malo težje učil, doma 
je bil s kmetov in je učiteljici 

v papirnatem škrniclju pri-
nesel nekaj suhe mesnine; 
učiteljica darila ni zavrni-
la, ampak je škrnicelj vze-
la, enako kot rožice, ki smo 
jih nabrali ob poti v šolo in 
jih našim tovarišicam pri-
našali v znamenje pozor-
nosti. Rožice so najbrž res 
le poklon, klobasa pa je že 
korupcija? Kaj pa če nekdo 
da in drugi namesto kloba-
se vzame veliko vsoto denar-
ja? Ta vprašanja so se pose-
bej zaostrila v zadnjih dveh 
letih, ko je postalo jasno, da 
s korupcijo niso obremenje-
ne le male ribe, ampak tudi 
najvišji predstavniki oblasti 
v tej državi. Politika in prva-
ka strank, ki sta dobili naj-
več glasov na zadnjih držav-
nozborskih volitvah decem-
bra 2011, sta se zaradi suma 
in obtožbe korupcije znaš-
la v policijskih in pravosod-
nih postopkih, eden je zara-
di tega že pravnomočno 
obsojen. A občutek imam, 
da bosta Zoran Janković in 
Janez Janša na naslednjih 
volitvah, če bosta sploh kan-
didirala, spet dobila veliko 
glasov. V očeh mnogih voliv-
cev sta narodna junaka, poli-
tična Martina Krpana.

Slovenci smo očitno še 
daleč od »ničelne toleran-
ce« do korupcije in sorodne-
ga krpanovskega početja. Ni-
smo še dojeli, da imamo zdaj 
svojo državo, v kateri smo, 
vsaj načelno, suveren mi vsi, 
kot ljudstvo. Da torej zdaj s 
krpanovskim ravnanjem 
okoli prinašamo sami sebe 
in ne nekih »tujih«, dunaj-
skih ali beograjskih oblasti. 
Ali pa je nova tihotapska pot 
Martina Krpana zdaj na rela-
ciji Ljubljana–Bruselj?

Miha Naglič

mihovanja

Marko Vrhunec, 
dipl. pravnik in  
dr. ekonomskih 
ved v pokoju, 
ki je bil v svoji 
karieri profesor 
in kar šest let šef 
Titovega kabineta, 
v knjigi  
obravnava  
današnje razmere 
in išče izhode iz 
krize ter objavlja 
dogodke in 
dejavnosti iz 
časov NOB, ki kot 
zgodovinske  
izkušnje kažejo, 
kako smo takrat 
dosegli svobodo.

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

Redna cena knjige je 15 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu, je cena le

12
EUR
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Vaš razgled

V nižjih predelih Gorenjske smo zaradi mile zime prve kolesarje na cestah srečali že 
januarja, zdaj jih videvamo tudi na cesti čez prelaz Vršič, kjer pa so, sodeč po sliki, razmere 
še precej zimske. Tik pod vrhom smo »ujeli« mladega kolesarja Bora iz Mozirja. G. K.

Predsednik države Borut Pahor se je pred nedavnim pustil zapeljati z avtomobilom, ki so 
mu v Šolskem centru Škofja Loka vdahnili električni pogon. Menda je v ekološki cabrio in 
nekoliko bolj »na izi« vožnji zelo užival. Glede na to da bi rad državnozborske volitve še 
pred poletjem, pa predsednik dokazuje, da mu tudi hitrost ni tako tuja. I. K. / Foto: Tina Dokl

Odprtje razstave  v torek, 
13. maja 2014, ob 19. uri 
v Gorenjskem muzeju – 
Mestna hiša, Glavni trg 4, Kranj.

Razstava 
K Mariji Pomagaj na BrezjE 1814 – 2014

200 let milostne podobe 
Matere Božje
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite  
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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10 
EUR

V knjigi so recepti za pripravo testeninskih solat,  
testenin in rižot z zelenjavo, sirom in morskimi 
sadeži, azijskih testenin, polnjenih testenin, 
lazanje, kanelonov, njokov ter jedi iz žit.

Alenka Brun

V 
zgodnjih jutra-
njih urah smo 
se v odpravili iz 
Kranja in Škof-
ja Loke. V hotel 

Rondine v letovišču Mari-
nella di Sarzana, ki je sicer 
del Ligurske riviere v regi-
ji La Spezia, pa smo pri-
speli v večernih urah. Hotel 
je bil čisto simpatičen 

trizvezdični hotel, o tem, kaj 
Italijani razumejo pod hotel-
sko hrano, pa nam je že na 
avtobusu razložil turistični 
vodnik in spremljevalec Bra-
ne Urbanija. Poleg tega nam 
je v vseh treh dneh ogromno 
povedal tudi o Italiji sami: 
mestih, ki smo jih obiskali; 
nam na poljuden način raz-
ložil zgodovinske dogodke; 
opisal spletke in vpliv žensk 
v teh krajih. Slednje je bilo še 
posebej zanimivo.

Kar se tiče hotelske hra-
ne, se pa v Italiji zgodi, da 
gredo pravi jedci lahko od 
mize prej lačni kot siti, zato 
je pametno, da v takih pri-
merih ponovite prvi krožnik 
– predjed. Največkrat pos-
trežejo testenine in njiho-
va dvojna porcija je potem 
že podobna slovenski porci-
ji testenin. Italijani so zna-
ni po dobri hrani, kar, če jes-
te zunaj, nikakor ni poceni; 
po drugi strani pa sami izre-
dno radi dobro jedo, tako da 
ni čudno, da obožujejo kraš-
ke in goriške turistične kme-
tije, osmice in gostilne.

Sicer je bila vremenska 
napoved za vse dni prej sla-
ba kot dobra, a je na koncu 
deževalo le prvi dan.

Na poti smo se najprej usta-
vili v Genovi, pomembnem 
pristaniškem mestu, glav-
nem mestu pokrajine Geno-
va in dežele Ligurije. Spre-
hodili smo se po impresiv-
nih ulicah in uličicah, videli 
celo kakšno prijateljico noči, 

izjemne palače, za trenutek 
začutili utrip mesta. Ob Bra-
netovih razlagah smo spozna-
li tudi njegovo zgodbo.

Mestna katedrala svete-
ga Lovrenca je zgrajena v 
romanskem in gotskem slo-
gu z zanimivo črno-belo pro-
gasto fasado. V njeni nepos-
redni bližini je trg San Mat-
teo, kjer stoji hiša Krištofa 
Kolumba. Videli smo galeri-
jo Mazzini, že takoj pa nas je 
fascinirala palača San Gior-
gio. Zgradil jo je Guglielmo 
Boccanegra daljnega leta 
1260, stric Simona Bocca-
negre, prvega doža Genove. 
V časih Marca Pola je služila 
tudi kot zapor in ravno Mar-
co je bil njegov najslavnejši 
preb ivalec. 

In če vas kdaj pot zanese 
v Genovo, si vzemite čas še 
za ogled akvarija, saj gre za 
enega največjih akvarijev v 
Evropi, kjer boste videli vse 
od pisanih tropskih rib do 
tjulnjev, meduz in morskih 
psov. (Se nadaljuje) 

Prvomajski izlet v Italijo

IMPRESIVNA GENOVA
Časopis Gorenjski glas je skupaj s turistično agencijo Kompas za prvomajske praznike organiziral 
tridnevni izlet v Italijo. Udeleženci so prvi dan videli Genovo, drugega Cinque Terre oziroma pet 
slikovitih vasic in tretji dan, na poti domov, so se ustavili še v Parmi in Mantovi.

Po nekaj postankih nas je pozdravila deževna Genova. / Foto: AB

Glasovci smo se sprehodili po galeriji Mazzini.

