
AKTUALNO

Bolnišnica z  
novo direktorico
Svet zavoda Bolnišnice za gineko-
logijo in porodništvo Kranj je na 
izredni seji imenoval Polono Pod-
nar za vršilko dolžnosti direktori-
ce. Kranjski svetniki so na seji v 
sredo soglasno podprli samostoj-
nost bolnišnice.

3

GORENJSKA

Poiskali bodo  
vzroke izgube
Vsi kranjski javni zavodi, razen 
Kranjskih vrtcev in Zavoda za turi-
zem in kulturo, so lani poslovali 
pozitivno, kranjske mestne svetni-
ke pa skrbi zlasti poslovanje Zavo-
da za turizem in kulturo, kjer so 
imeli izgubo prvič.

6

GG+

Pisati začnem,  
ko zaslišim ritem
Pisateljica, filozofinja in publicist-
ka Mojca Kumerdej je v Mestni 
knjižnici Kranj predstavila svoj ro-
man Kronosova žetev, za katerega 
je letos prejela nagrado Prešerno-
vega sklada. Roman je nastajal na 
Bledu.
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GG+

Zaupa mu tudi  
Jan Oblak
Žan Rant Roos je manualni tera-
pevt, ki ga javnost najbolj pozna 
po sodelovanju s slovensko roko-
metno reprezentanco, pri hitri vr-
nitvi med vratnice pa je po po-
škodbi pomagal tudi nogometašu 
Janu Oblaku.
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VREME

Danes bo pretežno jasno 
z mrzlim jutrom. Jutri se 
bo zmerno pooblačilo.  
V nedeljo bo sončno  
s posameznimi plohami.

–2/17 °C
jutri: zmerno oblačno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

že od

168,72€ 

+ DDV/t

Kako pa, na www. lesnipele.si
ali na 051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1
Pele ustrezajo zahtevam kakovostnega
razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014

pele že od 168,72€ + DDV/t
ENERGIJA NARAVE D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 90, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Jasna Paladin

Domžale – Prizadevanja 
za gradnjo telovadnice pri 
Sred nji šoli Domžale imajo 
že zelo dolgo brado in segajo 
vsaj trideset let nazaj.

»Šola se je z novimi pro
grami vseskozi širila, tudi s 
prizidki, in najbližje smo bili 
novi telovadnici konec 80. let 
prejšnjega stoletja. Projek
ti so bili pripravljeni in de
nar zagotovljen. A namesto 
nove telovadnice smo takrat 
dobili novo državo. Denaci
onalizacija je prinesla nekaj 
problemov z zemljišči, ki jih 

je Občina Domžale uspešno 
rešila ob začetku novega ti
sočletja, in ob ustanovitvi gi
mnazije leta 2002 smo po
novno začeli resneje razmiš
ljati o gradnji telovadnice. Ni 
šlo vse gladko, a vendar se je 
začelo premikati in premi
kalo se je vse do leta 2008 do 
gospodarske krize, ko denar
ja za nas spet ni bilo. Inve
sticija v našo telovadnico se 
je selila iz enega državnega 
proračuna v naslednjega in 
tako vse do leta 2015, ko je 
ministrstvo za šolstvo, zna
nost in šport objavilo javni 
razpis za izbor izvajalca del,« 

je dolgo pot do telovadnice, 
ki so jo začeli graditi febru
arja lani, slovesno pa odprli 
v sredo, opisal direktor zavo
da Srednja šola Domžale in 
ravnatelj Gimnazije Primož 
Škofic. Da gre za pomemb
no pridobitev, je s svojim 
obiskom pokazal tudi pred
sednik vlade Miro Cerar, ki 
je v nagovoru poudaril po
men povezovanja različnih 
institucij, slovesnosti ob od
prtju dvorane pa se je udele
žila tudi ministrica za izo
braževanje, znanost in šport 
Maja Makovec Brenčič. 

Telovadnico čakali sedemdeset let
Dijaki in učitelji Srednje šole Domžale so se razveselili ne le nove, ampak 
sploh svoje prve telovadnice v 68-letni zgodovini šole. Slovesno sta jo odprla 
premier Miro Cerar in šolska ministrica Maja Makovec Brenčič, saj je država 
za naložbo prispevala okoli 2,5 milijona evrov.

Glavne zvezde slavnostnega odprtja nove telovadnice so bili dijaki športniki, ki so se nove 
pridobitve tudi najbolj razveselili. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Vodice – Med največjo jutra
njo prometno konico se je 
na Kamniški cesti v Vodicah 
zbralo okoli tristo protest
nikov, ki so s transparen
ti in prehajanjem ceste na 
treh prehodih za pešce za
htevali ureditev prometnih 
razmer. Središče Vodic na
mreč vsak dan prečka oko
li deset tisoč vozil, od tega 
približno 1700 tovornjakov, 
ki uničujejo cesto ter ogro
žajo in grenijo življenje kra
janov. Splošno prepriča
nje vseh je, da bo težavo do
končno rešila le obvoznica, 
ki je v načrtu že nekaj let.

»Obvoznico hočemo čim prej«
Včeraj se je v Vodicah zbralo okoli tristo protestnikov, ki so s prehajanjem glavne ceste opozarjali na 
nevzdržne prometne razmere. Obvoznice si želijo čim prej.

Vodičani zahtevajo obvoznico že drugo leto.

48. stran

42. stran
080 23 23 www.jelovica-hise.si
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Knjigo prejme MARIJA KOŠIR iz Gorenje vasi.

Nedeljske simfonične matineje – Mozartina 5

Vse ljubitelje klasič-
ne glasbe vabimo na 
obisk nedeljskih kon-
certov Simfoničnega 
orkestra RTV Sloveni-
ja v okviru abonmaja 
Mozartine. Na zadnji 
letošnji Mozartini, ki 
bo na sporedu v ne-
deljo, 23. aprila 2017, 
ob 11. uri v Dvorani 
Marjana Kozine v Slo-
venski filharmoniji, 
se bo v Bruchovem 
Koncertu za violino in 
orkester predstavil na-
mestnik koncertnega 
mojstra Simfoničnega 
orkestra RTV Sloveni-
ja Andrei Provotorov. 
Koncert bo vodil Ja-

mes Tuggle, ameriški dirigent, ki si je velik del svojih bogatih 
izkušenj na področju operne, baletne in simfonične glasbe 
nabral v Evropi. Od leta 1997 je glasbeni direktor stuttgart-
skega baleta, prav posebno pa je cenjen za izvedbe nemškega 
glasbenega repertoarja poznega 19. stoletja.
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 Andrei Provotorov? Odgovore s svojimi po-
datki pošljite do petka, 28. aprila 2017, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Violinist Andrei Provotorov

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 11. aprila 2017, prejmejo 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija Tina Demšar iz 
Železnikov, Božena Jan-Koblar z Jesenic in Jože Jeram iz Kra-
nja, vstopnico za koncert skupine Big Foot Mama pa Uršula 
Bernik iz Železnikov.
Nagrajencem čestitamo!

Simon Šubic

Kranj – Poslanska skupina 
SDS je prejšnji teden v par-
lamentarni postopek vloži-
la predlog dopolnitve zako-
na o pravilih cestnega pro-
meta, po kateri bi imeli pro-
stovoljni in poklicni gasilci, 
ki bi se odzvali vpoklicu na 
intervencijo v primeru več-
jih naravnih in drugih ne-
sreč, na poti od doma do se-
deža gasilske enote pravico 
uporabe modre luči in sire-
ne na svojem vozilu. Držav-
ni poslanec Branko Grims je 
ob predstavitvi predloga po-
udaril, da bi s tem prispevali 
k večji varnosti tako gasilcev, 
ki so na nujni poti, kot tudi 
ostalih udeležencev v pro-
metu in ne nazadnje oško-
dovancem, ki jim v pomoč 
gasilci hitijo. Gre za idejo, 
ki jo je podal Nejc Štremfelj 
iz Škofje Loke, poklicni ga-
silec v Kranju in podpovelj-
nik Prostovoljnega gasilske-
ga društva Stara Loka, je ob 
tem razkril Grims. 

Pridobili bi gasilci in 
ostali

»O reševanju problema-
tike odzivanja zlasti prosto-
voljnih gasilcev na interven-
cije oziroma njihove poti od 
prejema poziva do zbirne-
ga mesta v gasilski enoti so 
razmišljali že mnogi, a niko-
li se ni noben predlog reali-
ziral. Moja prvotna ideja je 
tako bila, da bi tudi prosto-
voljnim gasilcem na poti od 

doma do gasilskega doma 
dovolili uporabo modre luči 
in sirene, v nadaljevanju pa 
sem skušal razrešiti tudi vsa 
vprašanja, kdo je sploh lah-
ko upravičen do takšne upo-
rabe svetlobnih in zvočnih 
znakov ter kako prepreči-
ti zlorabe,« je pojasnil Nejc 
Štremfelj, ki prihaja iz ga-
silske družine, saj sta gasil-
ca tudi brat in oče. »Ko prej-
memo poziv, gasilci vemo, 
da moramo čim prej priti 
v gasilski dom, zato se vča-
sih tudi zgodi, da se na poti 
do tja ne držimo povsem 
vseh cestnoprometnih pra-
vil. Ob uporabi modre luči 
in sirene bi bila naša vožnja 

do gasilskega doma zagoto-
vo lažja, hitrejša in varnejša, 
pa še ostali udeleženci bi ve-
deli, zakaj se nekomu mudi 
z avtomobilom. Ob tem ne 
smemo pozabiti, da v gasil-
stvu šteje vsaka minuta, ka-
dar je ogroženo življenje ali 
je nastal požar,« je razložil. 

Štremfelj je svojo ide-
jo podrobno obdelal v svo-
ji diplomski nalogi, ki jo bo 
v kratkem tudi zagovarjal. 
Tako predlaga, da bi imeli 
pravico do uporabe t. i. mod-
rega modula člani povelj-
stva (poveljniki, namestni-
ki poveljnika in podpovelj-
niki) prostovoljnih gasilskih 
enot od 3. do 5. kategorije, ki 

morajo zagotavljati prvi izvoz 
gasilske ekipe v največ petih 
minutah po prejemu pozi-
va na intervencijo. Za gasil-
ske enote 1. in 2. kategorije 
bi veljali še dodatni pogoji. 
»Modri modul bi torej prejeli 
vodstveni operativni gasilci, 
na katere se zanaša celotna 
gasilska enota in imajo več-
jo odgovornost. Ob zgodnej-
šem prihodu v gasilski dom 
bi ti imeli čas, da vnaprej or-
ganizirajo vse potrebne po-
stopke,« je razložil. 

Uporabo bi nadzirali z 
GPS-sistemom 

Kandidate za uporabo 
modrega modula bi pred-
lagal poveljnik gasilskega 
društva, potrdil pa bi jih po-
veljnik gasilske zveze. Po-
trjeni kandidati, ki bi mora-
li izpolnjevati enake pogoje, 
kot veljajo za voznike inter-
vencijskega vozila, bi v nada-
ljevanju morali opraviti pred-
pisan tečaj, trening varne vo-
žnje za vozila s prednostjo in 
obnoviti znanje iz zakonoda-
je, ki ureja to področje. »Ko bi 
kandidat usposabljanje opra-
vil, bi prejel v uporabo mod-
ro luč in sireno, označeni z 
identifikacijsko kodo in tablo 
z napisom Gasilec na inter-
venciji. Vklop modre luči bi 
bil vezan na GPS-signal, ki 
bi na strežnik v gasilski enoti 
pošiljal podatke o času in kra-
ju uporabe modrega modu-
la, s čimer bi preprečili mo-
rebitne zlorabe,« razmišlja 
Štremfelj. 

Modra luč za »prostovoljce«
Gasilec Nejc Štremfelj predlaga, da bi imeli prostovoljni gasilci na poti do zbirnega mesta za odhod na 
intervencijo pravico uporabiti modro luč in sireno. V SDS so pripravili predlog dopolnitve zakona.

