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Vogel ima  
izjemen potencial
V začetku marca je zaključil man-
dat predsednik uprave Žičnic Vo-
gel Boštjan Mencinger, ki je druž-
bo v petih letih učinkovito razdol-
ževal in popeljal na novo pot. V 
prihodnje bodo potrebna še velika 
vlaganja.

3

GORENJSKA

Jaka Ažman  
ostaja direktor
Na izredni seji sveta zavoda Turi-
zem Bled, za sklic katere je dalo 
pobudo pet hotelskih podjetij, so 
za predčasno razrešitev direktorja 
Jaka Ažmana iz nekrivdnih razlo-
gov glasovali štirje svetniki, štirje 
pa so se vzdržali.
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ŠPORT

Kranjec ni več  
na »bolniški«
»Naslednja sezona je pomembna, 
zato sem tudi šel pod nož. Upam 
na najboljše,« pravi Kranjčan Ro-
bert Kranjec, ki že trenira za novo 
sezono, prvič po operaciji pa bo 
na skakalnici skočil maja. Dopust 
je za njim. Bil je v Kambodži.

11

GG+

Alpina so Žiri,  
Žiri so Alpina
Alpina so Žiri, Žiri so Alpina – to je 
osrednja žirovska enačba druge 
polovice 20. stoletja. V 21. stoletju 
ne velja več (v tolikšni meri), a na 
Glasovi preji pred 70-letnico Alpi-
ne se je pokazalo, da ni pozablje-
na …

18

VREME

Danes bo spremenljivo do 
pretežno oblačno. Jutri in 
v nedeljo bo večinoma 
sončno in topleje.

3/22 °C
jutri: sončno in topleje

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na dobrih sedmih 
hektarih zemljišča, kjer je v 
preteklosti že rasel gozd, so 
zasadili 13 tisoč sadik dreves, 
ki bodo predstavljala vegeta-
cijsko bariero pred hrupom, 
s katerim letališče obreme-
njuje bližnji Šenčur. Dogo-
vor o zasaditvi protihrupne-
ga zelenega pasu so dosegli 
že leta 2006, ko je to zahte-
vala civilna iniciativa v Šen-
čurju. Sedaj so obljublje-
no končno dočakali, saj je 

decembra lani Aerodrom v 
sodelovanju s kranjsko eno-
to zavoda za gozdove začel 
saditi drevesa. Gre za avtoh-
tone grmovne in drevesne 
vrste, s katerimi se bo proti-
hrupna bariera čim bolj zli-
la z naravnim okoljem, je ob 
tem povedal Gaber Gunde z 
oddelka za inženiring na br-
niškem letališču. Še zadnja 
drevesa so v sredo simbol-
no zasadili minister za in-
frastrukturo Peter Gašper-
šič, šenčurski župan Ciril 
Kozjek in poslovni direktor 

Aerodroma Zmago Skobir, 
pri tem pa so jim pomagali 
učenci šenčurske šole.

Minister Gašperšič se je 
ob tej priložnosti zahvalil 
okoliškemu prebivalstvu za 
dosedanje potrpljenje in iz-
razil prepričanje, da bodo v 
prihodnje zaradi zelene za-
vese manj obremenjeni s 
hrupom in drugimi vpli-
vi s sosednjega letališča, ter 
obljubil nadaljnja prizade-
vanja za zmanjšanje hrupa v 
bližini letališča. 

Drevesa bodo dušila hrup z letališča
Med brniškim letališčem in Šenčurjem je Aerodrom Ljubljana zasadil 
grmovje in drevje, ki bo tamkajšnje prebivalce varovalo pred hrupom z 
letališča. Zadnje drevesne sadike so ta teden simbolno zasadili minister 
za infrastrukturo Peter Gašperšič, župan občine Šenčur Ciril Kozjek in 
poslovodni direktor Aerodroma Zmago Skobir.

Minister Peter Gašperšič, župan Ciril Kozjek in poslovni direktor letališča Zmago Skobir so 
ob pomoči učencev šenčurske šole simbolično zasadili drevesa za protihrupno pregrado. 
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Začenja se obnova ceste čez Vršič
Zaradi obnove kilometrskega odseka na gorenjski strani je pričakovati tudi popolne zapore prometa.

49. stran

Glasovi kuponi zvestobe
Oktobra letos bo Gorenjski glas star 70 let. V jubilejnem letu boste 

naročniki deležni še posebne pozornosti. S sodelovanjem oglaševalcev 
smo pripravili kupone zvestobe, ki jih prvič objavljamo pred velikonočnimi 

prazniki, akcijo bomo ponovili še večkrat v jubilejnem letu.

Kupone zvestobe najdete na 5. stani današnje številke časopisa,  
izrežite in uporabite jih. Na vsakem kuponu boste našli tudi podatke,  

do kdaj veljajo popusti, ne spreglejte jih, da ne boste zamudili ugodnosti,  
ki veljajo samo za naročnike Gorenjskega glasa. 

V jubilejnem letu torej še bolj velja geslo: »Splača se biti naročnik Gorenjskega glasa.«

70 let

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Država v teh 
dneh vendarle začenja z ob-
novo ceste čez prelaz Vršič, 

in sicer na dober kilometer 
dolgem odseku na gorenjski 
strani prelaza. Kot so spo-
ročili z Direkcije RS za in-
frastrukturo, je nekaj več 

kot pol milijona evrov vre-
dna pogodba z izvajalcem 
že podpisana, izbrano pod-
jetje Inkaing, d. o. o., pa je 
že začelo s pripravami za 

gradnjo. Cesta čez Vršič bo 
zaradi zahtevnih gradbenih 
del med prenovo občasno 
tudi popolnoma zaprta. 

44. stran

www.jelovica-okna.si
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANICA BOBNAR iz Cerkelj.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

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

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

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Iz Zveze potrošni-
kov Slovenije (ZPS) so sporo-
čili, da je kar praksa, da vas 
po telefonu pokliče kateri od 
zavarovalnih zastopnikov ali 
drugih predstavnikov te ali 
one zavarovalnice in vam po-
nuja brezplačen pregled ob-
stoječih zavarovalnih po-
godb in svetovanje, kako lah-
ko sebe in svoje premoženje 
zavarujete bolje. »Je zame-
njava zavarovalnice pred iz-
tekom zavarovalne pogod-
be res tako smiselna ali nuj-
na, kot vas poskušajo prepri-
čati posamezni zastopniki? 
Očitno je boj za nove stranke 
tako obsežen, da celo neka-
tere zavarovalnice obveščajo 
svoje zavarovance, naj bodo 
previdni pri tovrstnih klicih 
ali obiskih zavarovalnih za-
stopnikov. Ti se včasih (ne-
upravičeno) predstavljajo 
tudi kot neodvisni finančni 
svetovalci. Vsi zastopniki so 
namreč neizogibno vezani 
na eno ali več zavarovalnic in 

– logično – v ospredje postav-
ljajo produkte, ki jim prina-
šajo največji zaslužek,« opo-
zarjajo pri ZPS in svetujejo, 
da preden se brezglavo od-
ločite za menjavo zavaroval-
nice, podrobno preverite, ali 
in pod kakšnimi pogoji lah-
ko obstoječo pogodbo preki-
nete, predvsem pa, kakšne 
so posledice takšne odločitve. 
Zastopnika ne zanima nujno 
vaš interes, morda bolj njego-
va provizija. 

Prekinitev obstoječe 
police je lahko draga

Prakse nagovarjanja k pre-
kinitvi obstoječih pogodb 
in sklepanje novih opažajo 
tudi pri zavarovalnici Adri-
atic Slovenica (AS). »Zato s 
svojimi zavarovanci redno 
komuniciramo in jim svetu-
jemo, da se v tovrstnih pri-
merih obrnejo direktno na 
našo zavarovalnico, da pri-
mere preverimo in po potre-
bi pravno odreagiramo. Naš 
glavni nasvet je, da je lahko 

vsaka prekinitev obstoječe 
police draga odločitev, saj se 
ob sklenitvi – to velja pred-
vsem za dolgoročna zavaro-
vanja – zopet plačajo vsi za-
četni stroški, ki so pri stari 
polici že plačani. Poudarili 
bi tudi, da imajo naši zavaro-
vanci pri sklenitvi več različ-
nih vrst AS zavarovanj tudi 
popuste, in tudi to ni zane-
marljiva informacija, ko se 
posameznik odloča za preki-
nitev,« je sporočila Lea Cim-
perman Acman, vodja dono-
sov z javnostmi pri AS.

Ukrepajo proti t. i. lažnim 
strokovnjakom

V Zavarovalnici Triglav 
imajo Enoto za odnose s 
strankami, znotraj katere iz-
vajajo procese klicnih sto-
ritev. »Po telefonu kontak-
tiramo stranke zgolj z na-
menom predstavitve novih 
možnosti in prednosti na po-
dročju zavarovanj. O more-
bitnih spremembah, novo-
stih nekaterih zavarovalnih 

polic pa stranke obveščamo 
z dopisom po pošti. Zavaro-
valni zastopniki pa pravilo-
ma stranke obiskujejo pred 
iztekom posameznih zava-
rovalnih polic,« je povedal 
Luka Pušnik, direktor službe 
za korporativno komunicira-
nje pri Zavarovalnici Triglav. 
Pojasnil je še, da svoje zava-
rovalne produkte tržijo tudi 
prek zunanje prodajne mre-
že: »Prizadevamo si, da so 
zaposleni in pogodbeni par-
tnerji dobro usposobljeni. 
Žal pa se soočamo tudi s t. i. 
lažnimi strokovnjaki, ki se iz-
dajajo za zavarovalne agente, 
pa to v resnici niso, ali pa se 
izdajajo za predstavnike Za-
varovalnice Triglav in s tem 
zlorabljajo dobro ime podje-
tja. V primeru, da to zazna-
mo, ustrezno ukrepamo.« 
Strankam tudi svetujejo, da 
premislijo, preden se odlo-
čijo za predčasno prekinitev 
obstoječega in sklenitev no-
vega zavarovanja. Premislijo 
naj, ali so pogoji novega zava-
rovanja res ugodnejši.

Prekinitev vas lahko stane
Pri Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da dobro premislite o tem, ali je zamenjava zavarovalnice 
pred iztekom zavarovalne pogodbe res tako smiselna ali nujna, kot vas poskušajo prepričati posamezni 
zastopniki. Tudi pri zavarovalnicah Adriatic Slovenica in Zavarovalnici Triglav svetujejo previdnost. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Združenje borcev za 
vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Kranj je na nedav-
ni letni skupščini sprejelo 
izjavo, naslovljeno na pred-
sednika republike, o odkri-
tju spomenika vsem žrtvam 
vojn. Borci temu nasprotu-
jejo, češ da je postavitev spo-
menika manipulacija in v bi-
stvu sploh ni namenjena žrt-
vam vseh vojn. Narodovi iz-
dajalci, ki so v najhujših tre-
nutkih obstoja našega na-
roda vstopili v okupatorje-
ve vrste, so svoj narod in do-
movino brez dvoma izda-
li in celo pomagali pri nje-
govem genocidu in etnoci-
du. »Postavitev takega spo-
menika bo najbolj sramoten 
akt v zgodovini človeške civi-
lizacije, saj po vsej zemeljski 
obli od prazgodovine velja 
izdaja lastnega naroda za 
najbolj sprevrženo dejanje,« 
poudarjajo borci. V zvezi s 
tem citirajo izsek iz govo-
ra dr. Martina Premka le-
tos v Dražgošah: »Dogodke 

iz 2. svetovne vojne se brez 
sramu zlorablja za politične 
boje, ki se skrivajo za neko 
»spravo«. Vsi ljudje bi bili 
že zdavnaj »spravljeni«, če 
bi se o 2. svetovni vojni go-
vorilo pošteno in na podlagi 
dejstev, ne pa z lažmi in se-
janjem sovraštva. Partizani, 
ki so se borili za svobodo in 
boljše življenje, ne potrebu-
jejo nobene »sprave«, ki bi 
jih enačila s tistimi, ki so se 
borili za okupatorja. Če se že 
mora kdo »spraviti«, se mo-
rajo spraviti sami s seboj tis-
ti, ki so prisegli Hitlerju, ozi-
roma se morajo sprijazni-
ti, da so se med 2. svetovno 
vojno borili za nacistične-
ga okupatorja, in ne za svo-
bodo.« Postavitev spomeni-
ka žrtvam vseh vojn se jim 
zdi v času narodove razdvo-
jenosti nesprejemljiva in po-
meni celo dodatno poglab-
ljanje sovraštva in enačenje 
izdajalcev z osvoboditelji, 
kar je v nasprotju z zgodo-
vinsko resnico, sklenejo v iz-
javi člani kranjskega združe-
nja borcev za vrednote NOB.

Proti spomeniku žrtvam 
vseh vojn

Simon Šubic

Kranj – S kompletno preno-
vo kotlovnice in toplovoda 
v Šorlijevem naselju v Kra-
nju, s katero bodo zagotovi-
li zanesljivo obratovanje og-
revalnega sistema za 820 
stanovanj in nekaj poslov-
nih prostorov (skupaj 47 ti-
soč kv. metrov ogrevane po-
vršine) vsaj za nadaljnjih tri-
deset let, naj bi predvidoma 
začeli po koncu kurilne se-
zone 10. maja, dela pa bodo 
končali 15. septembra. Po-
godbo o izvedbi del sta vče-
raj podpisala direktorica 
Domplana Vera Zevnik in v 
imenu stanovalcev predse-
dnik kurilnega odbora Pe-
ter Drinovec. »Zagotovo gre 
za vzorčen primer najvišje 
stopnje kooperativnega so-
delovanja med Domplanom 
kot upravnikom zgradb in 
lastniki stanovanj na drugi 
strani, brez katerega takega 
projekta ne bi bilo možno 
izpeljati,« je bil zadovoljen 
Drinovec, podobnega mne-
nja pa je bila tudi predsedni-
ca KS Vodovodni stolp Nada 
Mihajlović, tudi sama stano-
valka Šorlijevega naselja. 

Vera Zevnik je pojasnila, 
da sta obstoječa kotlovnica 

in toplovodni sistem dotra-
jana in energetsko neučin-
kovita, zato je sanacija, s ka-
tero so sicer začeli že pred 
slabim letom, nujna. »Ker 
se je tudi v tem primeru po-
javil problem razpršenega 
lastništva, je bilo treba po-
iskati primerno rešitev za 
realizacijo projekta. Vsi la-
stniki nepremičnin v Šor-
lijevem naselju so namreč 
hkrati tudi lastniki ogreval-
nega sistema in morajo pri-
spevati svoj delež k vzdrže-
valnim in obnovitvenim de-
lom,« je dejala. 

Po obnovi ogrevalnega 
sistema se bodo variabilni 
stroški ogrevanja za etažne 

lastnike takoj znižali za prib-
ližno 12 odstotkov, za peti-
no bodo nižji tudi stroški 
upravljanja kotlovnice. »Kar 
je zelo pomembno, projekt 
prenove kotlovnice ne bo do-
datno finančno obremenil 
etažnih lastnikov,« je pou-
daril Drinovec. Stanovalci so 
namreč sami doslej s poseb-
nim prispevkom za kotlov-
nico privarčevali 250 tisoč 
evrov, preostanek do 800 
tisoč evrov pa bodo v dogo-
voru z Domplanom ob ena-
kem prispevku kot doslej 
odplačevali naslednjih devet 
let, in sicer ravno iz prihran-
ka pri stroških upravljanja. 
18 tisoč evrov bo v skladu z 

uredbo o zagotavljanju pri-
hrankov energije projekt in-
vestiral tudi Domplan kot 
dobavitelj zemeljskega pli-
na, je pojasnil Luka Šink iz 
Domplana. 

Po besedah Janeza Vilfa-
na iz Domplana bodo do je-
seni zamenjali 2500 metrov 
toplovoda s povezavami do 
toplovodnih postaj, v celo-
ti bodo prenovili objekt ko-
tlovnice ter vse naprave in 
notranje instalacije, vključ-
no z zamenjavo dveh toplo-
vodnih kotlov s prigrajenim 
plinskim gorilnikom z moč-
jo po 1400 kilovatov. Pred-
videno pa je tudi daljinsko 
upravljanje sistema.

Do jeseni nova kotlovnica
Kranjski Domplan bo letos izvedel še drugo fazo obsežnega projekta prenove kotlovnice in toplovoda v 
Šorlijevem naselju v Kranju, katere vrednost je 800 tisoč evrov.

Z včerajšnjim podpisom pogodbe se je začela zaključna faza obsežnega projekta prenove 
ogrevalnega sistema v Šorlijevem naselju. / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka je že dvanajst 
let mesto brez večjega 
hotela. Saj ima nekaj 

penzionov, na treh lokacijah v 
mestu so zasnovani tudi manj-
ši družinski hoteli, v soseščini 
je več turističnih nastanitev in 
v obeh dolinah turistične kme-
tije, vse zadovoljivo zasedeno. 
Kadar pa bi želeli v mestu pre-
nočiti večje število ljudi, deni-
mo kongresne goste ali večje or-
ganizirane skupine, kot je bilo 
denimo ob predlanski uprizo-
ritvi Škofjeloškega pasijona, pa 
so v zadregi. Edini mestni ho-
tel Transturist, ki je imel v svo-
jih lepših časih možnost nasta-
nitve stotih gostov, je že od leta 
2005 prazen in propada. Nič 
čudnega, da je na propadajo-
čo sramoto, ki je tudi nevarna 
(spomnimo se lanskega padca 
mladega človeka s hotelske stre-
he), znova opozoril občinski 
svetnik Viktor Zadnik. Bil je 
kritičen do občine, češ da se ne 
zavzema dovolj za reševanje 
tega problema, in do lastnika 
objekta, Zavarovalnice Triglav, 
češ da ne kaže dovolj zanima-
nja za obnovo stavbe ali njeno 
prodajo. Tako namreč problem 
vidijo ljudje, ki vsakodnevno 
hodijo mimo loške »hiše stra-
hov« v samem središču mesta, 
kjer bi si želeli ugledno stavbo s 
koristnim namenom.

Ko mediji o hotelski stavbi 
poizvedujemo pri lastnikih, 
izvemo, da »aktivno iščejo re-
šitev«, da torej stavbo prodaja-
jo, da so v dobrem desetletju že 
znatno spustili prodajno ceno 

(leta 2005 je bila vredna še 1,7 
milijona evrov, sedaj je napro-
daj za 310 tisočakov), da pa 
zanjo ni zanimanja, ker bi bilo 
v njeno obnovo treba vložiti 
veliko denarja, še ena ovira pa 
je neurejen status pripadajočih 
zemljišč. In ko isto vprašanje 
zastavljamo občinskim obla-
stem, izvemo, da lahko zgolj 
pritiskajo na lastnike in po 
svojih močeh iščejo morebitne 
investitorje. Sedanji župan, ki 
ima veliko mednarodnih stikov 
in tudi prek njih išče vlagatelja 
v loški hotel, najraje takega, ki 
se že ukvarja s turizmom in 
hotelirstvom in ga bo prepričal 
tovrstni potencial škofjeloškega 
okolja, ima menda trenutno 
novo železo v ognju. 

Ločani se ne želijo sprijazni-
ti, da uresničitev večjih projek-
tov traja zelo dolgo, pomislimo 
le na obvoznico v Poljansko do-
lino, ki so jo čakali štirideset let. 
Več kot štirideset let pa že stoji 
hotel sredi Škofje Loke in pravi 
greh je, da Škofja Loka ne izko-
risti priložnosti, ki jo ponuja. 
Ko bi jo vsaj do leta 2021, ko bo 
v mestu ponovna uprizoritev 
Škofjeloškega pasijona! Takrat 
bo minilo tristo let od nastanka 
tega dramskega besedila patra 
Romualda Marušiča in želijo 
jo narediti še bolj mogočno, kot 
so bile dosedanje. Lepo bi bilo, 
če bi se do takrat srečno končal 
tudi ta škofjeloški križev pot 
in bi goste iz širokega medna-
rodnega prostora pričakal spo-
doben mestni hotel namesto 
današnje hiše strahov.

Hiša strahov

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Po petih letih 
vodenja Žičnic Vogel se je 
z mesta predsednika upra-
ve v začetku marca poslo-
vil Boštjan Mencinger, ki je 
v svojem mandatu kljub to-
plim zimam in gospodarski 
krizi iz Vogla ustvaril zgod-
bo o uspehu. Žičnice Vogel 
so v zadnjih letih skoraj pod-
vojile prihodke in prepolovi-
le dolg, hkrati pa so pod svo-
jim okriljem združile večino 
namestitvenih in gostinskih 
objektov na smučišču. 

»Na začetku je bilo napor-
no, rešiti je bilo treba nako-
pičene probleme, poskrbe-
ti smo morali za kadrovsko 
ureditev, izpopolnitev in za-
poslenim dopovedati, da so 
gostje tisti, ki so prvi. Dolga 
je bilo več kot pet milijonov 
evrov, sedaj smo z reprogra-
miranjem prišli pod tri mili-
jone kredita, kar pomeni, da 
je Vogel pripravljen na nove 
investicije, ki jih tudi nujno 
potrebuje,« pravi Mencinger.

Kljub milim zimam, go-
spodarski krizi in številnim 
težavam, s katerimi so se 
ukvarjali v drugih smučar-
skih centrih, je Vogel leto 
za letom izboljševal svoje re-
zultate. Leta 2011 je imel 2,3 
milijona evrov prihodkov, 
lani pa že 4,2 milijona. »Tak 
porast je mogoč le, če pride 
nekdo nov, tako drastičnih 
sprememb ni mogoče priča-
kovati od nekoga, ki je v pod-
jetju že dolgo. Kljub toplim 
zimam z malo snega nismo 
izgubljali, mogoče smo ime-
li kakšnega smučarja na se-
zono manj, a ta izpad smo 
reševali z gostinstvom, na-
stanitvami, trgovino, ki nam 
zdaj že prinaša okvirno četr-
tino vseh prihodkov. Moja 
ključna vizija je bila kon-
solidirati celotno ponudbo 
Vogla pod eno streho.«

Potrebna bodo še velika 
vlaganja

V tem času je smučar-
ski center Vogel pod svojo 
streho združil vse gostinske 
koče, ki so bile nekoč pod raz-
ličnimi lastniki. Koče so ku-
pili, najemajo samo še kočo 

Burja. »Ostaja še Ski Hotel. 
Ključno za Vogel je, da je ta 
odprt, niti ni pomembno, ali 
ga obvladuje Vogel ali naje-
mniki. Vogel ima še ogro-
men potencial, Viharnik 
smo obnovili, povečali tera-
se, razširili ponudbo, obno-
viti bo treba tudi druge koče. 
Treba bo čim prej izvesti ob-
novo Murke, hostla, odkupi-
ti brunarico Burja, ki je še v 
najemu, urediti lokal Orlove 
glave, zgraditi nove naprave, 
predvsem Zadnji Vogel, ki je 
ključna žičniška naprava in 
je nujno potrebna menja-
ve, vlečnico Konto, da bi lah-
ko obratovala tudi v slabših 
vetrnih pogojih in z večjo ka-
paciteto, imamo tudi že na-
črte za širitev prog, in sicer z 
minimalnimi posegi v oko-
lje na obstoječih žičnicah.«

Brez premikov pri 
umetnem zasneževanju

Največji projekt za priho-
dnost Vogla pa ostaja ume-
tno zasneževanje, pri tem 
jim za zdaj kljub trudu ni 
uspelo doseči premikov. 
Največja ovira je poleg dr-
žavnega lokacijskega načrta 
tudi lastništvo zemljišč, ki so 
v lasti agrarne skupnosti, tu 
pa je problem formalnih po-
stopkov za izdajo soglasja. 
»Agrarna skupnost po seda-
nji ureditvi ne more dati so-
glasja, saj še niso do konca 
urejeni dedni postopki. Ho-
teli smo že urediti cevovode, 

da bi pripeljali vodo iz ob-
stoječih zbiralnikov, pa to 
ni bilo mogoče,« pravi Men-
cinger in dodaja, »nekaj je 
bilo očitkov, da nismo niče-
sar večjega naredili, a ob po-
manjkanju sredstev, ko je 
treba vračati kredite, se osre-
dotočiš na kratkoročne cilje 
s hitrimi rezultati, to sta bila 
gostinstvo in nastanitve. Če 
pa se uredi še voda, je poten-
cial Vogla res neizmeren.«

Poletna sezona ruši 
rekorde

Glavnino uspeha je treba 
pripisati poletni sezoni, kjer 
je Vogel v zadnjih letih ru-
šil rekorde. »Vogel je imel 
dolgoletno povprečje pole-
tne sezone od šestdeset do 
sedemdeset tisoč obisko-
valcev, lani smo dosegli sto 
dvajset tisoč, a v to smo vlo-
žili največ truda in aktivno-
sti. Moj cilj je bil vedno naj-
ti nekaj za vsako ciljno sku-
pino Vogla, naj bo to neka 
infrastrukturna posodobi-
tev ali nova ponudba. Tako 
smo Vogel obogatili s kole-
sarskim parkom, alpskim 
vrtom, jeklenico (zipline), 
pohodniškimi in tematski-
mi potmi, informacijsko po-
tjo Vogel, otroškim parkom, 
podaljšanim poletnim obra-
tovanjem sedežnice Orlo-
ve glave, nočnimi vožnja-
mi z nihalko, opazovanjem 
zvezd, sodelovanjem s Tri-
glavskim narodnim parkom 

... Še marsikaj bi se dalo na-
rediti, imeli smo pripravlje-
ne ideje za gibalni poligon, v 
okviru razpisa za inovativne 
turistične produkte smo pri-
dobili sredstva za produkt 
Pravljični oddih u konc' sve-
ta, tako bo Ukanc postal pra-
va pravljična destinacija. Po-
tenciala za razvoj je ogrom-
no, vključno s povezova-
njem nastanitvenih objek-
tov v Ukancu v obliki razpr-
šenega hotela.«

Velika obremenjenost, 
velika odgovornost

Boštjan Mencinger se je 
za umik z mesta predsedni-
ka uprave odločil tudi zaradi 
psihične in fizične preobre-
menjenosti. »Dvesto dvaj-
set tisoč ljudi je letno v zra-
ku, vsaka tehnična okvara je 
lahko problematična, odgo-
vornost je velika. Dela nikoli 
ne zmanjka, problemov prav 
tako ne. Naprave obratujejo 
vse dni v letu, razen obdo-
bij remonta, ko pa je spet 
na vrsti drugo delo,« pravi 
Mencinger, ki je družbi po-
nudil sodelovanje pri veli-
kih projektih. »Ključni pro-
jekti za prihodnost Vogla so 
zasneževanje, Zadnji Vogel, 
Konta, rušenje in obnova 
Murke, kar bi verjetno sku-
paj naneslo skoraj deset mi-
lijonov. Vogel tega sam ni 
zmožen, tu pa bi moral po 
mojem mnenju pristopi-
ti tudi bohinjski turizem in 
z neko obliko prispevka po-
magati pri razvoju. Enako bi 
pri ključnih infrastruktur-
nih projektih morala poma-
gati država. Brez tega se bo 
Vogel razvijal precej poča-
sneje, kot bi se lahko.« 

Kot je za zaključek dejal 
Mencinger, se v Bohinju še 
premalo zavedajo pomena 
Vogla turizem. »Za Bohinj 
bo poleg razvoja Vogla izje-
mno dobro tudi, če bo uspela 
izgradnja novega smučišča. 
Že če bi projekt izpeljali v 
omejenem obsegu, bi bila 
to izjemna pridobitev za Bo-
hinj in turizem bi dobil ve-
lik pospešek, veliko domači-
nov bi lahko od turizma in 
povezanih dejavnosti dobro 
živelo.«

Vogel ima izjemen potencial
V začetku marca je zaključil mandat predsednik uprave Žičnic Vogel Boštjan Mencinger, ki je družbo v 
petih letih učinkovito razdolževal in popeljal na novo pot.

Boštjan Mencinger

Jasna Paladin

Domžale – V občini Dom-
žale svoj praznik praznu-
jejo 19. aprila na dan, ko 
so bile Domžale leta 1952 
razglašene za mesto. Zad-
nja leta ob prazniku občina 

pripravi medgeneracijsko 
druženje vseh občanov v 
Češminovem parku z nas-
lovom Spoznajmo se, pra-
znujmo skupaj, na katerem 
se predstavijo številna dom-
žalska društva in organiza-
cije. Prireditev ob letošnjem 

prazniku bo v sredo, 12. 
aprila, od 16. ure dalje. Slav-
nostni del se bo začel ob 18. 
uri z nastopom Godbe Dom-
žale. Obiskovalce bo nagovo-
ril župan Toni Dragar, slav-
nostni govornik pa bo pred-
sednik države Borut Pahor. 

Slavnostna seja občinskega 
sveta s podelitvijo občinskih 
priznanj bo v torek, 18. apri-
la, ob 19. uri v Kulturnem 
domu Franca Bernika, temu 
pa bo do konca meseca sle-
dila še vrsta dogodkov, ki jih 
pripravljajo društva.

V Domžalah občinski praznik
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Bled – Na izredni seji sve-
ta zavoda Turizem Bled, za 
sklic katere je prišla pobuda 
s strani petih hotelskih pod-
jetij na Bledu, so za predčas-
no razrešitev direktorja Jaka 
Ažmana iz nekrivdnih razlo-
gov glasovali štirje svetniki, 
štirje pa so se vzdržali, je 
pojasnila namestnica pred-
sednika sveta zavoda Jana 
Špec. »Sklic izredne seje so 
zahtevali z obrazložitvijo, da 
po dveh letih, kar je vodenje 
Turizma Bled prevzel Jaka 
Ažman, nimajo več zaupa-
nja vanj, saj naj ne bi upo-
števal njihovih prioritet pri 
razvoju turizma na Bledu.« 
Potezo hotelirjev je Ažman 
ocenil za nekorektno, saj je 
zahtevo za sklic izredne seje 
prejel šele pretekli petek, ko 
je bil še na dopustu, tako da 
se do tega niti ni mogel opre-
deliti oziroma se pripraviti. 

Ažmanu so med drugim 
očitali, da ni poskrbel za za-
dostno predstavitev desti-
nacije na tujih trgih in da 
zato upada prepoznavnost 
Bleda v tujini. »Tudi iz po-
ročil za pretekli dve leti, za 
kateri so me ob predstavitvi 

še pohvalili, je razvidno, 
da Bled še nikoli ni bil tako 
predstavljen v tujini kot 
zdaj. Prav tako ne držijo očit-
ki o neprepoznavnosti Bleda 
v tujini.« Z odlično ekipo, je 
dodal, mu je uspelo v dveh 
letih doseči vse cilje, ki so si 
jih zastavili na začetku man-
data. Zavrnil je še očitek, da 

Turizem Bled ne sodelu-
je pri pripravi strategije Slo-
venske turistične organizaci-
je do leta 2021. »Med drugim 
smo na strokovnem posvetu 
sredi marca podali predlo-
ge in pripombe, ki naj bi jih 
upoštevali pri pripravi stra-
tegije.« Meni, da dogajanje 
v zvezi z zahtevo po njegovi 

razrešitvi meče slabo luč na 
Bled. »A take zadeve ne mo-
rejo prekiniti našega dela, še 
vedno namreč mislim, da je 
Bled najboljša turistična de-
stinacija v Sloveniji.« Pojas-
nil je še, da jim je kljub sla-
bi finančni kondiciji zavoda, 
ko je prevzel njegovo vode-
nje, uspelo postaviti nekate-
re razvojne projekte.

A tudi direktor občinske 
uprave Matjaž Berčon pravi, 
da Ažman ni uresničil nji-
hovih pričakovanj ob njego-
vem imenovanju za direk-
torja pred dvema letoma. 
»Razočarani smo nad nje-
govo slabo odzivnostjo gle-
de projektov na lokalni rav-
ni. Turizem Bled bi moral 
biti generator turističnega 
razvoja v občini.« Zato ga 
predstavnik občine v svetu 
zavoda ni podprl, je pojasnil 
Berčon in dodal, da v Turiz-
mu Bled niso pokazali nobe-
ne volje pristopiti k projek-
tom zunaj njihovega ožjega 
območja delovanja, čeprav 
so zavod že dvakrat še do-
datno izdatno finančno pod-
prli. Za delovanje zavoda si-
cer na leto namenijo slabih 
šeststo tisoč evrov, je razlo-
žil Berčon.

Jaka Ažman ostaja direktor
Na zahtevo blejskih hotelirjev so v ponedeljek sklicali izredno sejo sveta zavoda Turizem Bled, na kateri 
so predlagali nekrivdno razrešitev direktorja zavoda Jake Ažmana.

Jaka Ažman

Urša Peternel

Žirovnica – Žirovniški ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji potrdili nov izračun ko-
munalnega prispevka. Ta se 
bo za občane nekoliko povi-
šal, in sicer za približno tri 
odstotke. Komunalni pri-
spevek za povprečno veliko 
hišo z neto 120 kvadratnimi 
metri tlorisne površine in 
400 kvadratnih metrov ve-
liko parcelo, ki je opremlje-
na z vso komunalno opre-
mo, po novem tako znaša ok-
rog 5253 evrov (doslej 5089 
evrov). Višji je torej za okrog 
164 evrov, je pojasnil župan 
Leopold Pogačar. 

Kot je na seji občinske-
ga sveta dejal Uroš Košir iz 
podjetja Locus, je bilo v zad-
njih letih v žirovniški občini 
zgrajeno kar nekaj nove ko-
munalne infrastrukture, od 
kanalizacije, cest, pločnikov, 
javne razsvetljave, vodovo-
da, otroških igrišč ... Ker jim 
je za omenjene investicije v 

občini uspelo pridobiti kar 
nekaj evropskih in državnih 
sredstev, pa dvig prispevka 
ne bo zelo visok. Od skupnih 
stroškov vlaganja v komu-
nalno infrastrukturo se na-
mreč pridobljena sredstva 
odštejejo, komunalni pri-
spevek je obračunan zgolj 
za sredstva, ki jih je v grad-
njo komunalne infrastruk-
ture namenila občina iz svo-
jega proračuna. 

Komunalni prispevek si-
cer morajo plačati novogra-
ditelji, obstoječi objekti pa 
le, če gre za dozidave, nad-
zidave, spremembo na-
membnosti (denimo iz sta-
novanjske v poslovno). 

Višina komunalnega pri-
spevka se je v občini nazad-
nje spremenila leta 2013, od-
lok pa bodo po županovi na-
povedi v dveh letih mora-
li ponovno dopolniti. V izra-
čun komunalnega prispevka 
bodo namreč morali vključi-
ti še stroške gradnje kanali-
zacije na Bregu, ki še poteka.

Nove pridobitve, 
nov prispevek
Potem ko so v žirovniški občini v zadnjih letih 
dobili ogromno nove komunalne opreme, od 
kanalizacije, cest, javne razsvetljave, pločnikov, to 
prinaša tudi nov izračun komunalnega prispevka.

»Ker gre za cesto, ki pote-
ka v visokogorju, je gradbe-
na dela možno izvajati le od 
pozne pomladi do zgodnje 
jeseni. V sklopu načrtovane 
obnove je zajeta tudi obnova 
devet metrov visokega zidu, 
ki je v zelo slabem stanju. 
Dela na tem opornem zidu 
so nujna, manevrski pros-
tor za izvedbo del je zgolj pet 
metrov širine ceste, zato do-
ločenih del drugače kot ob 
popolni zapori ceste ni mo-
goče izvesti,« pojasnjujejo 
na direkciji.

Novica, da se bo obnova 
ceste čez Vršič vendarle za-
čela in da bo zaradi del na go-
renjski strani občasno treba 
za ves promet zapreti pove-
zavo, je razburila predvsem 
turistične delavce na obeh 

straneh prelaza. A na Direk-
ciji RS za infrastrukturo pou-
darjajo, da nikoli niso načrto-
vali popolne zapore v času vi-
soke turistične sezone, to je 
julija in avgusta, temveč zgolj 
do junija in kasneje do sep-
tembra, ko je že oziroma je še 
vedno mogoče izvajati grad-
bena dela. »Ne gre pozabiti, 
da gre za gorsko cesto in da je 
to okolje z nižjimi tempera-
turami, kar je tudi eden od ra-
zlogov, da v drugem času ni 
mogoče načrtovati del,« pou-
darjajo na direkciji. 

Kranjskogorski župan Ja-
nez Hrovat je vesel začetka 
obnove. »Zelo smo zadovolj-
ni, da se bodo dela vendar-
le začela že spomladi, saj je 
doslej kazalo, da lahko zače-
tek obnove zaradi pritožbe v 
postopku pričakujemo šele 
jeseni. Cesto je nujno treba 

sanirati. Verjamem, da bodo 
odgovorni našli način, ki bo 
omogočal dvosmeren pro-
met oziroma obvoz. Upam, 
da bo s tem soglašal tudi Tri-
glavski narodni park, saj ob-
voz potrebujemo tako prebi-
valci kot upravljavci koč in 
ne nazadnje je obvoz potre-
ben tudi za dostop do grad-
bišča. Zavedam se tudi, da 
narava dela zahteva, da bo 
za določeno obdobje cesta 
pač tudi popolnoma zaprta.«

Kot poudarja Hrovat, je 
prav cesta na Vršič ena naj-
bolj atraktivnih točk v občini 
Kranjska Gora. »Je povezava 
med Primorsko in Gorenj-
sko, je okno v Julijske Alpe 
in Triglavski narodni park, 
je to, kar mi predstavljamo 
v svetu. Na Vršiču bi zato 
morali urediti veliko stvari, 
od mirujočega prometa do 

ureditve toaletnih prostorov 
in informacijskih točk. Prav 
tako bi bilo treba na obeh 
straneh prelaza postaviti ob-
vestilne table z informacija-
mi o prostih parkiriščih, pre-
voznosti in morebitnih za-
stojih. Poleg tega bi bilo tre-
ba vse, kar Vršič in njegova 
okolica ponujata, temeljito 
predstaviti. Zdaj je informa-
cij o tem z izjemo Ruske ka-
pelice bistveno premalo.«

Kot še pravi Hrovat, Vršič 
ponuja izjemne možnosti 
za turizem. »Je na vseh turi-
stičnih zemljevidih motori-
stičnih poti. Vsako leto smo 
priče pravemu obleganju 
motoristov in njihovo števi-
lo se le še povečuje. Menim, 
da tega ne bi smeli prekinja-
ti, ampak regulirati in ponu-
diti red. Mislim, da se to prav 
zdaj začenja.«

Začenja se obnova ceste čez Vršič
31. stran

Podbrezje – Kulturno društvo Tabor Podbrezje vabi na odpr-
tje razstave klekljanih izdelkov, ki so jih ustvarili tečajniki in 
mentorice. Odprtje s krajšim kulturnim programom bo jutri, 
8. aprila, ob 18. uri v Pirčevi dvorani na Taboru. Razstava bo 
odprta še v nedeljo, 9. aprila. 