Znamenita katedrala sv. Lovrenca

Palazzo San Giorgio

Genova s svojimi ulicami 
in uličicami navduši prav 
vsakega obiskovalca.
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_09. 05. 2014

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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Spoved

Pride Štef k spovedi: »Gospod župnik, grešil sem ... Pob-
ral sem avtoštoparko, ki je hotela do železniške postaje. 
Že čez nekaj minut se je začela slačiti in me božati po steg-
nih. Stopil sem na plin in panično odbrzel do železniške.«
»Kako si potem grešil?«
»V mislih, gospod župnik ...«
»Vse je v redu, sin, pojdi zdaj domov in za pokoro spij tri 
vedra vode.«
»Gospod župnik! Kdo lahko spije tri vedra?«
»Vol, dragi Štef, vol.«

Fantovščina

Pride mož zgodaj zjutraj ves razštelan domov.
Pričaka ga žena: »Pa kje si ti hodil do zdaj?
»Kolega se drug  teden ženi in je imel fantovščino.«
»A, daj no  in ste pripeljali kakšno kurbo na kavč, pa ste 
se postavili v vrsto!« 
»Ne pa nismo. Od kod ti take ideje?«
»Samo ne govori mi, kot da še nikoli nisem bila na fan-
tovščini.«

Vnuk in babica 

Mihec je bil na počitnicah na deželi. Prvo noč mu je babi-
ca pela uspavanko. Po pol ure ji reče vnuček: »Babica, te 
lahko nekaj prosim?«
»Seveda, miško moj.«
»Utihni, ker bi rad spal!«

TA JE DOBRA

5 7 3
1 5 2 6
4 9 8

6 5
2 1 6 8

1 5
4 8 1

8 9 7 5
4 9

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

6 9 5 8 1
8 6 3

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

6 8 2
5 4 7 1 3

7 2 4
3 9 7 6693754821

584162937
721983654
457219386
812637495
936845172
265498713
178326549
349571268

578612934
193754286
426398517
364825179
251937648
987146352
635489721
819273465
742561893

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Včasih se vam zdi, da so vaše težave največje in da ni 
človeka, ki bi bil bolj osamljen od vas. Ustrašili se boste, 
ker se boste nekomu bolj odprli, in čakali razočaranje. 
Tega ne bo in vi boste prišli do spoznanja, da niste sami, 
in svet bo postal svetlejši.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Postavljalo se vam bo vprašanje, ali bi svet brez vas 
obstajal. Nehali boste premišljevati in se boste končno 
začeli odločati. Daljša pot vam bo omogočila razbreme-
nitev, ki ste je še več kot preveč potrebni. Novice o denar-
ju vas presenetijo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Naredili boste drzen korak, ki se vam bo v prihodnosti 
precej obrestoval, čeprav sprva ne boste opazili rezul-
tatov. Zopet se boste obremenjevali z nepomembnimi 
stvarmi, zaradi katerih vas bo bolela glava. Približuje se 
romantično snidenje.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Pred vami je veliko različnega dela, in ker ste včasih kar 
preveč odgovorna oseba, se boste trudili, da se vse uspe-
šno opravi. Šele ob koncu tedna si boste lahko privoščili 
nekaj minut samo zase in jih seveda dobro izkoristili. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Na trenutke se boste počutili osamljeno, hkrati pa se 
boste vsemu izogibali in skušali poiskati krivdo v dru-
gih. Sporočilo, ki ga boste prejeli, vas bo predramilo in 
postavilo nazaj na noge. Finančna naložba se vam bo 
obrestovala.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Sporočila, ki ga boste prejeli, ne boste znali ali pa hoteli 
razumeti. Vendar tisti, ki sporočilo prenaša, ne bo tako 
hitro odnehal. Njegov cilj je, da dobi nazaj zaupanje, ki ga 
je pred nedavnim izgubil. Vsaka stvar potrebuje svoj čas.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Vsega naenkrat ne morete imeti, begali boste od ene do 
druge strani in se na vse možne načine skušali pravilno 
odločiti. Če boste  čisto tiho, boste za en sam trenutek 
slišali glas srca, ki vas bo usmerilo in pripeljalo do žele-
nega cilja. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Nekdo vas bo zaman opozarjal in vam z dobrim name-
nom hotel razložiti dejstva, a vi ne boste sposobni sprejeti 
nobene informacije oziroma nasveta. Ne bo jasno, ali je to 
le trma ali pa nepopustljivost, kar je skoraj isto in spet ne.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Odkrit pogovor vam bo odprl oči in marsikaj boste kar 
naenkrat videli v drugi luči. Uživali boste v krogu prija-
teljev in prav nič vas ne bo motilo, da boste večkrat v 
ospredju. Z denarjem boste zopet malo preveč razsipni.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V prihodnjih dneh boste imeli kar nekaj nepričakovanih 
izdatkov. Situacija vas bo res nekoliko vrgla iz tira, a ne 
za dolgo, saj boste kljub vsemu potegnili dobre rešitve. 
Kar se tiče ljubezni, ne pozabite, da se vse zgodi ob pra-
vem času.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Sto in sto načinov je, kako lahko osrečimo sebe ali pa 
nekoga drugega. Vedno iščete srečo daleč od sebe, čeprav 
jo imate na dosegu roke. Prebudili boste v sebi željo in 
potem imate do cilja le še en korak. Dali boste vse od sebe.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Občutek izčrpanosti vas bo opozoril, da ste pretiravali in 
da je skrajni čas, da se umirite in malo izprežete. Prepirom 
v družinskem krogu se boste spretno izogibali, in to brez 
nasvetov. Presenetile vas bodo novice v krogu prijateljev.

Tinkara Kovač bo konec tedna na Danskem nastopila na Euro-
songu. Evropo bo poskušala prepričati s pesmijo Spet/Round 
and Round. Vsaka podobnost pesmi s slovensko politiko je 
seveda naključna.

Petindvajset let po drugi Majniški deklaraciji leta 1989 nam 
od takratnih zahtev, razen življenja v suvereni državi sloven-
skega naroda, ni ostalo kaj dosti. Še mesec maj ni več to, kar 
je včasih bil.

Od zadaj

Mali Brat

K
ot so v torek obja-
vili v našem part-
nerskem časopisu 
Gorenjskem gla-
su, so preteklo sre-

do v tišini predprazničnega 
vzdušja zrušili kompleks tako 
imenovane Stare Save. Delo 
je bilo opravljeno strokovno 
neoporečno, prebivalci Kran-
ja, razen bližnjih stanovalcev, 
niso občutili prevelikega povi-
šanja decibelov v zraku, tudi 
v lokalih se je zatresel le kak-
šen »štamperle« v roki žejne-
ga konzumenta. Izvajalec del, 
priznano podjetje iz glavnega 
mesta, je tokrat prvič uporabil 
star način učinkovitega ruše-
nja objektov, tako imenova-
no metodo »golobum«. Nad 
objekte, potrebne rušenja, 
pošljejo jato golobov, od kate-
rih vsak nosi nekaj gramov 
organskega razstreliva (sku-
paj ga je bilo menda porablje-
nih kar 150 kilogramov), ki ga 
potem »na komando« med 

letom spustijo z neba na zem-
ljo. Učinkovitost rušenja lah-
ko vidite na fotografiji. 

Med drugim je za prihod-
nost kranjskega športa padel 
tudi več kot petdeset metrov 
visok industrijski dimnik. Da, 
prav ste prebrali, za kranjski 
šport gre. Območje Stare Save 
je bilo v preteklosti predvide-
no za stanovanjsko gradnjo, a 
ker se v času, ko se po drža-
vi še vedno plazi kriza, to ne 
izplača, so se na kranjski obči-
ni odločili kompleks odkupiti 
in ga nameniti razvoju špor-
ta v občini. V zadnjem času 
je vse preveč obupanih klicev 
javnosti, medijskih pozivov, 
spletnih objav in konec kon-
cev lastnih izkušenj o tem, 
kako šport v Kranju vse bolj 
vegetira, v nekaterih pano-
gah celo propada. Ni več član-
ske ekipe savskih kolesarjev, 
z denarnimi težavami se uba-
dajo vaterpolisti, nekoč tako 
rekoč eni in edini v državi, 
manjka denarja za kvalitetno 
košarkarsko ekipo, tudi pre-
bačevskim balinarjem bi prav 

prišel kakšen evro dodatka za 
nove krogle 

Največji problem pa je seve-
da trenutno še v prvi ligi: nogo-
metni klub Triglav. Najzahte-
vnejše tekme menda igrajo 
fantje iz mladinske selekcije. 
Kranjski župan se je tako po 
vzoru ljubljanskega odločil na 
Stari Savi zgraditi nov, sodo-
ben nogometni stadion in ob 
tem tudi ustanoviti nov klub, 
ki se bo imenoval KokrTri-
glav (ker bo njihova baza ob 

reki Kokri) in z njim začeti na 
novo, od začetka v 2. gorenj-
ski nogometni ligi. V okvi-
ru nogometnega stadiona bo 
kranjski mladeži na voljo tudi 
atletsko vadbišče za met kop-
ja v višino, lučanje krogle v tar-
čo, zgradili pa bodo še ledeno 
stezo za curling, večnamen-
ski pokrit prostor, kjer bodo 
mize za snooker  in podo-
bno. Da, z akcijo golobov se 
kranjskemu športu pišejo 
boljši časi. 

