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Pridobili prostore  
za opremo
Ministrstvo za obrambo je z Obči-
no Gorenja vas - Poljane podpisa-
lo najemno pogodbo, s katero je 
opuščene prostore nekdanjega 
Rudnika urana Žirovski vrh v To-
dražu dalo v brezplačno uporabo 
občini.

2

GORENJSKA

Že več zaposlenih kot 
pred stečajem
Podjetje Venturia, ki je po stečaju 
bohinjskega Filba v prostorih pod-
jetja začelo nove dejavnosti, leto 
dni kasneje zaposluje petdeset de-
lavcev, torej več kot Filbo pred ste-
čajem. V teku so pogajanja za na-
jem prostorov Filba.

4

ŠPORT

Jeseniški hokejisti na 
pragu nove zvezdice
Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so na 
krilih štiri tisoč navijačev v dvorani 
Podmežakla še drugič premagali 
Telemach Olimpijo in si zagotovili 
prednost dveh zmag. Od štiriintri-
desetega naslova državnih prva-
kov jih loči še ena.

9

RAZVEDRILO

Na festivalu dve  
nagradi Gorenjcem
Na dvaindvajseti Slovenski polki 
in valčku so se Ognjeni muzikanti 
in Tjaša Hrovat razveselili nagrade 
za najboljšo skladbo festivala, An-
sambel Storžič pa za polko Ta na-
gajivi čas nagrade za najboljšo 
polko. 

13

VREME

Danes popoldne bo deže-
valo. Jutri bo deloma  
jasno. V četrtek bo dokaj 
sončno, popoldne bo  
možna kakšna ploha.

3/15 °C
jutri: deloma jasno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 11. aprila 2017

Leto LXX, št. 29, cena 1,85 EUR                Odgovorna urednica: Marija Volčjak               Časopis izhaja ob torkih in petkih               info@g-glas.si               www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Kranj – Prešernovo gledali-
šče in mesto Kranj sta bila 13 
dni središče slovenske gle-
dališke umetnosti. Na Te-
dnu slovenske drame se je 
zvrstilo 17 predstav v tekmo-
valnem, spremljevalnem in 
mednarodnem programu. 
Potekale so bralne uprizo-
ritve, strokovna srečanja, 
okrogle mize, večdnevna de-
lavnica dramskega pisanja. 
V uvod v sklepno prireditev 
si je publika v polni dvorani 
ogledala še zadnjo predstavo 
letošnjega festivala, kopro-
dukcijsko dramo Kje sem 
ostala, ki govori o demenci, z 

igralcema Marinko Štern in 
Iztokom Drabikom Jugom, 
prva je po rodu z Jezerskega, 
drugi je Škofjeločan. 

Sledile so podelitve na-
grad. Grumovo nagrado za 
najboljše slovensko dram-
sko besedilo je izmed pri-
spelih na natečaj strokovna 
žirija prisodila Simoni Ha-
mer za besedilo Razgledni-
ce ali strah je od znotraj vo-
tel od zunaj pa ga nič ni. Na-
grado za mladega dramatika 
je izmed 13 prispelih besedil 
prejela Nika Švab za komedi-
jo z naslovom Ujeti trenutek. 
Najboljša predstava po izbo-
ru občinstva je Naj gre vse v 
π ali kako sem si zapomnil 

3141 decimalk Nika Škrleca 
in ekipe v produkciji Zavo-
da k. g. – Tovarna predstav, 
Akademija za gledališče, ra-
dio, film in televizijo UL in 
Zavod Margareta Schwarz-
wald, po mnenju strokovne 
žirije in dobitnica Šeligove 
nagrade pa je med predstava-
mi tekmovalnega programa 
Republika Slovenija v kopro-
dukciji Slovenskega mladin-
skega gledališča Ljubljana in 
Zavoda Maska. Grün-Filipi-
čevo priznanje za dosežke v 
slovenski dramaturgiji v pre-
teklih desetih letih je prejel 
dramaturg, teatrolog in ese-
jist Tomaž Toporišič.

Podelili nagrade Tedna slovenske drame
S podelitvijo festivalskih nagrad se je v soboto v Prešernovem gledališču 
končal letošnji 47. Teden slovenske drame. V ospredju dramatičarke.

V prvo vrsto prihajajo dramatičarke: Grumova nagrajenka Simona Hamer in dobitnica 
nagrade za mlade dramatike Nika Švab. / Foto: Primož Pičulin8. stran
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Služba 
Vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je izdala 
odločitev o podpori za pro-
jekt Odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda 
v porečju zgornje Save in 
na območju Kranjskega in 
Sorškega polja – 2. sklop (2. 
faza). Za projekt v vrednosti 
16,6 milijona evrov bo Ko-
hezijski sklad prispeval 5,6 
milijona evrov. Osnovni na-
men je ureditev infrastruk-
ture za odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih vod 
na območjih Mlaka pri Kra-
nju in Britof - Predoslje. S 
tem bo dosežena najmanj 
95-odstotna priključenost 
na enoten kanalizacijski sis-
tem ter najmanj 97-odsto-
tna opremljenost območij 
z odvajanjem in čiščenjem 
komunalne odpadne vode. 
V ta namen bo zgrajenih 17 
kilometrov kanalizacijskega 
omrežja in pet črpališč. Ob-
novljen bo tudi vodovod, ob-
novljena in dograjena me-
teorna kanalizacija in javna 
razsvetljava. 

Gradnja kanalizacije na 
Mlaki, v Britofu ...

Simon Šubic

Kranj – Potem ko sta febru-
arja na predobravnavnih na-
rokih 36-letna Sanda Ali-
babić in njen tedanji par-
tner Mirzan Jakupi zanikala 
krivdo za smrt dveletne Ari-
ne, hčerke obdolžene Aliba-
bićeve, se je včeraj na kranj-
skem okrožnem sodišču za-
čelo sojenje zoper obdol-
žena Jeseničana. Tožilstvo 
jima očita zanemarjanje in 
surovo ravnanje z mladole-
tnim otrokom, šest kazni-
vih dejanj lahke telesne po-
škodbe ter po eno kaznivo 
dejanje povzročitve hude 
telesne poškodbe, posebno 
hude poškodbe in posebno 
hude poškodbe, ki je imela 

za posledico smrt deklice 4. 
julija lani. Včerajšnja glavna 
obravnava je bila namenje-
na zagovoroma obdolženih. 

Mati umrle deklice je sicer 
sodnici Mileni Turuk znova 
zanikala vse obtožbe, krivdo 
za usodne poškodbe, ki so 

privedle do dekličine smr-
ti v ljubljanskem kliničnem 
centru, pa je pripisala nek-
danjemu partnerju. Slednji 
pa je zatrdil, da se je dekli-
ca sama z glavo udarila v ra-
diator.

Kranjska okrožna tožilka 
Tina Lesar je dolgo našte-
vala, kaj obdolženima očita. 
Med januarjem in 2. julijem 
lani naj bi tako Alibabićeva 
in Jakupi najmanj enkrat na 
dva tedna skupaj odšla od 
doma in otroka za dlje časa 
pustila v stanovanju skupaj 
s psom, ki je pogosto lajal in 
cvilil. Med obiski naj bi mo-
rala deklica vedno ostati v 
drugi sobi, je tožilka začela 
z obtožbami. 

Mati okrivila nekdanjega partnerja
Včeraj so v Kranju začeli soditi Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju, ki naj bi bila sokriva za nasilno smrt 
dveletne Arine četrtega julija lani. Mati pravi, da je bila deklica v redu, ko je zjutraj odšla v službo.

Obdolžena Jeseničanka Sanda Alibabić je včeraj na 
kranjskem sodišču krivdo za lansko smrt svoje dveletne 
hčerke pripisala soobdolženemu Mirzanu Jakupiju. 12. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŠKO PODBREŽNIK iz Domžal.

Big Foot Mama s prvim koncertom leta 2017  
na zimskem vrtu Loškega puba

V Loškem pubu bo v petek, 21. aprila, prvič v tem letu nastopila 
skupina Big Foot Mama, ki se po spektakularnem koncertu s 
Siddharto v ljubljanski Areni Stožice vrača na odre po Sloveniji. 
Nastopili bodo na zimskem vrtu, kot predskupina pa bo nasto-
pila Škofjeloška predskupina The Wet, ki bo pred koncertom 
predstavila tudi svoj videospot Blue Lizard. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo vstopnico za kon-
cert. Za sodelovanje v nagradni igri morate odgovoriti na 
vprašanje: Katerega leta je začela svojo pot skupina Big Foot 
Mama? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 19. apri-
la 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Karizna in Rusi – Kromatika 7

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v četrtek, 13. aprila 2017, 
ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma sedmič na-
stopil v okviru abonmajskega cikla Kromatika 2016/2017.

Na omenjenem koncertu se bo kot solist violončelist predsta-
vil Ivan Karizna (1992), beloruski virtuoz in prejemnik številnih 
nagrad, ki že od otroških let navdušuje občinstvo od Rusije 
do Francije, Nizozemske, Velike Britanije in Združenih držav. 
Skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija bo nastopil 
pod vodstvom ljubljanskemu občinstvu že dobro znanega ma-
estra Georgea Pehlivaniana, ameriškega dirigenta libanonske-
ga rodu, ki živi med Los Angelesom, Parizom in Ljubljano.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kateri 
instrument igra Ivan Karizna? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 19. aprila 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. marca 2017, prejme-
ta vsaka po dve vstopnici za koncert Siddharte v Dvorani 
Zlato polje v Kranju Brigita Vilfan iz Kranja in Brigita Lovko 
iz Škofje Loke. 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. marca 2017, prejme dve 
vstopnici za Velikonočno mojstrovino J. S. Bacha v Unionski 
dvorani v Ljubljani Valentina Bizjak z Bleda. 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. marca 2017, prejme ko-
nopljine kapljice CBD Be Hempy Lojzka Vovk iz Zgornjih Gorij.
Nagrajenkam čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Kranj – Poveljnik Logistične 
brigade in Vojašnice Petra 
Petriča Kranj brigadir Milan 
Žurman je poudaril, da ceni-
jo in negujejo vojaško tradi-
cijo, zgodovino, zato so tudi 
prisluhnili pobudi za obele-
žitev 25-letnice. Zahvalil se 
je nekdanjim sodelavcem za 
njihov prispevek pri graditvi 
Slovenske vojske. Namreč, 
310. učni center je bil eden od 
sedmih učnih centrov v Slo-
veniji, v katerih se je znotraj 
Teritorialne obrambe (TO) 1. 
aprila leta 1992 začelo redno 
organizirano usposablja-
nje nabornikov. Že novem-
bra leto pred tem pa je uspo-
sabljanje nabornikov začel 
520. učni center v Šentvidu, 
ki je bil pozneje v podporo 
novim učnim centrom. Zgo-
dovino z dosežki in ključni-
mi aktivnostmi je predstavil 
Jože Pogačar, nekdanji na-
čelnik 310. učnega centra. 
Kot zanimivost je omenil, da 
so prvo generacijo vojakov 
peljali na Triglav, kjer so vo-
jaki naredili postroj. Že v prvi 
fazi pa smo dobili sedem ti-
soč usposobljenih vojakov.

Slavnostni govornik je bil 
Janez Slapar, ki je v letih 
1990–1993 opravljal naloge 
načelnika republiškega šta-
ba TO in zastopal poveljnika 

slovenske TO, zdaj general 
v pokoju. Tudi Slapar se je 
ozrl v zgodovino, vse do leta 
1990, ko se je že začel pro-
jekt organiziranja in uspo-
sabljanja rekrutov izven JLA 
in kasneje postavitvi pogojev 
za začetek služenja v tedaj še 
TO. Po njegovem mnenju je 
bil prehod iz naborne v po-
klicno vojsko leta 2003 prehi-
ter in premalo dovršen. Opo-
zoril je na občutno zmanj-
ševanje sredstev za Sloven-
sko vojsko v zadnjih dese-
tih letih in ne glede na to, 
da se je trend zmanjševanja 

vendarle nekoliko zaustavil, 
je škoda že narejena. Slapar 
pravi, da je treba odgovoriti, 
kakšen obrambni sistem je 
vzdržen v današnjih nepred-
vidljivih razmerah. Po njego-
vem bi morala odločitev iti v 
smeri zaupanja v stopnjo na-
cionalne varnosti, Slovenski 
vojski pa omogočiti spodob-
no delovanje. 

Slovesnost so s kultur-
nim programom popestri-
li kvintet orkestra Sloven-
ske vojske in Frančišek Sta-
re z avtorsko satirično zgod-
bo, podprto s karikaturami 

Leona Kerna. Sledil je prikaz 
dela materialnih sredstev, s 
katerimi razpolaga Logistič-
na brigada, in ogled Mu-
zeja osamosvojitvene voj-
ne za Slovenijo na Gorenj-
skem. Popoldne so se s pri-
padniki Slovenske vojske, ki 
bodo napoteni v Natovo mi-
sijo v Latvijo, srečali sloven-
ski predsednik Borut Pahor, 
njegov gost, senator Združe-
nih držav Amerike John Mc-
Cain, ministrica za obram-
bo Andreja Katič in načel-
nik Generalštaba Slovenske 
vojske dr. Andrej Osterman. 

Jubilej učnega centra
V športni dvorani Vojašnice Petra Petriča Kranj je bila v soboto slovesnost ob praznovanju 25. obletnice 
začetka delovanja 310. učnega centra.

S pripadniki Slovenske vojske, ki bodo napoteni v NATO misijo v Latvijo, so se srečali 
predsednik Borut Pahor, senator ZDA John McCain, ministrica za obrambo Andreja Katič 
(skrajno levo) in načelnik Generalštaba Slovenske vojske dr. Andrej Osterman. /Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Todraž – S podpisom pogod-
be bodo objekti nekdanjega 
Rudnika Žirovski vrh, ki jih 
je po njegovem zaprtju upo-
rabljalo ministrstvo za ob-
rambo, zdaj pa so že pet le 
samevali, ponovno v upo-
rabi. V teh prostorih bodo 
po načrtih občine na enem 
mestu združili vso opremo 
civilne zaščite ter gasilsko 
in drugo opremo. Del objek-
tov bo na voljo tudi lokalnim 
podjetnikom.

Prostori, ki jih ima obči-
na po novem v brezplačnem 
najemu, obsegajo približno 
1600 kvadratnih metrov 
nekdanjih delavnic tehnič-
nega zavoda ministrstva za 
obrambo in spremljajočega 
objekta pisarn z opuščeno 
menzo. Občina bo nepre-
mičnine uporabljala za izva-
janje javnih nalog s področ-
ja civilne zaščite in gasilstva 

ter za druge lastne potrebe v 
izključno netržne namene. 
Najemno pogodbo so pod-
pisali za pet let, je pojasni-
la ministrica Andreja Ka-
tič. »Prostori so bili že ne-
kaj časa prazni. Po tem, ko 
smo dobili županovo pobu-
do, so postopki do podpisa 

pogodbe hitro stekli, saj je 
od prejšnjega srečanja mi-
nilo le nekaj mesecev,« je 
pojasnila ministrica, ki ver-
jame, da bo občina zna-
la prostore koristno izrabi-
ti. Po besedah župana Mila-
na Čadeža imajo v občini ve-
liko opreme, ki so jo doslej 

hranili na različnih lokaci-
jah, zdaj pa jo bodo zdru-
žili na enem mestu. Sose-
dnjo stavbo pa bodo name-
nili društvom v občini, ki ta 
čas arhive in opremo za raz-
lične prireditve hranijo kar 
na lastnih domovih. »Ve-
seli me, da so pri ministr-
stvu prisluhnili našim že-
ljam in smo zadeve izpeljali 
tako, kot sva se z ministrico 
dogovorila pred dobrim le-
tom. To je prvi korak, v nas-
lednjem pa načrtujemo, da 
bi te objekte prenesli v last 
občine,« je pojasnil župan 
in obljubil, da bodo do tak-
rat odgovorni najemniki in 
dobri gospodarji. Možnost 
brezplačnega prenosa do-
pušča tudi ministrica. »To 
bomo storili z vsemi objekti 
v naši lasti, za katere ni inte-
resa na trgu, na lokalni rav-
ni pa bi jih znali zapolniti s 
pravimi vsebinami,« je še 
dodala Andreja Katič.

Pridobili prostore za opremo
Ministrica za obrambo Andreja Katič in župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež sta v petek 
podpisala najemno pogodbo, s katero je ministrstvo opuščene prostore nekdanjega Rudnika urana 
Žirovski vrh v Todražu občini prepustilo v brezplačno uporabo.

Ministrica za obrambo Andreja Katič in župan občine 
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež sta v petek podpisala 
najemno pogodbo za opuščene prostore nekdanjega 
rudnika urana Žirovski vrh v Todražu. / Foto: Primož Pičulin
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Eko resort pod Veliko pla-
nino – turistično naselje 
z lesenimi hiškami po 

vzoru velikoplaninskih pas-
tirskih bajt, ki je v zadnjem 
letu in pol zraslo v Godiču, 
pod vznožjem kamniških 
planin – te dni dobiva svojo 
končno podobo, a še kar buri 
duhove.

Po besedah lastnika so nji-
hove kapacitete lepo zapol-
njene, tudi pozimi so imeli 
odprto, vse več gostov – pred-
vsem tujcev – pa pričakujejo 
v prihodnjih mesecih. Obi-
skovalci so nad videnim nav-
dušeni. Resort je zares lepo 
urejen; leseni objekti se dopol-
njujejo s kamnitimi detajli, 
zelenimi in vodnimi površi-
nami, po območju se v ličnih 
ogradah pasejo živali, zele-
njava na skupnem vrtu že 
kuka iz zemlje, mirni kotički 
in stik z naravo kar vabijo k 
aktivnemu počitku. Kapelo 
znotraj območja uporabljajo 
tudi domačini, mizice v loka-
lu vabijo številne obiskovalce 
in pot skozi turistično nase-
lje peš ali s kolesom privablja 
nemalo okoliških prebivalcev. 
Da je nadvse idilično, vedo 
povedati številni, da bi si la-
stnik za svoj projekt, s kate-
rim je neugleden gozd tik ob 
Kamniški Bistrici spremenil 
v lepo urejen eko resort, in 
za svojo vizionarsko idejo, o 
kakršnih smo doslej večino-
ma brali le iz tujine, zaslužil 
vse spoštovanje.

A vsi ne menijo tako. Ne-
kateri okoliški prebivalci, 
predvsem bližnji sosedje pa 
tudi drugi, lastniku očitajo, 
da je projekt udejanjil mimo 
pravil. Da jim je življenje v tej 
mali vasici zagrenil s poveča-
nim prometom, da lokalna 
skupnost, ker komunalnega 
prispevka zaradi mobilnih 
objektov ni plačal, od tega 
nima nič in da sami v vasi 
ne morejo graditi. Nadenj 
pošiljajo inšpektorje, skušajo 
dokazati, da objekti nimajo 
vseh dovoljenj, da je bil posek 
gozda neupravičen in da je 
območje poplavno.

Marsikdo bi verjetno težko 
razumel, da projekta Kamni-
čani, ki stavijo na svoj turi-
zem, (še) niso sprejeli povsem 
odprtih rok, a žal oz. k sreči 
je tako, da mora tudi vsak že 
tako vizionarski projekt biti 
odobren, torej mora imeti vso 
potrebno dokumentacijo. Da 
državne institucije pri nas 
večkrat delajo, kot da niso pod 
istim okriljem in prelagajo od-
govornost ena na drugo, je že 
splošno znano, in dolgotrajni 
inšpekcijski postopki niso v 
korist prav nikomur, ne inve-
stitorju ne tistim, ki se čezenj 
pritožujejo. In šele ko bo prav-
nomočna še zadnja inšpekcij-
ska odločba, bo Eko resort pod 
Veliko planino lahko zaživel v 
vsem svojem sijaju, do takrat 
pa ga bodo verjetno najbolj 
občudovali »le« z birokracijo 
neobremenjeni turisti.

Med vizijo in birokracijo

KOMENTAR
Jasna Paladin

Jasna Paladin

Ljubljana – Skupina nevlad-
nih organizacij za trajnostni 
razvoj, ki jo sestavljajo pred-
stavniki Planinske zveze 
Slovenije, Ribiške zveze Slo-
venije, Lovske zveze Sloveni-
je, Turistične zveze Sloveni-
je, Čebelarske zveze Slove-
nije, Kinološke zveze Slove-
nije in Zveze tabornikov Slo-
venije, s Predlogom za vklju-
čitev varuha narave v Zakon 
o ohranjanju narave Mini-
strstvu za okolje in prostor 
predlagajo ustanovitev ne-
odvisnega instituta za varo-
vanje okolja in narave. Va-
ruh človekovih pravic naravo 
namreč varuje zgolj z vidika 
človekovih pravic do neokr-
njene narave, pravice živali 
v njihovem naravnem oko-
lju pa so ob tem večkrat pre-
zrte, so med drugim opozo-
rili na novinarski konferenci 
ob podpisu dokumenta.

Za kodeks vedenja v 
naravi

Začetek delovanja sku-
pine nevladnih organizacij 
za trajnostni razvoj sega že 
v leto 2009, skupina pa da-
nes šteje že več kot 200 tisoč 
članov različnih organizacij. 
Svoje vrste si v prihodnje že-
lijo še okrepiti. Povezuje jih 
vrsta skupnih problemov. 
»Zadnje čase so problem 
štirikolesniki in motoristi, ki 
divjajo po gozdu tudi pono-
či. Na tak način trpijo divje 

živali. Pobuda, s katero želi-
mo izoblikovati  varuha  na-
rave, je prava pot, da najde-
mo nekoga, ki bo v imenu 
vseh v gozdu poskrbel, da 
bo tam mir in da se bomo 
vsi lahko svobodno gibali po 
gozdu in bili tam varni. Mo-
goče nas pogosto napačno 
razumejo, da želimo ome-
jiti prost dostop do narav-
nega okolja, ampak je prav 
nasprotno,« je dejal predse-
dnik Ribiške zveze Slovenije 
Miroslav Žaberl in dodal, da 
s pobudo, ki je prišla iz vrst 
Planinske zveze Slovenije, 
želijo določiti, pod kakšnimi 
pogoji in na kakšen način se 
lahko vsak državljan v Slo-
veniji udeležuje planinskih 

pohodov, čebelarjenja, lova 
in drugih aktivnosti v nara-
vi. S tem institutom, ki je 
ponekod v tujini že uveljav-
ljen in daje dobre rezultate, 
želijo vzpostaviti glas nara-
ve, ki se sama ne more bra-
niti pred vsemi posegi in ak-
tivnostmi v njej, hkrati pa 
bo varuh narave lahko tudi 
ogledalo vsem organizaci-
jam, ki izvajajo aktivnosti v 
naravnem okolju, ter bo po-
magal pri opozarjanju na 
nepravilnosti v naravi in na 
težave, s katerimi se srečuje-
jo pri svojih dejavnostih.

Predstavniki zbranih or-
ganizacij so nato predstavi-
li glavne težave, s katerimi 
se srečujejo znotraj svojih 

vrst. Opozorili so, da je slo-
venska zakonodaja s pod-
ročja varstva narave v resnici 
odlična, da pa je toliko slab-
ši njen nadzor, predvsem pa 
so zelo neučinkovite predpi-
sane kazni.

O tem, kdo konkretno 
bi funkcijo varuha narave 
lahko opravljal, predlaga-
telji še niso razmišljali, so 
pa prepričani, da bi tak va-
ruh, ki bi svoje delo za raz-
liko od članov nevladnih or-
ganizacij, ki so prostovolj-
ci, opravljal profesional-
no, imel lažji dostop do dr-
žavnih institucij, medijev 
in nevladnih organizacij ter 
bi tako učinkoviteje reševal 
konkretne probleme.

Ščitil bi predvsem živali
Več nevladnih organizacij je minuli teden javno podpisalo Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o 
ohranjanju narave. Menijo, da država zdaj za korist narave ne naredi dovolj, tak neodvisni institut pa bi 
varoval predvsem tiste, ki glasu zdaj nimajo – živali.

Podpisniki Predloga za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svetniki bi na zadnji seji 
morali odločati o povišanju 
subvencije za javni mestni 
potniški promet. A so na 
predlog župana odločanje o 
tej točki prestavili na majsko 
sejo, zato Občina Jesenice 
dotlej ne more skleniti nove 
koncesijske pogodbe, saj se 
je dosedanja že iztekla.

Koncesijo za opravljanje 
javnega mestnega potni-
škega prometa in šolskih 
prevozov v jeseniški občini 
ima družba Alpetour Poto-
valna agencija. Decembra je 
bil objavljen nov javni raz-
pis za izbiro koncesionarja, 

prispela pa je le ena po-
nudba, in sicer dosedanje-
ga koncesionarja. A ta v po-
nudbi predlaga povečanje 
subvencije, ki jo za vsakega 
prepeljanega potnika pla-
ča Občina Jesenice, s seda-
njih 0,55 evra na 0,93 evra. 
Skupaj naj bi tako letni stro-
šek občine za subvencijo v 
mestnem prometu in za 
šolske prevoze znašal ne-
kaj več kot 474 tisoč evrov. 
Alpetour je pri izračunu 
upošteval število prepelja-
nih potnikov v letu 2015, 
ki jih je bilo nekaj manj kot 
397 tisoč, in število izdanih 
osnovnošolskih vozovnic, 
ki jih je bilo 320. Kljub višji 
subvenciji pa naj bi občina 

iz proračuna namenila 
približno enako vsoto kot 
doslej, saj naj bi na drugi 
strani prišlo do spremem-
be pri financiranju šolskih 
prevozov. 

A ker občinski svetniki v 
marcu niso odločali o novi 
višine subvencije, Občina 
Jesenice z družbo Alpetour 
tudi ne more skleniti nove 
koncesijske pogodbe. Tako 
je zdaj podpisala aneks. »Al-
petour ima podpisano kon-
cesijsko pogodbo in podalj-
šano z aneksom, tako da 
se tudi sedaj, ko je odloča-
nje o subvenciji prestavlje-
no na sejo v mesecu maju, 
mestni potniški promet od-
vija nemoteno,« je dejala 

direktorica občinske uprave 
Valentina Gorišek.

Na Občini Jesenice že več 
let poudarjajo, da želijo oh-
raniti javni mestni potniški 
promet, saj ga uporablja-
jo zlasti ranljivejše skupi-
ne prebivalstva, denimo sta-
rejši, otroci ... Prav tako je v 
Celostni prometni strategi-
ji poudarek dan trajnostnim 
oblikam mobilnosti, kamor 
poleg pešačenja in kolesarje-
nja sodi tudi uporaba javnih 
prevoznih sredstev. A šte-
vilo potnikov v javnem po-
tniškem mestnem prome-
tu se na Jesenicah že vrsto 
let zmanjšuje, poskusi, da 
bi njihovo število povečali, 
pa so bili zvečine neuspešni. 

Zaplet z mestnim prometom
Koncesionar Alpetour Potovalna agencija predlaga zvišanje subvencije z 0,55 na 0,93 evra za vsakega 
prepeljanega potnika. A ker jeseniški občinski svetniki v marcu niso odločali o tem, Občina Jesenice 
tudi ne more skleniti nove koncesijske pogodbe. 
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Šobec, Turistično in trgovsko podjetje, d. o. o, Lesce, 

vabi tiste, ki imajo

INTERES 

ZA DOLGOROČNI NAJEM  
NOVE RESTAVRACIJE  

V KAMPU ŠOBEC V LESCAH,

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

po telefonu 041 784 496).

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

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

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

nudenja gostinskih storitev.
 