Razstava klekljanih izdelkov v Pirčevi dvorani

Spodnje Duplje – V Graščini Duplje so dijaki Biotehniškega 
centra Naklo – Srednja šola pripravili razstavo spomladanskih 
in velikonočnih dekoracij. Razstava je nastala v sodelovanju 
s KTD Pod krivo jelko, s kulturnim programom dijakov so jo 
odprli včeraj. Na ogled je še to soboto in nedeljo od 16. do 18. 
ure, kasnejše dni do 17. aprila pa po predhodnem dogovoru z 
lastnikom graščine Matjažem Mauserjem. 

Velikonočna razstava v Graščini Duplje

Kranj – NLB bo od vsakega v aprilu sklenjenega stanovanj-
skega kredita namenila po sto evrov v sklad za porodnišnice, 
poleg tega je v vseh poslovalnicah po Sloveniji namestila zbi-
ralnike za zbiranje prispevkov, ki bodo porodnišnicam v po-
moč pri nakupu nujno potrebne medicinske in ostale opreme. 
Med sedmimi porodnišnicami, ki bodo letos od NLB prejele 
denarno pomoč, sta tudi porodnišnici v Kranju in na Jesenicah.

NLB pomaga porodnišnicam

Šobec, Turistično in trgovsko podjetje, d. o. o, Lesce, 

vabi tiste, ki imajo

INTERES 

ZA DOLGOROČNI NAJEM  
NOVE RESTAVRACIJE  

V KAMPU ŠOBEC V LESCAH,

da v recepciji kampa Šobec do petka, 14. aprila 2018, 
prevzamejo razpisno dokumentacijo za ugotavljanje 
interesa (vsak delavnik od 9. do 12. ure, informacije  

po telefonu 041 784 496).

V kampu Šobec v Lescah je v načrtu izgradnja nove 
sodobne restavracije na lokaciji ob jezeru. 

Restavracija  bo oddana v dolgoročni najem. Izmed 
zainteresiranih ponudnikov bo izbran bodoči 

najemnik, ki bo vključen v načrtovanje in predvidoma 
v sezoni 2018 v dolgoročno upravljanje z namenom 

nudenja gostinskih storitev.
 

 V postopek izbora interesentov bodo vključeni tisti, 
ki bodo svojo ponudbo dali do 24. aprila 2017.
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ČADEŽ, d. o. o.
Visoko 7g, Visoko

www.mesarstvo-cadez.si

MESNICE ČADEŽ  
Škofja Loka, Kapucinski trg 4 (Nama)  

Jesenice, Cirila Tavčarja 6
Kranj, Jezerska c. 3 in Koroška c. 26

Boh. Bistrica, Triglavska 36 (Spar)

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v prodajalnah ČADEŽ.

25% 
popust na en izdelek
po vaši izbiri.
Popust velja samo za meso in mesne izdelke.
Ne velja za artikle, ki so v akciji.  
Popusti se med sabo ne seštavajo.

KUPON VELJA  
SAMO ZA NAROČNIKE 
DO 30. 4. 2017.

Art optika, d. o. o.
Bleiweisova cesta 14, Kranj

T: 05/907 0250
www.artoptika.si

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v Art optiki.

25% 
popust na  
sončna očala

KUPON VELJA SAMO  
ZA NAROČNIKE 
DO 31. 5. 2017.

Naročila sprejemamo: 
na vseh Poštah Slovenije

na telefonski številki: 02/450 21 89
na www.mojpaket.si/gorenjski

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu  
v poslovalnicah Pošte Slovenije.

20% 
popust
na srajčko za hlajenje in ohranjanje 
temperature pijače Vacu Vin
10,99 EUR 8,80 EUR + brezplačna poštnina
Kataloška št.: 1301

KUPON VELJA SAMO  
ZA NAROČNIKE 
DO 6. 5. 2017.

.si

Ugodnost velja za vsa ležišča  
Slovenska postelja. Popusti se ne seštevajo.

Postelja, d. o. o.
PE Zapuže 10b, Begunje, 04 53 25 775

PE Koroška c. 2, Kranj, 04 23 16 761
www.postelja.com

Kupon izrežite in ga predložite svetovalcu v poslovalnici.

30% 
popust na ležišče 
po vaši izbiri
za gotovinsko plačilo

KUPON VELJA SAMO  
ZA NAROČNIKE 
DO 8. 5. 2017.

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

Pekarstvo Orehek
Ko okus premaga užitek

Zbilje 20
1215 Medvode

www.pekarna-orehek.si
info@pekarna-orehek.si 

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v Pekarstva Orehek.

10% 
popust na  
velikonočno  
potico

KUPON VELJA  
SAMO ZA NAROČNIKE 
DO 18. 4. 2017.

10% 
popust na vse 
mesne izdelke
razen na akcijske izdelke

KUPON VELJA SAMO  
ZA NAROČNIKE 
DO 18. 4. 2017.

Mesarija Center Zbilje
Zbilje 20C

1215 Medvode
www.pekarna-orehek.si
info@pekarna-orehek.si 

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v Mesariji Center Zbilje.
Popusti se ne seštevajo.

Karta velja 3 ure v wellness centru  
Aqua Larix in Sprostitvenem centru  

Kompas Kranjska Gora.

Hit Alpinea
Borovška C. 99, 4280 Kranjska Gora 

www.hit-alpinea.si, info@hit-alpinea.si 
(04) 588 45 00

080 88 30 

Kupon izrežite in ga predložite receptorju.

1=2 
Vstopnica za vstop  
v bazen in savno.
Kupiš eno, dobiš dve!

KUPON VELJA SAMO  
ZA NAROČNIKE 
DO 30. 6. 2017

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1

4000 Kranj
T: 04/280 48 00

S: www.luniverza.si
E: info@luniverza.si

 Kupon velja za otroke od 10 do 14 let.  
Kupon izrežite in ga predložite na LU Kranj.

10% 
popust za Poletno 
jezikovno šolo  
na Taležu

KUPON VNOVČLJIV  
DO 23. 6. 2017.

Darilni bon velja za enkratni  
nakup pohištva nad 500 € in  

se izključuje z drugimi boni  
ter promocijami.

Prevc salon pohištva
Dorfarje 17, Žabnica

T: 04/ 502-19-00
E: info@prevc.si

www.prevc.si

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v salonu pohištva.

40  EUR 
za prvi pomladni 
nakup pohištva

KUPON VELJA SAMO  
ZA NAROČNIKE 
DO 8. 5. 2017.

Avtohiša Real, d. o. o., 
PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj

T: 04 2015 223
www.remont-kranj.si 

Ugodnost velja za vse storitve nad 60 EUR, opravljene v PE Remont 
Kranj. Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v avtohiši.

5 l vitrexa 
Pri katerikoli opravljeni 
storitvi nad 60 EUR  
podarimo 5 l vitrexa.

KUPON VELJA SAMO  
ZA NAROČNIKE 
DO 8. 5. 2017.

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa
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Mateja Rant

Občinski praznik je prilož-
nost, da pripravite obračun 
s preteklim letom. Kaj bi iz-
postavili kot največjo prido-
bitev v letu, ki je za nami?

»V vsaki krajevni skup-
nosti smo izvedli nekaj inve-
sticij, s čimer še naprej zago-
tavljamo sorazmeren razvoj 
vseh delov občine. Se pa po-
časi preusmerjamo k sre-
dišču Bleda, ki je na račun 
naložb v podeželskih oko-
ljih zadnja leta stagniralo. 
Ne nazadnje smo predlani 
sprejeli podrobni prostorski 
načrt za ožje središče Bleda, 
lani pa na tej osnovi prišli do 
najboljše natečajne rešitve 

za ureditev Jezerske prome-
nade. Najbolj splošnega po-
mena za vso občino in širše 
pa sta bili lani zagotovo ob-
nova Rečiške ceste z novim 
pločnikom kot del severne 
razbremenilne ceste in ko-
munalna oprema območja 
bivše tovarne Vezenine, kjer 
nastaja novo poslovno-sta-
novanjsko središče Bleda.«

Z obnovo Rečiške ceste ste 
naredili prvi korak v smeri 
dokončne izgradnje sever-
ne obvoznice. Kdaj je mogo-
če pričakovati nadaljevanje 
gradnje in kdaj predvidoma 
se bodo vozniki po njej lahko 
zapeljali proti Pokljuki?

»Občina je že pridobi-
la gradbeno dovoljenje, re-
publiška direkcija za in f-
rastrukturo pa tudi objavila 
javno naročilo za izbiro iz-
vajalca gradnje ceste. Če ne 

bo prišlo do pritožbe more-
bitnih neizbranih izvajalcev, 
se bodo dela začela še pred 
poletjem, zaključek je pred-
viden junija prihodnje leto. 
To pomeni, da bi se v visoki 
poletni turistični sezoni v ve-
liki meri rešili zastojev skozi 
Bled. Pri tem ne pozabimo, 
da imamo skoraj kilometer 
in pol trase že zgledno ob-
novljene in bo novogradnja 
med Seliško in Rečiško ces-
to res pika na i.«

Kako pa kaže južni obvoznici?
»Tudi priprav na južno 

razbremenilno cesto smo se 
lotili s polno paro. Pospeše-
no pridobivamo zemljišča. 
Imamo jih že blizu polovi-

co, zlasti na vzhodni strani 
trase. Prvi del od betinskega 
klanca z velikim krožiščem 
skozi pokriti vkop mimo 
Alpskih blokov do predora 
Straže bi tako lahko začeli 
graditi že leta 2019, vse sku-
paj pa tudi na zahodni mlin-
ski strani proti Bohinju kon-
čali do sezone 2021. Zago-
tovo pa bo pri tem projektu 
treba vložiti še ogromno tru-
da, dobre volje, kompromi-
sov in tudi politične podpo-
re. Kljub navidezni samou-
mevnosti morda marsikdo 
ne razmišlja tako.«

Na območju nekdanje tovar-
ne Vezenine je že zrasel nov 
trgovski center. Kako se bo 
to območje razvijalo v pri-
hodnje?

»V nadaljevanju skupaj s 
severno obvoznico najprej 
pričakujemo gradnjo 

bencinskega servisa, skoraj 
so časno pa sledi še gradnja 
oskrbovanih stanovanj za 
starejše in nekaj običajnih 
stanovanj. Občina z Nepre-
mičninskim skladom pokoj-
ninskega in invalidskega za-
varovanja razvija medgene-
racijsko središče. To bo po-
leg dnevnih aktivnosti za vse 
generacije pod isto streho 
nudilo tudi dnevno varstvo 
starejših in novo knjižnico. 
Pri tem računamo na veli-
ke prostorske in finančne si-
nergije, Bled pa na kakovo-
stne nove javne prostore in 
programe.« 

Na Selišah, kjer zdaj stoji tr-
govski center, je bilo doslej 
urejeno začasno parkirišče, 
največje na Bledu. Kje po no-
vem lahko še parkirajo obča-
ni in obiskovalci Bleda?

»Samo nekaj metrov stran 
ob Seliški cesti je ponovno 
urejenih 120 parkirišč. Ima-
mo tudi dogovor z Mercator-
jem, da njihova parkirišča 
proti plačilu prav tako lah-
ko uporabljajo zunanji obi-
skovalci. Novo območje za 
parkiranje se ureja pri Špor-
tnem parku Bledec na ob-
močju dosedanjega zbirne-
ga centra za odpadke. Avto-
busi in avtodomi prav tako 
lahko parkirajo na Selišah 
pri Mercatorju. Skratka, no-
vih površin je precej, samo 
navade bo treba še spreme-
niti. Računamo pa tudi, da 
bodo ponudniki nastani-
tev postopoma poskrbeli za 
svoje goste v okviru svojih 
objektov.« 

Na občini načrtujete tudi 
umik prometa z Jezerske 
promenade. V kateri smeri 
snujete njeno prenovo?

»Na zadnji seji smo spre-
jeli celostno prometno stra-
tegijo in eden njenih prvih 
učinkov je vzpostavitev ob-
močja za pešce in kolesar-
je ter druge oblike tako ime-
novane mehke mobilnosti 
v ožjem središču Bleda, to-
rej na delu Jezerske prome-
nade ter med Festivalno in 
Ledeno dvorano mimo ob-
čine. Ponovno torej vabim 

zlasti slovenske obiskoval-
ce, ki večkrat obiščejo Bled, 
da uporabijo bolj oddaljena 
parkirišča, vendar še ved-
no vsa dosegljiva v petih do 
desetih minutah od jezera. 
Promenado in središče Ble-
da pa postopoma namenja-
mo drugim vsebinam, zlas-
ti pa si ne moremo več pri-
voščiti motoriziranega vrve-
ža v jezerski skledi.«

Podobo Bleda že vrsto let 
kazi propadajoča Riklijeva 
vila v neposredni bližini je-
zerske obale. Ali je mogoče 
že znano, kakšne načrte ima 
lastnik z vilo na elitni lokaci-
ji ob jezeru? 

»Zadnji načrti so bili prip-
ravljeni v smeri prenove ob-
stoječega objekta, vendar je 
verjetno preveč dotrajan, da 
bi ga sploh bilo možno oh-
ranjati. Občina je s podrob-
nim prostorskim načrtom 
lastniku omogočila, da ga 
tudi podre in na istem mestu 
zgradi nov objekt z novo na-
membnostjo, med drugim 
tudi z nastanitvenimi zmo-
gljivostmi. S tem razširjamo 
možnosti, ampak spet je na 
koncu vse odvisno od lastni-
štva. Žal si občina takšnega 

večmilijonskega nakupa ob 
vseh drugih nujnih potre-
bah ne more privoščiti. Ima-
mo pa načelen dogovor z la-
stnikom, da bo v primeru 
morebitne prodaje objekta z 
občino najprej izvedena za-
menjava zemljišč, da bodo 
vsaj sprehajalne poti v javni 
lasti, posest vile pa navznot-
er zaokrožena.«

Občine so za razliko od 
preteklih let vse bolj odvisne 
od lastnih proračunskih vi-
rov, saj na voljo ni več toli-
ko zunanjih finančnih virov. 
Na kakšen način postavljate 
prioritete pri razvoju?

»Absolutno prednost ima-
jo prometne ureditve, saj 
bodo šele te dale prostorski 
in razvojni zagon drugim 
dejavnostim in naložbam. 
Obe razbremenilni cesti 
bosta sprostili nekaj kilome-
trov obstoječih cest za bodisi 
bolj umirjene oblike prome-
ta bodisi za nove, predvsem 
turistične in rekreativne de-
javnosti. Urejena Jezerska 
promenada po eni strani po-
meni dokončen umik pro-
meta iz jezerske sklede, na 
drugi strani pa veliko prilož-
nost za promocijo in izbolj-
šanje videza kraja. Sočasno 

gradimo parkirišča in spod-
bujamo vse oblike trajno-
stne mobilnosti. Gradimo 
pločnike in kolesarske poti, 
po potrebi pa bomo nadgra-
dili tudi javne prevoze.

Od ostalih naložb v pri-
hodnjem kratkoročnem ob-
dobju bi poudaril še selitev 
knjižnice in vzpostavitev 
medgeneracijskega središča 
na Selišah ter obnovo dotra-
jane zgradbe matične osnov-
ne šole. Vse to so milijonski 
projekti, skoraj preveliki za 
tako majhno občino, kot je 
naša. Nepovratnih sredstev 
in drugih pomoči, razen v 
obliki posojil z ugodno obre-
stno mero, ni na voljo. Verje-
tno bo treba v prihodnjih le-
tih še nekajkrat krepko sti-
sniti pas.«

Lani ste se tudi za Bled lahko 
pohvalili z rekordno turistič-
no sezono. Kako vidite mož-
nosti za nadaljnji turistični 
razvoj na Bledu?  

»Na eni strani se nam do-
gajata dva pozitivna tren-
da, in sicer hoteli in osta-
li objekti okoli jezera dobi-
vajo nove lastnike, v tej dru-
gi generaciji privatizacije 
lastnike z bolj jasnimi na-
meni. Na drugi strani žal 
še vedno opažamo prema-
lo povezovanja med drugi-
mi deležniki na destinaciji, 
kjer bi morala tudi naša tu-
ristična organizacija bistve-
no več postoriti, zlasti ker se 
več kot polovico turistične-
ga prometa odvije zunaj ho-
telov. Tukaj vidim še veliko 
priložnost.«

Kaj bi za konec zaželeli ob-
čanom ob občinskem pra-
zniku?

»Čim več dobre volje, tvor-
nega sodelovanja in dobre-
ga počutja v našem kraju. In 
enako velja za vse ostale obi-
skovalce!«

Promet se umika iz jezerske sklede
Prednost pri načrtovanju razvoja v občini bodo namenili prometni ureditvi Bleda, saj bo šele to dalo prostorski in razvojni zagon tudi drugim dejavnostim 
in naložbam, poudarja blejski župan Janez Fajfar. Od ostalih naložb v prihodnjem kratkoročnem obdobju je poudaril še selitev knjižnice in vzpostavitev 
medgeneracijskega središča na Selišah ter obnovo dotrajane zgradbe matične osnovne šole.

Župan Janez Fajfar na gradbišču v Mlinem, kjer obnavljajo 
cesto in urejajo obalo. / Foto: Tina Dokl

Izbrana natečajna rešitev za ureditev Jezerske promenade 

Na nekoč degradiranem območju nekdanjih Vezenin je že 
zrasel nov trgovski center, postopoma se bo nadaljevalo 
urejanje tega območja. / Foto: Tina Dokl

Na Bledu praznujejo 
občinski praznik v 
spomin na prvo omembo 
Bleda v pisnih virih,  
od česar letos mineva 
1013 let. 

Na Občini Bled so v sklopu projekta LAKtive Tourism 
pripravili turistični produkt, s katerim spodbujajo 
starejše, da Bled obiščejo tudi zunaj visoke turistične 
sezone. Za projekt so pridobili tudi nepovratna 
evropska sredstva. Ob občinskem prazniku bodo 
na Bledu štiri dni gostili partnerje projekta iz 
Italije, Makedonije, Španije in Irske. Predstavili jim 
bodo program novega turističnega produkta, ki bo 
vključeval vodene obiske znamenitosti, aktivnosti na 
in ob jezeru, druženje z upokojenci iz blejske občine 
in podobno.

Ob prazniku Občine Bled občankam in občanom iskreno  
čestitam in vabim, da se udeležijo osrednje slovesnosti,  
ki bo 9. aprila ob 18. uri v Festivalni dvorani na Bledu. 

Janez Fajfar , župan Občine Bled
Občinska uprava in Občinski svet
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Jože Košnjek

Kranj – Na petkovi skup-
ščini Društva general Ru-
dolf Maister Kranj so skle-
nili, da bodo nadaljevali s 
prizadevanji za prestavitev 
doprsnega kipa slovenske-
ga generala, ki je sedaj ko-
maj viden in utesnjen med 
žlebovi, gostinskimi mi-
zami in vrati nameščen na 
pročelju Pavličeve hiše na 
Maistrovem trgu 5. To je po-
nižujoče do generala in nje-
govih zaslug, je dejal član 
društva Jože Kavčič. Razlo-
gi, zakaj je kip na tej hiši, so 
sicer utemeljeni. V tej hiši 
je slovenski domoljub, pe-
snik in general med šola-
njem v Kranju stanoval, po 
njem pa se imenuje tudi trg. 
Člani društva pa kljub tem 
zgodovinskim dejstvom 
menijo, da je treba kip pre-
staviti na vidnejše mesto na 
trgu. Zgodovinar Franc Be-
nedik je predlagal, da se kip 
prestavi, na hišo, kjer je ge-
neral v mladosti bival, pa se 
namesti plošča. Predstav-
niki društva so na kranj-
ski občini glede tega že op-
ravili prve pogovore, pri is-
kanju rešitve pa bodo sode-
lovali tudi s spomeniškim 
varstvom in posamezniki, 
ki bi jih prestavitev zade-
vala. S pobudo je soglašal 
tudi sekretar Zveze društev 

generala Maistra Slovenije 
Rudi Fajfar, ki se je udele-
žil skupščine. 

Kranjsko društvo, ki ga 
uspešno vodi Janez Tavčar, 
za kar so mu na skupščini 
izrekli pohvalo, je edino to-
vrstno društvo na Gorenj-
skem. Kljub omejenim fi-
nančnim možnostim je ob 
pomoči kranjske občine in 
drugih podpornikov orga-
niziralo skupščino Zveze 
društev generala Maistra 
Slovenije, sodelovalo pri 

odkritju spomenika Miha-
ilu Pupinu na Bledu in ok-
repilo sodelovanje z vete-
ranskimi organizacijami 
in Slovensko vojsko. Izje-
mno hvaležni so Gimnaziji 
Kranj, profesorjem in nje-
nemu vodstvu za sodelo-
vanje na novembrskih sve-
čanostih ob generalovem 
dnevu. To je izraz domo-
ljubja, zato v društvu raz-
mišljajo, da bi gimnazijce 
vključili kot kolektivne čla-
ne, brez plačila članarine. V 

delovnem programu dajejo 
več pozornosti širjenju do-
moljubne vzgoje zlasti med 
mladimi, povečevanju šte-
vila članic in članov (Dra-
go Štefe je predlagal, da bi 
vsak član poskrbel za ene-
ga novega člana) in ureje-
vanju evidence Maistrovih 
borcev oziroma borcev pro-
stovoljcev za severno mejo, 
kot so se Maistrovi vojaki 
sprva imenovali. Po oceni 
zveze naj bi jih bilo okrog 
deset tisoč.

General sameva na trgu
Člani Društva general Maister iz Kranja bodo vztrajali, da se za njegov doprsni kip na Maistrovem trgu 
najde primernejše mesto.

General Maister s pročelja hiše, komaj opazen in utesnjen z vseh strani, zre na »svoj« trg 
in na svoje častilce. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Pisali smo že o 
nasprotovanju krajevnih 
skupnosti pri predlaganem 
Odloku o pravilih cestnega 
prometa v Kranju. Prav zara-
di nejasnosti so se v vodstvu 
Mestne občine Kranj v mi-
nulih tednih sestajali s pred-
stavniki krajevnih skupnos-
ti Zlato polje, Planina, Huje, 
Primskovo, Bratov Smuk, 
Vodovodni stolp in z ljudsko 
iniciativo iz mestnega sre-
dišča, prejšnji četrtek pa so 
se sestali tudi s predstavni-
ki Krajevne skupnosti Cen-
ter. V vmesnem času so se 
predstavniki mestne uprave 
večkrat in posamično sestali 
tudi s podjetniki, ki posluje-
jo v starem mestnem jedru. 

Kot v imenu kabineta žu-
pana sporoča Igor Kalabić, 
Mestna občina Kranj tako 
izpolnjuje svojo zavezo, da 
bo še pred sprejetjem od-
loka poskrbela za čim več-
ji konsenz. Ob tem pravijo, 
da vseh želja in predlogov 
ne morejo upoštevati, saj so 
si predlogi tudi medseboj-
no nasprotujoči, zato iščejo 

rešitve, ki bodo zadovoljile 
najširši krog uporabnikov. 

Kot tudi pravijo na občini, 
je razveseljujoče, da ima od-
lok več podpore kot nasproto-
vanj. Pri tem velja omeniti, da 
so predstavniki mestnih kra-
jevnih skupnosti Mestno ob-
čino Kranj pozvali k čimprejš-
njemu sprejetju odloka in za-
gotovitvi dodatnih parkirnih 
mest za stanovalce. Odlok 
o urejanju prometa namreč 
daje prednost stanovalcem. 

Na kranjski občini ob tem 
poudarjajo, da predlaga-
ni odlok nadomešča zasta-
reli in nepraktični odlok in 
bo v korist vseh prebivalcev. 
Tudi v prihodnosti bo obči-
na svoje delovanje usmer-
jala za dvig kakovosti življe-
nja. S tem namenom uvaja-
jo tudi nove storitve, ki bodo 
pomembno prispevale k več-
ji in bolj učinkovitosti mo-
bilnosti. Sistem KRsKOLE-
SOM bo omogočal izposo-
jo koles, prevoz na klic bo od 
sredine aprila nudil brezpla-
čen prevoz po širšem obmo-
čju mestnega jedra, priprav-
ljajo pa se tudi na izposojo 
električnih avtomobilov.

Upoštevali bodo 
večino predlogov

Kranj – Vlada je z uredbo določila, da bo država prihodnje leto 
izdala priložnostne kovance ob dveh pomembnih dogodkih. 
Ob svetovnem dnevu čebel, s katerim bi se spominjali oble-
tnice rojstva začetnika sodobnega čebelarstva Antona Janša z 
Breznice, naj bi izdali spominske kovance za dva evra, ob stoti 
obletnici konca prve svetovne vojne pa zbirateljske kovance.

Spominski kovanci ob svetovnem dnevu čebel
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Hotel  Rosentaler  Hof  v  Rožni  dol in i  na 
avstrijskem Koroškem, samo 15 km od Jesenic, 
zaposli od 1. maja 2017 naprej:

strežnika m/ž  
(Kellner/Kellnerin ohne Inkasso)

Pogoj so delovne izkušnje.
Delo poteka v poletni in zimski sezoni. 

Mesečna plača na osnovi 40-urnega delovnega 
tedna 1.200,00 evrov neto. 

Mesečna plača na osnovi 30-urnega delovnega 
tedna 1.000,00 evrov neto. 

Veselimo se vašega klica oz. vaše vloge:

Landhotel Rosentaler Hof
ga. Stefan

tel. 0043/664/923 66 86
St. Jakob i.R./ Št. Jakob v Rožni dolini

office@rosentaler-hof.at
www.rosentaler-hof.at
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Jasna Paladin

Dragomelj – Nacionalni cen-
ter za upravljanje prometa je 
bil kot notranja organizacij-
ska enota ministrstva za in-
frastrukturo ustanovljen 
lani, glavni cilj centra, ki ima 
svoje prostore v Dragomlju, 
tik ob avtocesti na robu dom-
žalske občine, pa je koordi-
niranje vseh aktivnosti na 
področju upravljanja, vode-
nja in nadzora prometa.

»Današnji podpis spora-
zuma predstavlja pomem-
ben korak naprej pri zago-
tavljanju kar najbolj uspe-
šnega in učinkovitega delo-
vanja nacionalnega centra 
za upravljanje prometa. Naš 
glavni cilj je koordiniranje 
vseh aktivnosti s področja 
upravljanja, vodenja in nad-
zora prometa. V njem sode-
lujejo upravljavci prometne 
infrastrukture, tako pred-
stavniki Darsa kot direkcije 
za infrastrukturo, vanj pa že-
limo vključiti tudi upravljav-
ce železniške infrastruktu-
re. Pomembno vlogo v pro-
metu opravlja tudi Policija 
in prav s tem sporazumom 
se sodelovanje na področju 
boljšega nadzora prometa, 
prometne varnosti ter boljše 
koordinacije v primeru izre-
dnih razmer še krepi,« je bil 

ob podpisu zadovoljen mini-
ster Peter Gašperšič.

»Vesel sem, da smo po 
dolgih letih usklajevanj us-
peli tudi formalizirati naše 
sicer že tradicionalno dob-
ro sodelovanje, podpis tega 
sporazuma pa zagotovo pri-
haja ob pravem času. V tem 
obdobju prometna varnost 
namreč ni takšna, da bi z 
njo lahko bili zadovoljni. 
Čaka nas še ogromno dela 

in ravno ta krepitev sodelo-
vanja bo dodana vrednost k 
izboljšanju prometne var-
nosti, pri uravnavanju izre-
dnih dogodkov, zmanjševa-
nju zastojev in zaznavanju 
ter reakciji tistih najhujših 
kršitev. Vemo, da se je v lan-
skem letu prometna varnost 
bistveno poslabšala tudi na 
avtocestnem križu. Tudi le-
tos s prometno varnostjo 
ne moremo biti zadovoljni, 

samo v zadnjih šestih dneh 
smo zabeležili šest smrtnih 
žrtev,« pa je v sredo povedal 
generalni direktor Policije 
Marjan Fank.

Podpisnika sta še pouda-
rila, da pristojne veliko dela 
čaka tudi na področju oza-
veščanja in preventive, zato 
bodo iz centra voznike ob-
veščali tudi o tem, na kaj naj 
bodo pozorni in kako naj v 
določenih razmerah ravnajo.

Želijo boljšo prometno varnost
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in generalni direktor policije Marjan Fank sta v sredo 
podpisala sporazum o sodelovanju znotraj nacionalnega centra za upravljanje prometa v Dragomlju.

Sporazum o sodelovanju znotraj nacionalnega centra za upravljanje prometa v Dragomlju 
sta podpisala generalni direktor policije Marjan Fank in minister za infrastrukturo Peter 
Gašperšič. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki – Direkcija za infrastrukturo namerava razpis za nada-
ljevanje gradnje regionalne ceste v Sorico objaviti še ta mesec. 
»Če ne bo pritožb, naj bi bil izvajalec izbran septembra, nato pa 
bomo imeli sestanek, da se dogovorimo, kje začeti. Prizadevali 
si bomo, da se bodo najprej lotili odseka pod vasjo Sorica, kar 
je tudi želja krajanov,« je po sredinem sestanku na direkciji 
povedal župan Železnikov Anton Luznar in dodal, da bodo 
njeni predstavniki 18. aprila prišli v Sorico predstavit projekte. 
Sanacijo usadov na cesti Sorica–Petrovo Brdo naj bi končali 
pred koncem oktobra, dokler je napovedana zapora. »Če bo 
treba, lahko dela na tej cesti tudi prekinejo in sprostijo promet, 
da bo cesta služila kot obvoz med gradnjo ceste v Sorico,« je 
razložil župan. Tema pogovora je bila tudi hkratna izvedba 
del na cesti na Jesenovcu, kjer direkcija načrtuje preplastitev, 
občina pa bo od mostu do zadnjih hiš zgradila pločnik, če bodo 
svetniki ta mesec potrdili rebalans proračuna. Pogovarjali so 
se tudi o možnosti sofinanciranja del na Studenem, kjer bo 
občina letos nadaljevala gradnjo pločnika in kanalizacije, ter na 
Rudnem, kjer v prihodnjih letih načrtujejo razširitev 100-metr-
skega odseka in ureditev avtobusnih postaj. »Za obvoznico v 
Železnikih imajo denar pripravljen, zato bodo z gradnjo lahko 
sledili izvedbi protipoplavnih ukrepov,« je še dejal. 

Razpis za izvajalca ceste v Sorico še ta mesec

Jasna Paladin

Kamnik – Dnevni center za 
osebe s težavami v dušev-
nem zdravju Štacjon, ki ima 
svoje prostore v nekdanji že-
lezniški postaji v središču 
Kamnika, deluje v okviru 
Centra za socialno delo Ka-
mnik in že vseskozi ob moč-
ni podpori Občine Kamnik. 
Dnevni center odraslim ose-
bam s težavami v dušev-
nem zdravju nudi pomoč 
pri kakovostnem preživlja-
nju časa, razvijanju njiho-
vih sposobnosti in okrepitvi 
njihovih življenjskih zmož-
nosti, obiskuje pa ga več de-
set uporabnikov, večinoma 
iz kamniške občine.

Pet let se morda ne zdi dol-
ga doba, a potnikom – kot si 
radi rečejo uporabniki Štac-
jona, pa tudi vsem, ki so pri 
snovanju dnevnega centra 
sodelovali, pomeni zelo ve-
liko. Težav ob ustanovitvi 
namreč ni manjkalo. »Pred 
petimi leti so imeli nekate-
ri svetniki veliko za povedati 

o primernosti lokacije Štac-
jona in so temu centru na-
sprotovali, a Štacjon nam je 
danes lahko še kako v ponos 
in veseli smo lahko, da smo 
pred petimi leti prepozna-
li vrednost ustanovitve tega 
dnevnega centra, ki mno-
gim predstavlja drugi dom, 
nekaterim celo prvega, saj 

se tu ne glede na vse počuti-
te dobrodošle in koristne. In 
prav to je bil pred petimi leti 
tudi naš cilj,« je na prisrčni 
slovesnosti ob petem roj-
stnem dnevu povedal župan 
Marjan Šarec.

Uporabniki so skupaj s 
svojimi mentorji in pro-
stovoljci – hvaležni, da jih 

okolica ne obsoja, pač pa jim 
pomaga – predstavili, kaj 
v centru vsak dan počnejo 
(ustvarjajo, kuhajo, telova-
dijo, skrbijo za okolico stav-
be, hodijo na izlete, se dru-
žijo …), pripravili so zaba-
ven kulturni program in se-
veda torto, na kateri so upih-
nili pet svečk.

V Štacjonu se družijo že pet let
V kamniškem Dnevnem centru za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon se kljub prvotnim 
pomislekom nekaterih ob ustanovitvi po petih letih ponosno ozirajo na prehojeno pot.

Torto so ob petem rojstnem dnevu Štacjona razrezali župan Marjan Šarec, direktorica 
Centra za socialno delo Kamnik Maja Gradišek in vodja Štacjona Tina Širnik.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Eden od trajno-
stnih ukrepov, ki bodo po-
membno prispevali k mobil-
nosti prebivalcev in obisko-
valcev Kranja, je vzpostavi-
tev sistema KRsKOLESOM. 
Kranjski župan Boštjan Tri-
lar je na včerajšnji novinar-
ski konferenci povedal, da 
je cilj imeti za 35 odstotkov 
več kolesarjev v mestu. Ob-
čina je kupila trideset koles, 
ki so prebivalcem in obisko-
valcem za začetek na voljo 
na šestih postajah: v Šorlije-
vem naselju, Športnem cen-
tru, pri osrednji lekarni, Me-
stni knjižnici Kranj, Čebeli-
ci in na Planini (pri otoku). 
Vsaka postaja ima po deset 
ključavnic, uporabnik si bo 

kolo lahko izposodil do štiri-
najst ur na teden. V okviru 
izposoje koles je predvidena 
letna članarina ob registra-
ciji v sistem (deset evrov na 
leto), ki jo uporabnik uredi 
v Turistično informacijske-
mu centru v Kranjski hiši 
v starem Kranju ali preko 
spletne strani. Mestna obči-
na Kranj je v sistem vložila 
80 tisoč evrov, strošek letne-
ga vzdrževanja pa je ocenjen 
na 15 tisoč evrov. Župan je 
povedal, da je v načrtu še več 
postaj, ena ključnih bo na že-
lezniški postaji. Vse, ki želite 
o načinu izposoje koles in o 
sistemu KRsKOLESOM iz-
vedeti še več, Mestna občina 
Kranj vabi na predstavitev 
jutri ob 11. uri pred Mestno 
knjižnico Kranj. 

S kolesom po Kranju
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 Pridružite se 
 nam. 

K sodelovanju vabimo ambiciozne, samostojne, fleksibilne 
in samoiniciativne sodelavce/ke, ki so se pripravljeni/-ne 
izobraževati in srečevati z novimi izzivi na delovnem mestu.

Prosta delovna mesta:

OPERATER V 
PROIZVODNJI (m/ž)
Lokacija dela: Kranj

Različna delovna mesta: možnost razporeditve na 
eno od delovnih mest znotraj poslovnih centrov 

•  Poslovni center Alfa: sprejem, skladiščenje in priprava surovin, 
priprava komponent za gumene zmesi, mešanje surovin za pripravo 
gumenih zmesi, izdelava žičnih jeder, priprava polizdelkov na liniji po 
tehnoloških predpisih. 

•  Poslovni center Omega: samostojno delo na polavtomatskem stroju 
za izdelavo surovega avtoplašča (potniškega in poltovornega). 

•  Poslovni center Delta: priprava surovih avtoplaščev za vulkaniziranje, 
samostojno upravljanje stiskalnic za vulkanizacijo avtoplaščev ter 
dokončevanje in pregled končnih izdelkov. 

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:  

•  pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), 
•  zaželene izkušnje z delom v proizvodnji in/oziroma nočnim delom, 
•  spretne, prilagodljive, motivirane in odgovorne kandidate, 
•  osnovno znanje slovenskega jezika in 
•  urejeno delovno dovoljenje. 

Nudimo: 

•  Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas 
(prva zaposlitev je prek kadrovske agencije). Redno plačilo z dodatki 
materialne in nematerialne oblike: 

•  stimulativni dodatki (za izmensko delo, nočno delo itd.),
• mesečna stimulacija, nagrada za delovno uspešnost, 
• nagrajevanje delavcev leta, delavcev meseca, nagrade za inovacije itd., 
•  ostale ugodnosti v okviru spodbujanja zdravega življenjskega sloga in 

družini prijaznega podjetja (aktivnosti za otroke zaposlenih, družabni dogodki, 
športne aktivnosti itd.). 

•  Urejene delovne pogoje in dinamično delovno okolje. 
•  Možnost stalnega izpopolnjevanja in napredovanja v okviru 
   podjetja Goodyear. 