KRANJ PODAJA ROKO ŠPORTU
Slovesno podajanje roke bo najbrž še pred poletjem, prvi koraki pa so že tu. Stara Sava je padla, idejni 
načrti za nove športne objekte so že v izdelavi. 

Učinkovit način rušenja po metodi »golobum« se je izkazal 
za najboljšega. / Fotomontaža: Schwabingen



27

NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_09. 05. 2014

Nagrade: tri ležalne blazine Odeja

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, 21. 
maja 2014, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Brad Pitt (50) in Angelina Jolie (38) 
nista skupaj zaigrala vse od leta 
2005, ko sta blestela v filmu Gos-
pod in gospa Smith in se med sne-
manjem tudi zaljubila, sedaj pa naj 
bi se na filmskih platnih zopet poja-

vila skupaj. Kljub temu, da podrobnosti o filmu zaenkrat 
ostajajo skrivnost, je znano, da je scenarij napisala igralka 
pred nekaj leti, film pa naj bi govoril o poročenem paru, ki 
svoje zakonske težave skuša rešiti tako, da si privošči še 
zadnje skupne počitnice. Bo to komedija ali drama?

Bosta spet zaigrala skupaj?

Igralec Bruce Willis (59) je postal 
petič očka in tudi tokrat je dobil 
hčerkico, ki sta jo s soprogo mane-
kenko Emmo Heming-Willis (35) 
poimenovala Evelyn Penn Willis. 
To je njun drugi skupni otrok, par 

že ima dveletno Mabel Ray, medtem ko ima igralec iz prej-
šnjega zakona z Demi Moore tri odrasle hčerke Tallulah 
(20), Scout (22) in Rumer (25). »Mamica in dojenčica sta 
zdravi in se počutita odlično. Mabel je vesela sestrice,« 
sta zapisala v izjavi za javnost.

Peta hčerka za Brucea Willisa

Britanska pevka Adele je ob 25. rojstnem 
dnevu na svojem profilu objavila fotogra-
fijo z dvignjenim palcem in svoje obože-
valce pustila v upanju, da bo kmalu izdala 
nov album. Prejšnja albuma z naslovoma 
19 in 21 je pevka namreč poimenovala po 

svoji starosti v tistem obdobju, zato so se že pojavile govori-
ce, da bo njen tretji album kmalu izšel. Adele je omenila, da 
dela na novem albumu že od lanske podelitve grammyjev.

Ali Adele snema nov album?

Britanska starleta Katie Price (35), ki je 
pred kratkim sporočila, da z možem pri-
čakujeta petega otroka, se ločuje. Raz-
log za to je sporočila kar preko svojega 
družabnega omrežja: »Žal mi je, vendar 
vam moram sporočiti, da se s Kieranom 

ločujeva, ker me je sedem mesecev varal z mojo najboljšo 
prijateljico Jane Poutney.« Katie, ki je v šestem mesecu 
nosečnosti, je par zasačila med rjuhami.

Mož jo je varal z najboljšo prijateljico

VRTIMO GLOBUS

S. Lesjak, J. Paladin

S
kupina The Tide 
ostaja aktivna – 
dober teden pred 
koncertom na 
kranjskem Baze-

nu ob zaključku Tedna mla-
dih so se zbrali v Stražišču, 
kjer so v tamkajšnjem Kul-
turnem domu posneli prve 
kadre novega videospo-
ta. Gre za skladbo Roll the 
Dice, sicer tretji single iz 
prihajajočega albuma Lan-
dings, ki bo luč sveta zagle-
dal septembra. Pod taktir-
ko hišnega režiserja  Mihe 
Knifica in koreografa Davi-
da Prestorja so se odločili 

spot posneti v country sti-
lu z elementi divjega zaho-
da, kjer ne gre brez klobu-
kov, kavbojske oprave in 
plesa. Pri snemanju je sode-
lovala plesna skupina Colo-
rado Country Line Dance iz 
Kokrice, katere dekleta ima-
jo obilo izkušenj, člane ben-
da pa je čakalo še nekaj pil-
jenja plesnih korakov.

»Tokrat nas je režiser 
Miha postavil v country 
škornje in mislim, da si je že 
dalj časa želel oceniti naše 
virtuozne  plesne korake. Z 

veseljem smo sprejeli izziv, 
za nekaj časa inštrumente 
postavili v kot in začeli vadi-
ti. Z dekleti smo se odlično 
ujeli, vzdušje na snemanju 

je bilo sproščeno, koliko je v 
nas plesalcev, pa boste pre-
sodili sami,« je dejal pevec 
skupine Tomaž Štular. S 
potekom snemanja je bil 
vidno zadovoljen tudi reži-
ser, s katerim sicer The Tide 
sodelujejo že sedmič, njihov 
spot Ready To Go pa so deni-
mo v ZDA predvajali na kar 
89 televizijskih postajah. 
»Fantje so se očitno resno 
lotili dela, njihova usklaje-
nost gibov je prefinjena in 
dovršena, tako da je snema-
nje potekalo gladko,« je pov-
zel režiser Miha Knific.

Gotovo pa bo gladko pote-
kal tudi jutrišnji dogodek v 
kinematografih Cineplexx, 
s katerim bodo zaključili 

sezono neposrednih preno-
sov iz Metropolitanske ope-
re v New Yorku. Tudi v Kra-
nju bo tako jutri ob 19. uri na 
ogled Rossinijeva romantič-
na pravljica Pepelka v oper-
no-baletni izvedbi. V glavnih 
vlogah bosta na stopila priz-
nana umetnika, perujski 
operni pevec Juan Diego Flo-
rez v vlogi princa in Ameri-
čanka Joyce DiDonato, ki bo 
upodobila Angelino, kot se v 
tej operi v dveh dejanjih reče 
Pepelki. Dirigent predsta-
ve je z gra mmyjem nagraje-
ni Fabio Luisi. Ogled opere v 
HD sliki na velikem platnu s 
kristalno jasnim zvokom bo 
gotovo posebno doživetje, ki 
ga ne gre zamuditi.

KAVBOJI IN PEPELKA
Fantje kranjske zasedbe The Tide so se za snemanje novega videospota morali priučiti plesnih korakov 
v country slogu – na srečo so jim pomagale plesalke skupine Colorado. V kinematograf Cineplexx Kranj 
pa jutri prihaja Pepelka.

Plesne vaje so obrodile sadove: popolna usklajenost na 
plesišču / Foto: Primož Pičulin

Neposredni prenos Pepelke iz Metropolitanske opere bo 
zagotovo posebno doživetje / Foto: Cineplexx (Ken Howard)

V glavnih vlogah Pepelke bosta nastopila priznana 
umetnika Juan Diego Florez in Joyce DiDonato.

Simpatični dvajsetletnici Katjo Verbič in Manco Šifrer 
smo srečali v škofjeloški Vahtn'ci, kjer pomagata pri 
strežbi, sicer pa študirata na Fakulteti za upravo oz. 
oblikovanje. Domačinki prosti čas preživljata s prijatelji 
v naravi, obe pa se že veselita vročih poletnih dni in 
oddiha na neskončnih peščenih plažah. / Foto: Matic Zorman
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Štirje v vrsti: skupina The Tide, tokrat v country preobleki 
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Dekleta Colorado Country Line Dance so polna energije.  
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Filmska ekipa: Tomaž Štular, Majda Starovašnik, Aljoša 
Korenčan in Miha Knific na snemanju novega videospota.
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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

S podjetjem Domplan, d. d., od ideje do 
realizacije na enem mestu – prostorsko 
načrtovanje, projektiranje, geodetske sto-
ritve in strokovni nadzor
Skupaj z vami do urejenih nepremičnin in 
stanja v naravi in evidencah. 