 V postopek izbora interesentov bodo vključeni tisti, 
ki bodo svojo ponudbo dali do 24. aprila 2017.
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Mateja Rant

Bled – »Od prve omembe 
kraja je letos minilo 1013 
let. Le malo krajev se pona-
ša s tako dolgo tradicijo,« je 
na slovesnosti poudaril žu-
pan Janez Fajfar in dodal, 
da Bled še vedno izstopa kot 
eden najbolj prepoznavnih 
turističnih krajev. Verjame, 
da so pred njimi še lepši časi. 
»Za zdaj smo v naši državi 
še varni, živimo v čudovitem 
okolju.«

Ob prazniku se je spom-
nil nekaterih pomembnih 
pridobitev v preteklem letu. 
»Po desetletjih čakanja smo 
vendarle dočakali razpis za 
severno obvoznico, ki bo bi-
stveno razbremenila pro-
met skozi središče Bleda. To 
je pomembno tudi za Blej-
ski grad, ki ga na leto obiš-
če 440 tisoč obiskovalcev, 
kar je skoraj nepojmljivo,« 
je poudaril Fajfar in dodal, 
da so gradnjo začeli na Se-
lišah, nekoč degradiranem 
območju nekdanjih Veze-
nin, ki zdaj počasi dobiva 
lepšo podobo. Tu bo po no-
vem zrasel še medgeneracij-
ski center, v katerem bo med 
drugim tudi knjižnica. Poča-
si se premika tudi pri načr-
tovanju gradnje južne ob-
voznice, je še dejal župan. 

»Več kot polovica zemljišč 
je že odkupljenih, upam, da 
bo v nekaj letih tudi zgraje-
na.« Župana veseli, da obči-
na ni pretirano zadolžena in 
lahko z denarjem, ki jim os-
tane, to je približno štiri mi-
lijone evrov na leto, marsi-
kaj naredijo. Ob tem je ome-
nil projekt LAKtive Touri-
sm, pri katerem sodeluje-
jo s partnerji iz Italije, Ma-
kedonije, Španije in Irske. 

V okviru projekta, za katere-
ga so pridobili tudi evropska 
sredstva, so oblikovali pose-
ben turistični produkt, s ka-
terim želijo na Bled privabi-
ti starejše goste tudi zunaj vi-
soke turistične sezone.

Letos so ob prazniku po-
delili šest občinskih pri-
znanj, štiri zlate plakete in 
dve priznanji župana, pose-
bej so odlikovali tudi zlato 
maturantko na mednarodni 

maturi Petro Piber. Zlate 
plakete so prejeli Čebelarsko 
društvo Bled - Gorje, Prosto-
voljno gasilsko društvo Selo 
pri Bledu, Osnovna šola 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
in Oktet LIP Bled. Župano-
vi priznanji so podelili vele-
poslaniku Republike Indije 
v Sloveniji Sarvajitu Chakra-
vartiju in Otroški šoli slika-
nja iz pobratene občine Vrba 
na Koroškem. 

Premik pri obeh obvoznicah
V spomin na prvo omembo kraja v pisnih virih pred 1013 leti na Bledu praznujejo občinski praznik, ki so 
ga v nedeljo zaznamovali s slovesnostjo, na kateri so podelili tudi šest občinskih priznanj in odlikovali 
zlato maturantko iz njihove občine.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Janezom Fajfarjem v sredini / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Dob-
ro leto dni po stečaju bo-
hinjskega podjetja Filbo je 
v prostorih tega podjetja 
zraslo novo, uspešno pod-
jetje. Kot je povedal direk-
tor Robert Ravnihar, so bili 
prostori Filba na prvi draž-
bi prodani podjetju z Jese-
nic: »Trenutno še poteka-
jo dogovori o dolgoročnem 
najemu s predkupno pra-
vico, po okvirno podobnih 
pogojih kot do sedaj, kar 
nam zagotavlja dolgoroč-
no preživetje. Ustni dogo-
vor smo dosegli, sedaj ča-
kamo še uskladitev pogod-
be. Za zdaj delamo, kot da 

je pogodba podpisana, novi 
lastniki pa so za zdaj skraj-
no korektni.« 

Kot pravi Ravnihar, se 
glede na izkušnje pretekle-
ga leta, glede na pomanjka-
nje izkušenj iz te panoge ta-
kih projektov ne bi več lo-
til: »Večkrat je bila sreča v 
nesreči. Imeli smo srečo s 
sodelovanjem s Protehno 
in določenimi kupci. Tako 
smo v letošnjem letu še do-
datno zaposlovali, sedaj nas 
je petdeset, za dva meseca 
naprej vemo, kako bomo de-
lali, želimo si, da bi se v nas-
lednjih letih osredotočili na 
razvoj lastnih produktov, 
po katerih je Filbo nekoč 
slovel. Za to pa je potrebno 

kar nekaj let dela. V prime-
ru, da zaradi kakršnih koli 
težav ne bi podpisali pogod-
be za najem prostorov, pa je 
zgodbe konec, ker v bližini 
ni primernih prostorov, za-
poslujemo pa tudi lokalno 
delovno silo. Temu črnemu 
scenariju pa bi sledile odpo-
vedi zaposlitev, a bomo vse 
naredili, da do tega ne pri-
de, in bomo le še zaposlova-
li dodatne delavce.«

Glavni produkti, ki jih 
proizvajajo, so kovinske 
konstrukcije, dejavnost so 
razširili po zahtevah kup-
cev, ki so relativno stal-
ni, trenutno imajo osem 
stalnih kupcev, večinoma 
iz tujine. Ostaja tudi lani 

predstavljeni projekt izde-
lave zemeljskih satelitskih 
postaj, prva je trenutno na 
testiranju v Ljubljani. Izde-
lujejo tudi polizdelke za po-
vezane kupce, želijo pa se 
razširiti tudi na aluminija-
ste konstrukcije, želijo pa 
v prihodnosti razvijati tudi 
izdelke strojegradnje, za 
kar pa jim manjka tudi del 
strojne opreme. Letos tako 
želijo postaviti strategijo iz-
delkov, s katerimi bodo za-
gotovili prihodnost podje-
tju. Ker si želijo še dodatne-
ga sodelovanja z lokalnim 
okoljem, so predlagali idejo 
za izdelavo kovinskega cve-
tja, s katerim bi se vključili 
v bohinjski festival alpske-
ga cvetja: »To je ena od idej. 
To bo pripravljala ekipa, 
ki mora zaradi prometnih 
prekrškov opravljati druž-
beno koristno delo in bo z 
osnovnošolsko mladino v 
okviru izobraževanja nare-
dila kovinsko cvetje, se nau-
čila osnov krivljenja kovin, 
varjenja ... nato pa bi z ne-
kim slikarjem to cvetje otro-
ci še poslikali in ga razsta-
vili v času festivala alpske-
ga cvetja. S tem bi počasti-
li tudi dvatisočletno tradici-
jo kovinarstva v Bohinju.«

V Filbu že več zaposlenih 
kot pred stečajem
Podjetje Venturia, ki je lani po stečaju bohinjskega podjetja Filbo v prostorih 
podjetja začelo nove dejavnosti, leto dni kasneje zaposluje že petdeset 
delavcev, torej več kot Filbo pred stečajem. V teku pogajanja za najem 
prostorov Filba, ki so bili vmes prodani na dražbi v sklopu stečajnega 
postopka.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V okviru mednaro-
dnega dneva prostovoljstva 
je Dom Petra Uzarja v sredo 
obiskalo približno sedem-
deset učencev iz Osnovnih 
šol Križe, Tržič in Bistri-
ca. S seboj so prinesli pis-
ma topline, ki so jih izročili 
vsakemu stanovalcu. »Šole 
sem povabila, da se na ta na-
čin povežemo in da učenci s 
svojim sporočilom polepša-
jo dan našim stanovalcem. 

Iz vseh šol so se odločili so-
delovati in tako je v sredo 
prišlo tristo pisem. Nekaj 
jih je ostalo, ti bodo dobro-
došlica našim novim stano-
valcem. Trudili se bomo, da 
to ostane redna oblika sre-
čanja človeške topline, kjer 
pridobimo vsi,« je strnila di-
rektorica Doma Petra Uzar-
ja dr. Anamarija Kejžar in 
dodala, da pri njih prosto-
voljstvo ni samo en dan v 
letu, ampak prostovoljci 
prihajajo prav vsak dan. 

Prinesli pisma topline

Učenci so s svojim sporočilom polepšali dan stanovalcem. 

Krvavec – Od včeraj do četrtka, 13. aprila, je smučišče na 
Krvavcu zaprto. Kot sporočajo z družbe RTC Krvavec, pa bodo 
naprave znova pognali konec tedna, ko se bodo od zimske 
sezone poslovili s tradicionalno Lužo. V petek se bo dogajanje 
začelo z uradnim treningom, v soboto pa sledi že 12. Luža z 
atraktivnimi skoki in zabavnim dogajanjem. Smučišče bo po 
spomladanskem urniku delovalo še na velikonočni ponede-
ljek. Zaključek zimske sezone bodo na Krvavcu povezali z 
odprtjem poletne. V soboto bodo namreč uradno odprli Bike 
park Krvavec.

Krvavec med tednom zaprt, nato zaključek z Lužo
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Pred peti-
mi leti so po letih prizade-
vanj v Kranjski Gori vendar-
le dobili svoj dom za starej-
še občane. Kapacitete doma 
so se do začetka delovanja 
polnile postopoma in od leta 
2015 je dom poln, kar pome-
ni, da v njem živi 134 stano-
valcev. »Ko smo dom odprli, 
je bil zapolnjen do tretjine, 
danes je poln. Razlika je tudi 
v kakovosti dela, ker smo se 
v tem času veliko naučili in 
svoje znanje nadgradili. Sta-
novalce zdaj zelo dobro poz-
namo, zato se lahko ukvar-
jamo izključno s posame-
znikovimi potrebami. Raz-
lika pa je tudi v povezanosti 
med osebjem, v odgovorno-
sti in predvsem v družbeno 
odgovornem delu,« poudar-
ja Karmen Romih, direktori-
ca doma.

Matjaž Čampa, lastnik Vi-
harnika, pravi, da odločitve 
za projekt izgradnje doma 
za starejše v Kranjski Gori 
ni nikoli obžaloval. »Seve-
da smo imeli začetne teža-
ve, a smo zdaj zadovoljni. 
Kot direktorja me predvsem 
zanimata zadovoljstvo za-
poslenih in stanovalcev ter 

ekonomski učinek tega – in 
na tem področju smo doseg-
li, kar smo želeli.« Kot pra-
vi Čampa, v naslednjih letih 
načrtujejo gradnjo prizid-
ka, v katerem bodo domsko 
dejavnost še nadgradili; do-
končni projekti še niso izde-
lani. Sicer pa Čampova druž-
ba Komet domovi, ki ima v 
lasti tudi dom v Rogaški 
Slatini, že napoveduje nov 

projekt, to je dom za starej-
še v Moravčah. »Investitor je 
sicer tamkajšnja občina, mi 
pa bomo v projektu kot izva-
jalci dejavnosti. S podobnim 
konceptom kot v Kranjski 
Gori; dom bo manjši, a s po-
dobno vsebino.«

 Z delovanjem Viharnika 
je zadovoljen tudi kranjsko-
gorski župan Janez Hrovat. 
»Izrekam priznanje vsem, 

ki so kakorkoli pripomog-
li k temu, da imamo danes 
v Kranjski Gori svoj dom za 
starejše občane. Je na zelo vi-
sokem nivoju, zato čestitke 
vsem, ki so sodelovali v tej 
zgodbi,« je povedal Hrovat, 
ki kot odlično ocenjuje tudi 
sodelovanje doma za starejše 
z lokalno skupnostjo, pred-
vsem na področju medgene-
racijskega povezovanja.

Pet let Doma Viharnik
V Kranjski Gori so v sredo obeležili petletnico delovanja doma za starejše občane Viharnik. Dom, ki je v 
zasebni lasti, je poln, v njem biva približno petina domačinov, občanov Kranjske Gore. 

V Domu Viharnik v Kranjski Gori so v sredo pripravili slovesnost ob petletnici delovanja. 
Lastnika zakonca Čampa sta ob tej priložnosti razrezala torto.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Velika dama gledali-
šča in filma Milena Zupan-
čič je v nedavnem pogovoru 
z novinarko Romano Pur-
kart v tržiški knjižnici dovo-
lila pokukati v štiri desetle-
tja svojih nastopov na odr-
skih deskah, filmskem plat-
nu in televizijskem zaslonu. 
Zupančičeva je povedala, 

da je dobiti prvo priložnost 
sreča, vse naprej pa je eno 
samo dokazovanje. »Ni huj-
šega, kot življenje zapravi-
ti za nekaj, kar je kilometre 
daleč od tvojega srca, od tvo-
je duše,« je povedala, zato 
mladim svetuje, naj počnejo 
in vztrajajo v tistem, kar jih 
veseli. Njej je uspelo. Kdo je 
ne pozna iz filmov Matjaža 
Klopčiča kot Presečnikove 

Mete v Cvetju v jeseni in kot 
Žašlerce v Vdovstu Karoli-
ne Žašler? Odigrala je veliko 
število glavnih vlog, za kate-
re je prejela različne gledali-
ške in filmske nagrade, med 
drugim številne puljske zla-
te arene, Borštnikov prstan 
(1999), Prešernovo nagrado 
za trajen prispevek k razvo-
ju slovenske kulture (1993) 
... Leta 2016 jo je predsednik 

Borut Pahor odlikoval z zla-
tim redom za zasluge za 
»ustvarjalni opus na podro-
čju slovenske gledališke in 
filmske umetnosti«. Prva-
kinja gledališkega ansambla 
ljubljanske Drame in dolgo-
letna ambasadorka Unicefa 
tudi danes ne miruje. »Časa 
ne znam meriti, le razume-
ti ne morem, kdaj je ta čas 
minil«, je povedala Zupanči-
čeva, ko so besedne niti seg-
le vse do sprejemnih izpi-
tov na igralski akademiji pa 
študentskih let. Ni najljub-
ših vlog, je poudarila, ji je pa 
ostala ena vloga najbolj dra-
gocena. To je čudovita vloga 
Lenke v Šeligovi Svatbi s ču-
dovitim tekstom, režijo Du-
šana Jovanovića, dragocena 
pa predvsem zato, ker je bila 
premiera dober teden pred 
rojstvom Milenine hčerke. 
Življenje Milene Zupančič 
spraviti v besede, v dobro uro 
je misija nemogoče. Simpa-
tična podrobnost je, da je 
navdušena navijačica slo-
venskih smučarjev in smu-
čarskih skakalcev, očaral jo 
je tudi boksar Dejan Zavec ...

Vloge njenega življenja 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič je gostila srečanje z igralko Mileno Zupančič.

Milena Zupančič je s svojo odkritostjo, neposrednostjo očarala obiskovalce. 

Aleš Senožetnik

Cerklje – Potem ko je social-
na inšpekcija Janji Kos pre-
povedala izvajanje storitve 
pomoči družini na domu v 
javni mreži, bodo to stori-
tev po novem opravljali pod 
okriljem Socialnovarstve-
nega zavoda Taber. Kot 
smo že poročali, je socialna 
inšpekcija Kosovi prepove-
dala izvajanje storitve v jav-
ni mreži »zaradi nespošto-
vanja predpisov socialnega 
varstva in strokovnih načel 
socialnega varstva«, občini 
pa odredila razvezo konce-
sijske pogodbe iz krivdnih 
razlogov koncesionarja. 
Odlok, s katerim bo Občina 
začela s postopkom nove 

podelitve koncesije Social-
novarstvenemu zavodu Ta-
ber, so na petkovi seji ob-
činskega sveta soglasno po-
trdili občinski svetniki. Seja 
je tokrat izjemoma poteka-
la pod nadzorom varnostne 
službe, saj naj bi nekdanja 
koncesionarka grozila ne-
katerim članom občinske 
uprave. »Odrejeno nam je 
bilo, da koncesijo odvzame-
mo, njene oskrbe v privatni 
sferi pa ne bomo omejeva-
li,« je ob tem povedal žu-
pan Franc Čebulj in pouda-
ril, da je nujno, da čim prej 
podelijo koncesijo novemu 
koncendentu, saj morajo 
zagotoviti pomoč na domu 
občanom, ki potrebujejo 
oskrbo.

Novi koncesionar 
v Cerkljah
Pomoč družini na domu bo v Cerkljah po novem 
zagotavljal Socialnovarstveni zavod Taber.

Brnik – Stavke pilotov Adrie Airways, ki je bila ta teden 
napovedana od srede do petka, nato pa še od 3. do 5. maja 
in od 6. do 8. junija, ne bo, saj sta vodstvo letalske druž-
be in upravni odbor Sindikata prometnih pilotov Slovenije 
dosegla dogovor o razreševanju stavkovnih zahtev, sta v 
petek sporočila direktor Adrie Airways Arno Schuster in 
predsednik sindikata prometnih pilotov Marjan Majcen. 
Vsebine dogovora niso razkrili, sta pa z njim zadovoljni obe 
strani, so še sporočili z letalske družbe. Piloti so se odločili 
za stavko, ker se je s koncem februarja iztekla zadnja veljav-
na kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v 
Adrii, nove kolektivne pogodbe pa še niso sklenili, zato so 
se po navedbah sindikata marca za pilote začele zniževati 
pravice in pogoji. Piloti so zato zahtevali, da jim družba do 
sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic 
iz zadnje kolektivne pogodbe. 

Piloti ne stavkajo več

Takoj zaposlimo zanesljivega

ŠOFERJA m/ž
tovornih vozil. Pogoj je vozniško dovoljenje 
C/E. ADR dovoljenje ter dovoljenje za delo 
z dvigalom je prednost, ni pa pogoj. Zapos-
litev in delo poteka v Avstriji. Potrebno je 
osnovno znanje nemščine - B1.  Mesečna 
plača najmanj 1.641,61 EUR/bruto plus do-
datki. Ob ustrezni kvalifikaciji tudi več. 

Veselimo se vaše vloge: 
0043/5523/54 277-202, ga. Mathis 

ali po e-pošti 
office@dermetzler.com 

oz. preko naše spletne strani 
www.dermetzler.com
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Preddvor – Skupna 
svetovalna pisarna za grad-
nje, ki sta jo letos ustanovi-
li Upravna enota Kranj in 
Mes tna občina Kranj, je pri-
nesla dodatno možnost za 
informacije strankam na 
tem področju, s čimer priča-
kujejo več zadovoljstva upo-
rabnikov storitev in tudi pri-
stojnih institucij. Upravna 

enota Kranj želi tovrsten 
primer dobre prakse razši-
riti na vse občine, ki jih po-
kriva, poudarja načelnik 
upravne enote Matjaž Dovž-
an. Tako je aprila začela de-
lovati tudi skupna svetoval-
na pisarna za gradnje v ob-
čini Preddvor. Pisarna bo 
delovala v sejni sobi Obči-
ne Preddvor vsak prvi po-
nedeljek v mesecu od 13. 
do 14. ure, ko bo v Preddvor 

prihajal uradnik iz Kranja, 
preddvorski župan Miran 
Zadnikar pa dodaja, da bo 
ob teh ponedeljkih ves dan 
na občini navzoča urbanist-
ka, ki bo odgovarjala na mo-
rebitna vprašanja občanov.  

»Izkušnja, ki jo imamo 
z Mestne občine Kranj, je 
izvrstna. Skupna svetoval-
na pisarna za gradnje prina-
ša veliko dodane vrednos-
ti za stranke in uporabnike 

storitev, pa tudi za sodelavce 
na upravni enoti oziroma ob-
čini. Prepričan sem, da takšna 
oblika dela pripomore k bolj-
ši informiranosti strank, več-
ji razpoznavnosti institucij in 
posledično prinaša zelo dob-
re učinke v praksi, ki se bodo 
pokazali v olajšani pridobi-
tvi vse potrebne dokumenta-
cije. Upravni enoti bo s tem 
omogočeno hitrejše odloča-
nje, kar bo posledično skraj-
šalo postopke pridobitve pot-
rebnih dovoljenj, kar je v ko-
rist vseh strani,« je poudaril 
Matjaž Dovžan. Župan Zad-
nikar pa o novosti pravi: »Pri-
jetno sem bil presenečen, da 
je že prvi dan delovanja sve-
tovalne pisarne prišlo pet ob-
čanov, ki so imeli vprašanja v 
zvezi z gradnjami. Možnost, 
da te informacije pridobijo 
v domačem kraju, je velika 
prednost, saj tu veljajo pro-
storski dokumenti naše obči-
ne in ljudje lahko dobijo vero-
dostojne informacije o vsem 
v zvezi z gradnjo. Zato jih va-
bim, da možnost, ki jo imajo 
vsak prvi ponedeljek v mese-
cu, tudi izkoristijo.«

Gradbena pisarna tudi v Preddvoru
Občani bodo lahko informacije o gradnjah dobili vsak prvi ponedeljek v mesecu.

Župan Miran Zadnikar z načelnikom upravne enote Matjažem Dovžanom in sodelavkami iz 
gradbene pisarne / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Železniki – Prenovljeni pro-
stori pošte v Železnikih so 
funkcionalno narejeni in 
bodo prijaznejši do uporab-
nikov, dvanajstim zaposle-
nim pa bodo omogočili še 
bolj kakovostno opravljanje 
storitev, je ob včerajšnjem 
odprtju poudaril namestnik 
generalnega direktorja Po-
šte Slovenije Andrej Rihter. 
Kot je dejal, so za odločitev o 
notranji prenovi pošte v Že-
leznikih potrebovali kar ne-
kaj časa, naposled pa so se je 
oktobra lani vendarle lotili. 
Tedaj so pošto začasno pre-
selili na Češnjico, včeraj pa 
so odprli prenovljene pro-
store pošte Na Kresu, v ka-
tere so vložili 130 tisoč evrov.

Na 236 kvadratnih me-
trih površine sta uporabni-
kom na voljo dve sodobno 
opremljeni okenci za spre-
jem in izročanje poštnih po-
šiljk, opravljanje denarnih 
storitev in 54 poštnih preda-
lov. Omogočili so tudi neovi-
ran vstop invalidom in ma-
micam z vozički. »Prenove 
smo se lotili, ker dolgoroč-
no ostajamo v Železnikih,« 
je poudaril Rihter in do-
dal, da v skladu s strateškim 

razvojnim programom pre-
oblikujejo poštno omrežje, 
pri čemer prehajajo iz kla-
sičnega poštnega operaterja 
v sodobno poštno logistično 
IT-podjetje.

Župan Anton Luznar je 
zadovoljen, da se je Pošta 
Slovenije odločila prenovi-
ti pošto v Železnikih, tudi 
zato, ker se je v zadnjih le-
tih delovanje pošte v njihovi 

občini spremenilo. Ob tem 
je spomnil na preoblikova-
nje pošte v Selcih v pogod-
beno pošto, v Sorici pa bodo 
letos uvedli pismonoško po-
što. To pomeni, da pošta ne 
bo več poslovala v stacionar-
nih prostorih, temveč bo pis-
monoša opravljal poštne sto-
ritve v prilagojenem dostav-
nem avtomobilu ob dostavi 
pošiljk. Kot kaže, naj bi bila 

pošta kljub temu razmero-
ma dobro dostopna kraja-
nom, a se bojijo, da se bo sča-
soma to spremenilo, je dejal 
župan. Rihter pa pričakuje, 
da se bodo kakovost njihovih 
storitev v Sorici s preobliko-
vanjem v pismonoško pošto 
celo izboljšala, saj je sedaj 
pošta tam odprta kratek čas 
in se bodo uporabnikom lah-
ko bolj približali. 

V Železnikih prenovili pošto
V Železnikih so včeraj odprli prenovljene prostore pošte, v katere je Pošta Slovenije vložila 130 tisoč 
evrov. S tem dokazujejo, da dolgoročno ostajajo v tem kraju.

Domačini so si z zanimanjem ogledali prenovljene prostore pošte v Železnikih. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V pregledu 
spremljanja stanja na podro-
čju zaščite in reševanja od 
leta 2005 sta izrazito izstopa-
li leti 2007 in 2014, obakrat 
zaradi velikih poplav, leta 
2014 pa tudi zaradi žleda. 
Minulo leto je bilo glede na-
ravnih nesreč prizaneslji-
vo, med vsemi intervencija-
mi s področja zaščite in reše-
vanja jih je bilo zgolj šest od-
stotkov. Več kot preteklo leto 
pa je bilo intervencij zara-
di požarov, kar 29 odstotkov 
vseh, je poročal poveljnik Ci-
vilne zaščite v občini Nikolaj 
Kržišnik. Tehnična in druga 
pomoč je zavzela 28 odstot-
kov dela enot za zaščito in re-
ševanje, 23 odstotkov pa nes-
reče v prometu.

Gasilci so tako opravili 
237 intervencij, od tega 207 

v domači, 30 pa v sosednjih 
občinah. Pri tem so zelo us-
pešni, čeprav požarno var-
nost zagotavljajo s s prosto-
voljnim delom. Po Kržišni-
kovem poročanju so uspešni 
tudi pri preventivi in izobra-
ževanju, pridobili pa so tudi 
nekaj zelo potrebne reševal-
ne opreme. V letu 2016 je bil 
podpisan tudi načrt ukrepa-
nja v predoru pod Stenom. 
Direkcija za infrastrukturo 
je izvedla postopek javne-
ga naročanja za predorsko 
vozilo in škofjeloški gasilci 
ga bodo predvidoma dobili 
do konca tega leta. »Gradi-
mo in vzdržujemo učinko-
vit občinski sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in ustrezno po-
žarno varnost, ki temelji na 
brezplačnem delu prosto-
voljcev,« je na občinskem 
svetu dejal Kržišnik.

Do konca leta 
predorsko vozilo
Med poročili o varnosti v občini so na občinskem 
svetu v Škofji Loki prvič prisluhnili temu, kako 
deluje sistem zaščite, reševanja in pomoči. 

Aleš Senožetnik

Komenda – Decembra spre-
jeti proračun Občine Ko-
menda so občinski svetniki 
na četrtkovi seji popravljali z 
rebalansom, ki je bil potre-
ben predvsem zaradi dopol-
nitev in sprememb projek-
tov v načrtu razvojnih pro-
gramov (NRP). Nov projekt, 
uvrščen v NRP, predstavlja-
ta polnilni postaji za električ-
na vozila, za kateri je občina 
pridobila sredstva Eko skla-
da. Poleg tega je v načrtu 
tudi ureditev ceste Komen-
dska Dobrava.

Preostale spremembe za-
devajo komasacije in agro-
melioracije kmetijskih ze-
mljišč, v NRP pa jih je tre-
ba uskladiti z dokumentom 
identifikacije investicijske-
ga projekta. Na Drnovem ko-
masacija poteka skupaj z ob-
činama Mengeš in Kamnik. 
Skupna vrednost agromelio-
racije na tem področju znaša 
približno šeststo tisoč evrov, 
od tega delež Komende znaša 

približno dvesto tisočakov. 
Investicija je v celoti sofinan-
ciranja iz evropskih sredstev, 
občina pa naj bi imela s prija-
vo na razpis stroške v višini 
18 tisoč evrov. Druga koma-
sacija poteka na področju Na-
sovč in Kaplje vasi, vrednost 
projekta ocenjujejo na 381 ti-
soč evrov, povrnjenih pa naj 
bi bilo 373 tisoč evrov. 

Hkrati so z rebalansom v 
proračun vključili tudi nekaj 
sprememb, tako prejemkov 
kot izdatkov. Občina je de-
nimo dobila osemdeset tisoč 
evrov dobička Centralne čis-
tilne naprave Domžale - Ka-
mnik ter 84 tisočakov presež-
kov prihodkov nad odhodki 
Mestnih Lekarn. Prej predvi-
denih 250 tisoč evrov od pro-
daje zemljišč v Gramoznici 
Suhadole pa na novo urav-
noteženi proračun predvi-
deva šele v prihodnjem letu. 
Nekaj sprememb je tudi na 
strani izdatkov, največ, 45 ti-
soč evrov, je namenjenih za 
sofinanciranje nadgradnje 
RCERO Ljubljana.