Vabimo vas, da svojo prijavo z življenjepisom 
v slovenskem jeziku pošljete

•  po elektronski pošti na naslov: 
   kariera_mfg@goodyear.com  ali 
•  po navadni pošti oz. osebno na naslov: 

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Kadrovska služba za tovarno, 
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

V zadevo napišite: OPERATER V PROIZVODNJI

Kranj – Pozornost ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obele-
žujemo 7. aprila, se usmerja v prepoznavanje, obravnavo in 
obvladovanje depresije. Depresija ni značajska šibkost ali po-
manjkljivost, je bolezen, ki lahko prizadene vsakogar – otroke, 
mladostnike, odrasle, ženske med nosečnostjo ali po porodu, 
starejše … Mnogokrat je ne prepoznamo in posamezniki ne 
poiščejo ustrezne pomoči. Po podatkih Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje se je v Sloveniji v obdobju 2008–2015 število 
prvih obiskov pri zdravniku z zabeleženo diagnozo depresije 
znižalo, obenem pa se je v istem obdobju število obiskov z 
diagnozo reakcije na hud stres precej zvišalo. V zadnjih letih je 
v Sloveniji v porastu tudi število predpisanih antidepresivov, to 
je zdravil za zdravljenje depresije in nekaterih drugih bolezni.

Ob dnevu zdravja: depresija ni odraz šibkosti

Država je omogočila brez-
plačno služnost zemljišč, 
Aerodrom Ljubljana pa je v 
zasaditev vložil okoli 30 ti-
soč evrov. Župan Ciril Koz-
jek je dejal, da se z letališ-
čem že dolgo pogovarjajo o 
ukrepih za zmanjšanje hru-
pa, ki ga najbolj občutijo 
prebivalci Beleharjeve uli-
ce, kjer je tudi eno od štirih 
merilnih mest. Leta 2008 
so dosegli dogovor, da po 
deseti uri zvečer letala ne 
vzletajo in pristajajo v sme-
ri Šenčurja. Oktobra lani, 
ko so se znova sestali s pred-
stavniki letališča in drugi-
mi institucijami, povezani-
mi s civilnim letalstvom, pa 
so dobili zagotovilo o zasa-
ditvi zelene pregrade proti 
hrupu. »Veseli nas, da smo 
našli skupni jezik, želimo 

pa si še nadaljnjih ukre-
pov,« je povedal Kozjek. Ko 
bodo hitrorastoča drevesa 
dovolj zrasla (to naj bi se 
zgodilo prej kot v desetle-
tju), bodo za nekaj decibe-
lov zmanjšala hrup z letali-
šča, gozd pa bo za Šenčur 
pomenil tudi novo rekrea-
cijsko površino.   

Da se zavedajo negativnih 
vplivov letališča in jih skuša-
jo zmanjševati, pa je zago-
tovil tudi poslovni direktor 
Aerodroma Zmago Skobir. 
»Pred leti smo sprejeli stra-
tegijo, v kateri je predvideno 
zmanjšanje emisij in drugih 
negativnih vplivov na okolje. 
Veseli nas, da nam je z ob-
čino, ministrstvom in osta-
limi to uspelo, da umirimo 
strasti in zagotovimo nadalj-
nji razvoj letališča, ki se bo v 
prihodnosti še širilo,« je po-
udaril Skobir. 

Drevesa bodo dušila 
hrup z letališča
31. stran

Železniki – Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stav-
bnega zemljišča (NUSZ) v občini Železniki so marca prejeli 
informativne izračune, pri čemer je marsikoga presenetil višji 
znesek. Kot je pojasnil župan Anton Luznar, se točka za izračun 
nadomestila ni povišala, pač pa so drugačni zneski posledica 
uporabe podatkov iz registra nepremičnin. Občina je namreč 
doslej za izračun uporabljala lastno evidenco, ki jo je vzposta-
vila na podlagi podatkov, prejetih od zavezancev, skladno z 
zakonodajo pa bi morali za odmero nadomestila za zazidana 
zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih stavb iz regi-
stra nepremičnin. Občine so decembra 2014 od Ministrstva 
za finance ter Ministrstva za okolje in prostor prejele dopis s 
priporočilom, naj za odmero NUSZ že v letu 2015 uporabijo ka-
tastrske in registrske podatke javnih nepremičninskih evidenc. 
Številne občine so že v preteklih letih začele prevzemati podatke 
iz registra nepremičnin, v Železnikih pa so to storili letos, je 
pojasnil župan. »Občani naj preverijo podatke o površinah v 
informativnem izračunu, in če menijo, da niso točni, morajo 
popravke urediti na Geodetski upravi,« je še dejal.

Dražje stavbno nadomestilo tudi v Železnikih

Ljubljana – Dr. Marta Ciraj je konec marca postala pred-
sedujoča Odboru za varstvo zdravja potrošnikov pri Svetu 
Evrope, mednarodni organizaciji, ki jo sestavlja 47 držav iz 
evropske regije in tesno sodeluje tudi z inštitucijami Evropske 
unije. Cirajeva je bila potrjena za predsedujočo z enoletnim 
mandatom, ki se lahko enkrat ponovi. Soglasno so jo potrdili 
predstavniki vseh petnajstih prisotnih držav članic. Odbor se 
ukvarja s pripravo priporočil in smernic, ki izboljšujejo kako-
vost in varnost na področjih, ki še niso urejena s harmonizira-
no zakonodajo EU, kot so kemijska neoporečnost embalaž, ki 
prihajajo v stik z živili in zdravili, ter nereguliranimi problemi 
s področja kozmetike, kot so črnila za tetoviranje. S svojim 
delom spodbuja pristojne, da urejajo področja preko obvezu-
jočih zakonskih aktov. Marta Ciraj sicer živi v Komendi in je v 
preteklih letih opravljala različne funkcije znotraj ministrstva 
za zunanje zadeve, med drugim je bila tudi direktorica Urada 
za kemikalije, aktivno pa je vključena tudi v evropske organi-
zacije s tega področja.

Marta Ciraj prevzela funkcijo v Svetu Evrope

Domžale – Občina Domžale in Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Domžale sta se pridružili vseslovenskemu projektu 
spodbujanja podjetništva in zaposljivosti, ki ga izvaja socialno 
podjetje Ustvarjalnik, soustvarjalci oddaje Štartaj Slovenija. 
Tudi v Domžalah v aprilu in maju tako načrtujejo serijo de-
lavnic, s pomočjo katerih želijo spodbuditi posameznike in 
jim pomagati, da svoje ideje spremenijo v izdelke ter začnejo 
svoj posel. V prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Domžale bo izveden sklop štirih brezplačnih praktičnih delav-
nic. Prva motivacijska delavnica bo v torek, 11. aprila, ob 17. uri.

Spodbujali bodo podjetniške ideje

Kamnik – Kamniški svetniki so na sredini sej potrdili spremem-
be pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, 
katerega cilj je dodatno spodbuditi občane k izvedbi ukrepov 
za zmanjševanje onesnaževanja zraka. Doslej je občina finanč-
no spodbujala predvsem nakup sodobnih kurilnih naprav, 
s čimer jim je že uspelo zmanjšati količino prašnih delcev 
v zraku, s sprejetimi dopolnitvami pa bodo spodbujali tudi 
nakup električnih koles, saj si želijo, da bi se čim več občanov 
predvsem v mestnem jedru namesto z motornimi vozili vozilo 
s kolesi. Za sofinanciranje vseh ukrepov bo občina v letu 2017 
namenila 20 tisoč evrov.

Občina bo sofinancirala nakup električnih koles
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Igor Kavčič

Kranj, Škofja Loka – Zadnji 
konec tedna v marcu v Pra-
gi na Mednarodnem tekmo-
vanju mladih zborov in orke-
strov Young Bohemia že pet-
najst let odmeva pesem iz 
mladih grl udeležencev z vse-
ga sveta. Starostna meja je 25 
let, zato se predstavijo osnov-
nošolske, dijaške pa tudi štu-
dentske glasbene zasedbe. 
Med njimi je več slovenskih 
sestavov, letos pa sta v zbo-
rovskem delu tekmovanja 
sodelovala tudi dva gorenj-
ska srednješolska zbora: De-
kliški pevski zbor Gimnazi-
je Kranj pod vodstvom Erika 
Šmida in Mešani mladinski 
pevski zbor Gimnazije Ško-
fja Loka, ki ga vodi Žiga Kert.

Vsak od zborov, ki so bili 
razdeljeni v štiri kategorije 

glede na glasovne zasedbe: 
otroški, dekliški, komorni 
zbori in veliki mešani zbo-
ri, je predstavil raznolik pro-
gram do dvajset minut, v ka-
terem ni manjkala obvezna 
skladba češkega avtorja. Naša 
zbora sta oba v svoj spored 
dodala tudi pesem našega re-
nesančnega mojstra Jaco-
busa Gallusa in romantično 
skladbo Felixa Mendelssoh-
na. Dekliški pevski zbor Gi-
mnazije Kranj je imel v pro-
gramu še skladbo Dežniki 
Tadeje Vulc in ljudsko v pri-
redbi Jakoba Ježa Igraj kolo, 
Mešani mladinski pevski 
zbor Gimnazije Škofja Loka 
pa ljudsko v priredbi Moj-
ce Prus Šurka je Tisa. Mlade 
pevke in pevci z obeh gimna-
zij so nastopali z vrstniki iz 
številnih držav: Češke, Slova-
ške, Poljske, Nemčije, Irske, 

Švedske, Belgije, Nizozem-
ske, Rusije, Srbije, ZDA in 
Japonske.

Žirija v sestavi Michele 
Josia, Milan Kolena in Jiří 
Petrdlik je podeljevala pri-
znanja zborom glede na 
nivo kakovosti po standar-
dnih zborovskih kriterijih 
(tehnična izvedba, umetni-
ški vtis in dramaturgija spo-
reda). Zlato priznanje je po-
menilo odlično raven (25–
30 zbranih točk), srebrno 
zelo dobro raven (20–24,9 
točke) in bronasto dobro ra-
ven zbora (15–19,9 točke). 
Srebrno priznanje in tretje 
mesto so si v kategoriji me-
šanih zborov pripeli škofje-
loški gimnazijci, zmagal je 
odlični zbor Glasbene Gi-
mnazije Stockholm, Kra-
njčanke pa so osvojile zla-
to priznanje, so pa bile edi-
ne med dekliškimi zbori in 
jim zato ni pripadel tudi na-
ziv zmagovalca. 

V posebno kategorijo 
pop, džez in gospel se je 
prijavil tudi Mešani mladin-
ski zbor Gimnazije Škofja 
Loka s programom: Hush!, 
Prais his name, Going to 

Bethlehem in He never fa-
ild me yet. Osvojil je naj-
več točk in prejel zlato pri-
znanje. »Zbor v preteklosti 
ni veliko tekmoval, medna-
rodnih tekmovanj se udele-
žuje šele dve leti,« je pove-
dal vodja zbora Žiga Kert. 
Lani so se udeležili medna-
rodnega tekmovanja v Bra-
tislavi in domov prinesli 
srebrno priznanje, letos to-
rej zlato in zmago v poseb-
ni kategoriji. »Med konku-
renco petih zborov s celega 
sveta take uvrstitve res nis-
mo pričakovali, je pa to vse-
kakor za nas velika spodbu-
da za naprej.« Sodniki so 
z zlatom nagrajeni nastop 
škofjeloških gimnazijcev 
pohvalili predvsem zaradi 
energije zbora. Povedali so, 
da se je opazilo, kako so se 
pevci med skladbami vanje 
tudi vživeli. 

Tudi Erik Šmid, zboro-
vodja Dekliškega pevske-
ga zbora Gimnazije Kranj, 
je z nastopom in za zbor 
vrhuncem letošnje sezone 

zadovoljen: »Zame kot zbo-
rovodjo je bilo to prvo med-
narodno tekmovanje. Čutil 
sem kar precej pritiska, saj 
je moj zbor v zadnjih dese-
tih letih z mednarodnih tek-
movanj prinesel kar 14 zla-
tih priznanj. Svoje je dodal 
tudi italijansko-slovenski 
žirant Michele Josia, ki mi 
je že pred tekmovanjem de-
jal, da imam 'ferarija' med 
zbori. Nivo kakovosti zbo-
rov na tekmovanju je bil vi-
sok, navdušila sta me zlasti 
oba prvouvrščena, japonski 
in švedski zbor. Ko je nasto-
pil čas za naš nastop, se je 
na odru vse sestavilo tako, 
kot je treba, dekleta so sledi-
la mojim sugestijam in zelo 
sem bil ponosen, ko smo se 
z zlatim priznanjem znaš-
li v družbi najboljših. Bese-
de žirantov so mi še dodat-
no polepšale vtis s tekmo-
vanja, saj so vsi po vrsti iz-
postavili lepo zlit zvok zbo-
ra, skoraj popolno intonaci-
jo in zelo tehten izbor pro-
grama.«

Gimnazijska zbora zlata v Pragi
Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj in Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Škofja Loka sta bila uspešna na zborovskem tekmovanju v Pragi.

Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj / Foto: arhiv zbora

Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Škofja Loka / Foto: arhiv zbora

Marjana Ahačič

Radovljica – Srečanje, že 43. 
po vrsti, so tokrat pripravili 
v Radovljici, kjer se je pred 
več kot štirimi desetletji ide-
ja o druženju gorenjskih in 
zamejskih glasbenih šol na 
pobudo tedanjega ravnate-
lja Glasbene šole Radovlji-
ca Egija Gašperšiča tudi ro-
dila. Na koncertu v slikovi-
ti Baročni dvorani Radovlji-
ške graščine so se predsta-
vili odlični mladi glasbeni-
ki gorenjskih glasbenih šol 
iz Kranja, Škofje Loke, Jese-
nic, Tržiča in Radovljice pa 
tudi harmonikar Jaka Vižin-
tin iz Glasbene matice – šole 
Tomaž Holmar Ukve ter kla-
rinetistka Lara Wakounig in 

pianistka Cornelia Picej iz 
Slovenske glasbene šole De-
žele Koroške.

»Na srečanjih naši učen-
ci predstavijo del tega, kar se 
med letom dogaja na posa-
meznih šolah. Ob njihovih 
nastopih vidimo tudi to, da je 
strokovno in pedagoško zna-
nje lepega števila učiteljev vse 
bolj prepričljivo,« je zbrane 
nagovoril ravnatelj Glasbene 
šole Radovljica Marko Moži-
na. »Če pogledate koncertne 
liste preteklih srečanj, vidi-
te, da so bili med nastopajo-
čimi mnogi mladi glasbeniki, 
ki so danes odlični solisti in 
pedagogi. Številni dogodki, 
kakršne so okrogle obletnice, 
ki jih praznujemo lanskem in 
letošnjem letu, kažejo, kako 

močno je glasbeno šolstvo 
zasidrano na Gorenjskem 
in v Sloveniji,« je še poudaril 

Možina. Srečanje so udele-
ženci izkoristili tudi za dru-
ženje in izmenjavo izkušenj. 

Srečanje sedmih glasbenih šol

Med najbolj zanimivimi točkami je bila prav gotovo skladba 
za klavir osemročno, s katero so se predstavile Iza Gros, 
Katarina Bernard, Maja Gros in Ema Meglič iz Glasbene 
šole Tržič (mentor Primož Ahačič). / Foto: Tina Dokl

Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja bo jutri, v soboto, 8. 
aprila, potekalo tradicionalno, deveto Srečanje harmonikar-
skih orkestrov Slovenije. Srečanje bienalno poteka že od leta 
2001, letos pa bo na njem nastopilo kar 22 orkestrov iz glas-
benih šol Brežice, Grosuplje, Jesenice, Kranj, Laško - Radeče, 
Lendava, Ljubljana Moste - Polje, Murska Sobota, Ptuj, Ra-
dovljica, Rogaška Slatina, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistri-
ca, Škofja Loka, Trbovlje, Velenje, Vrhnika, Zagorje in Žalec. 
Skupaj se bo v soboto na odru izmenjalo kar šeststo mladih 
harmonikarjev iz vse Slovenije, orkestre pa bo spremljal tudi 
strokovni ocenjevalec Roman Pechmann. Iz Glasbene šole Je-
senice in Glasbene šole Radovljica bosta nastopila tako mlajši 
in starejši harmonikarski orkester. Srečanje bo trajalo ves dan, 
saj bo dopoldanski del potekal od 9.30 do 11.45, popoldanski 
del pa od 14. ure do 16.30. Že v petek, 7. aprila, ob 18. uri bo v 
preddverju Gledališča Toneta Čufarja Jesenice odprtje razsta-
ve Harmonikarski oddelek skozi sedem desetletij.

Srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije

Bohinjska Bistrica – Gorenjski muzej v petek, 7. aprila, ob 18. 
uri vabi v Muzej Tomaža Godca na odprtje razstave z naslo-
vom Ej, ta naša bolnica nad Bohinjem, sredi gozdov! Zgodba 
Ambulante E na Pokljuki.

Zgodba Abmulante E
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Kranj – V soboto, 8. aprila, se bodo vaterpolisti ŠD Kranj 75 
ponovno spomnili svojega nekdanjega igralca in gonilne sile 
tega športnega kolektiva Gregorja Koširja in v njegov spomin 
organizirali četrti memorialni turnir. Povabili so se odzvali 
vaterpolisti novosadske Vojvodine, rovinjskega Delfina in 
Gorice. Memorial se bo v kranjskem bazenu začel ob 15. uri 
in bo trajal do 19. ure. 

Četrti Memorial Gregorja Koširja

Kranj – Včeraj je bila prva finalna tekma državnega prvenstva 
v hokeju na ledu. V Ljubljani sta se pomerila Olimpija in SIJ 
Acroni Jesenice, tekma pa se do zaključka naše redakcije še ni 
končala. Druga finalna tekma, prva na Jesenicah, bo v nedeljo. 

V nedeljo hokejski finalni niz na Jesenicah

Kranj – Kolesarji Kolesarskega kluba Kranj so aktivno zače-
li novo kolesarsko sezono. Tekmovali so tudi minuli teden. 
Članska ekipa je dirkala v Novem mestu, v cilj pa sta prišla 
le Matej Drinovec in Jaka Primožič, a nista bila v ospredju. 
Starejši mladinci so se udeležili dirke prve kategorije Trofeo 
Citta di Loano v Italiji. V konkurenci 144 kolesarjev je Nik 
Čemažar osvojil deseto mesto. Ana Ahačič in Tjaša Sušnik 
pa sta z mladinsko reprezentanco nastopili na dirki v Györu 
na Madžarskem, ki je bila organizirana kot preizkušnja pred 
letošnjim olimpijskim festivalom evropske mladine. Ana je 
bila sedma, Tjaša pa štirinajsta.

Kranjski kolesarji dirkali doma in v tujini

Maja Bertoncelj

Tržič – Z 11. Tekom po uli-
cah Tržiča se je v soboto za-
čela tretja sezona serije Go-
renjska, moj planet. Za toč-
kovanje serije so šteli tek 
osnovnošolske mladine ter 
teka na pet in deset kilome-
trov, na katerih je nastopilo 
skoraj 270 udeležencev. Po-
leg tega so organizatorji iz 
Športne zveze Tržič pripra-
vili še tekmovanje v hitri hoji 
in dobro obiskani tek za dru-
žine s predšolskimi otroki.

V otroških kategorijah so 
tekli večinoma učenci iz tržiške 
občine, bolj krajevno raznolika 
udeležba je bila v odraslih kate-
gorijah. Med ženskami, ki so 
tekle na pet kilometrov, so bile 
absolutno najhitrejše Patricija 
Plazar (17:53), Karmen Klanč-
nik (19:18) in Urška Malovrh 
(20:55), pri moških na deset 
kilometrov pa Simon Strnad 
(35:53), Klemen Zupan (35:56) 
in Andrej Mikelj (36:07). Na-
slednja tekma v seriji Gorenj-
ska, moj planet bo 22. aprila 
Tek Petra Levca v Trzinu. 

Tekači na tržiških ulicah

Maja Bertoncelj

Jesenice – Na zaključku le-
tošnje sezone v umetno-
stnem drsanju so Jesenice 
od 6. do 9. aprila ponovno 
prizorišče vrhunskega tek-
movanja umetnostnih drsal-
cev z vsega sveta, ki se bodo 
zbrali na 26. tekmovanju 
Mednarodne drsalne zveze 
v umetnostnem drsanju Tri-
glav Trophy 2017. Zveza dr-
salnih športov je to tekmova-
nje ponovno zaupala Drsal-
nemu klubu Jesenice.

»Tekmovanje, ki je velik 
organizacijski zalogaj za čla-
ne Organizacijskega odbo-
ra, sestavljenega iz članov 

Drsalnega kluba Jesenice in 
predsedstva Zveze drsalnih 
športov Slovenije, je hkrati 
tudi priložnost za promovi-
ranje Slovenije in še posebno 
Gorenjske, ker tekmovanje 

sodi med najpopularnejša 
uradna mednarodna tekmo-
vanja v tem športu. Pričaku-
jemo okrog tristo tekmoval-
cev iz 19 držav, med drugim 
vse drsalne velesile, Rusije, 

Nemčije, Češke, Slovaške, 
Koreje, Kanade, Avstralije. 
Nastopili bodo tudi najboljši 
slovenski drsalci. Med njimi 
se bodo predstavile tudi tek-
movalke našega kluba, ki do-
segajo najvišja mesta na dr-
žavnih tekmovanjih,« poja-
snjuje Vinko Otovič, predse-
dnik DK Jesenice.

Na Jesenice s svojo ekipo 
petih ruskih drsalcev priha-
ja tudi Alexei Mishin, ki je 
bil trener mnogih tekmo-
valcev, ki so bili najboljši na 
svetu, med njimi tudi Evge-
nija Plushenka. Obeta se za-
nimiv konec tedna na drsal-
ni ploskvi Dvorane Podme-
žakla.

Na Jesenicah drsalci s celega sveta
Na Jesenicah poteka šestindvajseto tekmovanje Mednarodne drsalne zveze v umetnostnem drsanju 
Triglav Trophy 2017. Pričakujejo udeležbo okrog tristo tekmovalcev iz devetnajstih držav.

Program tekmovanja: petek, 7. aprila. 16.30–19.00 
mladinke – kratki program, 19.00–20.15 člani – 
kratki program, 20.15–21.10 članice – kratki program; 
sobota, 8. aprila. 13.00–15.40 kadetinje – prosti 
program, 15.40–16.10 kadeti – prosti program, 16.10–
16.35 mladinci – prosti program; nedelja, 9. aprila. 
9.00–11.50 mladinke – prosti program, 11.50–13.30 
člani – prosti program, 13.30–14.50 članice – prosti 
program, od 15. ure dalje podelitev priznanj in revija 
najboljših tekmovalcev.

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski skakalec 
Robert Kranjec, ki si je tik 
pred začetkom predolimpij-
ske sezone poškodoval des-
no koleno, je zaključil z re-
habilitacijo in se že priprav-
lja na novo sezono. 

Rehabilitacija se končuje. 
Kako je s kolenom?

»Pretekli četrtek sem bil 
na testu v Termah Čatež. 
Koleno je super, tako da se 
mi je bolniški dopust kon-
čal. Zaključujem peti teden 
treninga z Matjažem Pola-
kom, skupaj pa je to sedmi 
teden priprav na novo sezo-
no. Sem zelo zadovoljen.«

Prvi skok bo ...
»Maja, odvisno od tega, 

kdaj bo pripravljena skakal-
nica.«

Se zelo veselite tega dne?
»Seveda. Imam še slab 

mesec časa, da se pripravim. 
Izgubiti moram še nekaj ob-
sega v nogah, ker sem zaradi 
veliko vadbe v fitnesu prido-
bil mišično maso. Sedaj pa 
res že komaj čakam na tre-
ning na skakalnici.«

Vam je šla zima hitro mimo?
»Na začetku je bilo težko, 

potem sem hitro padel v ri-
tem rehabilitacije, je pa tudi 
potem prišlo še kakšno ob-
dobje, ko je bilo težko. Vmes 
mi je šlo pa res neverjetno 
hitro, kot da bi bil en mesec, 
pa je bila za fanti cela sezo-
na. Če potegnem črto, mi je 
šlo kar hitro.«

Večina drugih skakalcev je 
že šla ali še gredo v tople kra-
je. To je bila tudi vaša praksa, 
letos pa je drugače. 

»Res je bilo drugače kot 
običajno. Če po pravici po-
vem, mi ni najbolj ustrezalo, 
a ni bilo druge izbire. V to-
plih krajih sem že bil. Z dru-
žino smo šli v Kambodžo in 
zraven na dva tajska otoka. 
Kambodža mi je bila všeč, 
sploh ta njihova zgodovina. 
Ni pa to tak dopust, kot sem 
ga bil vajen, ko si po koncu 
sezone rečeš, da sedaj si pa 
zaslužim počitek. Letos je 
vse drugače in sedaj moram 
trenirati, loviti konkurenco. 
Med prvomajskimi prazni-
ki si bom vzel dva dni počit-
ka, več kot toliko pa sedaj do-
pusta ne bo več. Moram biti 
osredotočen na treninge in 
na občutke.«

Kako gledate na letošnjo 
zimo v smučarskih skokih? 
Je bila po vašem za slovenski 
tabor uspešna ali ne? Mne-
nja so različna.

»Če povem po pravici, me-
dijev ne spremljam, morda 
sem jih letos nekoliko več, 
sicer pa se ne oziram na to, 
kaj se piše in govori, ker s 
tem samo živce izgubljaš. 
Mislim, da je bila sezona čis-
to solidna. Škoda za Domna, 
da ni izpeljal do konca, kot 
je kazalo. Je pa mlad. Pri 17 
letih je šel prvič praktično 
skozi celoten svetovni po-
kal. Domen me je sploh na 
začetku sezone presenetil, 
da je bil tako konstanten in 
tako močan. Samo pozitivno 
lahko govorim o njem. Peter 
se je malce lovil, a če pravi, 
da je to kriza, in konča v se-
števku svetovnega pokala v 

deseterici, je to super. Ljud-
je se pa hitro razvadijo, pri-
čakujejo, da se bo kar naprej 
zmagovalo.«

Ste se med rehabilitacijo s 
fanti kaj slišali?

»Iskreno povedano, je pri-
šel k meni na kavo Nejc De-
žman, prišel je Jaka Hvala, 
z drugimi pa smo bili v sti-
ku po telefonu. Nisem jih že-
lel preveč motiti, da bi čim 
manj vplival nanje.«

V letošnji zimi se je veliko 
govorilo o opremi. Kakšen 
komentar na to? 
»Nisem bil del tekmovanj, 
nisem videl, kako so obleče-
ni. O tem težko kaj povem. 
Za svojo opremo skrbim 
sam. Kombinezon si sku-
šam čim bolje ukrojiti po 
sebi.«

Ostajate pri istem proizva-
jalcu smuči?
 »Imam še eno leto pogodbo 
s Fischerjem, tako da osta-
jam pri njih. Potem pa bomo 
videli, kako naprej.«

Vaši načrti za poletno sezo-
no?

»Ne vem, kako bo z evrop-
skim pokalom v Kranju. Šel 
bi na tekme velike nagra-
de, če bom dobro priprav-
ljen. Stremim k temu, da 
pridem v tekmovalni ritem. 
Trening je trening, tekma je 
tekma. Naslednja sezona bo 
pomembna z olimpijskimi 
igrami, zato sem tudi šel pod 
nož. Želim se maksimalno 
dobro pripraviti in upam na 
najboljše.«

Kranjec ni več na »bolniški«
»Naslednja sezona je pomembna, zato sem tudi šel pod nož. Upam na najboljše,« pravi Kranjčan 
Robert Kranjec, ki že trenira za novo sezono, prvič po operaciji pa bo na skakalnici skočil maja.  
Večina skakalcev je sedaj na dopustu, Kranjec pa trenira. Dopust je že za njim. Bil je v Kambodži.

Robert Kranjec je bil letos v Planici kot gledalec, prihodnji 
mesec pa bo znova v zraku. / Foto: Gorazd Kavčič

Start rekreativnega teka na pet in deset kilometrov 
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Kranj – Na drugi polfinalni tekmi končnice prve državne od-
bojkarske lige za moške so imeli v sredo v Kranju domači 
odbojkarji Triglava priložnost za uvrstitev v finale, saj so dobili 
prvo tekmo v Kamniku. Odbojkarji Calcita Volleyballa pa so 
bili tokrat boljši in slavili z 0 : 3 (-25, -17, -15) ter polfinalni niz 
podaljšali do jutri, ko bo v Kamniku odločilna tretja tekma. V 
Športni dvorani Kamnik se bo začela ob 19. uri.

Jutri odločilna tekma v Kamniku

Kranj – Nogometaši so med tednom odigrali prve tekme 
polfinala slovenskega nogometnega pokala. Domžalčani so 
doma z 2 : 0 premagali Krško. Povratna tekma bo prihodnji 
teden, še prej pa jih čaka nadaljevanje v prviligi. V 28. krogu 
se bodo Domžale v sosedskem obračunu pomerili s Kalcer-
jem Radomlje. V drugi slovenski ligi bodo odigrali tekme 20. 
kroga. Zarica Kranj v nedeljo gosti Roltek Dob in zmaga bi jim 
prinesla mirnejše nadaljevanje. Tekma se bo začela ob 16.30. 
Triglav odhaja na gostovanje v Veržej. Konec tedna se bo nada-
ljevalo tudi tekmovanje v tretji slovenski ligi center, na zelenice 
pa bodo stopili tudi nogometaši v gorenjski nogometni ligi.

Zarica Kranj si z zmago lahko zagotovi obstanek
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Prodajalne:

MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11  
T: 01/3613-300

VODICE, 
Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011

VIŽMARJE, 
Tacenska cesta 67 

T: 01/5124-666

DOBRUNJE, 
Cesta II. Grupe odredov 43 

T: 01/5471-684, G: 041/321-543

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure,

ob sobotah od 8. do 13. ure.

VSE ZA VRT  
IN POLJE
•  SADIKE ZELENJAVE, 

DIŠAVNIC

•  SADIKE TRAJNIC  
IN ENOLETNIC

•  SEMENA OKRASNE  
TRAVEGNOJILA  
ZA TRAVO

•  BIO PRIPRAVKI ZA  
VARSTVO RASTLIN

Cveto Zaplotnik

Komenda – »Na letošnjem 
spomladanskem sejmu pri-
čakujemo pri prodaji kme-
tijske in gozdarske mehani-
zacije za petino boljši pro-
met kot na lanskem sejmu,« 
v imenu organizatorja sej-
ma, Konjeniškega kluba Ko-
menda, napoveduje predse-
dnik kluba in trgovec s kme-
tijsko mehanizacijo Alojz 
Lah, pri tem pa kot razlog za 
optimizem pred današnjim 
odprtjem sejma navaja dvo-
je: prvič – država v okviru 
različnih razpisov namenja 
nepovratna sredstva za na-
kup mehanizacije, in dru-
gič – odkupna cena mle-
ka se je po letih zniževanja 
vendarle začela izboljševati. 
Na sejmu kmetijske, goz-
darske, gradbene in komu-
nalne mehanizacije, vrtnar-
ske in ogrevalne tehnike ter 
obrti in podjetništva, kot se 
uradno imenuje spomla-
danski sejem, se bo na zu-
nanjem razstavnem prosto-
ru in v šotorih predstavilo 
660 razstavljavcev (osem-
deset več kot lani), med nji-
mi bo tudi 65 podjetnikov in 
obrtnikov iz občin Šenčur, 

Cerklje in Preddvor. Čeprav 
organizatorji postopno po-
večujejo razstavni prostor, 
zanimanje za sejem tudi le-
tos presega prostorske mož-
nosti. Kot je na torkovi no-
vinarski konferenci pove-
dala Erna Vodnjov, ki v klu-
bu skrbi za stike z razstav-
ljavci, je na »čakalni listi« 
za letošnji sejem ostalo ok-
rog osemdeset razstavljav-
cev. V klubu razmišljajo 
o nadaljnji širitvi na seda-
nji lokaciji in tudi o izbolj-
ševanju pogojev za razsta-
vljavce, tako bi po besedah 
Alojza Laha radi kupili bli-
žnje okrog osemdeset arov 

veliko zemljišče in asfalti-
rali še štiri tisoč kvadratnih 
metrov zemljišča. 

Na sejmu pričakujejo v 
treh dneh še boljši obisk kot 
lani na jesenskem sejmu, 
takrat so ga ocenili na 75 tisoč 
obiskovalcev. »Nič ne bomo 
presenečeni, če bo letos do-
segel 80 tisoč,« napoveduje-
jo organizatorji, ki ob tem po-
hvalijo domačine, da vse bolj 
živijo s sejmom in prepoz-
navajo v njem tudi poslovne 
priložnosti. Prireditelji so se, 
kot zatrjujejo, na velik obisk 
dobro pripravili, v soboto in 
v nedeljo bo v Komendi ve-
ljala spremenjena prometna 

ureditev, obiskovalcem pa 
priporočajo, da parkirajo vo-
zila v poslovni coni v Žejah, 
odkoder bo avtobus v soboto 
in v nedeljo brezplačno vozil 
na sejem.

Še pred slovesnim 
odprtjem sejma bo danes, 
v petek, strokovno predava-
nje o preureditvi hlevov, vse 
tri dni sejma bodo predsta-
vitve varnega dela z motor-
no žago, v soboto in v nede-
ljo pa tudi predstavitev krav 
črno-bele, lisaste in rjave pa-
sme ter telet rdeče holštajn, 
lisaste in rjave pasme. Za po-
pestritev dogajanja se bodo 
po sejmu sprehodili doma-
či godbeniki in mažoretke, v 
šotoru ob parkirišču bo da-
nes in jutri zvečer tudi se-
jemski »žur«.

Pričakujejo veliko kupčij
Na spomladanskem sejmu v Komendi pričakujejo še boljšo prodajo in večji obisk kot lani, zaradi 
pomanjkanja prostora pa so morali odkloniti okrog osemdeset razstavljavcev.

Alojz Lah Erna Vodnjov
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Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je objavilo tri nove javne 
razpise, na podlagi katerih 
bo lahko finančno pomagalo 
kmetijam, ki so utrpele škodo 
zaradi požara, udara strele ali 
pojava vraničnega prisada, 
ter kmetijam, ki so se znašle 
v težavah zaradi smrti, in-
validnosti ali nezmožnosti 
za delo gospodarja ali člana 
kmečkega gospodinjstva. Za 
vse tri ukrepe bo na razpola-
go do 135 tisoč evrov.

Trije novi razpisi

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
na podlagi spremenjenega programa razvoja podeželja uved-
lo nov ukrep, s katerim bo spodbujalo ohranjanje in razvoj 
majhnih kmetij. Ukrep predvideva finančno pomoč za kmetije, 
ki obdelujejo od tri do šest hektarjev primerljivih kmetijskih po-
vršin, redijo od tri do petnajst glav velike živine (GVŽ) in imajo 
pretežni del zemljišč na območju z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Pogoj za dodelitev finančne pomoči je 
tudi oddaja zbirne vloge in priprava enostavnega poslovnega 
načrta, v katerem vlagatelj določi vsaj en cilj za razvoj kmetije. 
Razpis za dodelitev finančne pomoči bo predvidoma objavljen 
v drugi polovici letošnjega leta. Na razpolago bo dvajset mi-
lijonov evrov, podpora na kmetijo bo znašala pet tisoč evrov, 
država pa jo bo izplačala v dveh obrokih – 70 odstotkov zneska 
ob izdaji odločbe o dodelitvi pomoči, preostalih 30 odstotkov 
pa po izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. 

Finančna pomoč majhnim kmetijam

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko gozdarski 
zavod Ptuj, Mestna občina 
Ptuj in Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije bodo tudi 
letos v sodelovanju s preos-
talimi kmetijsko-gozdarski-
mi zavodi in ob podpori mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano pripra-
vili državno razstavo Dobro-
te slovenskih kmetij, ki po-
meni osrednji kulinarični 
dogodek na področju kmeč-
kih prehranskih izdelkov v 
Sloveniji. Na razstavi, ki bo 
od 19. do 21. maja v Mino-
ritskem samostanu na Ptu-
ju, bodo predstavili izdelke, 
ki bodo na ocenjevanjih do-
bili zlato, srebrno ali bronas-
to priznanje. Strokovne oce-
njevalne komisije so že zače-
le z delom, znani so že rezul-
tati ocenjevanja za osem pre-
hranskih skupin.

Gorenjske kmetije se že 
po tradiciji dobro izkažejo 

s svojimi izdelki na ocenje-
vanju žganih pijač. Kmeti-
ji Kumar z Loga pri Škofji 
Loki in Princ s Hudega pri 
Tržiču sta tako letos kot edi-
ni v Sloveniji prejeli najvišjo 
možno oceno (dvajset točk) 
in s tem zlati priznanji – 
prva za domači brinjevec in 
druga za jagodni liker. Prin-
čeva kmetija je poleg tega 
prejela še štirinajst priznanj 
– zlata za zeliščno in češnje-
vo žganje, marelični in ribe-
zov liker, srebrna priznanja 
za sadjevec, borovničevec, 
limonin, malinov in mede-
ni liker, smrekovo in hru-
škovo žganje, viljamovko, 
slivovko in brinjevec, kmeti-
ja Kumar pa še zlato prizna-
nje za medni liker, srebrno 
za smrekov liker in bronasti 
za hruškovec s suho hruško 
in za orehov liker. Brunari-
ca pri Ingotu (Ines in Janez 
Sterle s Koroške Bele) je pre-
jela zlato priznanje za Gva-
žarjev češplovc, Gvažarjev 

meden šnops in liker Gva-
žarjev rušovc, srebrno za 
Gvažarjev hruškovc in bro-
nasto za Gvažarjevo vilja-
movko, kmetija Okršlan s 
Svetega Florjana nad Škofjo 
Loko zlato priznanje za ze-
liščni liker, srebrno za sad-
jevec in bronasto za tepko-
vec, kmetija Zgornji Gra-
dišek s Kregarjevega zlato 
priznanje za liker rušovec 
in bronasto za domače me-
šano žganje, kmetija Jerala 
iz Podbrezij zlato za zelišč-
ni liker in srebrno za tepko-
vec, kmetija Markuta iz Ča-
dovelj srebrno za jabolčno 
žganje, kmetija Tersegvav - 
Trglav iz Zasipa srebrna pri-
znanja za likerja iz marelice 
in višnje, za žganje iz sliv in 
iz tepk ter za žganje z zeli-
šči (tavžentroža) in bronas-
to priznanje za liker iz smre-
kovih vršičkov, kmetija Pr' 
Španc iz Zgornjih Stranj pa 
bronasto priznanje za meša-
no žganje.