STANOVANJE – PRODAMO
Tržič, središče starega mestnega jedra, dvo-
sobno v I. nadstr. izmere 59,70 m2, l. gr. 
1957, v celoti prenovljeno v letu 2000 – 
inštalacije, tlaki, vrata, kopalnica in WC, 
okna; balkona ni, klet, dvigalo je, CK na olje, 
ZK urejeno. Stanovanje je vseljivo takoj, 
prodamo, cena 69.000,00 EUR
Tržič, središče starega mestnega jedra, dvo-
sobno v III. nadstr. izmere 83,00 m2, l. gr. 
1957, v celoti prenovljeno leta 2000 – inšta-
lacije, tlaki, vrata, okna, kopalnica in WC, 
balkona ni, klet, dvigalo je, CK na olje, ZK 
urejeno, vseljivo takoj, prodamo, cena 
89.000,00 EUR
Drulovka, blokovsko naselje, 52,40 m2, 
1-sobno v IV. etaži, zgrajeno l. 1990, stano-
vanje obsega bivalno kuhinjo, dnevno 
sobo, kopalnico z WC, balkon, CK na plin, 
klet, dvigala ni, prodamo, cena 62.000,00 
EUR 
Tržič, bližina avtobusne postaje 53,30 m2, 
2-sobno, zgrajeno l. 1967, 7/10 nadstr., sta-
novanje obsega bivalno kuhinjo, dnevno 
sobo, spalnico, kopalnico, WC posebej, bal-
kon, klet, dvigalo, CK na olje, obnovljena 
okna v letu 1997, drugače je stanovanje 
lepo vzdrževano, vendar potrebno določe-
ne obnove, prodamo, cena 55.000,00 EUR
Kranj, Vodovodni stolp, 3-sobno v III. nad-
str. izmere 73,80 m2, l. gr. 1965, obnovljeno 
l. 2005 – kopalnica, WC, instalacije, lastno 
ogrevanje – plin, kuhinja, okna obnovljena 
2013, balkon, klet, dvigala ni, vpisano v ZK, 
prodamo, cena 110.000,00 EUR 
Kranj, Zlato polje v bližini zdravstvenega 
doma, dvosobno v 4. nadstr. izmere 46,05 
m2, l. gr. 1960, obnovljena okna l. 2002 in 
kopalnica l. 2010, dvigala ni, balkon, klet, CK 
še ni, možnost priklopa na plin, potrebno 
obnove, cena 57.000,00 EUR
Kranj, Zlato polje, trisobno, II. nadstr. v 
izmeri 97,07 m2 (uporabne površine 73 
m2), l. gr. 1949, prenovljeno l. 2007 – okna, 
CK, l. 2008 – kopalnica, WC, ZK urejeno, sta-
novanje je prazno, cena 95.000,00 EUR
PARKIRNO MESTO – GARAŽA – PRODAMO
Na Planini II v Kranju prodamo parkirno 
mesto v podzemni garaži,velikosti 12 m2, l. 
izgr. 2007, cena 9.000,00 EUR
Kranj, Šorlijevo naselje, v garažni hiši pro-
damo garažo v I. nadstropju, velikosti 12 
m2, l. izgr. 1971, cena 11.500,00 EUR 
PARKIRNA MESTA – ODDAMO V NAJEM
Kranj, na zgornji ploščadi parkirne hiše ob 
Gogalovi ulici (poleg trgovske šole) odda-
mo parkirna mesta v velikosti 12,50 m2, l. gr. 
1980. Možnost parkiranja takoj. Cena naje-
ma znaša 18,00 EUR/mes. + 29,00 EUR za 
daljinski upravljalnik. Najemniki imajo mož-
nost pranja avtomobila poleg garažne hiše 
za doplačilo pribl. 1,00 EUR – odvisno od 
porabe vode.
HIŠE – PRODAMO
Bližina Škofje Loke, v naselju, enonadstro-
pna tlorisa 113 m2, dvodružinska – v vsaki 
etaži 3-sobno stanovanje, parcela velikosti 
350 m2, l. gr. 1942, obnovljena l. 1995, CK na 
olje, cena 200.000,00 EUR
PARCELE – PRODAMO
Kranj - Primskovo, na lepi lokaciji parcela v 
velikosti 546 m2, na zemljišču že stoji hiša, 
ki pa je potrebna rušenja, dostop urejen, 
lastnik ima pridobljeno gradbeno dovolje-
nje, plačano z vsemi prispevki za izdelavo 
dvojčka; cena 180.000,00 EUR
Britof, parceli v velikosti 928 m2 in 1123 
m2, zelo lepa sončna lega, infrastruktura na 
parcelah ali v neposredni bližini, dostop 
urejen prek sosednje parcele z vpisano služ-
nostjo, pretežno namenjeno za stanovanj-
sko, poslovno ali storitveno dejavnost, cena 
115,00 EUR/m2
Tržič - Hudo, velikosti 1099 m2, zelo lepa, 
ravna, vsi priključki, cena 110,00 EUR/m2
Žirovnica, na zelo sončni lokaciji 4 parcele 
velikosti 689 m2, 828 m2, 627 m2 in 632 m2, 
dostop urejen, priključki ob parceli, ZK ure-
jeno, cena 80,00 EUR/m2
Bašelj, velikosti 1007 m2, zelo sončna in 
mirnem okolju, malo v naklonu, na parceli 
že elektrika,voda in telefon, cena 115,00 
EUR/m2
Preddvor - Tupaliče, v izmeri 2184 m2 za 
poslovni objekt velikosti tlorisa 19,30 m x 
13,60 m z gradbenim dovoljenjem, cena 
140 EUR/m2

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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ - Huje, 4-SS, 105 m2, renovi-
rano, opremljeno. Možna menjava za 
manjše, 103.000 EUR, tel.: 070/917-
223  
 14001733

MEDVODE – 145 m2, 5-SS, letnik 
2002. V celoti opremljeno, dva balko-
na, garaža, cena 199.000 EUR. Mož-
na je menjava (vse kombinacije), tel.: 
041/672-917 
 14001839

ODDAM

1 ALI 2 sobi s souporabo kuhinje, 
dnevne, lahko tudi celo 3-sob. stan. na 
Zlatem polju, tel.: 031/473-983  
 14001803

OPREMLJENO stanovanje v Kra-
nju, 43 m2, lahko za daljši čas, tel.: 
041/686-887 
 14001780

2-SOBNO stanovanje, 58 m2, Zoisova 
7 Kranj, opremljena kuhinja in kopalni-
ca, bližina avtobusne postaje oddam za 
daljše obdobje, 360 EUR/mes., tel.: 
031/359-915 
 14001757

ZAMENJAM

ZAMENJAM 1-sobno stanovanje, 34 
m2, obnovljeno, v Ljubljani (bližina City 
parka) za enako ali manjše v Škofji 
Loki, tel.: 031/897-133  
 14001808

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo, potrebno 
obnove, s parcelo 920 m2, na pode-
želju, sončna lokacija, tel.: 041/209-
066 
 14001845

STAREJŠO hišo v Podbrezjah, sončna 
lega, tel.: 031/322-279  
 14001840

V KRANJU prodam pol hiše z vrtom, 
cena 108.000 EUR, tel.: 031/449-
093 
 14001739

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

APARTMA – hišico v najem,  vključene 
vstopnice za kopanje v Termah Olimje, 
tel.: 030/619-628  
 14001804

POSESTI
PRODAM

BAŠELJ – ugodno prodam cca 800 
m2 lepe, sončne, komunalno oprem-
ljene parcele, tel.: 04/20-11-866, 
051/343-969 14001591

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC Inteks 
na Savski cesti 34, Kranj (bivša Trenča) 
oddamo, velikost od 150 do 550 m2. 
Cena 2,95 EUR/m2  mesečno, tel.: 
041/426-898 14001775