Iniciator zakonskega predloga, da prostovoljnim gasilcem 
na poti na intervencijo od doma do gasilskega doma 
dovolijo uporabo modre luči in sirene, je Škofjeločan Nejc 
Štremfelj. / Foto: Tina Dokl

»Naša glavna zahteva je 
čimprejšnja izgradnja ob-
voznice, za katero menimo, 
da bi se ob angažmaju mini-
strstva in Darsa lahko zače-
la graditi že prihodnje leto, 
saj gre za enostavno grad-
njo,« je znano zahtevo kraja-
nov povzel Branko Bogovič, 
eden od pobudnikov za usta-
novitev civilne iniciative, ki 
je tudi organizirala prote-
stni shod. Že v prvih tednih 
je v civilno iniciativo vstopi-
lo tisoč ljudi, še nekaj več pa 
jih je podpisalo peticijo za iz-
gradnjo obvoznice. Prizade-
vanja članov civilne inicia-
tive in zahteve protestnikov 
podpira tudi občinski svet 
– nekaj svetnikov smo vide-
li tudi med protestniki – in 
župan Aco Franc Šuštar, ki 
prav tako meni, da je začetek 

gradnje ob posluhu pristoj-
nih prihodnje leto realen. 
»Želimo si, da bi prišlo do za-
četka izgradnje ceste, za ka-
tero je bil državni prostorski 
načrt sprejet že leta 2007,« 
pravi Šuštar, ki upa, da bo 
kmalu rešena tudi pritožba 
Sklada kmetijskih zemljišč 
nad komasacijo v Vodicah. 
»Odkupi zemljišč za izgra-
dnjo ceste so v teku, imamo 
pa težave s skladom kmetij-
skih zemljišč, ki se je prito-
žil na komasacijo, čeprav je 
bil z njo upoštevan koridor 
za pridobitev zemljišč, ki jih 
država potrebuje za izgra-
dnjo obvoznice. Pritožba se 
mi s tega stališča zdi nerazu-
mljiva in nesprejemljiva,« 
pravi vodiški župan, ki si-
cer upa, da bo težava rešena 
v nekaj tednih in bo država 
lahko nemoteno nadaljeva-
la s postopki odkupov. »Ko 

bodo pridobljena vsa zem-
ljišča, bodo izpolnjeni vsi 
pogoji – in vemo, da se grad-
beno dovoljenje da dobiti že 
v nekaj mesecih. Nato sledi-
ta še zagotovitev sredstev in 
izbira izvajalca, tako da mis-
lim, da je začetek gradnje 
drugo leto povsem realen,« 
pravi župan. 

Vodiška obvoznica je sicer 
del državne ceste Želodnik–
Mengeš–Vodice, ki bo zago-
tovil povezavo med štajersko 
in gorenjsko avtocesto, mes-
ta, ki ležijo ob trasi, pa raz-
bremenil prometa. Vodiča-
ni sicer niso edini, ki prote-
stirajo. Kot smo že poročali, 
je do protestov prišlo tudi v 
Mengšu, kjer zahtevajo iz-
gradnjo poldrugi kilometer 
dolgega kraka. V Vodicah bi 
tranzitni promet izven nase-
lja speljala 2,2 kilometra dol-
ga obvoznica, ki po besedah 

vodiškega župana v izved-
benem delu stane okoli šest 
milijonov evrov. »Država je v 
zadnjih letih zgradila šest ali 
sedem obvoznic na mestih, 
kjer promet ne dosega obre-
menitev kot ceste v naši ob-
čini,« poudarjata Šuštar in 
Bogovič.

Protest je v jutranji koni-
ci povzročil še večji prome-
tni infarkt, kot so jih Vodi-
čani vajeni vsakodnevno. 
Predstavniki civilne inici-
ative podobne akcije napo-
vedujejo tudi v prihodnjih 
mesecih. Naslednji bosta 
že v maju in juniju, nato pa 
bodo s protesti nadaljevali 
v septembru. Kot pa je bilo 
slišati, se morda obeta tudi 
vsesplošen protest Mengša-
nov, Komendčanov in Vodi-
čanov, ki bi jim državna ces-
ta Želodnik–Mengeš–Vodi-
ce precej olajšala življenje.

»Obvoznico hočemo čim prej«
31. stran

Suzana P. Kovačič

Kranj – Med projekti, ki so 
pridobili sredstva Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), je tudi Alpe Adria – 
regija doživetij, ki ga je v so-
delovanju s šestimi sloven-
skimi in petimi avstrijskimi 
partnerji pripravila Regio-
nalna razvojna agencija Go-
renjske (BSC Kranj). Vred-
nost projekta je skoraj 2,5 
milijona evrov, od tega bo 85 
odstotkov sofinanciranih iz 
ESRR. Sredstva bodo name-
njena razvoju turistične po-
nudbe na čezmejnem obmo-
čju zahodnih Karavank s tre-
mi specializiranimi turistič-
nimi produkti doživetij na 
temo pohodništva, gorske-
ga kolesarjenja in zimskih 

aktivnosti. Pohodniki bodo 
imeli na voljo urejene in bo-
lje označene planinske poti, 
počivališča in informacijske 
točke (med drugim v dolini 
Završnice in parku Ruteč), 
urejene bodo pohodniške 
poti v dolinah. Kolesarjem 
bo na voljo razgledna turno-
kolesarska pot, ki bo omo-
gočala doživetje in varno vo-
žnjo. Nadgradila se bo po-
nudba planinskih koč pod 
Storžičem, na Kofcah, Ze-
lenici, pri izviru Završnice 
in na Golici, v Javorniškem 
Rovtu bo vzpostavljen gor-
skokolesarski učni center, 
na Jezerskem pa zimski uč-
no-rekreacijski center. Pro-
jekt se bo začel izvajati maja 
letos in bo trajal do aprila 
2020. 

Vložili bodo v turizem
Sredstva iz projekta Alpe Adria – regija doživetij 
bodo namenjena razvoju turistične ponudbe na 
čezmejnem območju zahodnih Karavank.
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Včeraj je dokončno pre-
kipelo Vodičanom, ki 
so uresničili napove-

di in organizirali protestni 
shod ter v jutranji prometni 
konici s prehajanjem ceste 
opozorili na nevzdržne pro-
metne razmere. Več kot deset 
tisoč vozil dnevno greni (in 
večkrat tudi ogroža) življe-
nje predvsem prebivalcem ob 
glavni cesti skozi naselje. Ne-
jevolja se je dokončno prelila 
v jezo ob nedavni prometni 
nesreči, v kateri je bil udele-
žen šolar in je bila povod za 
ustanovitev civilne iniciative 
ter prvega v vrsti protestnih 
shodov, ki jih napovedujejo. 
Obljuba o gradnji državne 
ceste Želodnik–Mengeš–Vo-
dice, ki bo povezala štajersko 
in gorenjsko avtocesto, hkrati 
pa naselja, ki ležijo ob trasi, 
očistila tranzitnega prometa, 
ima že brado. Ker denarja za 
celotno traso ne bo nikoli do-
volj, jo bodo gradili večfazno. 
Mimo Vodic predvidoma šele 
čez nekaj let, a Vodičani jo 
zahtevajo že drugo leto.

Potem ko so svoje zahteve 
po izboljšanju prometnih raz-
mer v preteklosti večkrat glasno 
izrazili Škofjeločani, Blejci in 
drugod po Gorenjskem, so se 
jim v zadnjem času pridruži-
li tudi Mengšani in Vodičani. 
Kot kaže, je protest lokalnih 
prebivalcev postal ena od glav-
nih oblik pritiska na državo.

Večkrat se je že izkazalo, 
da pritiski lokalnih skupnos-

ti na državo – tudi v obliki 
protestov in cestnih zapor – 
lahko zganejo predstavnike 
države. V Mengšu jim je z 
vztrajnostjo uspelo prepričati 
pristojne, da manjkajoči del 
obvoznice umesti med prio-
ritete. Če je bila gradnja pol-
drugi kilometer dolgega odse-
ka pred nekaj meseci le še ena 
v vrsti obljub, so danes odkup-
ljena vsa zemljišča, jeseni bo 
oddana vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in 
prihodnje leto naj bi se res 
začelo graditi. A Mengšani 
bodo verjeli šele, ko bodo na 
severnem robu mesta videli 
gradbeno mehanizacijo.

Cest pa si ne želijo le Go-
renjci. Vlada – tudi zaradi 
nabiranja političnih točk – 
obljublja investicije tudi v dru-
gih delih države, poleg tega pa 
so obnove potrebni kilometri 
obstoječih cest, ki zaradi po-
manjkanja sredstev v času 
največje krize že terjajo svoj 
davek. Čeprav proračun za 
letos in prihodnje leto predvi-
deva več sredstev za razvoj ce-
stne infrastrukture, pa bo vse 
dane obljube težko izpolniti.

Kaj torej preostane lokal-
nim prebivalcem v Vodicah? 
Kaj dosti drugega kot to, da 
vztrajno opozarjajo na nev-
zdržne razmere, žal ne. A 
čeprav proteste napovedujejo 
tudi v prihodnjih mesecih, je 
težko verjeti, da bo njihova 
zahteva po začetku gradnje 
že prihodnje leto uslišana.

Na ceste za ceste

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Suzana P. Kovačič,  
Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je z 
mesta direktorice Bolnišni-
ce za ginekologijo in porod-
ništvo (BGP) Kranj po dva-
najstih letih vodenja pro-
testno odstopila Andreja 
Cerkvenik Škafar. V torek 
jo je svet zavoda BGP Kranj 
razrešil, za vršilko dolžnos-
ti direktorice pa za eno leto 
imenoval Polono Podnar, 
dr. med., specialistko gine-
kologije in porodništva, ki se 
je z današnjim dnem v BGP 
Kranj zaposlila za polni de-
lovni čas. Predsednica sve-
ta zavoda BGP Kranj Alen-
ka Bradač je povedala, so za 
mesto v. d. direktorja govo-
rili z več kandidati, najprej 
z zaposlenimi v bolnišnici, 
ki bi bili primerni, a se za to 
funkcijo niso odločili. »Ime-
novana je bila edina, ki je bila 
pripravljena prevzeti mesto 
v. d. direktorice. Za Polono 
Podnar je glasovalo pet čla-
nov sveta zavoda BGP, dva 
sta bila vzdržana,« je pojasni-
la Bradačeva. Polona Podnar 
je povedala, da bo njeno delo 
v glavnem usmerjeno v nor-
malizacijo poslovanja bolni-
šnice ter v optimizacijo pro-
cesa dela in dejavnosti, s ka-
terimi se bolnišnica ukvarja. 
Za začetek bo pregledala fi-
nančno stanje, plan investi-
cij, program dela, o zaključ-
kih in sanacijskem načrtu bo 
zatem poročala svetu zavoda 
BGP Kranj. 

Kot specialistka gineko-
logije in porodništva je Po-
lona Podnar delala na Gi-
nekološki kliniki v Ljublja-
ni, po letih dela v Ljublja-
ni in postojnski bolnišni-
ci se je leta 2013 odločila, da 
gre na svoje in je v poslovni 
coni v Šenčurju odprla Me-
dicinski center Podnar, kjer 
bo, kot je poudarila, za pa-
cientke poskrbljeno še nap-
rej. Za polovični delovni čas 
je bila nazadnje zaposlena v 
Splošni bolnišnici Jesenice. 
Kranjsko bolnišnico je spo-
znala ob koncu specializaci-
je, pravi pa, da sistem dela v 
Kranju dobro pozna.

Že na sestanku v Kranju 7. 
marca je generalni direktor 
Direktorata za zdravstveno 
ekonomiko pri ministrstvu 
za zdravje Tomaž Glažar na-
povedal organizacijsko pri-
pojitev kranjske porodnišni-
ce k Splošni bolnišnici Jese-
nice, prejšnji teden pa to in-
formacijo tudi javno potr-
dil. »Urejamo samo vodenje 
in upravljanje javnih zdra-
vstvenih zavodov, medtem 
ko zdravstvena dejavnost 
ostaja na isti lokaciji v Kra-
nju,« je še dejal. Novoime-
novana v. d. direktorice ni za 
zaprtje kranjske bolnišnice 
in upa, da se bo država čim 

prej odločila o tem, kakšna 
je prihodnost te dejavnosti 
v Kranju. Zdi se ji tudi po-
membno, da se v razpravo 
vključi lokalna skupnost.

Svetniki zahtevajo 
samostojnost 

Na sredini seji kranjske-
ga mestnega sveta so na po-
budo svetniške skupine Več 
za Kranj o razmerah v kranj-
ski porodnišnici govorili tudi 
mestni svetniki. Strinjali so 
se, da bodo naredili vse, da 
odlična zdravstvena ustano-
va ostane v Kranju, in da ne 
bodo pristali na krčenje pro-
gramov in morebitno zdru-
ževanje z drugimi bolnišni-
cami. Kot je poudaril svetnik 
Gorazd Copek, sklicevanje 
na izgubo bolnišnice ali su-
bjektivne sodbe glede vod-
stva bolnišnice ne smejo in 
ne morejo biti argumenti, da 
bi se v Kranju ukinjali dolga 
desetletja uspešni zdravstve-
ni programi. Predlagal je, da 
mestni svet sprejme sklep 
o podpori in nujnosti ohra-
nitve samostojnosti Bolni-
šnice za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj na dosedanji 
lokaciji in v obsegu trenutne-
ga programa, tako na primar-
nem kot sekundarnem nivo-
ju. Ob stoodstotni podpori 
temu sklepu so svetniki skle-
nili še, da nasprotujejo zdru-
žitvi uprav in pripojitvi kranj-
ske porodnišnice k Splošni 
bolnišnici Jesenice. »Če bo 
treba, bomo šli tudi na cesto,« 
so si bili soglasni svetniki.