Brinjevec in jagodni liker  
z najvišjo možno oceno
V okviru priprav na razstavo Dobrote slovenskih kmetij so že ocenili žgane 
pijače. Kmetija Kumar z Loga pri Škofji Loki je prejela najvišjo možno oceno 
za domači brinjevec, kmetija Princ s Hudega pri Tržiču pa za jagodni liker.

»Nič ne bomo 
presenečeni, če bo 
letos obisk dosegel 80 
tisoč,« napovedujejo 
organizatorji, ki ob tem 
pohvalijo domačine, da 
vse bolj živijo s sejmom 
in prepoznavajo v njem 
tudi poslovne priložnosti.
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Simon Šubic

Železniki – Ugodno gospo-
darsko klimo v zadnjih le-
tih občutijo tudi v kovinar-
skem podjetju Niko Železni-
ki, kjer so sredi marca pro-
dali že celotno letošnjo proi-
zvodnjo mehanizmov za re-
gistratorje (fascikle), ki so s 
70-odstotnim deležem v le-
tni realizaciji še vedno nji-
hov glavni proizvodni pro-
gram. Teh bodo letos izde-
lali kar 130 milijonov oz. za 
700 polnih vlačilcev. Vse gre 
v izvoz. 

Potem ko so se z obstoje-
čimi kupci za glavnino naro-
čil za leto 2017 dogovorili že 
do konca lanskega leta, so na 
januarskem mednarodnem 
sejmu pisarniškega mate-
riala Paperworld v Frank-
furtu sklenili še za dodatne 
tri milijone evrov pogodb s 
kupci izven Evrope, prejšnji 
mesec pa so proizvodne ka-
pacitete dokončno zapolni-
li še z zadnjo pogodbo z no-
vim turškim kupcem. Po be-
sedah direktorja Rada Čuli-
brka jim je tak podvig uspel 
šele tretjič v 23 letih, kolikor 
je sam zaposlen v Niku; pred 
tem še v letih 2006 in 2010. 
Zelo dobro, okoli 80-odsto-
tno, so zasedeni tudi ostali 
njihovi programi. »V Niku 
se lahko sedaj v miru posve-
čamo pridobivanju novih 
projektov in kupcev za nas-
lednje obdobje,« je zadovo-
ljen Čulibrk. »Obenem se-
veda spremljamo, ali so na-
ročila kupcev tudi v resnici 
na nivoju dogovorjenih po-
godb. Po prvih treh mesecih 
tako opažamo, da nekateri 
kupujejo celo več, to pa nam 
bi že lahko povzročilo nekaj 
težav z njihovo oskrbo konec 
leta, kar pa bomo skušali na-
doknaditi z dvigom produk-
tivnosti,« dodaja. 

Povečujejo prodajo izven 
Evrope

V Niku so dodatno zado-
voljni, ker jim je letos uspel 

še večji preboj na trge izven 
Evrope. Tako bodo v Evropi, 
kjer so njihovi glavni trgi 
Nemčija, Francija, Švica, 
Češka, Italija in Poljska, le-
tos prodali okoli 65 odstot-
kov proizvodnje, preostalih 
35 odstotkov pa izven stare 
celine. »Na ta način postaja-
mo manj občutljivi na more-
biten padec potrošnje pisar-
niškega materiala v Nemči-
ji in drugje po Evropi,« raz-
laga Čulibrk. V strukturi pri-
hodkov se jim vedno bolj po-
večuje tudi delež prestižnih 
mehanizmov, ki so jih zače-
li proizvajati pred devetimi 
leti, podjetju pa zagotavlja-
jo znatno večji zaslužek od 
standardnih mehanizmov 
in obenem stabilnost poslo-
vanja, saj jim v tem segmen-
tu konkurenca ni dorasla. 
»Letos bomo s prestižni-
mi mehanizmi realizirali že 
približno 30 odstotkov vseh 
prihodkov, potem ko bomo 
septembra pognali še pov-
sem novo linijo za vrhun-
ske Leitz mehanizme z roči-
co s 180' odpiranjem, vred-
no dva milijona evrov, pa 
bo v letu 2018 delež presti-
žnega programa dosegel že 
40 odstotkov prihodkov. Če 
gledamo samo proizvodnjo 
mehanizmov, prestižni 

program količinsko predsta-
vlja okoli trideset odstotkov, 
a z njim dosegamo že 42 od-
stotkov prihodkov.«

V Niku se vse bolj pogu-
mno ozirajo tudi po poslih 
za avtoindustrijo, kjer med 
drugim izdelujejo kovinske 
nosilce za led svetila v zad-
njih lučeh BMW 5. »V avto-
industrijo vstopamo in iš-
čemo nove priložnosti, ker 
smo tako kapitalsko kot tudi 
tehnično in strokovno ustre-
zni. Letos bomo kot dobavi-
telj kovinskih delov s posli 
za avtomobilsko industri-
jo že prišli na približno pet 
odstotkov celotnih prihod-
kov, naš cilj pa je deset od-
stotkov, kar bi lahko doseg-
li v letih 2019, 2020,« poja-
snjuje Čulibrk. 

Prihodki vztrajno rastejo

Potem ko je tudi Niko Že-
lezniki, ki je od leta 2010 v 
stoodstotni lasti avstrijske-
ga Ring International Hol-
dinga, pred leti doletel pa-
dec prodaje, se ta zadnja leta 
spet vztrajno povečuje. Tako 
so leta 2014 ustvarili 27 mi-
lijonov evrov prihodkov, že 
naslednje leto so jih dvignili 
na 28 milijonov evrov. Lani 
so dosegli osemodstotno 

rast in poslovno leto konča-
li s prihodki v višini 30,5 mi-
lijona evrov, letos pa načrtu-
jejo, da se bo letna realizaci-
ja povečala še za osem do de-
set odstotkov na približno 33 
milijonov evrov.  

Izboljšanje poslovanja se 
pozna tudi pri nagrajeva-
nju zaposlenih, je razložil 
Čulibrk. Z letošnjim letom 
se jim je tako za tri odstot-
ke dvignila bruto izhodišč-
na plača, delavcem so oblju-
bili tudi višji regres, ki bo le-
tos znašal 1100 evrov bruto 
(lani 1050 evrov). »Zapos-
leni lahko letos pričakuje-
jo tudi višjo božičnico. Ta 
je lani ob upoštevanju treh 
kriterijev lahko znašala naj-
več 750 evrov bruto na za-
poslenega, letos, če bomo 
res presegli načrtovan re-
zultat, bo lahko zaposleni 
prejel do 1000 evrov bru-
to. Povečali smo tudi delež 
vplačila podjetja zaposle-
nim v drugi pokojninski 
steber,« je povedal.

Zaradi povečanega obsega 
proizvodnje v Niku tudi do-
datno zaposlujejo. Lani so 
npr. zaposlili štirinajst no-
vih sodelavcev, letos jih na-
meravajo še osem, tako da 
bodo imeli konec leta pri-
bližno 275 zaposlenih.

Niko letos že polno zaseden
V Niku Železniki imajo do konca leta že polno zasedeno proizvodnjo mehanizmov za registratorje, 
njihovega glavnega programa. Uveljavljajo se tudi v avtoindustriji.

Rado Čulibrk, direktor Nika Železniki: »Letos bomo izdelali že 130 milijonov mehanizmov 
za registratorje.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – V državah, kjer za 
plačevanje uporabljajo 
evro, med njimi je tudi Slo-
venija, so v torek dali v ob-
tok novi bankovec za pet-
deset evrov, kar je po ban-
kovcih za pet, deset in dvaj-
set evrov že četrti bankovec 
iz serije Evropa. Nova ban-
kovca za sto in dvesto evrov 

bodo predvidoma uvedli v 
začetku leta 2019, bankovca 
za petsto evrov pa po odloči-
tvi Evropske centralne ban-
ke (ECB) ne bodo več tiskali.

Uvedba novega petdeseta-
ka prestavlja nov korak v pri-
zadevanjih za še boljšo zaš-
čito evrskih bankovcev pred 
ponarejanjem. Eden novih 
zaščitnih elementov je por-
tretno okence, ki postane 

prosojno, če ga pogledamo 
proti svetlobi. V okencu se 
pokaže portret Evrope iz gr-
ške mitologije, enak portret 
je viden tudi v vodnem zna-
ku. Na bankovcu je tudi sma-
ragdno zelena številka, na ka-
teri se ob nagibanju bankov-
ca pojavi svetlobni val, ki po-
tuje navzgor in navzdol. V po-
moč slepim in slabovidnim je 
na bankovcu tudi reliefni tisk.

Bankovci za petdeset 
evrov se od vseh evrskih ban-
kovcev uporabljajo najpogo-
steje, v obtoku jih je več kot 
devet milijard, kar predsta-
vlja 46 odstotkov vseh ban-
kovcev. »Stari« bankovci os-
tajajo še naprej zakonito pla-
čilno sredstvo, vendar pa jih 
bodo nacionalne centralne 
banke postopoma umikale 
iz obtoka. 

Novi bankovec za petdeset evrov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ustavno sodišče je 
ugodilo pritožbi kranjske 
družbe Garnol, ki je 98-od-
stotna lastnica telekomuni-
kacijske družbe T-2, in po-
novno razveljavilo sklep Viš-
jega sodišča v Ljubljani o za-
četku stečajnega postopka za 
T-2. Kot so ob tem sporoči-
li iz Garnola, so s to odločbo 
ustavnega sodišča dokončno 
zaključeni vsi sodni postop-
ki, povezani s stečajem T-2, 
stečajna upraviteljica Dani-
ca Čuk pa bo po dobrem letu 
vodenja podjetja posle zno-
va predala poslovodstvu na 
čelu z Juretom Valjavcem, 
ki se bo spet lahko posvetilo 
nalogi, da naročnikom tudi 
v prihodnje zagotavlja kako-
vostne in cenovno dostopne 
telekomunikacijske storitve. 
Lastniki T-2, poleg Garnola 
sta to še Gratel in Lokainvest, 
so ves čas dokazovali, da je 
bila v sodnih postopkih krše-
na vrsta ustavnih pravic in da 
ni utemeljenih ekonomskih 
razlogov za stečaj. »Družba 

je solventna in posluje z do-
bičkom, svoje obveznosti do 
upnikov pa lahko glede na 
dolg, ki ga ima, v celoti porav-
na do konca leta 2021,« pou-
darjajo v Garnolu. 

Družba T-2 je bila najprej 
v lasti finančnega holdinga 
Zvon Ena Holding, po do-
kapitalizaciji leta 2011 pa je 
prešla v last upnikov na čelu 
z družbo Gtratel, ki je za 
T-2 po Sloveniji gradila op-
tično omrežje, in nato v ve-
činsko last z Gratelom pove-
zane družbe Garnol. Druž-
ba T-2 je že leta 2010 zara-
di težkega finančnega polo-
žaja sama predlagala uved-
bo postopka prisilne porav-
nave, sklep je postal pravno-
močen februarja 2012. Ko je 
Družba za upravljanje terja-
tev bank (DUTB) potlej prev-
zela terjatev NLB do T-2, je 
za družbo septembra 2014 
predlagala stečaj, s tem pa se 
je začel sodni postopek, v ka-
terem so sodišča trikrat za-
čela stečajni postopek, ki pa 
ga je ustavno sodišče marca 
letos dokončno razveljavilo.  

Razveljavili stečaj 
družbe T-2
Ustavno sodišče je ugodilo pritožbi kranjske 
družbe Garnol, ki je 98-odstotna lastnica 
telekomunikacijske družbe T-2, in ponovno 
razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani o 
začetku stečajnega postopka za T-2.

Zg. Brnik – V ponedeljek nekaj pred deveto uro je na Letališču 
Jožeta Pučnika Ljubljana pristalo prvo letalo nizozemskega 
nizkocenovnika Transavia, ki bo odslej trikrat tedensko po-
vezovalo Amsterdam z našim največjim letališčem. Kot je v 
navadi, so gasilci Aerodroma Ljubljana prvi pristanek pozdra-
vili z vodnim krstom, potnike in posadko pa je čakalo sladko 
presenečenje. Po besedah vodje letaliških storitev na Aero-
dromu Ljubljana si Slovenski turizem si s tem lahko obeta 
še več nizozemskih gostov, saj naj bi Transavia letno prepe-
ljala približno 25 tisoč potnikov, veliko zanimanje za novo 
vzpostavljeno linijo pa vlada tudi med slovenskimi potniki.

Z nizkocenovnikom odslej v Amsterdam

Posadka Transavie z Janezom Krašnjo (levo)

Količevo – Z zaključkom transakcije v petek, 31. marca, je japon-
ska družba Kansai Paint, ki je pogodbo o nakupu vseh delnic 
podpisala v začetku lanskega decembra, postala edini lastnik 
Evropske premazniške Skupine Helios. Kot so sporočili iz druž-
be, bo pod okriljem strateškega lastnika Helios predstavljal 
evropsko središče inovacij, znanja in poslovnega razvoja ter s 
tem še dodatno utrdil svoj položaj v evropski industriji premazov. 

Prevzem Heliosa je zaključen
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Kranj – Poklicna gasilca pri 
Gasilsko-reševalni službi 
Kranj Andrej Roblek in Ur-
ban Markič sta povedala, da 
se je večina njihovih par-
tnerk nazadnje srečala s po-
stopki prve pomoči, ko so de-
lale vozniški izpit. Kar nekaj 
partnerk gasilcev je tudi mla-
dih mamic in znanje, kako 
pravilno in pravočasno rav-
nati, ko je treba pomagati 
otroku, je izjemnega pome-
na. Roblek je pobudo za orga-
nizacijo predavanja in delav-
nice s poudarkom na temelj-
nih postopkih oživljanja od-
raslih in otrok strnil kar v slo-
gan: »Sem partnerka gasilca, 
obvladam prvo pomoč.« Na 
sobotno dopoldne je okrog 
dvajset udeleženk prisluhni-
lo diplomiranima medicin-
skima sestrama Petri Rus 
in Andreji Sajovic ter diplo-
miranemu zdravstveniku 

Matjažu Livku. Vsi trije so 
del ekipe nujne medicin-
ske pomoči kranjskega zdra-
vstvenega doma. Da prizade-
ti preživi, so najpomembnej-
ši zgornji odziv, zgodnje iz-
vajanje temeljnih postopkov 
oživljanja, zgodnja defibri-
lacija in zgodnja dokončna 
oskrba. Temu pravijo veriga 

preživetja. Andreja Sajovic 
je že takoj tudi poudarila, da 
vedno, ko pristopimo k reše-
vanju, poskrbimo za lastno 
varnost. Pomembno je, da 
ocenimo odzivnost prizade-
tega; nežno ga stresemo za 
ramena in glasno vprašamo, 
kako se počuti. Če se odziva, 
v položaju, v katerem smo ga 

našli, preverimo njegovo sta-
nje, poiščemo pomoč (če je 
to potrebno), poskrbimo, da 
ne bo izpostavljen nevarnos-
tim. Če se ne odziva, pokli-
čemo pomoč in začnemo s 
temeljnimi postopki oživlja-
nja, ki so jih predavatelji po-
drobno predstavili, udele-
ženke pa praktično preizku-
sile na lutkah, tudi s pomoč-
jo (pol)avtomatskega zuna-
njega defibrilatorja AED. 
Medeji Peternel se je osve-
žitev znanja zdela pametna 
ideja, vsi prisotni so bili tudi 
mnenja, da je tovrstnih teča-
jev premalo, so pa zelo po-
membni, saj z njimi prido-
bimo znanje in predvsem sa-
mozavest pri pomoči poško-
dovancu, ponesrečencu. 
Predavanje s tečajem je bilo 
brezplačno, vsakemu preda-
vatelju v zahvalo pa je Gasil-
sko-reševalna služba Kranj 
podarila detektor ogljikove-
ga monoksida. 

Osvežile znanje prve pomoči
Znanja o temeljnih postopkih oživljanja ni nikoli preveč, zato sta poklicna gasilca Andrej Roblek in 
Urban Markič organizirala predavanje in delavnico na to temo za partnerke kranjskih poklicnih gasilcev.

Udeleženke so temeljne postopke oživljanja tudi praktično 
preizkusile na lutkah. 

Simon Šubic

Kranj – »Gasilci smo ime-
li znova težave z dostopom 
do kraja požara, ker so bili 
na intervencijski poti, ki bi 
morala biti prosta, parkirani 
avtomobili. Prestavljati jih 
ravno ni bilo treba, a vseeno 
smo porabili kar nekaj doda-
tnega časa, da smo se prebi-
li skozi. Zato bi znova apeli-
ral na vse občane, da ne puš-
čajo avtomobilov na označe-
nih intervencijskih poteh, 
saj v intervencijah šteje vsa-
ka minuta,« je vodja gasil-
ske operative v Gasilsko-re-
ševalni službi Kranj Andraž 
Šifrer opozoril po končani 
intervenciji na Gubčevi uli-
ci v Kranju, kjer je v ponede-
ljek okoli 23. ure zagorelo v 

kuhinji garsonjere v stano-
vanjskem bloku. 

»Prva prejeta informacija 
je bila, da je zagorela poza-
bljena hrana na štedilniku, a 
se je kasneje izkazalo, da je 
najverjetneje prišlo do napa-
ke na hladilniku. Ko smo ga-
silci prispeli na kraj požara, 
je bil ta že popolnoma razvit, 
v plamenih je bila že celotna 
kuhinja,« je razložil Šifrer. 
V času požara v stanovanju 
ni bilo nikogar, zato so mo-
rali gasilci razbiti protivlom-
na vrata. Požar so potem po-
gasili precej hitro, v približ-
no desetih minutah, več časa 
jim je nato vzelo razkopava-
nje ter prezračevanje stano-
vanj in stopnišča večstano-
vanjskega objekta, iz katere-
ga so evakuirali tudi trideset stanovalcev. »Evakuacija 

niti ne bi bila potrebna, a 
so domala vsi stanovalci iz 
radovednosti prišli na sto-
pnišče, ki je bilo zadimlje-
no, zato je obstajala nevar-
nost zastrupitve,« je razlo-
žil Šifrer in pojasnil, da naj 
v primeru požara v stano-
vanjskem bloku vsi stano-
valci raje ostanejo v svojih 
stanovanjih ter počakajo na 
nadaljnja navodila gasilcev. 
Evakuirane stanovalce so na 
zbornem mestu zaradi mo-
rebitne zastrupitve z oglji-
kovim monoksidom takoj 
pregledali reševalci Nujne 
medicinske pomoči Kranj, a 

nihče ni potreboval pomoči. 
Šifrer je opozoril še na eno 

zanimivo podrobnost v zve-
zi s ponedeljkovim poža-
rom. Čeprav je zagorelo sre-
di stanovanjskega naselja 
Planina in je bilo kljub po-
znejši uri zunaj še nekaj lju-
di, je klicni center 112 prejel 
samo en telefonski klic zara-
di požara. »Najbrž so drugi, 
ki so prav tako opazili požar, 
bili prepričani, da so gasilce 
že poklicali. A najbolje je, da 
vsakič, ko opazite požar ali 
drugo nesrečo, pokličete na 
112, četudi menite, da smo 
reševalci o nesreči že obveš-
čeni,« je še svetoval Šifrer. 

Gasilce so ovirali avtomobili
Kranjski gasilci so se na poti do gorečega stanovanja v kranjski soseski Planina le s težavo prebijali 
mimo avtomobilov, ki so jih lastniki parkirali na intervencijski poti.

Zagorelo je v stanovanju v prvem nadstropju 
stanovanjskega bloka. / Foto: Simon Šubic

V požaru je kuhinja popolnoma zgorela. / Foto: GRS Kranj

Domžale – Domžalski policisti so predvčerajšnjim okoli 18. 
ure obravnavali primer drzne tatvine na Gostičevi ulici v Dom-
žalah. Ugotovili so, da je 76-letna oškodovanka okoli 16. ure 
hodila po Gostičevi ulici, kjer jo je s hrbtne strani dohitel 
neznanec in ji iz rok iztrgal torbico. Po dejanju je storilec s 
kraja pobegnil. V bližini je nato torbico odvrgel, še prej pa iz 
nje pobral denar. Policisti za drznim tatom še poizvedujejo. 

Torbico ji je iztrgal iz rok

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
včeraj ponoči obravnavali 
prijavo tujca, ki mu je nek-
do na avtocestnem počiva-
lišču predrl pnevmatiko na 
avtomobilu. Ko je lastnik to 
ugotovil, je do njega pristo-
pil neznanec in ga pozval, 
naj se z avtomobilom umak-
ne. Policisti so ugotovili, da 
je bila pnevmatika namerno 
prebodena, kar je značilna 
okoliščina pri izvrševanju 
tatvin na avtocestah. 

»V letošnjem letu so ti pri-
meri sicer redki, gre pa lah-
ko za okoliščino, ko storilci 
na počivališču ali na bencin-
ski črpalki preluknjajo pnev-
matiko na vozilu oškodovan-
ca in se kasneje, ko se oškodo-
vanci nekaj kilometrov nap-
rej na avtocesti ustavijo za-
radi izpraznjene pnevmati-
ke, pripeljejo za njimi in jim 
ponudijo pomoč, medtem pa 
izvršijo tatvino,« je razložil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Policisti v takih pri-
merih svetujemo previdnost.

Prebodli so mu gumo

Simon Šubic

Kranj – Čeprav je med ted-
nom padlo nekaj dežja, pa 
Uprava RS za zaščito in re-
ševanje (vsaj do včeraj) še ni 
preklicala razglasa o veliki 
požarni ogroženosti in s tem 
popolne prepovedi kurjenja 
v naravnem okolju. Ker ne-
kateri prepovedi ne upošte-
vajo, so se v zadnjih dneh že 
znašli v policijskih postop-
kih. Med njimi je tudi Ško-
fjeločan, ki je v ponedeljek 

popoldne kuril kup suhega 
vejevja, ogenj pa se je razši-
ril v bližnji gozd, zato so mo-
rali intervenirati prostovolj-
ni gasilci iz Škofje Loke, Sta-
re Loke, Trate, Gosteč in Vir-
maš - Svetega Duha.

Škofjeloški gasilci so si-
cer zaradi kurjenja v narav-
nem okolju morali posredo-
vati tudi v ponedeljek dopol-
dne, kjer je zagorelo nepo-
gašeno kurišče kot posledi-
ca gozdarskih opravil, o če-
mer smo že poročali. 

Kurjenje še vedno 
prepovedano

Kranj – Kranjska policista sta se v torek zvečer kar pošteno 
namučila, da sta ustavila hrvaškega državljana, ki se je izpred 
gostinskega lokala odpeljal z avtomobilom nepripet. V rutin-
skem postopku sta ga policista začela ustavljati, a se je Hrvat 
namenil izogniti policijski kontroli, zato je pospešil hitrost. Po 
dobrem kilometru divjanja po Kranju se je ustavil in skušal 
zbežati peš, vendar sta ga policista še pravočasno ujela. Zakaj 
se je želel izogniti policijski kontroli, ni povsem jasno, saj 
je preizkus alkoholiziranosti pokazal, da je vozil popolnoma 
trezen. Ker pa je voznik med izogibanjem postopku storil več 
prometnih prekrškov, med drugim je vozil z neprilagojeno 
hitrostjo in po nasprotnem smernem vozišču, se izogibal 
ustavitvi in ni uporabljal varnostnega pasu, ga bo doletela 
precej visoka globa. 

Bežal pred policijsko patruljo

Kranj – Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali prome-
tno nesrečo, v katero je bil udeležen otrok, ki je med igro z 
žogo nenadoma pritekel na cesto, po kateri se je ravno tedaj 
pripeljala voznica avtomobila. Voznica se je takoj ustavila, 
otrok pa je trčil v bočni del vozila in se pri tem tudi poškodoval. 
Po poročanju policije ni šlo za hujšo nesrečo. Podoben primer 
so obravnavali tudi jeseniški policisti. Tam se je otrok lažje 
poškodoval med vožnjo skiroja po pločniku.

Otrok na cesto stekel za žogo

Kranj – Neznani storilec je v sredo okoli 17.50 pri domu staro-
stnikov na Vrečkovi ulici v Kranju oropal starejšo občanko, ki je 
ravno tedaj dvignila denar na bankomatu. Stopil je za njo in ji 
denar vzel s silo, nato pa stekel v smeri Gubčeve ulice. Policisti 
poizvedujejo za moškim, starim okoli 35 let, ki je suhe postave, 
temnejše polti in ima kratke temne lase. Oškodovanka v ropu 
ni bila poškodovana, so pojasnili na Policijski upravi Kranj. 

Rop pri bankomatu
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Od petka do petka
Nov predsednik uprave 
Mercatorja, poostren nadzor na 
šengenskih mejah EU ... Stran 18

Glasova preja
V Žireh so še naprej ponosni 
na Alpino, ki letos praznuje 
70-letnico. Strani 19, 20

MultiKulti
Kranjčan Uroš Trefalt zadnjih 
dvajset let živi in ustvarja v Pragi. 
Stran 21

Aleš Senožetnik

Pogled v nočno nebo je iz 
večine slovenskih mest, tudi 
manjših, precej siromašen. 
Svetlobno onesnaženje na-
ših mest namreč preslepi 
šibko svetlobo večine zvezd, 
pogled na nekaj najsvetlej-
ših pa je v soju luči daleč od 
tega, kar lahko nočno nebo 
ponudi s kakšne temne loka-
cije zunaj mesta. 

Tudi zato, ker smo dan-
danes prevečkrat zazrti v 
ekrane pametnih telefo-
nov in računalnikov, pre-
malokrat pa v soj zvezd, se 
kamniški astronomi že sko-
raj dve desetletji trudijo z 

javnimi opazovanji na Zap-
ricah someščanom približa-
ti delček bogastva, ki ga po-
nuja vesolje. Člani Razisko-
valno-astronomskega krož-
ka kamniške srednje šole in 
Astronomskega društva Ko-
met so tudi tokrat organizi-
rali opazovanje skozi več kot 
deset srednje velikih tele-
skopov.

Zadnji marčevski petek se 
je tako na travniku pred gra-
dom Zaprice znova nabralo 
precej obiskovalcev. Še po-
sebno veliko je bilo otrok, ki 
so z navdušenjem – mnogi 
sploh prvič – pogledali sko-
zi okular velikega telesko-
pa. Topel večer je z grička 

nad mestom ponudil pogled 
na mlado luno, osrednji del 
neba je zavzemalo markan-
tno ozvezdje Oriona, iznad 
mesta pa se je počasi vzpe-
njal plinasti velikan Jupiter. 

Astronomi so potrpež-
ljivo odgovarjali na števil-
na vprašanja obiskovalcev. 
Med njimi tudi Kamničan 
Tone Špenko, starosta slo-
venske astronomije, ki je 
bil med glavnimi pobudni-
ki javnih opazovanj na Zap-
ricah. »Na internetu lahko 
najdeš precej boljšo fotogra-
fijo Lune, kot jo vidimo skozi 
teleskop, a pogled 'v živo' je 
drugačen, bolj vznemirljiv,« 
pravi Špenko in dodaja, da 

za opazovanje zadostuje že 
prosto oko ali daljnogled. 
»Že z daljnogledom se da 
veliko videti. Treba pa je biti 
potrpežljiv in se navaditi gle-
dati skozi okular.« 

Prav potrpežljivost pa je tis-
to, kar nam večkrat manjka. 
»Internet je naredil svoje, laž-
je je pogledati nekaj fotografij 
na ekranu, kot pa v mrzli noči 
zmrzovati zunaj,« pravi Loj-
ze Vrankar, profesor fizike in 
mentor astronomskega krož-
ka na kamniški gimnaziji. 
Kljub temu pa skozi vsa leta, 
odkar deluje, na krožek priha-
jajo dijaki, ki jih astronomija 
zanima. Ti brez težav na nebu 
prepoznavajo ozvezdja in pla-
nete ali skozi enega izmed te-
leskopov na šoli sami poišče-
jo s prostim očesom nevidne 
objekte. V času, ko večina ne 
zna več najti niti Severnice 
ali Velikega voza, je to gotovo 
redka veščina.

Nekateri so v stiku z astro-
nomijo ostali tudi po gim-
nazijskih letih. Med njimi 
je Uroš Stele, ki ga je prav 
Vrankar dokončno navdu-
šil nad astronomijo. Danes 
je poleg 25-centimetrske-
ga teleskopa, ki ga je posta-
vil na Zapricah, lastnik tudi 

72-centimetrskega, ki velja 
za največjega pri nas. Tudi ta 
je plod kamniškega znanja, 
saj ga je zbrusil s pomočjo in 
znanjem Franca Peterlina, 
mojstra te obrti. Stele pravi, 
da vizualnega opazovanja 
ne bi zamenjal za astrofo-
tografijo, s katero se ukvar-
ja vse več amaterskih astro-
nomov. »Lepota astronomi-
je je prav v vizualnem opa-
zovanju, poleg tega pa poi-

skati prostemu očesu nevi-
den objekt zahteva znanje,« 
razlaga Stele.

Javno opazovanje, kakršno 
je potekalo na Zapricah, je 

vsekakor čudovit prvi stik z 
astronomijo, ki lahko marsi-
koga spodbudi, da se začne 
resneje ukvarjati s tem lepim 
hobijem. Za nakup prvega 
teleskopa se je prav po tem, 
ko se je pred kakšnimi dese-
timi leti udeležil opazovanja 
na Zapricah, odločil tudi An-
drej Lap. »Pogled v vesolje je 
pogled v preteklost. Svetloba 
nekaterih objektov je do nas 
potovala milijone let,« pravi 

Lap in dodaja, »širina veso-
lja je nedoumljiva. Vseskozi 
jo lahko občuduješ, pa je člo-
vek ne more nikoli zares do-
umeti.«

Zaklad narave 
na dosegu roke
Nočno nebo je brezmejen zaklad, ki je vsakemu na dosegu roke,  
a ga sodobni človek, ki mu je elektrika omogočila, da tudi ponoči  
naredi dan, vse premalokrat vidi.

Javno opazovanje nočnega neba je na Zaprice znova 
privabilo veliko obiskovalcev.

S sodobno tehnologijo je astrofotografija dosegljiva tudi amaterjem.

Za pogled skozi večji teleskop se je včasih treba povzpeti na lestev.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Balažič je odstopil

V sredo je po sporazum-
nem odstopu dosedanjega 
predsednika uprave Mer-
catorja Tonija Balažiča vo-
denje največje slovenske tr-
govske družbe prevzel To-
mislav Čizmić, ki je bil do 
sedaj zadolžen za integra-
cijo Mercatorja v poslov-
ni sistem Agrokor. Za pre-
strukturiranje prezadolže-
nega hrvaškega koncerna si-
cer po novem skrbi medna-
rodna sanacijska ekipa pod 
vodstvom Filipinca Anto-
nia Alvareza III. Balažič, ki 
ga je nadzorni svet z mesta 
predsednika uprave Merca-
torja predčasno odpoklical 
brez krivdnih razlogov, je v 
izjavi za medije poudaril, da 
je na svoje delo ponosen, saj 
Mercator kljub zahtevnim 
razmeram na trgu ostaja do-
ber plačnik državi, zaposle-
nim in dobaviteljem, med 
drugim pa so v zadnjih pe-
tih letih, kar je vodil sloven-
skega trgovca, plačilne roke 
dobaviteljem skrajšali s 106 
na 76 dni. Razloga za odstop 
ni razkril. Njegov naslednik 
Tomislav Čizmić pa je dejal, 
da bo Mercator tudi vnap-
rej izpolnjeval vse svoje ob-
veznosti do zaposlenih, do-
baviteljev, bank upnic in dr-
žave. Prihodnost Mercator-
ja, ki je največji zasebni za-
poslovalec v Sloveniji, je v 
veliki meri odvisna tudi od 

poteka reševanja njegovega 
večinskega lastnika Agro-
korja, zato dogajanje na Hr-
vaškem pozorno spremljajo 
tudi slovenske oblasti. Go-
spodarski in kmetijski mini-
ster Zdravko Počivalšek in 
Dejan Židan za zdaj pomir-
jata, da je poslovanje Merca-
torja stabilno, enako pa tudi 
njegovo sodelovanje s slo-
venskimi dobavitelji. »Po 
informacijah, ki jih imam, 
je poslovanje Mercatorja v 
tem trenutku stabilno. Pred 
morebitnimi težavami zara-
di Agrokorja ga ščitijo spora-
zumi z bankami, ki onemo-
gočajo poseg v denarni tok. 
Tudi sicer je družba izbolj-
šala poslovanje in skrajšala 
plačilne roke,« je tako dejal 
Počivalšek.

Novi zapleti na 
pediatrični kliniki

V zvezi s smrtjo štiri-
najstletnega dečka na pedia-
trični kliniki septembra lani 
je ministrica za zdravje Mi-
lojka Kolar Celarc od vodstva 
Kliničnega centra v Ljublja-
ni zahtevala poročilo o izre-
dnem strokovnem nadzoru, 
odredila pa je še izredni stro-
kovni nadzor pri Zdravniški 
zbornici Slovenije. Ob tem 
je ta teden odločno zanika-
la, da je ukrepala pri vodstvu 
kliničnega centra, ko je pred 
dvema tednoma začelo po-
stopek krivdne razrešitve 
strokovnega direktorja pedi-
atrične klinike Rajka Kende 

zaradi domnevne objektiv-
ne odgovornosti za smrt šti-
rinajstletnika, nekaj dni kas-
neje pa je predlog razrešit-
ve umaknilo. »Naredil bom 
vse, da bom dokazal, da so 
izbrali napačno tarčo,« je si-
cer v prvem odzivu na pred-
log razrešitve dejal Rajko 
Kenda. Analiza otrokovega 
zdravljenja naj bi pokazala 
na nedopustne komunika-
cijske šume med zaposle-
nimi na oddelku za kardio-
logijo. Lečeči zdravnik na-
mreč ni prepoznal pravega 
zdravstvenega stanja fanta, 
ki zato ni bil kirurško zdrav-
ljen, sta pa druga dva zdrav-
nika bolnikovo stanje pre-
poznala za nevarno, a zara-
di slabih odnosov z lečečim 
zdravnikom nista aktivno 
posegla v zdravljenje. V izre-
dnem strokovnem nadzoru, 
ki je potekal od decembra do 
konca februarja, pa so ugo-
tovili »določena sistemska 
neskladja, za katera so bili 
predvideni sistemski ukre-
pi,« ki jih že izvajajo, neka-
tere nujne ukrepe pa so z 
namenom zagotoviti varno 
zdravstveno obravnavo ot-
rok realizirali takoj, so spo-
ročili iz kliničnega centra. 
Tako so ugotovili, da sode-
lovanje med zaposlenimi ni 
bilo optimalno in da služba 
ni imela neposredno delujo-
čega vodje, ki bi lahko orga-
niziral, nadziral in povezo-
val zaposlene. Tudi 24-urni 
nadzor nad zahtevnejšimi 
bolniki ni bil optimalen.

Od danes poostren 
nadzor na južni meji

Danes se bo na šengen-
skih mejah Evropske unije, 
torej tudi na mejnih preho-
dih s Hrvaško, začel izvaja-
ti poostren nadzor vseh po-
tnikov oz. sistematično pre-
verjanje vseh oseb, zato lah-
ko pričakujete, da se bo čas 
prehoda za prestop meje po-
daljšal oz. bo občasno priha-
jalo do zastojev. Po besedah 
Marjana Fanka, generalne-
ga direktorja policije, za za-
stoje ne bodo krivi slovenski 
mejni policisti, temveč nova 
evropska pravila, ki so bila 
sprejeta zaradi spremenje-
nih varnostnih razmer v sve-
tu. Policija se bo trudila, da 
bodo kolone čim krajše, in 
obveščala javnost o obreme-
njenosti prehodov, je zatr-
dil. Doslej se je sistematičen 
nadzor oz. dosledno prever-
janje dokumentov izvajalo le 
za državljane nečlanic EU, 
zdaj pa se bo tudi za državlja-
ne članic. Ker je slednjih za 
približno štirikrat več, bo za 
tolikokrat verjetno tudi več 
dela policistov in čakanja na 
mejah. Namen uredbe je za-
gotavljanje varnosti, saj so se 
varnostne razmere v Evropi 
in v svetu v zadnjem desetle-
tju bistveno spremenile, je 
pojasnil Fank in dodal, da so 
v Sloveniji v zadnje pol leta 
odkrili med 40 in 50 oseb, ki 
so imele povezave s teroriz-
mom, še vedno pa prihaja do 
nezakonitih prehodov meje. 

Zamenjava v Mercatorju
Toni Balažič, dosedanji predsednik uprave Mercatorja, ki je del potapljajočega se hrvaškega koncerna 
Agrokor, je v sredo vodenje trgovske družbe prepustil Tomislavu Čizmiću.

Toni Balažič se je po petih letih vodenja Mercatorja odločil 
za predčasni odhod s položaja predsednika uprave. 