NAJAMEM

PROSTOR, 50–100 m2, voda in elek-
trika, tel.: 040/458-181, Mič 14001752

OSTALO
PRODAM

DELAVNICO – avtoservis, opremljeno 
v obratovanju za servisna in avtoklepar-
ska dela skupaj z strankami in pogod-
bami z zavarovalnicami. Pogoj odkup 
inventarja, lokacija Škofja Loka - ind. 
cona Trata, tel.: 041/734-700  
 14001793

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MERCEDES C200 CDi, letnik 2003, 
črn, 191.000 km, stalno garažiran, 
servisiran na MB, tel.: 041/509-671 
 14001821

RENAULT 5 Five, cena 200 EUR, 
regis triran do 25.12.2014, tel.: 
041/347-413 
 14001787

RENAULT Clio 1.4, letnik 1999, 3 vra-
ta, modre barve, tel.: 031/843-980  
 14001820

KUPIM

AVTO od 1. lastnika, 5 vrat, VW, Seat, 
Audi, servisiran, ohranjen, do 800 
EUR, tel.: 041/543-876 
 14001786

MOTORNA KOLESA
PRODAM

SKUTER, skoraj nov, vozen brez A 
kategorije, tel.: 041/656-181 
 14001814

OLDTIMER BMW 250 - 25/2 in 
Puch MS 50, oba letnik 1952, tel.: 
031/649-460 
 14001790

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRAN avto ali avto v okvari, 
od letnika 2000 dalje, tel.: 040/325-
128 
 14000198

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 7.5 kw, z jermeni-
co, tel.: 031/866-426 
 14001782

NOV prečni in stranski  suport z ska-
lo za prvomajsko stružnico TS 3, tel.: 
04/20-11-390, 031/834-460 
 14001805

ŽAGO Stihl MS 170, novo, 3.9 kg, 
garancija, cena 200 EUR, tel.: 04/25-
21-167  
 14001830

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove deske, cena 130 
EUR/m3, tel.: 04/51-86-266, 
031/586-695 
 14001831

ZRAČNO sušen žagan les lipe in jese-
na, tel.: 04/25-03-688, 041/917-188 
 14001815

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–12 
m (tudi neobeljene) – 031/33-99-28 
ter smrekovo in bukovo hlodovino 
- 041/67-81-70; pisarna 02/61-31-
583; SES d.o.o., Opekarska ul. 22, 
Maribor 
 14001603

KURIVO
PRODAM

DRVA – metrska ali razžagana, možna 
dostava, tel.: 041/718-019  
                                               14001759

AKCIJA peleti Red Devil – Zugmeister, 
dostava. Smrekca center, d.o.o., Žab-
nica 5, tel.: 04/25-51-313  
 14001600

BREZOVA drva, možna dostava, tel.: 
04/51-41-111, 031/866-426 
 14001783

BREZOVA drva, metrska ali razžagana, 
tel.: 040/381-170  
 14001801

KVALITETNA bukova ali hrastova drva, 
metrska ali razžagana, po ugodni ceni, 
tel.: 041/639-348 14001671

SUHA bukova drva, tel.: 041/767-
339 
 14001756

VEČJO količino odličnih bukovih metr-
skih drv, stara 1 leto, tel.: 04/57-69-
220, 040/345-275 14001833

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

DOBRO žensko kolo Rog na torpedo, 
cena 40 EUR, tel.: 04/59-57-583, 
040/394-076 14001822

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
051/258-936 
 14001763

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI voziček, navadni modri, tel.: 
068/138-796  
 14001836

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA 50 EUR CENEJE. Velja ob 
nakupu dioptrijskih očal v Optiki Alek-
sandra, Qlandia. Tel. 04 234 234 2, 
www.optika.si. 
 14001222

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

AKVARIJ, 50-litrski, z vso opremo, 
cena 50 EUR, ugodno, tel.: 031/225-
207 14001826

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC na sveder, cena 170 EUR, 
tel.: 031/706-358 
 14001846

CIRKULAR za žaganje drv s koritom in 
mizo, tel.: 031/812-210  
 14001789

GOZDARSKI vitel Uniforest 60 
EH z vso opremo, prvi lastnik, tel.: 
041/965-112 
 14001802

PAJEK Olivi, širine 3.5 m, in puhalnik 
za seno Sip, tel.: 041/285-856  
                                                14001819

ROTACIJSKO Sip 135 in BCS kosilni-
co 110 in vespo Piaggio, tel.: 04/57-
43-294, 040/473-271 
 14001778

ŠKROPILNO garnituro Agromehanika, 
delovna širina 6 m, tel.: 041/805-487  
 14001777

TRAČNI obračalnik Sip 2050 in 2 trav-
ni bali, tel.: 031/505-087  
 14001800

TRAČNO žago in bočno BCS kosilni-
co, 4-valjna, malo rabljena, Hraše 6, 
Lesce, tel.: 051/317-278 
 14001838

TROSILCEV za gnoj, rotacijsko kosilni-
co in električno ograjo za ovce s pastir-
jem, 4 x 50 m, tel.: 040/520-846  
 14001797

KUPIM

TRAKTOR, lahko s priključki, tel.: 
031/500-933 
 14001799

TRAKTORJE različnih znamk: Zetor, 
IMT, Ursus, Deutz, Tomo Vinkovič, Sto-
re, Univerzal, letnik ni pomemben, tel.: 
041/678-130  
 14001722

PRIDELKI
PRODAM

KOCKE sena, 100 kom., cena po 
dogovoru, tel.: 040/284-888 
 14001832

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 
041/918-316 
 14001809

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

Rezultati 37. kroga  
– 7. maja 2014

7, 13, 15, 26, 33, 35, 36 in 14

Loto PLUS:
6, 10, 21, 25, 32, 38, 39 

in 34

Lotko
5 7 5 2 5 7

Sklad 38. kroga za Sedmico: 
1.100.000 EUR

Sklad 38. kroga za PLUS: 
110.000 EUR

Sklad 38. kroga za Lotka: 
760.000 EUR

LOTO

Osebni stečaj – takoj 
Ste prezadolženi, nimate 

plačanih kazni ...?  
Za vas v enem dnevu 

uredimo vse potrebno 
za vaš osebni stečaj. 

Sedaj lahko začnete novo 
življenje brez stresa. 

INFO: 070 233 388
Prodajanet, d.o.o., Cesta na 
Markovec 55, 6000 Koper

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si
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Nagrajenci nagradne križanke Bartog, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu v torek, 15. 4. 2014, so: 1. nagrado: vrednostni bon za 20 EUR, prej-
me Franc Kmet, Kranj; 2. nagrado: vrednos tni bon za 15 EUR, prejme Tat-
jana Gros, Duplje; 3. nagrado: vrednostni bon za 10 EUR, prejme Janez 
Potočnik, Besnica. Čestitamo. 

Nagrajenci nagradne križanke podjetja Domel, ki je bila objavljena v Želez-
nikarskem glasu v torek, 22. 4. 2014, so: 1. nagrado: sesalnik prejme Francka 
Langerholc, Škofja Loka; 2. nagrado: kolesarski dres prejme Serafino Bau-
man, Kranj; 3. nagrado: nahrbtnik in pohodne palice prejme Jožefa Mišič, 
Kranj. Čestitamo. 

Nadaljevanje s 16. strani

KONCERTI
Koncert nemške in jeseniške glasbene šole
Jesenice – Glasbena šola Jesenice vabi na koncert Glasbene 
šole Nagold iz Nemčije in Glasbene šole Jesenice. Koncert 
bo danes, v petek, 9 . maja, ob 18. uri v Dvorani Lorenz Glas-
bene šole Jesenice.

Koncert Lipniške doline
Kamna Gorica – Jutri, v soboto, 10. maja, bo ob 19.30 v Kul-
turnem domu v Kamni Gorici koncert Pesem lipniške doline, 
na katerem bo prepevalo pet zborov: MePZ Lipnica, MPZ 
Podnart, MPZ Kropa, ŽPZ Koledva in MePZ Koledva.

Dobrodelni koncert Karitas
Tržič – Župnijska Karitas Tržič–Bistrica, KS Bistrica in Obči-
na Tržič vabijo na 4. dobrodelni koncert Karitas, ki bo danes, 
v petek, 9. maja, ob 18. uri v večnamenski dvorani OŠ Bistri-
ca. Vstop je prost, zbirali pa bodo prostovoljne prispevke za 
občane Tržiča, ki potrebujejo pomoč.

