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AKTUALNO

Uradno prejeli  
Unescovo znamko
Državna sekretarka z ministrstva 
za kulturo Damjana Pečnik je žu-
panu Mihu Ješetu tudi uradno po-
delila certifikat ob vpisu Škofjelo-
škega pasijona na Unescov repre-
zentativni seznam nesnovne kul-
turne dediščine človeštva.

3

KMETIJSTVO

Trošarina nič  
več od kotla
Po novem mali proizvajalci žganja 
ne plačujejo več pavšalne trošari-
ne na kotel za žganjekuho, ampak 
glede na proizvedeno količino 
žganja. Za prve štiri letošnje me-
sece bodo morali vložiti obračun 
trošarine do 31. maja.

11

GG+

Ko iz kosa lesa  
nastane violina ...
Daniel Musek ima redek, lep po-
klic, ki je hkrati obrtniški in ume-
tniški. Je goslar, izdelovalec violin, 
viol in violončel. Pravi, da ni težko 
narediti violine, težko pa je naredi-
ti dobro violino in vsakokrat dobro 
violino.

17

GG+

Gregorjevo, ko  
gre luč v vodo 
Knjiga Gregorjevo: Ko gre luč v 
vodo in se prične pomlad etnolo-
ga dr. Bojana Knifica na prijeten 
način predstavlja praznovanje gre-
gorjevega na Slovenskem in raz-
kriva mitološka ozadja spuščanja 
luči po vodi.

21

VREME

Danes bo sprva precej ja-
sno. Čez dan bo nastajala 
kopasta oblačnost. Jutri 
bo precej jasno, v nedeljo 
pa zmerno oblačno.

–3/13 °C
jutri: precej jasno

Tematske strani:  

Svet v gibanju od 13. do 15. strani

Mateja Rant

Kranj – Časovna kapsula, ki 
so jo odkrili ob prenovi ele-
ktričnih inštalacij v 120 let 
stari stavbi, vsebuje kar šti-
rideset različnih dokumen-
tov in tako po mnenju stro-
kovnjakov predstavlja naj-
bogatejšo tovrstno najdbo 
pri nas. Med drugim vsebuje 
spomenico iz 18. septembra 
1897, ki jo je sestavil profe-
sor Anton Štritof, ki je med 
leti 1895 in 1900 na Gimna-
ziji Kranj poučeval sloven-
ščino, latinščino, nemšči-
no, geografijo in zgodovino. 

Poleg nje so v bakreni skri-
njici shranili še številne dru-
ge pomembne dokumente 
pa tudi revije in časopise iz 
tistega obdobja, usnjen mo-
šnjiček z avstro-ogrskimi 
kovanci in dvema zarjaveli-
ma gumbkoma, lekarniško 
vrečko in fotografijo Kranja 
iz tistega časa.

Po 120 letih se je skrinji-
ce prvi dotaknil električar 
Rok Cigale, ki je priznal, da 
so takoj, ko so odkrili skrinji-
co, na hitro pokukali vanjo. 
»Čeprav smo se zavedali, 
da gre za pomembne doku-
mente, povezane s šolo, pa 

njihove prave vrednosti ta-
krat še nisem poznal,« je ra-
zložil in dodal, da so o najdbi 
takoj obvestili vodstvo šole. 
Ravnatelj Franc Rozman je 
pojasnil, da se je vedelo, da 
so po koncu gradnje v zidove 
stavbe zazidali spomenico, a 
nihče ni vedel, kje naj bi bila. 
»Spominska plošča je izgi-
nila, za sklepni kamen pa se 
je pozabilo, kje je bil vgrajen. 
Po 120 letih smo tako po na-
ključju našli kraj z vsebino, 
ki ima veliko zgodovinsko in 
simbolno vrednost.

Izjemna najdba v časovni kapsuli
Ob gradbenih delih, ki ta čas potekajo na Gimnaziji Kranj, so v stari avli 
povsem po naključju odkrili sklepni kamen in za njim nišo, v katero so ob 
odprtju nove stavbe gimnazije v Kranju 18. septembra 1897 vložili bakreno 
skrinjico z dokumenti.

Na Gimnaziji Kranj so v sredo predstavili vsebino časovne kapsule, ki so jo odkrili ob 
gradbenih delih. Od leve proti desni: Jedert Vodopivec Tomažič, Nataša Kne, Franc 
Rozman, Nika Leben in Anita Omejec. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Mateja Rant

Bled – Supermarket na Ble-
du je prva nova Mercatorje-
va trgovina po petih letih, saj 
so doslej vlagali predvsem v 
prenovo svoje maloprodaj-
ne mreže, je ob odprtju pou-
daril predsednik Mercator-
jeve uprave Toni Balažič. 
»Na Bledu, ki slovi kot eden 
najlepših krajev na svetu, pa 
smo si resnično želeli nov 
center.« Naložba je bila vre-
dna 3,4 milijona evrov.

Po besedah župana obči-
ne Bled Janeza Fajfarja so na 
Bledu dolgo čakali na večjo 
trgovino. Posebej ga veseli, 
da je nov center zrasel na ob-
močju nekdanjih Vezenin.

Odprli nov Mercatorjev center
Mercatorjev supermarket na Bledu se razprostira na tisoč kvadratnih metrih površin, zasnovali pa so ga 
po najsodobnejših standardih. V okviru centra bodo še štirje najemniški lokali.

Med prvimi sta se po novem Mercatorjevem centru sprehodila blejski župan Janez Fajfar 
(levo) in predsednik Mercatorjeve uprave Toni Balažič. / Foto: Tina Dokl 412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JERCA TIČAR iz Žirovnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Glasbeni spektakel, na katerega smo čakali deset let!

Naj se pomlad 2017 začne z velikim s spektakularnim kon-
certom svetovnih latino zvezd. Na velikem odru v Stožicah 
bo 1. aprila 2017 ob 20. uri nastopila ena najbolj legendarnih 
izvajalk rumbe in flamenko ritmov na svetu, skupina Gipsy 
Kings. Starejšim generacijam mednarodni hit devetdesetih, 
Bamboleo, še dandanes obuja vrtljive spomine na plesanje po 
mizah in pitje sangrie. Skupina osmih članov in njihovih osmih 
kitar, ki skupaj ustvarjajo zapletene ritme opojne glasbe, očara 
in mami občinstvo že mnoga leta. Ljubezen do glasbe in igrivo 
veselje skupine sta nalezljiva in vedno zagotavljata nepozabno 
doživetje občinstva. Pesmi, kot so Volare, Baila me, Pida me 
la, Bamboleo, Djobi Djoba, Ben Ben Maria in veliko drugih, 
so dokazano najljubše številnim poslušalcem z vsega sveta. 
Prodaja vstopnic: vsa Eventimova prodajna mesta, bencinski 
servisi Petrol in poslovalnice Pošte Slovenije.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici. V žre-
bu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kdaj je bila skupina nazadnje v Ljubljani? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do petka, 17. marca 2017, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Avstralski zaklad za nego suhe in zrele kože 
stoodstotno naravno olje makadamije Yanumi 

Olje makadamije imenujemo tudi 
avstralski zaklad za nego kože, saj 
s številnimi vitamini (A, B1, B2, B6, 
C, E) in maščobnimi kislinami 
kožo obnavlja ter zavira procese 
staranja. V kožo se hitro vpije, po 
njegovi uporabi pa bo vaša koža 
mehka, vlažna in zaščitena pred 
zunanjimi vplivi, saj spodbuja 

tvorbo kolagena in elastina, 
ki sta nujna za zdravo 
polt. Vsebuje več kot 

dvajset odstotkov pal-
mitoleinske maščobne ki-

sline, sestavine kožnega 
sebuma, katerega količina 

se z leti manjša, zato se na 
koži poznajo procesi staranja. To je tudi razlog, da je olje 
makadamije eno izmed najboljših olj za nego zrele in suhe 
kože obraza ter telesa, odlično pa se obnese kot olje za predel 
okrog oči. Obilica vitaminov in naravna sestava sta razlog, da 
ga lahko uporabljamo za vse tipe kože, primerno pa je tudi za 
problematično in aknasto kožo. (www.yanumi.com)
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo 30 ml stoodstotno 
naravnega olja makadamije Yanumi. V žrebu boste sodelovali, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kako še 
imenujemo olje makadamije? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do petka, 17. marca 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. februarja 2017, prejme-
ta po eno vstopnico za Veliki koncert najboljših dalmatinskih 
klap in tamburašev Francka Krajnik iz Kranja in Mojca Zupan 
z Golnika. Nagrajenkama čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Kranju je v torek 
potekal regijski posvet, na 
katerem sta ministrica za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti dr. 
Anja Kopač Mrak ter v. d. ge-
neralnega direktorja direk-
torata za socialno delo Tanja 
Amon predstavili predlog 
sprememb Zakona o social-
nem varstvu, ki predstavlja 
pravno podlago za reorga-
nizacijo centrov za socialno 
delo (CSD). Poglavitni na-
men reorganizacije je CSD-
-je in socialne delavce vrniti 
med ljudi, zato slogan Na te-
ren, bližje k ljudem. Projekt 
vključuje tri ključne izbolj-
šave; novo organizacijsko 
strukturo CSD-jev, informa-
tivno odločbo in projekt so-
cialne aktivacije. Nova orga-
nizacijska struktura ohranja 
obstoječih 62 CSD-jev  in 
1.169 zaposlenih. CSD-ji še 
naprej ostajajo vstopna toč-
ka za vse pravice, več pros-
tora in časa pa bodo po mi-
nistričinih zagotovilih dobi-
li za strokovne naloge, bodo 
pa razbremenjeni admini-
stracije in upravnih postop-
kov, ki se z vzpostavitvijo 
skupnih služb prenašajo na 
16 območnih CSD-jev. Ti 
bodo vključevali tudi regij-
sko interventno službo, po 
potrebi bodo oblikovali mo-
bilni strokovni tim; v nekate-
rih regijah bodo krizni cen-
tri (kjer že obstajajo). Vsak 
območni CSD bo vključeval 
enoto za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev in enote 
CSD. V naši regiji bomo do-
bili CSD Gorenjska s sede-
žem v Kranju in bo vključe-
val Jesenice, Kranj, Radovlji-
co, Škofjo Loko in Tržič, kjer 
je skupaj 107 zaposlenih. 
Reorganizacija bo omogoči-
la tudi enak standard stori-
tev za uporabnike po celotni 

Sloveniji, je poudarila Tanja 
Amon.

Informativna odločba pri-
naša poenostavitev za ljudi 
in zaposlene v CSD, podob-
na bo davčnemu informa-
tivnemu izračunu. Obdela-
va premoženjskega položa-
ja družine (npr. za dodelitev 
otroškega dodatka, subven-
cije za vrtec) bo avtomatizi-
rana, vloge tako ne bo treba 
več oddajati vsako leto. Prve 
testne informativne odločbe 
bodo predvidoma izdane je-
seni 2017. Socialna aktivaci-
ja pa je projekt, ki bo v ob-
dobju 2017–2020 omogočil 
zaposlitev 48 socialnih akti-
vatorjev, ki bodo delali na te-
renu z dolgotrajnimi preje-
mniki denarne socialne po-
moči in jih usmerjali v pro-
grame socialne aktivacije. 

Nujne kadrovske 
okrepitve

Na kadrovsko podhranje-
nost so opozorili praktič-
no vsi direktorji gorenjskih 

CSD-jev. Direktor kranjske-
ga CSD Marjan Podbevšek 
je menil, da je smiselno že 
v tem trenutku narediti ak-
cijski načrt reševanja tega 
problema, sicer bo reorga-
nizacija samo organizacij-
ska sprememba, ne pa vse-
binska. Ministrica je po-
leg že omenjenih predvide-
nih 48 socialnih aktivator-
jev omenila, da bodo letos 
zagotovili dvajset novih za-
poslitev v najbolj obreme-
njenih CSD-jih, predvide-
nih je tudi šestdeset novih 
pripravništev. »Pripravni-
štva so lahko dodatna kvali-
teta, ampak pripravniki sa-
mostojnih nalog ne morejo 
opravljati in jih moramo za 
to še usposobiti,« je opozo-
ril Podbevšek. Tanja Amon 
je zaposlenim na CSD še po-
jasnila, da načrtujejo pre-
makljiv delovni čas, ki bo 
pomenil korak bliže ljudem. 

Odzvala se je tudi pro-
stovoljka Karitas Irena Do-
lenc, ki pogreša sistemsko 
sodelovanje med CSD in 

nevladnimi organizacija-
mi. Direktorica CSD Škofja 
Loka Ivana Košir Erman pa 
je poudarila, da bi večjo var-
nost in manj bojazni čutili, 
če reorganizacija ne bi bila 
postopna, ampak celovito 
izvedena in zaključena (s 
posodabljanjem, kadrovski-
mi okrepitvami in tudi vse-
binsko). Posvet je bil dobro 
obiskan, udeležence je poz-
dravil kranjski župan Bo-
štjan Trilar, posvet pa sta 
z zanimanjem spremljala 
jeseniški in tržiški župan, 
Tomaž Tom Mencinger in 
Borut Sajovic. Z regijskimi 
posveti skuša ministrstvo k 
sodelovanju pri nastajanju 
zakona privabiti kar najšir-
ši krog strokovne in druge 
zainteresirane javnosti. Pri-
čakujejo, da bo zakonodajni 
postopek zaključen do pole-
tja, v jeseni bo sledil začetek 
izvajanja reorganizacije, ki 
bo z vzpostavitvijo območ-
nih enot zaključena pred-
vidoma na začetku prihod-
njega leta. 

Na teren, bližje k ljudem
Centri za socialno delo z reorganizacijo ostajajo osrednja strokovna institucija na področju socialnega 
varstva v lokalnem okolju, je na regijskem posvetu zagotovila ministrica dr. Anja Kopač Mrak. Poenotiti 
pa želijo njihovo delovanje, omogočiti več časa za strokovne naloge, vzpostaviti skupne službe, 
povečati učinkovitost in kakovost dela ter dostopnost storitev in razviti nove oblike strokovnega dela. 

Regijski posvet je bil dobro obiskan, udeležili so se ga tudi direktorji gorenjskih centrov za 
socialno delo (na sliki spredaj). 

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport je sredi februarja za 
vršilca dolžnosti ravnatelja 
Osnovne šole Matije Valjav-
ca Preddvor imenovalo Bog-
dana Sušnika. To se je zgodi-
lo potem, ko po prenehanju 
mandata ravnateljice Tee Do-
linar svetu zavoda (tudi zara-
di zapletov pri konstituiranju 
sveta) ni uspelo imenovati 

svojega kandidata. Svet zavo-
da bo v kratkem sicer pripra-
vil razpis za imenovanje rav-
natelja, dotlej pa te naloge 
opravlja Bogdan Sušnik.

»Položaj v. d. ravnatelja 
sem nastopil 17. februar-
ja, potem ko je me ministr-
stvo zaprosilo za sodelova-
nje. To nalogo bom opravljal 
do imenovanja novega rav-
natelja ali najdlje leto dni,« 
je povedal Bogdan Sušnik, 
v zadnjih letih profesor 

tehnologije in naravoslov-
ja na Osnovni šoli Davori-
na Jenka Cerklje, pred tem 
pa devet let ravnatelj na tej 
šoli. Pravi, da se na novi šoli 
kot ravnatelj počuti domače, 
kot bi že dolgo delal tu, naj-
brž tudi zato, ker sta si šoli 
precej podobni, le da ima 
preddvorska tudi dve podru-
žnici. »V veselje mi je vodi-
ti to šolo, problemi, zaradi 
katerih sem bil imenovan, 
pa mi predstavljajo izziv,« 

je dejal Sušnik, navdušen 
tako nad urejenostjo šole in 
vrtcev kot tudi nad disciplino 
in delavnostjo v razredih, kar 
je dobra osnova sodobni šoli. 
Na naše vprašanje, ali se bo 
prijavil tudi na razpis za rav-
natelja, pa odgovarja: »Tega 
še ne vem, saj vseh zgodb, 
zaradi katerih sem bil pos-
lan na to šolo, še ne poznam. 
Moja odločitev bo odvisna 
zlasti od tega, kako uspešen 
bom kot vršilec dolžnosti.« 

Preddvorsko šolo vodi Bogdan Sušnik
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Ob koncu februarja se 
je tudi na Gorenjskem 
začela subvencijska 

kampanja, to je elektronsko iz-
polnjevanje in oddajanje zbir-
nih vlog za kmetijska plačila. 
Le redki kmetje, predvsem so to 
mlajši, ki so vešči računalni-
ka in »brskanja« po spletu, to 
vlogo izpolnijo in oddajo sami, 
velika večina pri tem izkoristi 
(in plača) storitev kmetijske 
svetovalne službe, za katero 
je to največji administrativni 
zalogaj v vsem letu. Samo na 
Gorenjskem naj bi pomaga-
li izpolniti vlogo od 3700 do 
3800 kmetom.

Ni treba, da je kmet evro-
skeptik, pa lahko hitro ugotovi, 
da je Skupna kmetijska politi-
ka Evropske unije z vsemi svo-
jimi ukrepi in podukrepi zelo 
zapletena, a da je težava še 
večja, se vsaj deloma spreminja 
na vsakih sedem let. Predvsem 
starejši kmetje se težko znajde-
jo v labirintu predpisov, razpi-
snih pogojev, zahtev, vlog in re-
gistrov, zato se marsikdo med 
njimi tudi znajde pred »skuš-
njavo«, da ne bi izpolnil zbir-
ne vloge za kmetijska plačila 
niti ne bi sodeloval na razpisih 
za sofinanciranje naložb na 
kmetijah. Takih, ki bi se samo 
zaradi tega odrekli denarju, ki 
ga ponujata slovenska država 
in Evropska unija, ni veliko, ve-
lika večina vendarle razmišlja 
drugače in si pritrjuje: spla-
ča se potruditi in se potiti ob 
(neljubem) administrativnem 
delu, ki je na koncu poplačano 
z izplačilom denarja. Agencija 

za kmetijske trge in razvoj po-
deželja je namreč lani za uk-
repe skupne kmetijske politike 
izplačala skoraj 263 milijonov 
evrov, letos pa naj bi med kme-
te in druge upravičene vlagate-
lje razdelila okrog 220 milijo-
nov evrov. Znesek ni majhen, 
a marsikateri kmet se ob tem 
tudi vpraša, koliko stane ves 
postopek, preden dobi denar na 
svoj račun. Zanimivo bi bilo 
zvedeti, koliko na ravni države 
in Evropske unije stane zbira-
nje in razdeljevanje denarja za 
različne ukrepe kmetijske poli-
tike, koliko evropska in nacio-
nalna kontrola izpolnjevanja 
številnih zahtev ... In koliko od 
začetnih sto evrov, ki jih drža-
va in Evropska unija namenja-
ta za ukrepe, na koncu dobi 
kmet? Bojim se, da bi bil delež, 
ki ga dobijo službe za predpiso-
vanje, razdeljevanje in kontrolo 
uporabe denarja, kar precej-
šen. Večkrat med kmeti slišim 
»sporočilo«: ni pomembno, 
koliko kaj stane, glavno je, da 
je tako, kot določajo direktive, 
uredbe, razpisi ... Zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati vsi, ki se na 
podlagi zbirne vloge potegujejo 
za »subvencije«, pa je res veli-
ko. Ob tem lahko le pritrdimo 
vodji gorenjske kmetijske sve-
tovalne službe Tomažu Cöru, 
ki opozarja: »Zbirna vloga ne 
prinaša le denarja, temveč tudi 
obveznosti.« Predvsem pri iz-
vajanju ukrepov za kmetijsko-
-okoljska in podnebna plačila 
je teh zelo veliko, še zlasti glede 
kolobarjenja, analize zemlje, 
gnojilnega načrta ... 

Zbirna vloga je tudi denar

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Medvladni od-
bor za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine Unesca 
je 1. decembra lani na zase-
danju v etiopski prestolni-
ci Adis Abeba sprejel odlo-
čitev o vpisu Škofjeloškega 
pasijona na reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne 
dediščine. Šlo je za prvi vpis 
iz Slovenije, Škofjeloški pa-
sijon pa je bil kot prvi vpisan 
tudi na nacionalni seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne. V sredo je škofjeloški žu-
pan Miha Ješe iz rok državne 
sekretarke na ministrstvu 
za kulturo Damjane Pečnik 
prejel tudi uradni certifikat 
o vpisu. 

Župan Miha Ješe je ob pre-
jemu listine dejal, da je to 
priznanje za občino velika 
zaveza, da bodo duh in spo-
ročilo Škofjeloškega pasijo-
na ne le varovali, temveč tudi 
povečevali ter pod Unescovo 
blagovno znamko še naprej 
uspešno promovirali. V tem 
duhu bodo pripravili tudi 
program dogodkov, ki jih 
bodo v prihodnje prirejali v 

zvezi s Škofjeloškim pasijo-
nom. Mednje bodo po žu-
panovih besedah vključili 
tudi minuli teden prejeti ce-
pič najstarejše trte iz Mari-
bora, ki jo bodo posadili ob 
grajskem obzidju pri trgu, ki 
ga pravkar obnavljajo. Škof-
jeloški pasijon, ki je nastal 
leta 1721 v kapucinskem sa-
mostanu v Škofji Loki in ga 
je zapisal pater Romuald 

Marušič, pa po župano-
vih besedah ni le škofjelo-
ški, pač pa zadeva vse škof-
jeloško območje in še sosed-
nje kraje, od koder prihaja-
jo skupine, ki na loških trgih 
in ulicah vsakih šest let upri-
zarjajo pasijonsko procesi-
jo. »To je velik povezovalni 
element in si je tudi zaradi 
tega pridobil mednarodno 
priznanje,« je dejal župan 

in se zahvalil tudi vsem, ki 
so tlakovali pot Škofjeloške-
mu pasijonu pod Unescovo 
zaščito. 

Državna sekretarka Da-
mjana Pečnik je prejemni-
kom Unescovega certifika-
ta čestitala za uspeh, za ka-
terega so si prizadevali šest 
let, preden je bil po zaslugi 
lokalne skupnosti, strokov-
ne in laične javnosti ter na-
posled diplomacije kronan 1. 
decembra lani na zasedanju 
medvladnega odbora Unes-
ca v Etiopiji. Škofjeloški pa-
sijon, prvi iz Slovenije na re-
prezentativnem seznamu 
Unesca, je dobra popotnica 
vsem prizadevanjem, ki še 
čakajo našo državo pri med-
narodni uveljavitvi nesnov-
ne kulturne dediščine. Prav 
sedaj na odločitev čaka pro-
jekt kurentov s Ptuja, v prip-
ravi je tudi nominacija za 
klekljanje čipk. Tudi Pečni-
kova se je zahvalila vsem so-
delujočim, Ločanom pa za-
želela, da bi bili pri ohranja-
nju kulturne dediščine za 
naše zanamce še naprej us-
pešni, kajti kulturna identi-
teta je tista, ki določa narode.

Uradno prejeli Unescovo znamko
Državna sekretarka z ministrstva za kulturo Damjana Pečnik je županu Mihu Ješetu tudi uradno 
podelila certifikat ob vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. 

Državna sekretarka Damjana Pečnik in župan Miha Ješe 
s certifikatom o vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov 
seznam / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Kranj – Na nedavni seji je 
vlada potrdila predlog naju-
streznejše variante v postop-
ku priprave državnega pro-
storskega načrta za preno-
sni plinovod M9 Kidričevo – 
Vodice. Ta na območje širše 
Gorenjske vstopi v Tuhinj-
ski dolini in poteka severno 
od Motnika in se nato vzpne 
na južno pobočje doline ter 
nadaljuje južno od Volčje-
ga Potoka ter do načrtovane 
Kompresorske postaje Vo-
dice. Trasa poteka tudi sko-
zi pet občin širše Gorenjske, 
kjer pa so odzivi občinskih 
uprav mešani.

Civilna iniciativa v 
Kamniku

Nad izbrano traso niso 
navdušeni na kamniški ob-
činski upravi, kjer so si žele-
li drugačnega poteka plino-
voda. »Na območju občine 
Kamnik je bila kot najpri-
mernejša varianta spreje-
ta varianta 1, ki gre po ju-
govzhodnem delu občine 
Kamnik, kjer veljajo števil-
ni varstveni režimi tako na 
področju varstva kulturne 
(zlasti naselje Motnik) kot 

naravne dediščine, hkrati 
pa trasa posega tudi na na-
seljena območja. Varianta 1 
v primerjavi z varianto 2 in 
varianto 3 poteka po najtež-
jem in geološko najzahtev-
nejšem terenu. Varianta 1 
je glede na zgoraj navedena 
dejstva za Občino Kamnik 
najmanj sprejemljiva od 
možnih variant, na kar smo 
ves čas postopka izdelave 
DNP-ja opozarjali pristojno 
Ministrstvo,« pojasnjujejo 
na občinski upravi. Razo-
čarani so tudi v Motniku in 
Špitaliču, kjer so osnova-
li civilno iniciativo. »Teža-
va je, da si država zagotovi 
varovalni pas v širini petsto 
metrov, kar pomeni, da bo 
velik del zemljišč pod mora-
torijem. Pristojni sicer pra-
vijo, da to ne drži in da se 
bo na tem območju še ved-
no lahko gradilo v skladu z 
namembnostjo zemljišč, a 
v praksi ni tako. Slabo iz-
kušnjo smo imeli že pred 
leti ob gradnji avtoceste, ko 
so imeli ljudje težave. Tra-
sa lahko ponovno povzroči 
stagnacijo območja in odse-
ljevanje predvsem mladih,« 
pravi Jernej Resnik s civilne 
iniciative, ki je razočaran 

tudi nad slabim obvešča-
njem o poteku projekta.

Razočarani so tudi v Ko-
mendi, kjer želji Občine, da 
bi trasa potekala ob že ob-
stoječem plinovodu, ni bilo 
ugodeno. »V Komendi smo 
zelo razočarani nad skle-
pom vlade, s katerim je po-
trdila traso plinovoda M9 
Kidričevo – Vodice. Dodat-
nemu plinovodu ne naspro-
tujemo, vseskozi pa zagovar-
jamo traso tik ob sedanjih 
dveh ceveh (z minimalnim 
možnim odmikom) . Potrje-
na trasa pa je povsem nova, 
tako da bomo v južnem delu 
naše občine dobili novo rano 
v prostoru (linijski golosek!), 
z omejeno rabo bodo obre-
menjene nove parcele, tež-
je bo vzdrževanje (names-
to ene malo širše bo treba 
vzdrževati dve trasi …) itd. Je 
to ekonomika ter varovanje 
narave in prostora? Na vse 
to smo v dosedanjih postop-
kih opozarjali in še enkrat 
upamo, da bo na koncu (če 
že potrebujemo še eno cev) 
tudi v Ljubljani vendarle 
zmagala zdrava kmečka pa-
met. Očitno nas ne slišijo 
ali nočejo slišati, čeprav jim 
ponujamo v ekonomskem 

in prostorskem smislu oči-
tno sprejemljivejšo varian-
to,« pojasnjujejo na občin-
ski upravi.

Tudi v Domžalah so pod-
prli potek v koridorju, ki ga 
določata že obstoječa plino-
voda, saj je, kot pravijo, z 
vidika rabe prostora najra-
cionalnejši. Prav tako so v 
Domžalah predlagali, da se 
namesto polaganja novega 
plinovoda, ki zahteva širitev 
obstoječega koridorja zaradi 
varovanja, preuči možnost 
nadomestitve obstoječih ce-
vovodov s cevovodi večjega 
prereza. 

Brez pripomb v Mengšu 
in Vodicah

Bolj zadovoljni so v Vodi-
cah, kje je trasa predvidena 
ob že obstoječem plinovo-
du. »Varianta skozi našo ob-
čino poteka v istem koridor-
ju kot zdajšnji plinovod, kar 
pomeni, da ne bo nove trase 
in bodo posegi izključno na 
območju, kjer en plinovod 
že poteka,« pravi vodiški žu-
pan Aco Franc Šuštar. Trasa 
plinovoda poteka tudi skozi 
občino Mengeš, a izven na-
selij zato za tamkajšnjo ob-
činsko upravo ni sporna.

Mešani odzivi na traso plinovoda
Odzivi občin na predlog najustreznejše trase prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice so mešani.
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Na podlagi Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled,  
d. o. o., in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. list RS, 
št. 49/2010) in Družbene pogodbe družbe Infrastrukture Bled, 
d. o. o., razpisna komisija objavlja javni razpis za
 
DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA  
INFRASTRUKTURA BLED, D. O. O.
 
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani  
www.lex-localis.info.
 
Datum objave: 10. 3. 2017
 Za razpisno komisijo
 Janez Fajfar, župan Občine Bled

Kraj, kamor so naši pred-
niki skrbno shranili doku-
ment ene najpomembnej-
ših pridobitev v zgodovini 
dežele Gorenjske, to je gim-
nazije,« je poudaril Rozman. 
Njegov predhodnik na mes-
tu ravnatelja Valentin Pivk 
je dodal, da gre za intimno 
lastnino šolske stavbe in 
mora tako ostati tudi v pri-
hodnje. Spomenica vsebu-
je vsa prizadevanja za nasta-
nek gimnazije.

Natančneje bodo vsebino 
bakrene skrinjice in same 
spomenice lahko proučili 
šele potem, ko jih bodo re-
stavrirali, je pojasnila kon-
servatorka svetnica Nika Le-
ben iz kranjske enote zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine. Vsekakor gre po nje-
nih besedah za zelo bogato 
in dragoceno najdbo, ki ima 
pomembno vrednost za slo-
vensko šolstvo. Po prepriča-
nju vodje centra za restavri-
ranje in konserviranje Arhi-
va Republike Slovenije Je-
dert Vodopivec Tomažič bi 
bilo restavriranje spome-
nice zelo tvegano, saj je pa-
pir že krhek, uporabljali so 
tudi črnilo, ki je sicer zelo 
kakovostno, a vsebuje žele-
zov oksid, ki zelo razjeda pa-
pir. Zato priznava, da so v 
hudi dilemi, ali naj spome-
nico sploh razgrnejo, saj jih 

je strah, da bi ob tem razpad-
la. Zato se bodo še odločili, 
kako najprimerneje poskr-
beti za časovno kapsulo, da 
bodo njeno vsebino ohrani-
li tudi za prihodnje rodove. 
Ob tem je Valentin Pivk pou-
daril, da je bakrena skrinjica 
del stavbe Gimnazije Kranj. 
»Je njena last in ji pripada, 
zato bi jo veljalo vrniti zido-
vom te častitljive ustanove.«

Upajo, da bodo skrinjico 
na njeno staro mesto vrnili 
18. septembra, ko bodo od-
prli razstavo ob 120-letnici 
izgradnje stavbe gimnazije. 
Stavba po besedah Nike Le-
ben še vedno velja za najbolj 
monumenatalno zgradbo iz 
obdobja neohistorizma na 
Gorenjskem. Načrte zanjo 
je izdelal Viljem Treo, grad-
nja pa je bila ob takratni teh-
nologiji končana v pičlem 
letu in pol, je ob tem spom-
nil Valentin Pivk. Profesori-
ca Anita Omejec, ki priprav-
lja razstavo, upa, da ji bo do 
septembra skupaj z dijaki 
uspelo raziskati tudi, kdo je 
bil skrivnostni človek, ki mu 
je v skrinjico tako uspešno 
uspelo ujeti duh tistega časa. 
Nekaj dvoma, kdaj naj bi bila 
skrinjica vzidana v zidove gi-
mnazije, pa vzbuja fotogra-
fija iz skrinjice. »Na fotogra-
fiji sta oba kraka gimnazije 
enako dolga, kar se je zgodi-
lo šele leta 1902,« je še poja-
snila Nika Leben. 

Izjemna najdba  
v časovni kapsuli
31. stran

Urša Peternel

Jesenice – Stranka Zavez-
ništvo socialno-liberalnih 
demokratov je skupaj s pred-
sednico Alenko Bratušek v 
ponedeljek obiskala zgornjo 
Gorenjsko. V okviru obiska 
so se srečali z županom Ob-
čine Bohinj, obiskali jeseni-
ško podjetje Proteini.si, se 
sestali z županom Občine 
Jesenice in obiskali Splošno 
bolnišnico Jesenice. Zvečer 
pa so ustanovili občinski od-
bor Zavezništvo Jesenice.

Kot je povedala predsedni-
ca stranke Alenka Bratušek, 
je bil glavni namen obiska 
»ugotoviti, kaj so največji 
problemi, s katerimi se sre-
čujejo občine, gospodarstvo 
in javni zavodi, kje jim lah-
ko pomagamo, eden od na-
menov pa je tudi ustanovi-
ti občinski odbor stranke na 
Jesenicah«. V Bohinju so jih 

seznanili predvsem s pro-
blemi na področju turizma, 
Bratuškova je izrazila priča-
kovanje, da bo občini poma-
gala država. Bratuškova je 
bila pozitivno presenečena 
nad uspešnim poslovanjem 
podjetja s športno prehra-
no Proteini.si, njegova rast 
je kar 25-odstotna. Na Ob-
čini Jesenice so jo seznani-
li s stanjem v občini in ne-
katerimi pozitivnimi premi-
ki, zlasti glede obnove držav-
nih cest. V Splošni bolnišni-
ci Jesenice pa so si člani Za-
vezništva ogledali delovanje 
urgentnega centra in z vod-
stvom bolnišnice govorili o 
potrebi po regijskem reševa-
nju zdravstvene problemati-
ke. V večernih urah so člani 
stranke ustanovili občinski 
odbor Zavezništvo Jesenice. 
Predsednik odbora je postal 
Silvester Smolej, podpred-
sednica pa Ferida Klinar. 

Zavezniki na Zgornjem Gorenjskem
Člani stranke Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov s predsednico Alenko Bratušek so obiskali 
Zgornjo Gorenjsko. Na Jesenicah so ustanovili občinski odbor, ki ga vodi Silvester Smolej.

Predsednica stranke Zavezništvo socialno-liberalnih 
demokratov Alenka Bratušek si je v spremstvu direktorja 
Splošne bolnišnice Jesenice Janeza Poklukarja ogledala tudi 
urgentni center. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Rateče – Obiskovalci bodo 
tako lahko tudi na tem mes-
tu dobili turistične in splo-
šne informacije o Ratečah 
in okolici, za ponudnike go-
stinskih in turističnih stori-
tev v vasi bo nova informacij-
ska točka predstavljala aktiv-
no povezavo s celotno desti-
nacijo Kranjska Gora, mu-
zealci pa lahko zaradi no-
vih vsebin in dejstva, da bo 
odslej v Kajžn'kovi hiši stal-
no prisotna informatorka, v 
tej zanimivi muzejski hiši 
pričakujejo še kakšnega obi-
skovalca več.

»V muzeju se več kot deset 
let trudimo oživiti hišo. Prip-
ravljamo delavnice, predava-
nja, se povezujemo z doma-
čini, ki pri nas vezejo, šivajo, 
izdelujejo rateške žoke ... pa 
vendar je vedno kaj manjka-
lo,« je situacijo razložila di-
rektorica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena La-
čen Benedičič. »Kar hiša v 
resnici še potrebuje, je stal-
na prisotnost človeka, ki ga 
doslej nismo imeli. Po pro-
gramih javnih del smo deset 
let vključevali različne sode-
lavce. Letos nam ni uspelo, 
da bi pridobili razpisan pro-
gram, tako da smo se z Ob-
čino Kranjska Gora dogovo-
rili, da v Kajžn'kovo hišo pri-
peljemo turizem in tako re-
šimo problem.«

Kot pravi direktor Turiz-
ma Kranjska Gora Blaž Ve-
ber, je na razvoj turizma v 
Ratečah v zadnjem času po-
membno vplivalo odprtje 
Nordijskega centra v Plani-
ci. »Število obiskovalcev se 
je povečalo, v vasi je pet zelo 
dobro delujočih gostiln, po-
nudniki nastanitev in zelo 
lepa muzejska stavba. Iskali 
smo rešitev, kako bi vse sku-
paj združili, povezali, obi-
skovalce iz Planice usmerili 
še v Rateče in naprej po doli-
ni ter prišli do zaključka, da 
bi vse to in še več lahko do-
segli z odprtjem info točke v 
Kajžn'kovi hiši. Verjamem, 

da se bo po drugi strani z 
informacijsko točko, ki bo 
v zimski sezoni odprta od 
torka do sobote od 10. do 
16. ure, poleti pa vsak dan, 
tudi število obiskovalcev v 
Kajžn'kovi hiši neposredno 
povečalo.«

V hiši bi radi uredili tudi 
trgovinico s spominki, pred-
vsem pa si želijo biti v po-
moč turističnim ponudni-
kom v Ratečah. »Takšen na-
čin dela je ključen za razvoj 
turizma v občini,« poudarja 
Veber. 