Na pediatrični kliniki že odpravljajo neurejene razmere na 
oddelku za kardiologijo (slika je simbolična). / Foto: arhiv GG

Od danes naprej bodo na meji s Hrvaško dosledno 
preverjali tudi dokumente državljanov članic Evropske 
unije. / Foto: Gorazd Kavčič

Najbolj daljnovidna mi-
sel Winstona Churchilla je 
bila: »Fašisti prihodnosti 
bodo sami sebe imenovali 
antifašisti!«

Prave levičarje prepozna-
mo po: patološkem laganju, 
nagnjenosti k nasilju in vsi-
ljevanju svojih ideoloških laži 
drugim za vsako ceno. Vsilje-
vanje svoje ideologije drugim 
tudi za ceno nasilja je bistvo 
fašizma. Zato zlepa nič ne 
spravi levičarjev tako ob živce 
kot zgoraj napisani, že oko-
li 70 let star Churchillov sta-
vek. Ker razgalja uničevalno 
fašistično bistvo modernih 
levičarjev. Ker pove tisto naj-
hujše, česar noben levičar ne 
prenese – Resnico. Levičarji 
bi v besu porabili ure za pre-
piranje o tem, kdo je ta stavek 
prvi zapisal, ker bistva sporo-
čila tega stavka in s tem resni-
ce ne morejo zanikati …

Evropa je bolna. Virus le-
vega fašizma je okužil njene 
institucije in od Soroša pla-
čevani levičarski politiki in 
mediji so v podpiranju ra-
dikalnega islama, in s tem 
v uničevanju varnosti, bla-
ginje in civilizacije, vse bolj 
agresivni. Nasilni levičarski 
fašisti sami sebe imenujejo 
Antifa(šisti). Kot dokončna 
potrditev misli Nobelovca 
V. Havla: »Laž je nesmrtna 
duša levičarjev!« Nacizem 
in socializem (komunizem) 
sta oba utemeljena na Karlu 
Marxu, ki je prvi zahteval ge-
nocid – holokavst …

Antifa je v zadnjem ob-
dobju razbijala po Pari-
zu, Berlinu, Hamburgu … 
V mnogih mestih je Anti-
fa napadala ljudi in njiho-
vo lastnino kar skupaj z ile-
galnimi migranti s področ-
ja radikalnega islama. Na 

severu Nemčije so v več ve-
likih mestih rdeči fašisti An-
tife pomagali okupirati radi-
kalnim islamistom cele četr-
ti … Levičarji bodo pač pro-
dali za oblast tudi lasten na-
rod in varnost ljudi, samo da 
uničijo vse, kar je utemelje-
no na krščanskem izročilu 
in varovanju človekovih pra-
vic. Najnovejša žrtev levičar-
skih huliganskih razbijačev 
je bil Neapelj v Italiji. Ta pri-
mer je tipičen za poročanje 
soroševcev v Sloveniji.

Nobena osrednja medij-
ska hiša vam ni povedala, da 
so rdeči fašisti Antife vandal-
sko razbijali po Neaplju in 
da je bilo pri tem hudo ranje-
no kar 28 policistov. Izvedeli 
ste lahko samo, da je »zaradi 
obiska nekega desnega poli-
tika« v Neaplju prišlo do »od-
ločnih demonstracij«. Mi-
ren obisk nekega politika po 

Antifa logiki osrednjih slo-
venskih medijev že upravi-
čuje skrajno nasilje …?? Od 
soroševega kapitala podkup-
ljeni mediji zavajajo javnost 
skladno z Murphyjevim za-
konom, ki pravi: »Dovolj ve-
likokrat ponovljena laž pos-
tane resnica!« 

Islamistični skrajneži in 
levičarji sodelujejo vse bolj 
odkrito. Svetovne pohode 
feministk proti Trumpu je 
vodila ženska, ki je dokaza-
no povezana z organizaci-
jami skrajnega islama in je 
bila celo že obsojena za te-
roristična dejanja …! Tra-
gikomičnost bebavih pri-
zorov tistih LGBTQ-aktivi-
stov, ki so na teh shodih no-
sili napise »Radikalni islam 
in geji skupaj!«, pa je bila 
v luči metanja gejev s stol-
pnic, obešanja in kamenja-
nja po islamskih državah 

res pravi presežek levičar-
ske neumnosti.

Virus levičarske norosti v 
povezavi z radikalnim isla-
mom postaja svetovna epi-
demija in tudi Slovenija žal 
ni imuna. Na Kotnikovi v 
Ljubljani ste že videli zakrin-
kane prve odrede slovenskih 
rdečih fašistov Antifa, za ka-
terimi so stali Milan Kučan, 
Tanja Fajon in nekateri po-
slanci levih strank. Žalostno 
je, da so nasledniki tistih, 
ki so po drugi svetovni voj-
ni pomorili desettisoče Slo-
vencev, očitno za tujce spet 
pripravljeni dvigniti roko 
nad svoj lastni narod. Levi-
čarji so zaman izzivali nasi-
lje, saj so proti njim stale sta-
rejše gospe s slovensko zas-
tavo in kulturniki, ki so brali 
Zdravljico. Ker je Antifa laž, 
je bil to pravi trenutek domo-
ljubne Resnice za Slovenijo.

Laž, imenovana Antifa
Branko Grims, SDS
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Lužiške zgodbe Karla Vouka
Veliko ljudi iz Koroške in 

Slovenije se je v torek po-
poldne zbralo v Narodnem 
muzeju na Metelkovi v Lju-
bljani na odprtju 15. Koro-
ških kulturnih dni v Lju-
bljani. Njihov častni pokro-
vitelj je predsednik sloven-
ske vlade dr. Miro Cerar. O 
njihovem pomenu, priredi-
tve bodo trajale do 25. apri-
la, so z izbranimi besedami 
govorili direktorica Naro-
dnega muzeja Barbara Rav-
nik, predsednik Društva slo-
vensko-avstrijskega prija-
teljstva Lovro Sodja, avstrij-
ska veleposlanica v Sloveni-
ji Sigrid Berka in slovenski 
minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Gorazd 
Žmavc. Govorci so poudar-
jali pomen predstavljanja 
bogate in razvejane kulturne 
dejavnosti Slovencev na Ko-
roškem v Sloveniji, pomen 

sodelovanja in dialoga med 
državama, ki je koristnejši 
kot prepir v medijih, kar se 
kaže v zadnjih razpravah o 
novi koroški deželni ustavi. 

Osrednji dogodek torko-
vega začetka Koroških kul-
turnih dni je bilo odprtje 
razstave koroškega sloven-
skega slikarja in arhitek-
ta Karla Vouka. Njegov rod 
izvira iz Dobrle vasi, sedaj 
pa živi v Rinkolah/Rinkola-
chu pri Pliberku. Pod naslo-
vom Lužiški cikli umetnik 

Karl Vouk v fotografiji in 
risbi razgrinja pred gledal-
ca tragično zgodbo Lužiških 
Srbov, umirajoče narodne 
manjšine v nemških zveznih 
deželah Brandenburg in Sa-
ška, katerih ustavi ji jamčita 
številne pravice. Realnost je 
drugačna, kruta. Karl je že 
v mladosti zvedel za težave 
Lužiških Srbov. Njegov oče 
je prijateljeval z Lužičani 
in ti so med obiskom Koro-
ške povedali marsikaj. Leta 
2014 in 2015 je Karl Lužice 

tudi sam obiskal in videl iz-
ginjanje pokrajine, vasi in 
odseljevanje ljudi. Dnevne 
rudarske kope zaliva voda, 
vasi in cerkve se pogrezajo, 
umazani potoki ne doseže-
jo morja, ljudje se izseljuje-
jo. S tem se izgubljata kultu-
ra in tradicija, ni več bajk in 
sanj. Se zavedamo, da se to 
lahko zgodi tudi Slovencem 
v zamejstvu, na Koroškem, 
v Reziji pa še marsikje, se je 

vprašala Nataša Stergar, ki 
je predstavila umetnika Vo-
uka in njegova dela. Razsta-
va v Narodnem muzeju ima 
dva dela. Oba se imenujeta 
po lužiških rekah: Satkuli in 
Schwarzwasser/Čornica. Z 
obema umirajočima in uma-
zanima rekama je povezano 
vprašanje, kakšna je teža na-
čel, ki so zapisana v ustavah, 
in kakšen je odnos večinskih 
narodov do manjšin. 

Koroški kulturni dnevi so se nadaljevali včeraj s 
predstavitvijo šestih novih publikacij, ki so jih izdali 
na Koroškem, jutri ob 10. uri pa bo v Mini teatru 
v Ljubljani lutkovna predstava Knjiga o džungli. V 
sredo, 12. aprila, ob 19. uri bo v Cankarjevem domu 
v Ljubljani koncert z naslovom Koroška pesem preko 
meja. Peli bodo Kvintet bratov Smrtnik, Slovenski 
oktet in mešani pevski zbor Danica iz Št. Primoža.

Brata Vouk: Karl (desno) se z umetnostjo bori za pravice 
manjšin, Rudi, odvetnik v Celovcu, pa brani njihove pravice 
na sodišču.

Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Kam po brexitu?

Je EU nekaj dobrega ali 
ne? »EU je najboljše, kar 
se je Evropi zgodilo v nje-
ni celotni zgodovini. EU ni 
zaključena zgodba: je pro-
ces, ki ima svoje vzpone in 
padce. V institucijah EU 
smo imeli sposobne biro-
krate in vizionarske politi-
ke, a tudi nesposobne biro-
krate in pragmatične politi-
ke. Zadnji so dandanes v ve-
čini, zato je do razvoja evrop-
skega integracijskega proce-
sa, še posebej v času svetov-
ne gospodarske, politične in 
moralne krize, treba biti iz-
razito kritičen. Treba je opo-
zarjati na specifičnost med-
narodnih odnosov v Evropi, 
ki lahko preživi le, če akter-
ji delujejo povezano. Izsto-
pati iz te integracije ali celo 
dovoliti njen razpad ni zma-
govalen scenarij niti za eno 
evropsko državo.« Kaj za EU 
pomeni brexit? »Brexit v res-
nici odpira več vprašanj, kot 
jih zapira. To je ta širša sli-
ka, o kateri govorim. Tisti, ki 
so spodbujali brexit, so ime-
li pred očmi zelo ozke inte-
rese, v bistvu zreducirane 
na priseljence in od britan-
skih evroskeptičnih medijev 
odlično skonstruirano sov-
raštvo do EU (tudi na podla-
gi laži, napačnih podatkov) 
ter sovraštvo do Evropskega 

sodišča za človekove pravice 
… Tega, o tem sem prepri-
čan, mnogi britanski volivci, 
ki so takrat odšli na volišča, 
še danes ne razumejo. So se 
pa zato odrekli vsem finanč-
nim podporam EU, visoko-
šolske in raziskovalne insti-
tucije so odrezali od zanje 
in za evropske kolege vital-
nega sodelovanja na podro-
čju znanosti. Nigel Farage, 
ki je odkrito lagal britanski 
javnosti, da bo ta ob brexitu 
dobila nazaj 350 milijonov 
funtov tedensko, hkrati pa 
po BBC-ju razlagal, da so za 
izhod glasovali 'dostojni dr-
žavljani', žal za svoje ravna-
nje in laganje ni pristal tam, 
kjer mu je mesto: v zaporu. 
Namesto tega še vedno re-
dno vleče plačo v Evropskem 
parlamentu. In ob vsem tem 
škotskega referenduma pa 
želje Ircev po združitvi sploh 
še nisem načel! Prav never-
jetno, res, kaj britanski in 
ne nazadnje evropski javno-
sti uspe pogoltniti.« Je VB 
zdaj »sovražnik« EU? »Veli-
ka Britanija ni zunanji sov-
ražnik. Njen pomen je ogro-
men za EU, ne samo v go-
spodarskem, tudi v politič-
nem smislu. Kadar koli se 
je Velika Britanija umaknila 
iz Evrope, so bile v Evropi te-
žave. Velika Britanija mora 
sprejeti, da bo cena za izhod 
iz EU ogromna. Toda EU in 
Velika Britanija potrebujeta 
druga drugo, saj ju družijo 

številni problemi, kjer bo 
treba iskati skupne rešitve. 
In ne nazadnje, Velika Bri-
tanija ostaja članica zveze 
Nato – torej lahko države čla-
nice EU, ki so članice zveze 
Nato, računajo na njeno po-
moč, če bi bilo treba. A kot 
rečeno, medsebojna poveza-
nost ne more biti žrtev 'po-
gajanj' …« Kako pa komenti-
ra Junckerjevih pet scenari-
jev? »Osebno menim, da je 
predložitev teh petih scena-
rijev v resnici poraz Komisi-
je in njenega predsednika. 
To niso scenariji, to je ugi-
banje. Bela knjiga o tako ob-
čutljivem vprašanju, kot je 
prihodnost evropske inte-
gracije, naj bi ponudila eno 
vizijo, eno pot naprej. Morda 
je spet čas za kakšno evrop-
sko konvencijo ali skupino 
modrecev, da opravi ta raz-
mislek. Ta skupina bi seve-
da morala nujno odražati 
koncentracijo modrosti in 
izkušenj na podlagi razno-
likosti spolov, starosti, drža-
vljanstev in še česa, kar bi od-
sevalo pestrost družbe, ki jo 
EU zajema.« Tako nam ak-
tualne zadeve EU razloži dr. 
Zlatko Šabič, predavatelj na 
FDV. (Vir: MMC RTV SLO)

Novi srbski vodja

»Pravo vprašanje je, za-
kaj imajo Srbi radi vod-
je? Od Miloša Obrenovića 
do Josipa Broza - Tita, prek 

Miloševića, Tadića do Vu-
čića. Morda bi na kaj takega 
bolje odgovoril kakšen zgo-
dovinar. Ja, Srbi imajo radi 
vodje. Ne želim nikogar uža-
liti, a Srbi morajo odrasti in 
dozoreti. Dojeti morajo, da 
morajo svojo usodo vzeti v 
svoje roke. Pri nas je še ved-
no miselnost, da me bo drža-
va zaposlila, mi dala stanova-
nje, me poslala v pokoj, pos-
krbela bo za službe mojih 
otrok. Če pogledate to vpra-
šanje, je proti Vučiću veli-
ko odpora, ko govori o tem, 
da morajo ljudje vzeti svoje 
življenje v svoje roke. To de-
luje pri mladih generacijah, 
ki počnejo vse po svoje. To v 
Srbijo prihaja počasi. A ves-
te sami, ključen je trenutek, 
ko imate pred seboj volilni 
listič. Takrat se vprašate, ali 
imate razlog, da glasujete za 
spremembe. V tem trenutku 
večina Srbov misli, da spre-
memb ne potrebujemo, da 
naj ostane Vučić …« Tako je 
srbski novinar Jakša Ščekić 
že pred volitvami predsedni-
ka Srbije razložil, zakaj bo na 
njih že v prvem krogu zma-
gal Aleksandar Vučić (1970).

Smeh kot orožje

»Človeštvo ima samo eno 
zares učinkovito orožje, in 
sicer smeh,« je rekel Mark 
Twain (1835–1910). Kaj pa bi 
na to porekel novi ameriški 
predsednik?

Kako je z EU?
Evropska unija (EU) je 25. marca dopolnila 60 let. Nastala je kot pogodbena tvorba in ob obletnici 
podpisa rimske pogodbe so se v Rimu zbrali njeni voditelji. Mi pa se sprašujemo, kako jim/nam kaže.

Londonski City je eno od središč svetovne finančne 
industrije, po brexitu bo gotovo na slabšem. / Foto: Wikipedija

Dosedanji srbski predsednik Tomislav Nikolić, nekdanji 
newyorški župan Rudy Giuliani in novoizvoljeni predsednik 
Aleksandar Vučić, Beograd, 20. 4. 2012 / Foto: Wikipedija

Duh pisatelja Marka Twaina jamči, da Amerika tudi pod 
Trumpom ne bo izgubila smisla za humor. / Foto: Wikipedija
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Peko in Planika sta bila ve-
liko večja od Alpine, a ju ni 
več. Razlogov je več, eden od 
njih je gotovo visoko stopnja 
povezanosti, skoraj identifi-
kacije kraja s svojo osrednjo 
gospodarsko tvorbo oziro-
ma le-te s svojim krajem. Al-
pino so ustvarili žirovski če-
vljarji ob pomoči takratne 
države, pozneje je postala 
tako velika in močna, da je 
dajala ton vsemu življenju 
v kraju. Žiri so bile najprej 
več od Alpine, a pozneje je 
ta postala več od Žirov. Ži-
rovci imajo v svoji himni za-
pisano, da so »na koncu sve-
ta«. Alpina pa je šla v svet in 
je še danes globalna blagov-
na znamka, v čevljih za smu-
čarski tek med najbolj pre-
poznavnimi na svetu. 

Alpina preživela,  
Peko in Planika ne

Razmišljajmo še naprej. 
Zakaj je Alpina preživela, 
Peko in Planika pa ne? Moj 
odgovor: zato, ker je zače-
la še pravočasno izvažati na 
svetovne trge pod svojo bla-
govno znamko, in zato, ker 
je še pravočasno globalizi-
rala tudi svojo proizvodnjo. 
Peko je najbolj prizadelo 
dejstvo, da je imel svoje pro-
izvodne obrate tudi v dru-
gih republikah Jugoslavije, 
te je ob razpadu skupne dr-
žave izgubil in od te izgube 
si ni nikoli zares opomogel. 

Bil je preveč jugoslovanski 
in premalo svetoven. Alpi-
na se je že v zadnjem dese-
tletju Jugoslavije osredotoči-
la na izvoz in na proizvodnjo 
pod svojo blagovno znamko, 
zlasti v smučarski obutvi. 
Bila je eden od sponzorjev 
ZOI v Sarajevu 1984, tam se 
je oglasno pojavljala na vseh 
olimpijskih prizoriščih, tja je 
pripeljala svoje tuje partner-
je in navezala stike še z no-
vimi. Že dve leti pozneje je 
dočakala prvi zmagi v smu-
čarski formuli ena – v svetov-
nem pokalu (Grega Benedik 
in Veronika Šarec). Za uve-
ljavitev pod lastno blagovno 
znamko je najbolj zaslužen 
tedanji direktor Tomaž Ko-
šir, njen prodor v alpskem 
smučanju pa je vodil Janez 
Šmitek. Pozneje je v smu-
čarskih čevljih, ki jih sicer še 
izdeluje, Alpina za svetovno 
konkurenco zaostala, zato 
pa se je tem bolj uveljavila 
v »tekačih«, čevljih za smu-
čarski tek. Na ZOI v Sočiju 
2014 so tekači raznih naro-
dov v njenih čevljih osvojili 
kar 36 medalj! Njen najbolj 
prepoznavi slovenski obraz 
v smučarskem teku pa je go-
tovo Petra Majdič, tudi go-
stja te Preje. Njen olimpijski 
boj, ko se ni borila le s tek-
micami, ampak tudi s samo 
seboj – z bolečinami po hu-
dem padcu v jamo ob pro-
gi –, je zgled posebne vrste. 
Tudi v Muzeju Žiri smo po-
nosni, da kot posebno trofejo 

hranimo ravno tisti par čev-
ljev z njenim podpisom, ki 
ga je takrat nosila.

Kaj pa Planika? Pravijo, 
da se je preveč navezala na 
Adidas in njegovo blagov-
no znamko. Ko je Adidas na 
svetovnem jugu našel še ce-
nejše proizvajalce, je Plani-
ko zapustil, sama pa je osta-
la brez dovolj prepoznavnih 
izdelkov. Koliko pa je sploh 
bilo v Jugoslaviji in Slove-
niji podjetij, ki so se s svojo 
lastno blagovno znamko uve-
ljavila tudi zunaj tedanjih dr-
žavnih meja, na svetovnih tr-
gih? Alpina, Elan, Gorenje, 
Krka … (če jih navedem po 
abecedi). Danes so v Sloveni-
ji najbolj cenjena podjetja, ki 
proizvajajo dele (»kose«), ki 
jih potem kupci vgrajujejo v 
prestižne izdelke svetovnih 
znamk, zlasti avtomobilskih. 
Vendar ta slovenska podje-
tja v svetu poimensko sploh 
niso poznana, razen pri svo-
jih kupcih. Uveljaviti se na 
svetovnih trgih, tudi v malo-
prodaji, s končnimi izdelki 
pod lastno blagovno znam-
ko (bela tehnika, čevlji, smu-
čke, zdravila …), je pač nekaj 
več. – Kar se primerjave s Pla-
niko tiče, je treba seveda do-
dati še sociokulturno dimen-
zijo. Če bi bila Alpina v Kra-
nju, in ne v Žireh, tudi nje že 
zdavnaj ne bi bilo. V Kranju 
in drugih večjih mestih je več 
izbire in možnosti, slabo pla-
čani čevljarji bi si našli bolje 
plačana dela. V Žireh, ki so 

nekoliko še vedno »na kon-
cu sveta«, čeprav z Alpino po 
vsem svetu, pa so še vedno 
pripravljeni delati tudi za ne-
koliko manjši denar …

Med najbolj obiskanimi 
Prejami

Preja o Alpini je bila med 
najbolj obiskanimi. Po mo-
jem vedenju je bila doslej 
najbolj obiskana Glasova 
preja 118 – z Mileno Miklav-
čič v Cineplexxu Kranj, 24. 
septembra 2015, bilo nas je 
vsaj 220. Več kot dvesto (213) 
pa tudi na tej, o Alpini v Ži-
reh. Na Preji z Mileno seve-
da ni šlo za žirovske, ampak 
bolj za »tiste reči«, za temo, 
ki je univerzalna – seks. Ta 
se tiče vseh, povsod in ob vsa-
kem času. Preja z Mileno bi 
bila zato povsod dobro obi-
skana, v Žireh morda manj 
kot v drugih krajih. Nekateri 
Žirovci so namreč nanjo kar 
malo jezni, ker na »tak« (pre-
več neposreden) način piše o 
»tistih« rečeh. Preja o Alpini 
pa je bila tako dobro obiska-
na zato, ker je bila ravno v Ži-
reh (glej naslovno enačbo). 
Če bi o Alpini predli v Kranju 
ali na Jesenicah (bog ne daj 
v Tržiču), bi bila lahko Pre-
ja kar v Alpininih trgovinah v 
teh mestih, gostov bi bilo pa 
le malo več, kot je sedežev za 
pomerjanje čevljev … Visok 
obisk so imele tudi druge 
Preje (stota – predsedniška, 
na Brdu pri Kranju, s pisate-
ljem Borisom Pahorjem na 

Gimnaziji Kranj, z bratoma 
Podobnik na Bregu ob Savi, z 
nadškofom Šuštarjem v Rib-
nem pri Bledu …), a kolikor 
vem, ni nobena dosegla 200 
udeležencev. Število sicer ni 
edino merilo za uspeh Preje, 
nekaj pa le pove.

Ne nazadnje: je kaj slabe-
ga, če se neki kraj identifici-
ra s svojo osrednjo gospodar-
sko družbo? Ali ta s krajem, 
v katerem je njeno središče. 
Alpina je globalna skupina, 
ki v svojih proizvodnih in tr-
govskih podjetjih po svetu še 
vedno zaposluje okrog 1500 
ljudi (leta 1986 jih je skoraj 
2000). V Žireh že manj kot 
400 (1986 več kot 1100). V 
tem članku nič ne pišem o 
tragediji, ki se je Alpini zgo-
dila po tajkunskem prevze-
mu 2006 in jo je skoraj uniči-
la, trajala je vse do protestov, 
ki so svoj vrhunec dosegli 
2. marca 2016 na ljudskem 
zborovanju pred tovarno. Iz-
raz protesta proti poskusu 
njenega razdejanja je tudi 
knjiga Atentat na Alpino. O 
tem bo še beseda, kaže, da 
bodo ti nečedni posli že letos 
dočakali svoj razplet. Kot lah-
ko preberete v poročilu o tej 
Preji, Alpina kljubuje, s svo-
jim središčem je še vedno v 
Žireh, sicer pa po vsem sve-
tu. Alpina je več od Žirov, Žiri 
so več od Alpine. Časi se spre-
minjajo in enačbe z njimi.

(Vir: Atentat na Alpino, zbornik, 
uredil Miha Naglič, Ljubljana- 
Žiri, 2016)

Alpina so Žiri, Žiri so Alpina
Alpina so Žiri, Žiri so Alpina – to je osrednja žirovska enačba druge polovice 20. stoletja. V 21. stoletju ne velja več (v tolikšni 
meri), a na Glasovi preji pred 70-letnico Alpine se je pokazalo, da ni pozabljena …

Gostje Glasove preje o Alpini: nekdanji direktor Bojan Starman, smučarska tekačica Petra Majdič in sedanji direktor Bojan Gantar /Foto: Primož Pičulin

Peko in Planika 
sta bila veliko 
večja od Alpine, 
a ju ni več. 
Razlogov je 
več, eden od 
njih je gotovo 
visoko stopnja 
povezanosti, 
skoraj 
identifikacije 
kraja s svojo 
osrednjo 
gospodarsko 
tvorbo oziroma 
le-te s svojim 
krajem.
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Mateja Rant

Čevljarstvo pa ima v Žireh 
še precej daljšo tradicijo, saj 
kot je bilo razvidno iz filma, 
ki so ga predvajali kot uvod 
v Glasovo prejo, so domači 
čevljarski mojstri znameni-
te žirovske čevlje že sredi 19. 
stoletja začeli prodajati tudi 
zunaj svojega kraja. V Žireh 
so delovale številne domače 
delavnice, ki so se v tridesetih 
letih 20. stoletja začele pove-
zovati v čevljarske zadruge. 
Prav iz zadruge Čevljarna 
Žiri se je razvila tudi tovarna 
Alpina, ki letos praznuje se-
demdesetletnico. Po tajkun-
skem prevzemu v letu 2006 
je bilo podjetje že skoraj na 
robu propada, a mu z novim 
vodstvom zdaj vendarle kaže 
nekoliko bolje. O Alpini so 
na Glasovi preji spregovori-
li smučarska tekačica Petra 
Majdič ter nekdanji in seda-
nji direktor Bojan Starman 
in Bojan Gantar.

Rdeče kot ogenj pod 
nogami

Dame imajo prednost in 
tako je publicist Miha Nag-
lič besedo najprej prepustil 
Petri Majdič, ki se je ob tem 
spomnila svojih prvih teka-
ških čevljev rumeno-vijolične 
barve. »Očitno so imeli zame 
res velik pomen, če sem si za-
pomnila celo barvo,« se je po-
smejala in dodala, da se veči-
na najbrž ne zaveda, koliko 
mrzlih zimskih popoldnevov 
je s pokojnim Lojzetom Obla-
kom preživela na Pokljuki ob 
testih novih tekaških čevljev. 
»Alpinini čevlji so bili res zelo 
napredni, vedno pred konku-
renco,« je poudarila in doda-
la, da jim je vedno ostala zves-
ta, čeprav so jo mnogi prosili 
in vabili, nekateri pa celo zah-
tevali, naj izbere njihove te-
kaške čevlje. »Alpinini teka-
ški čevlji bodo vedno s poseb-
nimi črkami zapisani v mo-
jem spominu in karieri.« To 
ji je pomagalo navezati tudi 
poseben stik z zaposlenimi 
v Alpini, ki so jo vedno to-
plo in z navdušenjem spreje-
li. »Čevlji, s katerimi sem tek-
movala, so šli skozi mnogo 
rok, kar nas je miselno pove-
zovalo. Ko sem tekla in se je 
svetilo rdeče pod nogami, so 
vsi čutili, da to ni ogenj, am-
pak Alpina, in so bili ponos-
ni, ker so vedeli, da so te če-
vlje izdelali oni.« In ne glede 
na to, kakšne so bile proizvo-
dne hale, so bili izdelki ved-
no vrhunski, je prepričana 
Petra Majdič. V žirovskem 
muzeju hranijo tekaški če-
velj z njenim podpisom, in 

kot je zaupala obiskovalcem 
Preje, je to prav tisti, v katerih 
je padla na olimpijskih igrah 
v Vancouvru. »Vsi so kasne-
je želeli te čevlje, dres, štar-
tno številko, palice ... Večina 
tega je še vedno pri meni, če-
vlje pa sem podarila Alpini.« 
Z žalostjo je zato spremlja-
la propadanje Alpine v zad-
njih letih, je priznala. »Alpi-
na je v Skandinaviji tako zna-
na in priznana, da so številni 
Norvežani prepričani, da gre 
pravzaprav za norveško bla-
govno znamko.«

Izvedli obsežno 
prestrukturiranje

V enem od najtežjih ob-
dobij je Alpino vodil Bojan 
Starman, ki je bil z Alpino 
povezan že kot njen štipen-
dist, leta 1974 pa se je v Alpi-
ni tudi zaposlil. »Delal sem 

v različnih oddelkih in kot 
vesten učenec sem se veliko 
naučil, zato sem leta 1988, 
ko so me imenovali za di-
rektorja, vedel, kaj moram 
narediti.« S svojimi izkuš-
njami in ekipo, ki jo je zbral 
okoli sebe, so se skupaj loti-
li obsežne preobrazbe pod-
jetja, sicer po njegovih be-
sedah ne bi mogli preživeti. 
»Podjetje je bilo globoko za-
dolženo, sledil je še razpad 
Jugoslavije. Izgubili smo 
veliko premoženja in dono-
sne vzhodne trge,« je razlo-
žil in to ponazoril z beseda-
mi, da so z izvozom enega 
para čevljev v Rusijo zasluži-
li en evro na minuto, v Ame-
riko pa zgolj deset centov. 
Znašli so se pred dilemo, 
kako naprej, in odgovor je 
bil po njegovem jasen – po-
ceniti proizvodnjo, da bi bili 
spet konkurenčni, izgubo 

na donosnih vzhodnih trgih 
pa nadomestiti s povečanim 
izvozom na zahod. »Alpini 
tako zaradi razpada Jugosla-
vije ni bilo treba odpustiti 
nobenega delavca, a po no-
vem je bilo treba prodati pet 
parov čevljev, da smo zaslu-
žili toliko kot prej z enim.« 
Zato so povečevali produk-
tivnost in zmanjševali stro-
ške. »Prej smo izdelovali tri 
do štiri pare čevljev na za-
poslenega, z zviševanjem 
produktivnosti pa v nekaj 
letih devet do deset parov na 
zaposlenega. Vsi ti ukrepi 
so nas rešili in ne samo, da 
smo preživeli, ampak smo 
verjetno edini v tem obdob-
ju celo zmanjšali zadolži-
tev.« Na zunaj se tega niti ni 
občutilo, je pojasnil, saj od-
puščanj ni bilo, plače pa si-
cer res niso bile visoke, a so 
jih redno izplačevali.

Sočasno je potekalo tudi 
lastninsko preoblikova-
nje podjetja. A z načinom, 
kako se to izvedli, se Star-
man ni strinjal, zato je mo-
ral zapustiti podjetje. »S cer-
tifikati so imeli delavci v las-
ti šestdeset odstotkov podje-
tja. A ker niso vedeli, kaj bi s 
tem, so jih prodajali za pre-
nizko vrednost,« je spomnil 
in dodal, da je zato leta 1994 
delavce opozoril, kako je z 
lastninjenjem, in jih pozval, 
naj ne prodajajo delnic, da bi 
podjetje obdržali v lasti zapo-
slenih. »Pojasnil sem jim, da 
bo tisti, ki bo prepoceni pri-
šel do podjetja, tako tudi rav-
nal z njim.« Takrat je moral 
zato iz Alpine, zaposleni pa 
so nadaljevali s prodajo. Sle-
dilo je izčrpavanje podjetja, 
saj so novi lastniki iz podje-
tja samo pobirali denar, nič 
pa niso vlagali. »Lani so de-
lavci vendarle sprevideli, da 
so na napačni poti.« Sledil 
je upor zaposlenih, ki so ga 
podprli tudi številni Žirovci. 
»Že takrat sem povedal, da v 
primeru, da bi se nadaljevala 
politika takratnega vodstva, 
podjetje ne bi obstalo več kot 
eno leto. Če svetovalci ne bi 
odšli iz Žirov, ne bi danes se-
deli tukaj in se pogovarjali 
o Alpini.« Zato ga veseli, da 
so za vodjo dobili domačina. 
»Veliko je še težav, a razvoj 
gre v pravi smeri; rezultati se 
izboljšujejo, tekoče poslova-
nje je pozitivno,« z optimiz-
mom gleda na sedanje poslo-
vanje Alpine. Ob tem pa opo-
zarja, da bo denar poleg v vra-
čanja dolgov treba usmeriti 
tudi v razvoj. »Le tako bomo 
lahko še naprej ponosni na 
tovarno in njene izdelke,« je 
končal Starman.

Alpina ima ogromen 
potencial

S Starmanom se strinja 
tudi sedanji direktor Bojan 
Gantar. »Bankam sem po-
skušal razložiti, da bi Alpina 
po nekem mukotrpnem sce-
nariju sicer lahko odplačala 
posojila, a ne vem, če je smi-
sel v tem, da plačujemo priva-
tizacijska posojila. Morajo ra-
zumeti, da ima Alpina enor-
men potencial za razvoj, a bo 
treba sredstva usmeriti tudi v 
razvoj, oglaševanje ter nalož-
be v nove tehnologije.« Letos 
tako načrtujejo za dva milijo-
na evrov novih vlaganj. Kot 
pravi, pa danes Alpina že če-
trtič kupuje samo sebe, in se 
ob tem sprašuje, katero veliko 
globalno podjetje je sposobno 
sebe štirikrat plačati. In zakaj 
pravi, da štirikrat? Kot prvo, 
je poudaril Gantar, so Žirovci 
sami zgradili to podjetje. Leta 
2006 so prišli v podjetje taj-
kuni in ga kupili z denarjem 
od podjetja. Njihove dolgove 
so znova plačevali zaposleni. 
Tretjič so to storili, ko so mo-
rale banke zaradi neposreče-
nega lastninjenja Alpino do-
kapitalizirati. »To smo pla-
čali vsi davkoplačevalci, tudi 
zaposleni v Alpini.« S pre-
nosom terjatev bank na sla-
bo banko pa Alpina že četrtič 
plačuje privatizacijska poso-
jila, je razložil Gantar in do-
dal, da danes, ko menjajo 35 
let stare stroje, ugotavljajo, da 
od večmilijonskih posojil, ki 
so jih dobili za nečedne posle 
v času lastninjenja, podjetju 
ni ostalo nič. 

Kljub temu z optimizmom 
gleda v prihodnost. »Ponovno 
se ukvarjamo s čevlji in z ljud-
mi,« je poudaril Gantar in do-
dal, da se poslovanje izboljšu-
je; letos jim je za milijon evrov 
uspelo znižati stroške in do-
seči desetodstotno rast proda-
je. »Preteklo leto je bilo tudi 
leto čiščenja bilanc in sana-
cije starih zalog, da bomo le-
tos pokazali, kako Alpina de-
jansko lahko posluje,« je še 
dejal Gantar, ki napovedu-
je, da bodo dosegli plane, za 
katere so se zavezali v sredini 
lanskega leta. Na vprašanje, 
kako kaže Alpini v prihodnje, 
ki jo verjetno slej ko prej zno-
va čaka prodaja, pa je Gantar 
odgovoril, da sedanji lastnik, 
to je Družba za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB), ni 
slab lastnik in Alpino podpi-
ra v v procesu prestrukturi-
ranja. Zato meni, da bo Alpi-
na še nekaj časa v lasti DUTB, 
ob iskanju novega lastnika pa 
se mu zdi pomembno, da Al-
pina ostane v »pametnih slo-
venskih rokah«. 

Še naprej ponosni na Alpino
Glasova preja je pretekli četrtek gostovala v Žireh, saj je bila posvečena jubileju žirovskega podjetja Alpina. Dne 30. aprila bo namreč minilo natanko 
sedemdeset let od ustanovitve Tovarne športnih čevljev, ki so jo štiri leta kasneje preimenovali v Alpino. 

Glasova preja o Alpini je skoraj do zadnjega kotička napolnila dvorano kina v Žireh. / Foto: Primož Pičulin

Moški pevski zbor Alpina pod vodstvom Andreja Žaklja je med drugim zapel žirovsko 
himno Oj mi smo pa tam na Žirovskem doma, ki seveda omenja tudi znamenite žirovske 
gojzarje. / Foto: Primož Pičulin
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Kako ste videli svojo igro na 
Tednu Slovenske drame?

»Odlično. Sam si doslej ni-
sem ogledal še nobene druge 
uprizoritve Dogodka v mes-
tu Gogi, so pa tisti, ki so jih že 
videli v različnih izvedbah, 
rekli, da je naša ena najbolj-
ših. To seveda ogreje srce.«

Predstavo ste režirali v Gle-
dališču F. X. Šaldy v Libere-
cu. Kako je sicer z uprizarja-
njem slovenskih dramskih 
besedil na Češkem?

»V Liberec me je povabil 
umetniški vodja tamkajšnje-
ga gledališča, ki je videl eno 
mojih predstav, ki sem jih re-
žiral v Pragi. Izbor besedila je 
prepustil meni, zato sem se 
odločil za slovenskega avtor-
ja. Vedel sem, da obstaja če-
ški prevod Grumove drame 
Dogodek v mestu Gogi iz leta 
1986, ki so ga takrat uprizorili 
študenti. Besedilo sem aktua-
liziral skozi prizmo individu-
alnih problemov posamezni-
ka v kontekstu družbe, njego-
vih socialnih in psiholoških 
travm iz preteklosti. Sloven-
ska dramatika se na Češkem 
tako rekoč ne uprizarja. Ne 
spominjam se, da bi si kdaj 
ogledal kaj 'našega'. Večkrat 
je bilo menda uprizorjeno 
Cankarjevo Pohujšanje v doli-
ni Šentflorjanski, a še to pred 
petdeset in več leti.« 

Če pridete v Kranj, mar reče-
te, da greste domov, glede na 
to, da vsaj že pol življenja ži-
vite v Pragi?