Rebalans v Komendi

Kranj – Vodja Kabineta župana Ana Vizovišek je na nedavni 
novinarski konferenci predstavila nov portal Mestne občine 
Kranj, na katerem so dostopne informacije o zaporah cest. 
»Nov podportal je dostopen na naslovu ceste.kranj.si. Upo-
rabniki lahko pogledajo trenutne popolne in delne zapore ne 
glede na razlog; ali je to gradnja, vzdrževanje, prireditev … Na 
voljo je tudi napovednik zapor pa tudi vpogled v arhiv zapor 
cest. Vse to je na voljo tudi na aplikaciji za pametne telefone 
iKRanj. Na mobilni aplikaciji si lahko ogledate še zemljevid 
postaj KRsKOLESOM, izveste, koliko ima določena postaja 
prostih koles ...« je pojasnila Vizoviškova.  

Preko portala obveščajo o zapori cest
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Cveto Zaplotnik

Komenda – Vse poti vodijo 
na sejem v Komendo, Ko-
menda zaradi obiska spet 
poka po šivih – tako je bilo 
zlasti v soboto in v nedeljo 
slišati v Komendi, kjer je do-
mači konjeniški klub pripra-
vil 22. spomladanski sejem s 
ponudbo kmetijske, gozdar-
ske, gradbene in komunalne 
mehanizacije, vrtne in ogre-
valne tehnike ter blaga za ši-
roko porabo. Vseh razstav-
ljavcev je bilo 660, med nji-
mi je bilo tudi 65 obrtnikov 
in podjetnikov iz občin Šen-
čur, Cerklje in Preddvor, še 
osemdeset razstavljavcev 
je zaradi pomanjkanja se-
jemskega prostora ostalo na 
»čakalni listi«. Za uvod v se-
jem je Kmetijsko gozdar-
ski zavod Ljubljana pripra-
vil strokovno predavanje o 
preureditvi hlevov, na kate-
rem so ugotavljali, da je na 
kmetijah še veliko hlevov, 
ki so tehnološko zastareli in 
ne zagotavljajo dobrega po-
čutja živalim. Ker je preure-
ditev hlevov velika naložba, 
je še toliko bolj pomembno, 
da kmetje poiščejo racional-
ne in učinkovite rešitve. Za-
vod za gozdove Slovenije je 
že po tradiciji večkrat na dan 
praktično predstavil varno 

delo z motorno žago in po-
membnost osebne zaščitne 
opreme, še zlasti čelade in 
gozdarskih hlač z nitkami, 
ki zaustavijo verigo »motor-
ke«. Govedorejsko poslovno 
združenje je v soboto in v ne-
deljo predstavilo krave in te-
ličke različnih pasem. 

Sejem je bil tudi prilož-
nost za pogovore o aktualnih 
kmetijskih problemih in na-
logah ter o sedanji in prihod-
nji kmetijski politiki, mar-
sikaj tega smo slišali na slo-
vesnosti ob odprtju sejma. 

Državni sekretar ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Marjan Podgor-
šek, ki je sejem tudi odprl, je 
kot prednostne naloge mini-
strstva na področju kmetij-
stva in gozdarstva poudaril 
preglednejše in učinkovitej-
še varovanje in upravljanje 
kmetijskih zemljišč, izbolj-
šanje gospodarjenja z držav-
nimi gozdovi, nadaljevanje 
sanacije poškodovanih goz-
dov in ureditev ocenjevanja 
škode po divjadi, okrepitev 
deleža doma pridelane hra-
ne na slovenskem trgu in pri 
prehrani v javnih zavodih ter 
izboljšanje starostnega pov-
prečja kmečkih gospodarjev. 
Kot je dejal, je trenutno odprt 
razpis za nakup nove meha-
nizacije in opreme za sečnjo 

in spravilo lesa, na ministr-
stvu pa načrtujejo objavo še 
dveh javnih razpisov za sofi-
nanciranje sanacije gozdov, 
ki so poškodovani zaradi na-
pada lubadarja. Peter Vrisk, 
predsednik Zadružne zveze 
Slovenije, je dejal, da se za-
družniki sprašujejo, kaj bo 
z Mercatorjem v prihodno-
sti, pri tem pa je spomnil na 
čase, ko bi ga še lahko olas-
tninili po zadružnem mo-
delu. Lojze Lah, predsednik 
Konjeniškega kluba Komen-
da in trgovec s kmetijsko me-
hanizacijo, je ugotavljal, da 
bomo o dobrem gospodarje-
nju z gozdovi lahko govorili 
šele po tem, ko bomo les tudi 
doma predelovali v izdelke 
in s tem ustvarjali nova de-
lovna mesta.

Zaskrbljeni zaradi Mercatorja
Sejmi v Komendi so priložnost za kupčije, izobraževanje, zabavo, a tudi za pogovore o kmetijskih 
problemih in izzivih. Na letošnjem spomladanskem sejmu minuli konec tedna je beseda nanesla tudi 
na Mercator, od katerega so posredno ali neposredno odvisni tudi številni kmetje.

V nedeljo si je sejem v Komendi ogledal tudi predsednik vlade Miro Cerar. / Foto: Tina Dokl

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ugotavljajo, 
da negotova usoda Mercatorja lahko postavi pod 
vprašaj obstoj več tisoč kmetij pa tudi nekaterih 
mlekarn in živilskopredelovalnih obratov.

Jasna Paladin

Volčji Potok – Nov vhod v 
park so si v Arboretumu že-
leli že vrsto let, saj je bil stari 
premajhen, dotrajan in pov-
sem neprimeren, a nalož-
bo jim je skupaj z ministr-
stvom za kulturo uspelo iz-
peljati šele letos.

»Velike muke so bile pot-
rebne, da smo danes tu, kjer 
smo, zato smo novega vhoda 
še toliko bolj veseli. Arbore-
tum je prispeval polovico de-
narja, kar ni običaj za javne 
zavode in ne gre v čast drža-
vi, drugo polovico pa mini-
strstvo za kulturo. Celotna 

naložba je vredna 500 tisoč 
evrov. Objekt je lep, pred-
vsem pa funkcionalen. Vanj 
smo umestili vstopni del z 
recepcijo, trgovino z izbra-
nimi spominki in artikli ter 
sanitarije, ki so nam doslej 
predstavljale največji pro-
blem in sramoto. Stari vhod 
bomo podrli in na tem mes-
tu se bo delno spremenila 
tudi krajinska ureditev,« je 
novo pridobitev, ki jo bodo 
za obiskovalce odprli 15. 
aprila, uradno odprtje z mi-
nistrom pa načrtujejo nek-
je sredi poletja, opisal direk-
tor Arboretuma Volčji Potok 
Aleš Ocepek.

V parku je sicer že vse na-
red na razstavo tulipanov in 
drugega spomladanskega 
cvetja, ki bo letos na ogled 
med 15. aprilom in 7. majem, 
teden dni prej kot prejšnja 
leta, saj je tudi pomlad ved-
no bolj zgodna. Tulipane 
so letos zasadili na kar šest 
hektarov površin, kar so jim 
omogočile tudi nove tehnike 
sajenja. Posadili so 350 raz-
ličnih sort, letos prvič tudi 
na visokih gredah ob prista-
vi in ob novi poti v rozarij. 
Poleg tulipanov so zasadili 
tudi 250 tisoč narcis, osno-
vali nove kombinirane gre-
de s 150 tisoč dvoletnicami, 

2000 cesarskimi tulipani, 
5000 hijacintami, 30 tiso-
čimi modrimi čebulicami … 

Novost letošnjega leta 
bodo tudi Velikani morja – 
razstava vodnih sesalcev v 
naravni velikosti, ki so jih v 

parku izdelali sami, names-
tili pa jih bodo na različne 
konce parka.

V Arboretumu se pospe-
šeno pripravljajo tudi na re-
gionalni kongres Svetov-
ne zveze društev ljubiteljev 

vrtnic, ki ga bo Slovenija go-
stila med 11. in 14. junijem, 
dva dni se bodo »vrtničarji« 
zadrževali v Arboretumu, 
kjer si bodo lahko ogledali 
že skoraj tisoč različnih sort 
vrtnic.

V park skozi nov vhod
V soboto, 15. aprila, bodo v Arboretumu – teden dni prej kot minula leta – 
odprli tradicionalno, že 26. razstavo spomladanskega cvetja. Obiskovalci 
bodo ta dan lahko prvič vstopili tudi skozi nov vhodni objekt, ki je največja 
naložba v parku v zadnjih letih.

Še zadnja dela pri gradnji novega vstopnega objekta / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Komenda – Poslovna cona 
Komenda je v preteklem letu 
poslovala krepko nad priča-
kovanji in namesto predvi-
denih štirih milijonov pro-
dala za dobrih 8 milijo-
nov evrov zemljišč. Kot sta 
pred komendskim občin-
skim svetom poročala direk-
tor Matic Romšak in predse-
dnik nadzornega sveta To-
maž Lamovšek, je bilo podje-
tje še pred letom zadolženo 
za okoli 14 milijonov evrov, 
do danes pa jim je dolg uspe-
lo zmanjšati na 6,5 milijona. 
Tako so v celoti poplačali dol-
gove do dveh družb in bank 
Factor banke ter Sberbank, 
med upnicami pa ostajata 
DUTB in Gorenjska banka. 

Razlog za uspešno odpla-
čevanje kreditov tiči v us-
pešni prodaji devetih hekta-
rov zemljišč dvajsetim kup-
cem, zaradi česar se je oz. se 
bo na območje cone priseli-
lo 17 večjih domačih in tujih 
podjetij.

Za prodajo jim je ostalo še 
približno tri hektare lastnih 
zemljišč, ki imajo okoljsko 
soglasje. Za te si podjetje 

obeta še tri milijone evrov, 
za približno 800 tisoč pa je 
še neplačanega komunal-
nega prispevka. Neplačane-
ga dolga bo tako ostalo še za 
2,5 milijona evrov, ki bi ga v 
skrajni sili kot porok mora-
la plačati občina, vendar tako 
Romšak kot župan Stanislav 
Poglajen računata, da bi lah-
ko že letos v upravljanje do-
bili večino od odvzetih sed-
mih hektarov t. i. Žabjega 
rajona, ki za zdaj še nimajo 
okoljskega soglasja. To bi se 
lahko že kmalu spremenilo, 
saj je Poslovna cona Komen-
da v celoti izpolnila zadane 
okoljske ukrepe, naložene s 
strani kranjskega Zavoda za 
varstvo narave. Med drugim 
si prizadevajo za urejanje 
mokrišča in nove nadome-
stne habitate, zaradi česar se 
nadejajo, da bodo že letos v 
upravljanje dobili 5,5 hekta-
ra izvzetih zemljišč. »S tem 
bi lahko iztržili okoli pet mi-
lijonov evrov, s čimer bi v ce-
loti poplačali oba bančna up-
nika, občini ne bi bilo treba 
vračati kreditov, ocenjujem 
pa, da bi od kupnin ostalo od 
enega do 1,5 milijona evrov,« 
je optimističen Romšak.

Več kot prepolovili 
dolgove
V Poslovni coni Komenda so lani prodali za osem 
milijonov evrov zemljišč ter dolgove s 14 milijonov 
zmanjšali na 6,5 milijona evrov.

Kranj – Tradicionalna petkova tržnica na Baragovem trgu v 
Stražišču, ki jo vsak drugi petek v mesecu pripravlja društvo 
Sorško polje, bo ta petek posvečena veliki noči. Na tržnici 
bodo tako med 17. in 19. uro ponujali tudi velikonočne jedi in 
izdelke, ob 19. uri pa bo sledilo predavanje Matjaža Anžurja 
z naslovom Kako se je praznovalo pomlad na Slovenskem.

Tokrat velikonočna tržnica
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Igor Kavčič

Kranj – Slovesni zaključek 
Tedna slovenske drame je re-
žirala Neda Rusjan Bric, po-
delitev pa je zaokrožil glasbe-
ni nastop Primoža Grašiča 
(kitara), Janine Grašič (kla-
vir), Gregorja Grašiča (tro-
benta, krilovka), Tonija Hu-
marja (e-bas) in Tijana Gra-
šiča (bobni). Kot v preteklih 
letih so tudi letos podelili pet 
nagrad: nagrado za najbolj-
šo predstavo po izboru ob-
činstva, Šeligovo nagrado za 
najboljšo predstavo po mne-
nju strokovne žirije in Grün-
Filipičevo priznanje za do-
sežke v slovenski dramatur-
giji ter nagrado za najbolj-
šega mladega dramatika in 
nagrado Slavka Gruma za 
najboljše dramsko besedi-
lo. Prvo nagrado je pravza-
prav podelilo občinstvo ozi-
roma obiskovalci letošnje-
ga Tedna slovenske drame. 
Za nagrado so se potegovale 
vse predstave iz tekmovalne-
ga, spremljevalnega in med-
narodnega programa, najviš-
jo povprečno oceno (ocene 1 
do 5), kar 4,82, pa je prejela 
predstava Naj gre vse v π ali 
kako sem si zapomnil 3141 
decimalk Nika Škrleca in eki-
pe v produkciji Zavoda k. g. – 
Tovarna predstav, Akademi-
ja za gledališče, radio, film in 
televizijo UL in Zavod Mar-
gareta Schwarzwald. Gre za 
avtorski projekt Nika Škrle-
ca, izlet v domišljijski svet 
državnega prvaka v pomnje-
nju in recitiranju števila π. Je 
najbolj natančen, živ in me-
sen prikaz tega, kako si lah-
ko vsak zapomni ogromno 
števil, hkrati pa je ta predsta-
va zaključek magistrskega 

študija na AGRFT. Nik je za-
nesljivo prvi igralec, ki je ma-
gistriral s številom π.

Prihaja mlada komedija

Nagrado za mladega dra-
matika, za katero konkurirajo 
nova slovenska dramska be-
sedila avtorjev, starih do tri-
deset let, podeljujejo od leta 
2012. O nagradi je letos od-
ločala žirija v sestavi literarna 
zgodovinarka in teatrologinja 
Mateja Pezdirc Bartol (pred-
sednica), dramaturg Rok An-
dres in dramaturginja ter te-
atrologinja Tatjana Ažman, 
izmed 13 prispelih besedil pa 
je nagradila delo Nike Švab z 
naslovom Ujeti trenutek. Da 
je trpka komedija, napisana 
v maniri situacijske komike, 
spretno izpeljano dramsko 
besedilo, ki se ne trudi z do-
seganjem (kvazi)umetniških 
klišejev, ampak se že na za-
četku izkaže za natančno, do-
mišljeno in humorno ume-
tniško delo, za katero bi lah-
ko zapisali, da črpa navdih 
pri sodobnih slovenskih ko-
mediografih Zupančiču, Mö-
derndorferju ali Partljiču. 
A vseeno v njihovo družbo 
prinaša svežino, ki je lastna 
mladi generaciji piscev, naj-
si bodo to aktualni družbeni 
problemi, porušeni družin-
ski odnosi ali vpliv televizij-
skih žanrov. »Zgodba se od-
vija na poroki, kjer je osnovni 

nevestin cilj, da bi imela lepo 
poročno fotografijo z vse-
mi bližnjimi, zato predvsem 
stremi k temu, da bi se to zgo-
dilo. Ampak ne gre tako glad-
ko,« o vsebini komedije razla-
ga Mariborčanka Nika Švab, 
študentka drugega letnika 
magisterija, smer dramatur-
gija na AGRFT pri prof. Ža-
nini Mirčevski. O tematiki, ki 
jo v dramskem smislu najbolj 
zanima je povedala: »Vseka-
kor me zanima politično an-
gažiran teater, naj bo kot dra-
maturginjo, dramatičarko ali 
v kateremkoli smislu že. Za-
enkrat pa bi rada najprej osvo-
jila osnove pisanja, struktu-
ro, karakterizacijo likov ... po-
tem pa vse ostalo.« V četrtek 
bo besedilo predstavljeno na 
bralni uprizoritvi v Gledali-
škem muzeju.

Grün-Filipičevo priznanje 
za dosežke v slovenski dra-
maturgiji v preteklih dese-
tih letih, dobitnika je izbrala 
ista strokovna žirija kot Gru-
movo nagrado in nagrado za 
mladega dramatika, je za leto 
2017 prejel dramaturg, teat-
rolog in esejist Tomaž Topo-
rišič. Podpisuje se pod dra-
maturgijo več kot štiridese-
tih uprizoritev, pri katerih 
je sodeloval z vodilnimi slo-
venskimi in nekaterimi tu-
jimi režiserji. Bil je drama-
turg (v posameznih primerih 
tudi soavtor besedila) neka-
terih prelomnih uprizoritev, 

ki so doživele velik medna-
rodni odmev in prejele šte-
vilne domače in tuje nagra-
de. Zlasti velja omeniti nas-
lednje: Odisej in sin ali Svet 
in dom (1990, režija V. Ta-
ufer), Susn (1993, E. Miler), 
Družinski album (1994, M. 
Hočevar), Uganka korajže 
(1994, M. Hočevar), Kralj Oj-
dip (1998, T. Janežič), Učna 
ura (2004, V. Taufer), Zločin 
in kazen (2009, D. de Brea), 
Preklet naj bo izdajalec svoje 
domovine! (2010, O. Frljić), 
Razredni sovražnik (2012, 
B. Šeparović), Pavla nad pre-
padom (2013, M. Pograjc), 
Glengarry Glen Ross (2014, 
V. Taufer), Kompleks Ristić 
(2015, O. Frljić). 

Priznanje in tudi podpora 
stališču

Šeligovo nagrado za naj-
boljšo uprizoritev 47. Te-
dna slovenske drame, zanjo 
so se potegovale predstave, 
uvrščene v tekmovalni pro-
gram festivala, je mednaro-
dna strokovna žirija v sesta-
vi Marina Milivojević-Mad-
jarev, selektorica Sterijevega 
pozorja, kritičarka in drama-
turginja Nika Leskovšek in 
Ljudmil Dimitrov, profesor 
bolgarskega jezika in teatro-
log, kolektivno in soglasno 
podelila predstavi Republika 
Slovenija v koprodukciji Slo-
venskega mladinskega gle-
dališča Ljubljana in Zavoda 
Maska. »Predstava ima do-
mišljen koncept uprizoritve, 
ki preizprašuje odnos posa-
meznika do političnega, za 
odpiranje javnega dialoga 
in za družbeni učinek nje-
ne sporočilnosti, ki gledal-
cu ne dopušča ravnodušne 

pozicije. Predstava ohranja 
funkcijo gledališča kot jav-
nega foruma, ki jo je gleda-
lišče imelo vse od antike do 
danes,« je k nagradi med 
drugim zapisala žirija.

»Predstava je v celoti za-
snovana na dokumentar-
nem gradivu oziroma tudi 
na ljudeh, ki so sodelovali v 
začetnem obdobju sloven-
ske osamosvojitve, v času 
vojne, ko so bili vključeni v 
trgovino z orožjem, ki je pre-
ko in iz Slovenije potekala na 
Hrvaško in v Bosno in Her-
cegovino. S tem je bil kršen 
embargo OZN, da ne govo-
rim o tem, koliko so se s po-
samezniki finančno okoris-
tili s prodajo orožja,« je pove-
dal Janez Janša, direktor Za-
voda Maska. »Nagrada nam 
po eni strani pomeni prizna-
nje za to, kar delamo, hkra-
ti pa je to tudi priznanje ozi-
roma podpora nekemu sta-
lišču. Gre tako za zelo moč-
no umetniško in gledališko 
gesto, do katere lahko prideš 
samo z močnim etičnim in 
družbenim stališčem.«

Žirija za Grumovo nagra-
do 47. Tedna slovenske dra-
me v sestavi literarna zgodo-
vinarka in teatrologinja Ma-
teja Pezdirc Bartol (predse-
dnica), dramaturg Rok An-
dres, dramaturginja in teat-
rologinja Tatjana Ažman, li-
terarni teoretik Gašper Tro-
ha ter dramaturginja Klavdi-
ja Zupan se je izmed prispe-
lih besedil, ki so se potegova-
la za nagrado Slavka Gruma, 
soglasno odločila, da nagra-
do prejme Simona Hamer 
za besedilo Razglednice ali 
strah je od znotraj votel od 
zunaj pa ga nič ni.

»V naslovu nakazana tema 
strahu pred drugačnim, tu-
jim, drugim je vseskozi ak-
tualna, zagotovo pa je svež 
kompleksen in hkrati izrazito 
osebno doživljajski pogled na-
njo. Slogovno raznotero bese-
dilo v širokem zamahu suve-
reno slika/orisuje/predsta-
vlja/komentira odnos do dru-
gačnega/drugega. Razgledni-
ce odpirajo široke uprizoritve-
ne možnosti ter zagotavljajo 
navdihujoče besedilno jedro, 
iz katerega bodo lahko črpa-
li gledališki ustvarjalci najra-
zličnejših uprizoritvenih po-
etik,« je med drugim v obra-
zložitvi zapisala strokovna ži-
rija za nagrajeno besedilo, ki 
bo odrsko premiero doživelo 
jutri zvečer na odru Male dra-
me v Drami SNG Ljubljana. 

»Primer Razglednic, mo-
jega nagrajenega besedila, je 
primer dobre prakse v smis-
lu, da sem zanj dobila naro-
čilo in sem pri tem imela vso 
možno kreativno svobodo, 
da napišem, karkoli hočem. 
Grumova nagrada je nekako 

vrhunec vsega tega in je veli-
ka čast in priznanje za moje 
delo, za mojo pisavo, ki je mo-
goče malo izvenserijska v pri-
merjavi z bolj klasičnimi pris-
topi k dramskemu pisanju,« 
je ob nagradi povedala Si-
mona Hamer, katere začet-
ki dramskega pisanja segajo 
desetletje nazaj, ko se je ude-
ležila svojih prvih dramskih 
delavnic prav na Tednu slo-
venske drame in jih kot take 
pripisuje tudi tiste, ki so bi-
stveno vplivale oziroma na 
začetku sooblikovale njeno 
dramsko kariero. Na vpraša-
nje, kakšna tematika ji je bliž-
ja pri dramskem pisanju, je 
Hamerjeva povedala: »Ko 
razmišljam o dramatiki ali 
gledališču, vseskozi razmiš-
ljam skozi prizmo politične-
ga, tudi če to mogoče ni prva 
manifestna stvar, ki jo bralec 
ali pa gledalec vidi. Nujno se 
mi zdi pisati o tukaj in zdaj, 
drugače si sploh ne morem 
predstavljati pisanja. To je ta 
osebni angažma ali pa oseb-
ni poriv, ki ga imaš kot ume-
tnik, ko se lotiš obdelovati do-
ločeno temo.« 

Več za kulturo ali pa  
v duhovno temo

V zaključnem nagovo-
ru je letošnji Teden sloven-
ske drame strnila direktori-
ca Prešernovega gledališča 
Mirjam Drnovšček. »Raz-
veseljivo je, da zanimanje 
za slovensko dramatiko ne 
upada, da število dramati-
kov kljub krčenju sredstev 
narašča, pa čeprav dramatik 
pri nas ni poklic, od katere-
ga bi se dalo živeti, ampak je, 
če lahko tako rečem, hobi ali 
kratkočasna dejavnost. Lah-
ko bi celo rekli, da je to ljubi-
teljska dejavnost, od katere 
se zahteva vrhunske rezul-
tate. Ni to paradoks?« je raz-
mišljala Drnovščkova in po-
udarila, »vsi mi, ki vztraja-
mo v takih okoliščinah, smo 
s srcem in dušo predani svo-
jemu poklicu in veri v moč 
ustvarjalnosti – ta ima moč, 
v to sem trdno prepričana. 
Če bi se vsi tisti, ki odločajo 
o višini sredstev za kulturo, 
zavedali, kaj pomeni ime-
ti v državi čim več kulturno 
razsvetljenih in ustvarjalnih 
ljudi, potem kultura ne bi 
bila nekje na zadnjem mes-
tu, ampak bi se tepli zanjo. 
Prav zato polagam na srce 
vsem, ki odločajo o višini 
sredstev, namenjenih kultu-
ri, da so soodgovorni za to, če 
bo država potonila v še več-
je duhovno brezno. Kultura 
ni tržno blago, ki se ga meri 
v številkah, kultura je temelj 
in pogon razvoja.« Do nas-
lednjega Tedna slovenske 
drame torej.

Simona, Tomaž, Nika, Nik in Slovenija
S podelitvijo festivalskih nagrad se je v soboto v Prešernovem gledališču končal letošnji 47. Teden slovenske drame.

Skupinska fotografija letošnjih nagrajencev: (z leve) Janez Janša, direktor Zavoda Maska, Nika Švab, nagrajena mlada 
dramatičarka, Tibor Mihelič Syed, direktor Slovenskega mladinskega gledališča, Grumova nagrajenka Simona Hamer in 
prejemnik Grün-Filipičevega priznanja dramaturg Tomaž Toporišič / Foto: Primož Pičulin 

Simona Hamer: »Ko razmišljam o dramatiki ali 
gledališču, vseskozi razmišljam skozi prizmo 
političnega, tudi če to mogoče ni prva manifestna 
stvar, ki jo bralec ali pa gledalec vidi. Nujno se mi 
zdi pisati o tukaj in zdaj, drugače si sploh ne morem 
predstavljati pisanja.«
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Kranj – Na uvodni dirki za državno prvenstvo v motokrosu v 
Prilipah pri Brežicah je bil v kraljevem razredu prepričljivo naj-
boljši Tim Gajser, za katerega je bil to dober trening. Najbolj 
se mu je približal Klemen Gerčar, motokrosist iz Lukovice, ki 
se bo, tako kot tretji Peter Irt, Gajserju na dirki za svetovno 
prvenstvo prvič v tej sezoni pridružil ta konec tedna v Italiji.

Gajserju se bo pridružil tudi Gerčar

Kamnik – Odbojkarji Calcita Volleyballa so v tretji, odločilni 
polfinalni tekmi končnice 1. DOL za moške doma s 3 : 0 (14, 
22, 18) premagali kranjski Triglav in se z 2 : 1 v zmagah tretjič 
zapored uvrstili v veliki finale. Za naslov državnih prvakov 
se bodo pomerili z branilci naslova ACH Volleyjem, ki so ga 
premagali v finalu pokala Slovenije. Prva tekma bo v četrtek, 
13. aprila, ob 18. uri, v ljubljanski Hali Tivoli.

V finalu Calcit Volleyball in ACH Volley

Škofja Loka – Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v četr-
tem krogu državnega prvenstva lige za prvaka pred domačimi 
gledalci tesno izgubili z ekipo Riko Ribnica. Končni rezultat je 
bil 23 : 25, po polčasu 13 : 14. Na lestvici so na petem mestu.

Tesen poraz loških rokometašev

Kranj – V prvi slovenski nogometni ligi sta se v 28. krogu 
srečala oba gorenjska predstavnika. Nogometaši Kalcerja 
Radomlje in Domžal so igrali neodločeno 1 : 1. Domžalčane 
danes čaka povratna polfinalna tekma s Krko. Nogometaši v 
drugi slovenski ligi so odigrali tekme dvajsetega kroga. Vodilni 
Triglav je gostoval pri ekipi Farmtech Veržej, ki so pripravili 
presenečene in Kranjčane premagali z 2 : 0. S tem so na lestvici 
v boju za obstanek prehiteli Zarico Kranj, ki je doma z 1 : 4 
izgubila z Roltekom Dob. Slednji sedaj na lestvici za Triglavom 
zaostajajo za pet točk. Zarica Kranj je predzadnja, deveta. V 
naslednjem krogu se obeta kranjski derbi. Triglav bo v soboto 
gostil Zarico, Roltek Dob pa Brda. 