Kot je na slovesnosti ob 
odprtju info točke povedal 
župan Kranjske Gore Janez 

Hrovat, si bo občina še nap-
rej prizadevala za razvoj tu-
rizma v kraju. »Veliko smo 
že naredili za nadaljevanje 
povezav Planice in Rateč, 
uspelo nam je odkupiti vso 
traso za kolesarsko poveza-
vo, verjamem, da bomo us-
peli odkupiti traso in prido-
biti tudi dovoljenje za pešpot 
med sedanjo glavno cesto od 
načrtovanega krožišča pa do 
sedanje kolesarske poveza-
ve, kar bo skupaj z razgledno 
ploščadjo nad mokriščem 
Ledine Rateče naredilo še 
bolj atraktivne, prisotne in 
vpete v povezave med Kranj-
sko Goro, Italijo in Planico.«

V Ratečah informacijska točka
V Kajžn'kovi hiši, muzejski hiši v Ratečah, so prejšnji torek odprli novo informacijsko točko, ki bo 
povezovala turistične ponudnike, muzej in obiskovalce s Kranjsko Goro in širšo okolico.

V muzejski Kajžn'kovi hiši, ki jo upravlja Gornjesavski muzej Jesenice, zdaj deluje tudi 
informacijska pisarna.

Preddvor – Zavod za turizem Preddvor pripravlja ustvarjal-
ne delavnice ročnih del. Marca bodo to brezplačne delavnice 
kvačkanja, pletenja in vezenja, ki bodo potekale pod vodstvom 
priznane mojstrice ročnih del Tončke Kociper. Začenjajo se 17. 
marca ob 17. uri v TIC-u. Že februarja sta bili dve delavnici, ko je 
domačin Jože Štefe s Srednje Bele učil pletenja košar. Obe sta 
bili dobro obiskani, zbralo se je okoli dvajset ljudi, ki so se želeli 
naučiti pletarske veščine, je povedala direktorica Zavoda za tu-
rizem Preddvor Mirjam Pavlič. »Obiskovalci so bili predvsem iz 
Preddvora in okolice, Kranja, Hotemaž, Šenčurja, naš TIC pa je 
bil poln do zadnjega kotička,« pravi Pavličeva. »Dogovorili smo 
se, da k ponovnim delavnicam te obrti spet povabimo jeseni. 
Marca pa prirejamo delavnici vezenja, kvačkanja in pletenja, za 
kar je bilo tudi veliko zanimanja, saj je vsako leto pred veliko 
nočjo pravi čas za nove prte. Aprila pa je že čas za delo v vrtu 
in se ljudje raje gibajo na prostem, zato v TIC-u ne načrtujemo 
podobnih delavnic, ampak bomo povabili še na kakšno zani-
mivo predavanje o zasaditvah vrta ali pripravili kakšen izlet ali 
pohod v našo lepo naravo, ob vode ...«

Marca delavnice ročnih del
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Vilma Stanovnik

Pri SSK Alpina ponosni 
tudi na dekleta

Smučarski skakalni klub 
Alpina deluje od leta 1974. 
V tem času so vzgojili veliko 
državnih prvakov, v zadnjih 
sezonah pa njihovi tekmo-
valci in tekmovalke posega-
jo po vidnejših uvrstitvah 

tudi v mednarodni konku-
renci. V letošnji zimi ima-
jo 36 tekmovalcev in tekmo-
valk, zanje pa skrbijo štirje 
trenerji. V klubu trenirajo 
mladi iz petih občin: poleg 
Žirovcev tudi iz Idrije, ob-
čin Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka in Logatec. Tre-
nutno sta njihovi najuspe-
šnejši tekmovalki Ema Kli-
nec in Nika Križnar, članici 
slovenske ženske A-repre-
zentance.

V klubu so ponosni tudi 
na svoj nordijski center, ki je 
med najsodobnejšimi špor-
tnimi centri za osnovno-
šolsko mladino v Sloveniji. 
Pet sodobnih plastificiranih 
skakalnic, vzpenjača, hladil-
ni sistem na smučinah več-
jih dveh skakalnic in prijet-
no okolje omogočajo kvali-
teten trening skokov vse leto 
tako domačim tekmovalcem 
kot tudi gostujočim skakal-
cem in skakalkam iz drugih 
klubov. 

Klub ima precej izkušenj 
tudi z organizacijo tekem. 
Med njimi je tudi mednaro-
dna tekma deklet za Alpski 
pokal. Glavnino tekmovanj 
predstavljajo tekme v okviru 
Pokala Cockta in državnih 
prvenstev tako v zimski kot 
letni sezoni. Vsako leto prip-
ravijo tudi večerno tekmo za 
Pokal Žirov. 

»Da klub živi, priča tudi 
dejstvo, da se nam vsako leto 
pridruži nekaj novih mladih 
nadobudnih športnikov. Le-
tos jih je nekaj prišlo po us-
pešno organiziranem re-
gionalnem projektu Sko-
či z nami, pričakujemo pa, 

da jih bo še več v klub priš-
lo po končani zimski sezo-
ni,« pravi predsednica klu-
ba Judita Oblak in dodaja, 
da si v klubu še naprej želi-
jo vzgajati mlade, prav tako 
pa se jim zdi pomembno so-
delovanje s starši, sponzorji 
in vsemi drugimi, ki prispe-
vajo k temu, da so njihova 
športna druženja vedno zelo 
prijetna. 

NSK Tržič FMG pred 
jubilejem

Nordijski smučarski klub 
Tržič FMG je bil po odcepit-
vi od Smučarskega kluba Tr-
žič ustanovljen na občnem 
zboru kluba 15. decembra 
2005, sicer pa bo klub nas-
lednje leto praznoval petde-
set let delovanja. Vsa ta leta 
imajo več članskih in mla-
dinskih reprezentantov v 
skokih in nordijski kombi-
naciji. Po zaslugi izjemnega 
Anžeta Semeniča so ponos-
ni na tržiški rekord. Ta zna-
ša 229,5 metra, Anže pa ga 
je dosegel marca leta 2015 
v Planici. V letu 2016 je za 
NSK Tržič FMG Anže Se-
menič v ruskem mestu Čaj-
kovski dosegel tudi prvo zgo-
dovinsko posamično zmago 
na najvišjem tekmovanju v 
smučarskih skokih. 

Poleg tega imajo kar ne-
kaj udeležencev olimpij-
skih iger z vidnimi uvrstit-
vami. To so: Robert Meglič, 
Roman Perko, Mitja Oranič, 

Mitja Mežnar in Dejan Jeko-
vec. Imajo tudi nosilce me-
dalj s svetovnih mladinskih 
prvenstev. To so Roman Per-
ko, Grega Lang, Mitja Me-
žnar, Anže Semenič, Nejc 
Košnjek, Matija Stegnar in 
Jaka Grosar. Uspešni so tudi 
mlajši skakalci.

»Pogoji za vadbo so za-
dovoljivi, je pa ob tem tre-
ba poudariti, da je najpo-

membnejši dejavnik pri tem 
vzdrževanje in posodablja-
nje Skakalnega centra Sebe-
nje s šestimi skakalnicami, 
ki nam omogočajo trenin-
ge in tekmovanja v doma-
čem okolju, saj to pripomo-
re h kvalitetnemu treningu 
vsem 51 skakalkam in ska-
kalcem. Skakalni center Se-
benje sam po sebi ne more 
živeti, zato bo v prihodnje ob 
tem potrebne še več podpore 
lokalne skupnosti in držav-
nih institucij za šport, delo 
staršev in podpornih članov 
kluba pa je vsa leta delovanja 
nepogrešljivo,« pravi pred-
sednik NSK Tržič FMG Ma-
tija Stegnar.

Za strokovno delo skrbi-
jo trenerji in strokovni sode-
lavci: Viktor Jekovec, Viktor 
Zima, Mitja Oranič in Aljaž 
Žepič, za strokovno podpo-
ro Matjaž Zupan, za special-
no vadbo pa Matej Drinovec.

Letno pripravijo več kot 
štirideset tekmovanj na dr-
žavni, regijski in občinski 
ravni ter poskrbijo družabno 

prireditev Stari orli. »Glavni 
cilj kluba je skrb za vzgojo in 
treniranje smučarskih sko-
kov in nordijske kombinaci-
je. Je pa treba poudariti, da 
gre za šport, ki je sprejem-
ljiv za vsakega otroka, saj je 
zaradi sodobnih pravil va-
ren, zdrav ter tudi ne preveč 
obremenjujoč za družinsko 
denarnico,« še pravi predse-
dnik Matija Stegnar.

SSK Bohinj in BohinjSKI 
FLYer

V Smučarsko skakalnem 
klubu Bohinj se zavedajo, da 
so doma prav v zibelki smu-
čarskih skokov v Sloveni-
ji. Pred skoraj stotimi leti je 
bil pri njih postavljen prvi dr-
žavni rekord – devet metrov. 
Tako imajo skoki bogato zgo-
dovino, čeprav je SSK Bo-
hinj precej mlad klub, usta-
novljen pred dvajsetimi leti. 
Iz te generacije sta prišla dva 
vrhunska skakalca Brane Is-
kra in Rok Urbanc. Trenutno 
v klubu trenira 21 skakalcev 
in skakalk.

»Naše poslanstvo je vzgo-
jiti otroke v odlične športni-
ke in jih pripeljati na najvišji 
nivo tekmovanj ter jim zago-
toviti v domačem kraju osno-
ve pogoje za treninge. Ima-
mo štiri skakalnice, pokrite 
s plastiko, vsako leto pa iz-
vedemo tudi več tekmovanj 
na državni ravni. Naši čla-
ni se udeležujejo tudi med-
narodnih tekmovanj,« pravi 
predsednik kluba Brane Is-
kra in pojasnjuje, da je tre-
nutno njihova najuspešnej-
ša tekmovalka Katra Komar, 
srebrna z mladinskega sve-
tovnega prvenstva v Ameriki 
in bronasta ter zlata na olim-
pijadi mladih v Turčiji.

»Lahko se pohvalimo, da 
smo edini klub v Sloveniji, 
ki lahko vsakomur omogoči, 
da se preizkusi v smučarskih 
skokih. BohinjSKI FLYer je 
namreč nova naprava za si-
mulacijo smučarskega sko-
ka in boljši trening, tako 
da imajo mladi skakalke in 
skakalci še boljše pogoje za 
napredovanje, saj naprava 
omogoča varen trening. Za 

Bogata zgodovina in novi izzivi
Smučarski skoki so eden izmed najbolj priljubljenih in tudi uspešnih športov na Gorenjskem. Klubi imajo bogato zgodovino, tekmovalci in tekmovalke pa 
dosegajo uspehe tako na domačih kot največjih mednarodnih tekmovanjih. Tokrat predstavljamo SSK Alpina Žiri, NSK Tržič FMG in SSK Bohinj.

Pri SSK Alpina v Žireh so ponosni na svoje mlade športnike in sodoben nordijski center. 

V NSK Tržič EMG je med mladimi za skoke in nordijsko kombinacijo veliko zanimanja. 

V SSK Bohinj imajo mladi odlične pogoje za napredovanje. 

turiste in goste Bohinja, ki 
bi si želeli doživeti razburlji-
vost tega izjemnega športa, 
pa omogoča varen preizkus 
skakanja. Da bi bilo še bolje, 
pa s to napravo lahko vsakdo 

tudi poleti na svoji koži pre-
izkusi, kako se počutijo naši 
skakalni šampioni. Bohinj-
SKI FLYer je prvi preizkusil 
Peter Prevc,« pravi predse-
dnik Iskra.
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Mercator, Dunajska 107, Ljubljana

Z NAKUPOM
VSAKEGA IZDELKA

Radi imamo domače
LAHKO VSAKDO PRISPEVA

PO 30 CENTOV
V SKLAD ZA SKAKALCE.

ZBRANA SREDSTVA BODO NAMENJENA 
ŽENSKI IN MOŠKI SKAKALNI 

REPREZENTANCI,
DOBRŠEN DEL PA BO NAMENJEN

TUDI ŠESTIM
SKAKALNIM KLUBOM

Z NAJVEČ GLASOVI KUPCEV. 

Mercator v dogovoru s Smučarsko zvezo 
Slovenije izvaja kampanjo »Skočite v 

Mercator, podprite skakalce«, ki je namenjena 
podpori članom izbrane skakalne vrste

in podmladku v skakalnih klubih. 

Skakalni klub, ki bo prejel največ 
glasov kupcev, bo prejel nov kombi 

Ford za prevoz na treninge in tekme, 
preostalih pet klubov pa denarne 

nagrade za nadaljnje delo s skakalnim 
podmladkom, ki zagotavlja

prihodnje generacije naših orlov. 

Potrošniki bodo torej s svojimi glasovi odločili,
katerih šest skakalnih klubov bo prejelo donacijo. 

Glasove za izbrane klube se s kodami z
računov oddaja na spletni strani 

www.mercator.si/skakalci.

EJ, SOSEDJE! STE ŽE 
PODPRLI SKAKALCE?
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OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
Šolska ul. 9

4205 PREDDVOR

razpisuje delovno mesto 

RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJE
Kandidati/-ke morajo poznati in samostojno izvajati:
•	  knjiženje računovodske dokumentacije v glavno 

knjigo in v pomožne računovodske evidence,
•	  pripravo davčnih in računovodskih obračunov, 

poročil (DDV, DDPO),
•	 vodenje registra osnovnih sredstev,
•	  pripravo letnih računovodskih in davčnih poročil 

za AJPES, FURS,
•	  obračun plač in drugih osebnih prejemkov v 

javnem sektorju v skladu z veljavno zakonodajo,
•	  pripravo poročil in zahtevkov za občine, 

ministrstva, ZPIZ, ZZZS ter
•	 izvajanje plačilnega prometa.

Zaželene so delovne izkušnje in poznavanje računal-
niškega programa VASCO.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o najmanj VI. stopnji ustrezne 
izobrazbe, potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za 
pravosodje in pristojnega sodišča) pošljite najkasneje 
do 16. 3. 2017 na naslov OŠ Matije Valjavca Preddvor, 
Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, s pripisom »RAZPIS«.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo izbran/-a za določen čas 
enega leta, s poskusno dobo treh mesecev ter z 
možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto 
s priporočeno pošiljko zadnji dan roka, to je četrtek, 
16. 3. 2017. 

Mateja Rant

Kranj – Večgeneracijski cen-
ter Gorenjske je eden izmed 
petnajstih tovrstnih centrov, 
ki so jih letos odprli po vsej 
Sloveniji. Tako po številu 
partnerjev kot vsebin in de-
javnosti ter ciljnih skupin je 
eden izmed največjih, je po-
jasnila Mateja Šmid, direkto-
rica Ljudske univerze Kranj, 
ki je vodilni partner v projek-
tu, pri katerem sodelujeta še 
ljudski univerzi iz Radovljice 
in z Jesenic ter zavod škofje-
loške mladine Zavod O. De-
javnosti v okviru gorenjskega 
večgeneracijskega centra pa 
ne bodo izvajali le v Kranju, 
Radovljici, Škofji Loki in na 
Jesenicah, ampak tudi v Šen-
čurju, Cerkljah, Preddvo-
ru, Bohinju, Kranjski Gori, 

Žirovnici in na Bledu. Tako 
želijo omogočiti dostopnost 
do vsebin tudi pripadnikom 
ranljivih ciljnih skupin s po-
deželja in težje dostopnih 
krajev ter osebam, ki so za-
radi kakršnihkoli ovir manj 
mobilni.

Projekt Večgeneracijski 
center Gorenjske je po bese-
dah Mateje Šmid vreden sko-
raj 1,3 milijona evrov, od tega 
bosta 575 tisoč evrov zagotovi-
la ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Evropski social-
ni sklad, preostanek pa lokal-
ne skupnosti. Projekt so zače-
li izvajati 1. januarja letos, za-
ključek projekta pa je predvi-
den 30. septembra 2021, a so 
se že ob prijavi zavezali, da ga 
bodo izvajali še šest mesecev 
po zaključku oziroma želijo 

nadaljevati z njim tudi kas-
neje. Med glavnimi cilji pro-
jekta je poskrbeti za integra-
cijo ranljivih ciljnih skupin, 
ki bi jim ponudili dostopne, 
raznolike in kakovostne pre-
ventivno zastavljene progra-
me, s katerimi bi prepreče-
vali njihov zdrs v socialno iz-
ključenost. Po besedah Mate-
je Šmid so uporabniki že zdaj 
izkazali veliko potrebo po de-
javnostih v okviru tega pro-
jekta, saj se je doslej vanje vk-
ljučilo že skoraj 1200 posa-
meznikov. Na leto namerava-
jo izvesti 5200 ur informira-
nja in neformalnega druže-
nja ter pet tisoč ur vsebin. 

Prostore Večgeneracijske-
ga centra Gorenjske v Kra-
nju si je v torek ogledala tudi 
ministrica za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 

možnosti Anja Kopač Mrak, 
ki je poudarila, da večgene-
racijski centri predstavljajo 
nadgradnjo obstoječih med-
generacijskih centrov. »Po-
membno je sodelovanje vseh 
generacij, ne le mlajše in sta-
rejše, temveč tudi srednje ge-
neracije, ki je vedno bolj obre-
menjena.« Ključna pri tem 
se ji zdi preventivna narav-
nanost programov, veseli pa 

jo tudi, da jim je pri tem pro-
jektu uspelo povezati več ob-
čin. Po besedah kranjskega 
župana in predsednika Sve-
ta gorenjske regije Boštjana 
Trilarja ta čas sodeluje enajst 
od osemnajstih gorenjskih 
občin. »Verjamem, da se bo 
do konca leta priključilo še 
preostalih sedem občin.« Ti 
programi so po njegovem 
še kako potrebni, saj z njimi 

lahko v prvi vrsti pomagajo 25 
tisoč prebivalcem Gorenjske, 
ki živijo na pragu oziroma 
celo pod pragom revščine. 
Direktorica Ljudske univerze 
Jesenice Maja Radinovič Haj-
dič pa je poudarila, da bomo 
lažje sprejemali družbene po-
sledice staranja populacije, če 
bomo dosegli medgeneracij-
sko sodelovanje in solidar-
nost med generacijami.

Sodelovanje generacij
V Kranju so v torek pripravili predstavitev Večgeneracijskega centra 
Gorenjske, v aktivnosti katerega nameravajo na leto vključiti najmanj dva 
tisoč uporabnikov, pri čemer naj bi posebno pozornost namenili tako 
imenovanim ranljivim ciljnim skupinam.

Prostore Večgeneracijskega centra Gorenjske v Kranju si je v torek ogledala tudi ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. / Foto: Gorazd Kavčič

M. A., S. K., V. S., A. Š., J. P., 
A. Se., D. Ž., J. K.

Kranj – V Kropi bodo na ba-
jerju nekdanje spodnje fuži-
ne barčice spuščali od 18. do 
19. ure. Prireditev se bo ob 
18. uri začela tudi v Kamni 
Gorici, v starem vaškem je-
dru, ob Kapusovi graščini. 
Zato bo v času prireditve va-
ško jedro zaprto za promet, 
parkirni prostori za obisko-
valce pa bodo urejeni na 
športnem igrišču, so sporo-
čili prireditelji. V času pri-
reditve si bo v Kamni Gori-
ci moč ogledati tudi prikaz 
ročnega kovanja. V Tržiču 
bo jutri od 10. do 18. ure vo-
denje po razstavi Z obredom 
nad neredom v Galeriji Atrij 
Občine Tržič, od 16. do 18. 
ure bo v Kurnikovi hiši delav-
nica izdelovanja gregorčkov, 
od 16. do 19.30 bo v Kurniko-
vi hiši tudi razstava otroških 
gregorčkov. Že od 10. ure bo 
v Tržiču potekal tržni dan z 
delavnico izdelovanja mede-
nih gregorčkov, ob 16. uri bo 
nastop Kranjskih furmanov 
in godcev AFS Ozara, ob 18. 
uri bo program otrok Vrtca 
Tržič, ob 18.30 pa sklepno 
dejanje spuščanja gregorčk-
ov po Tržiški Bistrici.

Tudi podružnična osnovna 
šola v Dupljah in domače turi-
stično in kulturno društvo Pod 
krivo jelko bosta letos obudila 
ta običaj, ki bo tradicionalno 

na kmetiji Trnovc. Ob pol šes-
tih se bo začel kulturni pro-
gram, v katerem bodo sodelo-
vali otroci iz vrtca in šole, na 
ogled pa bodo tudi hišice, ki 
bodo ob 18. uri, seveda osvet-
ljene, zaplavale po kanalu Tr-
žiške Bistrice. Lani jih je bilo 
krepko čez sto.

V Kranju bodo tudi letos 
gregorčke spustili po kanjo-
nu Kokre. Otroke jutri že ob 
17. uri vabijo v Kranjsko hišo, 
kavarno Khislstein 12.56 in 
Layerjevo hišo, kjer bodo prip-
ravili delavnice, v katerih bodo 
izdelovali gregorčke. Te pa 
tudi tiste, ki jih bodo otroci in 
drugi prinesli od doma, bodo 
ob 18. uri spustili v kanjon Ko-
kre. Pri tem bodo imeli tudi 
pomoč kranjskih gasilcev. Na 
predvečer gregorjevega bodo 

gregorčki zapluli tudi po zgor-
njem toku reke Kokre. Prire-
ditev se bo začela ob 17. uri na 
Eko piknik placu Stara žaga 
v Kokri. Za tiste, ki barčic ne 
bodo izdelali že prej, bo ob 16. 
uri tudi mini delavnica izdelo-
vanja preprostih plovil iz na-
ravnih materialov.

 Gregorčki bodo jutri ob 
18.30 zapluli tudi po jezeru 
pred Gradom Strmol. Doga-
janje se bo v pristavi gradu 
sicer začelo že ob 15. uri z de-
lavnicami, na katerih bodo 
otroci in starši izdelovali 
ladjice, ki bodo letos obarva-
ne zeleno, saj bodo poskuša-
li uporabiti čim več materia-
lov, ki jih najdemo v naravi. 
Zato organizatorji priporo-
čajo, da otroci že pred delav-
nico naberejo nekaj gozdnih 

bogastev, s katerimi bodo 
okrasili svoje stvaritve.

Tudi v Železnikih bodo na 
predvečer gregorjevega obu-
dili običaj spuščanja gre-
gorčkov po vodi. Prireditev 
Luč v vodo, ki jo prireja Turi-
stično društvo Železniki, bo 
jutri ob 18. uri ob bajerju pri 
Plnadi. V kulturnem progra-
mu bodo nastopili otroci iz 
Antonovega vrtca. 

V občini Kamnik bodo pra-
znovanje gregorjevega jutri 
že drugo leto zapored pripra-
vili člani Turističnega društva 
Kamniška Bistrica. Ob 16. uri 
bo v planinskem domu v Kam-
niški Bistrici najprej delavni-
ca izdelovanja gregorčkov, ob 
18. uri pa se bodo udeleženci 
zbrali pri izviru, kjer bodo svo-
je barčice tudi spustili v vodo.

Praznovanje prihoda pomladi
Jutri, v soboto, na predvečer gregorjevega, bodo po številnih gorenjskih krajih obudili star običaj 
spuščanja razsvetljenih barčic in hišic, imenovanih gregorčki, v vodo. Po starih šegah namreč na  
ta dan sv. Gregor »luč v vodo vrže« in s tem po dolgi zimi spet pozdravi sonce in pomlad.

Tudi letos bodo gregorčke spuščali po kanjonu Kokre. /Foto: Primož Pičulin

Kranj – Po podatkih zavoda za zaposlovanje je bilo ob koncu 
februarja v Sloveniji registriranih 101.339 brezposelnih, kar je 
bilo 2,3 odstotka manj kot januarja letos in 12,7 odstotka manj 
kot februarja lani. Na območju kranjske območne službe zavo-
da je bilo prejšnji mesec 6746 brezposelnih ali 15,4 odstotka 
manj kot pred enim letom. Februarja je bilo sicer na zavodu 
največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v prede-
lovalnih dejavnostih, zidarjih, voznikih težkih tovornjakov in 
vlačilcev, čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih, 
natakarjih, prodajalcih, varilcih ...

Brezposelnost se še zmanjšuje
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Hotel Rosentaler Hof v Rožni dolini na avstrijskem 
Koroškem, samo 15 km od Jesenic, zaposli od 1. 
maja 2017 naprej:

kuharja m/ž  
(Koch/Köchin)

Pogoj je zaključena poklicna izobrazba in 
delovne izkušnje. Delo 5 dni na teden, mesečna 

plača 1.500,00 evrov neto. 

strežnika m/ž  
(Kellner/In ohne Inkasso)

Pogoj so delovne izkušnje. Delo 5 dni na teden, 
mesečna plača 1.200,00 evrov neto. 

V primeru ustrezne kvalifikacije je za obe 
delovni mesti možna še višja plača.

Veselimo se vašega klica oz. vaše vloge:
Landhotel Rosentaler Hof,  ga. Stefan

tel. 0043/664/9236686
St. Jakob i.R./ Št. Jakob v Rožni dolini
(v bližini Vrbskega jezera/Wörthersee) 

office@rosentaler-hof.at
www.rosentaler-hof.at
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V Cerkljah so spre-
jeli dolgo pričakovani Akt o 
ustanovitvi Socialnovarstve-
nega zavoda Taber, ki je na-
domestil do zdaj veljavno 
pogodbo o ustanovitvi. Akt 
je sicer občinski svet že v 
preteklosti obravnaval trik-
rat, a zaradi nestrinjanja gle-
de pristojnosti župana ob-
činskega sveta nikdar ni bil 
sprejet.

Na sredini seji pa je do 
sprejema akta, ki občini in 
županu podeljuje več pri-
stojnosti, vendarle prišlo. V 
novo sprejetem aktu je tako 
zapisana tudi zahteva opo-
zicije, da župan »na pred-
log sveta zavoda daje so-
glasje k imenovanju vršilca 
dolžnosti direktorja zavoda, 
s tem da je vršilec dolžnos-
ti direktorja imenovan lah-
ko le enkrat in je mandat 
omejen na eno leto delova-
nja brez možnosti podaljša-
nja.«

Z novim aktom se spre-
minja tudi razmerje moči v 
svetu zavoda. Do zdaj je na-
mreč pogodba določala, da 
svet zavoda sestavljata dva 
predstavnika ustanoviteljev, 
en predstavnik delavcev v za-
vodu in en predstavnik upo-
rabnikov. Nov akt pa dolo-
ča, da ima občina v svetu ve-
čino s tremi predstavniki. 

Podrobneje so omejili tudi 
omejitve gospodarjenja s 
premoženjem direktorja, ki 
prej niso bile določene.

Z novim aktom se bodo v 
prihodnje ognili zapletom 
pri imenovanju direktorja, 
do katerih je v preteklosti 
večkrat prihajalo. Pred krat-
kim je vodenje zavoda sicer 
prevzela Elizabeta Pristav 
Bobnar, pred tem pa je kot 
v. d. direktorja, zavod več let 
vodil Zdravko Kastelic. Za-
kaj nove direktorice ni potr-
dil občinski svet, je zanima-
lo svetnika Matevža Bohin-
ca. »Iz medijev smo izvedeli, 
kdo je to postal, zato se spra-
šujem, ali je bilo imenovanje 
izpeljano dvoumno,« je pri-
pomnil. 

Direktorica občinske 
uprave Marta Jarc je poja-
snila, da je do sprejetja akta 
veljala pogodba, v kateri so-
glasje občinskega sveta k 
imenovanju ni bilo potreb-
no in je zadoščalo soglasje 
predstavnika občine, ki pa 

je župan. S sprejemom no-
vega akta pa je župan to pri-
stojnost izgubil.

Svetniki so se seznani-
li tudi z revizijskim poro-
čilom ter poročilom o izve-
denih inšpekcijskih pregle-
dih, katerih vsebina je sicer 
poslovna skrivnost. Nareje-
na je bila revizija in šest in-
špekcijskih pregledov. Tako 
pri reviziji kot pri inšpekci-
jah ni bilo nobenih nepravil-
nosti, je povedal Anton Ko-
pitar s sveta zavoda. Svetni-
ka Liste za vas Marka Bolka 
in Jaka Ciperla je kljub temu 
zanimalo, kako svet zavo-
da odgovarja na obtožbe, ki 
so se pojavljale v preteklo-
sti. »Pričakoval bi, da se bos-
te do obtožb opredelili in jih 
ovrgli z navedbo dokazov,« 
je povedal.

»Svet zavoda ni preisko-
valni organ, za to so pristoj-
ne institucije, ki so zadeve 
pregledale in niso ugotovi-
le nepravilnosti,« je sklenil 
Kopitar.

Svetniki o Domu Taber
Občinski svetniki v Cerkljah so sprejeli Akt o ustanovitvi Socialnovarstvenega zavoda Taber ter se 
seznanili s poročili o revizijskem pregledu in izvedenih inšpekcijskih pregledih.

Novi akt, s katerim 
urejajo delovanje Doma 
Taber, občinskemu svetu 
in županu podeljuje več 
pristojnosti. Po novem 
namreč občinski svet 
daje tudi soglasje k 
imenovanju direktorja 
zavoda, akt pa vsebuje 
tudi zahtevo opozicijskih 
svetnikov, da je vršilec 
dolžnosti direktorja 
lahko imenovan le enkrat 
in največ za obdobje 
enega leta. 
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PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Toni Mežan 
ČARODEJ TONI 

Petek, 10. marec 2017, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                    
SOBOTNA MATINEJA 

Izvaja: Lutkovno gledališče Pupilla  
CIRKUS GANIBILO 

Sobota, 11. marec 2017,  ob 10. uri 
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 24. 3.; KOPALNI IZLET OLIMJE: 13. 3.; BANOVCI: 7.–11. 5;  
STRUNJAN: 19.–22. 3.; BERNARDIN: 2.–5. 4.; MEDŽUGORJE: 5.–7. 
5.;  MADŽARSKE TOPLICE - AKCIJA: 2.–6. 4.; BANJA VRUČICA: 
29. 4.–2. 5.; MORJE: MURTER, DUGI OTOK - VEČ TERMINOV.  
www.rozmanbus.si.

Rezultati 20. krog – 8. marec 2017
2, 6, 10, 17, 24, 26, 31 in 3

Loto PLUS: 2, 5, 9, 10, 17, 19, 20 in 36
Lotko: 2 2 1 0 3 1

Sklad 21. krog za Sedmico: 1.140.000 EUR
Sklad 21. krog za PLUS: 705.000 EUR
Sklad 21. krog za Lotka: 830.000 EUR

LOTO

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

PRIREDITVE

Drugi blagoslov mopedov Tomos
Brezje pri Tržiču – Drugi blagoslov mopedov Tomos bo v 
nedeljo, 12. marca, z začetkom ob 10. uri pred R-Barom. 

Srečanje folklornih skupin
Slovenski Javornik – Jutri, v soboto, 11. marca, se bo v dvo-
rani Kulturnega doma ob 16. uri začelo medobčinsko sreča-
nje otroških folklornih skupin, ob 17. uri pa srečanje odraslih 
folklornih skupin občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. 

Proslava ob dnevu žena
Lancovo – KPD Jelovca Lancovo vabi krajane na proslavo ob 
dnevu žena, ki bo danes, v petek, 10. marca, ob 18. uri v Kul-
turnem domu na Lancovem.

IZLETI

Pohod po poti treh gradov
Škofja Loka – Loški muzej vabi v soboto, 18. marca, ob 11. uri 
na Pohod po poti treh gradov. Zbirno mesto bo pred Galeri-
jo Ivana Groharja. Pot ni zahtevna in je primerna za družine 
in otroke, potrebni sta je le primerna obutev in dobra volja.

Na Komno ali okoli Bohinjskega jezera
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 23. marca, 
na planinski izlet na Komno (1520 m). Odhod s posebnim 
avtobusom bo ob 8. uri izpred Globusa. Hoje bo od štiri in 
pol do pet ur. Na izlet so vabljeni tudi pohodniki, ki se bodo 
sprehodili okrog Bohinjskega jezera. Prijave z vplačili spreje-
majo do ponedeljka, 20. marca.

PREDAVANJA

Preprečimo pomladansko utrujenost in alergije
Kranj – V prostorih GTV – Gorenjske televizije, Oldhamska 
cesta 1a, bo v ponedeljek, 13. marca, ob 19. uri predavanje z 
naslovom Preprečimo pomladansko utrujenost in alergije. 
Predavala bo Jožica Ramšak iz Prerojen.si.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 11. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Zakonitost ni legalizem. 
Pogovor bo povezoval Pavel Repnik.

Malezija
Žiri – Danes, v petek, 10. marca, se bo ob 18. uri v čitalniških 
prostorih Krajevne knjižnice Žiri začelo potopisno predava-
nje Malezija, dežela prijaznih ljudi. Predaval bo popotnik 
Brane Terovšek.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v pe-
tek, 10. marca, ob 18. uri potopisno predavanje Čarobni 
Maroko. V ponedeljek, 13. marca, bo ob 18. uri predavanje 

Bojana Arzenška Gobe in gobarjenje, konjiček in rekreacija, 
prav tako ob 18. uri bo tudi predstavitev meditacije z Majo 
Križnar. V torek, 14. marca, se bo ob 17.30 začel pogovor na 
temo Starševstvo – ni panike!, ki ga bo vodila Nataša Štupar 
Jarović, univ. dipl. pedagoginja, spec. na področju predšol-
ske vzgoje. Hkrati bodo potekale družabne igre za otroke. 
Za prijavo na dogodke pokličite na tel. št. 041 724 134 ali 
pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

KONCERTI

Veliki dobrodelni koncert
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger in DU 
Javornik - Koroška Bela obveščata občane, da bo danes, v 
petek, 10. marca, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma ve-
liki dobrodelni koncert Godbe na pihala Jesenice - Kranjska 
Gora, ženskega pevskega zbora Večerna zarja in plesnih 
skupin. Izkupiček bo namenjen Društvu upokojencev Javor-
nik - Koroška Bela.
 

RAZSTAVE

Razstava slik Likovne sekcije Lipa
Slovenski Javornik – V ponedeljek, 13. marca, bo ob 18. uri v 
Razstavnem salonu Viktorja Gregorača v Kulturnem domu 
odprtje slikarske razstave članic Likovne sekcije Lipa, ki de-
luje v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje v Dom-
žalah. 

Vrata
Naklo – Likovno društvo Naklo vabi na odprtje skupinske 
razstave Vrata slikarjev KUD Trata iz Gorenje vasi in slikarjev 
iz občine Naklo. Odprtje s kratkim kulturnim programom 
bo v torek, 14. marca, ob 18. uri v Pavlinovi galeriji v Domu 
Janeza Filipiča Naklo.

Slike Jana Novaka

Naklo – Likovno društvo Naklo vabi danes, v petek, 10. mar-
ca, ob 17. uri na odprtje samostojne razstave mladega sli-
karja Jana Novaka v Galeriji Graščine Duplje, Sp. Duplje 36. 

PREDSTAVE

Milijonar
Podljubelj – V počastitev materinskega dne Krajevna skup-
nost Podljubelj vabi v nedeljo, 12. marca, ob 17. uri v Dom 
krajanov Podljubelj na ogled komedije Milijonar, ki jo bo iz-
vedla skupina Smeh – Mladinsko gledališče Tržič. Vstop bo 
prost.

Kdo je ubil nono
Brezje pri Tržiču – V nedeljo, 12. marca, si v Kulturnem domu 
Brezje pri Tržiču lahko ogledate kriminalno komedijo Kdo je 
ubil nono? avtorice Bojane Miščevič v priredbi Nane Peharc 
in v izvedbi gledališke skupine Lom pod Storžičem.

Dom na Kredarici
Dovje – Planinska komedija s pridihom kriminalke Dom na 
Kredarici, uspešnica domačih igralcev z dovškega odra v re-
žiji Leone Gomboc in avtorja Marsela Gomboca, bo ponov-
no nasmejala vse, ki boste prišli v nedeljo, 12. marca, ob 20. 
uri v Kulturni dom na Dovje.

Čakalnica
Podbrezje – V Kulturnem domu Podbrezje si v soboto, 11. 
marca, ob 19. uri lahko ogledate komedijo v produkciji KD 
Figura Kranj z naslovom Čakalnica. Vstop bo prost.

Terapija
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled abonmajske predstave 
za abonma in izven Terapija, komedije v izvedbi Koroškega 
deželnega združenja, ki se bo jutri, v soboto, 11. marca, ob 
19.30 začela v Domu krajanov Visoko.

Lizika
Visoko – KUD Visoko vabi jutri, v soboto, 11. marca, ob 10. 
uri v Dom krajanov Visoko na ogled otroške lutkovne gleda-
liške predstave Lizika v izvedbi OTH Pirniče.