PREDSTAVE
Žabja romanca
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled otroške gledališke prav-
ljice  Žabja romanca v izvedbi Gledališkega kluba OŠ Šenčur. 
Predstava bo v Domu krajanov Visoko jutri, v soboto, 10. 
maja, ob 10. uri.



30 Gorenjski glas

petek, 9. maja 2014MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

OSMRTNICA

Za vedno nas je zapustila naša nekdanja dolgoletna sodelavka

Erna Fajs
profesorica v pokoju

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Delavci Gimnazije Kranj

OSMRTNICA

Prijateljem in znancem sporočamo, da nas je po hudi bolezni  
v 53. letu zapustila naša ljuba 

Vladimira - Ladi Bodlaj 
iz Kovorja

Na njeno željo smo pokojno oddali v raziskovalne namene. 
Prosimo tihega sožalja.

Za njo žalujemo: mož Ciril, sinova Gašper in Martin, mama Mika, tašča Zinka,  
teti Oli in Nuša in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 27. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

Lucija Trojar
iz Sorice

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, sokrajanom, prijateljem in znancem za izrečena soža-
lja, denarno in moralno pomoč, cvetje in sveče. Posebna zahvala 
gospodu župniku za lep pogrebni obred, pevcem za ganljivo petje, 
vsem pogrebcem in govorniku za izredno čustven govor. Hvala 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot, 
vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Sorica, Danje, Žaga, 27. aprila 2014

Odšla si tja, kjer ni solza,
ni trpljenja ne gorja,
ostala tvoja je dobrina,
a v naših srcih bolečina.
Lucija, hvala ti za lepe dni,
ko skupaj srečni smo bili.

ZAHVALA

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

Lojzka Erzar

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem 
za izrečeno sožalje, darovane sveče, sv. maše in spremstvo na 
njeni zadnji poti. Posebna zahvala Zofiji Grmšek za vsestransko 
pomoč, vsem duhovnikom, cerkvenim pevcem za prelepo petje, 
praporščakoma, nosačem ter pogrebni službi Jerič.

Vsi njeni
Cerklje, aprila 2014

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin,
draga sestra in teta,
bo vedno ostal.

ZAHVALA

V 46. letu starosti nas je za vedno zapustila naša ljubljena hči

Vesna Kajtazovič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraze 
sožalja, darovanje cvetja in sveč. Obenem se zahvaljujemo pogrebnemu zavodu Navček za 
tako lep obred. Zahvala gre tudi sodelavkam in sodelavcem Mercator centra Šiška Ljublja-

na. Obenem se zahvaljujemo bivšim sodelavkam podjetja Induplati Jarše.

Žalujoči: mami Ajša z možem Stanetom, sestra Minka z družino
Kranj - Čirče, 29. aprila 2014

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

KROMPIR za krmo, tel.: 041/273-
579 14001784

SENO v kockah, 1. košnja, tel.: 
04/53-15-106, 031/432-537 
 14001834

ŠPARGLJI – dnevno sveži in jabol-
ka, Markuta, Čadovlje 3, Golnik, tel.: 
04/25-60-048 
 14001667

VEČ nakladalk sena, tel.: 040/615-
333 14001791

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 ČB bika, stara 7 mesecev, teličko 
limuzin, staro 3 mesece, prodam ali 
menjam za kravo, tel.: 041/211-602 
 14001818

2 ČB telička, stara 3 tedne, tel.: 
040/887-335 14001844

BIKCA simentalca, starega 5 tednov, 
tel.: 030/397-096 14001779

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
040/750-993 14001785

BREJE zajklje, tel.: 04/25-91-444  
 14001842

FIŽOLOVKE (prekle), smrekove, Nemi-
lje, tel.: 04/25-03-646, 031/623-
280  
 14001795

KOKOŠI nesnice – jarkice, rjave, črne 
in grahaste, tik pred nesnostjo, možna 
dostava, tel.: 040/130-979  
 14001812

KOKOŠI nesnice, rjave za zakol ali 
nadaljnjo rejo, tel.: 040/384-187 
 14001828

KOZE po izbiri, tel.: 051/634-100  
 14001843

NA BIOTEHNIŠKI fakulteti, PRC za 
perutninarstvo, Gorjuša 19 a, Dob  
prodajamo jarkice nesnic prelux (črne, 
grahaste, rjave), štajersko kokoš in piš-
čance za pitanje do starosti 12 tednov, 
informacije, tel.: 01/32-03-938  
 14001145

NESNICE rjave, grahaste, črne, pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Tibaot Zlatko, 
Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-21-
401  
 14000745

PRAŠIČE, težke okoli  150 kg, cena 
1,50 EUR/kg, možna dostava, tel.: 
031/554-743 
 14001774

PRAŠIČE težke 40–60 kg, domača 
reja, cena po dogovoru, tel.: 031/793-
390  
 14001829

RJAVE  jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik Erazem, s. p., Log 9, Šk. Loka, 
tel.: 04/51-85-546, 041/694-285  
                                               14001798

TELICO simentalko, 8 mesecev brejo, 
tel.: 04/51-46-303  
 14001813

TELICO simentalko, visoko brejo, in 3 
mesece starega bikca simentalca, tel.: 
041/600-350  
 14001827

TELICO ČB/LS v 9. mesecu brejosti in 
kupim bikca mesne pasme, starega do 
20 dni, tel.: 041/841-632  
 14001837

TELIČKO simentalko, težko 120 kg, 
tel.: 04/25-21-499, 031/506-863 
 14001841

KUPIM

TELICO mesne pasme ali bikca, tel.: 
04/51-41-111, 041/971-326 
 14001781

VEČ bikcev mesne pasme, od 250 
do 300 kg, tel.: 04/25-21-695, 
040/213-806 
 14001788

ZAMENJAM

3,5 MESECA starega bikca simental-
ca za telico mesne pasme, tel.: 04/51-
46-676, 031/208-930  
 14001817

OSTALO
PRODAM

KVALITETNA omela za pometanje 
krušnih peći, negorljiva, Žnidar, tel.: 
01/83-23-107, 041/297-301 14001823

OKROGLE bale sena, prva košnja, 
tel.: 040/531-667 
 14001835

SENO v okroglih balah, 150  x 120, 
tel.: 041/881-436 14001811

SENO v kockah, Bohinj, tel.: 031/838-
911 14001816

SILAŽNE bale, tel.: 031/378-867             
14001825

KUPIM

3 MESECE starega bikca simentalca, 
tel.: 040/334-733 14001824

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, poro-
kah z domačo in zabavno glasbo, tel.: 
041/741-355 14001632

IŠČEM DELO – pospravljanje hiše 
1-krat tedensko. Kličite v soboto, 10. 
5., od 9. do 12. ure, tel.: 031/301-
752  
 14001794

IŠČEM DELO – vsa gospodinjska 
dela, šivanje, štrikanje, varstvo otrok, 
tel.: 051/269-343 
 14001810

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, 
tel.: 59-55-170, 041/733-709; žalu-
zije, roloji, rolete, lamelne zavese, 
plise zavese, komarniki, markize,  
www.asteriks.net  
 14001760

ADAPTACIJE  vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 14001721

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, omete, 
urejanje dvorišč in asfaltiranje dvorišč, 
Gradnje Bitići, d.o.o., Zupanova ul. 
6, Šenčur, tel.: 051/734-009, remzi.
bytyqi@hotmail.com 
 14001765

ADAPTACIJE, novogradnje od teme-
lja do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 14001807

BARVANJE  napuščev in fasad, belje-
nje, glajenje sten, barvanje vrat, oken 
in ostala slikopleskarska dela vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 14001723

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič vam ponuja čiščenje, razrez cis-
tern, filtracijo, prevoz in odkup kurilne-
ga olja, 041/989-987  
 14001762

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, 041/557-871  
 14001761

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

Britof 162, Kranj, T: 04 281 77 11

Zaposlimo  
��������	
�

AV
TO

 M
O

Č
N

IK
, d

.o
.o

.,
  B

R
IT

O
F 

16
2,

 K
R

A
N

J

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i GEODET Uroš Kejžar, s. p., C. 1. maja 