V Domžalah delitev točk, poraz Triglava in Zarice

Andraž Sodja

Jesenice – Dvorana Podme
žakla je v nedeljo zvečer zno
va pokala po šivih kot v naj
boljših časih z dobrimi štiri 
tisoč gledalci, ki so k zmagi s 
6 : 3 ponesli domače hokejis
te SIJ Acroni Jesenice. 

Ljubljanska Telemach Oli 
mpija že drugič ni upraviči
la statusa favorita, ki so ji ga 
pripisali pred začetkom fi
nala državnega prvenstva, 
saj ni pokazala bistvenega 
napredka v igri po visokem 
porazu v Tivoliju. Trener Te
lemach Olimpije Bojan Zajc 
je tekmo ocenil za drugačno: 
»V igri ni bilo toliko proste
ga prostora. V drugi tretjini 
smo začeli igrati svojo igro, 
začeli smo igrati tako, kot 
naj bi igrali, ne pa tako, kot 
bi želeli. Najbolj pogrešamo 
tekmovalni ritem, za nas bi 
bilo to najbolje, ampak časa 
ne moremo zavrteti nazaj. 

Sicer smo trenirali, ampak 
samo s tekmami pridobi
vaš reakcijo na ledu.« Zajc 
pa še ni vrgel puške v koru
zo, kljub kar 16 prejetim za
detkom v mreži ljubljanskih 
hokejistov in napoveduje trd 
boj do konca: »Na naslednji 
tekmi bomo storili vse, da se 
prvenstvo še ne bo končalo. 
To bo tekma za preživetje, 
pričakujem večjo disciplino, 
več borbe, ne bomo se pre
dali.« 

Ljubljanskim hokejisto
m, ki se spopadajo s hudi
mi finančnimi težavami – 
tekmovalci naj bi bili brez 
plač že od oktobra, je vidno 
manjkalo motivacije, a je
seniški trener Nik Zupan
čič svari, da je nasprotnik 
ranjen in stisnjen v kot naj
bolj nevaren: »Najtežje je 
zmagati na zadnji tekmi. S 
pozitivno energijo in dob
rima tekmama moramo iti 
na zmago. Tretja zmaga je 

realna, a nihče nam ne bo 
ničesar podaril in tega se 
fantje zavedajo. Čaka nas 
še veliko dela. Ponesla nas 
je energija publike, ki se 
je odzvala v izjemnem šte
vilu in veliko lažje je igra
ti, če večina dvorane navija 
zate. Mislim, da smo tokrat 
tekmo odigrali na trenut
ke preveč rizično, ne sme
jo se nam več dogajati pad
ci koncentracije, da takoj po 
doseženem zadetku prej
memo zadetek.« Kot je zak
ljučil Zupančič, je kvalite
ta hokeja zavidljiva in glede 
na število gledalcev tudi za
nimiva: »Kaj je lepšega, kot 
igrati pred polnimi tribuna
mi, kar se v našem hokeju 
žal preredko dogaja, ampak 
ljudje imajo očitno radi ho
kej, in če je zanimiv, pride
jo gledat.«

Tretja, morda že odločilna 
tekma finala bo jutri v Ljub
ljani z začetkom ob 19.15. 

Jeseniški hokejisti na pragu nove zvezdice
Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so na krilih štiri tisoč navijačev v dvorani Podmežakla še drugič premagali Telemach Olimpijo in si zagotovili  
prednost dveh zmag. Od štiriintridesetega naslova državnih prvakov jih loči še ena.

Jeseničani (v rdečih dresih) so bili od Olimpije boljši tudi na drugi tekmi. Skupaj so jim  
dali že šestnajst golov. / Foto: Luka Rener

Andraž Sodja

Jesenice – V dvorani Podme
žakla je bilo tradicionalno 
tekmovanje v umetnostnem 
drsanju Triglav Trophy, ki 
že 26 let zaseda eno najpo
membnejših mest v koledar
ju umetnostnega drsanja. 
Tudi letos je bilo tako, tek
movanje pa zaradi dobre or
ganizacije, ki temelji na star
ših jeseniških umetnostnih 
drsalk, znova pridobiva po
membnost, kar kaže udelež
ba močne ruske ekipe iz dr
salne šole slovitega trenerja 
Alexeja Mišina. 

Rusi so zmagali v kate
goriji članic z Alino Solov
jevo, pri članih je bil naj
boljši Alexander Petrov, pri 
mlajših članicah pa Elizave
ta Nugmanova. Pri mlajših 
članih je slavil Britanec Ru
aridh Fisher, pri mladinkah 
Madžarka Julia Lang, pri 
mladincih pa Italijan Ema
nuele Indelicato. Najboljše 
slovenske uvrstitve so bile 
tretje mesto Luke Logarja 
pri mladincih, četrto mesto 
Lare Hrovat pri mladinkah 
in peto mesto Daše Grm pri 
članicah (obe iz Drsalnega 
kluba Jesenice). 

Italijansko slavje pokvarili Rusi
Po nekaj letih premora so se na eno najpomembnejših tekmovanj v umetnostnem drsanju, tradicionalni 
Triglav Trophy, zmagoslavno vrnili Rusi, ki pa v skupnem seštevku niso premagali Italijanov.

Ekipno so največ točk zbrali Italijani in znova osvojili Triglav 
Trophy pred Britanci (na sliki manjkajo, saj so že prej 
odpotovali domov) in Slovenci. 

Največji hokejski turnir  
v zgodovini kluba

Minulo soboto in nedeljo se 
je v ledeni dvorani Zlato polje 
v Kranju odvijal mednarodni 
turnir za najmlajše hokejiste. 
V soorganizaciji HK Triglav je 
v dveh starostnih kategorijah 
(U8 in U10) nastopilo skupaj 
21 moštev. Poleg domačinov, 
ki so prispevali štiri ekipe, v 
katerih je igralo 40 otrok,  je 
barve Slovenije zastopal še HK 
MK Bled, sodelovala pa so tudi 
moštva iz Avstrije, Madžarske, 
Nemčije, Slovaške in Srbije. 
250 nadebudnežev je po širini 
igrišča odigralo 95 tekem. 
V ospredju ni bil rezultat, 
temveč prikaz veščin hokejske 
igre, ki so jih otroci osvojili 
v pravkar končani sezoni, 

zato so priznanja prejeli prav 
vsi udeleženci. Vsem gredo 
tudi čestitke za izjemno 
borbenost, nepopustljivost, 
in športni duh, sklenjena 
pa so bila tudi številna 
nova prijateljstva. Omeniti 
velja 2. mesto HK Triglav v 
najstarejši kategoriji in zmago 
domačega vratarja Jureta 
Klemenca v tekmovanju v 
ubranjenih kazenskih strelih. 
Nagrade sta podelila župan 
g. Boštjan Trilar, ki je bil tudi 
častni pokrovitelj turnirja, 
in članski reprezentančni 
vratar Matija Pintarič. Turnir 
sta zaznamovala odlična 
organizacija in bučna 
podpora s tribune, s katere 

se je ob zaključni slovesnosti 
večkrat slišala tudi glasna 
želja staršev domačih igralcev 
po pravi hokejski dvorani. 

Obstoječa je bila namreč za 
vse udeležence pretesna, zato 
je morala polovica ekip imeti 
garderobe kar v šotoru.

Ekipa U 10 osvojila 2. mesto 

Medijski pokrovitelj
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NK Triglav Kranj : Zarica Kranj
sobota, 15. 4. 2017, ob 16. 30, ŠC Kranj

www.nktriglav.si
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 1 5 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Meridianska ura
Življenjska energija či, ki 

po meridianih kroži po na-
šem telesu, v 24 urah ur 
enkrat zaokroži po celem te-
lesu. Energija či teče po tele-
su po določenem zaporedju, 
ki tudi določa vsakemu or-
ganu dvourna obdobja ener-
gijsko najmočnejšega in naj-
šibkejšega delovanja. 

Energijski krog se začne v 
prsnem košu, kjer domujejo 
pljuča, ter teče po meridianu 
pljuč proti roki, potem se po 
meridianu debelega čreves-
ja dvigne od roke proti gla-
vi, naprej se po meridianu 
želodca spusti k nogam, od 
tam pa ponovno dvigne po 
meridianu vranice v prsni 
koš. 

Iz prsnega koša gre po 
roki navzdol po meridianu 
srca ter se nazaj po roki po 
meridianu tankega čreves-
ja spet dvigne h glavi. Od 

tu se ponovno spusti proti 
nogi, po poti meridiana me-
hurja, od koder se po meri-
dianu ledvic spet dvigne v 
prsni koš in nato po meri-
dianu osrčnika spet spusti 
po roki navzdol, od tu se po 
meridianu trojnega grelca 
energija spet dvigne v pre-
del glave. 

Iz glave se po meridianu 
žolčnika spet spusti v pre-
del nog, od tam pa se po me-
ridianski poti jeter dvigne v 
prsni koš in tako se 24-urni 
cikel zaključi. 

V tem ciklu kroženja ener-
gije či vsakemu organu pri-
padata dve uri, ko je pretok 
energije skozenj najmočnej-
ši. Takrat bi bilo najbolje in 
najkoristneje delati vse tis-
to, kar temu organu koris-
ti. To je tudi čas, ko je v pri-
meru bolezni zdravljenje 
organa najbolj učinkovito. 

Naslednji dve uri pa energija 
že intenzivno odteka iz orga-
na in nivo energije v tem or-
ganu se zniža. Istočasno pa 
se že energijsko polni nas-
lednji organ. 

Meridianska ura viška de-
lovanja energije či v posame-
znih organih je videti takole:
•   3.–5. ure: pljuča
•   5.–7. ure: debelo črevo
•  7.–9. ure: želodec
•   9.–11. ure: vranica, slinavka
•  11.–13. ure: srce
•   13.–15. ure: tanko črevo
•   15.–17. ure: mehur
•  17.–19. ure: ledvice
•    19.–21. ure: perikard 

(osrčnik)
•   21.–23. ure: trojni grelec
•   23.–1. ure: žolčnik
•   1.–3. ure: jetra

Idealno in najbolj zdra-
vo za organizem bi bilo, 
če bi lahko tudi urnik na-
ših dejavnosti in aktivnosti 

oziroma počitka prilagodi-
li temu ritmu ter se tako ne 
bi brez potrebe energijsko 

izčrpavali bolj, kot je treba. 
Več o idealnem dnevu pa 
naslednjič.

Jelena Justin

Ko se potepamo po Kam-
niško-Savinjskih Alpah in 
Karavankah, nam obe ve-
rigi postrežeta s čudovitim 
razgledom na južno in sever-
no stran. Pogled v Avstrijo se 
ustavi na masivu Obir, ki ga 
krasi najvišji vrh Ojstrc oz. 
Hochobir. Obir je pomak-
njen rahlo na sever, ločen od 
ostalih Karavank, zato je ču-
dovit razglednik, pa še s svo-
jimi več kot 2000 metri dela 
družbo ostali druščini kara-
vanških dvatisočakov. Leži 
visoko nad Rožem in Pod-
juno, kjer diha slovenski ži-
velj. Celoten masiv se ses-
toji iz več vrhov; poleg naj-
višjega Ojstrca ga tvorijo še 
Kravji vrh (Kühberg, 2024 
m) v jugovzhodnem grebe-
nu, Mali Obir (Kleine Obir, 

1947 m) na severu ter Meni-
hovec (Minichoutz, 1624 m) 
in Stara gora (Altberg, 1562 
m) na severovzhodu. 

Naše izhodišče bo sedlo 
Šajda/Schaidasattel. Katera 
pot do tja je najbližja? Tako-
le predlagam: tja gremo čez 
Ljubelj, nazaj pa čez Jezer-
sko, da bomo »zašpilili klo-
baso«. Preko Ljubelja se za-
peljemo do Borovelj/Ferla-
cha, kjer nadaljujemo pro-
ti vasi Sele – Pfarre / Sele – 
Cerkev. Peljemo se po cesti, 
ki pelje proti odcepu za Kočo 
pod Košuto. Skozi vas Sele 
nadaljujemo do sedla Šaj-
da, kjer stoji ličen paviljon, 
za katerim je začetek naše-
ga vzpona. Nekaj časa ho-
dimo po makadamski cesti, 
nato pa pot zavije v gozd in 
v naslednjih cca 400 višin-
skih metrih kar nekajkrat 

preči makadamsko cesto. 
Ko dosežemo lesene stopni-
ce, po katerih se vzpnemo, 
dokončno zapustimo cesto. 
Ko dosežemo konec gozda, 
smo pri Kacmunovem kri-
žu, 1680 m. S travnika je od-
cep za Kravji vrh, mi pa na-
daljujemo desno. Vzpenja-
mo se skozi gozd, ki se zač-
ne redčiti. Dosežemo razgle-
dno pobočje, ki je trenutno 
še sneženo. Pot se nadalju-
je po dolinici proti Obirske-
mu sedlu, tik pred njim naša 
pot zavije desno. Levo se od-
cepi grebenska, nemarkira-
na pot na Kravji vrh. Zme-
ren vzpon po vršnem pobo-
čju Obirja nam ponudi lep 
razgled na naš končni cilj in 
divji, skalnati svet v njegovi 
bližini. Kmalu zagledamo 
ostanke nekdanjega rudar-
skega poslopja pod samim 
vrhom Ojstrca. Tukaj so ne-
koč bila bogata nahajališča 
svinca. Omenjeno poslo-
pje je bilo 1877 preurejeno v 
planinsko zavetišče Rainer-
jeva koča, ki so jo uporablja-
li tudi botaniki in meteoro-
logi. Rainerjeva koča je bila 
leta 1944 požgana. 

Od nekdanje koče se je 
treba povzpeti do vrha sed-
la, kjer pot zavije desno, pro-
ti vzhodu. Vrh ponudi čudo-
vit razgled: veriga Kamniško-
Savinjskih Alp se razprostre 
pred nami: Ojstrica, Planja-
va, Turska gora, Skuta, Dol-
gi hrbet, Grintovec, Kočna. 
Severni pogled na greben 

Košute je veličasten; divje 
prepaden, grozeče krušljiv 
in prvinsko privlačen. Kljub 
čudovitemu razgledu pa vrh 
navda z nacionalno bolečino. 
Tako kot na mnogih koro-
ških vrhovih je tudi na Obir-
ju križ, kjer piše, v nemščini 
seveda, Koroška, enotna, ne-
razdeljena. Politični objekt 
na tako lepem vrhu danes, v 
združeni Evropi, le kazi edin-
stvenost gorskega sveta. 

Z vrha sestopimo do ru-
ševin nekdanje koče in na-
daljujemo po poti mimo 
v smeri Kapelška koča/Ei-
senkappler Hütte. Ja, zašpi-
lili bomo tudi ta pohod. Ko 
dosežemo kočo, se usme-
rimo proti jugu, na pot št. 
603. Na Obirski planini gre-
mo mimo izjemno visoke 
lovske opazovalnice. Kmalu 
se približamo skalam, kjer je 
za varnost celo jeklenica, saj 

hodimo po ozki polički. Sle-
dimo stezi in kolovozom, ki 
nas pripeljejo nazaj na sedlo 
Šajda. Lepo smo zašpilili da-
našnji dan. Tura bi v kopnih 
razmerah trajala približno 
šest ur, v snegu pa računaj-
mo na več.

Nadmorska višina: 2139 m
Višinska razlika: 1070 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Ojstrc/Hochobir (2139 m)

Bolečina preteklosti
Kot da bi bil skregan s preostalo karavanško verigo, saj stoji na drugi strani 
meje. Znamenje na vrhu vzbudi nacionalno bolečino.

Pogled na vrh Obirja, spodaj pa ruševine nekdanje Rainerjeve koče / Foto: Jelena Justin

Vrh Obirja, ki za Slovence ni ravno prijeten / Foto: Jelena Justin

Med sestopom proti Kapelški koči/Eisenkappler Hütte je Obir videti malce drugače. 
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Maja Bertoncelj

Kranj – Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje špor-
tnih zvez drugo leto zapored 
organizira projekt Moja olim-
pijska norma, ki je za udele-
žence rekreativce brezpla-
čen. Njihovo telesno priprav-
ljenost bodo na šestih lokaci-
jah po Sloveniji izmerili s Co-
operjevim testom na 2400 
m, ki predstavlja izhodišč-
no telesno pripravljenost, re-
zultat pa bo služil za osnovo, 
na podlagi katere je Roman 
Kejžar, uradni trener projek-
ta, določil olimpijske norme. 
Udeleženci jih bodo lovili na 
zaključnem dogodku 18. juni-
ja v Ljubljani. Testiranje je v 
soboto potekalo na atletskem 
stadionu v Kranju.

»To je rekreativni dogodek, 
na katerega so vabljeni vsi re-
kreativci, da dosežejo svo-
jo olimpijsko normo. V sklo-
pu projekta imajo možnost 

dobiti informacije psihologa, 
zdravnika, fizioterapevta, tre-
nerja in s tem vpogled v to, kaj 
vse vrhunski športniki potre-
bujejo na poti do uspeha. Eki-
pa strokovnjakov jim je na vo-
ljo za vprašanja na enem mes-
tu. Dogodek je lepa priložnost 
za vse tiste, ki se težko ločijo 
z udobnega domačega naslo-
njača, da gredo ven v naravo in 
se rekreirajo. Na testu so do-
brodošli tudi začetniki. Lahko 
hodijo, tečejo, nato pa bodo 
imeli dva meseca lahkotnega 
programa in v tem času bodo 
poskusili rezultat izboljšati in 
doseči vsak svojo olimpijsko 
normo. Kdor bo vesten, bo 
normo dosegel, brez treninga 
pa napredka ni nikjer,« je po-
vedal Roman Kejžar. 

Udeleženci so bili razde-
ljeni v več terminov. Najprej 
je bilo skupinsko ogreva-
nje z Romanom Kejžarjem, 
sledilo je testiranje, po kate-
rem so se vsi lahko udeležili 

ravnotežnostnega izziva z 
deskarjem na snegu Žanom 
Koširjem, nato pa so dobi-
li kartončke, na katerih je bil 
napisan čas Cooperjevega te-
sta in čas olimpijske norme. 
Zanjo bodo lahko trenirali 
po programu ali sami, na za-
ključku pa bodo vsi, ki jim bo 
normo uspelo odteči, v igri za 
lepe nagrade, celo za pot na 
olimpijske igre v Pjongčang. 
Najhitreje je šest krogov v 
Kranju pretekel Aljaž Božič. 
»Osnovni namen moje ude-
ležbe je promocija nočnega 
teka po ulicah Kranja, kjer 
sem organizator, odzval pa 
sem se povabilu, da še odte-
čem. Z veseljem sem ga spre-
jel. Če bom imel čas, bom šel 
še na zaključek v Ljublja-
no. Z rezultatom osem mi-
nut in deset sekund sem za-
dovoljen. Sicer pa je to odli-
čen dogodek za rekreativ-
ce, da se brezplačno testira-
jo,« je povedal gorski tekač 

iz Struževega, katerega le-
tošnji cilji so državno prven-
stvo s tekom na Ratitovec in 
kakšna trail tekma, v kate-
re ga vse bolj vleče. Večina 
udeležencev se je držala nas-
veta, naj tečejo in ne razmi-
šljajo o rezultatu. Tudi Pol-
de Taler iz Sorice je bil med 
njimi. »Zadnjih šest let zara-
di poškodbe nisem kaj veli-
ko tekel, zato sem se odločil 
loviti olimpijsko normo, ki 
bo moj izziv, povod, da zno-
va začnem. V letih brez teka 
sem se zredil in si rekel, da 
je treba nekaj narediti. Če bo 
le zdravje, bom lovil normo 
v Ljubljani. Dosegel sem čas 
15 minut, kar je za moja leta 
kar v redu,« je povedal znani 
rekreativni tekač, ki je v giba-
nju že od otroških let. »Tek 
me spremlja vrsto let. Veli-
ko sem pretekel in bil tudi na 
tekmovanjih. Tekel sem v po-
kalih v rekreativnih tekih na 
Gorenjskem, Dolenjskem, 
Primorskem, pa na marato-
nih in ultramaratonih. Pred 
skoraj desetimi leti sem v 
dobrih petdesetih urah prete-
kel 250-kilometrsko razdaljo 
od Innichena do Sorice,« je 
še pojasnil 73-letni rekreati-
vec. Olimpijsko normo bo lo-
vila tudi Maja Markič z Jezer-
skega: »Zdi se mi zanimivo, 
spodbuda, motivacija za tre-
ning. Dosegla sem čas 13:09, 
moja norma pa je 12:30. Mis-
lim, da ne bo težko dosegljiva. 
Sedaj si naložimo aplikacijo, 
treniramo in izboljšamo svoj 
čas. Sledila bom predpisa-
nemu treningu.« Udeležen-
ce so dopoldan spodbujali 

kar štirje vrhunski športniki, 
ob Žanu Koširju tudi vrhun-
ska atletinja Maruša Mišmaš 
ter olimpijca Petra Robnik in 
Rožle Prezelj.

Vsi, ki vas projekt zanima, 
a se ne boste udeležili testi-
ranja na eni izmed šestih 

lokacij, lahko sodelujete. Na 
svoj pametni telefon naloži-
te aplikacijo Team Slovenia 
(App Store Google Play) in 
testiranje med 6. in 30. apri-
lom opravite sami. Junija 
boste na ta način lovili tudi 
normo.

Rekreativci lovijo normo
Brezplačno testiranje v sklopu projekta Moja olimpijska norma je bilo v soboto v Kranju. Trener Roman 
Kejžar je udeležencem na podlagi Cooperjevega tekaškega testa določil olimpijsko normo, ki jo bodo  
s treningom lovili do sredine junija. Testirate se lahko tudi sami s pomočjo spletne aplikacije. 

Najprej je bilo ogrevanje, ki ga je vodil trener in nekdanji maratonec Roman Kejžar.

Udeleženci so tekli šest krogov, skupaj 2400 m. Med njimi 
je bil tudi 73-letni Polde Taler, ki po poškodbi znova teče.

Ravnotežnostni izziv z Žanom Koširjem

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Bili smo na 
predstavitvi nove in – kot 
pravijo – revolucionarne 
vadbe v svetu fitnesa. Ime-
nuje se Xbody, predsta-
vil pa jo je Damjan Fras iz 
Prošporta Stražišče, nekda-
nji smučarski skakalec, la-
stnik Xbody Slovenija. 

Kot pravi, je učinek vad-
be s pomočjo Xbodyja mno-
go več od povečanja in izgra-
dnje mišične mase. »Vadba 
je najnovejši dosežek tehno-
logije EMS in nudi hiter in 
varen način vadbe. To je ele-
ktro mišična stimulacija, ki v 
mišice spušča impulze in 18-
krat bolj pospeši mišično sti-
mulacijo kot obisk v fitnesu. 

Vadba prihaja z Madžarske. 
Sprva je bila mišljena le za 
rehabilitacije, potem pa so jo 
razvili tudi naprej za trening, 

razvijanje mišic ... Primer-
na je za vse, so pa seveda iz-
jeme, na primer srčni bolni-
ki. V Kranju vadbo, ki poteka 

od jeseni, obiskujejo vadeči, 
stari od 18 do sedemdeset let. 
Pri vadbi imaš na sebi poseb-
no obleko, v kateri so diode, 
ki stimulirajo določene mi-
šične skupine, za katere de-
lamo. Dvajset minut vadbe 
je približno toliko kot trikrat 
devetdeset minut v fitnesu ali 
na aerobiki. Je zelo intenziv-
no, čeprav na oko ni videti. 
Po treningu v 48 urah pora-
biš do štiri tisoč kalorij.« 

Kot poudarjajo, naj čas se-
daj ne bo več izgovor. Potre-
buješ dvakrat po dvajset mi-
nut vadbe tedensko. In za 
vse, ki želite izgubiti odveč-
ne kilograme: vadba prinese 
veliko, a Fras dodaja, da niso 
čarovniki in da je treba biti 
pazljiv tudi pri prehrani.

Nova vadba v svetu fitnesa
Vadbo Xbody je predstavil nekdanji smučarski skakalec Damjan Fras. Poteka tudi na Gorenjskem.

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – V Kranjski 
Gori bo v nedeljo, 23. apri-
la, tekmovanju v duatlonu, 
kombinaciji teka in kolesar-
jenja, ki bo štel za slovenski 
pokal. Organizator je Tria-
tlon klub Logatec. Pričaku-
jejo veliko domačih in tujih 
ljubiteljev kolesarjenja in 
teka, tekma pa bo namenje-
na vsem – od najmlajših do 
najstarejših, od rekreativcev 
do dobro pripravljenih špor-
tnikov. 

»V Sloveniji je na tiso-
če kolesarjev in tekačev, ki 
se lahko pomerijo v dua-
tlonu. Lahko pa se sestavi-
jo tudi štafete, tako da eden 
teče, drugi kolesari. Zaradi 
čudovite naravne kulise bo 

tekma prava paša za oči,« 
napoveduje Gorenjec Do-
men Rant, vodja prireditve 
in predsednik TK Logatec. 
Prijavite se lahko na sple-
tni strani kluba do 20. apri-
la, ali na dan prireditve. Go-
stitelj dogodka bo podjetje 
Hit Alpinea, glavni partner 
pa Turizem Kranjska Gora, 
kjer so po besedah direktor-
ja Blaža Vebra veseli, da so 
del dogodka: »Turistična 
destinacija Kranjska Gora 
je idealna za krepitev špor-
tnega duha. Na voljo je oko-
li sto kilometrov urejenih 
sprehajalnih poti in več kot 
dvesto kilometrov urejenih 
kolesarskih poti.« 

Organizatorji pripravljajo 
tri različne razdalje: cici du-
atlon, super sprint in sprint.

Duatlon v Kranjski Gori
Največji duatlon na Gorenjskem bo konec aprila.

Vadba je zelo intenzivna, čeprav na oko ni videti. Po 
treningu v 48 urah porabiš do štiri tisoč kalorij.
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Železniki – V nedeljo zgodaj 
zjutraj so gorski reševalci iz 
Škofje Loke v prepadni gra-
pi na relaciji Prtovč–Jeseno-
vec našli truplo planinke, ki 
je v prepad usodno omahni-
la med vračanjem z Ratitov-
ca v soboto popoldne. Poli-
cija je v soboto zvečer preje-
la obvestilo, da planinko po-
grešajo, zato se je začelo nje-
no iskanje. Gorski reševalci 
so jo v nedeljo okoli pol pete 
zjutraj našli mrtvo na nad-
morski višini 830 metrov, 
o čemer so takoj obvestili 

policiste, ki so ogled kraja 
dogodka s pomočjo posad-
ke helikopterja Letalske po-
licijske enote opravili okoli 
8. ure zjutraj.

Po ugotovitvah policistov 
je šlo najverjetneje za nesre-
čo. Planinka je namreč med 
vračanjem z Ratitovca proti 
Prtovču med hojo z urejene 
in nezahtevne poti zašla na 
zelo nevarno brezpotje. Tam 
je padla v prepadno grapo in 
umrla na kraju nesreče, so 
pojasnili na Policijski upra-
vi Kranj. V dolino so jo pre-
peljali s policijskim helikop-
terjem. 