Bolnišnica z novo direktorico
Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je na izredni seji imenoval Polono Podnar 
za vršilko dolžnosti direktorice. Kranjski svetniki soglasno podprli samostojnost bolnišnice.

Polona Podnar / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Tržič – Računsko 
sodišče je ugotovilo, da ob-
čina ni poslovala skladno s 
predpisi, ker v določenem 
obdobju ni imenovala od-
govornega urednika občin-
skega glasila Tržičan, pred 
imenovanjem odgovornega 
urednika ni pridobila mne-
nja uredništva, ni oblikova-
la in sprejela programske za-
snove, v glasilu je 18 volilnih 
oglasov objavila brezplačno 
in ni označila, da gre za brez-
plačno objavo. Kot še navaja 
Računsko sodišče, je občina v 
letih 2013 in 2014 na podlagi 
sklenjene pogodbe sofinan-
cirala tudi dejavnost Radia 
Gorenc, za kar ni imela prav-
ne podlage v javnofinančnih 
predpisih. Občinsko vodstvo 

občinskega sveta ni seznani-
lo z načrtovanimi in realizi-
ranimi odhodki za izdajanje 
občinskega glasila po vrstah 
odhodkov, s podatkom o 
predvideni nakladi občin-
skega glasila in tudi ni pre-
verjala zadovoljstva občanov 
glede informiranja v občin-
skem glasilu in drugih me-
dijih, še navaja Računsko so-
dišče. V letu 2014 se povpreč-
no število strani izdanih Tr-
žičanov v primerjavi z letom 
poprej ni spremenilo, pove-
čala pa se je pogostost izda-
janja občinskega glasila, saj 
je občina pred lokalnimi vo-
litvami v letu 2014 izdala iz-
redno številko občinskega 
glasila Tržič na poti razvo-
ja 2010–2014. Računsko so-
dišče meni, da je občina to 
izredno številko občinskega 

glasila izdala za samooglaše-
vanje. Po oceni Računskega 
sodišča je občina v letih 2013 
in 2014 iz vseh naštetih ra-
zlogov nesmotrno porabi-
la proračunska sredstva. Od 
občine zahteva odzivno poro-
čilo s popravljalnimi ukrepi. 

Tržiški župan Borut Sa-
jovic je povedal, da so z Ra-
čunskim sodiščem korek-
tno sodelovali in da je zado-
voljen, ker bodo na podlagi 
ugotovitev sodišča lahko do-
ločene administrativne stva-
ri bolje uskladili z zakonoda-
jo. Poudaril pa je, da je seda-
nja občinska oblast podedo-
vala težke pogodbene zave-
ze z Radiem Gorenc. »Ob-
čina Tržič je manjšinska 
lastnica Radia Gorenc, sta-
re dogovore bomo na pod-
lagi mnenja Računskega 

sodišča prekinili in skleni-
li nove. Menim pa, da je Ra-
dio Gorenc kvaliteten in da 
deluje v javnem interesu. Za 
glasilo Tržičan programske 
zasnove nimamo v obliki sa-
mostojnega dokumenta, je 
pa zasnovo uredniški odbor 
predstavil na eni od sej ob-
činskega sveta. Tudi to for-
malnost bomo uredili. Ime-
novanje urednika pa se je 
zavleklo, ker občinski svet 
ni sprejel predlogov kandi-
datov. Glede brezplačnih vo-
lilnih oglasov lahko povem, 
da so bile vse stranke in lis-
te v enakem položaju, oglase 
so vse imele zastonj. Zako-
nodaja zahteva, da se vsem 
zaračuna, v prihodnje bomo 
to upoštevali in na občin-
skem svetu sprejeli cenik,« 
je še dejal Sajovic.

Negativno mnenje tržiški občini
Računsko sodišče je revidiralo poslovanje Občine Tržič v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskega 
glasila in pogodbe o sofinanciranju Radia Gorenc v letih 2013 in 2014 in izreklo negativno mnenje. 
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Jesenice – V podjetju SIJ 
Acroni Jesenice, ki je z ok-
rog 1200 zaposlenimi naj-
večje jeseniško podjetje, so 
dobili defibrilator. Names-
tili so ga na zunanjo steno 
vratarnice, kjer je blizu pro-
izvodnim halam in upravni 
stavbi, je pa tudi javno do-
stopen, in to 24 ur na dan, 
vse dni v tednu. Tako ga 
lahko uporabi vsakdo v vsa-
kem trenutku. Kot je po-
vedala vodja službe za var-
nost, zdravje in ekologijo 
v podjetju Andreja Purkat, 
skrbi za varnost in zdravje 
pri delu namenjajo veliko 
pozornosti, saj želijo, da so 
delovna mesta varna in čim 
bolj zdrava. Tako zaposlene 
usposabljajo za varno delo, 
pri čemer ni pomembna le 
uporaba osebne varovalne 
opreme, temveč tudi raz-
lični preventivni ukrepi. V 
sklopu kampanje Znamo 
varno, zmoremo zdravo so 
se tako pridružili projek-
tu Kanala A Svet za utrip, 
ki podjetja in lokalne skup-
nosti spodbuja k namestitvi 
defibrilatorja. Pred leti je si-
cer podjetje takšno napravo 

že kupilo za poklicno gasil-
sko enoto GARS, ki posre-
duje v primeru nesreč v pod-
jetju, zdaj pa so se odločili, 
da bodo eno napravo imeli 
nameščeno v podjetju. Da 
pa bi zaposleni defibrilator 
sploh znali uporabljati, so 

prejšnji teden pripravili dva 
niza usposabljanj, ki jih je 
vodil reševalec in inštruk-
tor pri Evropski zvezi za 
Oživljanje Primož Veliko-
nja. Kot je poudaril, je zelo 
pomembno, da je naprava 
nameščena v podjetju, saj 

v primeru srčnega zastoja 
štejejo minute, zato je zelo 
pomembno, da se pacien-
ta čim prej začne oživljati. 
Kot je dodala Andreja Pur-
kat, pa si seveda želijo, da bi 
defibrilator čim manjkrat 
uporabili.

Defibrilator v SIJ Acroni
V največjem jeseniškem podjetju so kupili defibrilator, ga namestili na vratarnico, je pa tudi javno 
dostopen. Reševalec in inštruktor Primož Velikonja je zaposlene naučil, kako ga uporabljati.

Zaposleni v SIJ Acroni so se učili temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. 

Urša Peternel

Jesenice – Glasbena šola Je-
senice bienalno srečanje 
pripravlja že od leta 2001 in 
po besedah ravnateljice Mar-
tine Valant je tudi srečanje 
pripomoglo k rasti kvalite-
tne orkestralne igre. Letos je 
nastopilo več kot 550 mladih 

harmonikarjev, po besedah 
Valantove pa so orkestri pri-
kazali zelo visoko raven mu-
ziciranja in predstavili kva-
litetno delo glasbenih šol. 
Program je bil zelo raznolik, 
od klasike do zabavne glas-
be in melosov različnih de-
žel. Iz gorenjske regije je na-
stopilo kar šest orkestrov: 

mlajši in starejši harmoni-
karski orkester Glasbene 
šole Jesenice, mlajši in sta-
rejši harmonikarski orke-
ster Glasbene šole Radovlji-
ca, orkester Glasbene šole 
Kranj in Glasbene šole Ško-
fja Loka. Srečanje je sprem-
ljal strokovni spremljeva-
lec Roman Pechmann, ki je 

imel ob koncu vsakega dela 
pogovor z dirigenti. V sklo-
pu praznovanja sedemdese-
tletnice Glasbene šole Jese-
nice so na predvečer sreča-
nja skupaj s Fotografskim 
društvom Jesenice odprli 
tudi razstavo Harmonikar-
ski oddelek skozi sedem de-
setletij.

V znamenju melodij harmonike
Jesenice so pred nedavnim gostile srečanje harmonikarskih orkestrov iz glasbenih šol iz vse Slovenije, 
od Ajdovščine do Lendave.

Mlajši harmonikarski orkester Glasbene šole Jesenice
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Mateja Rant

Bled – Ob stopetletnici or-
ganiziranega slovenskega 
gorskega reševanja so v sre-
do v Infocentru Triglavska 
roža na Bledu odprli razsta-
vo Srčni ljudje, o zgodovi-
ni gorske reševalne služ-
be pa je spregovoril predse-
dnik Gorske reševalne zve-
ze Slovenije Igor Potočnik. 
O začetkih gorskega reševa-
nja, so poudarili ob razsta-
vi, bi lahko govorili že tak-
rat, ko je prvi kmet tekel re-
ševat sovaščana v plazu ozi-
roma ko je prvi pastir pri-
skočil na pomoč obnemog-
lemu turistu v skalah. Ko 
se je z vse večjim obiskom 
gora povečalo tudi število 
nesreč, se je vedno bolj izra-
žala potreba po ustanovitvi 

organizacije, ki bo usposo-
bljena in vsak čas pripravlje-
na za reševanje v gorah. Prvo 
takšno organizacijo so usta-
novili v Švici leta 1884, slo-
venska pa je šesta najstarej-
ša na svetu. Do leta 2006 je 
delovala v okviru Slovenske-
ga planinskega društva ozi-
roma po drugi svetovni voj-
ni Planinske zveze Sloveni-
je, od leta 2006 pa je samo-
stojna organizacija. Z leti se 
je izpopolnjevala tudi opre-
ma reševalcev, veliko pozor-
nost pa namenjajo še uspo-
sabljanju in obnavljanju 
znanja reševalcev v gorah, 
in sicer vse od leta 1933, ko 
je bil organiziran prvi tečaj iz 
tehnike gorskega reševanja. 
Razstavo ob jubileju gorske 
reševalne službe si je mogo-
če ogledati do 22. maja.

Sto pet let gorske 
reševalne službe
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Mojstrana – Tako kot vsako leto bo tudi letos skupina sku-
pina Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost (DMZP) za dan 
Zemlje poskrbela za aktivnosti, s katerimi želi ozaveščati o 
zdravem naravnem okolju, ohranjanju narave in škodljivih 
podnebnih spremembah. Tokrat bodo aktivnosti potekale 
jutri, v soboto, 22. aprila, na Trgu olimpijcev v Mojstrani od 
14. ure dalje. Na voljo bo ponudba lokalne hrane in prikaz 
naravnih in umetniških izdelkov (milo, nakit in drugi izdelki). 
Imeli bodo izmenjevalnico semen in sadik, izdelovali bodo 
vrečke za sadje in zelenjavo v trgovini in podobno. Predsta-
vili bodo škodljivo vlogo odpadle hrane in odpadkov nasploh 
ter potencialne vire energije za krajevno skupnost in občino. 
Povabili bodo predstavnike podobnih društev iz doline ter 
društvo Ekologi brez meja, da si izmenjajo izkušnje. Skupina 
je izdelala turistični ekopaket za obiskovalce, ki bodo prišli v 
njihov kraj brez avtomobila. Vključili so prevoze, kolesarski 
izlet, ogled zvezdnega neba in še marsikaj, kar se lahko počne 
brez škodljivega vpliva na okolje.

Za dan Zemlje pestro v Mojstrani

Tržič – Sredi maja bodo potekali že 45. Mednarodni dnevi 
mineralov, fosilov in varstva okolja (Minfos) v Tržiču. Letos 
je tudi štirideset let Društva prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije. Lado Srečnik je imel lepo iztočnico, da je pripra-
vil razstavo, povezano z obema jubilejema, in jo naslovil 
Skrivnosti matere zemlje – Ohranimo naravo za naše vnuke. 
Razstava je že bila na ogled v Domu Petra Uzarja v Tržiču, do 
11. maja je na ogled v Osnovni šoli (OŠ) Bistrica pri Tržiču, 
zaključila pa se bo 13. in 14. maja na Minfosu v Dvorani tr-
žiških olimpijcev. Pri njeni postavitvi so sodelovali Turistično 
društvo Tržič, Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slove-
nije, Dom Petra Uzarja Tržič, OŠ Bistrica in Foto klub Tržič. 
Avtor obiskovalce razstave popelje na začetke organiziranja 
Minfosa, omeni zaslužne ljudi, ki so prispevali kamenčke 
v mozaik 45 let, omeni seveda tudi izjemno geološko in 
geomorfološko danost in slikovitost tržiškega ozemlja. Na 
podoben način seže tudi v štiri desetletja delovanja Društva 
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. 