Avtorica je v članku z gornjim 
naslovom pravilno povzela 
izjavo župana MO Kranj g. 
Boštjana Trilarja, da me niso 
spustili na sejo mestnega sve-
ta, ker naj bi me varnostnik 
razkrinkal, da se izdajam za 
novinarja. Županova izjava je 
dokazljivo neresnična, kar bi 
župan moral vedeti oziroma 
je vedel, zato sem ga pozval, 
da trditev javno prekliče in se 
opraviči, česar ni zmogel sto-
riti. Sporočil je le, da je takšno 
informacijo prejel od »zaupa-
nja vrednih oseb«; kdo so te 
»zaupanja vredne osebe«, ni 
povedal.
Zato bom županovo trditev 
demantiral sam. Varnostniku 
se nisem predstavil kot novinar, 
temveč kot javnost. Na balkonu 
sejne sobe sem že večkrat sprem-
ljal seje mestnega sveta in vem, 
da so odprte za obiskovalce. 
Kot občan in predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Kranj-Cen-
ter imam vso pravico, da sem 
prisoten, in nimam nobenega 
razloga, da bi se komurkoli 
predstavljal kot novinar, še prav 
posebej, ker sem se seje udeležil 
v družbi sokrajana, pogovor z 
varnostnikom pa je potekal v 
bližini nekaj občinskih uradni-
kov, ki me osebno poznajo.

Nov odlok vsem 
ni všeč
(Gorenjski glas, 24. 2. 
2017)

PREJELI SMO

Celoten zaplet z neresnično 
izjavo vred je treba razumeti v 
širšem kontekstu načina delo-
vanja trenutne oblasti, ki obči-
no upravlja samovoljno. Naj si 
gre za gradnjo nove avtobusne 
postaje na neprimerni lokaciji, 
ali pa za nedorečen in škodljiv 
odlok o prometni ureditvi, ki 
bo prizadel življenjsko in po-
slovno okolje Starega Kranja 
pa tudi drugih mestnih krajev-
nih skupnosti, se oblast kratko 
malo požvižga na voljo priza-
detih občanov, katerih interese 
bi v prvi vrsti morala varovati. 
Varnostniki, ki javnosti po no-
vem preprečujejo dostop na seje 
mestnega sveta, so zgolj ena 
od neprijetnih posledic dejstva, 
da se je kranjska občina v tem 
mandatu očitno izneverila 
svojemu poslanstvu. Kako kla-
vrne so trenutne razmere, je 
na že omenjeni seji mestnega 
sveta pokazala razprava in 
glasovanje o tem, ali se mi kot 
izvoljenemu predstavniku kra-
janov, ki jih bo prizadel spre-
jem odloka, dovoli predstavitev 
mnenja KS Center. Tudi to 
sicer statutarno pravico krajev-
ne skupnosti (64. člen Statuta 
MOK) je župan ob asistenci 
večine v mestnem svetu povo-
zil.
Javnosti priporočam, da prag 
občinske stavbe v Kranju 
do nadaljnjega prestopi le v 
spremstvu prič.

     Dr. Aleksander 
Pavšlar, predsednik sveta KS 

Kranj-Center

Kranj – Že sedmič zapored so se pri društvu Klub en korak več 
in Centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo 
odločili, da pripravijo dobrodelni koncert Korakova pomlad. 
Koncert bo v četrtek, 16. marca, z začetkom ob 19. uri v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah, tokrat s skupino 
Help! A Beatles Tribute in Otom Pestnerjem. Vstopnice so že v 
prodaji v Centru Korak v Kranju, kupiti pa jih bo moč tudi pred 
začetkom koncerta v Cerkljah. V društvu Klub en korak več 
so zbrani prostovoljci, ki z adventnim bazarjem in Korakovo 
pomladjo želijo zbrati čim več sredstev za nakup delovnote-
rapevtskih pripomočkov pa tudi za nemoteno in tekoče delo 
z uporabniki. Tokrat zbirajo denar za pomoč logopeda.

Dobrodelni koncert Korakova pomlad
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IZLET /  OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre

Vabimo vas za izlet na Poljsko. Obiskali bomo Za-
kopane, športno letovišče pod Visokimi Tatrami, in rudnik 
soli v mestu Wieliczka. V Krakovu si bomo ogledali vse večje zna-
menitosti mesta, ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski 
Rim.  Zadnji dan se bomo odpeljali do koncentracijskega taborišča  
Auschwitz-Birkenau. Po ogledu sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer 
stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato domov. Na izletu bodo z vami 
sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bodo potrudili, da vam bo še po-
sebej lepo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede  po programu, 
lokalno vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz, 
vstopnino v pivovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka, 
lokalno vodenje, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami 
na območju Zakopanov in Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, orga-
nizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite po 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. Organizator:
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CENA: 255 €

Igor Kavčič

Lom pod Storžičem – Tam, 
kjer se dolina kot mogočna 
veja in iz nje mnoge male 
vejice zareže v Karavanke, je 
v naselju na začetku vasice 
Lom pod Storžičem zadnjih 
sedem let svoje ustvarjalne 
ere živel in deloval akadem-
ski slikar in profesor Ferdo 
Mayer (1927–1994), eden 
pomembnejših avtorjev po-
vojne generacije slovenskih 
likovnih umetnikov, ki je s 
svojimi deli zapustil neizbri-
sen pečat na domači likovni 
sceni, mnoga njegova dela 
pa so tudi v javnih in zaseb-
nih zbirkah v tujini, pred-
vsem na Hrvaškem, v Nem-
čiji, Avstriji in ZDA.

Hiše Mayerjevih v Lomu, 
kjer me je sprejela njegova 
žena Danica Mayer, ni tež-
ko najti, saj nas že z ulice 
pozdravi velika monumen-
talna stenska poslikava 
vzdolž celotne stene gara-
že, ki jo je Ferdo naslikal ob 
vselitvi leta 1987. Antična 
zgodba s freske je le ena iz-
med mnogih, ki jih je Ferdo 
Mayer prenesel na svoje sli-
ke in tudi v male plastike. 
Bil je izrazit figuralik, pre-
poznaven portretist, blizu 
mu je bila krajina, prav tako 
pa se je – največkrat v mo-
notipijah – loteval tudi ab-
straktnega slikarstva. Sicer 
je ustvarjal v različnih tehni-
kah, od olj in akrilov na plat-
nu do risb z ogljem, akvare-
lov in grafik. 

Vse v ateljeju je še na 
svojem mestu

Slikarjev atelje je v man-
sardi hiše. Pogled v prostor 
nas navdaja s toplino, čeprav 
v njem že več kot 23 let ne 
ustvarja nihče. Levo je sli-
karsko stojalo, Ferdov pri-
ljubljeni stari »štafelaj«, tis-
ti iz njegovega rodnega Ma-
ribora. Na njem je nedokon-
čan avtoportret, na katerega 
je zadnje poteze s čopičem 
potegnil februarja tistega 
leta, preden je odšel v bolni-
šnico na operacijo. Vse je na 

svojem mestu, pod stojalom 
na paleti razmazane barve in 
iztisnjene tube, levo na mizi-
ci oči zastanejo v mnoštvu čo-
pičev in pod mizo barv, ki so 
ostale nekje v letu 1994. Tu 
je tudi nekaj orodja. Pred sto-
jalom je stol in ob njem pe-
pelnik na stojalu, izdelanem 
iz puškinega kopita. Da sta 
bili kava in cigareta njegovi 
sladici, pove Danica. Po ste-
nah ateljeja so naložene sli-
ke različnih formatov in teh-
nik. Kdo ve, mogoče bi slikar 
kakšno postavil nazaj na sto-
jalo in jo danes videl druga-
če kot nekoč. Svetloba priha-
ja izza slikarjevega hrbta in 
nas vabi na teraso, od koder 
se odpira čudovit pogled na 
planine in nad njimi mogoč-
ne vršace Karavank.

»Ferdo je veliko naslikal 
tukaj v Lomu. Bil je očaran 
nad mirom, okolico, gora-
mi,« pri 86 letih pripovedu-
je gospa Mayer. »V mansardi 
si je prostor za atelje izbral, 
ker je bil tako tudi med de-
lom v stiku z mogočno nara-
vo. Stopil je na teraso, od ko-
der se mu je odprl pogled 
na planine. Tu je imel ved-
no neki svoj mir. Vseeno, v 
katerem delu dneva – dopol-
dan, zvečer ali pa sredi noči 
– se je odpravil v samoto ate-
ljeja. Včasih je slikal, včasih 

je le po sobi razstavil slike, 
kot da so na razstavi, in jih 
opazoval, spet drugič je se-
del v tišini in razmišljal.«

 

Mir, svež zrak in narava

Ferdo Mayer je bil po rodu 
Mariborčan. Slikarstvo je 
bilo njegova prva izbira že v 
najstniških letih, saj je svo-
jo prvo razstavo v Mariboru 
imel že leta 1941. Šolal se je 
na umetnostni srednji šoli v 
Gradcu, po vojni leta 1946 
pa se je vpisal na ljubljansko 
Akademijo za likovno umet-
nost. Imel je same odlične 
profesorje: Franceta Miheli-
ča za risbo, Božidarja Jakca 
za grafiko, za slikarstvo Goj-
mirja Antona Kosa, pri ka-
terem je kasneje leta 1952 
končal tudi specialko za 
monumentalno slikarstvo. 
»Leta 1955 je razstavljal v 
takrat še obstoječem Jakopi-
čevem paviljonu v Ljubljani 
in je na razstavo v zanj zna-
čilnem plašču in črnem klo-
buku prišel tudi Kos. Ferda 
je potrepljal po rami in re-
kel: 'Vedel sem, da bo iz vas 
enkrat še nekaj postalo.' Ja, 
profesor Kos ga je imel zelo 
rad,« pove Mayerjeva, ki se je 
s slikarjem, svojim bodočim 
možem, spoznala leta 1949 
v Mariboru, kjer je ta dobil 
tudi prvo službo učitelja risa-
nja na tamkajšnji gimnaziji. 
Leta 1954 se je zaposlil kot li-
kovni pedagog v osnovni šoli 
v Kamniku, zadnja leta je de-
loval tudi kot samostojni de-
lavec v kulturi. V šestdese-
tih letih je študijsko poto-
val v Pariz in na Švedsko, 
po upokojitvi leta 1987 in do 
smrti pa je živel in ustvarjal v 
Lomu pod Storžičem. 

»Ko sva se preselila v Ka-
mnik, kjer je dobil službo po 
priporočilu z akademije, sva 
najprej živela v gradu Zapri-
ce, kjer je danes muzej,« se 

spominja sogovornica. Kas-
neje so živeli v bloku in na-
zadnje v veliki hiši, ki je bila 
po odhodu otrok prevelika 
zanju, zato sta se preselila 
v Lom. »Želela sva si miru, 
svežega zraka in narave, 
zato sva odšla sem gor, kjer 
sva dogradila napol zgrajeno 
hišo. Sedem let sva skupaj ži-
vela tukaj. Ah, če bi bil Ferdo 
še živ, bi bilo življenje tukaj 
čisto drugačno, zdaj sem pa 
že 23 let sama tukaj,« se Da-
nici utrne solza. Pravi, da sta 
se v Lomu dobro počutila in 
da ona še danes s sosedi živi 
v sožitju. Ferda so v Tržiču 
tudi kot slikarja lepo spreje-
li, kjer je večkrat razstavljal. 
Lani poleti je mestu podarila 
deset moževih slik, v Paviljo-
nu NOB in hkrati galeriji, ki 
se imenuje po Ferdu Mayer-
ju, pa so odprli stalno razsta-
vo njegovih del, ki so stalno 
na ogled v tako imenovanem 
Umetnikovem ambientu.

Ferdo je že sam veliko svo-
jih del podaril v humanitar-
ne namene različnim orga-
nizacijam, to dejavnost pa je 
v letih po njegovi smrti nada-
ljevala Danica, ki je 13 ume-
tniških del pred petimi leti 
podarila tudi Narodni galeri-
ji v Ljubljani. Doslej je prip-
ravila tudi deset samostojnih 
razstav moževih likovnih 
del, še letos načrtuje razsta-
vo v galeriji Družina v Lju-
bljani, v prihodnjem letu pa 
tudi v Kosovi graščini na Je-
senicah.

»Skoraj vsak dan grem 
sem gor v atelje in pomi slim, 
kje je sedaj Ferdo. Morda se 
pa kdaj spet srečava,« v du-
hovitem tonu zaključi Da-
nica Mayer. Pove, da ob obi-
skih vselej v atelje pride tudi 
hči Smiljana, petletni prav-
nuk Aleksej pa mlajša Tita 
in Luko v atelje popelje z be-
sedami: »Gremo gledat, kje 
je slikar Ferdo slikal.«

Atelje kot da čaka slikarja
V sredo, 8. marca, je minilo devetdeset let od rojstva slikarja Ferda Mayerja. Njegov slikarski atelje v 
domači hiši v Lomu pod Storžičem je še vedno tak, kot ga je zapustil ob smrti 14. marca leta 1994.

Danica Mayer v ateljeju pokojnega moža ob njegovem nedokončanem avtoportretu. Kot da 
ta na slikarskem stojalu še vedno čaka Ferda, da potegne zadnjo črto. / Foto: Igor Kavčič

Barve, čopiči, palete in drug pribor so po triindvajsetih letih 
še vedno na svojem mestu. / Foto: Igor Kavčič

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 11. marca
10.00 Lutkovno gledališče Pupilla Lendava: CIRKUS GANIBILO (matineja, v dvorani PGK)
19.30 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 10. marca
19.30 Gledališka šola senior: NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE IN NAJBOLJ SLEČENE

Ponedeljek, 13. marca
17.00 Kviz za osnovne in srednje šole Jesenice

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 11. 3.
17.00, 19.10 KONG: OTOK LOBANJ
20.40 MESEČINA
21.50 BOSTONSKI HEROJI
18.00 ZONA ZAMFIROVA 2
21.20 LOGAN: WOLVERINE
19.40 LEV: DOLGA POT DOMOV
15.30 MANCHESTER BY THE SEA
16.10 PETDESET ODTENKOV TEME
13.25 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
18.20 DEŽELA LA LA
15.20 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, 
sinhro.
14.15 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
14.10 ZAPOJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 11. 3.
16.10, 21.05 KONG: OTOK LOBANJ
18.45 KONG: OTOK LOBANJ, 3D
19.00 MESEČINA
17.45, 20.10 BOSTONSKI HEROJI
15.30 ZONA ZAMFIROVA 2
17.30, 20.50 LOGAN: WOLVERINE

16.40 LEV: DOLGA POT DOMOV
21.10 JOHN WICK 2
18.30, 20.20 PETDESET ODTENKOV TEME
22.40 UDARI KOT DEDEC
13.50, 15.15, 17.20 MAŠA IN MEDVED, 
sinhro.
13.40, 15.40 SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ 
IN LED, sinhro.
14.10, 16.00 VRABČEK RICHARD, sinhro.
14.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
13.30 ZAPOJ, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 10. 3.
20.00 MOLK

Sobota, 11. 3.
18.00 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
20.00 ANINA PROVIZIJA

Nedelja, 12. 3.
17.00 MAŠA IN MEDVED,  
sinhro. (+ delavnica)
19.00 MOLK

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

KINO SPORED

Cerklje – Danes, v petek, 10. marca, in jutri, v soboto, 11. mar-
ca, obakrat ob 19. uri bo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
potekala Območna revija pevskih zborov in malih pevskih 
skupin v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Kranj. V petek se bo predstavilo deset, v 
soboto pa devet zborov in pevskih skupin. Kulturno obarvan 
konec tedna v Hramu Ignacija Borštnika se bo nadaljeval z 
nastopi folkloristov. Območna izpostava Kranj Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti namreč v nedeljo, 12. marca, ob 
16. uri organizira tradicionalno Območno srečanje odraslih 
folklornih skupin.

Vikend zborov in folklore
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VABI NA OGLED ROKOMETNE TEKME 19. KROGA 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V 1. B DRL

RK CERKLJE :  RK SEVNICA
V soboto, 11. 3. 2017, ob 19.30 
v Športni dvorani v CerkljahRokometni klub Cerklje, Krvavška cesta 4, Cerklje

Nagrajenca nagradne križanke GORENJSKEGA GLASA, ki je 
bila objavljena v Gorenjskem glasu dne 21. februarja 2017 z 
geslom ZAČENJA SE DELO NA VRTU in prejmeta bon v vrednosti 
15 EUR v Monokel Optiki, sta Silva Benedičič, Križe in Janez 
Kunšič, Mojstrana, bon v vrednosti 10 EUR za vadbo BvF pa 
prejme Janez Trojar, Škofja Loka.

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila ob-
javljena v Gorenjskem glasu dne 24. februarja 2017 z geslom ZA 
PUSTA NAROČNIK KROF POHRUSTA, prejmejo knjigo La nonna 
La cucina La vita (Čudoviti recepti moje none): Heda Veleva, 
Kranj, Jože Živalič, Mavčiče in Vinko Peternel, Poljane. Nagra-
jencem čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na ponedeljkovi pri-
reditvi Naj športnik Tržiča 
2016 v Kulturnem centru 
so najprej podelili priznanja 
športnikom, ki so v lanskem 
letu osvojili naslov državne-
ga prvaka. Mali športni znak 
Občine Tržič, ki so ga pode-
lili državnim prvakom do 
16. leta, so prejeli: nordijski 
kombinatorec Matic Hlad-
nik, smučarski tekačici Liza 
Kavčič in Neža Perko, smu-
čarski skakalci Nace Koselj, 
Valuk Markelj in Jerneja Re-
pinc Zupančič, tekmovalca v 
inline hokeju Gaber in Ur-
ban Podrekar, v metu vor-
texa Jakob Rozman ter ples-
na formacija v sestavi Ajda 
Amon, Ajša Račič, Tea Ko-
vač in Iris Nučič. Prejemni-
ki velikega športnega znaka 
Občine Tržič za osvojene na-
zive državnih prvakov v mla-
dinski in članski kategoriji 
so: v hokeju na ledu Matevž 
in Urban Ban, v akrobatskem 
rock'n'rollu Jaka Jordan in 
Kaja Šmid, v teku na smučeh 
Nina in Anita Klemenčič, v 
skoku v daljino Žiga Plajbes, 
v kegljanju Davor Sobočan in 
v hip hopu skupina Divalicio-
us v sestavi Maša Štucin, La-
ura Višnar, Špela Mandelc, 
Ariela Mandelc, Nina Zale-
telj Iličič, Manca Jerman in 
Julija Štefe.

Naziv najobetavnejšega 
špo  rtnika je osvojil član Ve-
slaškega kluba Bled Miha 
Aljančič, ki je na mladinskem 
svetovnem prvenstvu na Ni-
zozemskem v konkuren-
ci 320 udeležencev v enojcu 
osvojil 11. mesto. Lani je pos-
tal tudi članski državni prvak 
v dvojnem dvojcu. Na drugo 
mesto se je uvrstil član Tele-
mark kluba Kranj Rok Šme-
jic. Lani je na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v Fran-
ciji v paralelnem sprintu osvo-
jil 9. mesto, uspešno je nasto-
pal tudi v svetovnem pokalu. 

Naj športnik leta je pos-
tal Uroš Ban, član Alpske-
ga letalskega centra iz Lesc 
in član slovenske reprezen-
tance. V dolgoletni karieri je 
opravil več kot 13 tisoč padal-
skih skokov. Na svetovnem 
prvenstvu v Chicagu je lani 
v skokih na cilj med 104 tek-
movalci osvojil prvo mesto 
posamezno in še prvo mesto 
z ekipo. V skupnem seštev-
ku svetovnega pokala je po-
samezno zasedel četrto mes-
to, z ekipo Slovenije pa dru-
go mesto. Drugo mesto za naj 
športnika je osvojil smučarski 

sk a kalec Anže Semenič, tret-
jega kegljač Blaž Čerin. Med 
nominiranci so bili še keglja-
čica Urša Mejač, hokejist An-
drej Tavželj in plesalka Laura 
Višnar. 

Športno plaketo za izjemne 
dosežke na področju alpiniz-
ma je prejel Klemen Premrl. 
Eden njegovih zadnjih pod-
vigov je bila lani preplezana 
smer Interstellar Spice, ki je 
prvenstvena in najtežja ledna 
smer na svetu. Ob tem je de-
jal, da bolj kot dosežene oce-
ne lednih smeri šteje to, kaj ob 
tem občuti in kaj se nauči. 

Naj športnik je Uroš Ban
Športna zveza Tržič je podelila priznanja najboljšim in najobetavnejšim športnikom tržiške občine v 
minulem letu. Naj športnik je postal padalec Uroš Ban, najobetavnejši športnik veslač Miha Aljančič, 
dobitnik športne plakete pa je alpinist Klemen Premrl.

Od leve: Anže Semenič, Blaž Čerin, Uroš Ban, Miha Aljančič in Klemen Premrl / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Jesenice, Kranj – V sredo so 
hokejisti HDD SIJ Acro-
ni Jesenice v Športni dvora-
ni Podmežakla odigrali tre-
tjo tekmo četrtfinala končni-
ce v Alpski hokejski ligi. Po 
dveh zmagah so Jeseničani 
za preboj v polfinale potre-
bovali le še eno. Tej so bili 
precej blizu, saj so po zadet-
kih Nejca Berliska v četrti 
in Nathana Roberta Di Cas-
mirra v 21. minuti vodili z 2 
: 0. Žal pa so v nadaljevanju 
zapravljali priložnosti, ko so 
imeli na ledu igralca več, kar 
so hokejisti iz sosednje Av-
strije znali še kako izkoristi-
ti in so domačinom v dob-
rih 12 minutah igre zabili tri 
gole za končnih 2 : 3 (1 : 0, 1 
: 0, 0 : 3). Igra se na tri zma-
ge, avstrijski hokejisti pa so 
izid v zmagah znižali na 2 : 1. 
Naslednjo, četrto tekmo bos-
ta ekipi odigrali jutri, ko se 

bo tekma v Lustenauu zače-
la ob 19.30. 

V sredo pa so bili aktivni 
tudi hokejisti v razširjenem 
državnem prvenstvu, saj so 
odigrali tekme 26. kroga. V 
Ledeni dvorani Zlato polje 
so morali hokejisti Triglava 

priznati premoč beograjske 
Crvene zvezde, ki je zmagala 
s 4 : 5 (1 : 1, 1 : 3, 2 : 1). Kranjča-
ni so nastopili v pomlajeni 
postavi, saj v moštvu ni bilo 
bratov Ban (Urban in Ma-
tevž), ki sta na poti na tekmo 
doživela prometno nesrečo. 

Tudi igra domačinov ni bila 
najboljša, sledila je kazen in 
nepričakovan poraz. Za Tri-
glav so zadeli Žan Markič, 
Anže Terlikar, Žan Zupan in 
Jaša Jenko. Kranjčani bodo 
že danes odigrali tekmo z 
Medveščakom v Zagrebu, 
nato pa jih jutri čaka še zad-
nja tekma, ko bodo ob 19.15 
v Ledeni dvorani Zlato polje 
gostili hokejiste Maribora. 

Do nove zmage pa so priš-
li hokejisti HK MK Bled, ki 
so na gostovanju v Maribo-
ru po podaljšku strli odpor 
hokejistov Maribora in zma-
gali s 4 : 5 (0 : 1, 2 : 2, 2 : 1, 0 
: 1). Dva zadetka je dosegel 
Jernej Vodnjov, po enkrat pa 
so se med strelce vpisali še 
Tadej Burazin, Rok Jakopič 
in Gašper Konc. Hokejisti 
HK MK Bled bodo odigrali 
še dve tekmi s hokejisti KHL 
Mladost. Prvo jutri ob 19. uri 
na Bledu in drugo v nedeljo 
v Zagrebu.

Poraz Jeseničanov po preobratu
Čeprav so hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice vse niti do sredine tekme držali v svojih rokah, so v 
zaključku popustili in gostom dovolili preobrat. Četrtfinalna serija se jutri nadaljuje v Lustenauu.

Jeseniški hokejisti v sredo niso izkoristili priložnosti za 
zmago in napredovanje v polfinale. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Norveški Drammen je prinesel nov velik uspeh sloven-
skemu teku na smučeh. V sredo je trojica nastopila v sprintu 
v klasični tehniki in vsi trije so se izkazali. Najboljši rezultat je 
dosegla Anamarija Lampič, ki se je uvrstila v finale in bila na 
koncu šesta ter se še utrdila v vodstvu skupnega seštevka teka-
čic do 23 let. Sedma je bila Katja Višnar, druga v kvalifikacijah. 
Velik osebni in slovenski mejnik pa je uspel Janezu Lampiču. 
Mlajši brat Anamarije se je prvič uvrstil v izločilne boje, tekel 
celo v polfinalu in osvojil 11. mesto, kar je doslej najboljša 
slovenska uvrstitev v teku na smučeh v moški konkurenci. 
Izboljšal je 14. mesto Mateja Sokliča. To so tudi Janezove prve 
točke svetovnega pokala.

Zgodovinski rezultat Janeza Lampiča

Kranj – Pred kratkim je 21-letna mlajša članica iz atletskega 
kluba Triglav Kranj Katja Mihelič na zimskem državnem pr-
venstvu v metih v Domžalah z osebnim rekordom 53,46 metra 
dosegla drugo mesto v metu kopja. Boljša od nje je bila naša 
rekorderka Martina Ratej (63,95 m). Tako je Katja izpolnila 
dve normi. Prvo za zimski evropski pokal v metih, ki bo to 
nedeljo v Las Palmasu, drugo pa za mlajše člansko evropsko 
prvenstvo v atletiki, ki bo od 13. do 16. julija v poljskem Byd-
goszczu. Na tekmo evropskega pokala v metih ta konec tedna 
od naših atletov potujejo še Martina Ratej, Veronika Damjan, 
Blaž Zupančič in Bernarda Letnar. 

Na prvenstvo tudi Katja Mihelič

Rudno polje – Tekaški smučarski klub Triglav Kranj in Teka-
ški smučarski klub Bled v sodelovanju s Smučarsko zvezo 
Slovenije organizirata mednarodno tekmo v teku na smučeh 
No borders Cup. Tekmovanje bo na Rudnem polju na Pok-
ljuki to v nedeljo, začelo pa se bo ob 9.30. Poleg tekmovalcev 
in tekmovalk iz vseh slovenskih klubov se bodo tekmovanja 
udeležili tudi športniki iz Avstrije, Italije in tudi Hrvaške, tako 
da organizatorji pričakujejo okoli sedemsto tekmovalcev in 
tekmovalk v vseh starostnih kategorijah. Po tekmovanju se 
bodo lahko na svoji tekmi pomerili tudi rekreativni tekači.

Na Pokljuki bo živahno

Kranj – Konec tedna so na sporedu tekme 24. kroga v 1. SNL. 
Nogometaši Kalcerja Radomlje bodo jutri gostovali pri Kopru, 
Domžalčani pa bodo v nedeljo ob 16.55 gostili Olimpijo. Ostali 
pari so še Rudar – Gorica, Maribor – Aluminij in Krško – Celje. 
Z igranjem prestavljenih tekem zadnjega jesenskega kroga za-
čenjajo ekipe v drugi SNL. Jutri ob 14. uri se bo začela tekma na 
Dobu med Roltekom Dob in Triglavom. To je tudi derbi kroga, 
saj se bodo spopadli nogometaši iz vrha tekmovalne tabele. 
Nogometaši Zarice Kranj bodo v športnem parku Zarica ob 
15. uri gostili Farmtech Veržej. Gre za obračun med osmin in 
devetim na tekmovalni lestvici. Ob 15. uri pa bodo nogometaši 
ekip Šobec Lesce in Bled Hirter v Lescah začeli prestavljeno 
tekmo jesenskega 14. kroga v tretji SNL. Prestavljeno tekmo 
bosta AŠK Bravo in Tinex Šenčur odigrala 22. marca. 

Nogometne tekme tudi v drugi in tretji ligi

Bled – Danes se bo na Bledu začel šahovski festival, ki bo 
trajal do nedelje. Organizatorji na njem pričakujejo najboljšo 
šahistko, velemojstrico Judit Polgar. Ob tem bo Polgarjeva 
predstavila svojo bogato šahovsko kariero in delila svoje izku-
šnje s področja šahovskega izobraževanja mladih ter pomena, 
ki ga ima šah za razvoj posameznika. Tako se bo jutri ob 11. 
uri srečala z mladimi šahisti, s katerimi bodo govorili o svetu 
inspiracije, ob 15. uri pa bo s trenerji in mentorji šaha govorila 
o svetu trdega dela. Vstopnine za dogodke ni.  

Šahovski festival na Bledu
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

vaš zanesljiv in odgovoren partner že več kot 115 let

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

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

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

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

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

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja

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

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

Kranj – Avgusta lani je za-
čel veljati novi zakon o tro-
šarinah, ki tudi za male pro-
izvajalce žganja spremi-
nja obdavčitev. Medtem ko 
so doslej plačevali pavšalno 
trošarino na prijavljeni ko-
tel za žganjekuho – 12,5 evra 
za kotel s prostornino od 40 
do 100 litrov in 25 evrov za 
večji kotel, jo bodo po novem 
glede na količino proizvede-
nega žganja, pri tem pa ne 
bo razlike, ali je žganje na-
menjeno za lastne potrebe 
ali za tržne namene. Po no-
vem se med male proizvajal-
ce štejejo vsi, ki bodo v dav-
čnem letu, to je od 1. maja 
preteklega leta do 30. apri-
la tekočega leta, »skuhali« 

največ 150 litrov žganja z 
vsebnostjo 100 volumskih 
odstotkov etilnega alkoho-
la. Mali proizvajalci žganja 
bodo plačevali trošarino po 
znižani 50-odstotni stopnji, 
torej 6,6 evra za 100 volu-
mskih odstotkov alkohola 
na liter. Obračun trošarine 
bodo morali predložiti do 31. 
maja za preteklo davčno ob-
dobje, obveznost plačila tro-
šarine pa jim bo zapadla do 
30. junija. 

Za lani še po starem 
zakonu

Na prehodu iz starega v 
nov trošarinski sistem bo 
nekoliko drugače: mali pro-
izvajalci žganja, ki so lani 
imeli v lasti ali v uporabi 
kotel za žganjekuho, bodo 

glede na določbe starega 
zakona o trošarinah do 30. 
aprila letos prejeli od davč-
nega organa odločbo o od-
meri trošarinske obveznosti 
za lani, za prve štiri letošnje 
mesece pa bodo morali vlo-
žiti obračun trošarine do 31. 
maja. Če v tem obdobju ne 
bodo kuhali žganja, jim tudi 
obračuna (z ničelno trošari-
no) ne bo treba vložiti. Prav 
tako jim ne bo treba obraču-
nati in plačati trošarine za 
pijače, ki jih zakon uvršča 
med vmesne pijače, to je za 
pijače, ki jih bodo naredili iz 
lastno proizvedenega žganja 
z mešanjem, staranjem, aro-
matiziranjem, dodajanjem 
in tipiziranjem (npr. za bo-
rovničevec, medeni liker, ze-
liščni liker). Vmesne pijače 
so vsi izdelki z vsebnostjo 

alkohola, ki presega 1,2 volu-
mskih odstotkov, ne presega 
pa 22 volumskih odstotkov. 

Kotlov ni več treba 
prijavljati

Po novem tudi ni več ob-
vezno prijavljati lastništva 
ali posedovanja kotla za žga-
njekuho, ampak bo davčni 
organ že ob prejemu prvega 
obračuna trošarine po ura-
dni dolžnosti uvrstil male-
ga proizvajalca žganja v evi-
denco trošarinskih zavezan-
cev. V primeru, da mali pro-
izvajalec v davčnem obdob-
ju preseže količinsko ome-
jitev 150 litrov žganja s 100 
volumskimi odstotki alko-
hola, mora po poteku me-
seca, v katerem je presegel 
predpisano količino, pijavi-
ti spremembo statusa in za 

celotno obdobje obračunati 
polni znesek trošarine 13,2 
evra na liter žganja s 100 vo-
lumskimi odstotki alkohola. 

Obvezne evidence

Zakon o trošarinah do-
loča tudi obvezne eviden-
ce, ki jih morajo voditi mali 
proizvajalci žganja. Tako 
morajo voditi evidence o 
vrsti in količini porablje-
nih surovin ter o vrsti, ko-
ličini in vsebnosti alkohola 

v proizvedenem žganju in 
v proizvedenih alkoholnih 
pijačah po dnevu proizvo-
dnje. Poleg tega morajo vo-
diti tudi podatke o receptu-
ri in postopku izdelave za 
posamezno vrsto žganja in 
drugih alkoholnih pijač, po-
datke o vrsti in količini pro-
danega žganja in drugih al-
koholnih pijač in kupcu po 
datumu prodaje ter podatke 
o stanju zalog žganja in dru-
gih alkoholnih pijač. 

Trošarina nič več od kotla
Po novem zakonu o trošarinah mali proizvajalci žganja ne plačujejo več pavšalne trošarine na prijavljen 
kotel za žganjekuho, ampak glede na proizvedeno količino žganja. Za prve štiri letošnje mesece bodo 
morali vložiti obračun trošarine do 31. maja.

Mali proizvajalci žganja bodo odslej plačevali trošarino 
glede na količino proizvedenega žganja.

Vzemimo za primer malega proizvajalca žganja, 
ki na leto skuha 300 litrov žganja s 40 volumskimi 
odstotki alkohola. Če to količino preračunamo na 
100 volumskih odstotkov alkohola, to znese 120 litrov 
žganja, za katerega mora zavezanec plačati 6,60 evra 
trošarine za liter ali skupno 792 evrov.

Če denimo čebelar kupi žganje s plačano trošarino in 
iz njega naredi novo alkoholno pijačo (medeni liker), 
mora zanjo obračunati in plačati trošarino, a da ne 
bi bil dvojno obdavčen, ima pravico, da na posebnem 
obrazcu zahteva vračilo plačane trošarine.

Lesce – Kmetijska svetovalna 
služba bo v četrtek, 16. mar-
ca, z začetkom ob pol desetih 
dopoldne pripravila na turi-
stični kmetiji Dolinar - Kra-
iner na Kupljeniku delavnico 
z naslovom Turistična dejav-
nost na kmetiji je lahko pri-
ložnost tudi za vašo kmetijo. 
Udeleženci se bodo seznanili 
z dopolnilno dejavnostjo tu-
rizem na kmetiji, v okviru de-
lavnice pa si bodo poleg kme-
tije, na kateri bodo gostovali, 
ogledali še turistično kmetijo 
Gorjup v Podjelju. Prijave za 
udeležbo na delavnici spreje-
majo do torka svetovalke za 
dopolnilne dejavnosti Ana 
Beden, Vanja Bajd Frelih in 
Milena Črv.

Delavnica o turizmu na 
kmetiji

Selca – Združenje ekoloških 
kmetov Gorenjske bo jutri, 
v soboto, ob 17. uri pripra-
vilo v Taverni Rovn v Selcih 
predavanje o dobrih praksah 
biološko dinamičnega kme-
tovanja na treh kmetijah v 
tujini. Predavala bo Vesna 
Čuček, vodja oddelka za kme-
tijsko svetovanje v KGZ Celje. 
Po predavanju bo ob 19. uri 
še občni zbor združenja, na 
katerem bodo opravili vse 
formalnosti, odločili o višini 
letošnje članarine in predsta-
vili stanje v ekološkem kme-
tovanju na Gorenjskem.

Najprej predavanje, 
nato še občni zbor

Kranj – Članice Društva podeželskih žena Blegoš se bodo 
naslednji petek, 17. marca, zbrale ob sedmih zvečer v kul-
turnem domu v Poljanah na rednem letnem občnem zboru, 
na katerem bo predsednica Joži Demšar poročala o lanskem 
delu in letošnjih načrtih. Za popestritev zbora bodo poskrbeli 
ženski pevski zbor Blegaške sinice, članice dramske sekcije, 
recitatorka Marija Knafelj in glasbena skupina Bariton - frajton.

Kmečke žene bodo zborovale

KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Mošnje – Kmetijsko gozdarska zadruga Sava Lesce bo jutri, v 
soboto, ob 10. uri v sadovnjaku Resje pri Podvinu predstavila 
obrezovanje sadnega drevja in zaščito drevja pred boleznimi 
in škodljivci. Obrezovanje drevja bo prikazala vodja sadov-
njaka Tatjana Zupan. 

Prikaz obrezovanja sadnega drevja

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je pri javnem razpisu za sofi-
nanciranje naložb v primarno 
pridelavo na gorskih kmeti-
jah za en mesec podaljšalo 
rok za oddajo, na 12. april, 
hkrati pa je znesek povišalo 
z osem na enajst milijonov 
evrov. S tem je omogočilo 
vlagateljem, da pridobijo za 
naložbe potrebna upravna 
dovoljenja in pripravijo po-
slovne načrte.