»Vedno sem se doma po-
čutil tukaj v Kranju, kjer so 
starši, brat, nečakinje, lah-
ko pa rečem, da sem doma 
tudi v Pragi, kamor sem pri 
devetnajstih šel študirat lut-
kovno režijo in dramaturgi-
jo na praško Akademijo le-
pih umetnosti. Po študiju 
sem se sicer vrnil v domo-
vino, se vmes izobraževal v 
New Yorku, od leta 1997 pa 
je moj stalni naslov v Pragi.«

Vaša strica Mito in Franek 
sta bila šolana igralca, prav 
tako je igral ded Franc. Ver-
jamete v gledališko-igralski 
gen v družini Trefalt?

»Ne vem, ali je to gen ali 
kaj drugega. Dedek je bil 
tudi profesionalni igralec 
v Prešernovem gledališču, 
dokler ga niso ukinili. Pred 
vojno je bil bankir, po voj-
ni pa se je upokojil kot igra-
lec. Sam sem pravzaprav ve-
sel, da moja starša nista ime-
la nobene povezave z gleda-
liščem, hkrati pa sta mi bila 

vseskozi naklonjena pri 
moji odločitvi, da vstopim v 
svet gledališča. Podpirala sta 
me tako pri študiju kot kas-
neje pri vsem, kar sem na 
svoji umetniški poti počel.«

Kaj vas je po kranjski gimna-
ziji popeljalo v Prago, igral-
sko akademijo imamo na-
mreč tudi doma v Ljubljani?

»Praška akademija je bila 
in je ena najbolj znanih in 
kvalitetnih v tem delu Evro-
pe. Iz Slovenije in nekdanje 
Jugoslavije so se mnogi šola-
li na njej, naj omenim le tri 
velike režiserje, kot so Goran 
Paskaljević, Emir Kusturica 
in Lordan Zafranović. Aka-
demija ima tudi zelo slavno 
lutkovno katedro, ki je v Slo-
veniji ni, jaz pa sem želel štu-
dirati ravno lutkovno režijo. 
Češka mi je bila tudi sicer bli-
zu, saj smo s starši veliko po-
tovali do njihovih prijateljev. 
Zato sem se odločil poskusi-
ti. Kasneje mi je eden nestor-
jev slovenskega lutkarstva 
Edi Majaron pomagal priti do 
štipendije. Ko sem končal šo-
lanje, sem postal prvi diplo-
mirani režiser za lutke in gle-
dališče iz Slovenije.«

Ste angažmaje najprej iskali 
doma v Sloveniji?

»Moja prva režija po 
končanem študiju je bila 
predstava Petnajst v Lutkov-
nem gledališču Ljubljana. 
Kasneje sem učil v Gledali-
ški in lutkovni šoli v Ljublja-
ni, štiri leta bil urednik revi-
je Lutka, bilo je tudi nekaj re-
žij, ob tem pa sem se ves čas 
vračal tudi v Prago. 

Najbrž je bilo zame na za-
četku devetdesetih let še pre-
zgodaj, da bi začel nekje 'na 
polno' delovati. Kot mlad re-
žiser sem se moral še malo, 
kako bi rekel, urediti.« 

Vas nova slovenska država 
ni premamila?

»Naj najprej povem, da 
sem zelo ponosen, da sem 
Slovenec. Vedno rad pouda-
rim, od kod prihajam. Sicer 
pa ljudje sploh ne vedo, da 
sem tujec, saj tekoče govorim 
češko brez tujega naglasa. 

Pravzaprav je bil moj na-
men ob zaključku šolanja, 
da bi na gledališkem, pred-
vsem lutkovnem področju 
vzpostavil povezavo obeh 
držav. Vmes sem kot Ful-
brightov štipendist študiral 
na univerzah NYU in CUNY 
v New Yorku. Tam sem tudi 
režiral in nabiral znanje in 
izkušnje. Zanimalo me je 
ameriško gledališče, čeprav 
ni moj ideal. Gledališče tam 

bolj izhaja iz producent-
ske izkušnje, ne režiserske. 
Slednji ni tisti, ki izbira, kaj 
bo postavil na oder. Napisal 
sem knjigo Osnove lutkov-
ne režije, ki je še vedno edina 
tovrstna pri nas in menda še 
vedno v uporabi. A vendarle, 
v drugi polovici devetdesetih 
let sem v Sloveniji obupal in 
leta 1997 svoj naslov preselil 
v Prago. Tam sem imel ne-
kaj režij, potem pa se je zgo-
dil paradoks, saj sem vstopil 
v televizijske vode in tam de-
loval skoraj petnajst let.«

Najprej na komercialni, po-
tem še na češki nacionalni 
televiziji ste kot režiser, sce-
narist in umetniški direktor 
ustvarili novo celostno po-
dobo in z njo na stotine »jin-
glov«, oglasnih sporočil …, 
kar ni ravno neposredno po-
vezano z lutkami?

»Prav ustvarjalna širina je 
ena velikih kvalitet študija 
lutkarstva na praški akademi-
ji. Pomaga ti razmišljati, ne 
le formalno, kaj je lutkovno 
gledališče, ampak predvsem, 
kaj je njegovo bistvo. Lutkar-
stvo je danes multimedialno, 
kjer se združuje veliko podro-
čij. Bistvena je likovna podo-
ba, pomemben je glas, ker ni-
maš igralca, saj iz njega lah-
ko narediš lutko in obratno. 
Lutkovno gledališče v sebi 
tako združuje različne prvi-
ne, ki jih lahko uporabiš kjer-
koli – tudi pri kreiranju tele-
vizijskih 'jinglov'. Zanje smo 
dobili številne nagrade tudi v 
svetovnem merilu. Bili smo 
predvsem originalni, drugač-
ni in se nismo skušali primer-
jati z drugimi, ki imajo več de-
narja, boljšo tehnologijo, več 
kadra … Pri tem sem sam 
mnogokrat črpal iz lastnih 

izkušenj v lutkarstvu. Tudi 
Čehom vedno znova povem, 
naj izkoristijo tisto, po čemer 
so znani – animirani film, lut-
ke, filmi za otroke. Če bi preš-
tel vse 'jingle' in oglasne kam-
panje, ki so nastali pod mojim 
umetniškim vodstvom, bi jih 
bilo na obeh televizijah zago-
tovo okrog tisoč. Iz njih bi lah-
ko posnel celovečerec.«

V zadnjih letih ste spet bolj 
angažirani v gledališču. Bi 
lahko rekli, da se od boljšega 
zaslužka spet vračate k duši?

»Delo na televiziji je zelo 
naporno in človeka zelo izčr-
pa. Na koncu sem imel ved-
no občutek, da človek v pro-
jekt več da, kot iz njega dobi. 
Seveda celega človeka zahte-
va tudi gledališče, ampak ob-
čutek je boljši. V gledališču 
veliko daš, a tudi veliko do-
biš. To je tisto, kar me je na 
neki način spet premamilo, 
da sem se vrnil. V gledališču 
bi lahko še marsikaj pove-
dal. Občasno tudi predavam 
na praški akademiji v okviru 
tamkajšnje katedre za ani-
macijo, in sicer o zgodovini 
in sodobnosti filmske špice, 
televizijske promocije, o ce-
lostni podobi ...«

Kuharja bi vprašali, kaj ima 
v loncu. Kaj ima v načrtu gle-
dališki režiser? 

»Po statusu sem 'svo-
bodnjak', zato delam raz-
lične stvari. Rad bi režiral 
še kakšno slovensko bese-
dilo, kar na Češkem ni lah-
ko, saj imajo gledališča obi-
čajno natančno izdelane re-
pertoarje tudi v smislu, za-
kaj in kakšno besedilo upri-
zarjajo. Težko se je boriti ob 
nemških, angleških besedi-
lih. Žal tudi ni veliko čeških 

prevodov slovenskih dram, 
za razliko od preostale slo-
venske literature, ki je na Če-
škem dobro zastopana.«

Kako pogosto prihajate v 
Slovenijo?

»Običajno za daljši čas po-
leti in za praznike, ki jih po-
gosto tudi nekoliko podalj-
šam. Sem pa bil pred časom 
tudi član žirije in selektor na 
Bienalu lutkovnih ustvarjal-
cev Slovenije v Mariboru, 
kar je moje obiske v domo-
vini še okrepilo.«

Kaj vam povzroča večjo ču-
stveno napetost, prihajati v 
Kranj ali odhajati iz njega?

»Ko sem v osemdesetih šel 
študirat v Prago, sem imel ob-
čutek, da grem iz svobode v 
nesvobodo, za železno zave-
so, ampak sam sem čutil tudi 
obratno, da sem pobegnil iz 
nesvobode, saj doma nisem 
mogel študirati, kar sem si 
želel. Lahko rečem, da preti-
ranega domotožja v tujini ni-
sem imel in ga tudi sedaj ni-
mam. Hitro se znam prilago-
diti. Lahko bi ostal v New Yor-
ku, a sem se raje odločil za 
vrnitev v to zapleteno Srednjo 
Evropo. Nisem sentimenta-
len, kar se tiče teh stvari. Sem 
pa vedno znova vesel, ko pri-
dem v Slovenijo. Veliko olaj-
šanje zame je tudi, da sta obe 
državi od leta 2004 v Evrop-
ski uniji. Zdaj dokumente 
urejam le na vsakih deset let.«

Je češko pivo boljše kot slo-
vensko?

»Težko bi rekel. Moji 
igralci so temeljito preveri-
li tukajšnjo ponudbo in sem 
bil presenečen, kako jim je 
prijalo slovensko pivo. Zma-
galo pa je Kranjsko pivo.«

V Kranju in Pragi, vedno doma
Če v spletni brskalnik vtipkamo Uroš Trefalt, lahko v wikipediji spoznavamo gledališkega režiserja, scenarista, publicista, mojstra 
televizijskega oblikovanja, poznavalca lutkovne umetnosti – v češkem jeziku. Kranjčan Uroš Trefalt zadnjih dvajset let živi in ustvarja v 
Pragi. V okviru mednarodnega programa Tedna slovenske drame je v domačem Kranju gostoval z dramo Dogodek v mestu Gogi. 

Uroš Trefalt se počuti doma v Kranju, njegov dom pa je tudi Praga. / Foto: Igor Kavčič

»Mladim 
priporočam 
študij v tujini. 
Tam bodo 
pridobili znanje 
in izkušnje, 
ki jih ponuja 
drugo okolje, 
vedno pa bodo 
s seboj prinesli 
tudi slovenski 
značaj, ki bo v 
tujini poseben, 
drugačen.«

Uroš Trefalt
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Josipina Hočevar – mecenka iz Radovljice
Pravijo, da so bili slovenski 

politiki v zadregi, ko so iska-
li Slovenko, ki bi si zaslužila 
svojo podobo na največ vred-
nem slovenskem tolarju. Sli-
karka Ivana Kobilca, gospa 
s pettisočaka, je vsekakor 
zaslužila to priznanje, ven-
dar smo imeli Slovenci med 
predniki veliko žensk, ki so še 
vedno vredne vsega spoštova-
nja. Med njimi je tudi mecen-
ka Josipina Hočevar, ki se je 
rodila 6. aprila 1824 v Rado-
vljici v družini Mulej, po do-
mače Sodarjevim, v hišni šte-
vilki Predmesto 26, danes na 
Linhartovem trgu 8. Mulejevi 
so imeli lasti gostilno, tovar-
no sukna in veliko posestvo.

Josipina je velik del otro-
štva preživela pri starih 
starših v Stražišču  pri  Kra-
nju, kjer je začela obiskova-
ti šolo. Z dvanajstimi leti je 
odšla na šolanje k  uršulin-
kam v Škofjo Loko. Josipini 

so privzgojile varčnost, skro-
mnost in ljubezen do trdega 
dela. Ko je bila stara 18 let, se 
je poročila s 14 let starejšim 
dacarjem  Martinom Hoče-
varjem. Zakonca sta se kma-
lu preselila v Krško, kjer sta 
maja  1843  odprla gostilno. 
Josipini so pomagale spo-
sobnosti, pridobljene pri po-
moči v gostilni staršev. V le-
tih  od 1860  do  1862  sta z 
možem v Gradcu prenavlja-
la Hotel zur Stadt Triest. Ho-
tel je bil sicer uspešen, a Ho-
čevarjeva sta se vrnila v Kr-
ško. Tam je Martin, nadarjen 
poslovnež, denar služil s tr-
govanjem z vinom, vinogra-
di in gradbeništvom. Z ženo 
sta opravljala tudi poštno 
službo. Kmalu sta obogatela. 

Svojih  otrok  nista ime-
la. Denarja nista zapravlja-
la za razkošje, ampak sta ga 
razdajala drugim. Josipina 
je z darovi oskrbovala šole 

v  Krškem. Denar je name-
njala tudi hiralnicam in si-
rotišnicam. Od leta 1855 do 
1875 je financirala zasebno 
dekliško šolo v Krškem. To 
je bilo v času, ko so bila de-
kleta še brez pravice do re-
dnega šolanja. S sestro Ma-
rijo Dralka sta Radovljici da-
rovali hišo za učitelje, prip-
ravila pa je tudi sklad za pod-
poro radovljiškim učencem. 
Ti dejanji sta ji prinesli na-
ziv častne meščanke mesta 
Radovljica. Za služkinje je 
v Ljubljani ustanovila zavod 
Josephinum.

Josipinin mož Martin Ho-
čevar je umrl aprila 1886. Kot 
bogata dedinja je nadaljevala 
z dobrodelnim delovanjem. 
Leta 1891 je darovala denar za 
novo cerkev sv. Križa na kr-
škem pokopališču. Denarno 
je podprla daljnega sorodni-
ka Ivana Zajca, ki je lahko od-
šel na študij kiparstva. Denar 

je namenila še za bolnišnico 
v Krškem in za gradnjo vo-
dovoda v Radovljici. Umrla 
je leta 1911. Največ zapušči-
ne je pripadlo njenemu ne-
čaku Karlu Muleju. V skladu 

Martina in Josipine Hočevar 
za študente so podelili 15 šti-
pendij, delež njene dediščine 
so prejele zdravstvene usta-
nove, ženska društva in tudi 
služabniki.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kamniku se je 5. 4. 1689 rodil duhovnik, knji-

žničar, pisatelj, redovnik, teolog Žiga (Sigismund, 
Jurij Friderik) Škerpin. Velja za ustanovitelja  
ljubljanske frančiškanske knjižnice.

   Na gradu Krumperk pri Domžalah se je 5. 4. 1908 
rodil baron, plemič, kamniški župan Hermann 
Rechbach. Med okupacijo je bil župan Kamnika. 
Zaradi sodelovanja z okupatorjem je bil obsojen na 
smrt. Zaradi protestov Kamničanov so mu kazen 
znižali na dvajset let zapora. 

   V Dolenjih Lazih se je 5. 4. 1916 rodila redovnica, 
strokovna učiteljica Marija Ilc, znana kot sestra 
Vendelina. Od leta 1987 je živela na Brezjah. Sama 
ali s sodelavkami je izdala več knjig kuharskih 
receptov.

Peter Colnar

Lansko jesen me pokliče 
Andrejka ter me prosi, naj pri-
dem na srečanje njene sku-
pine. »Povsem neformalna 
skupina smo,« mi reče. »Sre-
čujemo se zgolj zato, da se po-
govarjamo in si pomagamo,« 
še doda. Prišla sem in bila 
prijetno presenečena. Nale-
tela sem na sedem žensk, ki 
so imele za seboj grenko, ma-
lodane kruto zgodbo. A niso 
držale križem rok. Sklenile 
so, da se bodo ravnale po sta-
rem, zelo preverjenem pre-
govoru Pomagaj si sam, pa ti 
bo Bog pomagal.

Ko sem poslušala njiho-
ve izpovedi, sem se ponovno 
– in to zelo boleče – zaveda-
la, koliko nesnage se pri nas 
Slovencih skriva pod prepro-
go. Tiste nesnage, ki se skozi 

življenje 'oprime' naše kože. 
Namesto da bi jo odstranje-
vali, jo ignoriramo, obenem 
pa goltamo antidepresive, 
upajoč, da bodo težave izgi-
nile kar same.

»Če dovoliš, bom jaz prva, 
ki bom spregovorila o sebi in 
o težavah, predsodkih, trav-
mah, občutku krivde in še 
o čem, kar me je spremlja-
lo malodane vse življenje. V 
družini, v kateri sem odraš-
čala, smo bili trije otroci: dve 
dekleti in fant. Starejša sestra 
je bila dekle s posebnimi po-
trebami. Vse se je vrtelo oko-
li nje. Ne le dneve, celo ure 
sva z bratom morala prilaga-
jati njenim potrebam in raz-
položenju. Mame kot da nis-
mo imeli. Njen svet se je vr-
tel okoli Darinke in okoli oče-
ta, ki je tudi imel svoje tra-
dicionalno pogojene zahte-
ve in pričakovanja. Saj ves-
te, kako to je: kosilo na mizi 
ob določeni uri, zlikane sraj-
ce, primerne ocene v šoli, pri-
dni in zgledni otroci, nobene-
ga pretiranega zapravljanja s 
trdno zasluženim denarjem, 
goveja župca in Avseniki. Bil 
je edini, ki je denar prina-
šal domov, kajti mama je po 
rojstvu Darinke ostala doma 
in se ji v celoti posvetila. Spo-
minjam se, da je bil najpogo-
stejši stavek, ki sem ga slišala 
od mame, ta, da moram vse 
postoriti sama zato, ker sem 
normalna. Darinka pa ni in je 
morala mama namesto nje še 
dihati. Brat se je takšni vzgoji 

hitreje in laže prilagodil, za 
kar sem mu bila zelo nevoš-
čljiva. Neštetokrat sem prišla 
k mami v želji, da bi me vzela 
v naročje, pohvalila moje oce-
ne v šoli ali zgolj opazila po-
tolčeno koleno. Nikoli se to ni 
zgodilo, ker preprosto za naju 
z bratom ni imela časa. Nekoč 
sem potožila očetu, pa me je 
zavrnil, češ mar ne vidiš, da 
mama ne utegne. Pa takrat še 
nisem hodila v šolo … Vsega, 
kar danes znam, sem se na-
učila sama. Nekaj neumnosti 
me je naučil tudi brat. Od srca 
sem mu hvaležna, da je kas-
neje, ko sva bila odrasla, od 
mene odganjal neprimerne 
fante. Na tem področju sem 
bila čisto bosa, saj doma ni-
sem dobila nobenega napot-
ka, nobenega nasveta,« pri-
poveduje rdečelasa Andrejka. 

Pri hiši je pralni stroj pral 
skoraj vsak dan. Darinka se je 
zelo rada podelala kar v poste-
ljo, v spodnje hlače pa sploh. 
Namesto da bi bila mama bolj 
stroga in jo naučila osnovnih 
higienskih navad, se je vsa-
kič, ko je zasmrdelo iz dnevne 
sobe, jezila na Andrejko. Go-
vorila ji je, da je ona kriva, ker 
je do sestre premalo prijazna, 
da jo ima premalo rada. 

»Ko sem bila še otrok, sestre 
nisem marala. Celo sovražila 
sem jo. Bila sem prepričana, 
da mi je ukradla ljubezen, ki 
bi mi morala pripadati. Naše 
življenje ji je bilo v vsem pri-
lagojeno. Nikoli nismo šli na 
morje, pa bi lahko, saj je oče 

dovolj zaslužil. Nisem sme-
la imeti prijateljic, ker te niso 
smele videti Darinke. Okna 
so bila ves čas zapahnjena, da 
sosedje ne bi slišali Darinki-
nega dretja. Danes, ko tiste s 
posebnimi potrebami malo 
bolje poznam, vem, da z Da-
rinko ni bilo – v primerjavi z 
drugimi podobnimi – nič na-
robe. Če bi starša dovolila, da 
bi se socializirala, bi lahko ži-
vela samostojno, lahko bi se 
družila s prijatelji. Tako pa sta 
jo imela doma, zaradi nje sta 
osamila vso družino. Spomi-
njam se dne, ko sem dobila 
menstruacijo. Na srečo se je 
to zgodilo šele v sedmem ra-
zredu. Učiteljica fizike je bila 
tista, ki je pronicljivo opazila 
mojo zadrego in mi po pou-
ku povedala vse, kar sem mo-
rala vedeti. Potem je iz pre-
dala vzela paket vložkov in 
mi ukazala, naj mi podobne 
kupi tudi mama. Gospa je že 
več let pokojna, jaz je pa še ni-
sem pozabila njene dobrote! 
Nihče mi ni pomagal, ko sem 
se odločala, kam po osnovni 
šoli. Pa sem bila odlična učen-
ka s samimi peticami. Na sre-
čo sem lahko sledila sošolki, 
s katero sva se jeseni preselili 
v internat. To je bil zame zelo 
pomemben trenutek v življe-
nju. Končno sem lahko svo-
bodno zadihala. Si predstav-
ljate, kakšen užitek je bil, ko 
sem zvečer legla v posteljo, 
ne da bi se bala, da mi bo sre-
di noči kdo tiščal blazino na 
obraz? Tisto leto je bila zelo 

popularna skupina Abba. Ne-
pozaben užitek je bilo poslu-
šati še kaj drugega kot naro-
dno-zabavno glasbo, ki se je 
noč in dan zaradi Darinke vr-
tela doma! Tudi na gimnazi-
ji sem bila med najboljšimi v 
razredu. Pa mislite, da so me 
doma kdaj pohvalili? Nikoli. 
Ko se mi je v Ljubljani prid-
ružil še brat, mi je bilo lažje. 
Res sva bila povezana. Pogos-
to me je vzel s seboj na kakšen 
koncert, naučila sva se kotal-
kati. Med letom sva se vračala 
domov le ob večjih praznikih 
in ob počitnicah. V štirih letih 
je oče enkrat samkrat prišel 
na govorilne ure. Pa še takrat 
se je jezil nad razredničarko, 
ker ga je poklicala. Res sem se 
počutila zelo samorastniško, 
tega, da sem bila odvisna le od 
sebe, še nisem znala dovolj 
ceniti. Želela sem si podpo-
re družine, a je ni bilo. Nevo-
ščljiva sem bila prijateljicam, 
ki so ob petkih komaj čakale, 
da gredo domov. Neštetokrat 
se je zgodilo, da sem bila v in-
ternatu ob koncu tedna sama. 
Takrat so me obhajale smeš-
ne samomorilske misli. Pred-
stavljala sem si, da se mi zgo-
di nekaj hudega. Videla sem 
se, kako ležim mrtva na tleh, 
mama pa ob meni kleči, me 
objema in me prosi odpušča-
nja. Ko sem kasneje, ko sem 
bila že v prvem letniku fakul-
tete, srečala Igorja, moža, 
sem, seveda, s takšnimi otro-
čarijami prenehala. Razumel 
me je, bil mi je v veliko oporo 
in že od prvega dne me je rad 
objemal in stiskal k sebi, ker 
je nagonsko vedel, da takšnih 
dotikov potrebujem več kot 
drugi.«

Andrejka in Darinka sta 
imeli zelo zapleten odnos. V 
bistvu se je je Andrejka bala. 

Zlasti od tiste noči naprej, ko 
se je povsem nagonsko pre-
budila in pred seboj zagleda-
la sestro, ki v roki drži blazino. 
Če ne bi odskočila, bi jo takrat 
verjetno zadušila. Darinka je 
bila zelo močna, če je želela. 
Kadar jo je popadel bes, je tudi 
vrata snela s tečajev. Ko je za 
dogodek izvedela mama, se 
je razjezila nad Andrejko, češ 
zakaj pa nisi zaklenila vrat. 
Šele dosti pozneje, ko je mo-
rala Andrejka po sili razmer 
prevzeti skrb za Darinko, je s 
pomočjo strokovnjakov spo-
znala, da je bila mama tista, 
ki je iz sestre naredila nespo-
sobnega invalida. 

»Po materini smrti – zara-
di razmer, v katerih je živela, 
je naredila samomor – je oče 
z Darinko ostal doma sam. 
Brat je bil takrat zaposlen v 
JLA, ni bilo govora, da bi prev-
zel težko odgovornost na svo-
ja ramena. Jaz sem se ravno 
poročila in po spletu naklju-
čij sva oba z Igorjem dobila 
službo v kraju, ki je bil od hiše 
staršev oddaljen slabih deset 
kilometrov. Četudi se nismo 
družili več, kot je bilo treba, 
ne nazadnje starša nista priš-
la niti na mojo poroko, pa je 
potem strašen udarec mami-
ne smrti obvisel nad mojo 
glavo kot Damoklejev meč. 
Oče se je še nekaj časa sam 
trudil z Darinko, a ker ni poz-
nal njenih intrig, pretkanosti 
in vsega drugega, s čimer sta 
bili povezani mama in sestra, 
je že po nekaj tednih omagal. 
Bil je popolnoma izčrpan, iz-
mozgan in na tleh. Po panič-
nem telefonskem klicu, ko 
sem mislila, da se je zgodi-
lo nekaj strašnega, sva z mo-
žem sedla v avto in se odpe-
ljala domov ...«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Darinka, 1. del

Ko si čisto sam na svetu
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Pušelj, presmec, snop, ljubljanska potica, kaštron, pušlc in prajklc je le nekaj izmed 
poimenovanj za cvetnonedeljske butarice. Tako različno kot imena je tudi zelenje, ki ga 
bodo verniki v nedeljo nesli k maši. Na fotografiji je različica ljubljanskih butaric, ki so si jih 
zaradi obarvanega oblanja nekdaj lahko privoščili le premožnejši. A. Se.

Miha Naglič

Kaj je sinonim? »Na to 
vprašanje odgovarja Slovar 
slovenskega knjižnega jezi-
ka takole: Sinonim je 'bese-
da, ki ima (skoraj) enak po-
men kot kaka druga beseda'. 
Zakaj 'skoraj'? Ker imajo iz-
razno različne besede red-
ko popolnoma enak pomen. 
Tudi med besedami, ki se 
nanašajo na isto stvar, na-
vadno obstoje razlike, zara-
di katerih je ena primernej-
ša v takem besedilu in druga 
v drugačnem. To, da bi se več 
besed povsem enako nana-
šalo na isti pomen, bi bilo v 
nasprotju z načelom gospo-
darnosti, tj. načelom, po ka-
terem se v jeziku vsaka raz-
lika v izrazu povezuje s čisto 

določenim pomenom, vse-
bino. Sinonim je torej bese-
da, ki ima podoben pomen 
kot druga beseda. Za taki be-
sedi velja, da sta sinonima. 
Tako je kosmatinec sinonim 
za medved, radost za sreča, 
zgovoren za klepetav, brati 
za čitati in podobno. Pomen-
ski odtenek je pri vsakem si-
nonimu drugačen. Včasih 
se sinonima ločita po tem, 
da ima eden bolj starinski 
pridih, npr. zal namesto lep 
ali štemati namesto ljubiti, 
in je torej primernejši, kadar 
pisec želi vzbuditi vtis, da je 
besedilo nastalo v bolj ali 
manj oddaljeni preteklosti. 
Sinonimi, ki so značilni za 
prosto govorjenje, npr. luš-
ten namesto ljubek, gips na-
mesto mavec, kiks namesto 

napaka, lahko ustvarijo po-
seben učinek, če se pojavijo 
v zbornem besedilu. Pozna-
vanje sinonimov odloča o 
naši zmožnosti ubesedova-
nja različnih vsebin. Sinoni-
mi so pomembno orodje, s 
katerim si ustvarjamo oseb-
ni slog.«

Po tem odlomku iz bro-
šure o SSSS poglejmo še v 
slovar sam, med njegovih 
74.509 iztočnic. Kako deni-
mo razloži najbolj intimni 
odnos med domnevno naj-
pomembnejšima bitjema 
na planetu, med žensko in 
moškim. To je tista nespo-
dobna beseda na f, ki pa jo 
naše ljudstvo trmasto upo-
rablja še naprej. Njen si-
nonim je »občevati«. No, 
zdaj pa poglejmo, kateri je 

sinonim od občevati? Ojej, 
tu pa nas zasuje pravi sino-
nimni plaz! SSSS razloži, da 
misli na »spolno občevati«, 
sinonimi pa so: fukati, je-
bati, kavsati, koitirati, ljubi-
ti se, počenjati tiste reči, se-
ksati, skupaj spati, biti v pos-
telji s kom, imeti spolni od-
nos s kom, imeti spolno raz-
merje s kom, iti leč s kom, 
iti spat s kom, iti v posteljo s 
kom, ljubiti se s kom, pajda-
šiti se s kom, pariti se s kom, 
pečati se s kom, poležavati s 
kom, položiti koga, povalja-
ti koga, skurbati se s kom, 
spajdašiti se s kom, spati pri 
kom, spati s kom, spečati se 
s kom, spentljati se s kom, 
zlesti v posteljo s kom … Po 
tem obilju sinonimov sodeč 
gre za pomembno reč!

Nove knjige (376)

Sinonimni slovar slovenskega 
jezika

Sinonimni slovar slovenskega jezika, glavna urednica 
Jerica Snoj, Založba ZRC, Ljubljana, 2016,  
1292 strani, 89 evrov, isjfr.zrc-sazu.si

Alenka Bole Vrabec

Za koga? Za kraljico Du-
naja!!! Tako so govorili o le-
gendarni Anni (1859–1930), 
rojeni v drugem dunajskem 
okrožju, kjer so imeli nje-
ni starši mesarijo in v kateri 
je pomagala, ko je bila še šo-
larka. Poroka s hotelirjem in 
gastronomom ter dvornim 
dobaviteljem Eduardom Sa-
cherjem je Anno izstrelila v 
svet luksuza, pomembne-
žev, politikov, plemičev in 
bogatih judovskih bankir-
jev. Njen mož je 1876 odprl 
Hotel Sacher, ki mu na Du-
naju in tudi drugod ni bilo 
para. Največja reklama za 
hotel je bil oglas, da je tu mo-
goče dobiti Sacherjevo tor-
to, katere »izumitelj« je bil 
Franz Sacher, Eduardov oče. 
Ko je knez Metternich 1832 

naročil sladico za svoje ura-
dne goste, je zagrozil, »da 
mu ne bodo podtaknili ka-
kšnega poca«. Glavni slašči-
čar je bil bolan, Franzu pa je 
bilo komaj šestnajst let, a si je 
prislužil hvalo za svoje slad-
ko odkritje, ki je postalo tudi 
uradna dvorska slaščica. Po 
pariškem zgledu je Eduard 
Sacher hotel opremil tudi s 
separeji za diskretne zmen-
ke. Pikantne, diplomatske, 
politične. Iz hiše ni prišla no-
bena škandalozna novica, 
kajti imeti službo v Sacherju 
je odtehtalo vsakršno opra-
vljanje. Leta 1892 je Eduard 
Sacher umrl in Anna je bila 
vdova s tremi otroki. Tak-
rat je bilo nezaslišano, da bi 
ženska vodila hotel! A Anna 
je kmalu dokazala izjemen 
podjetniški talent in ga vodi-
la strogo, a dobro kot vdovsko 
podjetje. V svojem budoarju 
je imela fotogalerijo svojih 
gostov. Vnovič se ni poročila, 
saj je bil njen ljubimec poro-
čen in ni tvegal ločitve. Kma-
lu so začeli govoriti o njej kot 
o kraljici Dunaja. Bila je sa-
mozavestna, za tisti čas zelo 
emancipirana, rada je kadi-
la kubanke in imela ob sebi 
male francoske buldoge, ki 
jih je vzrejala v lastnem leglu. 
Slovela je po eleganci, dragu-
ljih in koristnih znanstvih. 
Po prvi svetovni vojni pa so 
se razmere spremenile. Leta 
1929 je opustila vodenje ho-
tela in ko je 1930 umrla, je bil 
Sacher prezadolžen, sledil je 

stečaj. Novi lastniki pa so ob-
držali ime, ki je res dunajska 
institucija, diskretna, razko-
šna pa tudi razvpita. V poseb-
ni embalaži pošiljajo torte na 
vse konce sveta, restavracija 
pa je gastronomska trdnjava.  

Postna solata z lososom

Za 4 osebe potrebujemo: 2 
avokada, 8 žlic kalčkov kreše 
ali alalfe, 1 rdečo čebulo, 4 pe-
sti motovilca, 160 g prekajene-
ga lososa, 6 žlic oljčnega olja, 
1 žlico limoninega soka, 3 žlice 
dijonske gorčice, 2 žlici medu, 
sol, poper, čilijeve kosmiče.

Avokado po dolgem razre-
žemo na polovici, odstrani-
mo koščico in z žlico previ-
dno izdolbemo polovici sa-
deža, ki ju narežemo na ten-
ke režnje. Čebulo prepolovi-
mo in jo narežemo na ten-
ke, skoraj prosojne ploščke. 
Motovilec operemo in osuši-
mo in ga razdelimo na listi-
če, če so ti veliki. Dno plitve, 
dovolj velike sklede prekrije-
mo z motovilcem in čebulo. 
Avokadove rezine razpore-
dimo krožno, rahlo solimo 
in popramo. Po okusu doda-
mo nekaj čilijevih kosmičev. 

Lososa natrgamo na manj-
še koščke in ga razporedimo 
po solati. V skledi razžvrklja-
mo polivko iz olja, limonine-
ga soka, gorčice in medu, še 
enkrat posolimo in popora-
mo ter prelijemo čez solato.

K solati se prileže dober 
kmečki kruh.

Pa dober tek!

Kubanske cigare  
in mali buldogi

mizica, 
pogrni se

Da se je v deželo že dodobra naselil pomladni duh, kažejo tudi sveže zorana polja, ki v 
zadnjem času s svojimi ličnimi oblikami poleg uporabne dosegajo tudi estetsko vrednost. 
Vsi pa se predvsem zavedamo, da je treba, preden kruh dospe na prodajne police in na 
naše mize, marsikaj postoriti na polju – kot pravi stari rek: Brez pridnega orača ni kruha in 
ne kolača. Namreč le pravilno obdelano in posejano polje bo obrodilo bogat pridelek, zato 
je hvaležnost našim vestnim kmetovalcem povsem na mestu. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



čase obdobje letečih leč. To 
se mi je namreč zgodilo tudi 
novembra med koncertom 
v Hali Tivoli, le da tedaj ni 
bil kriv Lazaro, pač pa sem 
se udarila sama. (smeh) Poj
ma nimam, kako, samo to 
vem, da sem bila skoraj do 
konca koncerta brez ene leče 
in da imam od takrat vedno s 
seboj rezervni par.«

Konec leta nov album

Tanjo jutri čaka koncert v 
Kočevju, s katerim bo skleni
la aktualno koncertno turne
jo. Še posebej si jo bo zapo
mnila po tem, da je skoraj 
na vseh koncertih imela gos
tjo s Kube, Lazarovo mamo, 
ki je za tri mesece obiskala 
Slovenijo. »Na začetku ni 
razumela nobene slovenske 
besede, ko pa je odšla, je pa 
zapela že skoraj celo Številko 
3,« je povedala Tanja, ki že 
snuje ideje za jesenske kon
certe. Vmes bo nastopala na 
raznih zabavah, plesih, vese
licah. Na Gorenjsko zno
va pride v 6. maja, in sicer v 
Šenčur, 27. maja bo pa pre
pevala v Lescah.

Pevki, ki je sredi lanskega 
leta izdala svoj peti album 
Carica, ne manjka delovne
ga zagona in energije, saj že 
snema nove pesmi. Kma
lu bo predstavila nov duet; 
s kom ga je posnela, ni žele
la razkriti, je pa napovedala, 
da si želi nov album izdati že 
konec letošnjega leta.  

Tanja je ob uspešni pev
ski karieri še profesorica v 
Glasbeni šoli Logatec. Pro
sti trenutki so pri njej bolj 
redki, najraje pa jih izkori
sti za branje knjig, spreho
de, pisanje dnevnika, skrbi 
tudi za svoj vrtiček, kolesari, 
rola … »Najlepši trenutki pa 
so zame druženje s prijatel
ji in družino. To mi vliva naj
več pozitivne energije, volje 
in poguma.«

V Kranju rojena pevka, ki 
sedaj živi v Ljubljani, se na 
Gorenjsko rada vrača, ker 
ima tu veliko znancev in 
prijateljev, najraje pa obiš
če brata in svakinjo. »Je pa 
še nekaj, kar sem pred leti 
odkrila prav na Gorenjskem: 
najboljša jetrca, pražen 
krompir, ajdove žgance in 
regrat,« nam je še zaupala.

VABL JENE TUDI DAME!

RAZSTAVA DIRKALNIH IN
ATRAKTIVNIH AV TOMOBILOV

V SODELOVANJU

PARKIRIŠČE PLANET TUŠ KRANJ OB 17:30

12.  APRIL,  OB 20.00

Ana Šubic

T
anja Žagar bo 
konec aprila pre
dstavila kar dva 
nova videospo
ta, in sicer za 

pe smi Nina Nana in Lepo 
mi je. Posnela ju je prejš
nji teden na Zbiljskem jeze
ru in v Medvodah. »Tokrat 
sem se pri snemanju video
spota prvič prepustila DJo
mli in njegovi ekipi. Oni so 
izbrali lokacije in moram 
reči, da so izbrali odlično. Na 
Zbiljsko jezero imam čudo
vite spomine še iz srednje
šolskih in študentskih dni, 
ko sem tam večkrat prežive
la kakšno romantično popol
dne ali večer, na Medvode pa 
me vežejo lepi spomini tudi 
s snemanja spota za pesem 
Tiho, tiho čas beži,« nam je 
zaupala pevka.

Obdobje letečih leč

Videospota so posneli v 
dveh dneh. »Uživala sem, 

saj gre za popolnoma ra
zlični pesmi, ki dajeta mož
nost povsem drugačnega 
izraza in energije.« Videop
sot za Nina Nana bo, napo
veduje Tanja, 'odštekan' 
in tudi plesno obarvan. Na 
snemanju v plesni dvorani 
medvoške športne dvorane 
sta se ji pridružila še kuban
ski prijatelj Lazaro Zumeta, 
ki ga njeni poslušalci poz
najo že iz pesmi Številka 3, 
je pa tudi odličen violinist, 
ter plesna skupina Mysti
que Show Group, ki je bila 
del njenega šova na obeh 
koncertih v Hali Tivoli in 
na zadnji turneji.