Razstava uvod v Dneve mineralov in fosilov
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Podbrezje – Od novembra do 
aprila so kleklji »peli« vsak 
petkov večer. Tečaj je že dru-
go sezono omogočilo Kultur-
no društvo Tabor Podbrezje, 
gostoljubje s prostorom pa 
je klekljarjem ponudila Po-
družnična šola Podbrezje. 
Mojstrovine so tečajniki in 
mentorice pred nedavnim 
pokazali na skupni razstavi 
v Pirčevem domu na Tabo-
ru. Svoje najlepše čipke so 
izdelali in razstavili Marjan-
ca Ambrožič Jeglič, Veroni-
ka Debeljak, Mojca Gubanc, 
Meta Gregorc, Nika Skodlar, 
Monika Jerala, Ajša Hafnar, 
Ana Vidic, Lara Dragolič, Ka-
tja Skodlar in Gregor Dobni-
kar, ki je kot edini moški lepo 
povedal, da »naj vsak dela tis-
to, kar mu ustreza, kar ga za-
nima«. In njega zanima čip-
ka. Tečajnike, ki so bili pisa-
na medgeneracijska drušči-
na z najmlajšima Katjo in 
Ajšo v svoji sredini, so bud-
no spremljale in učile z vso 
potrpežljivostjo mentorice 
Anica Hvasti, Francka Pros-
tor in Milena Hafnar Jerič. 
Da je bilo odprtje razstave 

še imenitnejše, je s kultur-
nim programom poskrbel 
Milan Debeljak, ki je čipki 
posvetil kar nekaj avtorskih 
pesmi, prav tako je rime za 
to priložnost zložila men-
torica Anica Hvasti. Nasto-
pil je mladi harmonikar An-
draž Aljančič pa Ema Gra-
šič z dramsko uprizoritvijo 

v vlogi Taborske Urške. Pro-
gram je besedno spletla Ve-
ronika Debeljak, razstavo pa 
postavila Marjanca Ambro-
žič Jeglič, steklene vitrine 
je posodil Gorenjski muzej 
Kranj. Vsem, ki so prispevali 
kamenček v mozaiku konč-
nega izdelka – razstave, se 
je s šopkom in monografijo 

Ivane Kobilca s posvetilom 
zahvalila predsednica KD 
Tabor Daca Perne. Na ogled 
je bilo lepo število malih 
klekljanih čudežev, ki ohra-
njajo to slovensko kulturno 
dediščino, kot so klekljani 
prtički, nakit in različni mo-
tivi, od živalskih, cvetličnih 
do velikonočnih ... 

Najlepše čipke Taborskih Uršk
Kulturno društvo Tabor Podbrezje je povabilo na razstavo klekljanih čipk v Pirčev dom na Taboru.

Andraž Sodja

Rateče – V Planici so v orga-
nizaciji Društva upokojen-
cev Rateče - Planica pripravi-
li tradicionalno tekmovanje 
v pikadu, ki se ga je udeležilo 
50 tekmovalk in 51 tekmoval-
cev iz trinajstih društev upo-
kojencev na Gorenjskem. 
Med ženskami so najboljše 
razultate zabeležile tekmo-
valke iz društva upokojencev 
Naklo, ki so z le 24 točkami 
prednosti premagale drugo-
uvrščene Kamničanke, tret-
je mesto pa so zasedle tek-
movalke iz Kranjske Gore. 
Posamično je pri ženskah z 
najboljšim rezultatom slavi-
la Mimi Vrhovnik iz Kamni-
ka s kar 806 točkami, drugo-
uvrščena je bila Julija Jenko 
iz Škofje Loke in tretja Beti 
Porenta iz Naklega. V moški 

konkurenci so se ekipno naj-
bolje odrezali tekmovalci iz 
Komende, ki so za 123 točk 
premagali drugouvrščeni 

Kamnik, tretji pa so bili tek-
movalci iz Kranjske Gore. 
Posamično je prvo mes-
to zasedel Drago Žinič iz 

Komende, drugi je bil Vinko 
Šumi iz DU Rateče - Plani-
ca in tretji Tone Klemenc iz 
Kamnika.

Upokojenci so se pomerili v pikadu
Pokrajinsko združenje društev upokojencev Gorenjske je minuli četrtek v Planici pripravilo tradicionalno 
tekmovanje v pikadu, ki se ga je udeležilo več kot sto tekmovalk in tekmovalcev iz trinajstih društev.

Najboljše Gorenjske tekmovalke v pikadu iz Naklega, Kamnika in Kranjske Gore

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Po slabem letu dni 
so celotno prometno strate-
gijo za občino Šenčur prip-
ravili za odločanje na občin-
skem svetu. Strategija daje 
več poudarka novim obli-
kam mobilnosti (peš, kolo, 
javni prevoz). Dokument so 
pripravili v sodelovanju z 
več skupinami ljudi, ki so na 
delavnicah in javnih razpra-
vah dajali predloge o prihod-
nji prometni ureditvi obči-
ne. Najpomembnejši ukrep 
je gradnja manjkajoče infra-
strukture, uredili in poveza-
li bodo kolesarsko omrež-
je, odpravili kritične točke 
v prometu, v javnem potni-
škem prometu povečali nje-
gov obseg in dostopnost, go-
vorijo o študiji vzpostavitve 
hitre linije med Šenčurjem, 
Kranjem in Ljubljano, v sis-
tem javnih prevozov bodo 
vključili poslovno cono, raz-
mišljajo o krožni občinski 
liniji, o možnosti vzpostavi-
tve sistema vožnje na poziv. 
Zavzemajo se za zmanjša-
nje motornega prometa, za 
večjo pretočnost na tem po-
dročju, za vzpostavitev sis-
tema park & drive (parkiraj 
in pelji), kombinirane vo-
zovnice, umirjanje prome-
ta in varnost. Med ukrepi za 
izboljšanje motornega pro-
meta je tudi rekonstrukci-
ja regionalne ceste Šenčur–
Kranj. 

Pripravljavci strategije 
občini priporočajo, naj se 
čim več prijavlja na evrop-
ske razpise (ti bodo že juli-
ja in novembra letos), da bo 
za načrtovane ukrepe pri-
dobila denar, ob izvajanju 
strategije pa bo sledilo tudi 
vsakoletno poročanje. Izre-
dnega pomena je tudi oza-
veščanje o trajnostni mo-
bilnosti. Svetniki o doku-
mentu niso veliko razprav-
ljali, le svetnica Vida Tičar 
Rebolj je v njem pogrešila 
kmetijstvo, ob dejstvu, da 
je Šenčur pretežno kmetij-
ska občina. A tudi ta druž-
bena skupina je imela mož-
nost sodelovanja v razpravi, 
je na občinskem svetu deja-
la poročevalka o strategiji in 
dodala, da so ob vprašanju 
kmetijstva zaznali nesklad-
je med trajnostno mobil-
nostjo in kmetijsko dejav-
nostjo, ki zadeva zlasti ko-
lesarjenje po poljskih po-
teh. Tu je potreben dialog 
in usklajevanje o morebi-
tnih trasah ter iskanje kom-
promisov, kjer se ti intere-
si izključujejo. Sicer pa se v 
občini trudijo za ukrepe, ki 
bi bili prijazni do vseh upo-
rabnikov v občini in njenih 
obiskovalcev, poudarja žu-
pan Ciril Kozjek. Eden ta-
kih je tudi odstranjevanje 
hitrostnih ovir (ležečih po-
licajev), saj namesto tega 
računajo na zmernost in 
strpnost voznikov. 

Prometna strategija 
sprejeta
Dokument daje možnost za kandidiranje na 
razpisih za nepovratna sredstva.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na dan svetega Ju-
rija občina Šenčur praznuje 
občinski praznik. Že od mi-
nulega tedna se ob tej prilož-
nosti vrstijo prireditve, ki jih 
bodo do konca praznovanja 
našteli več kot dvajset. Osre-
dnja bo slavnostna akademi-
ja s podelitvijo občinskih pri-
znanj v domu krajanov v Šen-
čurju drevi ob 19. uri. Letos 
jih bodo podelili sedem, zla-
to bo dobila ravnateljica šen-
čurske osnovne šole Majda 
Vehovec, srebrno zborovod-
kinja Mojca Gabrijel, bro-
nasta ustanoviteljica zbora 
Trbojske pevke Jožica Re-
kar, športni delavec Drago 

Prdan in kulturnica Vesna 
Čulig, spominski priznanji 
pa oblikovalec lesa Jože Ko-
želj in ustanovitelj izobraže-
valne pobude Ervin Smajič. 
Pol ure pred prireditvijo bo 
pred vhodom koncert Pihal-
nega orkestra Šenčur. V nas-
lednjih dneh bo več športnih 
prireditev in pohodov, ob 
obletnici pihalnega orkestra 
pa v nedeljo zvečer ob 19. uri 
slavnostni koncert v Špor-
tni dvorani Šenčur s poseb-
no gostjo Nušo Derenda. Še 
en koncert pa napovedujejo 
za sredo, 26. aprila. Takrat 
bo na prvem samostojnem 
koncertu nastopil Mešani 
pevski zbor Društva upoko-
jencev Šenčur.

Občina Šenčur praznuje

Ogled razstave malih klekljanih čudežev je s harmoniko pospremil Andraž Aljančič, skrajno 
desno je mlada klekljarica, tečajnica Monika Jerala. 

Tunjice – Petrov hlev iz Košiš pri Kamniku v sodelovanju z 
Župnijo Tunjice vabi na blagoslov konj, ki bo na dan svete-
ga Jurija, 23. aprila, ob 11. uri ob sadovnjaku na Prevali pod 
cerkvijo v Tunjicah. Zbor pri Petrovem hlevu bo ob 10.15, v 
Tunjicah pa ob 11. uri.

Blagoslov konj na svetega JurijaZali Log – Na Zalem Logu bodo jutri razglasili rezultate lanske 
akcije Razgibajmo Zali Log, ki jo prireja tamkajšnje športno 
društvo. Pred podelitvijo zlatih vehc in priznaj načrtujejo krajši 
pohod v Sušo, ki se bo začel ob 17. uri pred kulturnim domom 
na Zalem Logu. Ob tej priložnosti bodo v Suši uradno odprli 
tudi zvonček želja, sledil bo kratek kulturni program. V primeru 
dežja ali razmočenega terena bo prireditev v kulturnem domu.

Podelili bodo zlate vehce in odprli zvonček želja 

Bled – Jutri in v nedeljo bo Blejsko jezero gostilo letošnjo 
prvo veslaško prireditev, 58. Prvomajsko regato. Regato, ki 
služi tudi kot pregledna za sestavo reprezentančnih posadk, 
organizira Veslaški klub Bled v sodelovanju z Veslaško zvezo 
Slovenije. Nastopilo bo več kot 150 veslačev in veslačic iz vseh 
sedmih slovenskih klubov v vseh starostnih kategorijah. Jutri 
bodo nastopili v enojcih, v nedeljo pa še v večjih čolnih.

Nova veslaška sezona na Blejskem jezeru
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Vilma Stanovnik

Kranj – V kranjski občini je 
kar 18 javnih zavodov s pod-
ročja družbenih dejavno-
sti, poleg tega pa še javni za-
vod s področja turizma, ga-
silsko-reševalne službe in 
energetike. 

Vsi zavodi so v minulem 
letu poslovali pozitivno, le v 
Kranjskih vrtcih in Zavodu 
za Turizem in kulturo Kranj 
so imeli izgubo. Vzrok za iz-
gubo nekaj manj kot 54 tisoč 
evrov v Kranjskih vrtcih je in-
vesticija v enoti Najdihojca, 
ki so jo vodili sami. Nastala 
je zaradi nepredvidenih do-
datnih del, ki so se kot nujna 
pokazala v času izvedbe in-
vesticije. Kot je povedal sve-
tnik Jakob Klofutar, je zato 
smiselna namera kranjske 
občine, da bodo investiciji v 

javnih zavodih vodili v me-
stni upravi.

Svetniki so želeli tudi po-
jasnilo glede izgube v viši-
ni skoraj 78 tisoč evrov, ki so 
jo v lanskem letu imeli v Za-
vodu za turizem in kulturo 
Kranj. Svetnika Janeza Čer-
neta je zanimalo predvsem, 
ali je bila poraba denarja na-
menska in smotrna.