Omahnila v prepad

Simon Šubic

Cerklje – »To je gotovo, da je 
bilo požgano. Kamere so po-
snele, da je nekdo ob 5.20 iz-
stopil iz večnamenske dvo-
rane, po vsej verjetnosti je 
vanjo vstopil skozi okno z 
zadnje strani. Po pripovedo-
vanju mame, ki je prva pri-
peljala otroka v vrtec oko-
li 5.35, je tedaj močno poči-
lo v dvorani in takrat se je vž-
galo,« je cerkljanski župnik 
Jernej Marenk pripovedoval 
v petek dopoldne, ko je oko-
li trideset prostovoljnih ga-
silcev iz Cerkelj in Zgornje-
ga Brnika še gasilo nekaj ža-
rišč na pogorelem župnij-
skem gospodarskem objek-
tu. »Nobenega opozorila ni 
bilo ali grožnje, nič takega, 
kar bi lahko povezoval s tem 
dejanjem. Nekdo mi je sicer 
sredi noči zvonil na domo-
fon, a tega ne bi povezoval,« 
je še dodal župnik, ki po pri-
hodu v Cerklje lansko pole-
tje res nima sreče. Sredi ok-
tobra lani je bil namreč žrtev 
nasilnih roparjev, ki jih poli-
cisti še niso našli ...

Župnikov sum, da bi lah-
ko šlo za kaznivo dejanje, 
so potrdili tudi na Policijski 
upravi Kranj. »Kriminali-
sti o požaru zelo intenzivno 
zbirajo obvestila in izvajajo 

ukrepe za preiskavo dogod-
ka, ki ima znake uradno pre-
gonljivega kaznivega deja-
nja. V požaru je nastala več-
ja materialna škoda, poško-
dovana ni bila nobena ose-
ba, zagorelo pa je v notran-
josti objekta, od koder se je 
ogenj razširil še na ostrešje, 
ki je pogorelo,« nam je vče-
raj sporočil njen predstavnik 
za odnose z javnostmi Bojan 
Kos.

Ostrešje župnijskega go-
spodarskega poslopja v 
Cerkljah, v katerem je po-
leg večnamenske dvorane 
še garaža in nekaj spremlje-
valnih prostorov oziroma 
shramb, je bilo ob prihodu 

cerkljanskih in brniških ga-
silcev že v ognju, je pojasnil 
vodja intervencije in povelj-
nik Gasilske zveze Cerklje 
Blaž Kaplenik. »Takoj smo 
začeli gasiti z notranjimi in 
zunanjimi napadi, žal pa 
objekta zaradi njegove spe-
cifičnosti zaradi večkratnih 
prezidav nismo uspeli ob-
varovati pred najhujšim in 
je skoraj v celoti zgorel. Ob-
varovali smo le garažni del,« 
je povedal. Gasilci so potre-
bovali približno uro, da so 
glavnino ognjenih zubljev 
ukrotili, nato se je nada-
ljevalo še gašenje posame-
znih požarišč, vse do pozne-
ga popoldneva pa so potem 

sodelovali še pri odstranitvi 
pogorelega ostrešja, pri če-
mer so na pomoč prišli še 
gasilci iz Lahovč, Spodnjega 
Brnika in Zaloga. 

Pogorelo gospodarsko po-
slopje ima v souporabi tudi 
Marijin vrtec, ki stoji na is-
tem dvorišču. Otroci so v 
dvorani v slabem vremenu 
telovadili, v njem so hrani-
li tudi igrala in drugo orod-
je, je razložila vodja vrt-
ca Slavi Snedec. »Požar je 
prva opazila mamica, ki je 
ob 5.35 pripeljala otroka, vr-
tec se namreč odpira ob 
5.45. Takoj ko smo izvedeli 
za požar, smo začeli o tem 
po telefonu obveščati starše 
vseh 110 otrok, ki obiskuje-
jo naš vrtec, in jim svetova-
li, da naj otroci raje ostanejo 
doma, če jim lahko zagoto-
vijo varstvo. Šestnajst otrok 
je vseeno prišlo in zanje smo 
seveda uredili varstvo,« je še 
pojasnila Snedčeva.  

Nastala škoda je ogrom-
na, saj je ostrešje popolno-
ma uničeno, prav tako dvo-
rana in vsa oprema, ki je bila 
shranjena v objektu. »Bojim 
se, da je zaradi gašenja uni-
čena tudi kotlovnica. Zago-
tovo bo obnova draga, žal pa 
nimamo nič zavarovano,« 
je še povedal župnik Jernej 
Marenk.  

Kamera verjetno posnela požigalca
Petkov požar gospodarskega poslopja v lasti Župnije Cerklje je bil podtaknjen, je prepričan župnik 
Jernej Marenk, ki ne ve, zakaj bi nekdo želel požgati dvorano, ki jo je uporabljal tudi Marijin vrtec.

Požar je povsem uničil večnamensko dvorano, v kateri je 
tudi najprej zagorelo. / Foto: Luka Martinjak, PGD Cerklje 

Kranj – Kranjski policisti so v petek obravnavali prijavo tujca, 
ki je bil žrtev tatvine na avtocestnem počivališču. Tatvine so 
osumljeni štirje moški, ki so na počivališču ljudi vabili k neor-
ganizirani igri na srečo in jim ponujali gotovino, če pristopijo 
k igri, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Neznanci so tako 
pristopili tudi do oškodovanca in ga izzivali, da je revež in da v 
igri sploh ne more sodelovati. Provokaciji je nasedel, pokazal 
jim je denarnico z gotovino, ki so mu jo iztrgali iz rok, nato pa 
zbežali z avtomobilom. 

Naivno je pokazal denarnico

Bled – Blejski policisti so v petek v krajšem nadzoru poostreno 
preverjali vožnjo motoristov in pri nekaterih ugotovili odsto-
panja, ki lahko zelo vplivajo na varnost, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. »Nevarna dejanja so bila povezana zlasti z 
neuporabo motoristične opreme, v enem primeru pa tudi z 
nevarnim prehitevanjem kolone na križišču. To so situacije, 
ki pomenijo tveganje, zato motoriste pozivamo, naj se jim 
izogibajo,« je dodatno pojasnil tiskovni predstavnik gorenjske 
policije Bojan Kos. 

Vsi motoristi ne sledijo pravilom

Zadnji mesec pred smrtjo 
ji nista več dajala dovolj hra-
ne in pijače, zato je zače-
la deklica vidno hujšati, po-
leg tega naj bi močno zane-
marila skrb za njeno higie-
no, le redko naj bi jo še pre-
vila, je nadaljevala tožilka. 
Alibabičeva naj bi hčerko 
vsaj enkrat s silo vrgla v pos-
teljo in jo oklofutala, Jakupi 
pa naj bi enkrat deklico pus-
til samo v stanovanju za pet 
ur. Tudi 1. julija, dan preden 
so deklico zaradi izredno hu-
dih poškodb odpeljali v bol-
nišnico, naj bi bila deklica 
kar sedem ur sama, neprevi-
ta, brez hrane in pijače. Ali-
babičeva naj bi po navedbah 
tožilstva hčerko enkrat zve-
zala z rjuho in predpasni-
kom, da ni mogla hoditi. 

Obtožba še navaja, da je 
najmanj eden od obdolže-
nih otroka zbadal z injekcij-
sko iglo, drugi obdolženi pa 
je to dopustil, tako da je na 
otrokovi roki in prsnem košu 
ostalo veliko vidnih vbodlja-
jev. Okoli 30. junija lani naj 
bi deklico eden od obdol-
ženih udaril s predmetom, 

drugi pa je to dopustil, da je 
imela poškodovano desno 
nadlaht. Med 28. junijem 
in 2. julijem naj bi uboge-
mu dekletcu skozi zadnjik v 
črevesje potisnila napihnjen 
balonček dolžine 7,5 centi-
metra. Tožilstvo obdolženi-
ma tudi očita, da deklice za-
radi slabega zdravstvenega 
stanja nista nikdar odpelja-
la k zdravniku. 

Tožilka je v nadaljevanju 
navedla, da je eden od obdol-
ženih drugemu tudi dopus-
til, da je deklico med januar-
jem in majem lani močno 
udaril v hrbet in ji povzročil 

zlom dveh reber, v začet-
ku marca pa z deklico rav-
nal tako, da je prišlo do to-
pega udarca, ki je povzročil 
podplutbe okoli enega oče-
sa. Prav tako naj bi deklico 
nekdo od njiju tako moč-
no udaril v glavo, da je do-
bila kronični hematom na 
desni strani velikih mož-
ganov. V zadnjem mesecu 
pred smrtjo je nekdo dekli-
co večkrat udaril po glavi in 
zadnjici. Konec junija je bila 
na dekličini levi roki tudi 
ugasnjena cigareta. 

Vse našteto trpinčenje 
je po prepričanju tožilstva 

vrhunec doseglo med 30. ju-
nijem in 2. julijem lani, ko 
naj bi obdolžena z Arino rav-
nala tako, da je prišlo do nje-
nega udarca v oster predmet 
in ji je ob tem razpočilo zgor-
njo levo veko, v istem obdob-
ju pa jo je nekdo tako močno 
udaril v glavo, da ji je izbilo in 
odkrušilo po en zob, dobila je 
rane na ustnicah, številne ob-
tolčenine in akutni hematom 
velikih možganov, zaradi če-
sar je 4. julija umrla. 

Jakupijev zagovornik Da-
mjan Pavlin je takšni obtožni-
ci ugovarjal, ker po njegovem 
ni sklepčna, saj dejanja niso 
konkretizirana in individua-
lizirana za vsakega obdolže-
nega. Prav tako pri očitku Ja-
kupiju, ki je sicer po mnenju 
odvetnika zgrešeno predsta-
vljen kot otrokov očim, tožil-
stvo ni navedlo, katere dolž-
nosti do deklice je bil sploh 
pravno dolžan izpolniti. 

Prva se je pred sodnico 
zagovarjala mati umrle de-
klice, ki je v joku povedala, 
da je 2. julija zjutraj odšla v 
službo, s hčerko pa tedaj ni 
bilo še nič narobe. Kasneje 
jo je v službo v Hotelu Krek 
v Lescah poklical Jakupi in 

ji povedal, da punčka plitko 
diha, da je vsa bela in ima na 
pol odprte oči. Sama je pok-
licala reševalce. Ko je prišla 
domov, so bili tam že reše-
valci in kriminalisti, njej pa 
so morali dati pomirjevalo. 
»Jakupi je bil ves čas tiho, bil 
je bled, ni se hotel pogovar-
jati, karkoli sem ga vpraša-
la,« je zatrdila sodnici. Šele 
v Ljubljani so ji zdravniki po-
vedali, da ima deklica tako 
hude možganske poškodbe, 
da bo težko preživela. 

Glede ostalih poškodb je 
Alibabičeva dejala, da so se 
hčerki večinoma pripetile 
med igro, k zdravniku pa je 
ni peljala, ker se ji poškod-
be niso zdele resne ali pa ji 
Jakupi tega ni pustil. O svo-
jem tedanjem partnerju je 
povedala, da ga je imela Ari-
na rada in da pred njo ali nje-
nimi preostalimi hčerkami z 
Arino ni bil nasilen. Pojasni-
la je še, da se je sprva ljubeč 
Jakupijev odnos do Arine res 
spremenil v zadnjem mese-
cu, potem ko je prejel odloč-
bo za plačevanje preživnine 
za dva otroka iz prejšnjega 
razmerja. Tedaj naj bi Arino 
začel sovražiti in jo obkladati 

z besedami, kot sta »stoka, 
kopile« (živina, pankrt, op. 
p.), enkrat pa jo je z glavo 
tudi butnil v omaro. Kako se 
je v dekličinem črevesju zna-
šel balon, ni znala odgovori-
ti, prav tako ni nič vedela po-
vedati o vbodih z injekcijsko 
iglo. Zanikala je, da bi dekli-
co, razen 1. julija, ko sta bila 
oba istočasno v službi, po več 
ur puščala samo, tudi redno 
ji je kuhala in jo previjala. 

Obdolženi Mirzan Jakupi 
je v zagovoru zatrdil, da se je 
Arina usodno poškodovala 
1. julija zvečer, ko ni hotela 
zaspati in je norela, pri tem 
pa da je z glavo udarila v radi-
ator. Naslednje jutro, ko ji je 
dal jesti in jo previl, je delo-
vala še normalno. Potem je 
zaspal in ko se je zbudil, je 
opazil, da je negibna. Tedaj 
je poklical Alibabićevo. Gle-
de svojega odnosa do dekli-
ce je povedal, da je ni sovra-
žil, niti tepel, vedel pa je, da 
zanjo zaradi finančne stiske 
in zdravstvenih težav z Ali-
babićevo ne moreta skrbeti, 
zato je partnerko nagovarjal, 
naj skrb za otroka prepusti 
njenemu biološkemu očetu 
ali komu drugemu.

Mati okrivila nekdanjega partnerja
31. stran

Mirzan Jakupi je včeraj dolgo čakal, da bi dobil priložnost za 
zagovor. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ana Šubic

Med tremi zma-
govalci festiva-
la Slove nska 
polka in val-
ček, ki je minu-

li petek potekal v Podčetrtku, 
sta bila kar dva gorenjska 
ansambla. Ognjeni muzi-
kanti iz okolice Kamnika in 
Celja ter Tjaša Hrovat so za 
valček Če bi bil danes ... pre-
jeli nagrado strokovne žiri-
je za najboljšo skladbo fes-
tivala, Ansambel Storžič pa 
je razveselilo občinstvo, ki je 
s telefonskim glasovanjem 
za najboljšo polko leta 2017 
izbralo Ta nagajivi čas. Gle-
dalci in poslušalci festivala 
so izbrali tudi najboljši val-
ček, in sicer Kdor srcu sledi 
v izvedbi Ansambla Glas iz 
Zreč.

Za Ognjene muzikante je 
bil to tretji nastop na Sloven-
ski polki in valčku. Leta 2013 
so bili s polko Sonce sije spet 
drugi, predlani pa so preje-
li nagrado za najboljšo pol-
ko – Našel te bom. Pri naj-
boljši skladbi letošnjega fes-
tivala Če bi bil danes ... so 
moči združili s pevko Tjašo 

Hrovat, s katero se pozna-
jo že vrsto let. Včasih je pela 
pri Ansamblu Jureta Zajca, 
zadnji dve leti pa odnos gra-
dijo tudi na drugačni ravni, 
saj je partnerka »ognjene-
ga« Uroša Steklase iz Pod-
gorja pri Kamniku. Kot pra-
vijo fantje, se s Tjašo super 
ujamejo tako v osebnem kot 
tudi v glasbenem smislu, 
zato bodo morda še kdaj kaj 
ustvarili skupaj.

Pod valček Če bi bil danes 
... se podpisujejo Steklasa, 
Hrovatova in Samo Kališ-
nik, član ansambla iz Vrh-
polja pri Kamniku. »Vedno 
se trudimo dati vse od sebe. 
Prijavili smo se z valčkom, 
ker se nam je vsem zdel vre-
den ponovne prijave na Slo-
vensko polko in valček. Ver-
jeli smo vanj, v besedilo in 
celoten projekt, ki je zara-
di te pesmi nastal. S Tja-
šo smo tvorili super celoto, 
med nami je bila dobra ener-
gija, hkrati pa smo imeli pri-
ložnost povedati zgodbo, ki 
so jo, po odzivih sodeč, razu-
meli gledalci in tudi komisi-
ja,« je povedal Steklasa.

Valček je bil v prvi vrs-
ti presenečenje za Tjašino 
mamo, ki ga je prvič slišala 

šele na festivalu. »Želeli 
smo si samo, da nastop dob-
ro izvedemo in da presene-
čenje uspe. Seveda je dober 
občutek, da pesem, ki jo 
izvajaš, začutijo tudi poslu-
šalci in komisija, a vendar 
je bilo še toliko drugih odli-
čnih ansamblov, da do zad-
njega nismo vedeli, kakšen 
rezultat lahko pričakuje-
mo,« nam je še zaupal Ste-
klasa. Poleg že omenjenih 
so pri Ognjenih muzikan-
tih še Peter Vidmar iz Žej 
pri Komendi, Aljoša Jurko-
šek iz Štor pri Celju in Gaš-
per Salobir iz Laškega. 

Storžič kmalu z novim 
albumom

Ansambel Storžič je bil 
na odru Slovenske polke 
in valčka tokrat že četrtič. 
Prvič so nastopili leta 2002 
z valčkom V Bohin' 'ma d'ž 
ta mvade, po katerem so še 
danes najbolj znani, leto 
kasneje so bili s skladbo Le 
za trenutek drugi po glaso-
vih občinstva, leta 2006 pa 
so prejeli nagrado strokovne 
žirije za skladbo Rad bi iskal. 

Tokrat so na festivalu prvič 
nastopili s polko – Ta naga-
jivi čas. »Nagrade občinstva 
smo res zelo veseli in je nis-
mo pričakovali. Z razpletom 
se nismo pretirano obreme-
njevali, saj je za vsak ansam-
bel zmaga že, da je njegova 
skladba s strani strokovne 
komisije izbrana na ta festi-
val,« je dejal Klemen Grašič, 
ki se skupaj z Vero Šolinc 
podpisuje pod letošnjo zma-
govalno polko. In kaj je tisto, 
s čimer jim je po njegovem 
uspelo prepričati občinstvo? 
»Mogoče to, da gre bolj za 
klasično polko. Sicer bi pa to 
nagrado privoščili prav vsa-
kemu ansamblu, ki je sode-
loval s polko na festivalu,« je 
odvrnil Grašič.

Ansambel Storžič poleg 
Grašiča sestavljata še Tomaž 
Kušar in Janez Hostnik, na 
Slovenski polki in valčku pa 
se jim je pridružil še Matej 
Šarc z baritonom. Kot pra-
vi Grašič, so za letos končali 
s festivali. Njihov glavni cilj 
je, da v nekaj mesecih izda-
jo tretji album, ki ga bodo 
poimenovali po zmagovalni 
polki Ta nagajivi čas.

DVE NAGRADI GORENJCEM
Na 22. Slovenski polki in valčku so se Ognjeni muzikanti in Tjaša Hrovat razveselili nagrade  
za najboljšo skladbo festivala, Ansambel Storžič pa nagrade za najboljšo polko. 

Ognjeni muzikanti in Tjaša Hrovat v družbi predsednika 
republike Boruta Pahorja / Foto: Žiga Culiberg

Ansambel Storžič bo po zmagovalni polki Ta nagajivi čas 
poimenoval novi album. / Foto: Žiga Culiberg

Narodno-zabavni ansambel Slovenski zvoki iz Rogaške 
Slatine, sestavljajo pa ga člani z vseh koncev Slovenije, 
je letos prejel povabilo na Oberkreiner Award ali kot ga 
imenujejo nekateri »narodno-zabavni oskar«. To je znana 
mednarodna prireditev v Avstriji, festival, kjer sodelujejo 
ansambli iz nemško govorečih držav in Slovenije. Potek 
je tak, da komisija najprej nominira ansamble, potem pa 
ti prejmejo povabilo za udeležbo. Letos so bili tja povab-
ljeni tudi Slovenski zvoki in prejeli so najvišje priznanje: 
v mednarodni kategoriji so dobili priznanje za najboljši 
ansambel 2017. V petek pa so na tokrat že devetem tovr-
stnem srečanju nastopili še Veseli Svatje, Sekstakord in 
Ansambel Franca Miheliča, v revijalnem delu so zaigra-
li tudi Gotarjevi harmonikarji. Sekstakord in Ansambel 
Franca Miheliča sta ravno tako prejela priznanji: za obe-
tavni ansambel in življenjsko delo.

Slovenski zvoki in narodno-zabavni oskar

Narodno-zabavnega oskarja v mednarodni kategoriji so 
prejeli Slovenski zvoki. / Foto: arhiv ansambla Slovenski zvoki

Alenka Brun

Jutri, v sredo, 12. aprila, 
ob 20. uri se z dogod-
kom Men's night na 
velika platna Cine-
plexxa vrača izjemno 

uspešna franšiza, ki jo pove-
zujejo adrenalinski prego-
ni, vonj po oktanu, hitrost in 
želja po maščevanju. Osmo 
nadaljevanje akcijske poslas-
tice hitrih in drznih nam raz-
krije največjo grožnjo, ki je do 
sedaj pretila Dominicu in nje-
govi ekipi. Bo razdor med čla-
ni in izdaja njenega vodje uso-
den, ali bo družini, ki je veljala 
za nerazdružljivo, uspelo naj-
ti drug drugega?

Osmica Hitrih in drznih je 
prvi hollywoodski film, ki je 
bil posnet na Kubi, zato je nje-
govim ustvarjalcem predstav-
ljal svojevrsten izziv. Ekipa je 
morala na otok pripeljati vse 
avtomobile, ki so jih uporabi-
li na ulicah Havane. Za uvod-
no sceno filma, ki se dogaja na 
Kubi, so tako iz Amerike pre-
peljali deset chevyjev in sedem 
fordov, vključno s tovornjaki 

za njihov prevoz, orodjem in 
vsemi rezervnimi deli, za kate-
re bi se lahko izkazalo, da jih 
bodo potrebovali. Pokojnemu 
Paulu Walkerju so se pokloni-
li tako, da so upoštevali njego-
vo željo in poskrbeli, da je v fil-
mu še več dirkanja z avtomo-
bili. Negativni lik pa je prvič v 
zgodovini franšize prevzela 
ženska. V vlogi teroristke Cip-
her, ki vodi igro, bomo gleda-
li oskarjevko Charlize Theron. 
Močno žensko igralsko zased-
bo pa dopolni še ena oskarje-
vka, in sicer britanska igralka 
Helen Mirren. 

Cineplexx v sodelovanju z 
GaS Tuning Team Slovenija 
in Adria Drift Series priprav-
lja pred filmom pestro spre-
mljevalno dogajanje. V Kra-
nju bo tako zanimivo že od 
17.30 dalje, na parkirišču Pla-
neta Tuš Kranj. Udeležbo na 
dogodku sta potrdila najbolj-
ši slovenski drifter Luka Mar-
ko Grošelj in dvakratni prvak 
serije Adria Drift Uroš Ber-
dajs ter drugi zanimivi gos-
tje: Matjaž Podboršek, Drey 
Nitrous, Dejan Hercigonja 
in Gregor Berden.

HITRI IN DRZNI
Dirkaška družina ogreva motorje za novo 
poglavje. Cineplexxov večer, namenjen moškim, 
tako v sredo v Kranj vabi že v popoldanskih urah. 
Pripravljajo spremljevalno dogajanje za ljubitelje 
dirkalnih in atraktivnih avtomobilov.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Uroš Brankovič

M
oja odločitev, 
da se na poto-
vanje odpra-
vim v skrajni 
zahodni del 

Ukrajine, je pomenila, da ne 
bom doživel neskončnih žit-
nih planjav na njenem vzho-
du. A kaj drugega mi tudi ni 
preostalo, saj sem z vlakom 
skozi Dunaj in Budimpešto 

odpotoval na obisk največje 
države, ki v celoti leži v Evro-
pi. Velika je namreč za kar tri-
deset Slovenij.

Na mejo, ki smo jo poz-
nali nekoč, me je spomnil 
natančen in nekoliko zlo-
hoten pregled prtljage ter 
prisotnost vojaške kontro-
le na madžarsko-ukrajinski 
meji. No, obmejna vojaška 
enota je bila očitno še zelo 
sveža dopolnitev ukrajin-
ske vojske. Morda je bilo to 

posledica zaostrenih razmer 
v vzhodni Ukrajini ali le dob-
rodošle službe ob njihovem 
pomanjkanju. Pripadniki te 
enote so se namreč po kon-
cu pregledov precej nerodno 
postavili v postroj. Pri tem jih 
je, verjetno za uradni arhiv, s 
svojim iPhonom snemala 
ena od vojakinj. 

Po uspešnem prehodu 
meje sem se najprej odpra-
vil v Uzhgorod, središče 
t. i. Zakarpatske regije, v 

preteklosti imenovane tudi 
Rutenija. Za ta skrajni koti-
ček Ukrajine v podnožju 
osrednjih Karpatov je značil-
na velika multikulturnost, ki 
se je kljub burni zgodovini 
deloma ohranila do danes. 
Ne le da kot edina ukrajinska 
regija meji kar na štiri drža-
ve (Poljska, Slovaška, Mad-
žarska in Romunija), ampak 
so narodi vseh teh držav 
imeli, deloma pa imajo še 
danes, pomemben delež v 

prebivalstvu številnih nase-
lij. Seveda poleg nekdaj veli-
kega deleža Judov, kar je bila 
do 2. svetovne vojne značil-
nost večine velikih vzhodno-
evropski mest. Enega najve-
čjih kulturnih in gospodar-
skih razcvetov je območje 
doživelo po vključitvi v Hab-
sburško monarhijo ob kon-
cu 18. stoletja. Plodni multi-
kulturnosti in pomembno-
sti tukajšnjih trgovskih poti 
so dodali germansko ureje-
nost ter s tem predvsem v 19. 
stoletju ob Uzhgorodu pri-
nesli razcvet tudi bližnjima 
Krakovu in Lvivu. 

Spoj večkulturnosti in pes-
tre zgodovine je bil zelo opa-
zen, ko sem se od reke Uzh 
sprehodil do uzhgorodskega 

gradu. Pot me je vodila mimo 
čudovite nekdanje sinagoge, 
danes sedeža mestne filhar-
monije, ter stavb z obledeli-
mi imeni nekdanjih madžar-
skih lastnikov. Grad je v času 
350 let svoje oblasti zgradi-
la južnoitalijanska rodbina 
grofov Drugheti. Tik pod njo 
stoji muzej ljudske arhitek-
ture na prostem. Vanj so pre-
selili lepo ohranjene primer-
ke podeželskih stanovanj-
skih in gospodarskih pa tudi 
cerkvenih objektov iz različ-
nih območij v tem delu Ukra-
jine. Ne le stil gradnje, tudi 
da se univerzalno priljublje-
ni stavbi v ukrajinščini reče 
»korčma«, kaže na našo kul-
turno bližino. 

 (Nadaljevanje prihodnjič)

Zahodna Ukrajina (1)

SKRITI KOTIČEK POD KARPATI

Nekdanja sinagoga v Uzhgorodu priča o bogati kulturni 
dediščini Judov.

Tradicionalna lesena cerkvica v podeželskem muzeju na 
prostem

Na podeželju Ukrajine so na pijačo zahajali v take krčme.

Suzana P. Kovačič

T
radicionalna pri-
reditev To smo 
mi je imela letos 
podnaslov Dre-
vo srca. Učitel-

jice so pripravile besedila, 
ki se navezujejo na celolet-
ni projekt Tržič: mesto dob-
rih misli in želja, ki se ga je 
domislil Stane Grum, ravna-
telj Osnovne šole Tržič, pod 
katero sodi tudi Podružnič-
na šola Podljubelj. Prvošol-
ci so s pesmijo in igro vlog 
predstavili semena srca in 
sporočili, »če nič dobrega ne 
narediš, ne moreš nič dobre-
ga doživeti«. Drugošolci so 
z igranimi prizori prikaza-
li, da je prijatelj pravi zaklad, 
tretješolci pa sporočili, kako 
se rešiti tarnanja, ki nam v 
vsakdanjem življenju več-
krat onemogoča, da bi pos-
kusili stopiti čez ovire: pre-
prosto potrebuješ list papir-
ja, nanj napišeš, katerega 

tarnanja bi se rad rešil, in 
papir uničiš. Četrtošolci so 
prav tako skozi igro poveda-
li, kako redki ljudje so soču-
tni in pripravljeni priskočiti 
na pomoč, kadar jo kdo res 
potrebuje. Petošolci pa so 
ob drevesu zaigrali zgodbo, 
kako od narave največkrat 
jemljemo, pozabimo pa ji 
kaj dobrega tudi dati in kako 

pomembno je, da »nekoga 
moraš imeti rad«. Nastopi-
li so tudi pevski zbor ob kla-
virski spremljavi devetošol-
ke Eme, plesna skupina Ple-
snega kluba Tržič in učen-
ci prvega triletja z angleški-
mi pesmimi. Ob zaključku 
so petošolci sprejeli in pred-
stavili deset bodočih prvo-
šolcev. »Zelo veseli smo bili 

polne dvorane in številnih 
pohval za nastope, ki so s 
svojim sporočilom pobožali 
dušo in marsikoga spomni-
li, kako pomembna je srčna 
kultura, ki nam daje vsakod-
nevno energijo za življenje,« 
je v imenu učencev in učite-
ljev povedala vodja Podruž-
nične šole Podljubelj Maja 
Ahačič.