Videospot za Lepo mi je so 
snemali na čudovit sončen 
dan na Zbiljskem jezeru, kjer 
je Tanja po dolgem času spet 
uživala na čolnu. Pred snema
njem je sicer zahtevala, naj 
ekipa dobro pregleda čoln, da 
se slučajno v njem ne bi spre
hajali kakšni pajki, ki se jih od 
nekdaj zelo boji. »Pred leti, 
ko smo z ansamblom Spev 
snemali spot za pesem Mini
li sta že leti dve, kjer naj bi s 

Kristjanom romantično uži
vala med veslanjem, se je 
zgodilo, da sem kar naenkrat 
okrog sebe zagledala polno 
pajkov. Bilo je zelo neprijetno, 
pa ne le zame, ampak tudi za 
vso ekipo, saj ne vem, kdo se 
je takrat koga bolj ustrašil. Jaz 
pajkov, pajki mene ali moja 
ekipa moje reakcije,« je Tan
ja v smehu obujala spomine 
na neprijetno srečanje s pajki.

Tokrat na čolnu ni bilo 
težav, se je pa nerodnost pri
petila pri snemanju spota za 
pesem Nina Nana, ko jo je 
Lazaro po nesreči tako uda
ril v oko, da ji je leča padla 
ven. »Očitno imam zadnje 

TOKRAT BREZ PAJKOV V ČOLNU
Tanja Žagar je na Zbiljskem jezeru in v Medvodah posnela videospota. Težav s pajki v čolnu, kot jih je 
pred leti imela na podobnem snemanju na jezeru, tokrat ni bilo, jo je pa njen kubanski prijatelj Lazaro 
Zumeta po nesreči udaril in ji iz očesa izbil lečo …

Tanja Žagar v čolnu na Zbiljskem jezeru, kjer so posneli 
videospot za pesem Lepo mi je. / Foto: arhiv pevke

S snemanja videospota za pesem Nina Nana, kjer so se Tanji pridružili še Lazaro  
Zumeta in plesalke. / Foto: arhiv pevke
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_07. 04. 2017

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_17_28
NALOGA

8 4 1
7 8

1 2 7 3
4 3 2 5 7 9

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

8 9
7 6 5

sudoku_LAZJI_17_28

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_28
NALOGA

2 5 9 3
7 1

3 4 2 8
8 9 3

7 5 2 6
1 4 2
8 1 4 9

2 8
2 3 6

sudoku_TEZJI_17_28

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_28
NALOGA

841
78

1273
432579

68
594726
3548

89
765

sudoku_LAZJI_17_28

REŠITEV

836742591
947351862
125986473
463215789
271698354
589437216
352179648
618524937
794863125

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_28
NALOGA

2593
71

3428
893

7526
142
8149

28
236

sudoku_TEZJI_17_28

REŠITEV

285931764
467258139
931764528
628197453
743582916
159346287
816475392
372619845
594823671

Črnogorski pogled na atletiko 
Črnogorec pride na olimpijske igre, da bi si ogledal tekmo-
vanja na atletskem stadionu. 
Med publiko sreča sonarodnjake in jih vpraša: »Kaj gle-
date trenutno?«
»Teke,« mu odgovorijo.
»Kateri pa je naš?«
»Evo ga tamle. Zadnji teče.«
Črnogorec nekaj časa gleda domačega tekača, nakar ves 
ponosen reče: »Ajme, poglejte našega sokola, kako jih 
goni, tiste pred seboj.«

Nič ne grešita 
Župnik pri spovedi v Bohinjski Bistrici:
»Mica, kol'k s' star?«
Mica: »Šestnajst.«
»'Maš fanta?«
»'Mam, ja, gospod župnik.«
»A kej grešita?« 
»Ne gospod župnik, zmeraj zadeneva.« 

Ločil se je 
Srečata se prijatelja
»Zakaj si tako zadovoljen?«
»Znebil sem se tašče!«
»Kako ti je pa to uspelo?«
»Ločil sem se!«

Misel tedna
Kako veš, da je otrok v puberteti?
Ko neha spraševati, od kod je prišel, in noče povedati, kam gre.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Če si boste še naprej zatiskali oči pred resnico, se bodo 
težave le stopnjevale, ne bodo pa izginile, kot včasih pri-
čakujete in ste potem jezni na ves svet, ker ni tako. Že z 
malo truda vam bo uspelo najti skupno besedo. Denar 
končno pride.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Imeli boste nepričakovane izdatke. Situacija vas bo res 
nekoliko vrgla iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub vsemu 
potegnili dobre rešitve. Kar se tiče ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, vse bo ob svojem času.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Določenim zadevam, ki se vam obetajo v teh dneh, se 
ne boste mogli izogniti, a kljub stresu vam bo vse uspelo 
zelo dobro izpeljati. Zelo čustveno pa se boste odzvali na 
neki dogodek, ki ga sicer ne pričakujete – in je tudi bolje 
tako.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zaradi preobremenjenosti tako poslovno kot zasebno 
boste ogroženi, da se vam sesede imunski sistem. Pri-
siljeni se boste umiriti in več časa posvetiti sebi, kot na 
primer oditi na sprehod v naravo, pa čeprav v slabem 
vremenu.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Bližnji so zato, da nam v težkih trenutkih stojijo ob strani. 
Ker ste sami zelo močen steber opore, se ne zavedate, da 
se tudi vi lahko zaupate. Naučite se sprejeti pomoč. Sledi 
razočaranje, a kmalu zatem veliko presenečenje.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Zaslužka boste zelo veseli in s tem boste dobili tudi zagon 
za nove ambicije. Zna pa se zgoditi, da vam čisto vsi ne 
bodo privoščili veselja in dobre volje, zato bodite priprav-
ljeni na obrambo, saj znate biti z jezikom zelo ostri.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Prijateljstvo vam ne bo nadomestilo ljubezni – čeprav je 
iskreno in vam predstavlja žarek upanja. Toda življenje ved-
no odpre nova vrata, ko ena zapre. Nikar ne glejte predolgo v 
zaprta vrata, da ne spregledate odprtih. Veseli boste.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ker boste dobili še dodatne informacije, se vam ne bo tež-
ko odločiti in čakali boste na rezultate, od katerih si veliko 
obetate. Pred vami so tudi novi poslovni podvigi, ki se jim 
boste kot po navadi težko uprli. Čaka vas vesela družba.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Poslovno boste zelo zasedeni in ravno zato morate po 
drugi strani biti še toliko bolj pazljivi, da ne naredite napa-
ke. Te so po navadi skrite v 'drobnem tisku'. Od družin-
skih zadev se boste malo odmaknili, kar pa vam prinese 
samo dobro.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Tudi tokrat boste s svojo spretnostjo in znanjem skočili 
čez prepreke, ki vam bodo prišle na pot. Nekomu, ki se 
že kar direktno vmešava v vaše življenje, boste dali jasno 
vedeti, kaj ga čaka, če se ne umakne. Svoje ozemlje je 
treba braniti. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Za osebne zadeve vam bo zmanjkalo časa, saj vas bo slu-
žba precej obremenjevala. A končno se boste odločili za 
daljše potovanje, ki ste ga že večkrat preložili. Pridružil 
se vam bo nekdo, za katerega si sploh ne morete misliti.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Trme ne boste znali izkoristiti na pravi način. Na delov-
nem mestu prehajate v obdobje, ko se vam odpirajo dob-
re možnosti za napredovanje. Tudi v ljubezni se pripravi-
te na prijetne spremembe. Konec tedna bo sicer umirjen, 
a zelo zanimiv.



25

NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_07. 04. 2017

Organizator :
w

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

Vabimo vas na izlet v Beograd. Z lokalnim vodnikom se bomo najprej peljali na ogled mesta 
in se ustavili v elitnem predelu mesta Dedinje s Hišo cvetja. Po vožnji nazaj v mesto se bomo 
sprehodili do hrama svetega Save, ene največjih pravoslavnih cerkva na svetu. Naslednji 
dan se bomo po zajtrku odpeljali v Topolo, kjer si bomo ogledali Karadžordžev kompleks, 
nekdaj rezidenco Karadžordža, vodje prve srbske vstaje proti turškemu jarmu. Na vrhu hri
ba Oplenac stoji cerkev sv. Jurija (sv. Djordje), v kateri so zanimivi mozaiki. Popoldne sledi 
vožnja nazaj proti Beogradu in postanek na Avali. Lahko se bomo povzpeli na televizijski 
stolp. Pozno popoldne se bomo vrnili v Beograd. Po želji sledi skupna večerja na Skadarliji 
ob starogradskih melodijah in srbski hrani. Zadnji dan si bomo ogledali Muzej Nikole Tesle, 
znanstvenika, izumitelja in inženirja. Popoldan bomo namenili ogledu znamenitosti po 
željah gostov. Na izletu bomo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili, da 
vam bo še posebej lepo. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestnine in vstopno takso v Srbijo, namestitev v hotelu s 
tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, turistično takso, eno lokalno vodenje v Beogradu,  
izlet v Šumadijo in Avalo, slovensko vodenje, organizacijo in DDV.

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

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

CENA: 146 €

Nagrade: 3-krat knjiga La nonna  La cucina La vita (Čudoviti 

recepti moje none).

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 

vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 19. aprila 2017, na 

Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od

da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 

Ble i we i so vi ce sti 4.
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Melanie Griffith (59) pravi, da obžaluje 
prav vse plastične operacije na sebi in 
da je lahko zgled, kako se te slabo konča-
jo. »Pred dvajsetimi leti sem imela prvo 
operacijo, sedem let nazaj sem si začela 
vbrizgavati injekcije. Bila sem tako groz-

na, da sem mislila, da sem alergična na njih,« je povedala 
igralka, ki pravi, da jo je kritika ljudi prepričala, da prene-
ha. »Upam, da sem sedaj videti bolje,« je dodala.

Melanie obžaluje plastične operacije

Pred več kot tremi leti so se prvič 
pojavile govorice, da je med 
igralcema Katie Holmes (38) in 
Jamiejem Foxxom (49) več kot le 
prijateljstvo. Pa vendar morebit-
ni par vse do danes niso uspeli 

niti enkrat fotografirati skupaj. Pred kratkim pa so ju le 
ujeli med večerjo sredi New Yorka. Par se je po besedah 
očividca kasneje objet sprehajal v zunanjem delu hotela. 
Ali je mogoče, da igralca svojo zvezo tako močno varujeta 
že več let zapored?

Katie Holmes in Jamie Foxx v zvezi?

Anne Hathaway (34) pravi, da jo je pred 
štirimi leti ves svet sovražil. To se je doga-
jalo v času, ko je igralka prejela oskarja 
in zlatega globusa za vlogo v filmu Nes-
rečniki. »V skoraj vsakem intervjuju sem 
morala odgovarjati na to, od kje sovraš-

tvo,« je povedala zvezdnica, ki pravi, da se sedaj ne obre-
menjuje več s tem, kaj si drugi mislijo o njej, saj to nima 
nobene zveze z njo, takrat pa jo je to prizadelo.

Nekoč so jo vsi sovražili

Igralec Martin Lawrence (51) je za 
roko zaprosil svoje dekle Roberto 
Moradfar. Igralec pri izbiri prsta-
na ni bil prav nič skromen, saj je 
bodoča nevesta pokazala obro-
ček z ogromnim diamantom. 

»Rekla sem ja,« je oznanila Roberta in označila dan kot 
pomemben mejnik. Prstan ima vgravirane njune začetni-
ce, vreden pa je petsto tisoč dolarjev.

Roberta sprejela zaročni prstan

VRTIMO GLOBUS

A. Brun, M. Bertoncelj

P
ravzaprav gre za 
izjemno zanimiv 
projekt, ki se ga je 
lotila nekoč (in še 
vedno) priljublje-

na glasbena skupina Agro-
pop. Odločila se je namreč, 
da na oder postavi malce 
drugačen koncert: muzikal 
Alpska saga, v katerem sko-
zi zgodbo lahko prisluhne-
te njihovim največjim uspe-
šnicam (Franček Piroman-
ček, Jasmina, Ti si moj son-
ček, Ne verjemi, Ljubi me, 
divja zver, Srečni smo Slo-
venčki, Samo milijon nas še 
živi ...), dodali pa so še novi 
skladbi: Pleš Slovenka in Če 
hočeš moja bit, ki ima tudi že 

svoj videospot. Slednjo izva-
ja Agropop, Tilnu Artaču so 
zaupali petje in vlogo Franč-
ka Piromančka, avtor glasbe 
in besedila pa je Aleš Klinar. 

Za muzikal je scenarij 
napisala Desa Muck, reži-
ral ga je Jure Ivanušič, nje-
gov izvršni producent je 
Gorazd Slak. V Sagi poleg 
dvajsetčlanskega igralske-
ga ansambla v glavnih vlo-
gah spremljamo Tilna Arta-
ča, ki je v vlogi Frančka izvrs-
ten, Ano Mario Mitić kot Loj-
zko, v dvojni vlogi – kot pro-
ducenta in Frančkovega oče-
ta, ki je nad fantom že popol-
noma obupal – Jerneja Čam-
plja, dolgonogo Jasmino pa 
igra Kristina Mišović.

Desa Muck je že ob naja-
vi muzikala povedala: »Ko 

sem pisala zgodbo, sem 
bila zelo vesela. Skušala 
sem ohraniti prvine muzi-
kala in Agropopa, poskuša-
la sem vstaviti nekaj ironič-
nosti do slovenskih navad, 
in ker je to muzikal, sem 
vstavila tudi nekaj romanti-
ke.« (smeh) Tilen Artač pa 
je v šali dodal: »Moja vlo-
ga Frančka je resnično velik 
izziv, ker nisem ne profesi-
onalni pevec ne profesiona-
len igralec in tudi plesati ne 
znam.« (smeh)

Alpska saga uprizarja zgo-
dbo vaške zgube Frančka, 
ki v želji, da bi osvojil mes-
tno dekle in dobil svetovno 
slavo, za sabo pusti kmečko 
dekle, starše in veliko kmeti-
jo. Vse, da bi postal velik in 
slaven v velikem mestu …

Pretekli petek je v Vodnem 
mestu Atlantis v Ljubljani 
naš uspešen nekdanji smu-
čarski skakalec Damjan Fras 
predstavil novo revolucionar-
no vadbo v svetu fitnesa. Ime-
nuje se Xbody in zanjo pra-
vijo, da z dvakrat po dvajset 
minut vadbe na teden spre-
menite svoje telo in počut-
je. Vadba od septembra lani 
poteka v Prošportu v Stražiš-
ču pri Kranju, sedaj pa je priš-
la še v Ljubljano. Predstavitve 
so se udeležili nekateri zna-
ni obrazi iz sveta zabave in 
športa, tudi smučarski skaka-
lec Robert Kranjec in nekda-
nji alpski smučar Rene Mle-
kuž. Moderator je bil udele-
ženec Bara Škofjeločan Emi 
Nikočević, za glasbeni del pa 
je poskrbela Neisha. 

AGROPOPOVA ALPSKA SAGA
Na prvoaprilski sobotni večer sta v dvorani Kulturnega doma v Mengšu odmevala smeh in glasba. 
Špasteatrov oder je gostil premiero novega muzikala z glasbo skupine Agropop.

Scenarij za muzikal Alpska saga je napisala Desa Muck, 
režijo so zaupali Juretu Ivanušiču. / Foto: A. B.

Glavni liki: producent (Jernej Čampelj), Jasmina (Kristina 
Mišović), Franček (Tilen Artač) in Lojzka (Ana Maria Mitić) 

Ustanovna člana Agropopa: kitarist ter saksofonist Polde 
Poljanšek in Aleš Klinar - Klinči / Foto: A. B.

Alpsko sago sta si ogledala tudi Jonas Žnidaršič in njegova 
Alenka. / Foto: A. B.

Aleš Smrekar, novinar in voditelj na Valu 202, in smučarski 
skakalec Robert Kranjec v družbi Damjana Frasa / Foto: M. B.

Moderator predstavitve vadbe Xbody Emi Nikočević in 
pevka Neisha sta poskrbela za dobro vzdušje. / Foto: M. B.

Ana Kondič je dvajsetletna lepotica iz Kranja, ki je bila 
lani druga spremljevalka miss Slovenije. Jeseni bo 
začela študirati razredni pouk, sicer pa uživa v športnih 
vadbah, trenira tudi džez balet. V objektiv smo jo ujeli 
na nedavnem izboru za miss Gorenjske v kranjskih 
rovih. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tržič – Dvoletni projekt se bo 
zaključil septembra in pred-
stavlja izziv za vzgojitelje, 
kako še izboljšati kakovost 
predšolske vzgoje z uporabo 
inovativnih metod pri delu 
z otroki. Naj se sliši še tako 
zahtevno, pa vzgojitelj de-
jansko skozi različne vsebi-
ne konkretno lahko podpira 
demokracijo in pismenost v 
vrtcu, prilagojeno različnim 
starostnim skupinam otrok. 
»Zanima nas na primer, na 

kakšne načine se lahko otroci 
udeležujejo učnih procesov, 
kako v vse to vključiti tudi 
starše, in če pogledamo sko-
zi dnevno rutino, kako bi še 
lahko izboljšali demokracijo 
in pismenost skozi praktič-
ne izkušnje, kamor vključu-
jemo tudi organizacijo pros-
tora in postavitev pohištva v 
igralnici, da se ustvari čim 
bolj stimulativno okolje za 
otroke. Demokracija je pred-
postavljanje možnosti izbire 
otrok, kar je v preteklih letih 
že bila rdeča nit strokovnega 

dela v Vrtcu Tržič, npr. izbira 
časa počitka, spanja,« je pov-
zela Nataša Durjava, ravna-
teljica Vrtca Tržič. 

Vzgojitelji na obisku so 
spremljali, kako poteka 
delo v tržiških vrtcih, ime-
li so več aktivnosti z otro-
ki. Skupaj so si ogledali Tr-
žiški muzej in s prepozna-
vanjem likov, gibov usva-
jali kulturno dediščino, se 
medgeneracijsko druži-
li s stanovalci Doma Petra 
Uzarja. Eno dopoldne jih 
je obiskala znana kuharska 

mojstrica Emilija Pavlič 
pa so pekli kruh, kajti tudi 
peka z oblikovanjem testa 
pomeni razvijanje grafo-
motoričnih sposobnosti pri 
otrocih, je poudarila ravna-
teljica in dodala, da vse to 
spodbuja pozitivne procese 
v skupini in se postavlja po 
robu negativnim.

Španski vzgojitelj Juan 
Carlos Gavrido priha-
ja s podeželja iz okolice 
Pamplone, vrtec in šolo, 
kjer je zaposlen, pa bi lah-
ko primerjali z velikostjo tr-
žiške podružnične šole. Po-
vedal je, da delo, organiza-
cija, dnevna rutina potekajo 
precej podobno kot v Slove-
niji, imajo pa pri njih v vrt-
cu krajši odmor, v tem času 
se zadržujejo na šolskem 
igrišču in ne hodijo na dalj-
še sprehode, kot je to v na-
vadi v Sloveniji. Vrtec imajo 
odprt samo od 9. do 14. ure. 
Kosila v tem času ne nudi-
jo, imajo pa otroci na voljo 
dovolj sadja. Simpatično se 
mu je zdelo, da so pri nas ot-
roci obuti v copate, tega pri 
njih ne poznajo. 

Partnerji v projektu so obi-
skali tudi Zavod za slepo in 
slabovidno mladino Ljublja-
na, kjer so opazovali opi-
smenjevanje slepih in slabo-
vidnih otrok. S tem so prido-
bili dragoceno izkušnjo več.

Najmlajše učijo demokracije
Vrtec Tržič je gostil vzgojitelje iz Islandije, Poljske in Španije, sodelavce v projektu Erasmus+ z 
naslovom Skozi demokracijo k pismenosti. Strokovne vsebine je bogatilo druženje z otroki, skupaj so 
ustvarjali na delavnicah v Tržiškem muzeju in v Domu Petra Uzarja ter v vrtcu kuhali z Emilijo Pavlič ... 

Obiskala jih je tudi znana kuharska mojstrica Emilija Pavlič in na sliki se lepo vidi, da je bilo 
dopoldne v enoti Deteljica »prijetno fletno«. 

Ana Šubic

Kranj – V pritličju Mestne 
knjižnice Kranj so prejšnji 
teden odprli razstavo likov-
nih del otrok, ki so na pova-
bilo Lions kluba Kranj (LK) 
sodelovali v mednarodnem 
likovnem natečaju Plakat 
miru 2016. Natečaj, s kate-
rim otroke spodbujajo k raz-
mišljanju o svetu, je lani po-
tekal pod sloganom Prazno-
vanje miru. Med deli učen-
cev šestih šol iz Kranja in 
okolice je komisija, ki so jo 
sestavljale Tania Mendillo, 
Sonja Toporš in Alenka Ko-
tar, sicer tudi koordinatori-
ca projekta v LK Kranj, iz-
brala najboljše tri. Najbolj 
jo je navdušil Žan Trilar z 
OŠ Helene Puhar, ki se je s 
podobo volka, ki namesto v 
luno tuli v znak za mir, uvr-
stil tudi med finaliste vses-
lovenskega izbora. Za njim 
sta se uvrstili Neja Mavrič z 
OŠ Orehek in Leja Meglič 

z OŠ Šenčur. Plakate miru 
so sicer ustvarjali še učenci 
OŠ Franceta Prešerna, OŠ 
Staneta Žagarja in OŠ Pre-
doslje, v knjižnici pa bodo 
razstavljeni do 13. aprila.

Priznanja najboljšim je 
na odprtju razstave pode-
lil predsednik LK Kranj Mi-
roslav Matijaševič. Pohvalil 
je ustvarjalnost učencev in 
dodal, da s svojimi deli na 

zrel način opozarjajo odra-
sle, kako bi morali razmi-
šljati o miru. Članica kranj-
skih lionistov Darja Dela-
vec, ki je tudi pooblaščenka 
slovenskega Lions distrikta 
za Plakat miru, je pojasnila, 
da se mednarodnemu na-
tečaju, v katerem ustvarjal-
nost izraža več kot 400 tisoč 
otrok z vsega sveta, v Slove-
niji pridružujejo že dvajset 
let. Tokrat je v njem sode-
lovalo 41 od 55 slovenskih 
Lions klubov, plakate miru 
pa je pod njihovim mentor-
stvom ustvarjalo okoli 2500 
otrok s 150 šol. Na ravni slo-
venskega Lions distrikta so 
v ocenjevanje prejeli 151 li-
kovnih del, ki jih je oceni-
la strokovna žirija v sestavi 
Klementina Golija, Franc 
Vozelj in Nika Bele. »Ne-
izmerno sem vesela, da se 
je med 24 finalistov uvrstil 
tudi zmagovalec natečaja 
pod okriljem Lions kluba 
Kranj Žan Trilar, ki je 27. 
maja vabljen na zaključno 
prireditev v Ljubljani. Tam 
bodo ustvarjali velik plakat 
miru na temo Bodočnost 
miru, ki bo slogan nasled-
njega natečaja,« je dejala 
Darja Delavec.

Mir skozi otroške oči
V kranjski knjižnici so na ogled otroška likovna dela z natečaja Plakat miru. 

Letos so najboljše plakate miru ustvarili Žan Trilar z OŠ 
Helene Puhar, Neja Mavrič z OŠ Orehek in Leja Meglič z 
OŠ Šenčur. / Foto: Primož Pičulin

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 7. aprila
10.00  47. TSD – Avdiodeskripcija za gledališče – seminar in uprizoritev Hamlet pa pol (v 

Stolpu Škrlovec)
17.00  47. TSD – Okrogla miza Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije: Politič-

na (ne)korektnost na slovenskih odrih (v Stolpu Škrlovec)
20.00 47. TSD – Andrej E. Skubic: HURA, NOSFERATU! (v dvorani PGK)
21.30 47. TSD – After party: DJ program na terasi Layerjeve hiše, Kranj (vol. 3)

Sobota, 8. aprila
9.30 Jan Malik: ŽOGICA MAROGICA (v Stolpu Škrlovec)
11.15 Jan Werich: MILENA, RIBIŠKA HČI (v Stolpu Škrlovec)
20.00  47. TSD – Nina Šorak, Urša Adamič, Marinka Štern, Iztok Drabik: KJE SEM OSTALA ( v 

dvorani PGK)
21.20 Sklepna slovesnost s podelitvijo nagrad 47. Tedna slovenske drame

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 7. aprila
10.30 Aldo Nicolaj: HAMLET V PIKANTNI OMAKI

Sobota, 8. aprila
9.30 9. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 8. 4.
14.50, 16.40, 18.30, 20.20  
UPOKOJITEV V STILU
21.30 KOLIBA
13.50, 15.30, 17.10, 18.50 SMRKCI: 
SKRITA VAS, sinhro.
14.40, 17.00 LEPOTICA IN ZVER 
20.30 NEPRIČAKOVANO OČKA
19.20 LEV: DOLGA POT DOMOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 8. 4.
18.00, 20.20, 22.30 UPOKOJITEV V STILU
16.10, 21.00 KOLIBA
18.10, 21.15 DUH V ŠKOLJKI
19.10 DUH V ŠKOLJKI, 3D
18.50 MOJ ZMENEK NA SLEPO
20.50 SLEDI ŽIVLJENJA
15.40 POWER RANGERS
13.30, 15.30, 17.20 SMRKCI: SKRITA 
VAS, sinhro.

14.30, 16.30 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, 
sinhro.
15.30, 20.00 LEPOTICA IN ZVER 
18.20 LEPOTICA IN ZVER, 3D
22.20 KONG: OTOK LOBANJ
14.40 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
13.50 VRABČEK RICHARD, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 7. 4.
18.00 UPOKOJITEV V STILU 
20.00 MIRNI ZALIV

Sobota, 8. 4.
18.00 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
20.00 UPOKOJITEV V STILU 

Nedelja, 9. 4.
17.00 SMRKCI: SKRITA VAS,  
sinhro. (+ delavnica)
19.00 MIRNI ZALIV

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjo Loko je 
minulo soboto obiskala za-
nimiva karavana vozil. Skoti 
Mestni trg se je popeljalo tri-
deset Volkswagnovih kombi-
jev, predelanih v avtodome. 
Lastniki teh vozil so navduše-
ni popotniki, sezono pa vsa-
ko leto začnejo z otvoritve-
no vožnjo in srečanjem, pre-
den se odpravijo na svoja in-
dividualna potovanja. Letos 
so si izbrali Škofjo Loko, nam 
je povedal Škofjeločan Peter 

Dagarin, sicer član sloven-
skega kluba. Vožnjo so v so-
boto začeli v Lipici, se ustavi-
li v Škofji Loki, kjer jih je poz-
dravil tudi župan Miha Ješe, 
nato pa nadaljevali pot v Po-
ljansko dolino in si šli ogledat 
utrdbo na Golem vrhu. Eno 
od skupnih druženj je vsako 
leto tudi na Kolpi. Kot nam je 
povedal sogovornik, so lastni-
ki vozniki kombijev vseh ge-
neracij, povprečno so njihova 
popotna vozila stara trideset 
let, najstarejši med njimi pa 
je letnik 1969.   

Za začetek sezone  
v Škofjo Loko

Kombiji, predelani v avtodome, so v soboto obiskali 
središče Škofje Loke. / Foto: Andrej Tarfila
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Kolesarski izleti z  
Gorenjskim glasom 2017
Tudi v letošnjem letu bomo organizirali nekaj kolesarskih izle-
tov. Kolesarjenje je namenjeno ljudem, ki radi aktivno preživijo 
počitnice in ob tem še kaj lepega doživijo in spoznajo. Ves čas 
kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi prevažal našo 
dodatno opremo. Letos bomo organizirali naslednje izlete:

Goriška brda–Vipava–Kras
Datum: 10. 5.–12. 5. 2017, 3 dnevi/2 nočitvi z zajtrkom. 
Cena izleta: 145 evrov na osebo.

Južna Češka, Češky Krumlov
Datum: 7. 6–11. 6. 2017, 5 dni/4 nočitve z  
zajtrkom, in 22. 8.–26. 8. 2017; 5 dni/4 nočitve z zajtrkom. 
Cena izleta: 265 evrov na osebo.

V ceno za vse izlete je vključeno:
– prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj,
– avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, 
– nočitve z zajtrkom za vse dni kolesarjenja,
– prehrana med kolesarjenjem. 

Vse izlete bomo izvedli, če se prijavi najmanj 16 oseb. Plačilo 
opravite v dveh obrokih. Prvi obrok velja kot prijava, drugi 
obrok plačate en teden pred odhodom.  
Cena ne vsebuje zavarovanja. 

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali  
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet v Trst. Ogledali si bomo Glavni trg, Narodni 
dom, Tržaško knjižno središče, po kosilu pa še grič s katedralo 
svetega Justa in za konec še grajski vrt gradu Miramar. Z nami 
bosta vodja Narodne in študijske knjižnice v Trstu Ivo Corva, ki 
nam bo predstavil, kako živijo Slovenci v Trstu, in naš novinar 
Jože Košnjek, ki zelo dobro pozna problematiko zamejskih Slo-
vencev tudi v Trstu.

Trst in grad MiramarTrst in grad Miramar

Odhodi avtobusa: 
z AP Radovljica ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15.,
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

Cena vključuje: prevoz, ogled Trsta, kosilo, 
ogled grajskega vrta gradu Miramar in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.:  
04 201 42 41, se oglasite osebno na Bleiwe-
isovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocni-
ne@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje 
kot v četrtek, 13. aprila 2017, ob 10. uri, za-
računamo potne stroške.

Cena izleta je 32 evrov.

 IZLET  sreda, 19. aprila 2017

PONOVITEV  

IZLETA

Že predolgo odlašam s svo-
jo javno pritožbo. Ker pa se 
mi  vedno bolj dozdeva, da se 
zadeve same od sebe ne bodo 
izboljšale, sem se odločila za ta 
korak. Namreč: nisem najbolj 
zadovoljna z delom upravnika 
našega stanovanjskega bloka, 
najprej z operativnim uprav-
nikom in s tem posledično s 
celotnim upravnikom (Dom 
sistemi, d. o. o., Kranj).
V splošni zmedi v današnjem 
svetu si človek želi ustvariti 
red vsaj doma. Priporočilo: 
vsak naj pometa najprej pred 
svojim pragom očitno razume-
vam preveč široko. Zakaj? Kot 
domači prag razumem tudi 
skupni prag našega bloka.
Za upravljanje večstanovanj-
skih stavb država predpisuje 
upravnike. In seveda tudi tu-
kaj pričakujem preveč? Vlogo 

Javna pritožba upravnika si predstavljam kot 
našega prizadevnega pomoč-
nika (saj nam za storitve izsta-
vlja položnice), kot svetovalca, 
včasih tudi kot mentorja, ki 
se drži nekih določenih načel, 
posebno kadar stanovalci sami 
ne morejo priti do razumnih in 
poštenih dogovorov. Biti dober 
oziroma operativni upravnik 
je pomembna funkcija, služ-
ba s poslanstvom, če jo kot 
tako sprejema in opravlja tudi 
upravnik. Ker gre za odnose 
med ljudmi, je pri tem s svo-
jimi načeli lahko pomemben 
dejavnik zdrave družbene at-
mosfere. Dober upravnik naj bi 
bil kompetentna oseba, ne pa 
vsakdo, ki mu je uspelo sesti na 
ta stolček.
Pogodbe o medsebojnih raz-
merjih med etažnimi lastniki 
še vedno nimamo. Na to dej-
stvo na sestankih že leta opo-
zarjam. Ta naj bi bila dodaten 

strošek za stanovalce. To seve-
da razumem. Ne razumem 
pa, da sosedov in tudi uprav-
nika ne moti, da stanovalci iz 
pritličja, ki nimamo z balkoni 
nobene zveze, plačujemo tudi 
za prenovo skupnih balkonov, 
ki jih v resnici uporabljajo in si 
jih lastijo najbližji stanovalci. 
To je le en primer reševanja 
skupnih zadev. Moto naše-
ga operativnega upravnika je 
najbrž: čim manj napora, tem 
bolje zame. Na sestankih hitro 
prikima najglasnejšim.
Na sestankih vsaj sedimo (v 
društveni sobi sosednjega gasil-
skega doma). Kot pooblaščena 
oseba sem se udeležila sestan-
ka v bloku, ki ga upravlja isti 
upravnik. Sestanek je potekal 
v sušilnici perila. Udeležene 
gospe so stale, gospod upravnik 
je sedel na stolu, za mizo, ki 
so mu ju gospe preskrbele. Ves 
prizor je prav nazorno odražal 
odnos upravnik – stanovalci, 
običajno atmosfero teh sestan-

kov, daleč od prijaznega: lepo, 
da se spet srečamo! Miza je bila 
kot nekakšen upravnikov okop. 
Stoječe udeleženke sestanka so 
najbrž ponazarjale tiho željo 
upravnika po čimprejšnjem 
razhodu. Menim, da bi se lah-
ko stanovalci z upravnikom 
sestajali na isti ravni, to je sede.
Upravnik še nikoli ni izvedel 
ankete o zadovoljstvu stano-
valcev z njegovim upravlja-
njem, storitvami.
Ob koncu pa še moj predlog Go-
renjskemu glasu. Kaj ko bi pri 
vašem časopisu pomagali pri 
izboljšanju odnosov med sta-
novalci večstanovanjskih st avb 
in upravniki. Gorenjski glas 
bi izvedel akcijo: Iščemo dobre 
upravnike, bralci bi sodelova-
li s pripombami in predlogi, 
nato bi vključili še strokovnja-
ke. Tako bi Gorenjski glas pri-
pomogel k izboljšanju na tem 
področju.

Neva Ažman, Radovljica

PREJELI SMO

Ana Šubic

Poljane – Kmetijska svetoval-
na služba pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj in Dru-
štvo podeželske mladine Ško-
fja Loka sta minuli petek v Po-
ljanah priredila 26. regijsko 
tekmovanje Mladi in kmetij-
stvo. Sodelovalo je osem ekip 
iz treh društev podeželske 
mladine, ki so odgovarjale na 
vprašanja iz prašičereje, vo-
žnje s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo ter varstva goz-
dov pred podlubniki. 

Največ znanja so že tretje 
leto zapored pokazali člani 
Društva podeželske mladine 
Zgornjesavske doline, in si-
cer tretja ekipa v sestavi Jera 
Šebat, Miha Smolej in Ma-
tevž Smolej. Vsi trije so bili 

v minulih letih že zmagoval-
ci regijskega kviza in si tako 
priigrali vstopnico za držav-
ni kviz. Jera se ga je udeležila 
predlani, Matevž pa lani, ko 
bi se ga moral udeležiti tudi 
Miha, a je bil zadržan. Le-
tos jih državno tekmovanje 
čaka 22. aprila v Sv. Juriju ob 
Ščavnici. Zmagovalci regij-
skega kviza bodo dali vse od 
sebe in morda bodo svojemu 
društvu znova prinesli zma-
go, ki so se jo že veselili v letu 
2011. Jera sicer prihaja z Blej-
ske Dobrave in je študentka 
fakultete za šport, njena so-
tekmovalca pa sta z Dovje-
ga: Matevž je dijak jeseniške 
strojne šole, Miha pa obisku-
je gimnazijo na Jesenicah.

Na drugo mesto se je uvrsti-
la prva ekipa Društva kranjske 

in tržiške podeželske mladi-
ne, ki so jo sestavljali Urban 
Roblek iz Bašlja, Domen Mali 
iz Podljubelja in Anže Meg-
lič iz Potarjev. Tretja pa je bila 

prva ekipa Društva podežel-
ske mladine Škofja Loka, ki 
so jo sestavljale Tanja in Anja 
Jelovčan iz Leskovice ter Teja 
Buh s Hlavčih Njiv.

Zmaga mladim Zgornjesavcem

Zmagovalno ekipo so sestavljali Miha Smolej, Jera Šebat  
in Matevž Smolej. / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Na pomlad se tudi v Škofjo Loko vrača tržnica 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki  sicer ob sobotah izmenič-
no obiskuje vse štiri občine na Škofjeloškem. "S tržnicami smo 
letos začeli že konec januarja v Žireh, po ostalih lokacijah (Go-
renja vas in Škofja Loka) pa v marcu. Število razstavljavcev se 
po lokacijah in posameznih terminih razlikuje, povprečno pa 
se predstavlja šest ponudnikov z domačim kruhom in drugimi 
pekovskimi izdelki, mlečnimi izdelki, izdelki iz sadja, suhome-
snatimi izdelki, izdelki iz zelenjave in rezanci, spomladanskimi 
sadikami in semeni ter izdelki domače in umetnostne obrti. 
Tržnice pa potekajo vsako prvo soboto v mesecu v Škofji Loki 
in Žireh, vsako drugo soboto v Gorenji vasi in vsako tretjo so-
boto v Žireh vse do konca leta," pojasnjuje Kristina Miklavčič 
iz Razvojne agencije Sora.

Pomladna vrnitev tržnice
Naklo – V Pavlinovi galeriji v Domu Janeza Filipiča je na ogled 
skupinska razstava fotografij članov in prijateljev Kulturnega 
društva Sotočje Radovljica in Likovnega društva Naklo. Foto-
grafije so bile ustvarjene na delavnici v Benetkah v pustnem 
času, zato tudi naslov razstave Beneški karneval 2017. »Biti v 
Benetkah je vsakokrat drugo doživetje in vedno priložnost za 
niz novih motivov za umetniško ustvarjanje, spomin in do-
življaj, ki ostane. Slike pa to ohranjajo,« je v galerijsko knjigo 
zapisal eden od avtorjev Drago Papler. Poleg njega razstavljajo 
Maja Cerar, Nada Marija Golob Pignatari, Damijan Janežič, 
Anka Marzidovšek, Marta Papler, Zvone Papler, Srečko Pirih, 
Janez Resman in Janez Zaletel. Razstavo si lahko ogledate 
še to nedeljo od 16. do 18. ure, ostale dni do 15. aprila pa po 
dogovoru. 