»V okviru sveta zavoda 
smo že reagirali in postavi-
li tričlansko komisijo. Težko 

je namreč na pamet ocenje-
vati, ali se je delalo gospo-
darno ali ne. Dejstvo pa je, 
da nismo potrdili prerazpo-
reditve znotraj postavk, smo 
pa sklenili, da bomo na pod-
lagi rezultatov ugotovitve 
te komisije šele lahko rekli, 
kaj je bilo narobe, ter mogo-
če direktorju Tomažu Štefe-
tu dali nove napotke za delo. 
Mislim, da je eno leto prek-
ratko, da bi kritizirali nje-
govo delo, smo pa imeli kar 

nekaj pripomb, med drugim 
tudi nismo potrdili sistema-
tizacije delovnih mest,« je 
povedal svetnica in članica 
sveta zavoda Barbara Gun-
čar ter dodala, da bodo tudi 
po ugotovitvah komisije še 
bolj nadzirali delo in poslo-
vanje Zavoda za turizem in 
kulturo.

Svetniki so nato soglašali s 
prerazporeditvijo predlaga-
nih presežkov v drugih zavo-
dih, med katerimi je najbo-
lje posloval Zavod za šport, 
ki je ustvaril več kot 115 tisoč 
evrov dobička. Večino bodo 
namenili za investicijsko 
vzdrževanje. Prav tako so 
se strinjali, da Kranjski vrtci 
pokrijejo izgubo s prihodki 
letošnjega in drugega leta, 
Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj pa iz presežkov pre-
teklih let.

Poiskali bodo vzroke izgube
Vsi kranjski javni zavodi, razen Kranjskih vrtcev in Zavoda za turizem in kulturo, so v lanskem letu 
poslovali pozitivno, kranjske mestne svetnike pa skrbi zlasti poslovanje Zavoda za turizem in kulturo, 
kjer so imeli izgubo prvič in imajo težave tudi pri sistematizaciji delovnih mest.

Svetniki so na sredini seji soglašali, da Mestna občina 
Kranj sklene poravnavo v pravdnih zadevah z družbo 
Dimnikarstvo Dovrtel. Dolg občine skupaj z obrestmi 
znaša nekaj več kot 1,7 milijona evrov, poravnali pa naj 
bi se za 1,1 milijona evrov. Občina naj bi znesek plačala 
v dveh obrokih. Prvega, petsto tisoč evrov, že letos iz 
splošne proračunske rezervacije, drugega pa v letu 
2018. 

Vilma Stanovnik

Kranj – »Prehod je nada-
ljevanje vrste ukrepov za 
umiritev prometa, ki jih že 
izvajamo v želji zagotovi-
ti čim večjo varnost v pro-
metu za vse, predvsem naj-
šibkejše udeležence v pro-
metu,« je povedal kranjski 
župan Boštjan Trilar in po-
jasnil, da bo v okviru pro-
jekta izvedena ureditev, ki 

predvideva razširitev regi-
onalne ceste na območju 
nesemaforiziranega pri-
ključka s prometnim zna-
kom za križišče, ki vključu-
je cestni priključek s pred-
nostno cesto, prehod za 
pešce čez regionalno ces-
to pa bo umeščen na se-
verni krak regionalne ces-
te v smeri proti Kokrici. V 
sklopu projekta bo izveden 
tudi pas za levo zavijanje 

z regionalne na občinsko 
cesto, v smeri od Kranja 
proti Kokrici. Na tem od-
seku je bilo v zadnjih de-
setih letih kar trinajst pro-
metnih nesreč, žal tudi s 
smrtnim izidom. 

Projekt ureditve prehoda 
pri vojašnici, ki ga je izdela-
la Provia, d. o. o., iz Naklega, 
je ocenjen na dobrih 23 tisoč 
evrov. Nadzor nad izvedbo 
del, za katera je bila v okviru 

javnega naročanja izbrana 
Gorenjska gradbena druž-
ba, d. d., bo opravljal Dom-
plan, d. d., iz Kranja. Izva-
jalec del zagotavlja, da bodo 
dela potekala fazno in po po-
sameznih odsekih, čim bolj 
nemoten promet na obmo-
čjih pa bodo zagotovili tako 
s pomočjo fizičnega usmer-
janja kot semaforjev. Popol-
na zapora ceste po zagotovi-
lih izvajalca ne bo potrebna. 

Začetek gradnje prehoda
Minulo sredo so se začela pripravljalna dela za gradnjo prehoda za pešce in kolesarje pri Vojašnici 
Petra Petriča v Kranju.

Vilma Stanovnik

Kranj – Predlagani odlok o 
pravilih cestnega prometa 
v Mestni občini Kranj je že 
pred februarsko prvo obrav-
navo in nato med obravnavo 
naletel na precej kritike in po-
mislekov, predvsem pa je bilo 
jasno, da bo za njegov spre-
jem potrebnih še veliko pogo-
vorov in kompromisov. Tako 
je kranjska občinska uprava v 
zadnjih dveh mesecih opravi-
la več razgovor s prebivalci v 
krajevnih skupnostih, kjer bo 
največ sprememb, prav tako 
so pogovarjali s člani civilne 
iniciative in zlasti s člani Kra-
jevne skupnosti Center, kjer 

je bilo potrebno še največ 
kompromisov.

Čeprav so nekateri svetni-
ki tudi na sredini seji ugotav-
ljali, da je v predlaganem od-
loku še vedno precej neznank 
in nedorečenosti, ki jih bo še 
treba razrešiti, pa je večina 
vendarle menila, da je nov 
odlok o pravilih cestnega 
prometa potreben, saj je bil 
zadnji pri marsičem nedo-
rečen, predvsem so bile te-
žave pri kaznovanju kršite-
ljev. Z novim odlokom naj bi 
bilo tako v mestu kot okoliš-
kih krajevnih skupnosti več 
reda, gotovo pa se bo nanj tre-
ba privaditi. Dejstvo pa je, da 
predlog namreč predstavlja 

zgolj pravni okvir za uvelja-
vitev nove prometne uredi-
tve, natančneje pa bo vsebi-
na prometne ureditve in ure-
janja prometa določena z dve-
ma novima odredbama in 
pravilnikom. 

Mestni svetniki so tako na 
sredini seji odlok potrdili, 
prav tako so potrdili predla-
gane amandmaje Urada za 
gospodarstvo in gospodar-
ske javne službe in enega od 
predlaganih amandmajev 
svetnikov. Ta bo natančne-
je določal, s kakšnimi vozili 
lahko javne službe opravlja-
jo svoje delo v središču mes-
ta. Ostalih pet predlaganih 
amandmajev niso sprejeli.

Nova pravila cestnega prometa
Kranjski mestni svetniki so sprejeli nov odlok o pravilih cestnega prometa, ki 
je dvignil precej prahu.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po cesti, ki se v bližini 
Orehka odcepi z glavne ceste 
Kranj–Ljubljana in poteka po 
Sorškem polju ob železniški 
progi proti Škofji Loki, je pre-
povedan promet za osebna 
vozila in za motorje, izjema 
velja le za kmetijsko meha-
nizacijo in za vozila Sloven-
skih železnic. Vsaj tako dolo-
ča prometni znak, postavljen 
na začetku ceste. V praksi je, 
žal, precej drugače. Nekateri 
vozniki, ki niso ne kmetje in 
ne »železničarji«, kršijo ure-
ditev, vozijo po tej cesti in 

parkirajo ob njej, včasih kar 
na obeh straneh ceste, tako 
da se kmetje s širokimi kme-
tijskimi stroji zelo težko pre-
bijajo med parkiranimi vo-
zili in jih je ob tem strah, da 
vozil ne bi poškodovali. Vo-
zila, parkirana ob robu ces-
te, večkrat tudi ovirajo delo 
na kmetijskih zemljiščih. Na 
ta problem je pred nedavnim 
opozoril tudi odbor kranjske 
izpostave gorenjske območ-
ne enote Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije, ki je 
ob tem dal pobudo za več-
ji nadzor nad spoštovanjem 
prometne ureditve.

Parkirana vozila jih 
pogosto ovirajo pri delu

Zbornica poziva pristojne službe k večjemu nadzoru nad 
spoštovanjem prometne ureditve.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na vrtu na Zoiso-
vi ulici v Kranju raste velika 
češnja, ki te dni bujno cveti. 
Je pa češnja v letošnjem letu 
dobila zanimivega obisko-
valca. V deblu drevesa je na-
mreč zrasla druga rastlina, 

iglavec, ki je morda mlada 
smreka, kot ugotavljajo do-
mači in obiskovalci vrta, pa 
bi bila lahko tudi kakšna 
druga rastlina. 

Na nenaveden pojav nas 
je opozoril bližnji sosed, ki 
je skupaj z domačimi opazil 
nenavaden pojav.

Cvetoča češnja z iglavcem
V deblu drevesa češnje so opazili novo rastlino, 
najbrž mlado smreko.

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na sredini seji spre-
jeli Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah in plačilih občinskim 
funkcionarjem in nagradam 
članom svetov krajevnih 
skupnosti, članom delovnih 
teles občinskega sveta ter 
drugih občinskih organov 
in o povračilih stroškov. Kot 
je povedala vodja Urada za 
splošne zadeve Mateja Kop-
rivec, to pomeni, da se bo 
povečala tudi sejnina sve-
tnikov. Sedaj za udeležbo 
na seji dobilo nekaj manj kot 
140 evrov, po novem pa bodo 
prejeli dobrih 167 evrov. Sve-
tnik Janez Černe je predlagal, 
da bi sejnine dobile le svetni-
ki, ki so na seji do konca, ne 
pa tudi tisti, ki predčasno 
odidejo, čeprav seje včasih 
res trajajo predolgo.

Višje sejnine za 
kranjske svetnike
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Maja Bertoncelj

Medvode – V dolini Ločni-
ce, ki pelje proti priljubljeni 
izletniški točki Topolu, ljud-
sko Katarini, sta med drugo 
svetovno vojno, natančne-
je leta 1944, delovali dve ti-
skarni. Prva je bila Trilof, 
druga pa Donas. Njunih sle-
di že dolgo ni več, so pa lani 
novembra na mestu, kjer sta 
bili zgrajeni, postavili spo-
minski obeležji. Slovesno ju 
bodo javnosti predstavili to 
nedeljo, 23. aprila.

S tiskarno Donas je pove-
zan tudi Gorenjski glas. V 
njej je bila natisnjena prva, 
rojstna številka Gorenjske-
ga glasa, našega predhodni-
ka, ki je izšla 21. avgusta leta 
1944. Sledili sta še dve števil-
ki, in sicer 8. septembra in 
20. septembra. Vsaka je izšla 
v nakladi skoraj dva tisoč iz-
vodov, kar je bil za takratne 
čase in vojne razmere izje-
men dosežek. Gorenjski glas 
je bil takrat kot glasilo pokra-
jinskega odbora Osvobodil-
ne fronte za Gorenjsko. Že 
pred njo pa je nekoliko viš-
je po dolini delovala tiskarna 
Trilof. To je bila prva tiskarna 

na Medvoškem. Prvo gradi-
vo je bilo natisnjeno 25. juni-
ja 1944 v bunkerju pod zem-
ljo, izkopanem na težko do-
stopnem skritem kraju, viso-
ko na pobočju grebena Igale 
nad dolino Ločnice pod ska-
lovjem v Belem potoku. Or-
ganizator in vodja tiskarne 
je bil Edo Bregar - Don. Var-
nostne razmere za Trilof so 
postajale vse bolj problema-
tične in po ukazu vodstva 

OF za Gorenjsko so tiskar-
no sredi septembra 1944 
preselili v Davčo. V njej je 
bila po predhodnih pripra-
vah še v dolini Ločnica tiska-
na Prešernova Zdravljica. Z 
zamikom dveh mesecev je 
Edo Bregar - Don na nago-
varjanje Oblastnega komi-
teja KPS za Gorenjsko, da 
naredi nov, zmogljivejši ter 
za tisk večjega formata spo-
soben tiskarski stroj, začel 

uresničevati svojo zamisel z 
veliko zagnanostjo. Nastajal 
je stroj za tiskanje in začela 
se je gradnja skritega objekta 
bližje cesti v dolini Ločnice. 
To drugo tiskarno so poime-
novali Donas. Dne 18. avgu-
sta 1944 je Don sporočil, da 
je stroj sestavljen, postavljen 
v zgrajen objekt ter priprav-
ljen za tiskanje. Namenjen je 
bil predvsem za tiskanje pla-
katov in časopisov. 