Za en mesec podaljšali 
rok za oddajo vlog 
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Urša Peternel

Jesenice – Glavni direktor 
družbe SIJ Acroni Peter Čas 
je iz osebnih razlogov po-
dal odstopno izjavo in spo-
razumno prekinil mandat. 
Vodenje največje metalur-
ške družbe v Skupini SIJ je 
začasno že prevzel Matija 
Kranjc, izvršni direktor za 
finance v družbi SIJ Acroni. 
Peter Čas je glavni direktor 
SIJ Acroni postal septembra 
lani, svojo poslovno pot pa 
bo nadaljeval izven skupi-
ne SIJ, so sporočili iz Skupi-
ne SIJ.

Znani pa so že prvi nere-
vidirani konsolidirani po-
datki o poslovanju Skupi-
ne SIJ v letu 2016. Zabele-
žili so prihodke od prodaje v 
višini 842,7 milijona evrov, 
kar predstavlja 26,8-odsto-
tno rast glede na leto 2015. 
Obenem je občutno pove-
čala dobičkonosnost po-
slovanja, saj se je poslov-
ni izid iz poslovanja pred 
amortizacijo (EBITDA) po-
večal za dvakrat in dosegel 
127,1 milijona evrov. »Do-
sežena 15,1-odstotna EBIT-
DA-marža postavlja Skupi-
no SIJ med najbolj uspešne 
slovenske poslovne skupine 
lanskega leta. Ocenjeni do-
biček iz poslovanja (EBIT) v 
višini 68,6 milijona evrov se 
je v primerjavi z letom 2015 
povečal za skoraj dvakrat, 

čisti poslovni izid pa je do-
segel 51,3 milijona evrov, kar 
je skoraj petkrat več kot leta 
2015,« so sporočili iz Skupi-
ne SIJ.

Član uprave in glavni izvr-
šni direktor SIJ, d. d., dr. De-
nis Mancevič je ob tem de-
jal: »Skupina SIJ kljub za-
ostrenim razmeram v meta-
lurški dejavnosti v Evropski 
uniji ohranja vodilni tržni 
delež na trgu debele nerjav-
ne pločevine ter položaj tret-
jega največjega proizvajalca 
orodnih jekel. Konkurenčne 
prednosti ohranjamo s proi-
zvodnjo po naročilu in krat-
kimi dobavnimi roki. S spre-
membami proizvodnih pro-
gramov in stroškovnimi ra-
cionalizacijami ohranjamo 
dobičkonosnost. Leta 2016 
smo v metalurški dejavno-
sti lansirali tudi nove pro-
duktne blagovne znamke, 
ki so temelj za uresničeva-
nje naše strateške odločit-
ve, da smo izrazito usmerje-
ni h kupcu in njegovim po-
trebam.«

Skupino SIJ poleg osnov-
ne metalurške dejavnosti 
sestavlja še prehrambna de-
javnost (naložba v Perutni-
no Ptuj), skupaj imata ok-
rog 7200 zaposlenih v Slo-
veniji in tujini. Skupina je s 
svojimi izdelki prisotna na 
več kot 80 svetovnih trgih in 
sodi med največje slovenske 
zaposlovalce in izvoznike.

Odstopil glavni 
direktor SIJ Acroni
Peter Čas, ki je največjo metalurško družbo v 
Skupini SIJ vodil od septembra lani, je iz osebnih 
razlogov odstopil. Vodenje družbe je začasno 
prevzel izvršni direktor za finance v SIJ Acroni 
Matija Kranjc.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Razmere na zava-
rovalnih trgih so bile tudi 
lani zahtevne in zelo kon-
kurenčne, a makroeko-
nomsko okolje v Sloveni-
ji in širše v regiji je bilo le 
nekoliko ugodnejše kot v 
preteklih letih, ugotavlja-
jo v Skupini Triglav, ki je 
po nerevidiranih podatkih 
lani obračunala 936 milijo-
nov evrov kosmate zavaro-
valne in sozavarovalne pre-
mije, s čimer je za 17 milijo-
nov evrov presegla predlan-
ski rezultat. Premijsko rast 
je dosegla že drugo leto 
zapored, predlani je zna-
šala tri odstotke, lani dva 

oziroma tri odstotke, odvis-
no od tega, ali pri primer-
javi upoštevajo tudi podat-
ke o prodaji češke zavaro-
valnice v letu 2015. Na slo-
venskem trgu so več premi-
je kot leto prej zbrale vse tri 
zavarovalnice – matična za-
varovalnica en odstotek več, 
zdravstvena zavarovalnica 
šest odstotkov več in Sku-
pna pokojninska družba tri 
odstotke več, na tujih trgih 
pa je najvišjo rast, 22-odsto-
tno, dosegla zavarovalnica 
v Srbiji. Pri premoženjskih 
zavarovanjih, s katerimi so 
zbrali 65 odstotkov celotne 
premije, so dosegli dvo- ozi-
roma štiriodstotno rast (ob 
upoštevanju prodaje češke 

zavarovalnice), pri zdra-
vstvenih zavarovanjih pe-
todstotno rast, pri življenj-
skih zavarovanjih pa so os-
tali na ravni predlanske-
ga leta. Skupina Triglav še 
naprej ostaja vodilna v Slo-
veniji in v regiji Adria. Na 
slovenskem trgu je s tremi 
zavarovalnicami povečala 
tržni delež za 0,2 odstotka 
na 36,2 odstotka, pri tem pa 
ima pri premoženjskih za-
varovanjih 44-odstotni de-
lež, pri življenjskih 35-od-
stotnega in pri zdravstve-
nih 23,5-odstotnega. Za 
škode so sicer lani name-
nili dva odstotka več denar-
ja kot leto prej (606 mili-
jonov evrov), vendar pa ni 

bilo večjih množičnih ško-
dnih dogodkov, še največ-
ja so bila poletna neurja s 
točo, aprilska pozeba in lo-
kalne poplave. 

Skupina Triglav je lani 
ustvarila 82 milijonov evrov 
čistega dobička, kar je bilo 
6,5 milijona evrov manj kot 
leto prej, a več, kot so načr-
tovali. Matična zavarovalni-
ca je dosegla 75,3 milijona 
evrov čistega dobička, leto 
prej pa 58,5 milijona evrov, 
rast je bila torej 29-odsto-
tna. Za varnost zavarovan-
cev je pomembna tudi in-
formacija, da so lani izbolj-
šali bonitetno oceno ter zvi-
šali kapital in zavarovalno-
-tehnične rezervacije. 

Triglav z rastjo zavarovalne premije
V Skupini Triglav so lani drugo leto zapored dosegli rast zavarovalne premije, s čimer so še okrepili 
vodilni položaj na slovenskem zavarovalnem trgu.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Litijsko gradbe-
no podjetje Trgograd je lan-
sko leto v samem središču 
Mengša zgradilo tri večsta-
novanjske objekte, ki pa so 
vsi že prodani.

K hitri prodaji stanovanj 
je poleg izboljšanih go-
spodarskih razmer v drža-
vi, sorazmerno nizke cene 
stanovanj in ugodnih sta-
novanjskih kreditov pri-
spevala tudi odlična lega 
objektov nedaleč od osnov-
ne šole in vrtca ter v nepo-
sredni bližini kulturnega 
doma ter športnega parka. 
Stanovanjska soseska ob-
sega tri objekte, od katerih 
dva vsebujeta 14, eden pa 
11 stanovanj, velikih od 38 
do 98 kvadratnih metrov. 
Cene stanovanj so se giba-
le od slabih 83 tisoč evrov 
naprej z vključenim DDV 
in brez parkirnih mest. Ta 

so v okolici stavbe, 52 pa jih 
je na razpolago tudi v klet-
nih prostorih.

Poleg teh gre pričakova-
ti, da bo v naslednjih mese-
cih na trgu tudi osemdeset 

stanovanj v poslovno-stano-
vanjskem kompleksu, ki ga 
je konec oktobra slaba ban-
ka prodala kamniškemu 
podjetju Apolonij, o čemer 
smo že poročali. Občini 

Mengeš, kjer po podatkih 
Statističnega urada v zad-
njih letih vseskozi beležijo 
prirast prebivalstva, se tako 
tudi v naslednjem obdobju 
obeta nadaljevanje trenda. 

Prodali stanovanja v Mengšu
Litijski Trgograd je prodal vseh devetintrideset stanovanj v soseski Center v Mengšu.

Trije stanovanjski objekti v centru Mengša že čakajo nove stanovalce.

Tako jim je uspelo uredi-
ti območje, ki je že vrsto let 
propadalo. V prihodnje naj 
bi tu dobili še oskrbovana 
stanovanja in medgeneracij-
ski center. »Na tem mestu 
nastaja novo središče Bleda, 
ki bo tudi lažje dostopno.« 
Razveselil se je tudi dona-
cije gasilski mladini z Ble-
da, Gorij in Bohinja, s čimer 
po njegovem v Mercatorju 

dokazujejo, da so res najbolj-
ši sosed. Mladim gasilcem 
so ob odprtju centra podari-
li tri tisoč evrov za njihov le-
tni kamp, ki ni samo počitni-
ški, temveč se na taboru uri-
jo tudi v gasilskih spretnos-
tih. »To nam veliko pomeni, 
saj je to spodbuda mladim, 
da bodo nadaljevali tradicijo 
gasilstva, ki je na Bledu stara 
že 130 let,« je hvaležen tudi 
predsednik Gasilske zveze 
Bled - Bohinj Jože Smole.

Supermarket Mercator, v 
katerem je 28 zaposlenih, 
se ponaša predvsem z veli-
ko izbiro dnevno svežih iz-
delkov, od mesnice s široko 
ponudbo svežega mesa do 
ponudbe mlečnih izdelkov 
in zamrznjenih jedi, pekar-
ne, kjer sproti pečejo tudi 
pice, toploteke s ponudbo 
pripravljenih svežih jedi, 
samopostrežne delikatese 
in velikega oddelka s sad-
jem in zelenjavo. Na voljo 

pa je tudi izbrana ponudba 
tehnike in tekstila ter turi-
stični kotiček. »Prizadeva-
mo si za najkakovostnejšo 
ponudbo, povečujemo tudi 
število lokalnih izdelkov,« 
je poudaril Balažič. 

Celoten objekt trgovske-
ga centra se razprostira na 
skoraj tri tisoč kvadratnih 
metrih, stavba ima tri glav-
ne vhode za obiskovalce pa 
tudi dodatne vhode, ki služi-
jo dostavi, servisiranju, do-
stopu osebja in dostopu do 
tehničnih prostorov. Lokale 
v funkcionalno celoto pove-
zuje nakupovalna ulica.

Odprli nov Mercatorjev center
31. stran

Kranj – NLB Skupina je že tretje leto zapored povečala čisti 
dobiček, lani ga je ustvarila 110 milijonov evrov ali petino več 
kot leto prej. Z dobičkom je poslovalo vseh šest strateških 
bank na petih trgih jugovzhodne Evrope, nekatere med njimi 
so dosegle rekordne rezultate, skupno pa so k dobičku skupine 
prispevale 57,7 milijona evrov ali polovico več kot predlani. 
Obseg slabih posojil so v skupini lani zmanjšali za 30 odstot-
kov, na raven pod 1,3 milijarde evrov, leto pa so zaključili tudi 
z zelo dobrim kapitalskim količnikom v višini 17 odstotkov, 
ki pa že vključuje predvideno izplačilo dividend v znesku 63,8 
milijona evrov. 

NLB Skupina še povečala čisti dobiček 
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Nudimo servis, popravila, kleparske storitve, vgradnjo multimedijskih naprav, pranje

tovarniške akcije, do naslednjega servisnega intervala vam pomagamo pri kritju

VABLJENI!

  

Posebne ugodnosti za popravila za redne stranke. 
(Redna stranka postanete že po prvem opravljenem rednem servisu pri nas.)

 

PO UGODNIH CENAH!

servisu po potrebi na avtu brezplačno opravimo tovarniške akcije, do naslednjega servisnega inter-
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BON za 

30% 
popust na menjavo  

pnevmatik.

(velja do 7. 11. 2015)
Velja ob nakupu pnevmatik v AH Vrtač

BON za 

30% 
popust na optično  

nastavitev podvozja.

(velja do 31. 12. 2015)

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

Posebne ugodnosti za popravila za redne stranke. 
(Redna stranka postanete že po prvem opravljenem rednem servisu pri nas.)

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

BON za 

BREZPLAČNI 
PREGLED  

VOZILA PO 12  
KONTROLNIH TOČKAH

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

(velja do 7. 11. 2015)

BON za 

10% 
popust na VW,  

Audi kolekcijo oblačil 

(velja do 31. 12. 2015)

- Škoda Octavia, 1.9 TDI, 2004-2010,  
servis z menjavo olja samo 103,64 ¤
+ VW Passat 2.0 TDI, 2006 - 2009, 
menjava zobatega jermena že od 375,58 ¤

PREDNAROČILA ZA ZIMSKE 
PNEVMATIKE IN KOMPLETE KOLES 

PESTRA IZBIRA VW 
in Audi kolekcije oblačil 
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LETNE PNEVMATIKE IZ ZALOGE 

STREŠNI KOVČEK  
AUDI 300 l

REDNA CENA: 482,58 EUR

AKCIJSKA CENA:

434,32 EUR
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LUKA KOPER  
IN ŠKOCJANSKI ZATOK
Zaradi velikega zanimanja bomo ponovili izlet na Primorsko. 
Spoznali bomo, v kakšnem sožitju in neposredni bližini delujeta 
Luka Koper in Naravni rezervat Škocjanski zatok. Uslužbenci 
Društva za opazovanje in proučevanje ptic nam bodo povedali 
veliko zanimivosti o nastanku tega naravnega bivališča ptic. Po 
kosilu si bomo ogledali še cerkev Sv. Trojice v Hrastovljah  
z znamenito fresko.
Cena vključuje: voden ogled Luke Koper,  
ogled Škocjanskega zatoka, kosilo,  
ogled cerkve v Hrastovljah,  
vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55
z AP Mercator Primskovo ob 7.05,  z AP Škofja Loka ob 7.25
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišite na narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot  
v sredo, 14. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Cena izleta:  

34 EUR

ponovitev izleta

Miroslav Cvjetičanin

Nazadnje smo v Sloveniji 
imeli avtomobilski salon na 
celjskem sejmu davnega leta 
2006. Vzroki, zakaj ga toli-
ko časa ni bilo, so povezani 
z neugodnimi gospodarski-
mi razmerami. »Dovolj je 
bilo čakanja! V letu 2017 pri-
haja čas, da povišamo srčni 
utrip avtomobilske Sloveni-
je, da ponovno zanetimo 
strast in Sloveniji pokažemo 
najlepše in najboljše, kar 
premore svetovna avtomo-
bilska industrija. Kot eden 
izmed tistih, ki so najbolj 
aktivno delovali v smeri oži-
vitve avtomobilskega salona, 
sem po neštetih urah napor-
nih usklajevanj med najbolj 
zadovoljnimi, da lahko širši 
slovenski javnosti napove-
mo 24. Avtomobilski salon 
Slovenije. Prihaja torej po-
mlad, ki bo Gospodarsko 
razstavišče spremenila v 
najlepši avtomobilski salon 
daleč naokoli. Avtomobilski 
salon pripravljamo za vse 
vas, ki si želite na najbolj hi-
ter in preprost način v živo 
preveriti, kaj je novega v sve-
tu avtomobilizma, na istem 
mestu primerjati udobje da-
nes tako zelo raznolikih vo-

zil in skupaj s svojimi naj-
dražjimi sprejeti pomemb-
no odločitev glede tega, da si 
tudi vi zaslužite spremembo 
v domači garaži!« je povedal 
in napovedal Marjan Murn, 
predsednik Sekcije za oseb-
na motorna vozila in direk-
tor prodaje pri Renaultu in 
Dacii.

Boljši časi so
Letos torej prihaja čas po-
novnega začetka. Čeprav je 
minilo deset let, so prihaja-
jočemu salonu nadeli števil-
ko 24, s čimer spominjajo 
na tradicijo dobrih starih 
časov in obenem najavljajo 
željo, da avtomobilski salon 
spet postane redna, bienal-
na prireditev. Iz teh besed je 
razvidno, da če bo letošnji 
sejem uspel, potem ga bomo 
videli vsaki dve leti, če ne bo 
… Pustimo se presenetiti 
oziroma poglejmo, v ka-
kšnem primeru bomo lahko 
rekli, da je sejem uspel. 
Še pred dvema letoma so bili 
uvozniki in trgovci ideji o oži-
vitvi avtosalona v Ljubljani in 
ne v Celju nenaklonjeni. Zdaj 
je že znano, na kakšen način 
bodo izpeljali salon na Go-
spodarskem razstavišču. Pro-

gram je dokaj obsežen in se 
tako tekoč ne razlikuje od 
drugih evropskih salonov. 
Razstavni program bo vsebo-
val osebna vozila, lahka tovor-
na vozila, motorna kolesa in 
motocikle, opremo in storitve 
s področja avtomobilizma, av-
tomobilska zavarovanja in fi-
nanciranje nakupa, predelavo 
avtomobilov, avto »tunning« 
in druge ponudbe, povezane 
z avtomobilizmom. Organi-
zatorji pričakujejo, da si bo 
salon, ki bo odprt 27. marca 
in bo trajal do 2. aprila, ogle-
dalo med osemdeset in sto ti-
soč obiskovalcev, ki bodo za 
vstopnico morali odšteti 
osem evrov. Nekateri trgovci 
so za salon že napovedali svo-
je novosti. Spet drugi čakajo z 
izborom, vendar so svojo ude-
ležbo potrdili. Velja dodati, da 
zastopniki vseh avtomobil-
skih znamk v Sekcijo za mo-
torna vozila niso vključeni. 
Kia in Opel, na primer, nima-
ta uvoznika, temveč le glavne-
ga pooblaščenega trgovca. 
Problemi torej so in verjetno 
bodo vse do otvoritve salona, 
ko bo znano, kdo je kje. Ne 
smemo pa pozabiti, da sta 
ravno zadnji dve leti tisti, ki 
sta povzročili premik na bolj-
še v avtomobilski branži. »Av-

tomobilska panoga je v za-
dnjih letih preživljala težke 
čase. Vendar se gospodarske 
okoliščine v Sloveniji izbolj-
šujejo, spet je čutiti optimi-
zem in pozitivno energijo. To 
se odraža tudi v postopno ve-
čjem povpraševanju po novih 
vozilih. Zato je zdaj pravi čas, 
da slovenska avtomobilska 
panoga opozori nase in se po 
enajstih letih odmora pokaže 
v najboljši luči na avtosalonu. 
Izjemno uspešen hrvaški pri-
mer iz lanskega leta je poka-
zal, da si ljudje po dolgem 
obdobju depresije zelo želijo 
takšnega dogodka,« je pove-
dal Danilo Ferjančič, pod-
predsednik Sekcije za osebna 
motorna vozila in generalni 
direktor Porsche Slovenija. 

V Zagrebu so se  
prej zbudili
Hrvati so bili lani v podob-
nem položaju. Po letu 2008 
so zopet prebudili zagrebški 
avtosalon. Obisk je bil izje-
men! V šestih dneh je salon 
obiskalo 141.557 obiskoval-
cev. Organizatorji Zagreb 
Auto Showa so zapisali, da 
je bil to najprestižnejši avto-
mobilski salon v Srednji in 
Jugovzhodni Evropi. Zapol-

nili so vse kapacitete razsta-
višča, na katerem se je na 
sedemdeset tisoč kvadratnih 
metrih v 14 paviljonih pred-
stavilo 440 razstavljavcev iz 
33 držav. Predstavljenih je 
bilo 81 znamk avtomobilov, 
motociklov in gospodarskih 
vozil, od tega se je predstavi-
lo 29 avtomobilskih znamk. 
Na salonu je bilo sedemde-
set premiernih predstavitev, 
štiri svetovne »vicepremie-
re« in 34 hrvaških premier. 
Kar nekaj znamk in mode-
lov je bilo takih, ki so jih lah-
ko obiskovalci videli prvi po 
salonu v Ženevi, ki se je 
končal mesec dni prej.

Predvidevamo, da bo zanima-
nje za letošnji »prebujeni« 
avtomobilski salon v Ljubljani 
precejšnje, tudi zaradi njego-
ve predolge odsotnosti. Vse-
kakor bo to nedvomno najpo-
membnejši letošnji avtomo-
bilski dogodek pri nas. Pred-
stavnikom avtomobilskih 
znamk bo omogočil, da se na 
povsem drugačen način pred-
stavijo potencialnim kupcem. 
Kupci smo, najbrž lahko go-
vorim v imenu večine, zelo 
pogrešali domači salon. Če pa 
bodo organizatorji znali aktiv-
neje vključiti tudi motoriste, 
bo dogodek za vse nas še toli-
ko zanimivejši. 

Avtosalon se (končno) vrača
Največja sejemska prireditev s področja avtomobilizma se po sedemnajstih letih vrača v Ljubljano, na Gospodarsko razstavišče.

Za slovenski avtomobilizem so prišli boljši časi.
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Ženevske novosti

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D.O.O., CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 281 57 00  I  www.rpresa.si

AVTOHIŠA JENKO d.o.o., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE; TELEFON: 04 252 66 00

Ponudba velja do 31. 7. 2017 

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.
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Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

Your regional partner 
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CENEJE ZA ČLANE KLUBA
ZVESTOBE MYCITROËN PLUS

ZOBATI JERMEN  
Z VODNO ČRPALKO

Miroslav Cvjetičanin

Globalno je bilo prodanih 
skoraj milijon primerkov, ki 
je v zadnjih letih predstavljal 
približno trideset odstotkov 
Volvove celotne globalne pro-
daje. »V snovanju atraktivnih 
in dinamičnih športnih teren-
cev se lahko pohvalimo z bo-
gato tradicijo. Tudi novi 
XC60 nadaljuje to uspešno 
zgodbo. Ta avtomobil je kot 
ustvarjen za aktivni življenj-
ski slog. Hkrati pa predstavlja 
pomemben korak na poti 
naše preobrazbe,« je povedal 
Håkan Samuelsson, predse-
dnik uprave, Volvo Car Gro-
up. Novi XC60 je eden izmed 

najbolj varnih avtomobilov, ki 
so bili kdajkoli proizvedeni. 
Sistemu »mestna varnost« je 
dodana pomoč pri krmilje-
nju. Novost je tudi sistem, ki 

pomaga pri obračanju volana 
in izogibanju čelnemu trče-
nju. Nadgrajen je tudi sistem 
za zaznavanje mrtvega kota, 
ki pomaga tudi pri izogibanju 

morebitnim trkom ob menja-
vah voznega pasu.
»Pri snovanju avtomobila 
smo se posvečali zagotavlja-
nju vozniških užitkov – od 
nadzora vozila in uporabe 
funkcij v notranjosti do pre-
gleda na cesto in promet, var-
nosti ter ne nazadnje tudi sa-
mozavesti,« pravi Henrik 
Green, ki je pri Volvu zadol-
žen za zagotavljanje visoke 
kvalitete izdelkov. Posebno 
pozornost so posvetili olajše-
vanju življenju voznikov. Za-
gotoviti jim želijo še več brez-
skrbnosti pri vsakodnevnih 
opravilih. Tudi pri novem 
XC60 je opcijsko na voljo 
funkcija »kopilot«. Gre za na-
predni sistem polavtomatske 
vožnje, ki v določenih prime-
rih pri hitrostih do 130 kilo-
metrov na uro prevzame nad-
zor nad volanom, pospeševa-
njem in zaviranjem. Novi 
XC60 je na voljo tudi kot pri-
ključni hibrid, ki zagotavlja 
407 konjskih moči in do sto 
kilometrov na uro pospeši v le 
5,3 sekunde. Serijska proizvo-
dnja novega XC60 se v Volvo-
vi tovarni v Torslandi na 
Švedskem začne v aprilu. 

Dolgo pričakovani  
novi XC60
Zamenjal bo istoimenski model XC60, ki je bil v svoji devetletni življenjski 
dobi najbolje prodajani srednje veliki športni terenski avto premijskega 
razreda v Evropi.

Miroslav Cvjetičanin

Proizvajalec avtomobilov s 
sedežem v Rüsselsheimu 
svetu prvič predstavlja razli-
čici svoje admiralske ladje 
opel insignie grand sport in 
sports tourer, prvič pa se bo 
javnosti na salonu pokazal 
tudi trendovski in vsestran-
ski crossland X. 
Insignia druge generacije 
osupne z izjemnimi zunanji-
mi linijami in prijetnim 
vzdušjem v notranjosti ter 
tehnološko naprednimi reši-
tvami, med katerimi najdemo 
vse od matričnih žarometov 
in dovršenega inteligentnega 
štirikolesnega pogona z nad-
zorom vektorjev navora do 
ultra sodobnih sistemov za 
pomoč vozniku in projekcij-
skega zaslona. Odlikujejo jo 
izjemna okretnost, še prostor-
nejša notranjost in izjemna 
vrednost glede na ceno, zato 
bo resna tekmica modelom 
prestižnih znamk. 

Vsestranski
Javnosti so v Ženevi prvič 
predstavili tudi novi opel cros-
sland X. Prinaša najboljše iz 
različnih svetov: drzno obliko-
vanje, odlike športnih terencev 
in možnosti za kar najboljšo 
prilagoditev urbanemu me-
stnemu slogu. S prostornino 
520 litrov ima vsestranski me-
stni terenec največji prtljažnik 
v svojem razredu, s petimi po-
tniki »na krovu« in z dvignje-
nim sedežnim položajem za-
gotavlja odličen pregled. 
Opel insignia grand sport in 
sports tourer ter opel cros-
sland X imajo ključno vlogo v 
Oplovi ofenzivi izdelkov »7 in 
17«, s katero bo v letošnjem 
letu uvedel kar sedem novih 
modelov. Pridružili se jim 
bodo revolucionarna ampera-
-e, pustolovska insignia count-
ry tourer s štirikolesnim pogo-
nom in še udobnejši in prila-
godljivejši opel vivaro. Opel bo 
na trg poslal tudi model 
grand land X ...

Ofenziva modelov
Opel je na 87. Mednarodnem avtomobilskem 
salonu v Ženevi pokazal, kako vznemirljivi so 
njegovi novi modeli.

Miroslav Cvjetičanin

Evropsko premiero sta doži-
vela kia stinger, športna li-
muzina, in novi mestni mal-
ček kia picanto. Kot priključ-
na hibrida sta prvič na ogled 
tudi hibridni križanec niro 
ter optima sportswagon. 
Kia stinger bo na voljo z za-
dnjim ali štirikolesnim pogo-
nom, naborom aktivnih var-
nostnih sistemov, elektron-
sko nastavljivim sistemom 
vzmetenja in petimi načini 
vožnje. Je rezultat večletne 
predanosti in trdega dela Kii-
nih oblikovalcev in razvojni-

kov. Šest let po prvi razgrnitvi 
koncepta gre v serijsko proi-
zvodnjo in bo v Evropi napro-
daj v drugi polovici letošnjega 
leta. Picanto stavi na kako-
vost, tehnologijo in vsestran-
skost. Gre za tipičnega me-
stnega malčka, ki bo všeč 
vsem genaracijam voznikov. 
V Ženevi je deležen svetovne 
premiere, prinaša nov značaj 
v razred najmanjših.
Niro bo prvo vozilo v Evropi, 
ki bo vnovčilo dva pomemb-
na trenda: rastočo prodajo 
priključnih hibridov in ne-
nehno rast trga kompaktnih 
križancev.

Kia se ne ustavlja
Kia je na avtomobilskem salonu v Ženevi 
predstavila štiri nove modele.

Evropski avtomobilski tr-
govci so v letu 2016 prodali 
več kot 13 milijonov novih 
avtomobilov, od tega slo-
venski uradno šestdeset ti-
soč. Rast prodaje je na ravni 
Evrope znašala 7,1 odstotka, 
v Sloveniji pa 6,4 odstotka. 
Slovenija je skladno z majh-
nostjo trga na repu razpre-
delnice evropskih držav. Po 
uradni statistiki so sloven-
ski trgovci letos prodali 59 
tisoč osebnih avtomobilov 
in še deset tisoč lahkih go-
spodarskih vozil. Ta številka 
vključuje tudi tako imenova-
ne enodnevne registracije, 
torej avtomobile za izvoz v 
tujino. 

Prodaja avtomobilov  
v Evropi in Sloveniji
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Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Miroslav Cvjetičanin

Tako ga opisujejo v Avto cen-
tru Lovše, kjer so nam ga dali 
na poskusno vožnjo. Toyoto 
dobro poznamo. Uradnega 
prodajalca in serviserja, Avto 
center Lovše pa smo spoznali 
šele zdaj. V pogovoru z direk-
torjem Zoranom Sodnikom 
pa nam je najbolj v spominu 
ostala obrazložitev glede nji-
hovih garancij, ki so brez pri-
mere v Evropi: »Skozi čas smo 
ustvarili zaupanja vredno ime 
tako v javnosti kot med poslov-
nimi partnerji. Danes zapo-
slujemo širok spekter sodelav-
cev z raznolikim naborom 
znanja. S celovito prodajno-
-servisno storitvijo pokrivamo 
celotno gorenjsko regijo in ve-
lik del osrednjeslovenske. Z 
drzno potezo dosmrtne garan-
cije na lastno delo mehanič-
nih delavnic ter možnostjo 
sklenitev 10-letnega jamstva 
za vozila za fizične osebe smo 
prvi in za zdaj edini servis, ki 
se je javno obvezal k jasnemu 

cilju: biti najboljši.« Vse ostalo 
je kristalno jasno. Prodajati 
Toyoto je odgovornost, vendar 
tudi neke vrste čast, kajti še 
vedno so največji proizvajalec 
avtomobilov na svetu. 

Najnovejše pri Toyoti
Najnovejša Toyota se imenuje 
C-HR in je … in je res povsem 
drugačna od vsega, kar se tre-
nutno vozi po evropskih ce-
stah. Če dobro premislim, je 
bil zadnji avto, za katerim so 
se vsi obračali, Nissanov juke. 
Samo dve opciji sta. Ali ti je 
zelo všeč ali pa tudi slučajno 
ne. No, nisem še srečal sogo-
vornika, ki bi izjavil to drugo. 
Zunanja podoba mlade spo-
minja na transformerje, sta-
rejše pa na prihodnost. Eni in 
drugi imajo prav. Drzne pote-
ze, drzno oblikovanje, sodob-
ne barve. V Toyoti pravijo, da 
je ustvarjen za aktivni življenj-
ski slog in je nerazdružljivo 
povezan z mestom. Urbano 
vozilo, torej. Zakaj pa ne? 

Naša mesta so sicer majhna, a 
vseeno, lepši je v spletišču ulic 
kot nekje na deželi. Vseeno 
sem ga zapeljal najprej proč 
od druge pločevine. Le toliko, 
da se ga privadim, da ga Lovše-
tu ne vrnem ranjenega. Sama 
pot iz mesta je lepila poglede 
mimovozečih in mimoidočih. 
Nihče ne more biti ravnodu-
šen, ko se tak avto pripelje 
mimo. Vožnja v njem je po-
dobna vožnja v video igrici, 
vse deluje tako kot bi bil v pri-
hodnosti. Pa nisem bil. Vsee-
no sem moral ročno menjati 
prestave, še vedno sem moral 
sam pritiskati na plin in paziti 
na vse, kar moraš, ko si za vo-
lanom. Vendar je bilo vse to 
skrajni užitek, in ko sem še 
naštudiral vso pametno tehni-
ko, ki jo nudi, je bilo jasno, da 
je to vozilo, ki ima vse, kar so-
dobni avtomobili v tem razre-
du premorejo.

Na cesti
Vožnja je navdihujoča in bo 
zagotovo navdušila tudi zah-
tevnejše voznike, ne samo ti-
ste, ki dajo največ poudarka 
na tehnologijo in videz. Res, 
da pod volanom ni prostora 
za dvometraše, a tega niti ni-
sem pričakoval. Sedeži so 
udobni, čeprav tudi tega ni-
sem pričakoval pri mestnem 
vozilu. Volan je »otroška igri-
ca«, stopalke, menjalnik, vse 
je tako mehko in lahko vodlji-

vo. Pogled naprej, v obe smeri 
in nazaj je pa tak kot pri sko-
raj vseh novih avtomobilih. 
Za pogled nazaj imaš kame-
re, zato se nimaš več kaj »zvi-
rati« nazaj, temu primerna je 
tudi velikost zadnjega stekla. 
Bočna ogledala so velika in 
pregledna. Prvi stik s prvimi 
kilometri je tak. Če že dolgo 
niste zamenjali avtomobila, 
boste nad pogledom iz sodob-
ne različice nadvse presene-
čeni. Najprej boste mislili, da 
je preglednost zelo omejena, 
potem pa boste kmalu ugoto-
vili, da ima avto kar precej oči 
namesto vas. Da, sodobna 
tehnologija in oblikovanje sta 
šla v zadnjih nekaj letih po-
spešeno naprej. 
S svojo pojavo izziva emocije, 
stilsko samosvojost pa poti-
ska v ospredje tudi pod ploče-

vino. Zgrajen je na Toyotini 
fleksibilni novi platformi 
TNGA (Toyota New Global 
Architecture9), dolg je 4.360, 
širok 1.975 in visok 1.555 mili-
metrov, torej govorimo o 
kompaktnem vozilu. 

Pod pokrovom
Da je skrb za okolje visoko 
na C-HR-jevi prioritetni le-
stvici, postane jasno ob po-
gledu na motorno paleto. 
Najbolj priljubljena izvedba 
je namreč hibrid s skupno 
sistemsko močjo 122 konj-
skih moči in le 86 grami iz-
pustov CO2 na prevoženi 
kilometer. Na voljo je tudi 
1,2-litrski bencinski turbo-
motor, ki je svojo premiero 
doživel v prenovljenem auri-
su in bo s 116 »konji« ter 185 

Nm največjega navora lahko 
združen z dvo- ali štirikole-
snim pogonom.

Odkrita skrivnost
Toyota C-HR je sveža, prinaša 
popolno upoštevanje želja po-
tencialnih kupcev. Ustvarjen 
je za aktiven življenjski stil, za 
vsakdanje vožnje in je na prvi 
pogled nerazdružljivo pove-
zan z mestnimi ulicami. In 
ravno tu je njegova glavna 
skrivnost – podvozje je bilo 
»piljeno« do onemoglosti tudi 
na najzahtevnejšem dirkališču 
na svetu, sloviti severni zanki 
Nürburgringu, kjer so kakr-
šnekoli slabosti podvozja izpo-
stavljene že v prvih nekaj zavo-
jih. In C-HR se je tam počutil 
kot doma. In – preverjeno v 
praksi – bolj ko je bila cesta 
zavita, bolj si imel občutek, da 
gre avto »po tračnicah«. 

Opremljenost in cene
Na voljo so štiri različice opre-
me C-ITY, C-ENTER, C-ULT, 
C-HIC, pri čemer velja omeni-
ti, da je že v osnovnem nivoju 
opreme zajet celotni Toyotin 
varnostno-asistenčni paket za 
pomoč vozniku. Ta obsega ak-
tivni radarski tempomat, sis-
tem proti naletu s samodejno 
delujočim zavornim pomočni-
kom in zmožnostjo prepozna-
vanja pešcev, sistem opozarja-
nja ob nenamerni menjavi 
voznega pasu s samodejno 
pomočjo pri usmerjanju vozi-
la, samodejno krmiljen sve-
tlobni snop luči, pa LED-dnev-
ne luči. V osnovnem paketu je 
seveda klimatska naprava s 
protiprašnim filtrom in elek-
trični pomik vseh stekel. Cene 
se začnejo pri 19.250 evrih za 
model C-ITY z 1,2 turbo mo-
torjem. Hibridni pogon C-HR, 
v kombinaciji z nivojem opre-
me C-ENTER ponuja od 
24.450 evrov naprej. Štirikole-
sni pogon je na voljo le v kom-
binaciji z multidrive s samo-
dejnim menjalnikom in 1,2 
turbo motorjem za dodatnih 
2.200 evrov. Kdor pa si bo za-
želel samodejni menjalnik, pa 
bo moral pripraviti zmernih 
1.400 evrov. Uredništvo je za 
testno vožnjo dobilo različico 
C-ULT.

Drzen križanec nove dobe
Dinamičen, okreten, atraktiven in dostopen. Toyotin urbani atlet C-HR je že zapeljal na naše ulice. Mesto je njegov poligon.

»Transformer« ali prihodnost

Zanimivo odpiranje zadnjih vrat

Notranjost je futuristična.

Prtljažnik, kot se za mestno vozilo spodobi
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          IZLET // 24. MARCA 2017

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

je cena 13 EUR.