DREVO SRCA
Učenci in učitelji Podružnične šole Podljubelj ohranjajo tradicijo. Tako so tudi letos v marcu v domu 
krajanov pripravili prireditev za starše in vse krajane, ki radi pogledajo otroške nastope.

Pevski zbor in obiskovalci pevskih uric prepevajo: »Zdaj gre zares, pojdimo v svet …« 

Drevo srca in prvošolčki / Foto: Gorazd Černilec

Prve note so
Do, re, mi.
Do, re, mi fa, so, la, si, do.
Do,
modro je nebo.
Re,
veselje naše je.
Mi,
vse se nam smeji.
Fa,
na veji jabolka.

So,
naše je sonce.
La,
dobra volja je.
Si,
preganja nam skrbi.
Do,
modro je nebo.
Do, re, mi, fa, so, la si, do.

Manca

Do, re, mi

PESMI MLADIH

Hvala za pesmico, ki prinaša dobro voljo, odganja vse 
skrbi, modro nebo in sonce. Sonce, ki greje vse nas. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.
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KOLESARSKI IZLET 10.–12. maja 2017

www.gorenjskiglas.si

S kolesom  
po Goriškem in Krasu
Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarjenju po Gori-
ških brdih, Furlaniji in Krasu. Predvidoma bomo kolesarje-
nje začeli na Livških Ravnah in se spustili do Šmartnega v 
Goriških brdih, potem kolesarili po Brdih in svojo pot prvi 
dan zaključili v okolici Nove Gorice. Naslednji dan se bomo 
podali v Furlanijo, kjer bomo kolesarili večinoma po ravnini, 
tretji dan pa se bomo iz Nove Gorice podali proti Krasu. Ta 
okvirni načrt kolesarjenja ni zahteven in ga bomo sproti 
prilagajali kolesarjem. Ves čas kolesarjenja nas bo spremljal 
kombi, ki bo tudi prevažal našo dodatno opremo.

Datum:  od 10. do 12. maja (od srede do petka)

Cena izleta je 145 EUR in vključuje:

prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj, avtomobilsko spremstvo 
(kombi) med kolesarjenjem, dve nočitvi z zajtrkom za vse dni kolesarjenja, 
prehrana med kolesarjenjem. 
Izlet bomo izvedli, če se prijavi najmanj 16 oseb.  Plačilo opravite v dveh obro-
kih. Prvi obrok velja kot prijava, drugi obrok plačate en teden pred odhodom.  
Cena ne vsebuje zavarovanja.    
Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali   pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.

Urša Peternel

N
a velikem gle-
dališkem odru 
na Jesenicah, 
v dvorani Gle-
dališča Tone-

ta Čufarja Jesenice je prejš-
njo sredo in četrtek poteka-
lo regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin Gorenj-
ske. Srečanje, že 23. po vrsti, 
nosi ime Kekčevo srečanje, 
regijski strokovni spremlje-
valec Matjaž Loboda, ki si je 
ogledal območna srečanja, 
pa je za nastop na regijskem 
srečanju izbral deset zasedb 
oziroma predstav. Nastopi-
li so Otroška igralska sku-
pina pri Gledališču Tone-
ta Čufarja Jesenice s pred-
stavo Coprnica Zofka, Mlaj-
ša otroška dramska skupina 
KPD Josip Lavtižar s Snegu-
ljčico, Dramski krožek pre-
dmetne stopnje OŠ Bistrica 
s predstavo Zakaj avto zjut-
raj noče vžgati, Starejša otro-
ška skupina KPD Josip Lav-
tižar z Metuljčki ljubezni, 

Dramski krožek predmet-
ne stopnje 8. in 9. razred OŠ 
Tržič s predstavo Skrivnosti 
šolskega veceja, Otroška gle-
dališka skupina FKD Koroš-
ka Bela s predstavo Pozor! 
Hudobe na delu, Otroška 
gledališka skupina Čofti-
ca iz KD Kropa s predstavo 

Straža na grobu, Dramski 
krožek OŠ F. S. Finžgarja 
Lesce s Čarovnicami, Dram-
ski krožek OŠ prof. dr. Josi-
pa Plemlja Bled z Žurerji in 
Verine zvezdice OŠ Marije 
Vere in ŠKUD Verine zve-
zdice s predstavo Martin.
Krpan.com.   

Vse predstave si je ogleda-
la državna strokovna spre-
mljevalka Simona Zorc 
Ramovš, ki bo po ogledu 
vseh regijskih srečanj po 
Sloveniji opravila izbor za 
državno srečanje, ki bo pote-
kalo 8. in 9. junija v Novem 
mestu.

KEKČEVO SREČANJE
Na Jesenicah je potekalo regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Gorenjske.

Otroška gledališka skupina Čoftica iz Krope je navdušila s predstavo Straža na grobu. 

Kranj – V petek, 14. aprila, ob 20. uri bo v Stolpu Škrlovec 
nastopila skupina Brest s pevko Vesno Zornik, ki bo pred-
stavila svoj še povsem svež prvenec. Obeta se bogata 
mešanica džeza, bluta, etna, roka in popa, saj skupino 
sestavljajo izkušeni glasbeniki. Samo Šalomon je sklada-
telj in izvrstni džezovski kitarist mednarodnega slovesa, 

seznam njegovih mednarodno izdanih albumov in sode-
lovanj s svetovnimi velikani džeza je res zavidljiv. Kristi-
na Kočan je pesnica in prevajalka, njena prva pesniška 
zbirka Šara (2008) je bila nominirana za pesniški prve-
nec leta, nedavno je doktorirala iz sodobne ameriške 
poezije. Vesno Zornik najbolj poznamo kot pevko sku-
pine Katalena, že vrsto let pa nastopa tudi s solističnimi 
glasbenimi podvigi in kot performerka. Pri ustvarjanju se 
jim pridružujejo še drugi izvrstni glasbeniki: basist Samo 
Pečar, bobnar Bojan Krhlanko, harmonikar Dani Marinič, 
multiinstrumentalist  Boštjan Gombač,  tolkalec  Andrej 
Hrvatin, violinistka Špela Huzjak in kitarist Miloš Bogataj.

Brest z Vesno Zornik v Škrlovcu

Vesna Zornik, ena izmed najboljših pevk pri nas 
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Samo Lesjak

N
ovi KLG v sode-
lovanju s KUD 
SubArt organi-
zira mini festi-
val Metal Wee-

kend, na katerem bodo na 
odru Trainstation SubArta 
v petek, 14. aprila, nastopi-
le skupine Metalsteel, Cur-
se Of Instinct, Hangar 55 in 
Grob, dan kasneje, v soboto, 
15. aprila, pa zasedbe Nocti-
feria, Brutart, Sober Assault 
in Glista. 

Skupina Metalsteel je glas-
beno pot uradno začela leta 
2001 in od takrat izdala pet 
studijskih albumov. Dvojna 
koncertna plošča Steel Ali-
ve, ki je ob 10-letnici delova-
nja skupine izšla leta 2011, 
velja za prvi slovenski kon-
certni heavy metal izdelek. 
Metalsteel so si v preteklosti 
delili oder s svetovno znani-
mi izvajalci, kot so W.A.S.P., 
Helloween, Saxon in drugi. 
Peta studijska plošča This Is 
Your Revelation izpred treh 
let je odprla novo poglavje v 

njihovem glasbenem opu-
su, trenutno pa se priprav-
ljajo na snemanje novega 
studijskega albuma. Legen-
darna metalcore zasedba 
Curse Of Instinct se po šest-
ih letih premora zopet vra-
ča na koncertne odre. Han-
gar 55 iz Medvod so novin-
ci na slovenski heavy metal 
sceni, vendar skupino sesta-
vljajo sami izkušeni glasbe-
ni mački, ki točno vedo, kaj 
hočejo. Konec lanskega leta 
so izdali studijski prvenec 
First Aid. Grob je novo ime 
na domači black metal sceni, 
ki prihaja iz najtemnejših 

kotičkov Primorske. Skupi-
na Noctiferia je najvidnejši 
predstavnik metala pri nas. 
So redni gostje evropskih 
turnej s svetovno priznani-
mi skupinami ter ena red-
kih domačih skupin, ki se 
ponaša z izdanimi ploščami 
tako na evropskem kot tudi 
na ameriškem tržišču. Okto-
bra 2011 so se vrnili z evrop-
ske turneje, kjer so kot edina 
predskupina spremljali naj-
večji švedski metal band In 
Flames. Album PAX je izšel 
leta 2014 in bil podprt z nas-
topi na Kitajskem ter nasto-
pom na svetovno znanem 

festivalu Wacken Open Air, 
kjer so nastopili kot prva slo-
venska skupina. Pred dve-
ma letoma so se lotili akus-
tičnega projekta Transnatu-
ra ter gostovali v oddaji Izš-
tekani na Valu 202, lani pa 
je sledil še istoimenski stu-
dijski album.

Sober Assault je štiričlan-
ska thrash metal zasedba iz 
Grosupljega. Skupina sta-
vi na brutalno kombinaci-
jo melodij in agresije, kar je 
do sedaj uspešno zabeležila 
že na dveh EP-jih, The First 
Assault in Of Violence And 
Woe. Svojevrsten pristop h 
glasbi se je za Brutart začel 
ob nastanku leta 2000. Svo-
ja najstniška leta so prese-
gli z izdajama Arab Dream 
in prvim albumom Mimic 
(2007). Sledila je dolga, zas-
trašujoča tišina. Prekinitev 
te je drugi album z naslo-
vom Wear My Skin, ki izide 
v kratkem. Skupina Glista je 
pripadnica grindcore žan-
ra, ki melje po ljubljanskem 
podzemlju, pa tudi drugod 
– tokrat na Metal Weekend 
festivalu na Trainu.

METALSTEEL IN NOCTIFERIA 
PRIHAJATA NA TRAIN

Zasedba Metalsteel pripravlja nov, že svoj šesti album. 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Dne 1. aprila 2017 sta se na Brdu pri Kranju poročila Alen 
Petrič in Ana Bolha, na Jesenicah pa Damir Musić in Elvisa 
Crnkić.

Mladoporočenci Suzana P. Kovačič

F
ani, dekliško Slat-
nar, in Marko Per-
ko sta se spozna-
la prek skupnih pri-
jateljev. Fani je bila 

doma s Pristave pri Tržiču, 
Marko pravi Tržičan. Iskri-
ca med njima je preskočila, 
pet let sta bila par, nato pa sta 
se 2. marca leta 1957 zaoblju-
bila civilno in v tržiški cerkvi. 
Ohcet je bila doma, kot je bilo 
v tistih letih v navadi. Poleg 
službe sta bila polno zaposle-
na z gradnjo hiše za Virjem v 
Tržiču. Veliko veselja je bilo z 
rojstvom otrok, Renate, Bena 
in Andraža. Marko je v pro-
stem času petindvajset let 
igral v amaterski gledališki 
skupini v Tržiču, preizkusil 
se je tudi v režiji. Fani je obi-
skovala gledališke predsta-
ve, v katerih je nastopal Mar-
ko, če pa je kateri od igralcev 

zbolel, je na hitro tudi vsko-
čila. V smehu doda, da mož 
kdaj sploh ni vedel za to in 
jo je »zagledal šele na odru«. 
Perkova imata pet vnukov, od 

najstarejšega do najmlajšega 
so Žiga, Neža, Ana, Nik in 
Tara – in vsem sta bila varuš-
ki. Veliko veselja je zdaj tudi 
že s pravnukoma Ažbetom 
in Taro. Povezanost družine 
je najpomembnejša, sta pou-
darila ob mojem nedavnem 
obisku na njunem domu za 
Virjem. 

Vsak dan, ne glede na vre-
me, gresta Perkova na dalj-
ši sprehod, Marko tudi dva-
krat na dan. Marko vodi sku-
pino za samopomoč za bolni-
ke z rakom v Tržiču, do neda-
vnega je bil v glavnem odbo-
ru Društva onkoloških bolni-
kov Slovenije. Vešč je raču-
nalnika, pa naj gre za brs-
kanje po spletnih straneh 

ali za pregledovanje e-pošte. 
Potem je seveda tu še delo s 
hišo in malo okrog nje in dan 
zakoncema še prehitro mine. 
Zlasti če k temu dodamo še 
toplice in morje, kamor se prav 
tako rada odpravita. 

Šestdeset let sta povezana 
»v dobrem in v slabem«, kot 
tudi pravi poročna zaoblju-
ba. Visok skupni jubilej sta 
praznovala v krogu družine 
in prijateljev 5. marca. Pono-
vna zaobljuba je bila v doma-
či cerkvi v Tržiču in tudi 
poročna koračnica je sodi-
la zraven. Sledilo je druže-
nje v restavraciji Raj. »Lepo 
je bilo,« sta slavnostni dan 
diamantna poročenca Perko 
zaobjela še z besedami. 

TRDNA KOT PRAVI DIAMANT
Fani in Marko Perko iz Tržiča sta v krogu družine in prijateljev praznovala diamantno poroko,  
to je šestdeset let skupnega življenja. 

Fani in Marko Perko / Foto: osebni arhiv

Diamantna poročenca v krogu svoje družine / Foto: osebni arhiv

»Vrtnica«
Najprej bi se vam zahvalila za 
besede, ki ste mi jih napisa-
li pred leti in mi vsak dan, ko 
je   hudo, dvigajo moralo. Še 
vedno me morijo finance, nika-
kor ne pridem na zeleno vejo, 
in če odkrito povem, se bojim 
prihodnosti. Prosila bi vas, da 
mi napišete, kaj me čaka gle-
de financ, in prosim za številke 
in srečne datume. Sin je nare-
dil diplomo in dobil službo za 
določen čas, sedaj pa čakamo, 
ali ga bodo vzeli za stalno. 
Lepe besede, nasmeh na 
obrazu, topel objem in še 
kaj bi se našlo, vse to, vse te 
male vrednote tako veliko, 
veliko pomenijo. Ne samo 
kadar smo otožni in na dnu, 
tudi takrat, ko smo čudovi-
to, je to samo potrditev, da 
dobro dela dobro in obratno. 
Glede financ se vam bo v tem 

letu končno začelo obračati 
na bolje – in prosim, umirite 
se, še vse bo, kot mora biti. 
S svojo skrbjo ne boste nič 
spremenili, le še bolj vas bo 
strah. Vesela sem lepih novic 
o sinu, dobil bo redno zapo-
slitev in eno breme bo takoj 
manj. Vaše srečne številke so 
4, 9, 11, 16, 19, 20, 38, najbolj-
ši dnevi v letu pa 30. 4., 22. 6., 
17. 8., 29. 10. in 3. 12.

»Dvorana«
Prosim povejte mi o mojem 
zakonu, ki je v razsulu že dolgo 
časa, in ali bo sin dobil punco 
in družino. 
Stanje vašega zakona je že pre-
cej časa melanholično. Dolgo 
časa ste si zatiskali oči, čeprav 
ste poznali resnico. Kaj in kako 
naprej, veste, da je odvisno 
samo od vas. Pogled v karte 
pokaže spremembe in pot 

naprej. Znotraj sebe ste zelo 
čustveni in vam družina, dom 
veliko pomeni. Ko ste videli, da 
je vsaka stvar, ki jo naredite za 
dobro zakona, brez uspeha, 
ste se tudi sami nehali truditi. 
Ne morem reči, da med vama 
ni več ljubezni, ker to ne bi bilo 
res. Le oba sta se nehala trudi-
ti in vlagati v dober odnos. Ko 
tega ni, tudi ostalega ni. V svo-
jem srcu imate pravi odgovor, 
naj vam pa povem, da nikoli, 
res nikoli ni prepozno za sre-
čo. Le sprejeti jo je treba, ko 
gre mimo. Sin si bo ustvaril 
družino. Srečno.

»Skodelica kave«
Občudujem vaše sposobnosti 
in darove. Prosim vas za vpo-
gled v moj svet. Zanima me, 
kaj prinaša to leto naši druži-
ni. Zahvaljujem se za odgovor.
Ko mi boste naslednjič pisa-

li, prosim navedite še rojstne 
podatke ljudi, za katere vas 
zanima prihodnost, zato moj 
odgovor ne bo prav dolg. V 
vašo družino še pred pole-
tjem prihaja neko zelo dobro 
sporočilo in kar naenkrat se 
odpirajo vrata, ki so bila do 
sedaj trdno zaprta. Starejša 
oseba, ki ima neke zdravstve-
ne težave in se precej obre-
menjuje, ima videti res dobre 
spremembe. Vi osebno boste 
prišli do nekega spoznanja, ki 
vam bo pomagalo pri presko-
ku ovir, in odločili se boste za 
nekaj, kar vam bo spremenilo 
prvotno pot. Naj vas nič ne 
skrbi, saj bo na koncu vse 
v redu. Ljubezen je tista, ki 
dela neverjetne čudeže. Mlaj-
ši osebi v družini se v tem 
letu obeta daljša pot. Hvala, 
ker me berete, želim vam vse 
dobro.

Prosili ste me tudi, da pogle-
damo še kaj v sistemu keltski 
križ, ki je malo drugačen od 
sistema prejšnjega torka, že v 
tem, da imamo izbranih kart 
devet. Postavitev keltskega 
križa se po navadi uporablja 
pri kartah tarot, vendar je tudi 
pri naših ciganskih zelo upo-
raben. Prvih pet kart se polo-
ži v mali križ, ostale štiri pa v 
stolpec na desno stran. Prva 
karta je Oficir in je trenutna 
situacija. Oseba je po naravi 
ali poklicno uradna oziroma 
se dogajajo uradne zadeve. 
Druga karta je Sidro, prinaša 
cilj in idealno predstavo. Se 
pravi, da oseba dela vse v tej 
smeri, da se ji izpolnijo želje 
in je za to vse pripravljena 
narediti. Tretja karta je Pismo, 
nanaša se na pretekle vplive, 
se pravi veliko čustev in ose-
bnega pričakovanja. Vdova 
je naslednja karta in v njej se 
skrivajo dolgo minuli dogod-
ki, ki še vedno vplivajo na pri-
hodnost. To so stari vzorci in 
napačno razmišljanje. Peta 
karta je Obisk, ki kot vpliv v 
bližnjo prihodnost prinaša 

spravo in enakovredni polo-
žaj. Šesta karta je Sovražnik 
in prinaša odločitev, v tem 
primeru vidimo, da je vse 
odvisno od okolice in ne sme 
se biti v centru dogajanja, 
ampak bolj opazovalec od 
daleč. Ljubosumje je sedma 
karta in predstavlja okolje, 
ta karta le še bolj potrdi prej-
šnjo karto, veliko je odvisno 
od drugih in ne nas samih. 
Osma karta je Mislec. Karta 
nosi v sebi notranje strahove. 
Nadaljevali bomo naslednji 
torek. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom 'šola vedeže-
vanja' in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 46 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 15 dečkov in 16 deklic. 
Najtežji je bil deček s štirimi kilogrami, najmanj pa sta 
tehtala deček in deklica, in sicer 2700 gramov. Na Jeseni-
cah se je rodilo 7 deklic in 8 dečkov. Mejni teži sta pripadli 
dečkoma: najtežji je tehtal 4630, najlažji pa 2790 gramov.

Novorojenčki

www.gorenjskiglas.si

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  vaše  

predloge sporočite Alenki Brun  

po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  

ali po telefonu: 041/699 005.  

Presenetite, razveselite,  

dodajte piko na i  

dogodkom z  

objavo v  

Gorenjskem  

glasu. 



21-23 APRIL 2017  
RADOVLJICA

PETEK OD 15.00 DO 20.00
SOBOTA IN NEDELJA OD 9.00 DO 20.00
WWW.FESTIVAL-COKOLADE.SI
NAJBOLJ ČOKOLADNA PRIREDITEV V SLOVENIJI
• MEDNARODNI SEJEM ČOKOLADNIC
• DEGUSTACIJE ČOKOLADE IN ČOKOLADNIH SLADIC
• ČOKOLADNA RULETA, igraj in zadeni super nagrade
• ČOKOLADNE SKULPTURE
• DELAVNICE IN PREDSTAVE ZA OTROKE
• KUHARSKI ŠOVI
• LEPOTILNI ČOKOLADNI ŠOTOR
• GLASBENI IN ZABAVNI DOGODKI
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Nagrade: 
– ročno izdelana čokolada 100g (Martisan) in skodelica
– čokolada z medom in cvetnim prahom (Božnar)
– glineni izdelek varovancev CUDV Radovljica

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) pošlji te do torka, 25. 
aprila 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Oseminštiridesetletni Verne Troyer, naj-
bolj znan po vlogi Mini Me v filmu Austin 
Powers, je zopet podlegel alkoholu. Igra-
lec je novico potrdil sam in povedal, da 
je bil na odvajanju štirinajst dni, še nekaj 
časa pa bo tja hodil na redne preglede. 

Igralec več let ni pil, potem ko je leta 2002 skoraj umrl 
zaradi zastrupitve z alkoholom. Troyer, ki ga bomo lahko 
gledali v prihajajočem filmu 420: Mary in Jane, pravi, da 
bo s pomočjo zvestih oboževalcev premagal odvisnost.

S pomočjo oboževalcev nad alkohol

Janet Jackson (50) se tri mesece po roj-
stvu sina ločuje od moža  Wissama Al 
Mane. Nekateri viri trdijo, da je šlo za pri-
jateljski razhod, drugi pa pravijo, da je Al 
Mana pevko že med nosečnostjo preveč 
nadziral. Janet je bila pred tem poroče-

na z Jamesom DeBargejem in Renéjem Elizondom. Leta 
2012 se je skrivaj poročila s katarskim poslovnežem Al 
Manom.

Janet Jackson se ponovno ločuje

Marocco Omari (46), igralec in režiser, 
znan po filmu Upanje, je zaradi nasilja v 
družini pristal v zaporu. Njegov predsta-
vnik je trditve označil za napačne. Igral-
ca, ki je nazadnje zaigral v seriji Imperij, 
sta vzgojili mama in babica, zato se je 

dolga leta boril za pravice žensk ter bil velik zagovornik 
proti nasilju nad ženskami. Prijavo je podalo njegovo šti-
riindvajsetletno dekle, ki trdi, da jo je večkrat porinil na tla.

Omari pristal v zaporu

V enaindevetdesetem letu starosti je umrl 
Don Rickles, komedijant, najbolj znan po 
filmskih vlogah v filmih Kellyjevi heroji in 
Casino. Rickles je umrl na svojem domu 
v Los Angelesu zaradi odpovedi ledvic. 
V svoji šest desetletij trajajoči karieri je 

nastopil v številnih televizijskih oddajah in bil del mnogih 
lasvegaških šovov.

Poslovil se je legendarni Don Rickles

VRTIMO GLOBUS

A. Se., M. C.

S
pomladanski 
sejem v Komendi, 
ki je potekal minu-
li konec tedna, je 
poleg obilice raz-

stavljavcev gostil tudi več kot 
trideset glasbenih skupin, ki 
so znova razgrele obiskoval-
ce. Za udaren petkov uvod so 
poskrbeli Petkova pupma z 
DJ-em Johnnyjem, Rokom 
Bažiko s skupino Energy ter 
Ines Erbus s skupino Gru-
pa Best iz Hrvaške. Sobotni 
večer so popestrili ansambel 
Odziv, ansambel Stil in sku-
pina Kingston, obiskovalci 
pa so se v šotoru lahko zaba-
vali tudi med popoldnevi, ko 

je bilo dogajanje ob toplem 
in sončnem vremenu, ki je 
vse dni spremljalo sejem, 
prav tako živahno. 

Z Gorenjskega so med 
drugim nastopili Peklen-
ski muzikantje iz Šenčur-
ja, Harmonikarski orkester 
Prijatelji, pa se je v sprem-
stvu najprepoznavnejših 
melodij narodno-zabavne 
glasbe sprehodil po sejmu 
in obiskovalce popeljal do 
šotora zabave. Promenadni 
nastop je imela tudi doma-
ča komendska godba s Twir-
ling in mažoretnim klubom 
Komenda.

Letošnji glasbeni praz-
nik je bil po udeležbi nas-
topajočih nekoliko manj-
ši kot lanski, a po besedah 

organizatorjev nič manj 
udarnejši kot prejšnji, kar so 
potrjevali tudi udeleženci. 
»Povabili smo najboljše in 
najbolj perspektivne glasbe-
nike, ki se trudijo in se želijo 
predstaviti na sejmu, hkra-
ti pa znajo pripraviti dober 
žur,« je povedal Aljaž Ober-
krainer, ki je že tradicional-
no povezoval zabavni pro-
gram vseh treh dni in je bil 
z obiskom v šotoru zabave 
zadovoljen.

V soboto smo bili tudi na 
odprtju nove kolesarske pro-
dajalne v Šenčurju, kjer se 
je zbralo kar nekaj vrhun-
skih športnikov. To ne bi bilo 
nič nenavadnega, če to ne bi 
bila malce drugačna proda-
jalna. Podjetje A2U je odprlo 

razstavno-prodajni salon 
električnih koles. Na enem 
mestu je moč izbirati med 
skoraj sedemdesetimi različ-
nimi modeli koles z električ-
nim pomagalom. Kot je pove-
dal direktor podjetja Uroš 
Globočnik, želijo postati naj-
večji in najboljši ponudnik 
tovrstnih koles pri nas. Odpr-
tje je pritegnilo zveste stran-
ke podjetja A2U, prijatelje in 
seveda bodoče kolesarje, ki so 
v teh kolesih prepoznali vse 
njihove prednosti. Kolesa so 
preizkušali tudi nekateri zna-
ni gostje, kot na primer naša 
najboljša biatlonka Tea Gre-
gorin, Goran Janus, trener 
smučarjev skakalcev, njego-
va desna roka Jani Grilc, Bine 
Norčič, Andrej Hauptman ...

V KOMENDI SPET VESELO
Spremljevalni program Spomladanskega sejma v Komendi je znova postregel z več kot tridesetimi 
glasbenimi skupinami, ki so popestrile že tako živahno sejemsko dogajanje.

Sejemsko dogajanje so popestrili člani Harmonikarskega 
orkestra Prijatelji. / Foto: A. Se.

Urška Kužet, legendi narodno-zabavne glasbe Janez Per in 
Renato Verlič ter Aljaž Oberkrainer / Foto: A. Se.

Članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda so se 
sprehodile med razstavljavci. / Foto: A. Se.

Med več kot tridesetimi glasbeniki niso manjkali niti člani 
komendske godbe. / Foto: A. Se.

Nedeljsko sejemsko popoldne so popestrili člani ansambla 
Peklenski muzikantje. / Foto: A. Se.

Znani športni obrazi so priznali, da je vožnja z električnim 
kolesom pravi užitek. / Foto: M. C.

Osemnajstletna Katja Kosem iz Železnikov je dijakinja 
tretjega letnika Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju. 
Zanima jo področje turizma, zato bo s tem najbrž 
povezan tudi njen študij. V prostem času jo sproščajo 
poslušanje glasbe in športne aktivnosti. / Foto: Gorazd Kavčič 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Gubanca je v Beneški Slove-
niji potica. Nadevana je z ore-
hi, kot naša, povita v štrukelj, 
kot burek, le da je v njej precej 
žganja, kar 4 decilitre. To jo 
ohranja bolj sočno. Gubanca 
v naših krajih je butarica, ki 
jo na cvetno nedeljo nesemo v 
cerkev. Na Dolenjskem buta-
rici rečejo pušelj, v Beli kraji-
ni drnek, na Štajarskem in v 
Prekmurju snop, presnec, na 
Gorenskem tudi beganca, pri 
nas gubanca. 