Spomin na obe partizan-
ski tiskarni bo znova zaživel 
to nedeljo na prireditvi v do-
lini Ločnice ob prostorih Kra-
jevne skupnosti Trnovec. Za-
čela se bo ob 11. uri, slavnostni 
govornik pa bo minister za 
kulturo Anton Peršak. Ker je 
23. april svetovni dan knjige, 
bo temu primerno poudarek 
predvsem na dejstvu, da so v 
tiskarni Trilof leta 1944 za-
čeli s ponatisom Prešerno-
ve Zdravljice ob stoti obletni-
ci njenega nastanka. Kot so-
organizatorji pri prireditvi z 
naslovom Koder sonce hodi 
sodelujejo občinska organi-
zacija ZZB NOB Medvode, 
Občina Medvode, Javni zavod 
Sotočje Medvode, KS Trnovec 
in Televizija Medvode.

Obeležji za medvojni tiskarni
V nedeljo bo v dolini Ločnice slovesnost, posvečena postavitvi obeležij partizanskima tiskarnama Trilof 
in Donas. V slednji so leta 1944 natisnili rojstno številko Gorenjskega glasa, v Trilofu pa so istega leta 
začeli s ponatisom Prešernove Zdravljice ob stoti obletnici njenega nastanka.

Na tem mestu nad gostilno Legastja v smeri proti Govejku 
so med drugo svetovno vojno postavili partizansko tiskarno 
Donas, v kateri je 21. avgusta 1944 izšla prva številka 
Gorenjskega glasa, našega predhodnika. Nanjo sedaj 
opominja spominsko obeležje. / Foto: Maja Bertoncelj

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Gre za nacio-
nalni program, ki je vklju-
čen tudi v mednarodno mre-
žo in združuje 20 turističnih 
destinacij in 11 ponudnikov. 
Tem destinacijam se na po-
ziv Slovenske turistične or-
ganizacije pridružuje tudi 
Občina Škofja Loka, ki bo 
svoje trajnostno poslovanje 
na področju turizma preso-
jala z mednarodnimi orodji, 
kar bo omogočalo tako na-
cionalno kot mednarodno 
primerljivost. Certifikat na-
meravajo pridobiti do kon-
ca tega leta, v tem času bodo 
zbirali podatke o trajnosti tu-
rističnega razvoja in ozaveš-
čali prebivalce, obiskovalce 

in druge o pomenu trajno-
stnega turizma. Koordinato-
rica je Andreja Križnar iz Ra-
zvojne agencije Sora, zbra-
na je tudi že zelena ekipa, 

ta teden pa je župan občine 
Škofja Loka Miha Ješe pod-
pisal zavezo k zeleni poli-
tiki. Ob tem je dejal, da je 
to namenjeno predvsem 

domačemu prebivalstvu, ki 
bo svojim obiskovalcem lah-
ko pokazalo, v kako lepem 
okolju živijo.

Zavod Tovarna trajno-
stnega turizma je v Škofji 
Loki predstavil zeleno she-
mo slovenskega turizma, 
prisluhnili so ji predvsem 
ponudniki turističnih stori-
tev, ki so slišali, kako bo po-
tekalo ocenjevanje (ocenju-
je se po stotih merilih, oce-
njenih je naposled pet kate-
gorij in dana še skupna oce-
na), kako bo mogoče prido-
biti znak Slovenija zelena 
destinacija bronaste, srebr-
ne ali zlate barve, in kako 
po pridobljenem certifikatu 
trajnostno poslovanje še iz-
boljševati. 

Zaveza trajnostnemu turizmu
V Škofji Loki so se pridružili Zeleni shemi slovenskega turizma – Slovenia Green.

Župan Miha Ješe se je s podpisom zavezal k zeleni politiki 
za občino Škofja Loka. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki je sprejel pra-
vilnik o dodeljevanju pomo-
či za razvoj gospodarstva v 
občini. 

V občini želijo namreč čim 
več storiti za gospodarstvo, 
da bi bilo še uspešnejše, kot 
je sedaj, predvsem za mala in 
mikro podjetja. Ta pomoč pa 
je omejena, kajti javni sektor 
lahko pomoč gospodarskim 
družbam daje zgolj po nače-
lu de minimis. To izkušnjo 
ima Občina Škofja Loka že 
s pomočjo Staremu vrhu. V 
pravilniku je predvideno fi-
nanciranje nekaterih novih 
vsebin v teh podjetjih, in si-
cer pri spodbujanju novih 
delovnih mest in samozapo-
slovanju, sofinancirali bodo 
najemnine poslovnih pro-
storov v ožjem mestnem je-
dru, sodelovali pri zagonu 
podjetij v Lokomotivi in in-
kubatorju, spodbujali od-
dajanje sob in sofinancirali 

stroške promocije in inter-
nacionalizacije podjetništva. 
Pri pomoči de minimis je tre-
ba dosledno upoštevati dolo-
čilo, da ne gre za izvozne po-
sle, pač pa za podjetja, ki de-
lujejo izključno na doma-
čem trgu. Primerno je za so-
financiranje lokalnih projek-
tov, ki brez tega ne bi prežive-
li, omejitve pa obstajajo zato, 
da ne bi bilo nelojalne kon-
kurence v primerjavi s pod-
jetji, ki so morala za svoj po-
sel sama zbrati sredstva. Po-
leg zagona gospodarstva je 
cilj pravilnika tudi oživitev 
starega mestnega jedra. Ob-
činski svetniki so pravilniku 
enoglasno pritrdili, še prej pa 
dvema dopolniloma, ki ju je 
v imenu odbora za gospodar-
stvo predlagal njegov predse-
dnik Marko Breznik. Eno za-
deva povečanje članov stro-
kovne komisije, drugo pa, 
da se iz omejitev izvzame go-
stinska dejavnost, saj občina 
Škofja Loka želi postati turi-
stična destinacija.

Pomagali bodo 
gospodarstvu

Škofja Loka – V torek zvečer so v Sokolskem domu v Škofji 
Loki odprli prireditev Okusi Indije. Uvodoma sta obiskovalce 
pozdravila škofjeloški župan Miha Ješe in indijski veleposlanik 
nj. eks. Sarvajit Chakravarti. Nastopila je plesna skupina Raqs 
Roshni, na ogled so postavili fotografije indijskega fotografa 
Amita Pasricha in slovenske fotografinje Sonje Ravbar, slednja 
je z obiskovalci delila svoje vtise o obisku dekliške šole v Indiji. 
Z indijsko glasbo sta nastopila Rohan Dasgupta (s sitarjem) 
in Borut Žeronder (s tablo), uvod v koncert je prispevala ve-
leposlanikova soproga Rupa Chakravarti. Obiskovalci so se 
družili ob indijskih jedeh. Do torka, 25. aprila, bodo v kinu 
Sora prikazali štiri indijske filme in ob zadnjem pripravili tudi 
pogovor z veleposlanikom in glasnico indijske kulture Sylvio 
Valentine.

V Loki okušajo Indijo

Okuse Indije je pričarala tudi plesna skupina Raqs Roshini.  
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Škofja Loka – Z Romualdovim dnem, obletnico smrti očeta 
Škofjeloškega pasijona patra Romualda, se končujejo letošnji 
Dnevi Škofjeloškega pasijona. Še danes in jutri se obetata 
zanimiva dogodka: drevi ob 19. uri bo v Miheličevi galeriji v 
Kašči predavanje Kapelski pasijon: vzporednice in razlike s 
procesijo patra Romualda, o tem bosta govorila prof. dr. Erich 
Prunč in dr. Matija Ogrin. Jutri, v soboto, 22. aprila, ob 20. 
uri pa bodo v Sokolskem domu prikazali dokumentarni film 
Izza Škofjeloškega pasijona, 2015 avtorja Marka Mitje Feguša. 

Končujejo se Dnevi Škofjeloškega pasijona

Škofja Loka – Združenje borcev za vrednote NOB in Obči-
na Škofja Loka organizirata slavnostno prireditev ob dnevu 
upora proti okupatorju in 76-letnici ustanovitve OF, ki bo v 
nedeljo, 23. aprila, ob 18. uri v Sokolskem domu. V kulturnem 
programu bodo nastopili učenci Glasbene šole Škofja Loka, 
Lara Jankovič ter kitarista Ravi Shrestha in Tilen Stepišnik. 
Slavnostna govornica bo prof. dr. Mirjana Ule, program bo 
vodila Jerneja Tolar.

Počastili bodo dan upora proti okupatorju

Kranj – Tamburaški orkester, ki deluje pri Folklornem društvu 
Kranj, praznuje desetletnico. Za jubilej vabijo na koncert S 
tamburico do srca v soboto, 22. aprila, ob 19. uri v Prešernovo 
gledališče Kranj. 

Tamburaši vabijo na praznovanje desetletnice

Križe – V nedeljo bo pred barom Košuta v Križah potekal deseti 
Velikonočni moto žegen. Začel se bo ob 9. uri, vrhunec bo 
blagoslov motoristov ob 11.30. Ob tem bo Svet za preventivo 
v cestnem prometu Občine Tržič v sodelovanju z AMZS-jevim 
Centrom varne vožnje Vransko pripravil preventivne brošure 
in zloženke. Zaradi prireditve bo popolna zapora ceste JP 928 
833, to je Cesta Kokrškega odreda od uvoza k trgovini Merca-
tor, mimo bara Košuta in do Osnovne šole Križe.

Velikonočni moto žegen v Križah
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Jasna Paladin

Kamnik – Preden bodo Ce
lostno prometno strategijo 
z vsemi predlogi in rešitva
mi sprejeli občinski svetni
ki in se bo tako njeno ude
janjanje šele začelo, so pri
pravljavci dobrih deset me
secev po uvodni okrogli mizi 
pripravili še zaključno, tok
rat z naslovom Zapore gor
skih območij.

Zbrani so najprej prisluh
nili primerom dobrih pra
ks prometnih zapor v gor
skih območjih ter pome
nu gorskega kolesarjenja. 
Predstavili so jih direktor Tu
rizma Bohinj Klemen Lan
gus, direktorica Centra Rin
ka iz Logarske doline Mate
ja Brlec Suhodolnik, direktor 
Zavoda za šport RS Planica 
Jelko Gros ter podžupan ob
čine Kranjska Gora Bogdan 
Janša, o gorskem kolesar
stvu kot turističnem produk
tu ter o zakonodaji na tem 
področju pa sta spregovori
la Jan Klavora in Peter Dak
skobler iz zavoda Goodpla
ce. Vabljeni gostje so se z obi
skovalci kasneje zapletli tudi 
z razpravo na okrogli mizi, 
saj je Kamničane zanimalo 

več konkretnih rešitev, po
vezanih z urejanjem okolja v 
gorskem svetu. V občini Ka
mnik si tudi v okviru celostne 
prometne strategije že dlje 
časa prizadevajo rešiti pro
blematiko prometa na obmo
čju Velike planine in v dolini 
Kamniške Bistrice. Občina je 
v zvezi s tem ustanovila tudi 

posebno komisijo, ki si priza
deva združiti različne intere
se. »Danes govorimo o pro
metu izven mest. Tudi tam 
je veliko interesov. Ena med 
njimi je tudi naša Velika pla
nina. Interesov je toliko, kot 
je ljudi. Ekipa na Občini Ka
mnik že rešuje problematiko 
Velike planine, celostno. Vsi 

vemo, kako je v tujini, a ko 
pridemo domov, takoj najde
mo kup problemov. Na Veliki 
planini na primer vsak ve, da 
se ne sme voziti z avtomobi
lom, pa se še kar vozijo. Am
pak to ni stvar občine, policije 
ali pa drugih služb. To je stvar 
premika v glavah ljudi,« pravi 
župan Marjan Šarec.

Promet na planini bo omejen
Priprava Celostne prometne strategije občine Kamnik se bliža koncu. Pred kratkim so pripravili še 
zadnjo okroglo mizo, posvečeno zaporam prometa na gorskih območjih.

Sodelujoči na okrogli mizi o zaporah prometa na gorskih območjih

Aleš Senožetnik

Mengeš – Le leto dni po usta
novitvi farmacevtske druž
be Lek so ustanovili tudi 
Prostovoljno gasilsko dru
štvo Lek, ki je v sredo v Kul
turnem domu Mengeš pra
znovalo sedemdesetletni
co delovanja. »Sebi v po
nos in drugim v pomoč,« je 
svoj slavnostni govor skle
nil predsednik društva Ale
ksander Draksler. 