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

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

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

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

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

Andraž Sodja

Jesenice – Letos 24. februar-
ja je bil v Uradnem listu ob-
javljen spremenjeni zakon o 
občinskem redarstvu, ki bo 
začel veljati jutri, 11. mar-
ca. Ob tem smo o spremem-
bah, ki jih ta prinaša, govori-
li z Boštjanom Omerzelom, 
vodjo medobčinskega redar-
stva in inšpektorata Jeseni-
ce, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica. 

Kot je pojasnil Omerzel, 
je bil prvotni zakon o občin-
skem redarstvu sprejet že 
leta 2006, že ta pa je pred-
videl precej široka poobla-
stila občinskih redarstev. 
»Kljub vsemu so občine re-
darstva prepoznala kot do-
dano vrednost izboljšanja 
stanja v lokalnih skupno-
stih, saj policija občinskih 
odlokov ne more nadzirati. 
Od tedaj je tudi država pre-
cej nadzora prenesla na re-
darstva. Tu govorimo o jav-
nem redu in miru, zakonu o 
varnosti v cestnem prome-
tu, zakonu o cestah ... Sko-
zi prakso se je pokazalo, da 
so bile nekatere določbe ne-
ustrezne,« pravi Omerzel in 
pojasnjuje, da so redarstva 
postala pomemben prekr-
škovni organ, saj na leto op-
ravijo okoli dvesto tisoč po-
stopkov. S tem so se poka-
zale tudi pomanjkljivosti na 
organizacijskih področjih in 
pri pritožbenih postopkih. 
»Novi zakon pritožbeni po-
stopek ter pritožbo nad de-
lom in prisilna sredstva do-
sledno ureja, kar prej ni bilo 

jasno razdeljeno. Prisilna 
sredstva tako nadzira poseb-
na komisija, pritožbe pa žu-
pan. Novi zakon ureja tudi 
področje varovanja osebnih 
podatkov in evidenc, saj re-
darstva že operirajo z veli-
ko količino podatkov,« poja-
snjuje Omerzel. 

Najbolj poudarjena je do-
ločba, ki redarjem dopušča 
uporabo prisilnih sredstev 
in plinskih razpršilcev. Kot 
pojasnjuje Omerzel, so bili 
redarji na področju zadrža-
nja močno omejeni: »Šlo je 
za neposrečen zapis v zako-
nu, ki je redarje pri zaznava-
nju hujših oblik kaznivih de-
janj postavljal celo v podre-
jen položaj občanom, ki lah-
ko po zakonu o kazenskem 
postopku, če vidijo storilca 
dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, tega zadr-
žijo do prihoda policije. Re-
dar pa je to lahko storil samo 
v primeru, da je bil napa-
den. Tudi sredstva za veza-
nje je lahko redar uporabil 
samo, če je občan sodelo-
val v postopku, saj redar ni 
imel možnosti uporabe te-
lesne sile.« Novost je tako po 
Omerzelovih besedah zgolj 
v uporabi telesne sile, kar po-
meni, da redar lahko prepre-
či odhod osumljenca s sred-
stvi za vklepanje, če oseba 
noče sodelovati. »Takšni pri-
meri so se v praksi dejansko 
dogajali, da so obravnavane 
osebe odšle s kraja dogodka, 
ker jih redar ni smel zadrža-
ti. Tudi za lisice so postop-
ki bistveno natančneje do-
ločeni kot v starem zakonu 

in tudi evidentiranje upora-
be teh sredstev. Do sedaj je 
moral biti redar že napaden, 
da je lahko uporabil prisilna 
sredstva, sedaj pa jih lahko 
uporabi v primeru, da obrav-
navani preide iz pasivnega 
v aktivno upiranje. Upora-
bljajo pa se enoviti postopki, 
kot se uporabljajo v postop-
kih policije, tako lahko drža-
vljan od vsakega uniformi-
ranca pričakuje enako ukre-
panje,« pravi Omerzel in po-
udarja, da se lahko občinski 
redar, če oceni, da nekega 
pooblastila ne bo mogel iz-
vesti, iz postopka umakne 
in zaprosi za pomoč polici-
je. Zlorab teh pooblastil se 
Omerzel ne boji, saj izku-
šnje kažejo, da je kršitev po-
stopkov zelo malo, kar doka-
zuje dejstvo, da je zelo malo 
upravičenih pritožb s tega 
področja. 

Novost novega zako-
na je tudi pravica redarja 
do ugotavljanja identitete 

posameznika, kjer je do se-
daj vladala zmeda. »Novi za-
kon prinaša, da je postopek 
popolnoma enak, če iden-
titeto posameznika ugota-
vlja redar, policist ali cari-
nik. Tudi na tem področju 
so se dogajale kršitve obča-
nov, ki se redarju niso žele-
li legitimirati,« razjasnjuje 
Omerzel. 

S stališča redarjev novi 
zakon ne prinaša posebnih 
novosti pri delu, vendar oce-
njujejo, da gre za prizna-
nje dela in nadgradnjo ob-
činskega redarstva po stro-
ki, saj v prihodnosti pričaku-
jejo tudi ureditev sistemiza-
cije delovnih mest redarjev, 
ki bo vpeljal delovna mesta 
skupinovodje redarjev, viš-
jega občinskega redarja, za 
katerega bo zahtevana šesta 
stopnja izobrazbe, in pa de-
lovna mesta redarjev sveto-
valcev in višjih svetovalcev, 
katerih nalog bo vodenje 
prekrškovnih postopkov. 

Bolj ureditev kot novosti
Jutri bodo začele veljati spremembe zakona o občinskem redarstvu, ki pooblastila redarstev na 
nekaterih področjih približujejo oziroma izenačujejo s policijskimi, s čimer bodo odpravljene 
pomanjkljivosti starega zakona.

Boštjan Omerzel, vodja medobčinskega redarstva in 
inšpektorata Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Vilma Stanovnik

Kranj – Zadnji toplejši dne-
vi so že opogumili motoris-
te, ki jih je na cestah vedno 
več. Tako na motoriste kot 
na vse več kolesarjev morajo 
biti pozorni tudi drugi ude-
leženci v prometu, policisti 
pa tako motoriste kot kole-
sarje ob začetku nove sezo-
ne opozarjajo, naj dosledno 
upoštevajo prometna pra-
vila in uporabljajo zaščitno 
opremo.

»Radi bi opozorili pred-
vsem na veliko previdnost 
glede hitrosti vožnje, var-
nostno razdaljo, zaščitno 
opremo pa tudi pripravo 

motornega kolesa na vožnjo. 
Prav tako apeliramo na do-
sledno upoštevanje prome-
tnih pravil in opozarjamo na 
vožnjo pod vplivom alkohola, 
ki je lahko usodna,« pravi viš-
ji policijski inšpektor Bojan 
Kos in dodaja, da so lani go-
renjski policisti obravnava-
li 54 prometnih nesreč mo-
toristov in 17 prometnih ne-
sreč mopedistov. Poškodova-
nih je bilo kar štirideset mo-
toristov in dvanajst mopedi-
stov.

»Marec je mesec, ko se v 
nesrečah začnejo pojavlja-
ti motoristi, najbolj kritični 
meseci pa so junij, julij in av-
gust. Največ nesreč se zgodi 
ob koncih tedna,« tudi pra-
vi Kos, ki te dni motoriste 
na cestah opozarja zlasti na 
dejstvo, da je asfaltna povr-
šina še vedno hladna in tako 
ne omogoča oprijemljivosti 
pnevmatik. Zaradi zime so 
na cesti ponekod lahko tudi 
še udarne jame in pesek od 
posipa. 

»Eden bistvenih elemen-
tov varnosti naj bo zaveda-
nje motorista, da njegove 
sposobnosti za vožnjo naj-
verjetneje še niso na rav-
ni iz zaključka lanske sezo-
ne,« še opozarjajo policisti 
in dodajajo, da je še kako po-
membno, da so tudi vozniki 
drugih motornih vozil v ce-
stnem prometu pozorni in 
pazljivi na motoriste kot šib-
kejše udeležence. 

Voznikom motornih ko-
les in mopedov svetujejo, 
da se pred novo sezono ude-
ležijo tudi brezplačnih pre-
ventivnih delavnic, ki bodo 
potekale v pomladnih me-
secih.

Motoristi so spet na cestah
Policisti opozarjajo, da je s toplejšimi dnevi na cesti spet več motoristov, ki naj med vožnjo upoštevajo, 
da je asfaltna površina še vedno hladna, zaradi zime pa so na cestah ponekod še udarne jame in pesek 
od posipanja. 

Najpogostejši vzroki za najhujše nesreče motoristov 
so neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o 
prednosti in nepravilna stran oziroma smer vožnje.

Andraž Sodja

Kranj – Minuli torek je na 
kranjskem okrožnem so-
dišču potekal predobrav-
navni narok zoper Agima 
Krasniqija, 22-letnega ko-
sovskega Albanca, gradbe-
nega delavca, ki ga obtožni-
ca bremeni storitve ropov 25. 
februarja 2015 na Gregorči-
čevi cesti in Mladinski uli-
ci v Kranju, v katerih je si-
cer odnesel praktično zane-
marljiv denarni plen nekaj 
deset evrov. Tožilstvo je zanj 
zahtevalo leto in šest mese-
cev zapora, saj je tožilka oce-
nila, da gre za dejanje, sesta-
vljeno iz kaznivega dejanja 
zoper premoženje in telo, 
ki je ne glede na plen ne-
sprejemljivo. Obtoženi kriv-
de ni priznal, ravno tako ni 
bil pripravljen na morebitna 
pogajanja s tožilstvom pred 

predobravnavnim narokom. 
Krasniqi je poudaril, da je 
samo za narok prišel s Koso-
va ter dodal, da sploh ne ve, 
zakaj ga vabijo, ker ni kriv.

Glede na to, da se ni odločil 
za priznanje, se bo Krasniqi 
moral soočiti z glavno obrav-
navo, na kateri bodo pred-
vidoma zaslišali vseh šest 
oškodovancev oziroma na 
predlog obrambe vse priče 
iz preiskave. Krasniqijev za-
govornik po uradni dolžnos-
ti Damir Rakovič je predla-
gal tudi zaslišanje staršev in 
brata obtoženega, ki naj bi 
potrdili, da je bil v času sto-
ritve dejanja doma, ter poiz-
vedbe pri mobilnem opera-
terju glede lokacije njegove-
ga mobilnega telefona, s či-
mer bi radi dokazali, da ga 
na kraju dejanja ni bilo. So-
jenje se bo začelo 18. maja le-
tos.

Ropov ni priznal

Škofja Loka – Pošteni občan 
je ob koncu tedna pri banko-
matu našel sto evrov in jih 
kot najdeno gotovino izročil 
škofjeloškim policistom, ki 
vodijo postopek v skladu s 
pravili o najdenih stvareh.

Našel denar in ga 
izročil policistom

Slatna – Radovljiški policisti so v sredo popoldan v Slatni obrav-
navali travniški požar, ki ga je povzročilo nekontrolirano kur-
jenje suhega rastlinja. Ker je med kurjenjem pihal tudi veter, 
je to povzročilo širjenje ognja po travniku. Pogorelo je nekaj 
sto kvadratnih metrov površine. Ogenj so pogasili gasilci, de-
janje pa je prekršek. »Opozarjamo, da mora biti vsako kurišče 
v naravi, tam, kjer je kurjenje dovoljeno, urejeno tako, da se 
ogenj ne more razširiti. Nekateri ukrepi so: kurišče mora biti 
obdano z negorljivim materialom, okolica mora biti očiščena 
gorljivih snovi, kurišče pa mora ves čas kurjenja nadzorovati 
polnoletna oseba. Če je vetrovno, je treba prenehati s kurjenjem, 
prepovedano pa je požigati travišča in ledine na območju, kjer 
ogenj lahko ogrozi gozd. Ko zagori oziroma ko zagori in ognja 
ni mogoče pogasiti z razpoložljivimi sredstvi, je treba požar 
takoj prijaviti na interventno številko 112,« opozarjajo policisti.

Gasili so travniški požar
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Dr. Mariana Karla Rebernik, 
direktorica Atotecha, prejemnica 
gospodarskega oskarja ... Stran 20

Pogovor
Etnolog dr. Bojan Knific  
o praznovanju gregorjevega na 
Slovenskem ... Stran 21

Obletnice
Ob tristoti obletnici rojstva 
Marije Terezije obujamo, kaj ji je 
pisal Blaž Kumerdej. Stran 22

Danica Zavrl Žlebir

Delavnico si je pred krat-
kim uredil v hiši na Cankarje-
vem trgu v Škofji Loki, ki si jo 
deli z ženo Anjo, oblikovalko 
polstenih izdelkov. Na mizar-
skem pultu, ob katerem so na 
steni sistematično razporeje-
na orodja, iz kosov lesa po tra-
dicionalnem postopku nasta-
jajo godala, ki potem zazveni-
jo v rokah glasbenikov od vse-
povsod. Danielove violine so 
oživele pod prsti Anje Buko-
vec, Petra Ugrina, Stefana Mi-
lenkovića, a tudi glasbenikov 

v tujini, saj je slovensko trži-
šče za ta specifični poklic dosti 
premajhno. Svoje izdelke pro-
daja dobrim glasbenikom, ki 
cenijo dober inštrument, takih 
je med njegovimi kupci kaka 
petina, in delati zanje je res ve-
lik izziv, pove mojster goslar. 

Učenec Vilima Demšarja

Šolal se je pri mojstru Vili-
mu Demšarju v Ljubljani, ki je 
bil takrat edini poklicni goslar 
v Sloveniji. Za razvoj sloven-
skega goslarstva ima pred krat-
kim preminuli mojster velik 

pomen, vsi šolanji goslarji iz 
Slovenije prihajajo iz njegove 
delavnice in bil je tudi glavni 
podpornik vsem, ki so se po-
zneje šolali v Cremoni. Da-
niel se je na lesarskem oddel-
ku biotehniške fakultete na-
učil marsičesa o lesu, šolanje 
pa tudi on nadaljeval v zibelki 
goslarstva, italijanski Cremo-
ni, od koder izvirajo največ-
ji mojstri tega poklica: Amati, 
Guarneri, Stradivari. Po An-
toniu Stradivariju se imenuje 
tudi mednarodna šola za izde-
lavo glasbil, kjer je Daniel po 
petih letih šolanja diplomiral 
in naredil mojstrski izpit. Tu 
je začel delati tudi svoj prvi in-
štrument in ga po dvanajstih 
letih dokončal v Sloveniji. Po 
letih popravil, s katerimi se je 
prva leta pretežno preživljal, je 
lahko na tržišče dal svoj lastni 
izdelek. Trinajst let že dela sa-
mostojno.

Inženirski  
in umetniški poklic

Kdor želi izdelovati dob-
re inštrumente, mora nanje 
znati tudi igrati. „Ne igram 
vrhunsko niti ne nastopam, a 
dobro poznam igranje godal. 
To je nujno za izdelovanje teh 
inštrumentov, poznati mo-
raš glasbo, literaturo, solistič-
ni repertoar ... Moj prvi inštru-
ment, ki sem se ga učil igrati, 
pa je klasična kitara,“ pove Da-
niel Musek. V postopku izde-
lave inštrumenta namreč pre-
izkuša tudi njegov zvok. Pra-
vi, da mora najprej zadostiti 
vsem tehničnim standardom 
izdelave glasbila. „Goslarstvo 
je zelo inženirski poklic: iz-
delati moraš inštrument, ki 

mora delovati. To moraš opra-
viti brezhibno, pri barvi tona 
pa slediš željam naročnika. 
Ni težko izdelati violine, tež-
ko pa je narediti dobro violino 
in vsakokrat dobro violino.“

Daniel namreč vse inštru-
mente dela po naročilu. Teh 
ima za dve leti naprej, največ 
iz tujine. V tujini se je uveljavil 
tako, da je svoja godala predsta-
vil na razstavah na tujem, kjer 
je navezal stike z agenti, ki se-
daj prodajajo njegove izdelke. 
Njegovo delo je pretežno roč-
no, dela po tradicionalni meto-
di, zato njegov inštrument na-
staja dolgo, dva meseca potre-
buje za violino, mesec dni za 
konstrukcijo, mesec dni za la-
kiranje. Največ deset violin le-
tno lahko pride izpod njegovih 
rok ali osem violin ali viol in en 
čelo. A Daniela ne moti, da gre 
za dolgotrajno, potrpežljivo 

delo, saj početje ni rutinsko, 
pač pa gre za ustvarjalnost, ko 
svoj izdelek razvijaš in moj-
striš, da na koncu da od sebe 
najboljše. Svoje delo ima rad 
in si ga organizira tako, da mu 
je prijetno, pri tem početju je 
najraje sam, zato tudi ne raz-
mišlja o kakem pomočniku 
ali vajencu. Morebiti bo šla po 
njegovih stopinjah katera od 
njegovih dveh hčera, sedaj še 
osnovnošolk.

Glasbila iz hlodovine 
gorskega javorja

Ob nedavni dražbi hlodo-
vine, ko je najvišjo vrednost 
dosegel hlod gorskega javor-
ja, smo slišali, da iz tega lesa 
izdelujejo tudi violine. Da-
niel Musek pritrdi, češ da je 
tako zaradi dovolj velike di-
menzije in zaradi posebne 

rebraste strukture. Za violi-
ne se hlod razreže radialno 
in pri obdelavi lesa se dose-
že valovita struktura, značil-
na za hrbte violin. Tudi vsi os-
tali deli violine so iz gorskega 
javorja, le pokrov je iz smre-
kovega lesa. Redka je praksa, 
da bi goslar kupoval nepos-
redno hlodovino, kupujejo že 
razrezane kose lesa, kakršne 
vidimo razpostavljene po ate-
ljeju mojstra Daniela Muska. 
Iz njih izdelane gosli ob skrb-
nem ravnanju trajajo stoletja, 
o čemer pričajo tristo let sta-
re stradivarke, ki niso le zelo 
lep zbirateljski predmet, ki 
na dražbah dosega vrtoglave 
vrednosti, pač pa nanje še ved-
no tudi igrajo. In z leti so vse 
boljše, pravi Daniel Musek o 
teh baročnih inštrumentih, ki 
jim je tudi sam posvetil svojo 
poklicno pot. 

Ko iz kosa lesa nastane violina ...
Daniel Musek ima redek, lep poklic, ki je hkrati obrtniški in umetniški. Je goslar, izdelovalec violin, viol in violončel. Pravi, da ni težko narediti violine,  
težko pa je narediti dobro violino in vsakokrat dobro violino.

Daniel Musek izdeluje violine, viole, violončela. / Foto: Tina Dokl

Violina že dobiva svoje obrise. / Foto: Tina Dokl

Z detajli do popolne celote / Foto: Tina Dokl
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Od petka do petka

Jasna Paladin

Število spolnih zlorab 
otrok narašča

Kot so sporočili policisti, 
gre za širšo in dalj časa tra-
jajočo preiskavo, ki se je za-
čela že leta 2015, njen cilj 
pa je odkriti in najti otro-
ke, ki so žrtve spolnih zlo-
rab. V hišnih preiskavah po 
vsej Sloveniji, usmerjenih v 
zbiranje dokazov za kazni-
va dejanja prikazovanja, iz-
delave, posesti in posredo-
vanja pornografskega gra-
diva, je sodelovalo skoraj 
osemdeset kriminalistov in 
policistov, pod drobnogled 
pa so vzeli sedemnajst osu-
mljenih (starih med 26 in 
60 let) in jim v hišnih pre-
iskavah zasegli skoraj tisoč 
predmetov, ki jih bodo fo-
renzično pregledali. Pridr-
žali za zdaj niso nikogar, 
saj v samih hišnih preiska-
vah niso odkrili otroka, ki 
bi bil neposredno ogrožen. 
»Policija poziva javnost, da 
v primeru zaznave takih pri-
merov prijavijo spolne zlo-
rabe otrok. Iščemo namreč 
še kar nekaj otrok, za kate-
re ne vemo, kdo so in kje se 
izvajajo te zlorabe,« opozar-
ja vodja oddelka za mlado-
letniško kriminaliteto Ge-
neralne policijske uprave 
Anton Toni Klančnik. Od 
začetka preiskave leta 2015 
se je osumljencev nabra-
lo več kot trideset, v letoš-
njem letu pa so odkrili že 

25 otrok, ki so bili zlora-
bljeni na spletu. Gre pred-
vsem za osnovnošolce, sta-
re od 10 do 17 let, med nji-
mi je bila večina deklic. Od 
leta 2015 so zabeležili tudi 
štiri primere, ko so se sto-
rilci tudi srečali z žrtvami 
in jih spolno zlorabili, nato 
pa na spletu delili posnetke 
teh zlorab. Statistika polici-
je kaže, da število kaznivih 
dejanj prikazovanja, izdela-
ve, posesti in posredovanja 
pornografskega gradiva na-
rašča. Leta 2012 so zabeleži-
li 59 takih kaznivih dejanj, 
lani pa že 110. Lani so odkri-
li in zaščitili 113 otrok, žrtev 
internetnih spolnih zlorab, 
leta 2012 pa 24. Največ to-
vrstne kriminalitete zazna-
jo na območju policijskih 
uprav Ljubljana, Maribor 
in Celje. Število internetnih 
spolnih zlorab otrok naraš-
ča zaradi večje dostopnos-
ti otrok do spleta preko pa-
metnih telefonov in drugih 
modernih tehnologij.

Odprli Hišo EU

Predsednika Evropske 
komisije in Evropskega par-
lamenta Jean-Claude Junc-
ker in Antonio Tajani sta se 
v Ljubljani sešla s sloven-
skim političnim vrhom, s 
katerim sta izmenjala po-
glede na prihodnost EU in 
tudi uradno odprla Hišo 
EU (v njej sta že od oktobra 
predstavništvo Evropske 
komisije in informacijska 

pisarna Evropskega par-
lamenta), ki pod eno stre-
ho združuje evropske insti-
tucije in jih bo tako pribli-
žala državljanom unije. V 
luči aktualnih razprav o pri-
hodnosti EU sta poudari-
la pomen sodelovanja med 
evropskimi institucijami 
ter državljani in njihovimi 
skrbmi, saj da je EU več kot 
le enotni trg in evro.

Tajani se je v Hiši EU ses-
tal tudi z mladimi, ki so v po-
govoru izpostavili predvsem 
zanimanje za brexit in aktiv-
ne oblike državljanstva, sam 
pa jih je označil za priho-
dnost Evropske unije, zato je 
dialog z njimi še toliko bolj 
pomemben.

Plača predsednice 
Zdravniške zbornice 
Slovenije

Po zapletih okoli višine 
plače Zdenke Čebašek-Trav-
nik, je zdaj sama potrdi-
la, da bo prejemala osem ti-
soč evrov bruto, kar je enaka 
vsota, kot bi jo prejemal njen 
predhodnik Andrej Možina, 
če bi bil na zbornici zapo-
slen 100-odstotno. Prav tako 
je dejala, da ne pozna razlo-
gov za nezaupnico proti njej 
in da gre po njenem mnenju 
za pritiske elite, ki jo hočejo 
umakniti s položaja predse-
dnice Zdravniške zbornice 
Slovenije. 

Delegati skupščine bodo o 
njeni zaupnici glasovali na 
seji 15. marca.

Referendum o 
denacionalizaciji?

Vlada se je na sredini seji 
seznanila s predlogom za 
razpis posvetovalnega refe-
renduma o spremembi za-
kona o denacionalizaciji, ki 
ga Državnemu zboru pred-
laga skupina poslank in 
poslancev s prvopodpisa-
no Alenko Bratušek. Pred-
log gre v smeri, da se nepre-
mičnine v naravnih, regij-
skih in krajinskih parkih v 
postopkih denacionalizacije 
ne morejo vračati v naravi, a 
vlada meni, da takšen refe-
rendum ne bi bil primeren 
in da niti ni potreben, saj je 
denacionalizacija skorajda 
končana, morebitne spre-
membe določil zakona bi 
predstavljale odstop od dol-
goletne prakse in neenako 
obravnavo denacionalizacij-
skih upravičencev.

Priznanje Ani Roš

Revija Onaplus je ob letoš-
njem mednarodnem dnevu 
žena za ono 365 med petde-
setimi izbrankami razglasila 
kuharsko mojstrico Ano Roš 
– najboljšo kuharsko moj-
strico letošnjega leta na svetu 
po izboru akademije 50 naj-
boljših restavracij na svetu. 

Zbrane je na prireditvi na-
govoril tudi premier Cerar, 
ki je dejal, da verjame, da je 
vsaka ženska izjemna in da 
vsaka opravlja izjemno vlo-
go in nalogo.

Razkrili mrežo pedofilov
Slovenijo je v torek pretresla novica o obsežni kriminalistični preiskavi, v kateri so odkrili že petindvajset 
otrok, ki so bili žrtve zlorab na internetu.

Število spolnih zlorab otrok na spletu narašča. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik Evropske komisije in Evropskega parlamenta 
Jean-Claude Juncker (na sliki z Mirom Cerarjem) in Antonio 
Tajani sta se te dni mudila v Sloveniji. / Foto: Tina Dokl

Zdenka Čebašek-Travnik pravi, da na zdravniško zbornico ni 
prišla zaradi plače. / Foto: Gorazd Kavčič

Najbolj je zadel bistvo se-
danjega, zaradi nesvete zve-
ze levičarjev in radikalnega 
islama že povsem na glavo 
obrnjenega sveta, tisti repu-
blikanec, ki je zapisal: »Ni-
sem tako zelo bogat, da bi 
bil levičar!«

V Franciji je pred časom 
izšel roman Podreditev. 
Bistvo njegove zgodbe je 
zmaga koalicije levičarjev 
in radikalnih islamistov 
na volitvah, po katerih isla-
misti zavrnejo vsa ponuje-
na ministrstva in zahteva-
jo samo šolstvo, ki ga tudi 
dobijo. Deset let kasne-
je je Francija že povsem 
islamizirana država šeri-
atskega prava, torej brez 
vseh temeljnih civilizacij-
skih vrednot, kot so spo-
štovanje človekovih pravic, 
enakopravnosti in osebne 
integritete posameznika. 

Zgodba, ki je za Slovenijo, 
ki ima šolstvo prevladujo-
čega realnega socializma, 
več kot simbolna.

Otrok, ki mu v sistemu 
šolskega pranja možganov 
vcepljajo modele, ki so pre-
živeti za petdeset in več let, 
se v modernem svetu sploh 
ne more znajti. V mode-
lu družbe, ki ga v Sloveni-
ji še vedno vsiljujejo po šo-
lah, se levičarji zavzemajo 
za pravičnost in ostro na-
sprotujejo lastnikom špe-
kulativnega finančnega ka-
pitala. V resnici so največ-
ji svetovni finančni špeku-
lanti danes levičarji. Levi-
čarko Clintonovo je na vo-
litvah podpirala velikanska 
večina najbogatejših Ame-
ričanov in Arabcev. Repu-
blikanca Trumpa so podpi-
rali mali in srednji podjetni-
ki ter zaposleni. 

Špekulativni finančni ve-
lekapital (tipa Soroš) je na-
šel skupni interes z levičar-
ji: narediti čim več revežev, 
da ohranijo svoj monopol – 
finančne in politične oblas-
ti. Seveda trik deluje le, dok-
ler levičarji obvladujejo svo-
je pralnice možganov: jav-
no šolstvo in osrednje me-
dije. Katastrofa za levičar-
je bo zgodovinski prelom-
ni trenutek, ko bodo ljud-
je spoznali, da dokler bodo 
volili levičarje, bodo drža-
vljani revni ter dlje in bolj, 
ko bodo volili levičarje, bolj 
revni bodo!! Kakšno revšči-
no za zaposlene in katastro-
fo za tisto pravo (v najbolj 
pozitivnem pomenu!) pod-
jetništvo pomeni vladavi-
na levičarjev, jasno povedo 
besede uspešnega sloven-
skega podjetnika g. Akrapo-
viča: »Svojim zaposlenim 

izplačam 3000 evrov nagra-
de, država (beri: levičarska 
vlada!) pobere 1822 evrov, 
zaposleni pa v resnici dobi-
jo samo 1178 evrov.«

Otrok v javnem šolstvu in 
osrednjih medijih ne bo ni-
koli spoznal osnovne res-
nice: levičarje v resnici za-
nima samo kapital ter me-
diji in šolstvo kot orodje na 
laži utemeljene leve oblas-
ti. Kako zelo svoboda jav-
ne besede ogroža levičarje, 
kaže njihovo panično pozi-
vanje k cenzuri na Facebo-
oku in Twitterju ter (krepko 
smešna) ugotovitev, da brez 
cenzure – torej svobodna! – 
javna beseda na internetu 
levičarjem prinaša »zlo«! Z 
uvažanjem radikalnega isla-
ma levičarji kot peta kolona 
ogrožajo ne samo obstoja 
Evropske unije in nacional-
nih držav, ampak ogrožajo 

že celo obstoj moderne, na 
človekovih pravicah in spo-
štovanju osebne integritete 
človeka utemeljene civiliza-
cije. Ne gre za spopad civili-
zacij, ampak za spopad civi-
lizacije in barbarstva! 

Takega trenutka resni-
ce in simbolike, kot smo ju 
zato doživeli ob Viziji Slove-
nije 2050, ki jo je Cerarje-
va vlada predstavila s pesmi-
jo Čista jeba, še ni bilo. Levi-
čarji so (za eno stran teksta 
…!) porabili 500.000 evrov, 
da so predstavili svojo vizijo 
in novo himno hkrati: »Čista 
jeba.« Simbolika pesmi, ka-
tere vrhunec predstavlja sa-
momor, kot levičarsko vizi-
jo Slovenije 2050 napovedu-
je očitno samomor celotne-
ga naroda, če bo še volil le-
vičarje. Nedvoumno svarilo, 
da bo treba ubrati drugo pot: 
odločno desno!

Nova himna (in vizija) levičarjev
Branko Grims, SDS

moj pogled
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Slovenci v zamejstvu (550)

Vsak človek je vreden časti
Vincenc Rizzi (1816–

1856), duhovnik, časnikar 
in človek širokih pogledov, 
je bil rojen v nemški druži-
ni v Špitalu ob Dravi, vendar 
je spoštoval Slovence, z njimi 
prijateljeval in se je tudi nau-
čil njihovega jezika. Zato sta 
Slovenska prosvetna zveza in 
Zveza slovenskih organizacij 
iz Celovca po njem imenova-
la nagrado, ki jo podeljujejo 
posameznikom, ki veliko pri-
spevajo k sožitju obeh naro-
dov, njihovih jezikov in kul-
tur na Koroškem. Letošnjo 
nagrado so podelili v četrtek, 
2. marca, pri Miklavžu ozi-
roma pri Ogrisu v Bilčovsu/
Ludmannsdorfu, prejel pa jo 
je domačin, komercialni sve-
tnik Franz Gasser, ki je kljub 
devetdesetim letom še vedno 
dejaven upokojenec. Dolgo-
letni član socialdemokratske 
stranke in nekdanji bilčovski 

podžupan je spoštovan kra-
jan zaradi gospodarske us-
pešnosti svojega tesarske-
ga podjetja, v katerem so in 
še služijo kruh mnogi do-
mačini, in spoštljivega od-
nosa do zaposlenih, in za-
radi zagovarjanja sodelova-
nja, prijateljstva in zaupa-
nja med ljudmi ne glede na 
narodnost in jezik. Ob pre-
jemu nagrade v do zadnjega 
sedeža polni Miklavževi dvo-
rani je bil ganjen. Sin Han-
zi je v njegovem imenu pove-
dal, da je nagrada priznanje 
za vso družino, in prenesel 

očetovo sporočilo, da je vsak 
človek vreden časti. Njego-
va je bila večkrat omadeževa-
na. Prenašati je moral očitke 
in ponižanja, ker je spošto-
val Slovence in ker je za svo-
jo ženo izbral zavedno Slo-
venko Ani Ogris, po domače 
Miklavževo. Ima se za žrtev 
vojne, saj je bil leta 1944 vpo-
klican v nemško vojsko, ki je 
ni maral. 

Na podelitvi je o Franzu 
Gasserju govoril Tomaž Og-
ris. Ker je bil prepričan, da 
moraš biti in ostati človek, 
ideologija in nacionalnost 

pa sta drugotnega pomena, 
je bil za nekatere Slovence 
premalo Slovenec, za nem-
ško stran pa premalo Ne-
mec. Njegova posebnost je, 
da zastopa na slovenski stra-
ni nemške, na nemški strani 
pa slovenske argumente, je 
povedal Tomaž Ogris. Franz 
je bil nemški vojak v Slove-
niji in na Hrvaškem. Pri Ilir-
ski Bistrici je bil hudo ra-
njen. K njemu je prišel par-
tizan z naperjeno puško in 

ustrelil – mimo njega. Sre-
di vojne grozote se je našel 
človek, ki je imel srce tudi za 
sovražnika. Po vojni je pos-
tal nemški vojni ujetnik v Si-
sku in v Ljubljani in preživel 
je marsikaj hudega. Šele leta 
1948 se je smel vrniti na Ko-
roško. Nagrajenčevemu pre-
pričanju primeren je bil tudi 
kulturni program. Pela sta 
dva zbora: slovenski Bilka in 
nemški Saengerrunde Lud-
mannsdorf. 

Franz Gasser s soprogo Ani na podelitvi Rizzijeve nagrade. 
Za njima bilčovski župan Manfred Maierhofer.

V nedeljo, 12. marca, ob 14.30 bo v Domu glasbe 
v Celovcu največja vsakoletna pevska prireditev 
Slovencev Koroška poje. Organizira jo Krščanska 
kulturna zveza. Koncert z naslovom To bo moja 
pesem pela bo posvečen slovenski koroški pesnici z 
Libuškega polja Milki Hartman (1902–1997).

Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Kako naprej do leta 2025?

Tu pa si poglejmo, kako 
šef evropske vlade vidi pri-
hodnost EU do leta 2025. 
Juncker je predstavil pet mo-
žnih scenarijev. »Prvi je, da 
ostane vse tako kot doslej. 
Drugi predvideva, da se EU 
osredotoči samo na enotni 
trg. Po tretjem naj tisti, ki 
hočejo več, storijo več, kar 
vključuje oblikovanje koali-
cij voljnih. Četrta možnost 
je, da se stori manj, a učinko-
viteje. Kot peto možnost vidi 
federalistični scenarij: sto-
riti veliko več skupaj.« Sce-
narij 1: Tako kot doslej. »Po 
prvem scenariju bi se Unija 
osredotočila na nadaljevanje 
sedanjega programa reform. 
Ta je po navedbah Komisi-
je verjetno najtežje uresni-
čljiv, saj je vrzel med bese-
dami in obljubami ter deja-
nji in rezultati ogromna. Pri-
mer tega je dogajanje v pove-
zavi s trgovinskim sporazu-
mom Ceta med EU in Kana-
do.« Scenarij 2: Samo enotni 
trg. »Drugi scenarij predvi-
deva osredotočenje izključno 
na enotni trg, ker članice na 
vse več področjih ne morejo 
najti skupnega jezika. Do leta 
2025 bi to lahko pomenilo, 
da prečkanje mej za poslov-
ne namene in turiste posta-
ne oteženo zaradi rednih 

preverjanj. Težje bi bilo najti 
službo v tujini, prenos pokoj-
ninskih pravic v drugo člani-
co ne bi bil zajamčen. Tisti, 
ki bi med bivanjem v tujini 
zboleli, bi morali plačati viso-
ke stroške zdravstvene oskr-
be.« Scenarij 3: Tisti, ki ho-
čejo več, storijo več. »Tretji 
scenarij predvideva 'koalici-
jo voljnih'. Nekateri govori-
jo o Evropi več hitrosti, drugi 
na čelu z Junckerjem o Evro-
pi koncentričnih krogov. Gre 
za to, da tiste članice, ki ho-
čejo več, storijo več, na pri-
mer na področju obrambe, 
notranje varnosti in social-
nih zadev. Do leta 2025 bi 
to lahko pomenilo, da 15 čla-
nic vzpostavi enote policije 
in sodnikov za obravnavanje 
čezmejnih kriminalnih de-
javnosti. Varnostne informa-
cije bi se izmenjevale sproti, 
saj so nacionalne podatkov-
ne baze med seboj popolno-
ma povezane, ponazarjajo v 
Komisiji.« Scenarij 4: Stori-
ti manj, a učinkoviteje. »Če-
trti scenarij predvideva manj 
ukrepanja, ki pa bi bilo učin-
kovitejše. Gre za to, da bi čla-
nice izbrale nekaj področij, 
na katera bi se osredotočile, 
na primer migracije in var-
nost, manj dejavna pa bi bila 
Unija na področjih, na kate-
rih se zdi, da ne zagotavlja do-
dane vrednosti. Do leta 2025 
bi to na področju migracij 
lahko pomenilo vzpostavitev 

enotnega azilnega urada, na 
področju varnosti pa na pri-
mer vzpostavitev nove evrop-
ske agencije za boj proti te-
rorizmu, ki bi pomagala pri 
odvračanju in preprečevanju 
resnih napadov s sistematič-
nim sledenjem in označeva-
njem osumljencev.« Scena-
rij 5: Storiti veliko več skupaj. 
»Peti scenarij predvideva fe-
deralistični ustroj EU po na-
čelu storiti veliko več skupaj. 
To pomeni, da bi si članice na 
vseh področjih delile več pri-
stojnosti in sredstev ter si pri-
zadevale za več skupnega od-
ločanja. Odločitve na evrop-
ski ravni se sprejemajo hitre-
je in so hitro izvršene, pravijo 
v Komisiji. Do leta 2025 bi to 
lahko pomenilo, da bi evrop-
ski reševalni sklad ESM pos-
tal Evropski denarni sklad, 
da bi evropski državljani v 
tujini uživali konzularno 
zaščito veleposlaništev EU, 
ki bi v nekaterih delih sve-
ta nadomestila nacionalna 
veleposlaništva, in da bi vse 
trgovinske sporazume EU 
sklepal in ratificiral v imenu 
27 članic.« (Vir: MMC RTV 
SLO) Ko so Junckerja vpra-
šali, za kateri scenarij »na-
vija« on sam, je odgovor za-
vrnil, češ da noče vnaprej 
vplivati na izid razprave, ki 
se šele začenja in bo trajala 
do septembra. A poznaval-
ci vedo, da je dejanskemu 
prvaku EU najbližji tretji 

scenarij. Sicer pa se bo kma-
lu videlo, kaj bo iz tega nasta-
lo. Po mojem nekaj šestega.