Doživetje Beneškega karnevala na fotografijah
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 11.  4.;  KOPALNI IZLET BANOVCI: 10. 4.; BANOVCI: 7.–11. 
5; MEDŽUGORJE: 5.–7. 5.; MADŽARSKE TOPLICE – AKCIJA: 23.–
27. 4.; BANJA VRUČICA: 29. 4.–2. 5.; MORJE: MURTER: 8.–15. 8., 
15.–22. 8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 9., 29. 8.–5. 9., 2. –9. 9., 3.–10. 9., 10.–19. 
9., 16–20. 9., 12.–20. 9., DUGI OTOK – 17.–20. 6., 24.–27. 6., 4.–14. 
7., 21.–28. 7., 11.–18. 8.,18.–25. 8., 25. 8–1.9..  www.rozmanbus.si.

Rezultati 28. krog – 5. april 2017
13, 14, 17, 18, 23, 28, 35 in 24

Loto PLUS: 1, 6, 10, 13, 29, 31, 34 in 26
Lotko: 0 6 6 2 6 5

Sklad 29. krog za Sedmico: 340.000 EUR
Sklad 29. krog za PLUS: 820.000 EUR
Sklad 29. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE
Dan za ščitnico 2017
Kranj – Društvo Ščitnica – moj dragulj Kranj prireja v avli 
Mestne občine Kranj jutri, v soboto, 8. aprila, od 9. do 16. 
ure Dan za ščitnico 2017 z različnimi strokovnimi predavanji. 
Gosti bodo: Mitja Topalovič, dr. med, spec. int. med. (Bolez-
ni ščitnice in najpogostejše težave); Helena Weilguny, spec. 
rel. psihoterpije (Psihosomatika – povezava uma in telesa); 
Andreja Koprivec, ajurvedska svetovalka (Pogled na hrano 
v tradicionalni medicini); Simone Godina, int. zdr. trenerka 
(Hormonsko neravnovesje in ščitnica) in Andrej Pešec (Pre-
magaj strah, stres in depresijo). Vstop bo prost, zaželeni pa 
so prostovoljni prispevki.

Velika noč na Sv. Joštu nad Kranjem
Kranj – Župnija Kranj Šmartin vabi na praznovanje največje-
ga krščanskega praznika velike noči na Sv. Jošt nad Kranjem. 
Danes, v petek, 7. aprila, bo ob 17. uri maša na sv. stopnicah, 
ki so edinstvene na Gorenjskem. Na veliko noč, 16. aprila, 
bo ob 10. uri sv. maša in po njej tradicionalna vstajenjska 
velikonočna procesija. 

Očistimo Naklo
Naklo – Lovska družina Udenboršt, Turistično društvo Nak-
lo, Društvo Projects in Konjeniško društvo Naklo vabijo jut-
ri, v soboto, 8. aprila, ob 8. uri pred Dom Janeza Filipiča in 
nato na čistilno akcijo.  

Odprtje salona električnih koles
Šenčur – Podjetje A2U vabi jutri, v soboto, 8. aprila, ob 13. uri 
v Poslovno cono A53 na odprtje prve specializirane prodajal-
ne električnih koles v Sloveniji. Na ogled bo kar petdeset 
modelov, na voljo pa bodo tudi testne vožnje. Odprtje bo v 
športno-zabavnem duhu z znanimi obrazi iz sveta športa.

Pleši, pleši črni kos
Naklo – V Domu Janeza Filipiča se bo jutri, v soboto, 8. apri-
la, ob 10. uri začel nastop učencev Waldorfske šole Gorenj-
ska z naslovom Pleši, pleši črni kos. Nastopili bodo učenci 
od 1. do 5. razreda Waldorfske šole Gorenjska. Predstavili 
bodo delčke iz pouka slovenščine, matematike, tujih jezikov 
in evritmije.

Navdih Dobrave – velika noč
Podbrezje – Prireditev Navdih Dobrave – velika noč bo v 
Podbrezjah danes, v petek, 7. aprila, ob 18. uri, in ne 8. apri-
la, kot so napačno navedli v vabilih.

IZLETI
Pohod po Humarjevi poti
Stranje pri Velikem Gabru – Zavod Levstikova pot vabi na 
pohod po Humarjevi poti na Primskovo, ki bo na velikonoč-
ni ponedeljek, 17. aprila. Start bo ob 8. uri izpred okrepče-
valnice Žonta v Stranjah pri Velikem Gabru (občina Trebnje), 
ki je od železniške postaje Gaber oddaljena dvesto metrov. 
Pot bo vodila iz Stranj pri Velikem Gabru skozi Šentjurje in 
Bratnice do Mengša in nato vrh Primskove gore ter naprej 
skozi Sevno, Gornji in Dolnji Vrh in skozi Žubino nazaj na 
izhodišče. Celotna pot je dolga dvanajst kilometrov. Prijavite 
se na startu od pol osme ure dalje. 

Družinski kolesarski dan 
Jesenice – Mladinski center Jesenice, Trans Julius in Kolesar-
ski klub Završnica vabijo družine, da se v nedeljo, 9. aprila, 
skupaj z njimi odpravite na kolesarski izlet z Jesenic do Pla-
ninskega muzeja v Mojstrani. Zbor bo med 10. in 11. uro v 
Športnem parku Podmežakla, kjer bo otrokom na voljo tudi 
spretnostni kolesarski poligon.

Z Medobčinskim društvom invalidov Kranj
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov (MDI) Kranj obveš-
ča člane, da še sprejemajo prijave za enodnevni kopalni iz-
let v Kumrovec in Tuheljske Toplice, ki bo 22. aprila. Prijave 
sprejemajo tudi za večdnevna bivanja na morju in v topli-
cah: v hotelu Delfin v Izoli, Moravskih Toplicah ter v Pineti 
v Novigradu. Če ne bo dovolj prijavljenih članov, se lahko 
prijavijo tudi tisti, ki niso člani MDI. Podrobne informacije 
lahko dobite vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure ter prvi 
ponedeljek v mesecu od 9. do 11. ure v pisarni MDI KRanj ali 
po telefonu številka 04 20 23 433.

Planinski izlet na Krim
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Krim, ki bo v četrtek, 20. aprila, z odhodom ob 7. uri izpred 
Creine. Skupne hoje bo za okrog pet ur. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do srede, 19. aprila, do 10. 
ure.

Obisk taborišča Dachau
Ljubljana – Člani IO Skupnosti internirancev Dachau orga-
nizirajo dvodnevni izlet na Bavarsko z namenom poklona 
žrtvam tamkajšnjega taborišča. Odhod bo 29. aprila, osre-
dnja proslava pa bo 30. aprila. Za dodatne informacije lahko 
pokličete Vesno Dobre po tel. št. 040 508 602 ali pišete na 
elektronski naslov info@skupnostdachau.si. Prijave spreje-
ma tudi turistična agencija Zvezdica Zaspanka, kontakt: Bo-
žena Pograjc, e-pošta bozena@zvezdicazaspanka.si ali tel. 
040 195 411 (številka za prijave).

Na Podgorski vrh nad Ukvami
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v 
nedeljo, 9. aprila, na pohod na Podgorski vrh (Monte Ne-
bria) nad Ukvami. Odhod z osebnimi avtomobili bo ob 8. uri 
izpred Penziona Špik v Gozdu - Martuljku. Hoje bo za tri ure. 
Ne pozabite na osebni dokument, hrano in pijačo imejte v 
nahrbtnikih. Prijave sprejemata do petka, 7. aprila, Sara, tel. 
041 554 014, in Mojca, tel. 041 821 366.

PREDAVANJA
Indija
Zgornji Brnik – Danes, v petek, 7. aprila, bo ob 18.30 v dvora-
ni Gasilskega doma na Zgornjem Brniku potopisno predava-
nje. O potepanju po Indiji bosta predstavila Ivan Kropivnik 
in njegova vnukinja Sara Tavčar.

Po Avstraliji
Adergas – Jutri, v soboto, 8. aprila, bo ob 19. uri v dvorani v 
Adergasu potopisno predavanje Pomlad v Avstraliji. Na pre-
davanje s fotografijami in zgodbami vabita Monika in Janez 
Ribnikar.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
8. aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Veliki boj v spisih Duha preroštva. 
Pogovor bo povezoval Pavel Repnik.

Islandija
Žiri – V knjižnici lahko danes, v petek, 7. aprila, ob 19. uri 
prisluhnete predavanju – potopisnemu večeru Roka in Kata-
rine Hočevar, ki sta se odpravila raziskovat Islandijo, deželo 
ognja in ledu.

Olja za prehrano, zdravje in nego telesa
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici se bo v ponede-
ljek, 10. aprila, ob 19. uri začelo predavanje Olja za prehrano, 
zdravje in nego telesa. Predavanje bo vodila Marija Merljak.  

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v petek, 
7. aprila, ob 18. uri pogovor na temo Moja nepremičnina – 
sreča ali breme; v ponedeljek, 10. aprila, bo ob 10. uri delav-
nica osnovnega ličenja za starejše gospe – s seboj prinesi-
te kozmetične pripomočke, ki jih same uporabljate doma. 
Prav tako v ponedeljek, 10. aprila, bo ob 17. uri ogled muzeja 
mlinskih kamnov na Poličarjevi kmetiji. Zbirno mesto bo na 
parkirišču pred kmetijo, Polica 1, Naklo. Potrebno bo plačilo 
vstopnine v muzej, ogled bo vodil Janko Zupan. Za prijavo 
na dogodke pokličite po tel. št. 041 724 134 ali pišite na e-na-
slov mck-prijava@luniverza.si.

Delavnica butaric in druge pasijonske delavnice
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka v 
okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona prireja na Mestnem 

trgu na cvetno soboto, 8. aprila, od 9. do 12. ure tradici-
onalno delavnico butaric in druge pasijonske delavnice. 
Člani društva so nabrali zelenje, iz katerega si bodo obi-
skovalci lahko naredili butarice za cvetno nedeljo. Pripravili 
so pokušino postnih jedi, ki jih bodo kuhali na štedilniku 
na drva, prikazali bodo tudi številne rokodelske veščine. 
Prikazali bodo pihanje jajc in barvanje pirhov, za otroke pa 
bodo pekli palačinke.

KONCERTI
Cantante Slovenije
Kranjska Gora – V Ljudskem domu se bo v torek, 11. aprila, 
ob 20. uri začelo 1. Mednarodno srečanje pevskih zborov – 
Cantante Slovenije.

Šenčurska glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na 4. koncert 
Šenčurska glasbena srečanja, ki bo v petek, 7. aprila, ob 19. 
uri v Domu krajanov Šenčur. Nastopili bodo: Ansambel Pe-
tra Finka, Ansambel Skrivnost, Ansambel Frančič in humo-
rist Jože Mrgole. Moderator bo Miro Erzin.

RAZSTAVE

Velikonočna razstava ročnih del
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi danes, v petek, 7. aprila, ob 19. uri na odprtje veliko-
nočne razstave ročnih del, ki jo je v dvorani v Adergasu 
pripravila Angelca Maček. Ogled razstav bo mogoč tudi 
jutri, v soboto, 8. aprila, od 17. do 19. ure in v nedeljo od 
9. do 12. ure.

Javno vodstvo po razstavi Potovanje
Škofja Loka – V nedeljo, 9. aprila, bo ob 16. uri v Galeriji na 
Gradu javno vodstvo po razstavi Kalleja Hamma in Dzamila 
Kamangerja Potovanje. Razstava je zaradi velikega zanima-
nja na ogled še do 17. aprila. Po razstavi bo vodila kustosinja 
Barbara Sterle Vurnik. 

Deset let Kulturne mavrice Jesenic
Jesenice – V torek, 11. aprila, bo ob 17. uri v dvorani Kolpern 
odprtje dokumentarne razstave fotografij vseh desetih 
Kulturnih mavric Jesenic – od leta 2007 do 2016, ki so jih 
s predstavitvami raznolike kulturne dediščine in običajev 
svojega naroda sooblikovala društva KUD Triglav Slovenski 
Javornik - Jesenice, KŠD Bošnjakov Biser Jesenice, Makedon-
sko KD Ilinden Jesenice, KŠD Hrušica in KPHŠD Vuk Karad-
žić Radovljica. V spremljevalnem programu bodo nastopile 
otroške folklorne skupine.

PREDSTAVE

Milijonar
Jelendol – V sklopu 9. Gledališkega maratona Dolfeta An-
derleta si v nedeljo, 9. aprila, ob 18. uri v Domu krajanov 
Jelendol lahko ogledate komedijo Milijonar avtorja Marjana 
Marinca v priredbi Borisa Kuburiča, ki jo bo izvedla skupina 
Smeh – Mladinsko gledališče Tržič. 

Od tišine do glasbe
Sveti Duh – Za zaključek sezone gostuje jutri, v soboto, 
8. aprila, ob 20. uri v Kulturnem domu Sv. Duh pri Škofji 
Loki Jure Ivanušič z glasbeno komedijo Od tišine do glasbe. 
Predstava je za izven.

Dobrodelni Butelj za večerjo
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled 22. ponovitve komedije 
domačega društva Butelj za večerjo, ki bo v Domu krajanov 
Visoko danes, v petek, 7. aprila, ob 19.30. Celoten izkupiček 
od prodanih vstopnic bodo namenili socialno ogroženi dru-
žini iz občine Šenčur.



POSESTI
ODDAM

TRAVNIK oddam v najem, 2,5 ha, 
lokacija Nemilje pri Zg. Besnici, tel.: 
041/233-750 17001192

ZEMLJO za vrtičkarje, tel.: 041/882-
134 17001185

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

BMW serija 3:320 touring AUT, ka-
ravan, letnik 2005, redno servisiran, 
znana zgodovina. Avto Lušina, d.o.o., 
Gosteče 8, Škofja Loka, 04/50-22-
000, 041/630-754 
 17001210

CITROEN C3 picasso 1.6, letnik 2011, 
redno servisiran, potrjena servisna knji-
ga, lepo ohranjen. Avto Lušina, d.o.o., 
Gosteče 8, Škofja Loka, 04/50-22-
000, 041/630-754 
 17001211

HONDA HR-V 1.6 4WD, letnik 2005, 
potrjena servisna knjiga, lepo ohra-
njena. Avto Lušina, d.o.o., Goste-
če 8, Škofja Loka, 04/50-22-000, 
041/630-754 17001212

ZELO lepo ohranjen in servisiran Clio 
1,2, 5 vrat, klima, letnik 2000, reg. 
do 9. 3. 2018, cena 750 EUR, tel.: 
068/193-960 
 17001205

VW Golf 1.4, bencin, let. 1999, reg. 
do 4/18, 180.000 km, servis narejen, 
garažiran, kot nov, tel.: 040/285-748  
 17001196

KUPIM

VOZILO – celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
tel.: 031/629-504 17001169

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VRTNA kovinska vrata, dvojna, skupne 
mere v. 117 cm, š. 205 cm, zgornji del 
kropar, tel.: 041/850-406  
 17001173

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17001165

LESNE brikete in pelete za kurjavo, 
ugodno, tel.: 040/887-425 
 17001115
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Ta atlas vsebuje 
predvsem slike. Ko 
skušamo razumeti 
zgradbo ali lego 
določenega organa, 
nam nič ne pomaga 
bolj kot to, da 
vidmo, kateri in 
kakšni so sestavni 
deli organa oziroma 
kateri organi ga 
obdajajo. Anatomski 
atlas takov ključuje 
shematske, a 
dosledne in hkrati 
nazorne slike. Na 
njih so označeni 
posamezni deli 
telesa ali določenega 
organa, v kratkem 
besedilu zraven pa so 
razložene osnovne 
značilnosti.

11                              90
EUR

Cena knjige je

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

www.gorenjskiglas.si

Rdeča laterna obrne 
Tour na glavo in nas 
prisili v razmislek o 
pomenu uspeha, 
poraza in prave narave 
kolesarstva. To je 
knjiga o 99 odstotkih 
profesionalnih 
kolesarjev, ki nikoli ne 
zmagajo, dvigujejo 
pokalov in se sončijo 
v soju žarometov. 
Knjiga o tem, 
kako dojemamo 
kolesarstvo, življenje 
in same sebe.

18
EUR

270 strani; 220 x 150 mm; mehka vezava

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

www.gorenjskiglas.si

2 9 9 0

EUR

Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

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

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.

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

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

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17000950

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam kotno se-
dežno garnituro, lepo ohranjeno, tel.: 
070/759-009 17001188

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZELO ugodno – vgradni štedilnik, 4 
elektrika, 2 plin, nerabljen, tel.: 04/59-
61-169, 031/262-046  
 17001177

HOBI
PRODAM

BREZHIBEN, delujoč radio Savica, tip 
SN120, tel.: 051/891-605  
 17001215

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE – strogi unikati, Križev 
pot, 15 postaj, cena – dogovor, Duhov-
ni utrip 6. 4. 15, tel.: 040/567-544  
 17001105

STARINE
PRODAM

PRODAM ali menjam za uprabne stva-
ri – večjo količino starin in umetniških 
slik, tel.: 041/642-416 17001184

KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 17001168

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

DOBRO ohranjeni otroški kolesi, 24 in 
20 col, tel.: 051/891-605 17001216

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DVOREDNO sejalnico Olt, nakladalko 
Mengele z valjem in pajka Galfre 4 m, 
tel.: 040/334-733  
 17001197

OBRAČALNIK – pajek, 4-vretenski, 
in varnostni lok s streho za Torpedo –  
Deutz, tel.: 041/628-065  
 17001183

KUPIM

TRAKTOR  Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo kme-
tijsko mehanizacijo, tel.: 031/562-
809  
 17000966

TRAKTOR do 100 KM, kiper priko-
lico, mini bager, lahko v okvari, tel.: 
031/500-933 
 17001152

PRIDELKI
PRODAM

JABOLČNI kis, tel.: 051/202-963  
 17001180

KROMPIR za sajenje, več vrst, lanski 
uvoz, tel.: 040/483-444 
 17001143

RDEČI in beli jedilni krompir (Rudolph, 
Andora, Bellarosa, Concordia); prime-
ren tudi za sajenje – lanski uvoz, tel.: 
041/282-039 
 17001027

VINO cviček, kakovosten PTP, cena 
1,2 EUR/lit. Možno tudi v steklenicah 
in dostava po dogovoru, tel.: 041/385-
493  
 17001189

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 7 dni, tel.: 
041/393-955 17001200

BIKCA ČB in bikca mesne pasme, oba 
stara 10 dni, tel.: 031/617-833  
 17001208

ČEBELJE družine na AŽ satju, tel.: 
041/756-022 17001204

JAGENJČKE, ovčjo volno za visoke 
grede, jabolčni kis, jabolčni sok, tel.: 
031/648-526 
 17001171

JAGNJETA JS pasme, za zakol ali na-
daljnjo rejo, tel.: 040/539-023  
 17001174

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave 
in bele barve, pred nesnostjo in kg 
piščanci, pripeljemo na dom, tel.: 
041/710-113 17001151

KRAVO za zakol, 2 breji kravi in 
seno v kockah, tel.: 04/51-46-939, 
031/894-376 
 17001198

KRAVO simentalko, pašno, s tele-
tom ali brez, drugo tele bikec, tel.: 
041/862-078 
 17001207

KRŠKO-poljske prašiče, težke 30 kg, 
tel.: 040/222-436 
 17001179

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

TELICO s teletom, kravo dojiljo v 9. 
mesecu brejosti in 2 telici, tel.: 04/57-
43-294, 040/473-271  
 17001175

TELICO limuzin, staro 7 mesecev, tež-
ko 250 kg, tel.: 040/206-003  
 17001187

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev, 
tel.: 031/828-955 17001206

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
in bikca ČB, starega 1 teden, tel.: 
031/417-221 17001178

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 040/607-311 17001195

KUPIM

DO 10 dni starega bikca mesne pa-
sme, tel.: 031/572-647 
 17001172

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v parih dneh, višje cene. Kogler 
Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, tel.: 064/130-081 17000891

OSTALO
PRODAM

5 SILAŽNIH bal, lanska 1. košnja, ter 
mehanski 2-vrstni sadilec koruze Pano-
nija, tel.: 041/531-978 17001191

SENO v refuzi, po dogovoru in cister-
no za olje ali vodo, 2000 litrov, tel.: 
040/865-830 
 17001209

SENO, nebalirano, Tenetiše 33, Gol-
nik, tel.: 031/447-370 17001217

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO picopeka v Kranju. Da-
mjana Kristanc, s.p., Šorlijeva 12, 
Kranj, tel.: 031/833-500 17001213

IŠČEMO resnega, odgovornega in 
vestnega voznika tovornega vozila C 
kat. za prevoz blaga po Sloveniji za 
daljši čas. Zaželeno je, da je voznik 
iz gorenjske regije. Transport Hafner 
Blaž, s.p., Mlakarjeva 42, Šenčur, tel.: 
040/692-002 17001162

GEOX, d.o.o., C. v Loko 11, Tržič 
išče zastopnike za terensko prodajo 
izdelkov za varovanje zdravja. Nudimo 
stimulativen dohodek in možnost re-
dne zaposlitve. Za dodatne informacije 
pokličite 030/610-160 17001218

TRAKTORISTA, delavca na kmetiji, 
Basaj, d.o.o., Suha pri Predosljah 40, 
4000 Kranj, tel.: 041/375-575  
 17001085

NA OBMOČJU Kamne Gorice iščemo 
raznašalca časopisov. Delo je v jutra-
njem času. Milenko Gregorič, s.p., 
Begunje 160, Begunje, tel.: 040/747-
535 17001201

ZAPOSLIMO avtoserviserja. Zaželene 
so izkušnje. Pooblaščeni servis Maz-
da, Fiat, Nissan. Avto Močnik, d.o.o. 
Kranj, Britof 162, tel.: 040/683-710  
 17001194

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 17001073

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO 40 m2, od tega: 12,8 
m2 klet, 3,6 m2 balkon, 24 m2 uporab-
na površina, prenovljeno 2006, Kranj, 
tel.: 040/151-889 17001193

KUPIM

STANOVANJE v Kranju, z vrtom, za-
želena tudi polovica hiše z vrtom, tel.: 
041/947-677 17001202

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.

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

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo na pode-
želju, lepa sončna lokacija, parcela 
1000 m2, tel.: 041/209-066 
 17001170

V KRANJU prodam pritličje hiše, 
4-sobno stanovanje, klet in 210 m2 
vrta, tel.: 031/449-093 17001203

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

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

d.
o.

o.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v torek, 
21. 3. 2017, je bilo podjetje Boltez iz Kranja. Izžrebani nagrajenci prejmejo: 
1. nagrada:  menjava pnevmatik na osebnem vozilu  – Nuša Špenko iz Vo-
dic, 2. nagrada: optična nastavitev podvozja – Ludvik Mlinar iz Kranja in 
3. nagrada: dezinfekcija avtomobilske klimatske naprave – Ciril Repinc iz 
Bleda. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.

dni 

brez 
alkohola
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www.brezalkohola.si
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V SPOMIN
 

Tina Magušar
roj. Mihovec
30. 1. 1984–8. 4. 2013

Rada si imela ljudi okrog sebe, jih razveseljevala in spoštovala, 
sovraštva in zlobe nisi poznala. Toda ni besed več tvojih, ni več 
stiska tvojih rok, ostal je le spomin nate, a ob spominu trpek jok. 

Hčerka Ula in vsi njeni
8. aprila 2017

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo. 
(J. W. Goethe)

ZAHVALA

V 90. letu starosti je življenjski krog sklenila

Antonija Zupan
rojena leta 1927 na Sr. Beli

Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sostanovalcem na Kidričevi cesti v Kranju, znancem in prijate
ljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darovane svete maše. 
Zahvala gre zdravstvenemu osebju KO za hipertenzijo v Bolniš
nici dr. Petra Držaja in osebju DS na Škofljici. Posebej pa se za
hvaljujemo gospodu župniku Branku Setnikarju za opravljeno 
sveto mašo in pevcem za odpete pesmi ter g. Andreju Zormanu in 
pogrebni službi Navček. Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem 
slovesu in jo spremili na njeni zadnji poti.

Z lepo mislijo nate: nečaki in nečakinje

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.

V SPOMIN

5. aprila 2017 je minilo eno leto, odkar smo izgubili ljubljeno mamo

Julijano Konc
Iskrena hvala za vsako prižgano svečko vsem, ki skupaj z nami 
ohranjate spomin na našo nepozabno mamo.

Vsi njeni
Visoko, 5. aprila 2017

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

ZAHVALA 

Žalostni sporočamo, da je v 85. letu starosti umrl naš dragi 

prof. Miroslav Destovnik
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem  
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi  

in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, april 2017 

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, brat, stric in dedek

Janez Šilar 
z Orehka pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku, pogrebni 
službi Komunale iz Kranja, cvetličarni Flora in trobentaču ter go
vorniku gospodu Frelihu za opravljen obred. Zahvala tudi osebni 
zdravnici gospe Jenko in patronažni službi Zdravstvenega doma 
Kranj ter osebju Bolnišnice Golnik za nego ob zadnjih trenutkih. 
Zahvala OŠ Franceta Prešerna za darovano cvetje in denarno po
moč. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči: žena Antonija, hčerka Alenka z družino, sin Boris,  
sin Brane z družino, vnuka Tjaša in Žan

ZAHVALA

V 77. letu starosti nas je vse prezgodaj zapustil naš dragi mož, 
oče, dedek, pradedek, brat in stric

Franc Grašič
iz Zg. Dupelj 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem, znancem in vsem za tolažilne besede, 
podarjeno cvetje, sveče in vso pomoč, ki ste nam jo nudili v teh 
težkih dneh. Hvala zdravstvenemu osebju, pevcem, g. župniku 
in pogrebni službi Jerič. Lepa hvala lovcem LD Udenboršt za lep 
lovski obred in g. Viliju Tomatu za poslovilni govor. Hvala vsem, 
ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Ana, hči Sabina z družino, sin Aleš, vnuk Davor  
z Vanjo in Filipom

Pomlad je na naš vrt prišla
in vprašala, kje si ti.
Sedla je na rožna tla
in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, tasta, ata, starega 
ata, brata, strica in svaka

Stanislava - Slavca 
Bizjaka
iz Šenčurja

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
izrazili sožalje, nam stali ob strani, nudili pomoč ob boleči 
izgubi, darovali cvetje, sveče, sv. maše in darove za cerkev. 
Posebna zahvala društvu Godlarji, Gasilskemu društvu Šenčur, 
Društvu starodobnikov Naklo, Društvu upokojencev Šenčur, dr. 
Mateji Lopuh, dr. Esteri Finci Leskovar, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem, krajanom, znancem, župniku, kaplanu, pevcem, 
pogrebnemu podjetju Navček in vsem, ki so ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Še  enkrat hvala vsem za iskrene stiske rok in 
tolažilne besede. 
Ohranite ga v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17001166

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., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17001154

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-
166 17001136

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vične premaze proti plesni ter dekora-
tivne omete in opleske vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17001083

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 17001167

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 17001155

FREZANJE vrtov, škropljenje češenj in 
prezračevanje trave, Branko Gašper-
šič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 4000 
Kranj, tel.: 040/993-406 17001084

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17001149

POSEK in spravilo lesa, možnost od-
kupa lesa na panju. M-LES, Matej 
Urh, s.p., Bodešče 18, Bled, tel.: 
031/561-613  
 17001214

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 17001144

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17001164

UGODNO izvajamo slikopleskarska 
dela, beljenje, suhomontažna dela 
knauf, Armstrong, predelne stene, 
spoščeni stropi, izdelava mansard in 
ostala gradbena dela. Slobodan Ćuli-
brk, s.p., Ul. Simona Jenka 11, Dom-
žale, tel.: 031/577-900 
 17001075

VSE za vaš dom!  Izvajamo vsa gradbe-
na dela: pleskanje, keramičarska dela, 
predelne stene knauf, fasade ... vse po 
konkurenčnih cenah, hitro in kvalitetno. 
LA-AJ, d.o.o., Planina 22, Kranj, tel.: 
040/315-495 17001118

IŠČEM

IŠČEM osebo za peko na žaru in osta-
le gostinske usluge, na območju Ljub-
ljane, tel.: 031/255-452 17001199

IŠČEMO pastirja za pašo ovac na 
Soriški planini v sezoni 2017, tel.: 
031/883-016 17001182

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17001156

RAZNO
PRODAM

BOHINJSKO zaseko in rabljene kuhinj-
ske elemente, zgornji in spodnji del, 
tel.: 04/57-43-294, 040/473-271 
 17001176

STAREJŠO hiško v Zg. Bitnjah pri 
Kranju, lesena garažna vrata in 2-krat 
žgano opeko za dimnik, tel.: 031/735-
715 17001190

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

Ema Tertnik, Kranj:

»Bombažno vrečko za 
večkratno uporabo imam 
vedno s seboj ravno zato, da 
se izognem uporabi plastič-
nih vrečk, ki jih dobiš v trgo-
vini. Zelo podpiram takšne 
ukrepe.«

Saša Krančan, Kranj:

»Zelo podpiram zmanjševa-
nje uporabe plastičnih vrečk. 
Uporabljam jih samo za zele-
njavo, sicer pa nosim vrečko 
za večkratno uporabo vedno 
s seboj.«

Jože Udir, Kranj:

»Sem za to, da se uporaba 
plastičnih vrečk popolnoma 
prepove, saj sta morje in 
narava nasploh zasmetena 
z odpadki. Vsak lahko upo-
rablja vrečko za večkratno 
uporabo.«

Darja Benigar, Kranj:

»Mislim, da smo preveliki 
porabniki plastičnih vrečk. Če 
bi omejili uporabo, bi se ljud-
je gotovo navadili na cekarje 
in bombažne vrečke. Sama 
se trudim in uporabljam vreč-
ke za večkratno uporabo.«

Aleš Senožetnik

V skladu z direktivo Evropske 
unije morajo države članice 
sprejeti ukrepe za zmanjša-
nje potrošnje lahkih plastič-
nih nosilnih vrečk. Okoljski 
cilj je zmanjšati letno porabo 
pod 40 na osebo do konca 
leta 2025. Kaj si o tem mislijo 
mimoidoči, smo povprašali 
na Kranjskih ulicah.

Proti plastičnim 
vrečkam

Mitja Bratož, Šenčur:

»Pri nas doma striktno upo-
rabljamo samo cekar oziro-
ma vrečke za večkratno upo-
rabo, tako da nas te omejitve 
ne bodo nič posebno priza-
dele. Z ženo ne podpirava 
uporabe plastičnih vrečk.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Jutri in v nedeljo 
bo večinoma sončno in topleje.

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Bolnišnici za gi-
nekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj imajo na po-
rodniškem oddelku na voljo 
24 postelj in še pet jih je v in-
tenzivnem oddelku. Prijet-
no jih je presenetilo tako ve-
liko število rojstev v tako krat-
kem času, dodatne postelje z 
ustrezno oskrbo mamic in 
novorojenčkov so hitro ure-
dili na ginekološkem oddel-
ku. Še najlepše je dogajanje v 
dneh od 29. marca do 3. apri-
la, ko se je rodilo 44 otrok, 
ponazorila pomočnica direk-
torice za zdravstveno nego v 
BGP Kranj Lea Ahčin: »Vse 
smo varno in tekoče organi-
zirali z obstoječim kadrom, 
ki je izkušen tudi za takšne 
okoliščine. Bilo pa je pe-
stro, delovno in seveda 'fle-
tno', ko pa smo imeli toliko 
novorojenčkov.« V Sloveniji 
se na leto po statističnih po-
datkih rodi več dečkov, tudi 

tokrat je bilo tako. Od 44 ot-
rok je bilo dečkov 24, deklic 
20, od tega enkrat dvojčici. 
Največ rojstev v omenjenih 
dneh so imeli 30. marca, kar 

dvanajst. Zanimivo je bilo 
izvedeti, od kod vse so ma-
mice z novorojenčki. Naj-
več jih je iz kranjske in ško-
fjeloške občine, so pa tudi 
iz Cerkelj, Tržiča, Komen-
de, Cerknega, Idrije, Horju-
la, Ljubljane in Ankarana.  
Deček Kal Legan se je rodil 
3. aprila ob 11.42. Mamica 
Tadeja je že drugič rodila v 
BGP Kranj, prvič pred šesti-
mi leti deklico Lino. Družina 
je doma iz Ljubljane, prvič 

se je Tadeja za kranjsko bol-
nišnico odločila, ker so ime-
li na voljo lajšanje porodnih 
bolečin z epiduralno analge-
zijo. »Ko si zadovoljen prvič, 
se vrneš še drugič. Osebje je 
prijazno in strokovno, imam 
same pozitivne izkušnje,« je 
povedala Tadeja, ki ni poza-
bila pohvaliti tudi čudovitih 
copatkov, ki jih prav za vse 
novorojenčke v BGP Kranj 
spletejo Glasove Muce Copa-
tarice.

Veselje ob toliko novorojencih
Od 29. marca do 3. aprila se je v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj rodilo kar 
štiriinštirideset otrok. Prizor, kakršnega so bili vajeni pred več desetletji, zdaj pa je že kar redkost. 

Od leve: medicinska sestra Špela Urbanc, Tadeja s sinčkom Kalom in pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego v BGP Kranj Lea Ahčin. 

Zbilje – Konec preteklega leta se je začela težko pričakovana 
rekonstrukcije ceste skozi Zbilje, ki je prinesla tudi izmenično 
enosmerni promet, ki je bil urejen s semaforjem. Za potrebe 
sanacije vozišča pa bo odsek ceste Zbilje–Vodice v Zbiljah 
sedaj zaprt, in sicer predvidoma v naslednjih terminih: od 
včeraj do danes, 7. aprila, do 19. ure zaradi nasipa tampona na 
višino, od ponedeljka, 10. aprila, od 7. ure do petka, 14. aprila, 
do 19. ure zaradi izvedbe reciklaže in grobega sloja asfalta ter 
od torka, 18. aprila, od 7. ure do petka, 21. aprila, do 19. ure 
zaradi izvedbe finega sloja asfalta in asfalta pločnika. 

Popolna zapora odseka ceste Zbilje–Vodice

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Pred občinskim 
praznikom, ki ga v občini 
Šenčur slavijo na dan sv. Ju-
rija, je občinski svet glasoval 
o letošnjih občinskih nagra-
jencih. Zlato plaketo bo do-
bila ravnateljica Osnovne 
šole Šenčur Majda Vehovec, 
srebrno zborovodkinja z Ol-
ševka Mojca Gabrijel, bro-
naste pa ustanoviteljica pev-
skega zbora v Trbojah Joži-
ca Rekar, zavzet športni de-
lavec Drago Prdan in kul-
turna ustvarjalka z Visokega 
Vesna Čulig. Podelili bodo 
tudi dve spominski prizna-
nji, Jožetu Koželju, ustvar-
jalcu iz lesa, in mlademu Er-
vinu Smajiču, ki brezplač-
no uči tuje jezike in se trudi 

za pridobivanje štipendij za 
mlade. 

Odločitev občinskega sve-
ta pa se nekoliko razliku-
je od predloga, ki ga je dala 
komisija za priznanja. Ta si 
namreč ni bila enotna gle-
de zlatega priznanja ravna-
teljici šole, kajti dva od šti-
rih članov sta temu naspro-
tovala in je nato komisija 
predlagala srebrno prizna-
nje. Na občinskem svetu pa 
so se tako župan Ciril Kozjek 
kot več občinskih svetnikov, 
med njimi tudi nekdanji žu-
pan Miro Kozelj, zavzeli za 
zlato priznanje ravnateljici. 
Za lažje prihodnje odločitve 
o nagrajencih pa je svetnik 
Simon Kuhar znova pred-
lagal, da svetnikom komisi-
ja predloži tudi utemeljitve. 

Zlata plaketa za 
ravnateljico šole

Škofja Loka – V Škofji Loki se Dnevi Škofjeloškega pasijona na-
daljujejo z jutrišnjimi pasijonskimi delavnicami na Mestnem 
trgu. Začenjajo se ob 9. uri, prireja jih Prosvetno društvo So-
točje. Najbolj značilna je delavnica butaric za cvetno nedeljo, 
ob tem bodo pripravljali in pokušali postne jedi, napovedujejo 
tudi delavnice oblikovanja gline, izdelave rož iz krep papirja, 
prikaz izdelave vžiganic, pirhanje jajc in barvanje pirhov, peko 
palačink, prikaz pletenja košar in izdelkov iz usnja ter delav-
nico izdelkov iz roževine. Tega dne bodo butaro velikanko na 
Cankarjevem trgu izdelovali tudi loški skavti in jo potem pos-
tavili pred cerkvijo sv. Jakoba za blagoslov na cvetno nedeljo.

Jutri pasijonske delavnice

Kranj – V trgovskem centru Qlandia v Kranju je danes vrata 
odprla nova poslovalnica telekomunikacijskega podjetja Te-
lemach, ki je zamenjala poslovalnico na Savskem otoku. Ob 
odprtju prostorov so pripravili različne ugodnosti. Kljub novim 
prostorom v Qlandii bo Telemach ohranil tudi poslovalnico 
v kranjskem Planetu Tuš, sicer pa imajo na Gorenjskem še 
poslovalnico v Lescah.

Telemach odpira novo poslovalnico v Kranju

Lea Ahčin je poudarila:: »Vse smo varno in tekoče 
organizirali z obstoječim kadrom, ki je izkušen tudi za 
takšne okoliščine. Bilo pa je pestro, delovno in seveda 
'fletno', ko pa smo imeli toliko novorojenčkov.«  
Od 44 otrok je bilo dečkov 24, deklic 20, od tega 
enkrat dvojčici.  