Na naši šoli v hortikul-
turnih programih izdelujejo 
tudi butarice. Ko sem bila še 
učitelj začetnik in smo imeli 
šolske prostore še sredi mesta, 
je učiteljica prinesla kupljeno 
butarico s tržnice. Kolegica 
ji pripomni, lepo je nareje-
na. Potem jo vprašam, v čem 
je skrivnost lepo ali površno 
narejene butarice? Preprosto, 
vsako vrsto moraš zelo lepo in 
trdo poviti, najbolj kar z vrvjo 
ali žico. Spodaj je najlepše za-
ključena z vrbovo šibo. Buta-
rico naj bi sestavili s čim več 
zelenja, tako imajo ponekod 
oljko, lesko, brinj, vrbo, mači-
ce, srobot, pušpanj, dren, reso, 
cipreso. Otrokom bova izdela-
la butarice sama, tako sva se 
odločila in tako delava še da-
nes. Skupaj naberemo zelenje 
in palice. Janez vsako leto na 
isti kmetiji dobi bršljan, lep 
in košat z modrimi jagoda-
mi. Dodam še oljko in cvetje. 
Za cvetje uporabim cvetoče 
grmovnice na vrtu in v goz-
du. Letos imamo kaj nabrati, 
saj je grmovje in sadno drevje 
v najlepši beli obleki. Včasih 
sva naredila pet butaric, sedaj 
zadostujeta le še dve. Ponosno 

ogledujem svojo butarico, ki jo 
potem čez leto pokurimo v ka-
minu. Naj je ne bi vrgli stran, 
tako pravijo.

Po maši na cvetno nedeljo 
starejša gospa pripoveduje, 
poglej, tudi letos sem dobila 
gubanco. Že več kot štrideset 
let dobivam gubanco iz za-
obljube. Že dolgo let nazaj je 
od gospe, ki je živela prav na 
Jakobu, odkupovala kadilo 
za božič. Bojda je pripravila 
takega posebnega, s smolo in 
mravljami z mravljišča … In 
ta gospa ji je potem vsako leto 
na cvetno nedeljo prinesla gu-
banco. Gospa je že umrla. Na-
ročila je hčerki, naj gospe, ki je 
v mladosti od nje odkupovala 
kadilo, dokler bo živa, na cve-
tno nedeljo prinese gubanco. 
Obljubo izvršujejo sedaj hčere 
in sinovi. Prinesejo jo kar v cer-
kev in gospa je ponosno nesla 
gubanco domov. Pravi, da jo 
hrani vse do nove. 

Postni čas se bliža koncu in 
vstopamo v veliki teden – fina-
le, bi lahko rekli. Gospodinje že 
čistijo okna, nekatere mlajše 
pravijo, počakam, da odcvete 
regrat, ker je sicer čisto vseeno, 
ali jih čistim ali ne. Letos sem 
prvič slišala od moških, ki se 
v postu odpovedujejo alkoho-
lu, da je postnih dni več kot 
40, natanko 47, in tako lahko 
v nedeljah postno zaobljubo 
spustijo. Kaj vse opazijo. Ljudje 
hodijo na zaobljubljene križo-
ve pote na Možjanco, v Podta-
bor, v Stiško vas, na Šmarjetno 
goro. Le mladih je vse manj, ki 
bi verjeli, da je tudi to lahko 
upanje, moč in tolažba.

Gubanca
Janez Logar

O spolnih zlorabah govo-
rimo, kadar nekdo proti volji 
poseže v moje telo. Pri odra-
slih osebah bolj pogosto upo-
rabljamo izraz posilstvo, tako 
da z izrazom spolna zloraba 
največkrat mislimo na otroke 
in mladoletne osebe. Spolna 
zloraba ni le prisiljen spolni 
odnos. Enako se obravnava 
tudi, ko mora otrok gledati 
spolni odnos staršev, poslušati 
opolzko opisovanje spolnosti, 
ko mora otrok otipavati od-
rasle osebe, prisiljeno gledati 
neprimerne prizore na ekra-
nih. Spolne zlorabe so se vedno 
dogajale, v zadnjem času pa si 
o tej grozoti upamo veliko go-
voriti, pisati, razpravljati. Ra-
zna društva ozaveščajo starše, 
vzgojitelje … in otroke, kakšno 
početje je prepovedano. Veliko 
je društev proti spolnemu na-
silju, zloženk, izobraževanj že 
v osnovnih šolah, o dinamiki 
nezdrave in škodljive spolnosti 
predavajo na fakultetah. Pa 
vendar se še vedno dogajajo 
ta nerazumljiva in tako zelo 
boleča dejanja. Zakaj? Sta-
rejši ljudje vedo povedati (in 
Milena Miklavčič veliko piše 
o tem), kaj vse so morali pres-
tajati otroci po vaseh, kako so 
bile dekle spolno izkoriščane, 
saj so bili gospodarji mnogo-
krat gospodarji njihovih teles. 
Rablji prihajajo iz vseh slojev 
družbe – ne glede na izobraz-
bo, stan, socialni status, poli-
tično usmeritev, celo na etične 
in moralne norme, ki jih za-
govarjajo, se storilci spolnih 
zlorab ne ozirajo. A da tega ni 
veliko in da se s spolnimi zlo-
rabami otrok pretirava, pravi-
te! V Sloveniji je spolno zlora-

bljena vsaka peta punčka in 
vsak sedmi fantek. Storilci so 
v 85 odstotkih poznani – naj-
večkrat kar najožji sorodniki 
žrtve. In zakaj smo o tem 
še vedno tiho? Ker so storilci 
pogosto zelo vplivni ljudje, na 
zunaj ugledni možje in očetje, 
osebe, ki imajo v družbi vpliv, 
ki se smehljajo v družbi, ljudje 
jim zaupajo in jih spoštujejo, 
doma pa so rablji. A da ni 
tako hudo, pravite? To je še 
vedno tema, ki se je izogibamo 
in mislimo, da se dogaja daleč 
stran od nas. Žal ni tako. Iz 
svoje terapevtske prakse zago-
tavljam, da je mnogo več ljudi, 
ki so bili deležni teh katastrof, 
kot si lahko predstavljamo. 
Res da se je zakonodaja spre-
menila in da omogoča zaščito 
žrtev. Vendar pa noben zakon 
ne more vnaprej preprečiti 
podivjanih moških, ki se iz-
življajo nad svojimi hčerkami. 
Redki med njimi se na starost 
skesajo in opravičijo. Žrtev je 
z nepopravljivo škodo zazna-
movana za vse življenje. O 
tem več naslednjič.

Problem spolnih zlorab se 
tiče mnogo več ljudi, kot si 
lahko predstavljamo. Žal se po 
pomoč obračajo skoraj vedno 
le žrtve – v odrasli dobi, ko se 
jim je življenje obrnilo proti 
njim samim. Poziv rabljem 
oziroma storilcem, naj kaj 
naredijo, je malokrat uspešen. 
Pa vendar: Poglejte svoji zveri 
v sebi v oči in prenehajte dela-
ti gorje sebi in drugim. Tisto, 
kar ste vi doživeli, ni treba, da 
dajete naprej.

Spolne zlorabe

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, velikonočna prata, 
jabolčni hren, pečen krompir, motovilec z rukolo in jajcem v 
solati, orehova potica; večerja: narezek s kraškim pršutom, 
sirom, grozdjem in pirhi
Ponedeljek – kosilo: ričet z zelenjavo in klobaso, ajdove pa
lačinke z banano in vročo sadno omako; večerja: popečena 
govedina iz juhe, regrat s krompirjem in ocvirki
Torek – kosilo: čemaževa kremna juha, pražena mlada gove
ja jetra, radič s krompirjem; večerja: široki rezanci s skuto, 
kompot iz suhih sliv
Sreda – kosilo: koprivna kremna juha, goveji zrezki v naravni 
omaki, kruhovi cmoki, smetanov hren; večerja: krompirjeva 
kaša z ocvirki, vroče mleko
Četrtek – kosilo: goveji golaž, bela polenta, motovilec z jajcem; 
večerja: telečja rižota, rdeča pesa v solati, drobno pecivo
Petek – kosilo: prežganka iz ajdove moke z jajcem, lignji na 
žaru, regrat s krompirjem in majonezo; večerja: ocvrt sir, zrnat 
kruh, pečene paprike iz kozarca
Sobota – kosilo: goveja juha, meso iz juhe, pražen krompir, 
hrenova solata s trobenticami, šarkelj; večerja: široki rezanci, 
piščančje prsi po pariško, motovilec z jajcem, jagode

Velikonočna prata

Potrebujemo: 60 dag suhe svinjske glave ali prekajene vrato-
vine, 50 dag starega belega kruha, 5 jajc, 2 žlici sesekljanega 
zelenega peteršilja, 1 čebulo, 2 dag masti ali olja, sol, poper, 
svinjsko mrežico ali debelo svinjsko ali goveje črevo.

Meso skuhamo, ohladimo, ločimo od kosti, zrežemo na kocke. 
Vsaj en dan star kruh zrežemo na kocke in ga navlažimo z 
juho, v kateri smo kuhali meso. Čebulo sesekljamo in na malo 
maščobe svetlo prepražimo. Meso in kruh rahlo zmešamo, 
dodamo čebulo, razžvrkljana jajca, sesekljan peteršilj, sol in 
poper. Vse to dobro premešamo in z zmesjo napolnimo črevo 
ali svinjsko mrežico, ki jo oblikujemo v štruco. Pečemo pri 
nižji temperaturi, počasi, da dobi lepo zlato rumeno barvo. 
Ponudimo kot praznično glavno jed s pomladno solato. 

Ajdove palačinke z banano in vročo sadno omako

Potrebujemo: 1 kozarček ajdove moke, 1 kozarček mleka, 1 
banano, 2 jajci, 1 žlico limoninega soka, sol.

Vse zgornje sestavine zmešamo v električnem mešalniku, pu
stimo pokrito počivati vsaj pol ure, da se masa zgosti, nato pa 
jo razredčimo z nekaj žlicami vode in na vroči maščobi spečemo 
osem palačink. Premažemo jih lahko s poljubno marmelado, zelo 
dobre pa so nadevane s skuto in prelite s sadno omako. Sadno 
omako pripravimo tako, da v kozici segrejemo 3 dag masla, do
damo 6 dag sladkorja in mešamo na zmerni vročini toliko časa, 
da postane zlato rjavo. Zalijemo z 2,5 dl pomarančnega soka, 
zavremo in zgostimo z žlico jedilnega škroba, ki ga razmešamo 
z žlico vode. Mešamo na vročini, da omaka zavre in se zgosti.

Rožičeva potica iz norega testa
Kvašeno testo, ki zdrži 

tudi en teden v hladilniku 
in ga uporabimo po potrebi, 
kadar in kolikor ga potrebu-
jemo. Ja, to je to noro testo, 
ki ga je vredno poskusiti tudi 
zaradi odličnega okusa. 

Da letošnja velikonočna 
potica ne bo povsem klasič-
na, noro testo nadevamo z 
rožičevim nadevom in ga 
zvijemo v potico.

Za noro testo potrebuje-
mo: 500 g ostre moke, 500 g 
navadne moke, 2,5 dl mleka, 
1 kocko kvasa, 1 pecilni pra-
šek, 1 žličko sladkorja, 4–5 dl 
navadnega jogurta, 2 jajci, 3 
žličke sladkorja, 3 žlice olja, 
1 žličko soli.

V skodelico nadrobimo 
kvas, mu primešamo 1 žličko 
sladkorja in 2,5 dl mlačnega 

mleka. V posodi zmešamo 
obe moki, pecilni prašek, 
sladkor, sol in olje. Posebej 
stepemo jajci, ki jima prili-
jemo jogurt. K moki prilije-
mo stepena jajca z jogurtom 
in vzhajan kvasec. Vse sku-
paj vgnetemo v testo. Testo 
nepredušno zapremo ter ga 
postavimo v hladilnik. Po-
soda mora imeti vsaj dvak-
rat večji volumen kot testo, 
saj testo vzhaja tudi v hladil-
niku. V hladilniku zdrži 7–8 
dni. Uporabno je po 4 urah. 
Testo odrežemo po potrebi, 
torej kolikor ga potrebuje-
mo, ostalo pa shranimo za 
naslednjo peko. 

Nasvet: Testo je uporabno 
tako za vse kvašene slaščice 
– za pripravo potic, raznih 
žepkov, rogljičkov. Ko testo 

namažemo s poljubnim na-
devom, ga ne smemo ponov-
no vzhajati, ampak ga damo 
takoj peči v ogreto pečico.   

Za pripravo rožičeve po-
tice potrebujemo: polovico 
norega testa, 200 g rožiče-
ve moke, 1 dl polnomastne-
ga mleka, 3 žlice sladkorja, 
naribano lupinico ene po-
maranče, 100 g rozin, 400 
g naribanih jabolk, pol žlič-
ke cimeta. 

Rožičevo moko poparimo 
z vrelim mlekom ter ji pri-
mešamo vse ostale sestavi-
ne. Testo razvaljamo v pra-
vokotnik in ga premažemo z 
nadevom. Zvijemo v potico 
in jo položimo v pomaščen 
pekač. Potico večkrat prebo-
demo in jo takoj postavimo 
v ogreto pečico na 170 °C ter 

pečemo 45 minut. Po potre-
bi jo pokrijemo z alufolijo.

Pri preteklem receptu za 
potratno potico ni navedeno 
število jajc, ki jih potrebuje-
mo za pripravo biskvita. Pri 
potratni potici za pripravo vsa-
kega biskvita potrebujemo 3 

jajca. Prav tako je napaka pri 
receptu za marelične ovse-
ne piškote, kjer piše, da vme-
šamo jajca. Vendar pri teh 
piškotih jajc ne potrebuje-
mo, torej jih ne vmešamo. Za 
nastali napaki se vam iskreno 
opravičujem.
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sudoku_LAZJI_17_29
NALOGA

4 8 7 1 3
4 3

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

9 7
4 6 2 5

sudoku_LAZJI_17_29

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_29
NALOGA

2 1
9 7 6 1 3

3 8
8 7 6

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

7 1

sudoku_TEZJI_17_29

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.
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739
87
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REŠITEV

263894715
598761423
417532698
129348576
684257139
735916284
846179352
951423867
372685941

sudoku_LAZJI_17_29
NALOGA

48713
43

5214
6732
849
2451
9683

97
4625

sudoku_LAZJI_17_29

REŠITEV

498721365
716453928
523869714
675198432
831245679
249376851
967514283
352987146
184632597

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 12. 4.
20.00 HITRI IN DRZNI 8
16.40, 18.30, 20.20 UPOKOJITEV V STILU
21.30 KOLIBA
16.10 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
17.00 LEPOTICA IN ZVER 
17.50 NEPRIČAKOVANO OČKA
19.20 LEV: DOLGA POT DOMOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 12. 4.
20.00 HITRI IN DRZNI 8
18.00, 20.45 UPOKOJITEV V STILU
16.10, 21.00 KOLIBA
18.20 DUH V ŠKOLJKI
20.30 DUH V ŠKOLJKI, 3D
18.50 MOJ ZMENEK NA SLEPO
18.10 SLEDI ŽIVLJENJA
15.40 POWER RANGERS
15.30, 17.20 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
16.30 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
15.30, 20.40 LEPOTICA IN ZVER

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 11. 4.
20.00 TIHA STRAST

Četrtek, 13. 4.
20.00 DAN OSVOBODITVE

Petek, 14. 4.
19.00 NEPRIČAKOVANO OČKA
21.15 KOLIBA

Sobota, 15. 4.
17.00 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
19.00 NEPRIČAKOVANO OČKA
21.15 HITRI IN DRZNI 8

Nedelja, 16. 4.
17.00 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
19.00 MINISTRSTVO LJUBEZNI
21.00 KOLIBA

Ponedeljek, 17. 4.
17.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV, sinhro.
20.00 MINISTRSTVO LJUBEZNI

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 11. aprila
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 13. aprila
18.30 Glasbena šola Jesenice: Baletna predstava

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
11. 4. 

7/13 °C

Nedelja 
16. 4.

3/18 °C

Sreda 
12. 4. 

Četrtek
13. 4. 

Petek
14. 4. 

Sobota
15. 4.

4/16 °C 5/18 °C 3/14 °C 2/17 °C

Ponedeljek 
17. 4.

Torek
18. 4.

Sreda
19. 4.

Četrtek
20. 4.

4/16 °C 3/15 °C 4/16 °C 6/17 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

11. 4. tor. Leon 6.23 19.44

12. 4. sre. Lazar 6.21 19.45

13. 4. čet. Ida 6.19 19.46

14. 4. pet. Valerij 6.17 19.48

15. 4. sob. Helena 6.16 19.49

16. 4. ned. Bernarda, velika noč 6.14 19.50

17. 4. pon. Rudi, velikonočni ponedeljek 6.12 19.52

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Zgornje Gorje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetij-
sko gozdarskem zavodu Kranj bo v četrtek, 13. aprila, ob 9.30 
pripravil v Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah predavanje o 
preskrbi z vodo na paši. Predavala bo kmetijska svetovalka Til-
ka Klinar, ki bo povedala marsikaj koristnega o potrebah živali 
po vodi, posledicah pomanjkanja vode in o možnih tehničnih 
rešitvah preskrbe z vodo na pašnikih in planinah.

O preskrbi z vodo na paši

Mateja Rant

Poljane – Ideja, da bi glasbeni-
ke, ki svoje viže še vedno ubi-
rajo na star način, predstavi-
li na nacionalnem radiu, se 
je porodila Jožetu Dolencu, 
članu Poljanskih orgličarjev. 
»Pred dvema letoma sem 
se srečal z Mežnarjevi god-
ci z Jarčjega Brda. Všeč mi je 
bil njihov star način igranja, 
zato sem jim predlagal, da bi 
skladbe posneli v studiu,« je 
razložil Dolenec in dodal, da 
očetu Janezu Gartnerju to ni 
bilo všeč, zato se je poskušal 
domisliti, kako bi vseeno nji-
hovo glasbo približal širše-
mu krogu ljudi. Tako je pok-
lical urednico oddaje Sloven-
ska zemlja Simono Molič-
nik in februarja lani so se do-
bili na domačiji Pr' Debelo-
brdarju v Debelem Brdu na 
Svetem Lenartu, kjer je nas-
tala prva iz niza treh oddaj o 
skrivnostnem svetu narave 
in ljudi pod Blegošem. Ome-
njeno oddajo so ponovno 
predvajali pretekli torek, no-
coj pa bo prvič mogoče pris-
luhniti oddaji, v kateri bodo 
predstavili vaškega posebne-
ža, pesnika Pustotnika. Pri-
hodnji torek bo sledila še od-
daja o Žetinskih godcih.

Oddaja o Mežnarjevih 
godcih, je pojasnil Dolenec, 
je bila lani največkrat poslu-
šana oddaja iz sklopa Sloven-
ska zemlja v pesmi in bese-
di. Mežnarjeve godce pred-
stavljajo oče Janez, sin Jani 
in vnuk Luka Gartner. Sta-
re viže izvabljajo iz diatonič-
ne harmonike, Es-klarine-
ta in baritona oziroma pom-
pardona. »Tako oni kot tudi 

Žetinski godci, ki jih bodo 
predstavili prihodnji torek, 
so se učili pri Mihovih god-
cih iz Ostrega Vrha. Poljan-
ska in Selška dolina sta bili 
včasih zelo znani po teh god-
čevskih skupinah,« je razlo-
žil Dolenec in dodal, da se 
je večina z glasbo ukvarjala 
ob svojem rednem delu. Po-
gosto so jih vabili na svatbe, 
a včasih ni bilo v navadi, da 
bi godci že vnaprej postavi-
li ceno, ampak so jih plačali 
glede na to, kako zadovoljni 
so bili z njihovim igranjem. 
»Zato je obstajal poseben 
ples, 'povštertanc', s kate-
rim so zbirali denar. Razen 
tega so plesalci naročali po-
samezne viže in za to pose-
bej plačevali. Janez Gartner 
se spominja, da sta z bratom 

z neke svatbe prišla s polni-
mi žepi denarja.« 

Že ob snemanju oddaje o 
Mežnarjevih godcih je bese-
da nanesla na društvo Pusto-
ta in tako je padla odločitev, 
da bodo predstavili še pesni-
ka Franca Vidmarja - Pusto-
tnika, ki je brez dlake na je-
ziku pripovedoval resnico o 
življenju pred stoletjem. V 
oddaji, ki so jo posneli v Kov-
karjevi kajži, nastopajo tudi 
Murnovi godci iz Podblice. 
V zadnji iz cikla omenjenih 
treh oddaj, ki bo na sporedu 
18. aprila, pa se bodo poda-
li še na Poljansko stran, kjer 
imajo glavno besedo Žetinski 
godci. »Z njimi smo se dobi-
li na kmetiji Pr' Andrejon v 
Gorenji Žetini, od koder iz-
haja tudi Meta, zaradi katere 

se je tu rad ustavljal pisatelj 
Ivan Tavčar,« je razkril Dole-
nec. Poleg Žetinskih godcev 
bodo v tej oddaji predstavili 
še glasbeno nadarjeno druži-
no Benedik oziroma Primo-
ževe z Jazbin.

A ni nujno, da se bo pri 
teh treh oddajah tudi kon-
čalo, še pravi Dolenec, saj se 
jim je že porodila ideja, da bi 
na podoben način kot Pus-
totnika predstavili še Pok-
larjevega Matevža. O njem 
bi spregovorila njegova vnu-
kinja Saša Pivk Avsec, pogo-
vor pa bi spremljal harmoni-
kar, ki zna igrati stare viže za 
folkloro. »Zdaj namreč še ži-
vijo ljudje, ki to poznajo, in 
le tako bomo to glasbo lahko 
ohranili, da ne bo šla v poza-
bo,« je še poudaril Dolenec.

Še godejo »po starem«
Glasbenim in literarnim samorastnikom iz Poljanske in Selške doline so na Radiu Slovenija posvetili 
cikel treh oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Nocoj bo na vrsti že druga, v kateri so osrednje 
mesto namenili pesniku Francu Vidmarju - Pustotniku, nastopajo pa še Murnovi godci iz Podblice.

Prvo iz niza treh oddaj o godčevskih skupinah iz Selške in Poljanske doline so posvetili 
Mežnarjevim godcem. / Foto: arhiv Jožeta Dolenca

Mateja Rant

Naklo – V Biotehniškem 
centru Naklo so pretekli te-
den gostili 26. srečanje mla-
dih raziskovalcev Gorenj-
ske. Po besedah profesori-
ce splošnih in strokovnih 

predmetov Mojce Logar se 
je s svojimi raziskovalnimi 
nalogami z različnih pod-
ročij, ki so jih pripravili pod 
okriljem Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije, predsta-
vilo 67 osnovnošolcev in 
36 srednješolcev. Skupaj 

so pripravili 55 raziskoval-
nih nalog. »Med osnovno-
šolci največ raziskovalcev že 
po tradiciji prihaja z osnov-
nih šol iz občin Gorenja vas 
- Poljane, Žiri in Tržič, med 
srednješolci pa je največ 
raziskovalcev z Gimnazije 

Kranj in Biotehniškega cen-
tra Naklo,« je pojasnila Moj-
ca Logar in dodala, da Zveza 
za tehnično kulturo Slove-
nije najbolj spodbuja tehni-
ške znanosti, na gorenjskem 
srečanju še posebno s pod-
ročja biotehnike. Najboljši v 
posameznih kategorijah so 
se uvrstili na državno sreča-
nje mladih raziskovalcev, ki 
bo maja v Murski Soboti.

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

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

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

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

CENA: 146 €

www.gorenjskiglas.si

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

Trst in grad MiramarTrst in grad Miramar

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

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

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

Cena izleta je 32 evrov.

 IZLET  sreda, 19. aprila 2017

PONOVITEV  

IZLETA

Rezultati 29. kroga – 9. aprila 2017 
1, 9, 12, 20, 21, 24, 36 in 14

Loto PLUS: 6, 12, 15, 21, 24, 26, 29 in 17 
Lotko: 8 1 0 1 1 3

Sklad 30. krog za Sedmico: 380.000 EUR 
Sklad 30. krog za PLUS: 835.000 EUR 
Sklad 30. krog za Lotka: 110.000 EUR

LOTO

Marjana Ahačič,  
Janez Kuhar

Kranjska Gora, Šmartno – V 
Ratečah butaricam, ki jih iz-
delajo za cvetno nedeljo, re-
čejo prajkli, tradicionalno 
pa so okrašene s prestami. 
V muzejski hiši, Liznjeko-
vi domačiji v Kranjski Gori, 
sta zato Neli Štular in Silves-
ter Mirtič iz Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice v četrtek 
pripravila delavnico izdelo-
vanja prajklov in prest. Pod 
vodstvom Katje in Milene 
Černe so tako udeleženci iz 
brina, mačic in vrbe izdelali 
prajkle, na katere so obesili 
dišeče preste. Te so pod vod-
stvom Darinke Tarman za-
mesili na veliki mizi v zgor-
njih prostorih Liznjekove 
domačije, jih nato na kratko 
pokuhali v kropu in spekli v 
stari kmečki peči.

V Domu starejših Taber 
v Šmartnem pri Cerkljah 
pa so v sredo, 5. aprila, 
Ivan Kropivnik in Darinka 
Kralj, člana Društva likov-
nikov Cerklje, ter prosto-
voljka Mihaela Pavlič sku-
paj z gospodinjami Doma 
Taber prikazali izdelova-
nje velikonočnih šopkov 
in butaric na način, kot so 
jih izdelovali nekoč v vaseh 
pod Krvavcem. Zanimanje 
med oskrbovanci doma je 
bilo nad pričakovanji, oko-
li petdeset se jih je vključilo 
v izdelovanje butaric. Ivan 
in Darinka sta za izdelavo 
butaric pripravila leskove 

enoletne palice in za pove-
zovanje vrbo, za okrasitev 
pa bršljan, lovorikovec, ro-
žmarin in oljko. Dodali so 
še pisane trakove in cveto-
ve iz krep papirja.

V Adergasu je bila od pet-
ka do nedelje peta veliko-
nočna razstava ročnih del, 
na ogled so bile številne ve-
zenine, cvetlični motivi, 
žegnanjske košare in jerba-
si, velikonočne butarice, pir-
hi, voščilnice, rože iz krep 
papirja, oblikovani izdelki iz 
sladkorja, razne lesene po-
sode. Razstava – pripravila 
jo je  Angelca Maček – je bila 
deležna številnih pohval.

Na prajkle so obesili preste
Na Gorenjskem je bilo v minulih dneh več delavnic izdelovanja velikonočnih šopkov in butaric,  
priprave prazničnih jedi ...

V Ratečah na prajkle, kakor pravijo butaricam, obesijo sveže 
preste, tako sta storili tudi Katja in Milena Černe. 