Soočenje dveh skrajnežev

»ZDA bodo spoznale, da 
bodo morale drago plača-
ti za svoje neutemeljene ob-
tožbe. Minili so časi, ko so 
lahko ZDA vse povprek sti-
gmatizirale in zatirale drža-
ve, ki jim niso po volji, med-
tem ko same kontrolirajo ves 
svet.« Tako po umoru polbra-
ta severnokorejskega vodite-
lja Kim Džong Una v Maleziji 
grozi zunanje ministrstvo Se-
verne Koreje. Zdaj čakamo, 
kako se bo odzval nepredvi-
dljivi predsednik ZDA.

Od daleč in od blizu

»Ko na cesti vidiš nekoga, 
ki se spotakne in pade, ti gre 
na smeh. Če si daleč. Če pa 
se približaš in vidiš, kako se 
obraz te osebe zvija od bole-
čine in se ne more pobrati, 
se prenehaš smejati in ti gre 
na jok. Prizor je isti, ti si isti, 
ženska ali moški je isti. To, 
kar je spremenjeno, je razda-
lja.« Tako Alessandro D'Av-
enia (1977), italijanski pisa-
telj, scenarist in učitelj. Ta 
dialektika pogledov od da-
leč in od blizu velja povsod. 
Denimo: dokler smo begun-
ce gledali le na ekranih, nis-
mo bili prav prizadeti. Ko so 
množično prišli k nam, se je 
naš odnos spremenil …

Pet scenarijev EU
V prvih dneh marca sta Slovenijo obiskala dva od prvih mož EU: predsednik evropske komisije Jean-
Claude Juncker in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Vzdušje ob sprejemu visokih 
gostov je bilo spodbudno …

Jean-Claude Juncker, oče velike evropske družine. Kam je 
zagledan? / Foto: Wikipedija

Avtobus, s katerim se je Jean-Claude Juncker leta 2015 
prevažal po EU med predvolilno kampanjo za predsednika 
Evropske komisije. / Foto: Wikipedija

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un s svojimi vojaškimi 
poveljniki. Bo po umoru svojega brata še bolj napadalen? 
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Urša Peternel

Prejeli ste nagrado GZS za 
izjemne gospodarske in pod-
jetniške dosežke, kaj je tisto, 
kar je prepričalo komisijo? S 
čim stopate iz povprečja?

»Eden od razlogov je za-
gotovo naša rast, saj smo 
po čistem prihodku od leta 
2014 do leta 2015 zrasli za 
54 odstotkov, dodano vred-
nost na zaposlenega pa smo 
v tem obdobju povečali za 11 
odstotkov, čisti dobiček za 
73,4 odstotka in število za-
poslenih za 18,4 odstotka. 
Za našo nominacijo so bili 
po vsej verjetnosti ključne-
ga pomena naši kazalci us-
peha. Mislim pa, da je poleg 
številk pomemben tudi naš 
odnos do lokalne skupnosti, 
do zaposlenih in seveda naš 
odnos do varstva okolja.«

Podjetje Atotech vodite od 
leta 1994, torej skoraj 25 
let. Če se ozrete nazaj, kaj je 
v vseh teh letih vaš največji 
uspeh? 

»Za največji uspeh si šte-
jem to, da sem okrog sebe 
oblikovala najboljši tim so-
delavcev, ki čutijo enako 
pripadnost podjetju kot jaz 
in s katerimi korakamo po 
isti poti. Vesela sem tudi, da 
smo eno redkih podjetij, ki 
nikoli ni imelo blokiranega 
svojega računa, kar pomeni, 
da smo delali gospodarno in 
s premislekom tako v kritič-
nih letih delovanja kot tudi v 
letih rasti.«

Kdaj pa je bilo najtežje?
»Najtežje mi je bilo, ko 

smo se morali kadrovsko 
prestrukturirati. Takrat mi 
je marsikatera noč ušla in 
tudi frizer je moral skriti si-
venje mojih las.«

Prav letos obeležujete dvaj-
setletnico, kar je stoodstotni 
lastnik postala nizozemska 
multinacionalka Atotech. 
Kaj so tuji lastniki prinesli 
podjetju?

»Atotech je prinesel v Pod-
nart širino delovanja in dru-
gačno kulturo razmišlja-
nja zaposlenih, prepoznav-
nost naše lokacije v svetu, 
zaupanje, da smo pomem-
ben člen v verigi delovanja 
in uspeha Atotecha kot sve-
tovne korporacije. Atotech 
je bil do nedavnega v sku-
pini francoske družbe To-
tal, sedaj pa smo del ameri-
ške družbe Carlyle. Tudi te 
lastniške spremembe so del 
življenja.«

Veliko pozornosti namenja-
te ekologiji, lepo sodelujete 
z lokalnim okoljem, tako da 
med sosedi strahu pred pod-
jetjem, ki se vendarle ukvar-
ja s kemično dejavnostjo, ni. 
Kako vam to uspeva?

»Sprotno in vestno izvaja-
mo ter izpolnjujemo vse za-
konske zahteve s področ-
ja varstva okolja. Sosede na 
dnevih odprtih vrat seznanja-
mo z realiziranimi projekti 
in jim hkrati nakažemo, kaj 
se bo dogajalo v prihodnosti. 
Za vprašanja smo jim vedno 
na voljo in ne zavijamo se v 
molk, naš odnos s krajem je 
transparenten in iskren. To 
gradi zaupanje v kraju.« 

Ena od simpatičnih posebno-
sti podjetja je v tem, da imate 
na tovarniškem dvorišču celo 
nekaj čebeljih družin ...

»Imamo! Za to je zaslu-
žen Miha Rozman, ki je de-
lal pri nas kot vratar, sicer pa 
je znan čebelar. Meni je bila 
ideja izjemno všeč in pono-
sna sem, da naši dve čebelji 
družini delata skupaj z nami. 
In če jih štejem k našemu ko-
lektivu, smo zanesljivo naj-
večje kemično podjetje v Slo-
veniji, če ne na svetu!«

Podpirate lokalna društva, 
pomagate pri dobrodelnih 
akcijah, pred nekaj leti ste 
kraju pomagali celo pri grad-
nji vodovoda. Podjetij, ki bi 
se odločili za takšno gesto, 
pa res ni veliko …

»Moje načelo je, da dobiš 
lépo, če lépo tudi daš. Da po-
kažemo, da cenimo prijaz-
nost okolja, da ustvarjamo 
medsebojno simpatijo, je 
kdaj pa kdaj treba priskoči-
ti na pomoč tudi pri realiza-
ciji sanj in projektov lokalne 
skupnosti.«

V podjetju imate sprejet ko-
deks o poslovni etiki, kaj 
prinaša?

»Kodeks se nanaša na naš 
poslovni odnos med poslov-
nimi partnerji in na med-
sebojne odnose v podje-
tju in predstavlja za vse nas 
tako imenovano 'biblijo'. 
Vsi imamo podpisane izja-
ve o sprejemanju kodeksa in 
zavezo, da ga spoštujemo. 
Tudi naši poslovni parterji 
so seznanjeni z njim.«

Kako kot direktorica skrbi-
te za motivacijo zaposlenih?

»Po naravi sem optimist-
ka. Vsakodnevno si prizade-
vam ta optimizem prenaša-
ti na svoje sodelavce. Vsak 

trenutek jim dajem vede-
ti, da vsakega od njih spoš-
tujem, da je vsak od njih po-
memben v našem kolektivu 
in da sem pripravljena pris-
luhniti vsaki dobri ideji, vpra-
šanju ali pripombi. Na koncu 
so moje odločitve tudi njiho-
ve, uspeh pa je skupen.«

Se vam zdi, da je ženskam 
na vodilnih mestih težje kot 

moškim? Kako je vam uspe-
lo uskladiti družinsko življe-
nje s kariero? 

»Ne vem, če je ženskam 
na vodilnih mestih samo 
težje. Zdi se mi, da se uspeh 
moških bolj opazi, da bolj 
znajo promovirati drug dru-
gega. Ženske pa tiho delamo 
in delamo ... Sama promoci-
ja nam ni prioriteta. Vseka-
kor pa moram priznati, da 

me je to priznanje gospo-
darske zbornice 'pobožalo'. 
Seveda je potrebnih več kot 
osem ur na dan delati in mis-
liti na podjetje, ampak to je 
popolnoma normalno. Tisti, 
ki živijo ob meni, so to spre-
jeli in so del moje zgodbe o 
uspehu. Brez njihove pod-
pore ali vsaj razumevanja bi 
bilo pa res težko.«

Ste pa tudi občinska svetnica 
v Radovljici in predavateljica 
na višji šoli BC Naklo. 

»Kot občinska svetnica 
sem dobila priložnost oseb-
no preizkusiti, kako melje-
jo politični mlini, čeprav v 
naši občini vsi občinski sve-
tniki delujemo ne glede na 
svojo politično usmeritev v 
korist projektov, ki so dob-
ri in ki bodo izboljšali živ-
ljenje občanov. Moram reči, 
da je zanimivo. Kot predava-
teljica pa uživam med mla-
dimi, napajam se z njihovo 
energijo in radovednostjo. 
Všeč mi je njihova kreativ-
nost in vesela sem, če komu 
lahko pomagam na njegovi 
poklicni poti.«

Biti menedžerka tako uspe-
šnega podjetja je verjetno 
svojevrsten izziv, hkrati pa 
pomeni tudi veliko odgovor-
nost. Kako skrbite zase, da 
ne 'pregorite', da si napolni-
te baterije? 
»Zelo pomemben energet-
ski element so osebe, ki ži-
vijo v moji neposredni bli-
žini. Srečo imam, da imam 
ob sebi osebe, kot so moja 
hči, vnuk, partner, prijate-
lji ... Da so topli, da živimo 
v res prijetnem vzdušju, da 
so tolerantni do mojih muh 
... Ker je tudi moj partner us-
pešen podjetnik, podpirava 
drug drugega in se drug od 
drugega tudi učiva.«

V veliko veselje pa vam je 
menda enajstletni vnuk, ko 
ste z njim, se prelevite v 'su-
per babico', kajne?

»Karl je pa moje veliko ve-
selje in motivacija. Kadar pri-
de, res uživam. Tudi on ved-
no prihaja z veseljem in v 
joku zapušča Slovenijo. Nje-
gova pričakovanja do mene 
so velika in ker priložnosti 
jemljem kot izziv, tudi nje-
gova pričakovanja karseda 
izpolnim. Tako smučava, ro-
lava, kolesariva, hodiva v hri-
be, raziskujeva in sva kot dva 
najstnika. Prav vesela sem, 
da tudi jaz postanem otrok, 
ko sem ob njem. In v tej koži 
se odlično počutim.«

Dobiš lepo, če lepo tudi daš
Dr. Mariana Karla Rebernik, direktorica družbe Atotech, d. d., Podnart, je prejemnica letošnjega priznanja Gospodarske zbornice 
Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Priznanje imenujejo kar »gospodarski oskarji«. Je edina ženska 
nagrajenka v elitni druščini najboljših slovenskih gospodarstvenikov in podjetnikov. Dan po slovesni podelitvi smo se srečali v 
podjetju v Podnartu, ki ga odlikuje izjemna urejenost, v njem vlada sproščeno, a spoštljivo vzdušje, zaposleni pa so, kot so nam 
zatrdili, na svojo direktorico zelo ponosni ... 

Dr. Mariana Karla Rebernik, prejemnica »gospodarskega 
oskarja« za leto 2016 / Foto: Tina Dokl

´ ´

Osnovni podatki o podjetju Atotech

 število zaposlenih: 67
 prihodki v letu 2016:  
 31,4 milijona evrov
 poslovni izid v letu 2016:  
 + 1,4 milijona evrov
  dodana vrednost na zaposlenega: 

61.300 evrov
 letna rast prihodkov: 10-odstotna
 glavni trgi: vse države sveta
  investicije v zadnjih petih letih:  

okrog 10 milijonov evrov

»Karl je pa moje 
veliko veselje 
in motivacija. 
Njegova 
pričakovanja 
do mene so 
velika in ker 
priložnosti 
jemljem kot 
izziv, tudi 
njegova 
pričakovanja 
karseda 
izpolnim. 
Tako smučava, 
rolava, 
kolesariva, 
hodiva v hribe, 
raziskujeva 
in sva kot dva 
najstnika ...«

Dr. 
Mariana 
Karla 
Rebernik



petek, 10. marca 2017

Pogovor

21

Suzana P. Kovačič

Kako se je razvijala vsebina 
knjige do njenega izida 7. 
marca?

»Na pobudo Tržiškega 
muzeja je bilo spuščanje 
gregorčkov leta 2016 vpisa-
no v nacionalni Register ne-
snovne kulturne dediščine, 
s čimer je dobilo vsesloven-
ski pomen, z njim pa tudi 
skrb za ustrezno ohranjanje 
in razvijanje. Tam je o šegi 
zapisanih le nekaj stavkov, v 
Tržiškem muzeju, ki je knji-
go izdal in jo je uredila direk-
torica muzeja Jana Babšek, 
pa se nam jo je zdelo vred-
no podrobneje predstaviti. V 
njej pišem o gregorjevem v 
Tržiču in drugod na Gorenj-
skem, o drugih šegah in na-
vadah na gregorjevo na Slo-
venskem, o mitoloških ko-
reninah pojava, obravna-
vam spuščanje luči po vodi 
v širšem evropskem prosto-
ru, predstavljam gregorjevo 
danes, zaključujem pa z ne-
kaj mislimi, kako bi se šega 
še lahko razvila.«

Kako daleč v preteklost seže 
gregorjevo?

»Na Slovenskem najsta-
rejši vir o spuščanju gre-
gorčkov sega v sredino 19. 
stoletja, več podrobnejših 
opisov je znanih iz prve po-
lovice 20. stoletja. Korenine, 
iz katerih je zraslo spuščanje 
gregorčkov, so stare, močne, 
razvejane, na Slovenskem so 
najmočnejše v Tržiču, Kropi, 
Kamni Gorici in Železnikih; 
prvi podatki o tej šegi so rav-
no iz Železnikov iz leta 1854. 
Sorodne šege spuščanja luči 
po vodi pa so poznali tudi 
drugod v svetu. Ni več dvo-
ma, da so korenine v različ-
nih evropskih krajih skupne, 
čeprav so termini spuščanja 
in razlogi, ki narekujejo de-
janje, različni. Razen redkih 
izjem sodijo v zimsko-po-
mladno obdobje in so po-
vezane s ključno spremem-
bo v sončevem letu – z naj-
daljšo nočjo ali pomladnim 
enakonočjem. Krščanstvo je 
stara verovanja skušalo zat-
reti ali pa jih prekriti z no-
vimi vsebinami. Tako se je 
šega spuščanja luči po vodi 
prenesla na nove termine 
leta, preoblikovala svojo po-
dobo in kot razlog spuščanja 
prevzela motive, povezane s 
Cerkvijo in rokodelskim de-
lom ob umetni svetlobi. A 
rokodelci niso od nekdaj de-
lali ob luči, s čimer danes 
dosledno povezujemo šego. 

Med ljudmi je najbolj na-
mreč znano, da so šuštarji v 
Tržiču ali pa kovači v Kropi 
konec zime nehali delati ob 
luči, zato so jo vrgli v vodo. 
A delo ob umetni svetlobi se 
je uveljavilo šele v 16. stole-
tju, kot dokazujejo viri z Ba-
varskega, pa je bilo spušča-
nje luč po vodi tedaj že pov-
sem ustaljeno dejanje.«

 
Poleg opisa gregorjevega na 
Slovenskem so vas močno 
pritegnile mitološke koreni-
ne tega pojava, čemur v knji-
gi namenjate precejšen del.

»Šega spuščanja luči po 
vodi, ki sem jo zasledil tudi 
ponekod v Franciji, Švici, 
Nemčiji in drugod v Evro-
pi, je nasledila predkrščan-
sko obredje, pri katerem so 
na vodo dali ogenj in nara-
vi dali moč novega rojevanja. 
Obred se je navezoval na ve-
getacijski mit in z njim po-
vezano obredno dejanje, ki 
ga je bilo, da ne bi prišlo do 
kaosa, treba obnavljati vsako 
leto ob istem času in na enak 
način, in sicer v 'gluhem 
času' – ponoči. V Tržiču je z 
obrednim prostorom pove-
zana lokacija spuščanja gre-
gorčkov. Tržiška Bistrica, ki 
je po predkrščanskih osno-
vah dobra reka, se dosledno 
omenja. Zanimivo, ko so lo-
kacijo gregorčkov v Tržiču 
pred nekaj leti prestavili dru-
gam, so domačini vztrajali 
pri stari lokaciji – ob nekda-
njem domu Na skali. Še sam 
verjamem v to, da ima pros-
tor Na skali ključni pomen.  
S praznovanjem gregor-
jevega v Tržiču je poleg 

spuščanja luči po vodi po-
vezanih nekaj dejanj, v kate-
rih je mogoče slutiti sledove 
predkrščanskih verovanj in 
z njimi povezanih obredij. 
Nedvomno med te sodi kur-
jenje slamnatega kresa, vih-
tenje gorečih metel v obliki 
osmice, deviškost sodelujo-
čih, raba lesa za gregorčke 
in večerja po končanem 
spuščanju gregorčkov.«
 
Pišete, da se je predkrščan-
sko obredno dejanje zatem 
preoblikovalo v šego, ta pa v 
turistično prireditev, ki mar-
sikje na Slovenskem živi še 
danes. Ponekod se razvi-
ja na tradiciji, ki je živela v 
okolju (Tržič, Kropa, Kam-
na Gorica, Železniki, Ribni-
ca ...), širi se tudi v druge kra-
je. Kakšne so posebnosti?

»Zanimivo in pomenlji-
vo je, da se je šega spuščanja 
luči po vodi najdlje in najbolj 
živo ohranila v krajih z izje-
mno močno kovaško tradici-
jo. Z udarjanjem, kovanjem, 
sekiro in ognjem je tesno po-
vezan slovanski bog Perun, 
kovanje pa je bilo v predsta-
vah ljudi povezano s pomla-
jevanjem.

Ključna razlika, ki se še 
zdaj ohranja, je, da v Kro-
pi in Kamni Gorici na-
mesto gregorčkov dosle-
dno uporabljajo izraz barči-
ce. Izraz gregorčki, s kate-
rimi so označeni predme-
ti, ki jih ljudje (predvsem ot-
roci) na predvečer gregor-
jevega spustijo po vodi, se 
je uveljavil v zadnji tretji-
ni 20. stoletja. Gregorčkom 
sicer pravimo tudi hiške, 

lahko so peharji, cambohi ... 
Ključna pa je lesena podlaga 
in na njej papir; les je imel 
pomembno vlogo v predkr-
ščanskih verovanjih, tudi 
papir je narejen iz lesa. V 
Kropi se omenja, da so na-
mesto barčic dali na vodo 
staro coklo, vanjo pa nalo-
žili oblance, smolo, svečko 
in coklo potem spustili po 
vodi. V Kamni Gorici dela-
jo šmarne križe, okrašene 
s svečkami, in jih kot barči-
ce spuščajo po vodi. Veliko 
koristnih virov sem prido-
bil od Tite Porenta, ki se je 
pred leti v Tržiškem muze-
ju precej ukvarjala z gregor-
jevim. Niko Kuret je tudi pi-
sal o gregorjevem in še drugi 
avtorji. Besedila, ki se nave-
zujejo na pomembnejša sre-
dišča (Kropa, Kamna Gori-
ca, Železniki) sem dal pog-
ledati tudi lokalnim pozna-
valcem.«

 
Tržiška posebnost je »lih-
tpratel«, v knjigi je recept, 
kako se pripravi. In pa tudi 
drži: na gregorjevo imajo 
ptiči ohcet. 

»Že Karl Pirc je pisal o tem, 
kako so v Tržiču na gregorje-
vo pripravili 'lihtpratel' – luč-
no pečenko. Ampak gregor-
jevo je vedno v postnem času 
in jesti pečenko v tem času bi 
bil velik greh, kar kaže na to, 
da jed kot obred izvira še iz 
predkrščanske dobe, ko pos-
ta še ni bilo. Izraz je ostal, da-
nes imamo tudi recept, ki so 
ga raziskale udeleženke štu-
dijskega krožka pri Ljudski 
univerzi Tržič. In res je, ljud-
je na Slovenskem so vedno 

govorili, da se ptiči ženi-
jo na Gregorjevo; s pomla-
danskim prebujanjem ra-
stlinskega in živalskega sve-
ta se prvi snubijo ptiči, ki z 
žvrgolenjem ljudi opozarja-
jo, da se bližajo toplejši dne-
vi. Ptičjo svatbo so pozna-
li tudi v krajih okrog Tržiča, 
o tem mi je pripovedoval Ja-
nez Slapar - Temšak iz Loma 
pod Storžičem. Pravi, da gre-
gorčkov v Lomu sicer niso 
spuščali, ker je tam voda pre-
hitro tekla, so pa na god sv. 
Gregorja iskali sladkarije po 
grmovju. Mama mu je zme-
raj rekla, naj gre pogledat v 
grmovje, ali je kaj ostalo od 
ptičje ohceti.« 

Je bilo praznovanje gregor-
jevega kdaj prepovedano?

»V Kropi in Kamni Gorici 
pravijo, da se stvar ni preki-
nila, niti med drugo svetov-
no vojno ne. Po vojni je bilo 
ponekod nekaj težav, kjer 
so gregorjevo povezovali s 
Cerkvijo, čeprav je šlo šegi v 
prid, da je bila povezana z ro-
kodelci. Tržičani se spomni-
jo policista, ki je zmeraj stra-
žil, da le ne bi kdo spuščal 
gregorčkov, pa so ga otroci 
vseeno pretentali ... V 60. le-
tih je bila stvar že manj pro-
blematična, potem je zadevo 
prevzel turizem.«

 
Izid knjige ste podprli tudi z 
razstavo Z obredom nad ne-
redom v Galeriji Atrij Obči-
ne Tržič, ki bo na ogled tudi 
jutri od 10. do 18. ure. Lah-
ko omenite kaj posebno za-
nimivega z razstave?

»Na razstavi, ki jo je tako 
kot knjigo oblikovala Barba-
ra Bogataj, je na ogled hiška 
Rožičevih iz tržiške 'gase' 
iz leta 1964, ki je najsta-
rejša hiška, ki jo hranimo 
v Tržiškem muzeju. Dobi-
li smo nekaj barčic iz Kro-
pe pa šmarni križ iz Kamne 
Gorice. Iz Železne Kaple so 
nam podarili dve cerkvici, 
kakršne spuščajo na pred-
večer svečnice. Predstavlja-
mo butaro, ki so jo kurili na 
gregorjevo, pa coklo s smo-
lo, pehar z oblanci, tam je 
tudi slamnat kres, kakršne-
ga so ga kurili na gregorje-
vo. Izjemni pa so gregorč-
ki, ki jih je leta 2001 izdelal 
Boštjan Meglič iz Tržiča in 
predstavljajo prave make-
te tržiških hiš. Vrtimo ne-
kajminutni filmček TV Slo-
venija s konca 60. let, ko 
so o gregorjevem poročali 
iz Krope, Kamne Gorice in 
Tržiča.« 

Gregorjevo, ko gre luč v vodo 
Knjiga Gregorjevo: Ko gre luč v vodo in se prične pomlad etnologa dr. Bojana Knifica na prijeten način predstavlja praznovanje 
gregorjevega na Slovenskem, sorodna praznovanja drugod v Evropi in razkriva mitološka ozadja spuščanja luči po vodi. Prikazuje 
šego, kakršna je živela v preteklosti, njeno preoblikovanje do sodobnosti in ponuja pot njenemu prihodnjemu razvoju. Je bogato 
opremljena z več kot dvesto starimi in novejšimi fotografijami in sodi med najpomembnejša sodobna etnološka dela s področja 
obravnave šeg in navad na Slovenskem. Več o knjigi in šegi pa v pogovoru z Bojanom Knificem. 

Dr. Bojan Knific predstavlja knjigo Gregorjevo: Ko gre luč v vodo in se prične pomlad. 
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Izraz gregorčki, 
s katerimi 
so označeni 
predmeti, ki jih 
ljudje (predvsem 
otroci) na 
predvečer 
gregorjevega 
spustijo po vodi, 
se je uveljavil v 
zadnji tretjini 
20. stoletja. 
Gregorčkom 
sicer pravimo 
tudi hiške, 
lahko so peharji, 
cambohi ... V 
Kropi in Kamni 
Gorici namesto 
gregorčkov 
dosledno 
uporabljajo 
izraz barčice.

Dr. Bojan 
Knific
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Miha Naglič

Marija Terezija se je ro-
dila 13. maja 1717 na Duna-
ju, v cesarskem mestu je 
tudi umrla, 29. novembra 
1780. V svoji osebi je zdru-
ževala več vladarskih funk-
cij. Bila je nadvojvodinja Av-
strije (1740), kraljica Ogr-
ske (1741) in Češke (1743) in 
edina ženska vladarica hab-
sburških dednih dežel. Ko 
so njenega moža okrona-
li za vsenemškega cesarja, 
je postala tudi cesarica Sve-
tega rimskega cesarstva. S 
40-letnim vladanjem je za-
čela, ko je oktobra 1740 umrl 
njen oče Karel VI. V zakonu 
s Francem I. Štefanom je ro-
dila šestnajst otrok, od tega 
11 deklet, desetim je bilo ime 
Marija. Najmlajša med nji-
mi je bila Marija Antonija, 
poročili so jo s francoskim 
prestolonaslednikom, ki je 
postal kralj Ludvik XVI., ona 
pa kraljica Marie Antoinette. 
Ko so ji na začetku francoske 
revolucije prišli povedat, da 
so ljudje na ulici in protesti-
rajo, ker nimajo kruha, je od-
vrnila, naj jedo rogljičke, še 
danes sloveče »croissants« 
… Svoje nerazumevanje 
znamenj časa in problemov 
ljudstva sta z možem plača-
la na giljotini. Njena mati in 
brat Jožef II. pa sta s pravo-
časnimi in obsežnimi refor-
mami preprečila, da bi do 
revolucije prišlo tudi v hab-
sburškem cesarstvu.

Po smrti njenega očeta 
(oziroma že pred njo) je nas-
talo vprašanje, kdo bo nje-
gov naslednik. To bi lahko 
bil le sin, tega pa ni imel, ker 

je edini sin Janez umrl že pol 
leta po rojstvu. Vprašanje so 
rešili pragmatično – s »Pra-
gmatično sankcijo«, ured-
bo, ki je določala, da bo vla-
darica pač ženska. Evropski 
monarhi so se s tem sprva 
strinjali, vendar se je po 
Karlovi smrti leta 1740 za-
čela vojna za avstrijsko nas-
ledstvo. Najhujši nasprot-
nik mlade vladarice je bil 
pruski kralj Friderik II. (po-
zneje znan kot Friderik Ve-
liki), a ga je premagala. Tako 
je postala tudi vojskovodja. 
Njen oče je mislil, da bo na-
mesto nje vladal in se vojsko-
val njen mož, ta pa ji je nare-
dil predvsem veliko otrok. A 
ga je imela tako rada, da se 
je od njegove (1765) do svo-
je smrti 15 let oblačila samo 
v žalna oblačila in se zaprla 
pred ljudmi.

Vladanja in vojskovanja se 
je morala torej naučiti sama 
in bila v tem zelo uspešna. 
Naša cesarica je bila velika 
reformatorka. Uvedla je šte-
vilne novosti, med njimi ma-
tične knjige in terezijanski 
kataster. Zakaj? Da bi imela 
pregled, koliko vojakov lah-
ko dobi in koliko davkov bi 
podložniki lahko plačevali. V 
zunanji politiki se je osredo-
točila na vzdrževanje miru. 
Svojega najstarejšega sina 
Jožefa II. je priznala za sovla-
darja in cesarja, vendar mu je 
omejila moč, ker se ji je zdel 
zaletav in aroganten … 

Cesarica in Gorenjci

Če naše ljudi pobaraš, kaj 
je cesarica ukrenila, da bi 
njeno ljudstvo preživelo in 

bi mu bilo boljše, vedo po-
vedati, da je našim predni-
kom ukazala saditi krompir 
in tepke. V Šenčurju so pred 
leti celo postavili spomenik 
cesarici in s tem tudi svoje-
mu še danes slovečemu pri-
delku – krompirju. Manj lju-
di pa ve, kako se je v njena pri-
zadevanja za prosvetljevanje 
neukega ljudstva vključil go-
renjski rojak, slovenski šol-
nik, razsvetljenec in naro-
dni buditelj Blaž Kumerdej. 
Rodil se je 27. januarja 1738 
v Zagoricah na Bledu, umrl 
10. marca 1805 v Ljubljani. 
Na lastno pobudo je sestavil 
načrt za organizacijo ljudske 
šole na Kranjskem in ga pos-
lal cesarici.

»Presvitla vsemogočna 
rimska cesarica itd. Neizrek-
ljivo materinsko milost, ki jo 
Vaše Veličanstvo v tako veli-
kem izobilju posveča vsem 
svojim državam, občuti v 
polnem obsegu tudi dežela 
Kranjska in bi torej mogla 
biti nadvse srečna, če bi ve-
dela, kako to milost obrniti 
sebi v prid. Toda čeprav ima 
ta dedna vojvodina Vašega 
Cesarskega Kraljevega Apo-
stolskega Veličanstva dobro 
lego, ki je za trgovanje zelo 
primerna, in čeprav so ljudje 

delavni in jih je Bog obdaril 
z dobrimi lastnostmi uma 
in srca, vendar živijo kljub 
temu, zlasti oni na deželi, v 
največji revščini, tako da ko-
maj zmorejo plačevati dežel-
ne in druge dajatve. V vojaš-
ki službi se da z njimi malo 
doseči, ker v skladu s svo-
jim neprečiščenim narav-
nim nagonom sodijo, da je 
ta stan največje zlo. Po naj-
višjih odlokih se ne ravna-
jo, ker jim ostajajo večino-
ma neznani in končno so že 
po naravi izločeni od vsake-
ga koristnega občevanja s so-
sednjimi ljudstvi, ker govo-
rijo jezik, ki je samo njihov. 
Med razlogi vsega tega ni 
najmanjši pri podeželskem 
ljudstvu tako zelo razširje-
no neznanje branja in pisa-
nja; v tem je tako neizkuše-
no, da zna razen redkih štu-
dentov, duhovščine, neka-
terih meščanov v mestih in 
v grajskih pisarnah, v vsej 
vojvodini komaj sto oseb 
brati in pisati. Kako naj po-
temtakem premagujejo ži-
vljenjske težave in oboga-
tijo svoj razum s spoznava-
njem dobrega poljedelstva 
ter bolj olikanega in boljše-
ga načina življenja? Če bi 
znali brati in pisati, bi bilo 

prav lahko jim dopovedati 
voljo deželnega kneza, ako 
bi jo natisnili v deželnem je-
ziku ter jo preprostemu člo-
veku razglasili, kakor to de-
lajo v drugih deželah. S po-
močjo knjig bi jih mogli sez-
naniti tako z verskimi kakor 
tudi z gospodarskimi nauki, 
da bi laže pridobivali in pro-
izvode izmenjavali ter drža-
vi davke plačevali. Če bi bra-
li, bi jih bilo laže seznaniti z 
državljanskimi dolžnostmi, 
da bi ne bili kot vojaki tako 
neuporabni, in končno bi jih 

mogli pripraviti do tega, da 
bi se učili nemščino in razna 
narečja hrvatskega, dalma-
tinskega, češkega in poljske-
ga jezika, ki se od njihovega 
malo razlikujejo, s čimer bi 
se jim poti za pridobivanje in 
prodajanje izredno ugladile. 
Da bi mogel to tako koristno 
stvar izposlovati za moje ro-
jake čim laže in brez mnogih 
stroškov, sem hotel najpo-
nižneje predložiti Vašemu 

Veličanstvu o tem svoje 
skromne misli, ki jih vsebu-
jejo naslednje točke …« Sledi 
predlog enajstih konkretnih 
ukrepov in podpis: »Najvda-
nejši Blasius Kumerdey«.

Tudi v prizadevanjih za 
opismenjevanje neukega 
ljudstva je imela cesarica 
svoj račun. Ljudje, ki zanjo 
brati, pisati in računati, lah-
ko postanejo tudi »umnejši« 
kmetovalci, ki več pridelajo 
in lahko zato plačajo tudi več 
davkov. Eno z drugim. Na 
eni strani prosvetljena ce-

sarica, na drugi prosvetlje-
no ljudstvo – to je razmer-
je, v katerem imata obe stra-
ni korist. Iz takega odnosa bi 
se lahko kaj naučila tudi da-
našnja neoliberalna oblast, 
ki je tako prevzetna, da vidi 
samo še sebe in skrbi pred-
vsem za to, kako bi na oblas-
ti ostala. Interes ljudstva, ki 
naj bi bilo v tej državi in po 
njeni ustavi suveren, pa ji je 
le malo mar.

Marija Terezija in Blaž Kumerdej
Letos mineva tristo let od rojstva cesarice Marije Terezije, edine ženske vladarice v 650-letni zgodovini habsburške dinastije. Ob tem se spomnimo,  
kaj ji je pisal gorenjski rojak in šolnik Blaž Kumerdej …

Cesarica Marija Terezija na vrhuncu svoje vladavine, 
naslikal Martin van Meytens, 1759 / Foto: Wikipedija

V Šenčurju so leta 2008 odkrili spomenik krompirju z bronastim reliefom cesarice Marije Terezije. /Foto: arhiv Gorenjski glas (Tina Dokl)

Srebrni tolar s podobo cesarice in njenim grbom na hrbtni 
strani / Foto: Wikipedija

Ljudje, ki zanjo brati, pisati in 
računati, lahko postanejo »umnejši« 
kmetovalci, več pridelajo in plačajo 
več davkov. Eno z drugim. Na eni 
strani prosvetljena cesarica, na drugi 
prosvetljeno ljudstvo, razmerje, dobro 
za vse.
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Gregor Voglar, osebni 
zdravnik Petra Velikega

V Naklem pri Kranju se je 
rodilo ali pa živelo veliko zna-
menitih in pomembnih Slo-
vencev. Med najbolj sloveče 
vsekakor sodi zdravnik in di-
plomat Gregor Voglar, ki se 
je rodil v Naklem 12. mar-
ca 1651 premožnemu kme-
tu Martinu in materi Alenki. 
Leta 1694 mu je avstrijski ce-
sar Leopold I. podelil plemi-
ški naziv. Voglar si je izbral 
ime Carbonarius de Wiesse-
negg – po legi rojstne hiše na 
vogalu travnika. Zanimivo 
je, da je Voglarjev rod upora-
bljal polatinjeni priimek Car-
bonarius že najmanj od leta 
1649. Gregor ga je uporabljal 
od študentskih let dalje. 