65, Kranj – geodetske storitve; uredi-
tev meje, parcelacija, označitev meje, 
vpis stavbe, geodetski načrt, zakoličba 
objekta, tel.: 041/275-006  
 14001711

NUDIMO vrtanje dimnikov, vstavitev 
nerjavečih tuljav, zidanje novih, popra-
vila starih dimnikov, menjava dimnih 
obrob in dimnih kap. Panro, d. o. 
o., Ljubljanska c. 80, Domžale, tel.: 
031/520-603 14001044

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 
 14001750

V KERAMIČARSTVU Janez Kleč, s. 
p., Milje 77, Visoko vam nudimo kako-
vostno in cenovno ugodno polaganje 
keramičnih ploščic in mozaikov, adap-
tacije kopalnic in drugih prostorov. 
Ustrežemo tudi najbolj zahtevnim, tel.: 
051/477-438 14001792

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

MATEMATIKO za maturo inštruiram za 
gimnazije in srednje strokovne šole. 
MA - FI, Marko Kralj, s. p., Dražgoška 
ul. 3, Kranj, tel.: 040/381-295  
 14001639

ZASEBNI STIKI
ŽENITNA posredovalnica Zaupanje 
Leopold Orešnik, s. p., Dolenja vas 
85, Prebold, 031/836-378 14001764

RAZNO
PRODAM

1000-LIT. plastično cisterno za vodo, 
cena 65 EUR, tel.: 04/59-57-448, 
Tržič 14001806

BAKER za žlebove, dim. 1 m x 2 m x 
0.8 mm, tel.: 031/361-223 14001796

KOSTANJEVE kole za pašnik in dro-
bna drva za štedilnik, tel.: 041/214-
500 14001776

www.gorenjksiglas.si
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ZAHVALA

V 72. letu nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, brat, tast in stric

Peter Vrhunc 
z Rudna

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, sokrajanom, prijateljem, znancem, čebelarjem in gasilcem, 
za izrečena sožalja in tolažilne besede, darovano cvetje in sveče. 
Hvala tudi zdravnikoma dr. Habjanu in mag. Vanji F. Rejcu, dr. 
med.. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Damjanu Proštu, 
pogrebni službi Akris, pevcem in harmonikarici ter vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Rudno, aprila 2014

ZAHVALA

Tiho je odšla od nas draga mama, stara mama, prababica, sestra 
in teta

Pavla Zupan

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot. Hvala vsem 
sorod nikom, sosedom, prijateljem, vaščanom in pevcem. Posebna 
zahvala g. župniku in pogrebniku Dvorje.
Vsem še enkrat lepa hvala.

Žalujoči vsi njeni
24. aprila 2014

Adijo, mami ljubljena,
ljubezen naša ti sledi,
naj bosta mir in Bog s teboj,
uživaj blaženi pokoj.

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo,
odšla si sama na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečine,
za tabo ostal je le boleč spomin.

Umrla nam je naša zlata mama Danica

Danijela Žakelj
rojena Dolinar, 1915–2014 

Zelo smo jo imeli radi, bila je in bo naš vzor.  
Od nje se bomo poslovili v petek, 9. maja 2014, ob 14.30 na pokopališču  

v Bitnjah pri Kranju. Žara bo v vežici od 12.30 dalje.

Njene hčerke Andreja, Nada in Meta z družinama ter drugo sorodstvo

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila naša draga mama, sestra, teta in tašča

Manca Benedičič
roj. Škofic s Kokrice

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelav-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče in spremstvo na njeni 
zadnji poti. Posebna zahvala gre gospodu župniku Jožetu Klunu 
za lep pogrebni obred in duhovno podporo, dr. Fartkovi in patro-
nažni sestri Cvetki za zdravljenje na domu ter službi Pomoč na 
domu – Dom upokojencev Kranj za vsakodnevno skrbno nego.
Po težki bolezni naj počiva v miru.
 
Žalujoči vsi njeni
Kokrica, 26. aprila 2014

V SPOMIN

Ni res, da sta odšli – nikoli ne bosta!
Ujeti sta v naših srcih,
z najlepšimi spomini,

vsak naš korak spremljata v tišini.

Te dni mineva prvo leto,  
odkar smo se za vedno poslovili od drage  
žene in mame, ter šestnajsto leto, odkar  

je nehalo biti srce mladi mamici in hčerki

Julka Kristan in Nevenka Jensterle

Hvala vsakomur za postanek ob njunem grobu, 
 za prižgane svečke, da se ju spominjate in ohranjate v lepem spominu.

Njuni domači

ZAHVALA

V soboto, 26. aprila, smo se zadnjič poslovili od dragega

Franca Križaja 
iz Naklega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in vaščanom za izročena sožalja, darovano cvetje in sveče 
ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zad-
nji poti. Zahvala tudi pevcem, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Navček za organizacijo pogreba in gospodu 
Mirku Poličarju za ganljiv govor. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi. 

Žena Ani in hčerka Darja z družino
Naklo, aprila 2014 

Vse o dhaja                                                                                            
kakor tiha reka,
le spomini zvesto
spremljajo človeka.

ZAHVALA

V 86. letu je tiho odšla od nas naša mama

Marija Štempihar
p. d. Čobrova Mari

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku. Zahvala tudi dr. 
Mariji Ravnihar in patronažni sestri Lidiji za zdravljenje in obiske 
na domu. Hvala tudi pogrebni službi Navček, pevcem in patru 
Andreju Piršu za obiske in lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni
Voglje

Srce je omagalo,
tudi dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

V 82. letu se je nenadoma poslovil in odšel k zasluženemu počit-
ku naš dragi ata, stari ata, stric in bratranec

Janez Čebašek st.
p. d. Klobasarjev iz Šenčurja

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, topel stisk 
rok in podarjeno cvetje, sveče ter darove za svete maše. Zahva-
ljujemo se tudi gospodom Urbanu Kokalju, Cirilu Isteniču in 
Antonu Slabetu za pogrebni obred, pevcem Kranjskega kvinteta, 
harmonikarju g. Bonči, praporščakom, nosačem, pogrebni službi 
Navček. Hvala sosedi Maji za lep govor, Žugčevi Mici za molitev, 
Ivici, Slavi, Cvetki, Agi in Manci za pomoč in strežbo v kuhin-
ji. Hvala sosedi Ivanki Kadivec za pomoč v stiski in sodelavcem 
Semenarne Ljubljana – enota Šenčur, društvu Kmečkih žena Cer-
klje, zdravstvenemu osebju, dr. Franciju Bečanu, dr. Borutu Pres-
torju, patronažni sestri Veroniki in Kliničnemu centru, oddelku 
za žilne bolezni. Hvala vsem, ki ste našega očeta v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. Vsem imenovanim in neimeno-
vanim še enkrat hvala.

Žalujoči: hčerka Majda s Poldetom, sin Janez z Brigito,  
vnuk Gašper in brat Slavko

Hvala ti, oče,
za dom in življenje,
za ljubezen, skrbi.
Oče, naj večna luč ti gori.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, očeta, ata in tasta

Petra Peternelja
iz Britofa pri Kranju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem, znancem in vsem ostalim, ki jih posebej nismo imenova-
li, za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in za vso ostalo 
pomoč. Hvala vam, da ste ga pospremili na njegovi zadnji tuzem-
ski poti in nam stali ob strani v zadnji uri slovesa.

Žalujoči: soproga Ljudmila, sin Peter in hčerka Mojca z družinama, 
vnuki Aleks, Neli, Gaber in Matevž

Tu si. Nisi odšel.
V mavrici, v vetru, v cvetju ...