Oskrbovanci Doma Taber so lahko tudi sami izdelovali velikonočne butarice. /Foto: Janez Kuhar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mladinski svet 
Škofje Loke je v sodelovanju 
z Občino Škofja Loka orga-
niziral razpis za prostovolj-
ca leta 2016. Med prijavami 
je komisija izbirala v treh ka-
tegorijah, in sicer prostovo-
ljec leta v kategoriji do 30 let, 
prostovoljec leta v kategori-
ji nad 30 let in prostovoljski 
projekt leta 2016. Na sklepni 
prireditvi sta podžupan ob-
čine Tine Radinja in predse-
dnik mladinskega sveta Kri-
štof Ramovš minuli konec 

tedna priznanja izročila Re-
beki Jereb (do 30 let), ki jo je 
za priznanje predlagalo ta-
borniško društvo Rod svobo-
dnega Kamnitnika, Andražu 
Hostniku (nad 30 let), ki ga 
predlaga Prostovoljno gasil-
sko društvo Trata, in prosto-
voljskemu projektu Pozdrav 
pomladi predlagatelja Uni-
verze za tretje življenjsko ob-
dobje. Na prireditvi v Mihe-
ličevi galeriji v Kašči sta na-
stopila kitarista Leon in Nace 
Ravnikar, ki se pod mentor-
stvom Denisa Kokalja učita 
v Glasbeni šoli Škofja Loka. 

Podelili priznanja 
prostovoljcem

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 31. 3. 2017, je bilo podjetje ČADEŽ, d. o. o., z Visokega, 
ki poklanja lepe nagrade trem nagrajencem. Ti srečni nagra-
jenci so: 1. nagrado – prekajeno šunko + 2 velikonočni klobasi 
– prejme Dolanc Nada, Kranj; 2. nagrado – prekajeni vrat + 2 
velikonočni klobasi  – prejme Gabrijela Tavčar, Gorenja vas; 3. 
nagrado – prekajeno plečko v mrežici + 2 velikonočni klobasi 
– prejme Janez Kunšič, Mojstrana. Čestitamo.
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Strokovnjak za tehnično obdelavo naročil m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena višješolska izobrazba 
elektrotehniške ali druge tehniške smeri, zaželene so delovne izkušnje na podob-
nem delovnem mestu, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), znanje 
nemškega jezika je prednost, natančnost, odzivnost, zanesljivost, visoka zmožnost 
komuniciranja, govorno in pisno, sposobnost prilagajanja hitrim spremembam. 
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 4. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji za srednje zahtevna dela m/ž (Kranj) 
Od kandidata pričakujemo: vsaj III. stopnjo izobrazbe, smer strojništvo, mehatron-
ika ali druga tehnična smer, pripravljenost na turnusno delo, ustrezne delovne 
izkušnje na enakem ali sorodnem delovnem mestu, vozniški izpit B-kategorije ... 
Hidria Rotomatika, d. o. o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Prijave zbira-
mo do 14. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak za tehnično obdelavo naročil m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena višješolska izobrazba 
elektrotehniške ali druge tehniške smeri, zaželene so delovne izkušnje na podob-
nem delovnem mestu, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), znanje 
nemškega jezika je prednost, natančnost, odzivnost, zanesljivost, visoka zmožnost 
komuniciranja, govorno in pisno, sposobnost prilagajanja hitrim spremembam. 
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 4. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne površine in de-
lovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Sodexo, d. o. o., Železna cesta 
16, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 9. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Vaše naloge obsegajo: pripravo dietne hrane in pic, pripravo toplih in hladnih ob-
rokov, organiziranje dela, vodenje in poznavanje dokumentacije HACCP. Sodexo, 
d. o. o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 9. 5. 2017. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec za srednje zahtevna dela m/ž (Škofja Loka) 
Od sodelavca/ pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje v proiz-
vodnji, ročne spretnosti, fleksibilnost ... Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Ljubljana) 
Delovne naloge: sprejem naročil, strežba gostom, priprava prostorov in skrb za red 
in čistočo, blagajniško poslovanje. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohor-
skega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 4. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

PHP-razvijalec m/ž (Šenčur) 
Naloge: razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih aplikacij v PHP, 
MySQL ter Javascript, uporaba agilnih metodologij ter sodelovanje v razvojni ekipi 
SCRUM. Delovanje v skladu z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partner-
jev pri implementaciji posameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 
24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 2. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nakupni referent m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe (prednost je tehnična smer), 
prednost je poznavanje materialov v navtiki in poznavanje programa Vasco, 12 
mesecev izkušenj na primerljivem delovnem mestu, aktivno znanje angleškega 
jezika ... SVP Avio, d. o. o., Sv. Peter 2, 6333 Sečovlje. Prijave zbiramo do 3. 5. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nastavljalec m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: usklajevanje in kontroliranje poteka dela, pripravljanje stro-
jev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem, nastavljanje strojev 
in naprav ter izvajanje manjših vzdrževalnih del, opravljanje zahtevnejših proizvod-
nih in montažnih del ... Hidria Rotomatika, d. o. o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja 
Idrija. Prijave zbiramo do 26. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Lesarski tehnik m/ž (Avstrija) 
Za krepitev tima naše stranke zaposlimo lesarskega tehnika za kraja Linz in Ried im 
Innkreis. Delo na različnih strojih, posluževanje strojev, merjenje in preverjanje iz-
delanih kosov, samostojna obdelava naročil, povratne informacije glede materiala, 
odgovornost za kvaliteto izdelkov.. Izobrazba: lesarska smer, lesarski tehnik, mizar. 
Nemški jezik vsaj stopnja B1. ACE consulting GmbH, Betlehemstraße 3, 4020 Linz. 
Prijave zbiramo do 2. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar/pomočnik kuharja m/ž (Kranjska Gora,Rateče - Planica) 
Opis delovnega mesta: prijazno sprejemanje in postrežba gostov, svetovanje gos-
tom pri izbiri hrane in pijače, skrb za osebno urejenost in urejenost delovnega okol-
ja, predpriprava hladnih in toplih obrokov. Skladnost, d. o. o., Ulica Iga Grudna 22, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik v mednarodnem prometu m/ž (Jesenice) 
Voznik v mednarodnem prometu, zahodna Evropa, Švica. Urh transport – Gašper 
Urh, s. p., Selo pri Bledu 50, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 2. 5. 2017. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

PRIREDITVE

Za otroke
Preddvor – Bralna urica s pravljico Maks in progaste miške 
bo v prostorih TIC Preddvor v soboto, 15. aprila, ob 10. uri.

Jesenice – Danes, v torek, 11. aprila, se bodo nemške urice 
začele ob 17. uri, jutri, v sredo, 12. aprila, bodo ustvarjalne de-
lavnice ob 17. uri, v četrtek, 13. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri, 
v petek, 14. aprila, bo Brihtina pravljična dežela za tiste otroke 
od četrtega leta starosti, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

IZLETI

S kolesom pod Storžič
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 13. apri-
la, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Bela–Bašelj–Tr-
stenik–Kokrica–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upo-
kojencev Naklo.

Pohod k bolnišnici Košuta
Preddvor – Občinski odbor borcev za vrednote NOB 
Preddvor vabi občanke in občane na 11. spomladanski po-
hod k bolnišnici Košuta, ki bo v soboto, 15. aprila. Zbor bo 
ob 9. uri na parkirišču nad Vaškarjem v Bašlju.

Jurjeva krožna pot
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur v sredo, 19. aprila, or-
ganizira pohod po Jurjevi krožni poti. Skupne zmerno lahke 
hoje bo dve do tri ure (dolžina 10 km). Odhod izpred spo-
menika krompirju in Mariji Tereziji v Šenčurju bo ob 9. uri. 
Informacije in prijave: Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Tajska
Preddvor – Jutri, v sredo, 12. aprila, se bo ob 20. uri v Info 
centru Preddvor začelo potopisno predavanje Tajska – Od 
trekinga v džungli do mestnega vrveža in tropskih otokov. 
Eva Krampl bo predstavila vtise s svojega tritedenskega po-
tovanja po Tajski poleti 2016.

Predavanje Antona Komata
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja jutri, v sredo, ob 19. uri 
vabi na predavanje Zdravstvena tveganja industrijske hrane. 

Gost bo slovenski raziskovalec, pisec, scenarist, publicist in 
naravovarstvenik Anton Komat, ki je postal sinonim za so-
bivanje z naravo. 

Prva slovenska alpinistična odprava v Karakorum
Tržič – V četrtek, 13. aprila, bo ob 19. uri v tržiški knjižnici 
potopisno predavanje 1. slovenska alpinistična odprava v 
Karakorum z Janezom Lončarjem. Letos mineva 40 let od 
prve, tedaj še jugoslovanske odprave v Karakorum, kjer so 
alpinisti, med njimi trije Tržičani (Filip Bence, Borut Bergant 
in Janez Lončar) osvojili drugi jugoslovanski osemtisočak 
Hidden Peak, visok 8068 m. 

Življenje z demenco
Kranj – V Domu upokojencev Kranj jutri, v sredo, 12. aprila, 
organizirajo predavanje izr. prof. dr. Jane Mali z naslovom 
Življenje z demenco. Vstop bo prost tudi za zunanje obisko-
valce.

Alkimija odnosov
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 11. aprila, na brezplačno preda-
vanje z naslovom Alkimija odnosov. Začetek bo ob 16. uri v 
društveni pisarni v Kranju, Oldhamska 14 (pri Vodovodnem 
stolpu). Predaval bo Andrej Pešec, univ. dipl. pol.

Hladen fokus
Mojstrana – V petek, 14. aprila, se bo ob 18. uri v Sloven-
skem planinskem muzeju začelo predavanje alpinista Luka 
Lindiča z naslovom Hladen fokus.

O popotovanju s transsibirsko železnico
Škofja Loka – Danes, v torek, 11. aprila, se bo ob 19. uri v 
Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu začel Torkov 
večer s knjižnico – potopisno predavanje Vinka Hafnerja z 
naslovom S transsibirsko železnico iz Moskve po Sibiriji in 
Mongoliji na Kitajsko.

Varno upravljanje z naših planetom
Kranj – Jutri, v sredo, 12. aprila, ob 11.30 bo v veliki telovad-
nici Gimnazije Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, preda-
vanje in pogovor s prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj, komunika-
torico znanosti 2016, z naslovom Varno upravljanje z naših 
planetom.

OBVESTILA

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
Tržič – Danes, v torek, 11. aprila, se bo ob 18. uri v preda-
valnici Zdravstvenega doma Tržič (vhod ob garažah) začela 
brezplačna delavnica z naslovom Podpora pri spoprijema-

nju s tesnobo. Delavnica je namenjena vsem osebam z an-
ksiozno motnjo, njihovim svojcem in bližnjim. Zaradi boljše 
organizacije dela prosijo, da svojo udeležbo potrdite po te-
lefonu številka 030 662 089 ali 04 598 22 32 (Benjamin), ki 
vam je na voljo tudi za vsa morebitna vprašanja.

Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje  
s petjem 
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 13. aprila, ob 16. uri na brezplačno 
delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s 
petjem. Delavnico bo vodila Tanja Mladenovič v prostorih 
društvene pisarne na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu). 

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bodo danes, 
v torek, 11. aprila, ob 10.30 Vesele urice, ki so namenjene 
vsem, ki ste se učili, se še učite ali pa se morda še boste učili 
angleščino in si želite konverzacijo v tujem jeziku na spro-
ščen in neformalen način z novimi obrazi. Prav tako danes 
bo ob 17.30 pogovor na temo Starševstvo – ni panike! Vloga 
starih staršev pri pomoči v vzgoji. Pogovor bo vodila Nata-
ša Štupar Jarović, univ. dipl. pedagoginja, spec. na področju 
predšolske vzgoje. Hkrati bo potekala delavnica za otroke. V 
četrtek, 13. aprila, se bo ob 18. uri začelo predavanje Dušice 
Kunaver Slovenske šege od januarja do junija. Za prijave na 
dogodke pokličite po tel. št. 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

RAZSTAVE

Tone Logonder, Spomenik umetnosti in lepoti
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bo jutri, v sredo, 
12. aprila, ob 19. uri ob 30. obletnici smrti akademskega 
kiparja Toneta Logondra odprtje razstave z naslovom Tone 
Logonder, Spomenik umetnosti in lepoti.

Dediščina potujočih brusačev iz Rezije
Kranjska Gora – Jutri, v sredo, 12. aprila, bo ob 18. uri v Li-
znjekovi domačiji odprtje razstave Dediščina potujočih bru-
sačev iz Rezije.

Razstava starih čipkastih in vezenih prtov
Naklo – Likovno društvo Naklo vabi na razstavo starih čip-
kastih in vezenih prtov, ki bo v Pavlinovi galeriji Doma Jane-
za Filipiča v Naklem na ogled v soboto, 15. aprila, od 10. do 
12. ure in od 16. do 18. ure ter v nedeljo, 16. aprila, od 10. do 
12. ure, popoldne po dogovoru. V ponedeljek, 17. aprila, bo 
razstava prtov odprta v Domu starejših občanov Naklo, in 
sicer od 10. do 12. ure.

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. 
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, 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.

AKCIJA
NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

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

HIŠE
PRODAM

V DELNICAH pri Poljanah prodam sa-
mostojno enodružinsko hišo, ki je slu-
žila kot vikend, s stanovanjsko površino 
87 kvadratnih metrov, na lepi razgledni 
lokaciji, z garažo, parkiriščem in vrtom, 
tel.: 04/512-51-22, 041/640-163  
 17001239

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

KOTNI brusilnik Bosch na stojalu 
za rezanje železa, malo rabljen, tel.: 
041/711-532 
 17001228

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 17001227

GOZDARSKO zajlo, valjano, in traktor-
ske pnevmarike različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966  
 17001235

KULTIVATOR Heba – Subaru 9 KM, 
nov, freza, plug, prikolica, roto kosilni-
ca, premer 45 cm, snežna freza (po-
goni preko jermena). Cena za komplet 
1.700 EUR, po delih dogovor, tel.: 
041/878-544 
 17001238

PREDSETVENIK,  2.5 m, vrtavkasti 
zgrabljalnik pajek 4.5 m, nakladalno 
prikolico Mengele 325 garant, puhal-
nik za seno, tel.: 041/356-157 
 17001219

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČI fižol češnjevec v zrnju, tel.: 
041/851-096 
 17001236

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

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
 17001233

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 17001234

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA LS-LIM, starega 14 dni, tel.: 
031/510-795 
 17001226

JAGENJČKE, ovčjo volno za visoke 
grede, jabolčni kis, jabolčni sok, tel.: 
031/648-526 
 17001231

ZAHVALA

V 84. letu se je poslovil dragi mož, oče, stari ata in brat 

Stanislav Hribernik
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, darovane 
maše in denarno pomoč. Hvala osebju Zdravstvenega doma Škofja 
Loka za zdravljenje v času njegove bolezni. Hvala Centru za pomoč 
na domu, še posebej negovalkama Andreji Rupar in Tatjani Gaber. 
Hvala vsem lovcem, rogistom, praporščakom, pevcem in g. župniku 
za lep pogrebni obred. Zahvala tudi pogrebni službi Akris.
Beseda hvala je namenjena vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Puštal, 2017

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  
da nas je v 77. letu starosti zapustil naš dragi 

Boris Brvar
p. d. Francetov iz Podbrezij

Pogreb dragega pokojnika bo danes, v torek, 11. aprila 2017, ob 16. uri na pokopališču  
v Podbrezjah. Žara bo od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Vsi njegovi
Podbrezje, 7. aprila 2017

JAGNETA za rejo ali zakol, težke od 26 
do 35 kg, tel.: 040/539-023 17001229

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

KRAVO, visoko brejo po izbiri, pašno, 
tel.: 04/25-21-868, 040/324-742  
 17001241

LS bikca, starega 7 dni, tel.: 031/387-
440 17001230

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, in 
2 telički ČB, stari 2 in 3 mesece, tel.: 
040/616-848 17001224

OSTALO
PRODAM

25 LITROV bordojske brozge, cena 
po dogovoru, tel.: 031/581-088 
 17001225

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 17001240

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO disponenta za organiza-
cijo transporta, zaželene del. izkušnje 
in znanje angl. oz. nem. jezika, ter 
voznika kamiona v mednarodnem tran-
sportu, C in E kategorija.  Agro Mo-
bil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur, tel.: 
041/698-385, g. Boštjan 
 17001237

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranji ometi, strojni ometi, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimniki, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17001154

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 
 17001220

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, anti-
glivični premazi proti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17001083

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

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

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

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

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

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

RAZNO
PRODAM

CISTERNO plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701  
 17001232

LOPO, 60 m2 pokrite površine na 6 ste-
brih, izgled kot toplar, tel.: 041/548-
288 
 17001222

MLINSKI kamen, premera cca 1000 
cm, primeren tudi za okras, tel.: 
041/548-288 
 17001223

STARE vojnice in lojtre za konjsko 
vprego, primerne za okras, tel.: 
041/548-288 17001221

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

S knjigami Špiclji 
UDBE 1, 2, 3 
je evidentno 
dokumentirano, da 
je slovenska UDBA 
imela okoli 60.000 
sodelavcev ali virov. 
V knjigi boste našli 
seznam registriranih 
virov, opuščenih 
operativnih pozicij 
in rezervnih 
sodelavcev UDBE.

24  90
EUR
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422 strani, 145 x 205 mm, mehka vezava
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 24  90

EUR

25
EUR

        Knjiga ima 300 strani, mehka vezava.
                                                                   Cena knjige je 

Mediji slikajo napačno sliko, ko 
pomočnike grobo opisu-
jejo kot dobre fante, ki delajo 
dobra dela. Pomočniki niso 
zgolj dobrosrčneži, ki bi le 
radi pomagali drugim. Pravi 
pomočniki so plačani morilci. 
Kar počnejo, počnejo zato, ker 
so profesionalci. 
»Postalo mi je jasno, da je 
možnosti nešteto. Ampak 
ključna stvar, ki sem jo moral 
dojeti, je bila, da mora biti 
domestique skoraj tako 
močan kot njegov vodja, pa 
tudi pameten in zavedati se 
mora, kaj počne. Pogosto 
mora sprejeti hipne odločitve, 
ki določajo potek dirke, 
brez navodil vodje ali 
menedžerja,« pripoveduje 
Charly Wegelius.

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

www.gorenjskiglas.si

Lepo okrašena miza 
je del dobrodošlice, 
s katero vabljencem 
sporočamo, da so 
zaželeni in da jih čaka 
nepozaben dogodek. 
Preden pa se lotimo 
okrasitve mize, je 
pomembno, da vemo, 
za kakšen namen 
krasimo mizo, za koga 
mizo pripravljamo.  V 
knjigi je opisanih14 
posebnih pogrinjkov 
s številnimi fotografi-
jami, dodani pa so še 
jedilniki za ta namen 
in opisi receptov 
zanimivih jedi. 

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

www.gorenjskiglas.si

               + poštnina

12EUR
50

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.

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

Primož Samar,  
športni koordinator:

»Sicer živim športno, saj 
imam tako službo, a morda 
si želim še malo več gibanja. 
Verjetno bo za svoje zdravje 
lahko naredil še kaj več ...«

Saša Kejžar,  
patronažna sestra:

»Za zdravje skrbim z rednim 
gibanjem, ne kadim, trudim 
se čim bolj zdravo jesti. Priz-
nam pa, da se kdaj tudi preg-
rešim  kdo pa se ne ...«

Samo Cuznar, reševalec:

»Delo reševalca je zagotovo 
stresno, a se trudim, da služ-
be ne nosim domov, doma 
pa ne v službo. Ukvarjam se 
s športom, kolesarim, igram 
nogomet in floorball s kolegi 
reševalci.«

Vera Pintar,  
podžupanja Jesenic:

»Zdravo se prehranjujem, ne 
kadim, ne pijem, razen kak-
šen kozarec dobrega vina ob 
hrani. Hodim na sprehode, 
odzivam pa se tudi na pro-
grame Svit, Zora in Dora.«

Urša Peternel

Kako pa vi skrbite za svoje 
zdravje? To smo v petek, ob 
svetovnem dnevu zdravja, 
vprašali nekaj zdravstvenih 
delavcev, ki so na Jesenicah 
pripravili odlično obiskano 
prireditev Dan zdravja.
 

Foto: Urša Peternel

Kako skrbijo za 
svoje zdravje

Ksenija Noč, vodja 
Zdravstvenega vzgojnega 
centra Jesenice:

»Dobro skrbim za svoje 
zdravje! Prav je, da tako, kot 
svetujem drugim, tudi živim. 
Zdravo jem, uživam v športu, 
sproti premagujem stres.«

info@g-glas.si

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

Igor Kavčič

Kranj – Štiridesetdnevni post 
se izteka, bliža se velika noč, 
najpomembnejši krščanski 
praznik, praznik veselja in 
upanja. Veselje kristjani iz-
ražajo z vzklikom aleluja, ki 
izhaja iz hebrejskih besed 
hallelu in Yah, kar pomeni – 
slavite Jahveja oziroma sla-
vite Boga. V velikonočnem 
času je aleluja oblika vošči-
la, na manjši razstavi, ki je 
na ogled v veži Mestne hiše, 
pa izvemo, da tako imenuje-
jo tudi postno jed iz repnih 
olupkov.

Razstava z naslovom Ve-
sela aleluja – Praznujemo 
veliko noč je v prvi vrsti na-
menjena predstavitvi izbra-
nih razglednic z velikonoč-
no motiviko. Danes se nam 
te morda zdijo nekoliko ne-
navadne, saj se le še starej-
ši spomnijo pošiljanja veli-
konočnih voščilnic, kar je 
bilo po vsej Evropi v modi 
od konca 19. stoletja pa tja 
do tridesetih let v času med 
obema vojnama. »To je bilo 
obdobje tako imenovane 
zlate dobe razglednic, ko so 
založniki in izdajatelji v njih 
videli tudi možnost zasluž-
ka. Velikonočne voščilnice 

so se razvile iz božičnih in 
novoletnih voščilnic. Po 
drugi svetovni vojni je na-
vada pošiljanja razglednic 
v ta namen iz različnih ra-
zlogov zamrla. Danes si za 
ta praznik, razen ponekod 
v ožjem družinskem kro-
gu, niti voščimo ne več,« 
je povedala avtorica razsta-
ve etnologinja Ana Vrtovec 

Beno. Večina okrog štiride-
set predstavljenih original-
nih razglednic je v lasti zbi-
ralca Janeza Lombergarja, 
sogovornica pa je pri izboru 
želela predstaviti predvsem 
njihovo raznolikost. »V prvi 
vitrini so predvsem razgle-
dnice v obliki dopisnic, na 
katerih ni bilo prostora za 
dodatne želje in so bila na 

njih že natisnjena voščila 
kot Vesela aleluja in podob-
no. Na razglednicah v dru-
gi vitrini se srečamo z različ-
nimi podobami, od nabožne 
motivike, Kristusa do naro-
dnih motivov in obveznih 
dodatkov, kot so pomladno 
cvetje, ki predstavlja sim-
bol rojstva, pa velikonočne-
ga zajčka, pirhov, račk, ko-
koši, škratov, podob otrok 
... Motive so slikali tudi zna-
ni slikarji, kot so Maksim 
Gaspari, Fran Kopač, Peter 
Žmitek, Saša Šantel in Tone 
Kralj,« pojasnjuje avtorica 
razstave, ki je besedo aleluja 
povezala tudi s kulinariko.

Predstavljena je tudi slo-
venska posebnost – jed iz 
kuhanih repnih olupkov, 
imenovana aleluja. »Ko so 
kuhali meso za 'žegen', je za 
njim ostala voda. V to vodo, 
reče se ji suha juha, so po-
tem zakuhali repne olupke, 
vse skupaj zgostili z moko in 
tako pripravili jed. Ponekod 
so dodali tudi manj postne 
dodatke, kot so ocvirki ali 
zaseka,« recepturo izvem od 
Ane Vrtovec Beno, in si mis-
lim, da taka jed danes ne bi 
bila ravno nekaj veselega, ko 
bi lahko ob polnem krožni-
ku rekli aleluja.

Aleluja za veselje in pojest'
V vhodni veži Mestne hiše so v četrtek odprli Muzejsko vitrino z razstavo velikonočnih razglednic z 
naslovom Vesela aleluja – Praznujemo veliko noč. Z besedo aleuja izražamo veselje, radost in upanje, 
tako pa se imenuje tudi postna kulinarična posebnost iz repnih olupkov.

Etnologinja Ana Vrtovec Beno predstavlja živopisne 
velikonočne voščilnice, kakršne so bile v navadi pred 
osemdeset in več leti. / Foto: Tina Dokl

Danes bo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bo de-
ževalo. Jutri bo deloma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. 
V četrtek bo dokaj sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada predlaga dr-
žavnemu zboru, da sprejme 
spremembe in dopolnitve za-
kona o izvrševanju državnih 
proračunov za letošnje in pri-
hodnje leto. S spremembami 
zagotavlja že letos letni doda-
tek vsem upokojencem, torej 
tudi tistim z višjimi pokojni-
nami oziroma nadomestili. 
Medtem ko cenzuse za prido-
bitev določene višine letnega 
dodatka zvišuje v skladu z ja-
nuarsko uskladitvijo pokoj-
nin, zneske letnega dodatka 
v primerjavi z lani povečuje 
za deset evrov, hkrati pa uvaja 
dodatek v višini 90 evrov tudi 
za vse upokojence, ki preje-
majo več kot 760,01 evra po-
kojnine oziroma nadomesti-
la. Upokojenci, ki prejemajo 
do 430 evrov pokojnine, bodo 
torej dobili 400 evrov letnega 
dodatka, tisti s pokojnino od 

430,01 do 530 evrov dodatek 
v znesku 260 evrov, upoko-
jenci s pokojnino v razponu 
od 530,01 do 630 evrov doda-
tek v višini 200 evrov, tisti s 
pokojnino od 630,01 do 760 
evrov dodatek v znesku 150 
evrov, upokojenci s pokojni-
no, višjo od 760,01 evra, pa 
90 evrov dodatka. Uživalci 
nadomestil v znesku do 630 
evrov bodo dobili 200 evrov 
dodatka, tisti z nadomesti-
lom od 630,01 evra do 760 
evrov 150 evrov dodatka in 
tisti z višjim nadomestilom 
(nad 760,01 evra) 90 evrov 
dodatka. Država bo za izplači-
lo letnega dodatka morala do-
datno zagotoviti v proračunu 
21 milijonov evrov.

Vlada s spremembami za-
kona zvišuje tudi višino pov-
prečnine za občine s 530 na 
533,5 evra, s čimer zagotavlja 
dodatni denar za delo javnih 
uslužbencev. 

Letni dodatek  
za vse upokojence
S spremembami zakona o izvrševanju proračuna 
bodo letni dodatek prejeli tudi upokojenci, ki 
prejemajo pokojnine, višje od 760,01 evra.

Kranj – V petek, 14. aprila, na veliki petek, bo v nekaterih drža-
vah Evropske unije (EU) praznik in dela prost dan. Evropski 
plačilni sistem Target 2 na ta dan ne bo posloval, zato tudi 
banke in hranilnice v državah EU ne bodo izvajale medbančne-
ga plačilnega prometa. Ker je na poravnavo v sistemu Target 2 
posredno vezan tudi slovenski plačilni sistem, bo zato v petek 
možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne banke 
oziroma hranilnice. Tudi na velikonočni ponedeljek, ko je tudi 
v Sloveniji dela prost dan, evropski medbančni plačilni sistem 
ne bo posloval, tako da bodo banke oziroma hranilnice izvajale 
plačilni promet v polnem obsegu šele v torek, 18. aprila.

Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država v skladu z vladno uredbo še naprej na 
vsaka dva tedna določa cene teh goriv na preostalih črpalkah. 
Danes, v torek, se bo tako na teh črpalkah cena 95-oktanske-
ga motornega bencina zvišala za 2,9 centa na 1,285 evra za 
liter, cena »dizla« pa za 1,9 centa na 1,172 evra za liter. Ceni 
100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja se na 
vseh črpalkah oblikujeta prosto.

Podražitev bencina in »dizla«