Medicino je študiral na 
Dunaju, 3 leta v Bolog-
ni in Rimu, kjer naj bi bil 

promoviral. Sodeloval je pri 
zatiranju kuge v Pliberku, 
bil v letih 1681–1686 okraj-
ni zdravnik v Radgoni. Sta-
noval je v hiši meščana Ma-
tije Fluherja in se po njegovi 
smrti leta 1683 poročil z vdo-
vo. Imela sta hčerki Jakobi-
no Sabino Rebeko, rojeno 
leta 1684, in Marijo Antoni-
jo, rojeno leta 1685. 

Po letu 1680 je deloval v 
vorauskem okrožju s sede-
žem v Hartbergu in napre-
doval do svetnika. Ob raz-
pisu za zdravnika v Rusiji 
se je javil in bil sprejet s pri-
poročili štajerskega dežel-
nega glavarja Ivana Adama 
Monzelia, cesarskega kan-
clerja grofa Thuna Königse-
gga, zlasti pa cesarja Leopol-
da I. Leta 1689 je v Moskvi 

nastopil službo osebnega 
zdravnika Petra Velikega.

Že po enem letu so ga osu-
mili tajne zveze z jezuiti, ki 
so bili v stikih z zarotniško 
carico Sofijo. Zato so mu 
prepovedali dopisovanje z 
Dunajem. V carski službi se 
je Voglar udeležil bitke pri 
Narvi, bil leta 1700 ujet in 
interniran v švedskem tabo-
rišču v Revelu (danes Talin, 
Estonija). Od tam je pošiljal 
ruski obveščevalni službi za-
upna poročila o Švedski. Šele 
s posredovanjem avstrijske-
ga cesarja leta 1704 so ga iz-
pustili. Vrnil se je v Moskvo 
in bil imenovan za carjevega 
zaupnega zdravnika.

Kot carjev osebni zdravnik 
se je udeležil bitke pri Pol-
tavi, leta 1710 zatiranja kuge 

med obleganci Revela in leta 
1711 bitke za Azov. Nato je 
do leta 1714 delal v mosko-
vski medicinski upravi, po 
26 letih službe pa zaprosil 
za vrnitev domov. Iz carje-
vega spremnega dopisa se 
vidi, da se je vrnil z ženo. 

Ustavil se je v Ljubljani ter 
nato odšel v Naklo in Kranj, 
kjer je hudo zbolel. Zdravil 
ga je kranjski zdravnik Gott-
fried Heine (Hayne). V opo-
roki je zapustil Naklemu pet 
tisoč goldinarjev za gradnjo 
dveh vodnjakov.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   Na Brezjah pri Radovljici se je 7. 3. 1919 rodil 

dirigent Janez Bole. Ustanovil, na novo oblikoval 
in vodil je 21 zborov, med njimi Slovenski oktet, 
Akademski pevski zbor Tone Tomšič, zbor  
Slovenske filharmonije, Slovenske madrigaliste  
ter z njimi nastopil na okoli 2.200 koncertih  
v Sloveniji in tujini. Med drugim je posnel v Švici 
prvo ploščo Slovenskega okteta.

   V Kropi se je 8. 3. 1901 rodil kovaški mojster Joža 
Bertoncelj. Bil je eden najpomembnejši slovenskih 
mojstrov sodobnega umetniškega oblikovanja  
železa. 

   V Domžalah se je 9. 3. 1897 rodil teolog, časnikar, 
sociolog, publicist in politik Ivan Ahčin. V letih 
1929–1941 je bil glavni urednik Slovenca. Zanj 
je bila značilna velika nestrpnost do komuniz-
ma in prostozidarstva. V začetku 1942 se je umak-
nil v Rim. Po vojni je ostal v tujini in bil profesor 
na emigrantskih slovenskih bogoslovnih učiliščih.

»Zdi se mi, da sem naredi-
la vse, da bi ji odprla oči. Da 
bi videla tudi mojo plat res-
nice. Če kaj, si želim, da bi 
hudobni uroki, s katerimi jo 
je začaral očim, nekega dne 
popustili in bi spoznala, da 
je prav on kriv tudi za njen 
polom v zakonu,« pretrese-
no dodaja Renata in mi ob-
ljubi, da bova ob naslednjem 
obisku pretresljivi zgodbi, 
ki mi jo pripoveduje, doda-
li zadnjo piko.

Četudi jo je mama ves čas 
silila, naj očimu reče oče, je 
ni mogla nikoli ubogati. Kli-
cala ga je le po priimku, kar 
počne še danes, četudi ga 
že dolgo ni več med živimi. 
Ne more mu odpustiti, da je 
nenehno rovaril za njenim 
hrbtom. Največjega zla, ki ga 
je v družino prinesel očim, 

ne vidi v ranah, ki jih je pri-
zadejal njej, temveč v izpri-
jenostih, s katerimi je po-
skušal prikleniti nase tudi 
njeno hčerko. Ko je bila še 
mlajša, sta ji očim in mama 
odstopila hišo, da je v njej 
prirejala zabave. Mislila sta, 
da se na ta način maščujeta 
in nagajata Renati, v resnici 
sta delala medvedjo uslugo 
dekletu, ki še ni točno vede-
lo, kaj je prav in kaj narobe.

»Tega ti še nisem poveda-
la, da je v moji mami tičalo 
nekaj kleptomanke. Zaradi 
kraje v trgovinah je bila ne-
koč, ko je bila mlajša, celo 
zaprta. Očimu sem se ne-
koč spet postavila po robu 
in v jezi je zletelo iz mene 
vse, kar sem vedela o mami-
nih stranpoteh. Pa je le za-
mahnil z roko, rekoč, da to 
ni nič takšnega, da jo je že 
sam večkrat 'reševal'. One-
mela sem. Ker se mi nista 
znala drugače maščevati za 
to pripombo, sta mojo ubo-
go hčerko 'učila' še dodatnih 
pregreh. Prišlo je celo tako 
daleč, da se je razdrl njen za-
kon.«

Renata o svojem življenju 
pogosto razmišlja. Brska 
po spominih in jih vleče na 
dan. Pa ne zato, ker bi se že-
lela mučiti, temveč zato, ker 
hoče razumeti. Zaveda se, 
da je za marsikaj tudi sama 
kriva, če ne pa vsaj soodgo-
vorna. Morala bi biti bolj od-
ločna, ko so ji hčerko gra-
bili iz naročja. Toda bila je 

navajena, da spoštuje bož-
jo zapoved Spoštuj očeta 
in mater, da ti bo dobro na 
zemlji. Četudi se je jezila in 
si prisegala, da bo naredila 
vse za otroka, je v zadnjem 
trenutku izgubila pogum in 
voljo. Pravila, ki so nareko-
vala spoštljiv odnos do star-
šev, in to za vsako ceno, so 
bila premočna. Za njeno 
neodločnost postaviti se po 
robu nasilju že vsa leta pla-
čuje visoko ceno tudi hči. Ne 
da bi se tega zavedala …

»Predstavljate si, kako je 
moralo boleti moža, ko mu 
je lastna hči vrgla v obraz, da 
ni on njen oče. Da je njen oče 
tista zver – moj očim! Ni čud-
no, da je moža vedno bolj od-
našalo, umrl je strt in nesre-
čen. O svojih stiskah nikoli 
ni spregovoril. Zlo, ki je vla-
dalo v naši družini, je bilo 
zanj, za poštenega človeka, 
premočno! Žrem se, ker mu 
nisem bila v oporo, ko je bil 
še živ. Bežal je pred mano, 
pred težavami, ki jim ni mo-
gel biti kos. Hčerko je imel 
zelo rad, vsak nesporazum 
med njima ga je prizadel. Pa 
je bila hčerka zelo pametno 
dekle, inteligentno. Ko le ne 
bi bila pod vplivom očima in 
moje mame! Nekoč mi je, 
pa ne vem, zakaj, raztrgala 
celo maturitetno spričevalo. 
Brez pravega vzroka.«

Prišli so trenutki, ko je za 
zmedo v lastni duši mora-
la tudi Renata poiskati po-
moč. Dobronamerni nasveti 

psihoterapevta so bili le sle-
pilo, obliž na rano, ki je še 
zmeraj skelela. Zavedala se 
je, da že vse življenje boleče 
hrepeni po materinem ob-
jemu, po njeni ljubezni. Ob 
lastnih težavah ni prepozna-
la namiga, da bi morala zato, 
da bi rešila hčerko, oditi ma-
gari na konec sveta. To, da ni 
zaščitila otrok in tudi moža, 
postaja njena vedno hujša 
bolečina. 

»Včeraj me je po dolgem 
času mama spet poklicala. 
Pa ne zato, da bi mi rekla kaj 
lepega, temveč zato, da bi na 
moja ramena ponovno pre-
valila nekaj izmišljene kriv-
de. Ob takšnih pogovorih 
me postane strah, saj čutim, 
da očimov zlobni duh rovari 
še po smrti.«

Zgodilo se je, da je mama 
oddala del hiše očimove-
mu nečaku, da je v njej go-
jil konopljo. Zbolel je za ra-
kom in sebi in vsemu svetu 
je razglašal, da ga je ozdra-
vila le konoplja. Nekaj časa 
je to res držalo, potem pa ga 
je bolezen čez noč ugonobi-
la. Prepričal je Renatino 
mamo, da bo konoplja po-
magala pri njenih zdravstve-
nih, starostno pogojenih te-
žavah. To se je res zgodilo … 
Podtaknili so jo tudi Renati, 
ki ima multiplo sklerozo.

»Bila je grozna izkušnja. 
Nisem mogla premakniti ne 
rok ne nog, bila sem povsem 
ohromljena. Vse sem slišala, 
kaj so okoli mene govorili, a 

nisem mogla izustiti niti be-
sede. Odpeljali so me v bol-
nišnico. Že dolgo me ni bilo 
tako sram, kot me je bilo 
tam, ko so ugotovili, kaj mi 
je,« pripoveduje Renata.

V osamljenosti, v kateri 
živi, je začela pisati. Ko spra-
vi na papir trenutke, ki so ji 
zaznamovali življenje, se za 
kratek čas počuti olajšano. 

»Ko sem bila po maturi v 
Angliji, sem pisala domov 
pismo, v katerem sem ome-
nila, koliko mi pomeni dru-
žina. Mama ga je pokazala 
vsem, ki so – po drugi strani 
– vedeli, kaj se pri nas doga-
ja, češ, poglejte, saj sploh ni 
tako hudo, saj nam Renata 
piše, da nas pogreša. Očim 
je sploh bil mojster drame. 
Malo pred mojo poroko se 
je zaprl v sobo in se zaklenil, 
da nihče ni mogel do njega. 
Ko so ga pred vrati spraše-
vali, zakaj, je odgovarjal, da 
zaradi žalosti nad mojo od-
ločitvijo. Kakšna farsa! Edi-
no, kar se je iz njegove 'tuge' 
izcimilo, je bil mamin na-
pad name, da bom kriva za 
očimovo smrt zaradi strte-
ga srca.

Spominjam se trenutkov, 
ko mi je hči predlagala, da 
bi mami za šestdeseti roj-
stni dan uredili album s sli-
kami. Hčerka je s podstreš-
ja prinesla škatlo, polno fo-
tografij. Obnemela sem! 
Vse fotografije, na katerih 
sem bila sama, so bile zmeč-
kane, s tistih pa, kjer sem 

držala v naročju hčerko, je 
mene nekdo odstranil. Pod 
roke mi je prišla tudi voščil-
nica, ki jo je napisala teta z 
Jezerskega, ko sem se moži-
la. V njej je zapisala, naj naju 
z možem 'Bog čuva na naji-
ni poti'. Tudi to voščilnico je 
nekdo pred menoj skril, teti 
se zanjo sploh nisem mog-
la zahvaliti, saj je že odšla s 
tega sveta. Kako sta se mog-
la očim in mama zmogla na 
tako krut način polastiti mo-
jega življenja? Manipulira-
nje z menoj je bilo grozno. 
Ko sem diplomirala na fa-
kulteti, mi nista čestitala. 
Le mama je rekla, pa kaj po-
tem? Najbolj osebnih stvari 
sta se polastila, mi ukradla 
otroka, edino znanja mi nis-
ta mogla odvzeti. To je bilo 
edino, kar je moje do danes. 
Očim je bil doma z Brkinov. 
Sestre sploh ni hotel nikoli 
videti, ker je bila menda grda 
do mame. Ko je umrl, je niti 
na pogreb ni bilo.«

Renata živi sama. Družbo 
ji dela psička, ki jo tudi 'pri-
mora', da kljub težki bolez-
ni vsak dan gre z njo na spre-
hod. V življenju, ki jo je kru-
to premetavalo sem in tja, bi 
rada spremenila marsikaj, a 
se hkrati zaveda, da se za na-
zaj tega ne da storiti. Upa pa, 
da bo njeno izpoved prebrala 
hčerka, da jo bo potem bolje 
razumela in ji dala vsaj še eno 
priložnost, da se pogovorita. 
Če česa, si tega najbolj želi.

(Konec)

Spomini, ki mrcvarijo dušo, 4. del

Hčerka, preberi in me razumi
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Temu, da šport združuje, smo lahko priča skoraj na vsakem koraku. Tako je bilo tudi minuli 
konec tedna ob Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer so se srečali mnogi znanci in prijatelji, 
tako sedanji kot nekdanji športniki, njihovi trenerji, navijači, politiki pa tudi predstavniki 
sponzorjev. Ker je že nekaj let eden od pomembnih sponzorjev Pokala Vitranc tudi Hrvaška 
turistična skupnost, so organizatorji izobesili reklamo Hrvaška – polna življenja. Da je 
polna življenja tudi Slovenija in da so različni spori s sosedi vsaj ob športu pozabljeni, je s 
slovensko zastavo dokazoval tudi naš predsednik vlade Miro Cerar. V. S./Foto: Andrej Tarfila

Miha Naglič

»Takega muzeja še nisi 
obiskal. Odprt je 24 ur na 
dan, sedem dni v tednu, ob 
tem pa se lahko pohvali z ne-
prekosljivim izborom naj-
bolj zanimivih in nenava-
dnih živih bitij na svetu. Ži-
vali, razstavljenih v našem 
muzeju, ni načel zob časa, 
spoznal pa jih boš do zadnje 
podrobnosti. Prelistaj stra-
ni našega muzeja, poglobi 
se v naše zbirke in pred te-
boj se bo odvila zgodba živ-
ljenja na Zemlji. Vsako pog-
lavje te bo popeljalo v nov del 
muzeja, v katerem boš spoz-
nal izbrano skupino živali, 
na primer plazilce, ptiče in 
sesalce. Predstavljamo jih v 
zaporedju, ki odraža razvoj 
živalskega kraljestva skozi 
čas. Oglej si, kako je živalski 

svet napredoval od preproste 
morske spužve do osupljivo 
raznovrstnih živalski vrst, ki 
jih danes najdemo na Zem-
lji. Vzemi si čas za natančen 
ogled naših zbirk. Nekatere 
vsebujejo skupine sorodnih 
živali. Na slikah poišči po-
sebnosti, ki jih povezujejo, 
v spremljajočem besedilu pa 
preberi še več o skupnih zna-
čilnostih določenih živalskih 
skupin. Drugod boš lahko 
pokukal v secirnico našega 
muzeja, kjer lahko podrob-
neje spoznaš notranjo zgrad-
bo različnih živali. Med spre-
hodom po muzeju lahko raz-
iskuješ različna življenjska 
okolja in spoznavaš raznovr-
stna živa bitja, ki jih poselju-
jejo. Ugotavljaš lahko, kako 
podnebne razmere vpliva-
jo na različne ekosisteme, in 
preučiš, kako so se živalske 

vrste v milijonih let popolno-
ma prilagodile svojemu oko-
lju. To je edini muzej, ki med 
platnicama predstavlja živali 
iz pradavnine in današnje-
ga sveta, od največjih do naj-
bolj drobcenih, od najbolj 
napadalnih do najranljivej-
ših. Zato vstopi v muzej Ži-
valstva in spoznaj veličastno 
kraljestvo živali v vsem nje-
govem sijaju.« (Str. 1)

Dobra zamisel: odpreti 
muzej v knjigi in v njem raz-
staviti celotno živalstvo. Rek-
li boste: ta ja pa malo otročja. 
Saj je, ta knjiga-muzej je na-
rejena predvsem za otroke, a 
tudi odrasli jo lahko obišče-
mo in se v njej razgledamo. 

Da si obnovimo pozabljeno 
šolsko znanje zoologije. Še 
veste, kaj so nevretenčarji? 
Spužve, glavonožci, ožigal-
karji, krilate žuželke … Ja, vse 
to poznamo. Pa bi znali raz-
ložiti, kaj jim je skupno? »Te 
skupine živali ne povezujejo 
sorodne značilnosti, temveč 
tisto, česar nimajo – in to je 
hrbtenica, sestavljena iz vre-
tenc. Izraz vretenčarji izhaja 
iz latinske besede vertebra-
tus, ki pomeni vretenčast. Iz-
raz nevretenčarji torej pome-
ni 'brez vretenčaste hrbte-
nice'.« Kaj pomeni biti brez 
hrbtenice, pa dobro vemo. 
Mi, ki sodimo med primate 
– prvake živalstva …

Nove knjige (372)

Živalstvo v knjižnem muzeju

Živalstvo, napisala Jenny Broom, ilustrirala Katie 
Scott, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017, 96 strani, 
27,96 evra, www.emka.si

Alenka Bole Vrabec

Martenice, ki so dobile 
ime po mesecu marcu, spo-
minjajo na bolgarski obi-
čaj iz davnega 7. stoletja. 
Nanj se vežejo legende, ki 
so si tudi različne, a vse go-
vorijo o ustanovitvi Starega 
bolgarskega cesarstva. Od 
1. marca naprej, približno 
deset dni, si Bolgari pokla-
njajo rdeče-bele talismane, 
ki imajo obliko pomponov, 
trakov ali majhnih lutk. 
Bela barva pomeni dol-
go starost in bele lase, rde-
ča zrela jabolka in zdravje, 
tudi ljubezen. Ljudje nosi-
jo te talismane okoli leve-
ga zapestja, na levi strani 
obleke, suknjiča ali plašča, 
skratka na srčni strani. Na 
podeželju pa tudi v mestu 
jih obešajo na sadno drev-
je, da bo dobro obrodilo. 

Talismane shranijo, najka-
sneje do 1. aprila, ko zagle-
dajo prvo znamenje pomla-
di: cvet na drevesu, štorkljo 
ali lastovico. Vladar v stari 
bolgarski državi na ozem-
lju današnje Ukrajine, Kub-
rat, za nekatere kan, za dru-
ge knjaz, je leta 632 pod-
jarmil Avare in združil bol-
garska plemena in osnoval 
dinastijo Dulo. Kubrat Ka-
gan pomeni 'ustanovitelj-
ski kralj'. Menda je v mla-
dosti živel tudi na bizantin-
skem dvoru, kjer je bil dele-
žen izobrazbe in bil krščen, 
kar dokazujeta dva prstana, 
ki so ju 1912 našli ukrajin-
ski kmetje v tako imenova-
nem Pereščepinskem zak-
ladu, očitno Kubratovem 
grobu, v katerem je bilo 25 
kg zlatih in 50 kg srebrnih 
predmetov. Na prstanih je 
bil napis 'patrikij Kubrat'. 
Večina predmetov iz zak-
lada je v peterburškem Ere-
mitažu. Kubrat je imel pet 
sinov in hčerko Houbo. Vsi 
so iskali svoboden prostor 
za novo kraljestvo, ko jih 
je podjarmil kazarski kan 
Ašiba. Legenda pravi, da je 
najmlajši izmed sinov, As-
paruh (*okoli 641, +oko-
li 701/2), poslal Houbi so-
kola z zlatim trakom okoli 
gležnja, kakor je bilo dogo-
vorjeno in je pomenilo, da 
je našel svobodno ozem-
lje za novo domovino. Ho-
uba in njen brat Bajan sta 
se podala na beg, in ko sta 
iskala, kje bi lahko preč-
kala Donavo, so ju zaloti-
li kazarski ogleduhi. Ho-
uba je sokolu brž zavezala 

okoli noge bel trak, ki ga je 
oškropila kri, ko je Bajana 
zadela sovražna puščica. S 
skrajnimi napori sta preč-
kala Donavo in se pridru-
žila Asparuhu. Asparuh je 
z vojsko 30.000–50.000 
mož in spremstva odrinil 
proti delti Donave, morda 
celo na izginuli otok Peu-
ce. Bizanstinski cesar Kon-
stantin IV. je z dobro oboro-
ženo vojsko leta 680 odšel 
nad Bolgare in bil prema-
gan. Leta 681 je priznal As-
paruhovo vladavino in tako 
to leto velja za ustanovitev 
bolgarske države. Ker se 
mešata v martenicah zgo-
dovina in bajka, sem izbra-
la pravljično juho. 

Juha Sneguljčica

(Strežejo jo vse leto kot 
juho ali predjed. Orehe do-
damo po okusu.) 

Za 4 osebe potrebujemo:  
2 večji kumari, pol kg gostega 
grškega jogurta, 50 g oreho-
vih jedrc, 50 g zmletih orehov, 
4 stroke česna, 4 žlice oljčnega 
olja, sol in poper, šopek koprca

Jogurt damo v zelo gosto 
cedilo ali v prepustno krpo, 
da tekočina počasi odteka 
4–5 ur. Kumari olupimo, ju 
očistimo peščičevja in nari-
bamo. Česen stremo s soljo, 
koprc sesekljamo. Jogurt 
umešamo, dodamo kuma-
re, česen, koprc, sol in poper 
ter zmlete orehe. Ko je sola-
ta nared, jo pretresemo v pri-
merno posodo in okrasimo z 
orehovimi jedrci.

Pa dober tek! 

Martenice

mizica, 
pogrni se

Kot se spodobi za kmetijo Pr' Jurju v Spodnjih Bitnjah, najbolj znani po ponudbi tisočerih 
ličnih okrasnih buč vseh velikosti, barv in oblik, so gospodarju kmetije Franciju Vilfanu ob 
veselem praznovanju okrogle obletnice, abrahama, postavili veličasten mlaj, ki ne pušča 
nobenega dvoma, kje je doma najlepša buča na Gorenjskem. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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Alenka Brun

P
rejšnji teden je na 
velika platna pri-
šel težko pričakova-
ni zaključek zgod-
be o mutantu Wol-

verinu, film iz znane franšize 
Možje X. Hugh Jackman, ki 
je Wolverina upodabljal sku-
paj sedemnajst let, se je z zad-
njim filmskim spektaklom z 
naslovom Logan: Wolverine 
od vseh oboževalcev tako pos-
lovil. Pravijo, da v velikem, 
zelo zrelem in dovršenem slo-
gu. In dejansko film navdušu-
je, bi pa lahko rekli, da so (ozi-
roma smo) mogoče ljubitelji 
franšize pričakovali bolj dina-
mično zgodbo z več znanstve-
ne fantastike, značilne za pre-
tekle filme. Ščepec drame pa 
je ravno pravšnji. Logan je v 
bistvu dobra podlaga za nas-
lednja nadaljevanja zgod-
be sedaj še mladih mutantov 
nove generacije. 

Film je v kinu na rednem 
programu od 2. marca. 

Moški večer pa je na pre-
miero v kranjski Cineplexx 

privabil nekaj znanih žen-
skih obrazov domače sce-
ne in vzbudil pričakovanja 
pri predstavnikih moškega 
spola. Tako smo srečali Fili-
pa Kržišnika in Blaža Slaniča 
iz F&B Acrobatics, stand up 

komika Klemena Bučana in 
Mikija Bubulja, fotografa Ale-
ša Bravničarja, raperja Trka-
ja, radijskega voditelja Kle-
mena Bunderlo in njegove-
ga brata Matica, igralca Alja-
ža Tepino, hokejista Aleša 

Mušiča, za trenutek pa smo 
uzrli tudi deskarja na snegu 
Žana Koširja. 

Ženske pa bodo s svojim 
večerom in izbranim filmom 
prišle na svoj račun sredi mar-
ca, kar je ravno pravšnja ume-
stitev med praznik žena in 
mater. Ladies night oziroma 
ženski večer se obeta 16. mar-
ca ob 20. uri, kranjski Cine-
plexx pa vabi na film, brezča-
sno Disneyjevo zgodbo Lepo-
tica in zver v novi preobleki in 
v 3D-tehnologiji. V vlogi zna-
menite lepotice Belle bo nas-
topila Emma Watson, ki se je 
spominjamo predvsem iz fil-
mov o Harryju Potterju, vlogo 
Zveri pa so zaupali Danu Ste-
vensu. Animirana Disneyjeva 
klasika bo tako zaživela v igra-
ni verziji. Seveda pa večer ne 
bo minil brez drobnih prese-
nečenj in srečnih izžrebank. 

MUTANT, LEPOTICA IN ZVER
Wolverine se je poslovil, a lahko se zgodi, da bo njegovo filmsko zgodbo nadaljevala mlajša generacija 
mutantov z njegovo hčerko na čelu. Na velika platna pa prihaja še film Lepotica in zver, kjer bomo 
v glavni ženski vlogi lahko spremljali Emmo Watson, ki je zaslovela z vlogo simpatične in bistre 
Hermione v Harryju Potterju.

Razposajeni navdušenci, ki jih je zanimal zaključek zgodbe o Wolverinu na velikih platnih: 
Filip Kržišnik in Blaž Slanič, Aleš Bravničar, Klemen Bunderla, Klemen Bučan in moderator 
uvodnega dogajanja pred filmom Uroš Bitenc. 

Film je zanimal tudi raperja 
Roka Terkaja, ki ga vsi 
poznamo kot Trkaja.

Seveda Klemen ne bi bil Bučan, če se ne bi odločil, da bi 
se slikal s smrkcem. Priljubljena modra bitja se z novo 
dogodivščino na velika platna vračajo že čez slab mesec. 
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HUMOR, HOROSKOP

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
Ob nepravem trenutku         
Mož prosi ženo, naj skoči v bližnjo lekarno po zdravilo 
zoper bolečine, strašno ga namreč boli zob. Žena odhi-
ti, vendar je zelo dolgo ni nazaj. Nazadnje nekdo potr-
ka na vrata. Mož gre odpret z robcem na ustih. Zunaj je 
policist, ki vpraša:
»Ste vi gospod Novak?«
»Da,« odvrne mož skozi robec.
»Je Ančka Novak vaša žena?«
»Da.«
»Vaša žena je šla malo prej čez cesto, kjer jo je zbil avto, 
in sicer do smrti.«
»Madona!« zastoka mož skozi robec, »pa ravno danes, 
ko se ne morem smejati!«

V prvem razredu
Učiteljica otroke v prvem razredu sprašuje po stvareh in 
živalih, ki se končujejo na -tor in nekaj žrejo.
Mojca reče: »Aligator.«
Boris doda: »Predator.«
Janezek pa butne: »Vibrator.«
Učiteljica skoraj pade s stola. Ko le nekoliko zajame sapo, 
pravi: »Ja, težka beseda, vendar je ne morem upoštevati, 
ker vibrator nič ne žre.«
»Ne vem, učiteljica, naša mami ima enega pa pravi, da žre 
baterije kot zmešan!«

Čakanje
Na ločitveni razpravi se mama in oče prepirata za otroke, 
kdo naj dobi dva in kdo enega. 
Sodnik jima svetuje: »Naredita hitro še enega, pa si jih 
bosta lažje razdelila!«
»Gospod sodnik, če bi jaz čakala na svojega moža, še teh 
treh ne bi imela!«
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8 9 1 3 7 4 6 2 5
3 2 4 6 9 5 7 8 1
7 6 5 1 8 2 3 4 9
9 5 8 7 4 3 2 1 6
1 4 6 2 5 8 9 7 3
2 7 3 9 1 6 4 5 8
4 1 9 5 3 7 8 6 2
6 3 7 8 2 1 5 9 4
5 8 2 4 6 9 1 3 7
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1 7 4
9 3 2

8 9 5
6 8 1 9

7 4 6
1 6 7 8
4 1 3

8 9 7
2 7
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REŠITEV

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

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

Rešitev:
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Rešitev:
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135726894
987514632
642389571
368271945
759843126
421695783
574138269
896452317
213967458

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Čeprav boste imeli dobre namene, z rezultatom ne boste 
povsem zadovoljni. Nekateri ne bodo zmogli ali pa ne 
hoteli razumeti vaše situacije. Navkljub vsemu boste prešli 
od besed k dejanjem. Pri denarju vas čaka lepo presene-
čenje. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zaradi preobremenjenosti boste začasno izgubili nadzor 
nad situacijo. Nekaj časa boste zato stali na mrtvi točki in 
nič se vam ne bo dalo dopovedati. Šele novice ob koncu 
tedna vas bodo sprostile in spet bo vse v redu. Težave v 
hipu izginejo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Hrepeneli boste po ljubezni in zopet sem in tja naredili 
kakšno napako, ki pa se ji ne boste mogli izogniti. Učimo 
se sproti, če pa se tudi naučimo, je odvisno od marsičesa. 
Pogum velja, zato samo naprej in ne ozirajte se več nazaj.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Poravnali boste stare dolgove. Dober občutek vas bo 
motiviral na vseh področjih. Polni energije se boste poda-
li k novim zmagam. Poslovno boste več kot zadovoljni. V 
ljubezni boste sprva skeptični, a na koncu vas le premaga 
radovednost. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ker ste zadnje čase kar precej počivali in ste opravila prela-
gali, je čisto razumljivo, da boste morali pošteno zavihati 
rokave, če boste hoteli ujeti vse zamujeno. Ker ste včasih 
še preveč redoljubni, vam to ne bo povzročilo večjih težav.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Zadnje čase ste se počutili, kot da ste vsem odveč, in ste 
skušali biti neopazni. Iz različnih smeri boste deležni dob-
rih novic in zopet se boste počutili zaželeni, kar je prav, 
saj vas samota ubija. V ljubezni se pripravite na pogovor 
na štiri oči.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Kot po navadi boste tudi tokrat izdelali popolni načrt. A 
malo vseeno bodite pozorni. Lahko pride do nepričako-
vanega zapleta. Večje škode ne bo, le sam čas realizacije 
se vam bo prestavil. Dobili boste sporočilo in bili zelo 
presenečeni.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Tudi tokrat si boste zadali visoke cilje. Ustvarjalni navdih 
bo čez mejo, kar pa se tiče navdušenja, ni besed, ki bi to 
lahko opisale. Ob vsem tem se vam zna zgoditi, da boste 
pozabili na drago osebo. Vzemite si čas tudi za ljubezen.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Rezultat prejšnjega tedna bo izčrpanost – in četudi se 
boste sedaj ne še tako borili za uspešnost, vam ne more 
uspeti. Uspelo pa vam bo pri samo obvladanju in končno 
pridete do resnice. Zaupali boste šestemu čutu, ki vas 
vodi k cilju.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Tista odločitev, ki vam jo bo narekovalo srce, bo prava. A 
vseeno boste kar nekaj časa obstali na križišču, ne vedoč, 
kam. Poslovna odločitev se vam bo dobro obrestovala, 
tako da ne boste poplačani samo za naprej, ampak tudi 
za nazaj.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V tem tednu se vam obeta resnično nekaj lepega. Od 
notranje sreče, ki vas bo napolnila, boste dobili pogum. 
Naredili boste korak, ki si ga že dolgo časa želite, a niste 
imeli zaupanja vase. Zaradi denarja ni treba skrbeti.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Situacija, v kateri se boste znašli, bo pozitivna za vas, le 
reševala se ne bo tako hitro, kot si boste zamislili. Poglo-
biti se bo treba v bistvo in vsako stvar reševati posebej. V 
ljubezni se počutite izgubljeni, sami naredite korak naprej.
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NAGRADE: 
3-KRAT DVE VSTOPNICI ZA DORIJEV VEČER

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

NASTOPAJOČI:
Kvintet DORI z Izidorjem Pečovnikom - Dorijem, Zala Smolnikar, 

Učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur, Mojca Bedenik, Janja Brlec, 
Plesna skupina  Sončki – MOD Sožitje Mengeš, Tilen Artač

Predprodaja vstopnic (po 10 €): 
Medeni vrt Šenčur, Gostilna Kovač Visoko, 

Schank Bar Luže (gasilski dom)

DORIJEV  VEČER

petek, 17. 3. 2017, ob 19. uri
dvorana Doma krajanov Šenčur
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Shannen Doherty (45), nekdanja zvez-
dnica serije Beverly Hills, je pred nekaj 
dnevi zaključila zadnjo kemoterapijo in 
se prvič pojavila v javnosti, na dobrodel-
nem dogodku za pomoč psom v stiski. 
»Počutim se odlično in srečno, ker sem 

danes tukaj, ker lahko stojim ob Marcu, ker sem del te fun-
dacije in ker sem glas za vse tiste brez glasu,« je povedala 
igralka, ki so ji leta 2015 diagnosticirali raka na prsih, ki se 
je nato razširil na bezgavke.

Shannen se počuti bolje

Britanska pevka Adele (28) je priznala, da 
sta se z dolgoletnim partnerjem skrivaj 
poročila. »Skušam podoživeti občutke, 
ki so navdih za pesem Someone Like 
You. Občutki, ko si sveže zaljubljen, 
zasvojena sem z njimi. Pa vendar jih ne 

morem več podoživljati, saj sem poročena. Našla sem 
svojega dvojnika,« je oboževalcem med koncertom v 
Avstraliji priznala pevka.

Adele v zakonski zvezi

Pri šestinštiridesetih je umrl pevec in 
tekstopisec Tommy Page. Kot poroča-
jo tuji mediji, je storil samomor. Page 
je bil najbolj znan po hitu  I'll Be Your 
Everything iz devetdesetih let prejšnjega 
stoletja. Kasneje je postal vodja založbe, 

bil založnik revije Billboard in podpredsednik internetne-
ga radija Pandora. Leta 2011 je postal Billboardov založnik 
leta. Glasbenik je za seboj pustil tri otroke.

Poslovil se je Tommy Page

Chance the Rapper (23) je daroval milijon 
dolarjev od prodaje vstopnic za čikaško 
javno šolstvo ter povabil druge poslov-
neže k sodelovanju. Denar bodo name-
nili za programe umetnosti. Glasbenik, 
ki je letos prejel grammyja za najboljšega 

novega izvajalca, je nekoč sam obiskoval šolske klopi ene 
izmed čikaških šol.

Raper doniral milijon dolarjev

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

S
rbska narodna 
noša prikazuje 
bogato kulturno 
dediščino srbske-
ga naroda. Pred-

stavlja ljudsko umetnost, v 
katero sta vtkani dediščina 
preteklih rodov in želja po 
ohranitvi identitete. Skoz-
njo se odražajo tudi obmo-
čja, kjer so se noše izdelo-
vale in uporabljale, o čemer 
pričajo vtkani in izvezeni 
vzorci, uporabljene barve 
in materiali iz okolja, v kate-
rem so živeli. Za izdelavo so 
uporabljali naravne materi-
ale, kot so lan, volna, kono-
plja in usnje, ter različno 

okrasje, in če dodamo še 
okrasitev, potem je bila roč-
na spretnost izjemna. Pri-
dobljeno znanje so starejši 
prenašali na mlajše, šlo je iz 
roda v rod. Na način izdelave 
in uporabe noše pa so poleg 
geografskih okoliščin vpli-
vali tudi zgodovinski, druž-
beni in kulturni dejavniki. 

Fotografsko razstavo je 
pripravilo Kulturno druš-
tvo (KD) Brdo v sodelovan-
ju z območno izpostavo Jav-
nega sklada RS za kulturne 
dejavnosti dan pred folklor-
nim festivalom veteranov, 
torej v petek. Na ogled je bila 
le slaba dva dneva – do sobo-
tnih večernih ur, potem pa 
so jo selili v prostore druš-
tva, kjer si jo zamudniki 

lahko ogledate vse do konca 
meseca. 

Folklorni festival vetera-
nov je v soboto gostil oder 
Prešernovega gledališča v 
Kranju, glavni organizator 
KD Brdo pa se je s svojo sku-
pino iz Kranja predstavil kot 
zadnji s pesmimi in plesi 
iz Gruže. Najprej so nasto-
pili Srbi iz Zlatibora, Druš-
tvo za nego tradicije Vetera-
ni Zlatibora, ki so predstavili 
plese iz Mačve, sledil je nas-
top Folklorne skupine Sava 
iz Kranja z viniškim kolom, 
Makedonsko kulturno druš-
tvo Ilinden z Jesenic je pri-
kazalo splet plesov vzhod-
ne Makedonije, Kulturno 
umetniško društvo Kolo-
vit iz Gradiške se festivala 

udeležuje že od začetka in 
so tokrat predstavili plese iz 
Pčinje. Veterani Zlatibora so 
nastopili še s plesi iz Bosile-
grada, ljubljansko Kultur-
no-umetniško društvo Sev-
dah pa s spletom bošnjaških 
plesov in pesmi iz Bosne in 
Hercegovine. 