Anketa

Martin Dolanc, Kranj:

»Zmotno je razmišljanje, da 
je za vse naše težave kriva 
Evropa. Naša slabost je, da 
moramo vedno imeti neko-
ga, ki nas komandira ; prej 
je bil to Beograd, zdaj pa 
Bruselj.«

Patricija Tomažič, Britof:

»Ker smo majhni, imamo 
včasih občutek, da ne sodi-
mo zraven. Prednost našega 
članstva vidim v prehajanju 
mej brez težav in skupni valu-
ti, ki je obenem krivec za višje 
cene.«

Esad Feratovič, Kranj:

»Najprej sem Slovenec, 
potem Črnogorec in šele 
nato Evropejec. Evropa nam 
po eni strani zagotavlja var-
nost, a obenem moramo 
dajati denar za druge, čeprav 
ga sami nimamo.«

Andrej Zalar, Ljubljana:

»Nič bolj se ne počutim Evro-
pejca kot sem se prej, ko še 
nismo bili del Evropske uni-
je. Na splošno sem povsem 
apatičen do tega, čisto vsee-
no mi je, ali smo člani ali ne.«

Mateja Rant

Med 5. in 9. majem je Teden 
Evrope, ki ga pri nas zazna-
muje desetletnica članstva 
Slovenije v Evropski uniji. 
Včasih je bil aktualen slogan 
Slovenija, moja dežela, nas 
pa je v tokratni anketi zani-
malo tudi, koliko pa Evropo 
čutimo kot svojo deželo.
Foto: Tina Dokl

Nič bolj Evropejci 
kot prej

Amila Novalić, Glinje:

»Članstvo v Evropski uniji 
nam je prineslo marsikaj 
dobrega, pa tudi slabega. 
Med slednje zagotovo sodi-
jo višji davki in višje cene po 
uvedbi skupne valute evra.«

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

Danes bo pretežno jasno. Tudi jutri bo povečini sončno, pred-
vsem v gorskem svetu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna 
ploha. V nedeljo bo pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik, 
popoldne bodo padavine, deloma nevihte.

Marjana Ahačič

Lesce – »Občina se je za pro-
dajo letala na javni dražbi 
odločila zaradi njegove dot-
rajanosti. Prodajo smo uvr-
stili tudi v letni načrt ravna-
nja s premičnim premožen-
jem občine za leto 2014, ki je 
bil sprejet z rebalansom pro-
računa,« odločitev pojasnju-
je direktor radovljiške občin-
ske uprave Matjaž Erjavec, 
ki vodi tudi leško letališče. 
To namreč od začetka lan-
skega leta po ukinitvi javne-
ga zavoda deluje kot režijski 
obrat občine.

Letališče, čeprav je bila 
pred nekaj leti zaradi gradnje 
avtoceste tam zgrajena nova, 
asfaltna vzletno-pristajalna 
steza, kaže žalostno podo-
bo. »Objekti na letališču so 
dotrajani in slabo vzdrževa-
ni. Kamp tudi letos ni obra-
toval, saj dejavnosti z ome-
jenim številom zaposlenih 
ni mogoče kvalitetno izva-
jati, potrebna pa bi bila tudi 
občutnejša vlaganja v infra-
strukturo. V letu 2013 smo 
izvedli najnujnejša vzdrže-
valna dela in delno energet-
sko sanacijo upravne stavbe, 
vse v obsegu, ki je bil mogoč 
z ozirom na ustvarjene pri-
hodke,« priznavajo tudi na 

občini Radovljica, kjer si na 
dolgi rok sicer želijo zagotav-
ljati pozitivno po slovanje, 
ponuditi kakovostne storit-
ve in letališču povrniti ugled.

A podatki kažejo, da se 
realnost obrača v drugo 
smer. Lani so tako ustvarili 
le 117 tisoč prihodkov, kar je 
71 odstotkov načrtovanega, 
z izvajanjem tržne dejavno-
sti le 50 tisočakov, kar pred-
stavlja slabo polovico načrto-
vanih. Matjaž Erjavec stanje 

pripisuje posledicam gospo-
darske krize. Samo število 
panoramskih poletov se je s 
petsto, kolikor so jih opravi-
li leta 2008, do lani prepolo-
vilo na 250.

Nadaljnja usoda leškega 
letališča, ki je najprej za voja-
ške potrebe začelo delovati 
kmalu po prvi svetovni voj-
ni, ostaja, če pustimo splo-
šne smernice občine o tem, 
da želijo »zagotavljati kako-
vostne storitve in povrniti 

ugled«, nejasna. Kot kaže, je 
nekaj več konkretnega zdaj 
vendarle znano o usodi hiše 
ob robu letališke steze, iz 
katere se je morala pred leti, 
zato da je letališče sploh lah-
ko dobilo uporabno dovol-
jenje, morala izseliti druži-
na Volk. Kot pojasnjujejo na 
radovljiški občinski upravi, 
načrtujejo, da bodo v prihod-
njem letu pridobili dovoljen-
je za rušenje, podrli pa naj bi 
jo šele v letu 2016.

Letalo na dražbo, letališče sameva
Občina Radovljica je za ponedeljek napovedala javno dražbo, na kateri prodaja 35 let staro štirisedežno 
letalo Cessna. Leško letališče, ki od začetka preteklega leta deluje kot režijski obrat občine, lani sicer ni 
ustvarilo izgube, a so bili s tržno dejavnostjo ustvarjeni prihodki kar za polovico nižji od načrtovanih.

Zaradi gospodarske krize, pravijo na Občini Radovljica, je tudi letalskega prometa na 
letališču v Lescah vse manj. / Foto: Gorazd Kavčič

Trzin – Člani Turističnega društva Kanja bodo ta konec tedna 
organizirali že 15. Florjanov sejem, ki pa se bo letos precej 
razlikoval od dosedanjih. Glavna sprememba je nova lokacija, 
saj se bo sejem odvijal na športni ploščadi pri osnovni šoli. 
Dogajanje se bo začelo jutri, 10. maja, ob 10. uri z nagovorom 
župana Toneta Peršaka ter trzinskimi folklorniki, kamniškimi 
mažoretkami in mengeškimi godbeniki, ki bodo na prizorišče 
skupaj prinesli potico velikanko, s katero bodo obeležili jubilej 
sejma, v nedeljo pa bodo jubilej počastili s trzinsko klobaso 
velikanko. V dveh dneh se bo na odru zvrstilo več glasbenikov, 
društev in skupin, organizatorji pa napovedujejo tudi rekordno 
število razstavljavcev na stojnicah.

V Trzinu že 15. Florjanov sejem

Naklo – Moto klub Ptički brez gnezda organizira 3. Moto dan 
v Naklem jutri ob 10. uri na parkirišču poslovne stavbe Mer-
kur v Naklem. Letos bo prireditev dobrodelna, saj bodo vsa 
zbrana sredstva donirali dvakratnemu svetovnemu prvaku v 
plavanju, paraolimpijcu in sovaščanu Darku Đuriću, ki zbi-
ra denar za nakup novih nožnih protez. Policisti na motorju 
bodo pokazali spretnosti in vožnjo po poligonu, predstavila 
se bo šola vožnje B & B iz Kranja, prišli bodo razstavljavci z 
motoristično opremo, na obisk bodo prišle slovenske misice, 
za glasbeno vzdušje bo poskrbela pop rock skupina Ilioni in 
tudi za najmlajše imajo pripravljen program.

Dobrodelni Moto dan v Naklem

Škofja Loka - V soboto, 10. maja, bo v Škofji Loki znova urbani 
sprehod Jane s Walk . Organizatorja sta Kulturno-zgodovin-
sko društvo Lonka Stara Loka in Občina Škofja Loka v okviru 
okoljske akcije Loško je ekološko. Letos urbani sprehod poteka 
pod naslovom Oživimo Staro. Pohodniki, ki jih bosta vodili 
Darja Matjašec in Anja Musek, se bodo ob 10. uri dobili pred 
vhodom v Starološki grad in nato odkrivali bomo Staro Loko 
ter pri tem izpostavili kvalitete in nekatere probleme prosto-
ra, predvsem pa se bodo osredotočili na priložnosti, ki jih ta 
prostor ponuja prebivalcem in obiskovalcem. Urbani sprehodi 
Jane’s Walk sicer potekajo tudi v drugih krajih po Sloveniji in 
ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih ter 
poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mest-
nega prostora. Ob teh priložnostih nastanejo tudi pobude, 
kako bolje urediti mestni prostor, da bo prijaznejši pešcem.

Na urbani sprehod po Stari Loki

KRATKE NOVICE