Kot sta poudarila tako Egi
dij Capuder, direktor proi
zvodnje učinkovin v Mengšu, 
in Vojmir Urlep, je za varnost 
podjetja izrednega pomena, 
da ima usposobljeno in kako
vostno enoto gasilcev vedno 
na razpolago. »Stalna priso
tnost gasilcev na naših loka
cijah je izjemnega pomena 
za zagotavljanje višjih stan
dardov varnosti našega delo
vanja. Zato sem izjemno po
nosen na delo, ki ga naši ga
silci opravljajo,« je povedal 
Urlep. Da je medsebojno so
delovanje gasilcev in podje
tja uspešno, pa je poudaril 
tudi Draksler, in dodal, da je 
podjetje vseskozi izkazovalo 

razumevanje pri njihovi vlo
gi zagotavljanja varnosti. 
Podpira jih tudi lastnik No
vartis, ki je lani tudi za uspo
sabljanje gasilcev bolničar
jev daroval dvajset tisoč evrov 
Gasilski zvezi Slovenije. 

Slovesnosti, na kateri so 
podelili tudi priznanja in 
nagrade članom ter drugim 
gasilskim društvom in zve
zam, s katerimi sodelujejo, 

se je udeležila tudi ministri
ca za obrambo Andreja Ka
tič. »Nedvomno je Lek glede 
podpore razvoju in delova
nju prostovoljnega gasilske
ga industrijskega društva ve
lik zgled drugim podjetjem 
na ravni celotne države,« je 
poudarila ministrica.

Lekova prostovoljna gasil
ska enota se je oblikovala leta 
1947 pod imenom Jugolek 

in se od takrat vztrajno razvi
jala. Danes na treh Lekovih 
lokacijah v Mengšu, Ljublja
ni in na Prevaljah združu
je več kot 180 prostovoljnih 
članov. Po besedah Aleksan
dra Drakslerja pa se prav v 
zadnjih letih pospešeno raz
vijajo. Prav enota v Mengšu 
pa je zaradi svojih specifik 
vzor in zgled enotam s pre
ostalih lokacij.

Jubilej Lekovih gasilcev
Mineva sedemdeset let od ustanovitve Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek.

Z desne: poveljnik PIGD Lek Marcel Kalan, Egidij Capuder in Aleksander Draksler

Jasna Paladin

Kamnik – Na komasacij
skem območju Drnovo, ki 
obsega 801 katastrsko parce
lo, ki so v lasti 405 lastnikov 
ali skupaj več kot 310 hekta
rov v treh različnih občinah, 
je način rabe kmetijskih po
vršin v preteklosti zabrisal 
meje parcel in dostope do 
njih.

»Po vračilu zemljišč la
stnikom se je v naravi sicer 
vzpostavila parcelacija glede 
na strukturo rabe in uporab
nika zemljišč. Parcele obi
čajno niso v naravi predsta
vljale skupnih zemljišč, pač 
pa so bile razporejene po ce
lotnem kompleksu Drnovo. 
Poseben problem so pred
stavljale tudi dovozne poti. 
Lastniki zemljišč na obmo
čju Drnovo že vrsto let želi
jo svoja zemljišča imeti zao
krožena v celoto. Svoje par
cele želijo uporabljati v okvi
ru katastrskih parcelnih mej 
in takšno uporabo vpisati v 
pristojne registre. Vse prej 
omenjeno se lahko zagotovi 
zgolj v komasacijskem in ag
romelioracijskem postopku. 

S tem se bo izboljšala raba 
zemljišč, zmanjšali se bodo 
stroški pridelave, stroški 
strojev, hkrati pa se bo po
večala tudi površina kmetij
skih zemljišč ter uredila ra
cionalna izvedba transpor
tnih in dostopnih poti,« pra
vi dr. Marija Tadeja Ježek iz 
oddelka za urejanje prostora 
Občine Kamnik, ki postopek 
za vse tri občine tudi vodi.

Agromelioracijski pose
gi se bodo izvajali le na po
sameznih delih območja, 
učinkovali pa bodo skoraj 
na celo komasacijsko obmo
čje in na večino uporabni
kov prostora. Kamniški sve
tniki so minulo sredo tako 
že potrdili investicijski pro
gram za izvedbo agromeli
oracije na komasacijskem 
območju Drnovo v občinah 
Kamnik, Komenda in Men
geš, katerega skupna vred
nost znaša dobrih 600 tisoč 
evrov. Projekt bo predvido
ma 100odstotno sofinan
ciran iz evropskih sredstev; 
občine so se namreč že pri
javile na razpis Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Zemljišča bodo 
zaokrožili v celoto
Občina Kamnik se bo s sosednjima občinama 
Komenda in Mengeš lotila agromelioracije na 
enem največjih komasacijskih območij pri nas – 
na območju Drnovega. Gre za območje s kar 405 
lastniki, veliko dobrih 310 hektarov, pri komasaciji 
pa v celoti računajo na evropski denar.

Ministrica je povedala, da 
je bila odločitev za gradnjo te 
telovadnice ena njenih prvih 
na tem položaju. Ministr
stvo je temu projektu name
nilo okoli 2,5 milijona evrov.

Srednjo šolo Domžale da
nes obiskuje 630 bodočih 
avtoserviserjev, inštalaterjev 
strojnih inštalacij, trgovcev, 
strojnih tehnikov, ekonom
skih tehnikov, tehnikov ra
čunalništva in gimnazijcev 

– med njimi je več kot 150 
športnikov, ki aktivno treni
rajo več kot dvajset različnih 
športov, in prav ti so na odpr
tju s svojim programom do
kazali, da so telovadnico še 
kako potrebovali in da so je 
zelo veseli. Telovadnica bo 
tudi prostor za različne pri
reditve in druženje, v popol
danskih in večernih urah 
pa jo bodo lahko uporabljali 
tudi rekreativci in športniki, 
ki jih v Domžalah ne manj
ka.

Telovadnico čakali 
sedemdeset let

31. stran

Direktor šole Primož Škofic, premier Miro Cerar in 
ministrica Maja Makovec Brenčič / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – V Stolpu Škrlovec in Layerjevi hiši bo danes, v petek, 
21. aprila, ob 18. uri odprtje razstave z naslovom Sence matri-
arhata, na kateri se s svojimi deli predstavljajo štiri umetnice: 
Kristina Rutar, Tea Curk Sorta, Nika Rosman in Martina Maren-
čič. Gre za štiri samostojne razstave, na katerih vsaka sprego-
vori svoj kiparski jezik, ki subtilno prišepetava: hočemo nazaj 
telesnost. Pri razstavi Sence matriarhata ne gre za razstavni 
projekt o ženskih umetnicah ali ženskih motivih. To je razstava 
o življenju, rodnosti, dojkah, gibanju, svetlobi, človeku. Vodena 
ogleda bosta 5. maja ob 18. uri in 11. maja ob 17. uri.

Sence matriarhata 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 21. aprila
18.00 Društvo ProSoc: 3. festival Integra (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 22. aprila
19.00 Koncert ob 10-letnici delovanja Tamburaškega orkestra FD Kranj (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 21. aprila
19.30 Glasbena šola Jesenice: koncert Simfoničnega orkestra Jesenice

Sobota, 22. aprila
20.00 Talija gledališče: 50 ODTENKOV ŽENSKE (monokomedija)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 22. 4.
21.15 MAŠČEVANJE
14.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.30 HIT-
RI IN DRZNI 8
13.10, 15.00, 16.50, 18.40 MALI ŠEF, 
sinhro.
19.30 UPOKOJITEV V STILU
13.50, 15.30 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
17.10 LEPOTICA IN ZVER

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 22. 4.
18.50, 21.00 VELIKANKA
15.30, 17.30, 18.30, 20.10, 21.10, 
22.20 HITRI IN DRZNI 8
13.30, 15.30, 17.50 MALI ŠEF, sinhro.
14.30, 16.30 MALI ŠEF, 3D, sinhro.

20.45, 22.40 UPOKOJITEV V STILU
18.10 KOLIBA
15.00, 17.00 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
14.00, 16.00 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, 
sinhro.
19.50 LEPOTICA IN ZVER, 3D

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 21. 4., in sobota, 22. 4.
18.00 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
20.00 KO LJUBEZNI NI VEČ

Nedelja, 23. 4.
18.00 MALI ŠEF, sinhro.

Ponedeljek, 24. 4.
20.00 APUR PANALI (festival Okusi Indi-
je, vstop prost)

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo  
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Igor Kavčič

Kranj – Tema v prostoru, po-
krajina dotikov sredi nje-
ga. Touchscaping – skovan-
ka v angleščini, v tem pri-
meru pa beseda, ki označu-
je dotikanje (touch) pokraji-
ne (landscape). Zanima nas, 
kako preko dotika spoznava-
mo pokrajino in hkrati raz-
mišljamo, kaj se z njo doga-
ja, če se narave ne dotikamo 
več. Ekološki audiovizualni 
performans Touchscaping 
sta predstavila intermedij-
ska umetnika Saša Spačal in 
Slavko Glamočanin. V pro-
jektu, v katerem sta moči 
združila kranjska Layerjeva 
hiša in ljubljanska CONA, 
avtorja raziskujeta odziv člo-
veškega telesa na skorajda 
neznatne dotike deževni-
kov, za njegovo pripravo pa 

sta teden dni preživela tudi 
v umetniškem rezidenčnem 
centru Layerjeve hiše.

Torej. V središču prosto-
ra je performerka, zakrita v 
posebni obleki, ki nam hkra-
ti daje občutek pokrajine, v 

performansu pa nastopa 
predvsem kot projekcijsko 
platno. Pred njo je steklena 
posoda v obliki skale z dve-
ma odprtinama in v njej v 
humusu domujejo deževni-
ki. Špačalova v eno odprtin 
potisne roko, gnete humus 
in z deževniki prihaja v do-
tik. Sledi tehnični del. »Pro-
jekcija s stropa, usmerjena 
na platno, skuša prikazati 
simboliko dogajanja spodaj. 
Počasi odkriva enega in dru-
gega igralca v dogodku, ose-
be in deževnikov, in potem 
nakazuje, kaj se dejansko 
dogaja v medsebojnem doti-
ku, ko pride do njega,« poja-
snjuje Slavko Glamočanin.

Po prvih fazah, ko sta z vi-
zualno animacijo predsta-
vljena oba sodelujoča in 
prva interakcija med njima, 
roka, opremljena z izjemno 

občutljivimi senzorji, gre v 
»skalo«, se dotika deževni-
kov in s tem vpliva na zvoke in 
animacijo. »Dotik da zvok in 
sliko pokrajini, od spodaj se 
pojavi bela svetloba,« videno 
kasneje pojasnjuje Špacalo-
va. Zadnja faza performansa, 
ta je trajal kakih 25 minut, je 
dinamična. Animacija je kot 
divji ples. Dotik spreminja 
pokrajino. Skozi vidno in sli-
šno zaznavamo, kako se po-
krajina spreminja z dotikom. 
Sprehajanje po pokrajini in 
dotikanje se kažeta v spre-
membi napetosti, kar produ-
cira spremembe v zvoku in 
animaciji. Publiki je bila na 
voljo tudi druga luknja v ste-
kleno skalo, kjer bi poskuša-
li z dotiki spreminjati pokra-
jino, a do tega ni prišlo.

»S performansom želiva 
pokazati, kaj pomeni dotik 

v spoznavanju okolja, v ka-
terem živimo, in kako po-
membno je, da se dotikanje 
pokrajine ne preneha. Saj 
jo poznamo in analizira-
mo na sto načinov, ampak 
midva opozarjava na po-
membnost primarnega do-
tika,« je povedala Saša Spa-
čal. Za deževnike sta se bi-
oumetnika odločila zato, 
ker so izjemno pomembni 
za zemljo, ki je vir za našo 
prehrano. Deževniki so nuj-
ni za naše preživetje, hkrati 

pa ustvarjajo pokrajino ok-
rog nas.

Ob obeh performerjih, Gla-
močanin je poskrbel za raču-
nalniško programiranje, ob 
nastopu Spačalove pa sta sku-
paj delala na animaciji in zvo-
ku, je tu še kostumografinja 
Vesna Mirtelj, ki je naredila 
obleko (pokrajino), v Steklar-
ni Hrastnik so izdelali stekle-
no skalo. V maju bosta sledi-
la še performansa v Hortikul-
turnem vrtu v Kranju in v Bo-
taničnem vrtu v Kranju.

Dotik spreminja pokrajino
V sredo zvečer smo bili v dvorani Stolpa Škrlovec priča ekološkemu avdiovizualnemu performansu z 
naslovom Touchscaping intermedijskih umetnikov Saše Spačal in Slavka Glamočanina.

Spreminjanje pokrajine zaznamujeta animacija in zvočna 
podoba. / Foto: Matic Zorman

Dotik – človeška roka in 
deževniki / Foto: Matic Zorman

Žiri – V okviru akcije Noč knjige po vsej Sloveniji bo danes, v 
petek, 21. aprila, ob 19. uri v Galeriji Kulturnega središča Stare 
Žiri pogovor z avtorjem več romanov, zbirk kratkih zgodb 
in dobitnikom nagrade kresnik in žirovskim rojakom Miho 
Mazzinijem. O ustvarjalni pustolovščini, ki se predvsem v 
nagrajenem romanu Otroštvo močno dotika tudi Žirov, se 
bo z avtorjem pogovarjal publicist Miha Naglič.