Prisotne je nagovoril tudi 
predsednik KD Brdo Mitar 
Vujinović, se zahvalil nasto-
pajočim, povedal, da Kolovit 
na kranjskem odru nastopa 
že tretjič in da se ob začetku 
aprila obeta podoben, a otro-
ški festival. V vlogah pove-
zovalcev dogajanja pa sta se 
dobro znašla Branka Krgo-
vić in Srđan Krgović, ki je v 
gorenjskem folklornem kos-
tumu deloval prepričljivo.

KÓLO SE VIJE ...
Prešernovo gledališče v Kranju je gostilo tretji mednarodni folklorni festival veteranov Kólo se vije … 
Dan prej pa so organizatorji povabili še na razstavo fotografij srbskih narodnih noš v Galerijo Bala.

Vodja območne izpostave JSKD Kranj Vladimir Brlek, 
direktorica Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček, 
predsednik KD Brdo Mitar Vujinović, Gregor Grašič iz JSKD 
OI Kranj ter Zlatomir Bodiroža, ustanovitelj KD Brdo ter 
njegov dolgoletni predsednik / Foto: Tina Dokl

Razstava je ponudila na ogled pestrost, raznolikost in 
ustvarjalnost ljudskega izročila, vtkanega v narodne noše, 
ki predstavljajo pomemben del etnične identitete naroda. 
Prišli so tudi fotografi Dario Jović, Veso Marjanović, Dušan 
Jovanović in Borut Prinčič. / Foto: Tina Dokl

Viniško kolo so odplesali člani FS Sava Kranj. / Foto: A. B. Kolovitovci se povabilu na festival vedno odzovejo. / Foto: A. B.

Povezovalca programa Srđan in Branka / Foto: A. B. S pesmimi in plesi so nas popeljali tudi v Gružo. / Foto: A. B.

Obe sta Kranjčanki in obe plešeta pri KD Brdo: 
medicinska sestra in mamica desetletnega sina 
Biljana Peternel ter Sanja Kličković, sicer študentka 
računalništva. / Foto: Tina Dokl



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

PIRAN – takoj vseljivo 3-SS, Ul. Svo-
bode 20 – center, neto površine 
65,90 m2, cena 140.000 EUR, tel.: 
041/259-101 17000787

KUPIM

STANOVANJE v Kranju, z vrtom, za-
želena tudi polovica hiše z vrtom, tel.: 
041/947-677 17000792

ODDAM

NEOPREMLJENO stanovanje v starej-
ši pritlični stavbi ribogojnice Besnica v 
velikosti cca 45 m2 in zunanji del stav-
be z vrtom, dvoriščem in pesjakom, 
tel.: 041/877-757 17000736

HIŠE
PRODAM

V CENTRU Podčetrtka prodam majhno 
obnovljeno sanjsko hiško, manjšo vin-
sko klet in garažo, na 5.000 m2 grad-
bene parcele. Do hiške na lepem griču 
vodi 100  m lastne asfaltne ceste, cena 
180.000 EUR, tel.: 041/619-568  
 17000816

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku, tel.: 
040/204-184 17000611

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO za glavno pošto v Kranju - Va-
ljavčeva ulica, tel.: 041/821-200  
 17000801

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A4 1.8 bencin, letnik 1995, v 
zelo dobrem stanju, registriran, tel.: 
040/680-494 
 17000884

PEUGEOT 307 karavan 1.6, ben-
cin, let. 2003, reg. 8/17, 200.000 
km, servisna knjiga, 1.450 EUR, tel.: 
040/285-748 
 17000877

VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI, od-
lično ohranjen, 1. lastnik, letnik 2011, 
tel.: 041/546-593 17000825

VOLKSWAGEN Polo classic, let. 
1996, registriran, vozen, tel.: 031/ 
372-504 17000850

29Gorenjski glas
petek, 10. marca 2017 MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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
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o.

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

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

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.

Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

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.

DRUGA VOZILA
PRODAM

PRIKOLICO Pongratz A, 750 kg, do-
bro ohranjena, tel.: 041/678-336 
 17000849

PRIKOLICO za osebni avto, domača 
izdelava, močna, cena 250 EUR, tel.: 
01/36-12-354, 031/731-152  
 17000836

MOTORNA KOLESA
PRODAM

YAMAHA XV 535 chopper, let. 1998, 
reg. do 22. 4. 2017, ohranjen, 
1.900 EUR, samo resni, prosim, tel.: 
031/520-004 
 17000806

APN 6 z dokumenti, tel.: 04/25-22-
576 17000808

KUPIM

RABLJEN moped flekser, tel.: 
031/691-671 17000847

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 NOVE letne gume Kumho dim. 
195/65 R 15, tel.: 041/900-586 
 17000803

MALO rabljene gume 185/60 R 14, M 
+ S, ter lepo ohranjeno vrtno kosilnico, 
tel.: 040/791-315  
 17000811

MALO vožene letne gume na platiščih, 
185 - 55 R 15, 4 kom., tel.: 031/768-
579 17000856

KUPIM

VOZILO, celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
tel.: 031/629-504  
 17000744

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVO in bukovo hlodovino, 6 
m3, tel.: 04/53-15-802 
 17000841

LATE, smrekove, fino obdelane, raznih 
debelin, dolžine 2–7 m, možna dosta-
va, tel.: 04/51-88-063, 041/446-510  
 17000846

ZRAČNO suhe češnjeve plohe, 30–
50, tel.: 040/830-453 
 17000878

KUPIM

BUKOVE goli, 10 m3, tel.: 031/850-
370 
 17000860

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

5 NOTRANJIH vrat, desna in leva, di-
menzije 75 x 200 in 85 x 200, nava-
dna ali s steklom, tel.: 030/640-123 
 17000796

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17000738

LESNE brikete in pelete za kurjavo, 
ugodno, tel.: 040/887-425 
 17000377

SUHA bukova drva, tel.: 041/848-
539 17000720

PODARIM

BUTARE za krušno peč, zaradi prosto-
ra, tel.: 041/820-487  
 17000869

STANOVANJSKA 
 OPREMA

POHIŠTVO
PRODAM

OBNOVLJENO, kotno sedežno, 2 x 3 
m, in nastavljiv fotelj s podnožnikom, 
pravo usnje, ugodno, tel.: 031/386-
513  
 17000870

OKROGLO raztegljivo mizo in 4 stole, 
cena 80 EUR, tel.: 041/740-955  
 17000882

POSTELJO 160 x 200, baterijski po-
končni sesalec, slike, tel.: 040/705-
145 
 17000885

RAZTEGLJIV kavč in trosed, zelo ugo-
dna cena, tel.: 031/221-194  
 17000889

SPALNICO, cena po dogovoru, tel.: 
041/284-784 17000865

USNJEN kavč, cena po dogovoru, 
ogled možen na Vojkovi 1, Lesce, tel.: 
04/53-18-476, 041/407-707  
 17000868

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

NOV, kombiniran kuhalnik in pekač za 
celo družino, kuhano v 1 uri, 65 EUR, 
tel.: 04/25-22-876, 040/312-887  
 17000839

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

NOVO plinsko peč DeLonghi skupaj s 
polno plinsko jeklenko, tel.: 041/683-
233  
 17000821

ŠVEDSKO litoželezno peč na trda gori-
va in žensko kolo, tel.: 031/314-148  
 17000864

VRTNA OPREMA
PRODAM

45 T/M vrtne ograje Imont, križne 
lamele, stebrički višine 80 cm, tel.: 
041/616-222 
 17000815

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

OHRANJENO ribiško opremo, palice 
različnih vel. in različne navijalne role z 
laksom. Posamezni deli 30–50 EUR, 
tel.: 041/872-031 
 
 17000871

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 17000742

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE – strogi unikati, Križev 
pot, 15 postaj, cena – dogovor, Duhov-
ni utrip 6. 4. 15, tel.: 040/567-544  
 17000786

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 17000867

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

GORENJSKO  narodno nošo, 
žensko, kompet, velikost 42–44, tel.: 
041/231-965 
 17000843

KAVBOJKE, škornje št. 39 in klobuk, 
oboje usnje, tel.: 040/818-435  
 17000874

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljico z jogijem 70 x 
140 cm, Lip Poljčane, barva bukev, 
tel.: 031/346-930 
 17000814

OTROŠKO sobo; posteljica z jogijem 
120 x 60, previjalna miza, samostojna 
omara z drsnimi vrati, tel.: 041/693-
920 
 17000887

OVČJO kožo za otroški voziček, tel.: 
031/346-930 
 17000886

ZLOŽLJIV športni voziček, kolo Miki 
miška, 2–4 let, jahača za avto, nahrb-
tnik, tel.: 040/389-518 17000879

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI električni skuter vozi-
ček, primeren za starejše, v garanciji, 
ugodno prodam, lahko dostavim, tel.: 
041/517-900 17000819

INVALIDSKI voziček, počivalnik, mo-
žna dogradnja, in plenice Tena slip, 
tel.: 031/855-642 
 17000888

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

LEPE oleandre, rdeče in bele, tel.: 
04/25-51-487, 041/540-617 17000861

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

2-BRAZDNI obračalni plug in snežno 
desko za pluženje, tel.: 068/138-796 
 17000842

BALIRKO Krone, combi pack, razme-
talec silaže Reck, škropilnico Agrome-
hanika, 440 lit., in traktor Stayr 430, 
tel.: 041/623-449 17000384

CEPILEC na sveder in trosilec ume-
tnega gnoja Creina, 500 kg, tel.: 
041/287-901 
 17000802

CIKRULAR z mizo in koritom za žaga-
nje drv, tel.: 031/812-210  
 17000834

GOZDARSKO zajlo, valjano, in traktor-
ske pnevmarike različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966 17000794

NAKLADALKO Sip, hribovsko, tel.: 
041/620-824 17000833

TRAKTOR TV 523, cena 1.800 EUR, 
in cisterno PVC, 1.500 litrov, cena 70 
EUR, tel.: 041/230-431  
 17000827

TRATKTOR IMT Delux 533, uporab-
ljen na manjši kmetiji, 1. lastnik, tel.: 
04/57-29-220, 040/345-275 
 17000809

TROSILEC hlevskega gnoja in cisterno 
za gnojevko, tel.: 041/874-915  
 17000790

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah vam  v 
mesecu marcu nudimo ugodno: aku-
mulatorje 12 V 75 ah, 12 V 100 ah, 12 
V 150 Ah, olja INA, Olma, Fam. Agro-
izbira Kranj, d.o.o., Smledniška c. 17, 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 17000766

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: hidravlični volani, rezervni deli 
za obnovo motorjev, gume, obračalni 
sistemi Sip, nož za vrtavkaste brane. 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška c. 
17, Kranj, tel.: 04/23-24-802  
 17000767

VITEL, 5 ton, Jagodic, 70 m jeklene 
vrvi, tel.: 041/812-096 17000829

KUPIM

TRAKTOR, kiperprikolico in kosilnico 
BCS, lahko v okvari, tel.: 031/500-
933 
 17000725

PRIDELKI
PRODAM

BALE, prve in druge košnje, tel.: 
041/265-075, 040/415-704 
 17000875

FIŽOL češnjevec v zrnju, tel.: 
041/851-096 17000820

JEDILNI krompir belarosa, tel.: 
040/830-453 17000876

KORUZO, ječmen in tritikalo v zrnju, 
tel.: 031/280-049 
 17000844

KROMPIR za krmo, ročno pobran, 
ugodno, tel.: 031/224-023 
 17000852

PIRINO moko in oluščeno piro ali ne-
oluščeno, ekološka pridelava, tel.: 
051/857-487 17000863

SEMENSKI krompir – kifeljčar, tel.: 
04/25-91-294 17000830

SENO v kockah, dobre kakovosti in 
puhalnik Tajfun, tel.: 041/516-692 
 17000872

VEČ vrst krompirja za saditev, tel.: 
051/637-899 17000822

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BREJI kravi LS in yersy, 9 let in 5 let 
stari, pašni, tel.: 041/536-878  
 17000810

3 LETA starega plemenskega ovna, 
Črnivec 18d, tel.: 030/676-435 
 17000826

BIKCA simentalca, težkega 180 kg, 
tel.: 041/353-708 17000800

BIKCE, težke od 200 do 400 kg, tel.: 
041/620-824 17000832

BREJO kravo LS, staro 6 let, cena 900 
EUR, tel.: 031/685-910  
 17000851

ČB bikce, tel.: 041/331-887 17000791

ČB bikca, starega 1 teden, tel.: 
031/617-833 
 17000793

ČB teličko, staro 20 dni, in 2 kra-
vi simentalki, breji 8 mesecev, tel.: 
040/235-738 17000848

ČB bikca, starega 2 tedna, tel.: 
070/321-518 17000854

JAGNETA JS pasme za rejo ali zakol, 
tel.: 040/539-023  
 17000813

JARKICE. rjave in črne. bodo na voljo 
po 23. marcu. Zbiram naročila, tel.: 
041/820-594 
 17000804

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave 
in bele barve, pred nesnostjo, in kg 
piščanci, pripeljemo na dom, tel.: 
041/710-113 17000734

KUNCE, francoski srebrec za nadaljnjo 
rejo, in seno v kockah, tel.: 041/839-
958  
 17000859

LAŽJI trosilec hlevskega gnoja, lito-
železno peč Buderus, 40 kw, ugo-
dno in 10 m3 suhih bukovih drv, tel.: 
051/313-732 17000788

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

ORJAŠKI lisec, samec, primeren za 
parjenje, tel.: 041/724-123 
 17000853

PIŠČANCE, bele, za nadaljno rejo in 
nesnice, rjave in grahaste, možna do-
stava, tel.: 040/715-861 
 17000823

POLOVICO mesa teleta, tel.: 04/59-
61-069, 040/613-705 
 17000807

PRAŠIČE, težke 25 in 65 kg, in suha 
hrastova drva z dostavo, tel.: 041/378-
937 17000724

PRAŠIČE in stare svinje za zakol, mo-
žna dostava, tel.: 041/760-789  
 17000857

TELICO ČB, staro 15 mesecev, in 
telico ČB, staro 13 mesecev, tel.: 
040/830-043 17000837

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 030/925-915 
 17000858

TELICO, težko 200 kg, tel.: 040/206-
003 17000795

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/655-969 
 17000812

ZAJCE za pleme ali zakol, tel.: 04/25-
91-444  
 17000866

KUPIM

BIKCA, do 300 kg težkega, in pajka 
Sip, tel.: 031/604-918 
 17000828

BIKCA simentalca, starega do 14 dni, 
tel.: 070/736-873  
 17000862

OSTALO
PRODAM

3 BETONSKE stebre za kozolec, tel.: 
051/254-555  
 17000881

SENO, refuza, tel.: 031/485-450  
 17000855

SENO v balah, tel.: 040/842-844  
 17000873

SILAŽNE bale, tretja košnja, in molzni 
stroj Sezer, letnik 2012, tel.: 031/343-
177 17000805

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEM odgovorno dekle za strežbo 
pijač.  Obvezen lasten prevoz. Marje-
ta Žanko, s.p., Hrastje 52, Kranj, tel.: 
040/244-335  
 17000798

IŠČEM dekle za delo v strežbi v baru 
Jordan, Boštjan Rep, s.p., Žiganja vas 
52b, Tržič, tel.: 070/741-166  
 17000743

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja z 
delovnimi izkušnjami in pomočnika ku-
harja (M/Ž), za nedoločen čas. Prijave 
z življenjepisom: pension.zaplata@siol.
net. Preša, d.o.o., Slov. c. 51, Cerklje, 
tel.: 031/637-088  
 17000817

IŠČEM

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

IŠČEM DELO – priznani duo vam na 
zabavi ali obletnici pričara glasbeno 
vzdušje, tel.: 031/325-654 
 17000883

IŠČEM DELO – voznik kat. C in E, s 
kodo 95 in zdrav. spričevalom, z izkuš-
njami, Gorenjska, tel.: 040/389-518  
 17000880

IŠČEM DELO – obrezovanje nizkega 
drevja, tel.: 031/302-411 17000818

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  
 17000739

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje 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  
 17000735

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17000755

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

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 17000741

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  
 17000740
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ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage žene, mami, 
babice, hčerke, sestre, tete in tašče 

Anice Bolka 
roj. Šumi z Milj

Preprosta beseda HVALA prihaja iz naših src in je namenjena 
vsem vam, ki ste skupaj z našo drago Anico hodili skozi življenje, jo 
imeli radi in ste jo pospremili k njenemu prezgodnjemu počitku. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane 
svete maše. Posebej izrekamo zahvalo dr. Mateji Lopuh, pogrebni 
službi Navček in vsem imenovanim ter neimenovanim, ki ste jo 
spoštovali in jo imeli radi. 

Mož Jože ter hčerki Vlasta in Vesna z družinama

Tako kot reka 
v daljavo se zgubi, 
odšla si tiho, brez slovesa. 
Za seboj pustila si spomin 
na naša skupna, srečna leta. 
Le srce in duša vesta,
kako boli, ko več te ni …

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega moža, očeta, starega očeta, brata in strica

Franca Kožuha
iz Podlubnika 63 v Škofji Loki

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje in besede tolažbe, podarjene sve
če, cvetje in darovane maše. Hvala duhovnikoma g. Alojzu Snoju 
in g. Franciju Aliču za darovano sveto mašo in pogrebni obred ter 
pevcem za lepo petje. Zahvala gre tudi osebju Nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma Škofja Loka ter delavcem podjetja 
Akris. Še enkrat hvala vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu smo se mnogo prezgodaj poslovili od naše ljube mamice, mame,  
hčerke, sestre, snahe, tašče, nečakinje ...

Darje Eržen
1958–2017, Zg. Jezersko 87d

HVALA vsem za vaše tolažilne besede, stiske rok, objeme, molitve, zapete pesmi, 
podarjene sveče, cvetje ... Posebna zahvala Gorski reševalni službi Jezersko in 

planinskemu društvu, ko ste nam prvi stali ob strani ob težkih trenutkih. Posebej 
izrekamo hvaležnost gospodu župniku Janezu Hamu za opravljene pogrebne molitve ter 
sv. mašo. Zahvala tudi podjetju Navček. Iskrena hvala vsem, ki ste našo Darjo pospremili 

na njeni zadnji zemeljski poti in jo boste ohranili v lepem in trajnem spominu. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni domači
Jezersko, 2. marca 2017

Ko se v sekundi ustavi čas 
in glas za vedno onemi. 
V naših srcih boš ostala
za vedno z najlepšimi spomini.

ZAHVALA

V 69. letu nas je zapustil dragi oče, stari oče, brat in stric

Mirko Derling
p. d. Žirovnikov ata s Prebačevega

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in za svete 
maše. Hvala sodelavcem iz Metalform Retnje in VDC Šenčur. 
Iskrena hvala medicinskemu osebju v UKC Ljubljana, Hemato
loškemu oddelku in intenzivni interni medicini za zdravljenje. 
Hvala gospodu župniku Urbanu Kokalju za lepo opravljen po
grebni obred, pogrebni službi Navček, pevcem in gospe Žugec. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi domači
Prebačevo, Drulovka, Kranj

Pošle so ti moči,
zaprl si oči,
zdaj spokojno spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA

V 71. letu nas je zapustil naš dragi

Rudi Komurka
iz Šenčurja

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu 
počitku, še zlasti praporščakom s strani PGD Šenčur in društva 
Godlarji. Posebna zahvala gre bratu Branetu in Liljani za vso po
moč in podporo v zadnjih mesecih njegovega življenja. Najlepša 
hvala pa tudi vsem, ki ste ga v času njegove bolezni obiskovali in 
mu namenili spodbudne besede. 

Žalujoči: žena Milka, sinovi Simon, Toni in Primož z družino  
ter brat in sestri

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le nekje daleč, daleč je ...

ZAHVALA

Ob prezgodnji in boleči izgubi naše drage mami, hčerke in sestre

Heli Ficko
iz Seničnega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav
cem, prijateljem in znancem za neizmerno podporo, darovano 
cvetje, darove in sveče. Iskrena hvala tudi Pogrebni službi Ko
munale Tržič, g. župniku Ivu Kožuhu, pevcem in trobentaču za 
čutno zadnje slovo. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in ki ste jo imeli radi.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

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

ZAHVALA

Ob slovesu od naše drage mame

Brigite Avsenik
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in znancem za izrečena 
sožalja, za podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu 
župniku Matjažu Ambrožiču za lepo opravljen obred, gospodu Rajku Mikoliču in podjetju 

Akris za organizacijo pogreba ter sodelujočim pri zadnjem slovesu: Občini Radovljica, 
županu Cirilu Globočniku, Petru Kolmanu, TD Begunje, KS Begunje, PGD Begunje, 
Nataliji in Maši Cilenšek, Mateji Sitar, Petru Arku, Janezu Benku, Mitju Marovšku, 

pevcem Zupan, celotnemu kolektivu Avsenik pod vodstvom Nataše Farkaš in članom 
ansambla Saša Avsenika.

Družina Avsenik 

ZAHVALA

Ivana Božnar
1933–2017
iz Kremenka

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, stiske rok, darovano cvetje, sveče 
in maše. Iskrena hvala osebju ZD Gorenja vas, še posebej osebni 
zdravnici Nadji Šubic. Zahvaljujemo se župniku Jožetu Stržaju 
za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem ter pogrebni službi 
Hipnos. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žaljujoči vsi njeni

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

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

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

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17000737

IŠČEM

IŠČEM osebo, ki bi mi prekopala vrt, 
cca 50 m2 v Kranju, tel.: 051/606-
211 17000799

IŠČEM gospo za pomoč starejše ose-
be na domu na Hujah v Kranju, tel.: 
041/722-615, Roman 17000824

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 17000831

RAZNO
SMO mlada družina, ki bi se preselila 
k starejši osebi na dom (Ljubljana - 
okolica)  in za njo skrbeli. Možnost po-
godbe o dosmrtnem preživljanju, tel.: 
031/264-279 17000797

PRODAM

80-LITRSKI kotel za žganjekuho, tel.: 
051/242-592 17000845

AVTOBOKS za psa in pletene stekle-
nice, 25, 15, 5 in 3-litrske, po zmerni 
ceni, tel.: 04/23-32-347, 041/564-
366 17000838

REGISTRIRANO prikolico, potrebno 
manjšega popravila in orbitrek, tel.: 
031/254-639 17000835

IŠČEM

KLAPA Mali grad išče pevca, 2 bas, 
poznavanje not, veselje do klapskega 
petja, resnost, tel.: 051/350-220 
 17000840
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in tašče

Vere Thaler
iz Ljubljane

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se za izrečena 
sožalja ter podarjeno cvetje, sveče, darovane maše in donacije. Posebno zahvalo izrekamo 
patronažni sestri gospe Tanji, gospe Andreji iz Slovenskega društva hospic, negovalkam 

Zavoda za oskrbo na domu, g. Bernardu za tople poslovilne besede in g. župniku Dolinšku. 

Žalujoči vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, tašča in teta

Marija Zelnik
p. d. Mrzvova Mari iz Predoselj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in svete maše. Hva
la gospodu župniku, pogrebni službi Navček ter pevcem. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni.

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila naša mama

Frančiška Markun st.
p. d. Štefetova Francka st. iz Babnega Vrta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in maše. 
Posebna zahvala tudi osebju Doma Taber iz Cerkelj. Hvala g. žup
nikoma Branku in Blažu za lep pogrebni obred. Hvala tudi Jane
zu Dolinarju za poslovilne besede. Hvala pogrebni službi Navček, 
pevcem in vsem neimenovanim. Najlepša hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 83. letu življenja se je tiho poslovil naš dragi mož, oče, dedek, 
pradedek in stric

Vincenc Hobič
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, 
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Zahvala gre Oddelku intenzivne nege Bolnišni
ce Jesenice, dr. Andolšku. Posebna zahvala gre vsem zaposlenim 
podjetja Hobotnica, DU Stražišče  Bitnje, g. župniku Bojanu 
Likarju, trobentaču in pogrebni službi Komunala Kranj. Iskrena 
hvala vsem, ki sta ga pospremili na njegovi zadnji poti.  

Žalujoči vsi njegovi
Stražišče, 26. februarja 2017

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

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu smo se mnogo prezgodaj poslovili od naše  
drage mame 

Stanke Ovin
roj. Gros iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane svete 
maše. Hvala tudi pevcem, gospodu župniku Bojanu Likarju in 
Pavletu Juhantu ter pogrebni službi Navček. Hvala vsem imeno
vanim in neimenovanim, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 

Mož Bine, mama Romana in hči Darja z družino

Vsi, ki jih imamo radi,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.
So in tu ostanejo!

V SPOMIN

Tjaši Kastelic
(1992–2008)

iz Čirč pri Kranju

Minilo je deveto leto, odkar si odšla v nebesa med angelčke. Zelo te pogrešamo.
Za vsako svečko, za vsak cvet in lepo misel ob njenem grobu iskrena hvala.

Mami, ati in vsi njeni
Čirče, 12. marca 2017

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in vprašala, kje si ti.
Sedla bo na rosna tla
in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

V 90. letu se je za vedno poslovila naša draga mama, stara mama, sestra, teta

Stanislava Mesec
iz Žabnice 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, pomoč, darovano cvetje in sveče ter mašne namene. Zahvala patronažnim 

sestram in negovalkam Pomoči na domu za dolgoletno nego. Hvala pogrebni službi 
Navček in gospodu župniku Simonu Fortuni za lepo opravljen pogrebni obred. Najlepša 

hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
Žabnica, marec 2017

ZAHVALA

V 90. letu  življenja se je od nas poslovila draga mama, stara mama,  
prababica, teta in tašča

Ana Berčič
roj. Kozelj iz Zg. Bitenj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
sveče in darove za sv. maše. Zahvaljujemo se tudi osebju Nevrološke klinike v Ljubljani. 

Posebna zahvala g. župniku Bojanu Likarju, pogrebnima službama Navček in Komunala 
Kranj, pevcem in trobentaču. Vsem, ki ste našo mamo poznali, imeli radi, jo spoštovali  

ter pospremili na zadnjo pot, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 77. letu se je poslovil naš dragi

Janez Mrak
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sose
dom Rešek in Potisk ter znancem za izrečena sožalja, stisk rok, 
darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gre zdravnikom in 
oseb ju UKC Ljubljana, Klinični oddelek za abdominalno kirurgi
jo. Hvala kolektivu ASP Jesenice. Hvala gospodu župniku Jožetu 
Stržaju za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Hipnos 
in vsem neimenovanim, ki ste se od njega poslovili v tako velikem 
številu in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v naših srcih 
boš vedno ostal. 

V SPOMIN 

Pavli Režonja
Iskrena hvala za vsako prižgano svečko vsem, ki skupaj z nami 
ohranjate spomin na našo nepozabno mami.
 

Zgoša, Mojstrana, 6. marca 2017

Minila so dolga leta tri,
odkar te, ljuba mami, več ni.
Ugasnil je ogenj v domačem ognjišču,
zdaj lučka ti sveti na našem dvorišču.

Na vrtu še danes roža cveti,
cvet, ki si ga posadila ti.
Z ljubeznijo stkala si vez,
vez, ki nas veže za vedno.
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Anketa

Nejc Poberaj, Medvode:

»Ta tema me zanima. Imel 
sem tudi priložnost poskusi-
ti, kako se obrezuje. Mislim, 
da mi je kar šlo. To je bilo 
zame prvič. Vidim, da ni eno-
stavno in da je treba veliko 
vedeti in tudi delati.«

Mirjam Kopše, Ljubljana:

»Znam obrezovati mlado in 
staro drevje, znam cepiti. Ne 
zdi se mi težko. Seveda je tre-
ba imeti znanje, pravijo pa, 
da se moraš tudi z drevjem 
pogovarjati in ti samo pove, 
kje in koliko obrezati.«

Andrej Flajnik, Ljubljana:

»Pripeljal sem otroke, ki obi-
skujejo čebelarski krožek na 
OŠ Medvode. Takšna preda-
vanja so koristna, je treba ob-
navljati znanje. Vedno se kaj 
novega naučim. Doma imam 
drevje in ga obrezujem.«

Matjaž Jerala, Podreča:

»Na tečajih obrezovanja, ki 
jih organiziramo, smo se v 
teh letih veliko naučili. Vsa-
ko leto se pojavi kakšno novo 
vprašanje, na katerega dobiš 
odgovor strokovnjaka. Vsako 
znanje je treba nadgrajevati.«

Maja Bertoncelj

Prišel je čas obrezovanja 
sadnih dreves. V torek je v 
organizaciji Društva Sorško 
polje v sadovnjaku pri OŠ 
Medvode Slavko Turšič pri-
kazal obrezovanje mladih 
sadnih dreves, kako cepimo 
... Obisk je bil dober, prišli 
so tudi učenci čebelarskega 
krožka OŠ Medvode.

Obrezovanje 
sadnih dreves 

Gaj Brdnik, Medvode:

»Je kar zanimivo. Nikoli še 
nisem obrezoval drevja. Na 
izobraževanju na to temo 
sem danes prvič. Morda pa 
mi bo kdaj koristilo, bomo 
videli. Doma imamo vrt, sad-
nega drevja pa ne.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta 
oblačnost, popoldne bodo možne posamezne manjše plohe. 
Pihal bo okrepljen severnik. Jutri bo precej jasno, v nedeljo pa 
zmerno in občasno pretežno oblačno.

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

Maja Bertoncelj

Hraše – Akcija Pomagajmo 
žabicam v Hrašah je najbolj 
prepoznavna tovrstna akcija 
v Sloveniji, s katero so v Dru-
štvu Žverca začeli leta 2008. 

Hraše pri Smledniku so 
po ocenah strokovnjakov na-
mreč ena najbolj črnih točk, 
kar se tiče prehajanja dvoži-
vk čez cesto. Leta 2010 so v 
društvu tam prvič postavi-
li zaščitne ograje, ki dvoži-
vkam preprečijo dostop do 

ceste. Prostovoljci jih tako 
pobirajo ob ograjah in pre-
nesejo čez cesto. Z letošnjo 
akcijo so začeli konec febru-
arja in v tem času čez cesto 
prenesli že več kot 2200 dvo-
živk, od tega kar 1500 v sobo-
to. V naslednjih dneh je bila 
številka precej manjša. Oči-
tno jih je ustavilo vetrovno 
in hladnejše vreme. Največ 
dvoživk je ob toplem in de-
ževnem vremenu, najmanj 
pa ob suhih in hladnejših ve-
čerih. Da je res tako, smo se 
lahko prepričali v sredo zve-
čer, ko je bilo dvoživk zelo 

malo, zato tudi ni bilo pot-
rebnih veliko prostovoljcev. 
Z lučko je žabice ob zaščitni 
ograji vztrajno iskal Urban 
Štrukelj iz Žlebov, ki mu je 
pri tem pomagala mami Ta-
nja. »Sodelavka je omenila, 
da sta s sinom prejšnji teden 
pomagala žabicam in da je 
bilo super. Ker sva bila rav-
no na poti iz Vodic, sva se 
ustavila, a žal nisva izbra-
la pravega dne. Nekaj žabic 
sva vseeno našla in jih pre-
nesla čez cesto. S seboj ima-

va pripomočke: manjše ve-
dro pa tudi kokosovo lupini-
co, s katero je Urban žabico 
dal v vedro. Prve si še ni upal 
prijeti z rokami, naslednje 
pa že, a z rokavicami,« je po-
vedala Tanja Štrukelj in po-
hvalila, da poteka takšna ak-
cija, s katero pomagajo ži-
valim. Prostovoljci se nanjo 
odzovejo in še zlasti za ot-
roke je to lepa izkušnja. Ur-
ban je bil navdušen ob vsa-
ki žabici, ki jo je našel. Skrb-
no jo je prenesel čez cesto in 
jo opazoval. Akcije se je letos 
udeležil prvič in glede na to, 

s kakšnim veseljem je iskal 
dvoživke, gotovo ne zadnjič.

V društvu Žverca sicer 
pravijo, da več dvoživk znova 
pričakujejo v primeru dežja 

in nekoliko toplejših veče-
rov. Vse aktualne informa-
cije redno objavljajo tudi na 
spletni strani in na družbe-
nem omrežju. 

Žabicam pomagajo čez cesto
V letošnji akciji Pomagajmo žabicam v Hrašah so prostovoljci čez cesto prenesli že več kot 2200 
dvoživk. Največ jih je ob toplem in deževnem vremenu in takrat potrebujejo tudi največ prostovoljcev.

Urban Štrukelj se je akcije letos udeležil prvič in bil 
navdušen, da je lahko pomagal žabicam.

Čez cesto žabicam na Gorenjskem lahko pomagate 
v Hrašah, na Bobovku, pod Joštom ali v Šinkovem 
Turnu pri Vodicah.

Kamnik – Javni sklad za kulturne dejavnosti – Območna iz-
postava Kamnik v nedeljo, 12. marca, ob 17. uri v Domu kulture 
Kamnik organizira srečanje folklornih, pevskih in godčevskih 
skupin manjšinskih etničnih skupnosti Gorenjske z naslovom 
Vrtikolo in rožmarin. Vstop je prost, število sedežev je omejeno.

Srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih 
skupnosti Gorenjske

Žiri – Proizvajalec lesenih oken iz Žirov M Sora je postal na-
cionalni zmagovalec v prestižnem tekmovanju za Evropsko 
poslovno nagrado, ki jo od leta 2007 podeljujejo za poslovno 
prodornost in etiko v evropski poslovni skupnosti. Na letošnji 
razpis za Evropsko poslovno nagrado se je po besedah Aleša 
Ugovška iz M Sore prijavilo prek 33 tisoč podjetij, med katerimi 
je neodvisna komisija najprej izbrala 636 nacionalnih zmago-
valcev v desetih različnih kategorijah. Njihovo podjetje je bilo 
izbrano za nacionalnega zmagovalca v kategoriji okoljska in 
trajnostna naravnanost in se tako uvrstilo v prvi krog javnega 
glasovanja, ki je potekalo med 9. januarjem in 1. marcem. M 
Sora je prejela najvišje število glasov med slovenskimi podjetji 
in tako pridobila naziv nacionalni zmagovalec, s čimer so se 
uvrstili tudi v sklepni del tekmovanja, kar pomeni, da se skupaj 
s 34 drugimi nacionalnimi zmagovalci potegujejo za naziv 
evropskega zmagovalca. Glasovanje poteka do 27. aprila prek 
spletne strani European Bussines Awards.

M Sora v tekmi za Evropsko poslovno nagrado 

V članku zaradi dolgov ob sedežnico smo v zadnjem odstavku 
zapisali, da bo pred skupščino STC Stari vrh posebna seja 
občinskega sveta v Škofji Loki. To bo interna seja občinskih 
svetnic in svetnikov ter članov odbora za gospodarstvo, ne 
pa tudi deležnikov, povezanih s Starim vrhom, kakor smo 
napačno napisali v prispevku. Za napako se opravičujemo.
Uredništvo 

Popravek

Stara Loka – Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka 
je formalno ustanovilo svojo pasijonsko sekcijo. Njena glavna 
naloga bo negovanje in razvijanje izročila Škofjeloškega pasi-
jona ter širjenje pasijonske zavesti med člani in nasploh kra-
jani Stare Loke, pojasnjuje predsednik društva Lonka Klemen 
Karlin. »Društvo je že doslej delovalo v tej smeri: s prirejanjem 
pasijonskih večerov v Stari Loki, soizdajanjem Pasijonskih 
doneskov, sodelovanjem pri zadnji uprizoritvi Škofeloškega 
pasijona v letu 2015. Tem prizadevanjem želimo dati še doda-
ten zagon in tudi navzven izpričati svojo zavezanost pasijonu, 
zato smo ustanovili pasijonsko sekcijo, na neki način že kot 
pripravo na prihodnjo uprizoritev pasijona leta 2021. Pasi-
jonska sekcija je še pred svojo formalno ustanovitvijo že zelo 
aktivna: tako 24. marca ob 19. uri pripravlja Pasijonski večer 
2017 v Stari Loki. Na njem bomo lahko prisluhnili izbrani po-
eziji Denise Levertov in glasbi za godalni trio Alfreda Šnitkeja, 
za 26. marca pa načrtujemo ogled izbranih postnih prtov na 
avstrijskem Koroškem. Vesel sem, da ustanovitev Lonkine 
pasijonske sekcije sovpada z današnjo podelitvijo Unescovega 
certifikata Občini Škofja Loka. Čeprav smo o ustanovitvi pa-
sijonske sekcije razmišljali že dlje časa, bi lahko rekli, da gre 
na simbolni ravni za enega prvih sadov vpisa Škofjeloškega 
pasijona na Unescov seznam,« poudarja Karlin.

V društvu Lonka osnovali pasijonsko sekcijo

KRATKE NOVICE