Pogovor z Miho Mazzinijem

Igor Kavčič

Senično – Mladi pianist Jure 
Goručan iz Seničnega že 
dlje časa načrtuje svoj glas-
beni prvenec, album z nas-
lovom Innuendo. V zadnjih 
nekaj mesecih je ta dobi-
val obliko projekta z vsebin-
skim in finančnim okvir-
jem v okviru studia in založ-
be PianoRoom na Golniku, 
kjer poudarjajo, da tako Jure 
Goručan kot njegov album v 
marsičem odstopata od ste-
reotipnega načina snema-
nja, financiranja in predsta-
vitve klasične glasbe. Goru-
čan z igranjem klasične glas-
be na poslušalca uspe pre-
nesti vso njeno silovitost in 
emocije, saj jo kot glasbenik 
in človek tako razume, živi, 
doživlja in potem tako tudi 
igra. Hkrati gre za svetovlja-
na, predstavnika digital-
ne generacije, ki že od svo-
je rane mladosti nabira zna-
nje, prijatelje in življenjski 
nazor po vsem svetu. S tem 
projektom povezuje oba sve-
tova in predstavlja tri glasbe-
ne velikane 19. in 20. stoletja 

današnjemu  poslušalcu, na 
sodoben, neklasičen način.

Gre za tematski album, 
ki ga je močno zaznamo-
vala pianistova osebna iz-
kušnja. Posnel je tri vir-
tuozne skladbe treh velika-
nov romantike – Chopina, 
Ravela in Rahmaninova. 

Poleg virtuoznosti je sklad-
bam   skupno to, da odkri-
vajo globino človeške duše, 
nas soočajo s  strahom pred 
smrtjo in se sprašujejo, kaj 
pride potem, hkrati pa sla-
vijo lepoto človeške ranlji-
vosti. To je njihova skupna 
tematska nit, ki jo je Jure 

povezal s svojo osebno  ži-
vljenjsko preizkušnjo. Glas-
be zato ne podaja naučeno, 
ampak doživeto, nekako iz 
prve roke. 

Prav zato so se v PianoRo-
om skupaj z Juretom odlo-
čili za množično financira-
nje Crowdfunding, platfor-
mo, ki deluje po principu 
»podpri, če ti je všeč«. Pi-
anist in sodelujoči ustvar-
jalci projekta Innuendo se 
nadejajo pomoči ljubiteljev 
glasbe, ki bodo s svojimi 
prispevki pomagali zbrati 
dovolj visok znesek za izda-
jo albuma. Juretov projekt 
najdete na:  https://www.
indiegogo.com/projects/
innuendo-album-of-three-
-piano-masterpieces#/. 

Kampanja zbiranja 
sredstev traja do 22. maja 
do 11.59, že po nekaj dneh 
pa so zbrali skoraj štirideset 
odstotkov od skupaj nekaj 
čez štiri tisoč dolarjev na-
črtovanih sredstev. Za raz-
lično visok prispevek mla-
di pianist ponuja od albu-
ma in vstopnice za koncert 
do majice.

Na nov način do klasike
Pianist Jure Goručan za svoj glasbeni prvenec zbira sredstva prek spletne platforme Indiegogo. 
Predstavlja edinstven glasbeni projekt s skladbami treh virtuozov: Chopina, Ravela in Rahmaninova.

Pri projektu Innuendo so sodelovali še trije ustvarjalni 
Kranjčani: Janja Ošlaj, ki je poskrbela za lep ovitek in dizajn, 
fotograf Aljoša Rebolj in tonski mojster Borut Belančič. 
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Kokrica – Jutri, v soboto, 22. aprila, ob 20. uri bo v dvorani Kul-
turnega doma na Kokrici tradicionalni, že 21. Pevski večer, ki 
ga od vsega začetka prireja domača vokalna skupina Kokr'čan. 
Ob njih se bodo na pevskem odru zvrstili še Moški pevski zbor 
Štinglc iz Borovnice, Mešana vokalna skupina Zala iz Poljan 
nad Škofjo Loko, Sekstet Kostanarji s Trstenika, Moški pevski 
zbor Kresn iz Idrije pri Bači in Trebanjski oktet iz Trebnjega.

Na Kokrici 21. Pevski večer
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VABI NA OGLED ROKOMETNE TEKME 24. KROGA 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V 1. B DRL

RK CERKLJE :  RK RADEČE PAPIR NOVA
V soboto, 22. 4. 2017, ob 19.30 
v Športni dvorani v CerkljahRokometni klub Cerklje, Krvavška cesta 4, Cerklje

Vilma Stanovnik

Šenčur – Minulo sredo 
so bile na sporedu tekme 
7. kroga Lige Nova KBM 
za prvaka. Krka je ugna-
la Hopse, Rogaška je po-
razila Union Olimpijo, do 
zmage pa je prišel tudi Zla-
torog, ki je v ponovitvi fi-
nala iz prejšnje sezone 
ugnal Helios. Laščani so 
bili boljši in Domžalčane 
premagali z rezultatom 74 
: 67 ter jim tako prizadeja-
li že sedmi poraz v ligi za 
prvaka. Brez zmage je eki-
pa Helios na šestem mes-
tu, v vodstvu pa sta Krka in 
Rogaška, ki sta si že zago-
tovili nastop v polfinalu. 
Helios Suns bodo sezono 
zaključili z domačima pre-
izkušnjama proti Unionu 
Olimpiji ter Rogaški in go-
stovanjem na Polzeli.

Selitev med drugoliga-
še pa je bila dejstvo za LTH 
Castings že pred sredi-
nim gorenjskim derbijem 
v Šenčurju. Kljub temu je 
mlada škofjeloška ekipa do 
konca igrala požrtvovalno 
ter ekipi Šenčur Gorenj-
ska gradbena družba, ki 
se še bori za obstanek med 

prvoligaši, prizadejala bo-
leč poraz 77 : 80.

»Čestitke mojim fantom 
za zasluženo zmago. Celo 
sezono močno trenirajo in 
se borijo kot levi. Tudi po po-
razih stoje prenašajo žaljiv-
ke o odrti koži. Vendar je po 
vsaki tekmi naša koža debe-
lejša in trdnejša. Hvala tudi 

ekipi Šenčurja za pošteno 
borbo,« je po tekmi povedal 
trener LTH Castings Rade 
Mijanović, trener Šenčurja 
Gorenjske gradbene druž-
be Gregor Vodenik pa je de-
jal: »Odgovornost za poraz 
je na meni, s posledicami 
pa se bomo morali spopas-
ti skupaj.«

Do konca sezone so osta-
li še trije krogi. Šenčur GGD 
bo še dvakrat gostoval, in si-
cer v Kopru in Šentjurju, ter 
tekmovanje 29. aprila kon-
čal doma proti Podčetrtku. 
Škofjeločani bodo jutri, v so-
boto, ob 20. uri gostili Taj-
fun, 26. aprila pa bodo sezo-
no končali v Podčetrtku.

V Šenčurju slavili Ločani
Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe si še niso zagotovili obstanka v Ligi Nova KBM, saj so 
minulo sredo v gorenjskem derbiju izgubili proti škofjeloškemu LTH Castingsu, ki se v novi sezoni seli 
med drugoligaše. V ligi za prvaka so Domžalčani izgubili v Laškem.

LTH Castings je v gorenjskem derbiju premagal košarkarje Šenčurja Gorenjske gradbene 
družbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Na praznično sobo-
to in ponedeljek so košarka-
rice Triglava odigrale pol-
finalni tekmi za uvrstitev v 
veliki finale državnega pr-
venstva. Od Ilirije so bile na 
domačem parketu boljše z 
72 : 51, tudi na gostovanju 
na Ježici pa jih domačinke 
niso premagale. Ilirija je na-
mreč še enkrat izgubila vi-
soko, z 52 : 75. 

Obe polfinalni tekmi sta 
odigrala tudi Konjice in 
Athlete Celje. Obakrat so 
bile boljše Celjanke, ki so 
doma zmagale s 108 : 54, 

v Slovenskih Konjicah pa z 
69 : 53.

Prva polfinalna tekma 
med Kranjčankami in Ce-
ljankami bo na sporedu že 
jutri, ko triglavanke ob 18. 
uri gostujejo v Celju. Dru-
ga tekma bo nato že v po-
nedeljek, ko se bosta ekipi 
ob 20.45 pomerili v dvora-
ni na Planini. Tretja tekma 
bo nato v Celju v četrtek, 26. 
aprila. Ker ekipi igrata na tri 
zmage, bo morebitna četrta 
tekma znova v Kranju v ne-
deljo, 30. aprila, morebitna 
peta pa v Celju 2. maja.

Po finalnih obračunih bo 
s pripravami na evropsko 

prvenstvo začela naša 
ženska članska košarkar-
ska reprezentanca. Dekleta 
se bodo zbrala v Zrečah, se-
lektor Damir Grgić pa je na 
priprave povabil 14 igralk. 
Med njimi sta tudi košar-
karici Triglava Rebeka Ab-
ramovič in Živa Zdolšek. 
Prav tako je v ekipi Škofje-
ločanka Teja Oblak, ki igra 
za slovaško ekipo Good An-
gels Košice.

Prvi pripravljalni tekmi 
za nastop na evropskem pr-
venstvu, ki se bo na Češkem 
začelo 16. junija, bodo Slo-
venke odigrale 18. in 19. 
maja v Székesfehérvárju. 

Tam se bodo dvakrat po-
merile z domačo reprezen-
tanco Madžarske. Doma 
nato košarkarice 25. maja 
čaka pripravljalna tekma s 
Turčijo, ki bo za javnost za-
prta. Sledile bodo še tri do-
mače pripravljalne tekme: 
26. maja v Trbovljah gos-
tuje Turčija, dan kasneje v 
Ljubljano prihaja Poljska, 
1. junija pa bo v Celju na 
sporedu še srečanje proti 
Hrvaški. Zadnja dva pre-
izkusa pred odhodom na 
evropsko prvenstvo bodo 
Slovenke opravile v Črni 
gori proti tamkajšnji izbra-
ni vrsti.

Kranjčanke v finalu s Celjankami
Košarkarice Triglava so se z dvema zanesljivima zmagama proti ekipi Ilirije uvrstile v finale državnega 
prvenstva.

Vilma Stanovnik

Bled – Od minule sobote se 
mlade hokejske reprezen-
tance do 18 let merijo na sve-
tovnem prvenstvu Divizije I, 
Skupine B, ki poteka na Ble-
du. Varovanci slovenskega 
selektorja Mitje Kerna so pr-

venstvo začeli z visoko zma-
go proti ekipi Japonske, ki so 
jo premagali z 10 : 0, ter v ne-
deljo nadaljevali s porazom 
s 3 : 4 proti ekipi Avstrije. Po 
prostem ponedeljku so v to-
rek z 2 : 0 premagali repre-
zentanco Poljske, v sredo pa 
so bili s 3 : 1 boljši od repre-
zentance Italije.

Včeraj je bil na prvenstvu 
prost dan, danes pa so na 
sporedu še zadnje tekme. 

Naši mladi risi, ki s tremi 
zmagami in enim porazom 
ostajajo kandidati za osvoji-
tev prvega mesta in uvrsti-
tev v višjo skupino svetov-
nega hokeja, se bodo pome-
rili z reprezentanco Ukraji-
ne. Tekma se bo začela ob 
16.30.

Priprave na majsko sve-
tovno prvenstvo elitne sku-
pine pa nadaljujejo naši 
članski hokejski reprezen-
tanti. Minuli torek so na pri-
jateljski tekmi v Budimpešti 
s 5 : 3 premagali Madžare, 
varovance selektorja Nika 
Zupančiča pa sedaj čaka še 
pripravljalna tekma z Italijo 
v Neumarktu, nato pa odha-
jajo na enotedenske pripra-
ve v ruski Sankt Peterburg.

Mladi risi pred 
odločilno tekmo
Na Bledu poteka svetovno prvenstvu za hokejiste 
do 18 let, naši hokejski upi pa danes igrajo zadnjo 
tekmo proti ekipi Ukrajine.

Naši mladi hokejisti so se veselili že treh zmag, tudi nad 
reprezentanco Poljske. / Foto: Luka Rener

Kranj – Pri Športnem društvu Divji zajci se pripravljajo na 
organizacijo drugega Jošt traila, ki bo potekel jutri, v soboto, 
s startom ob 10. uri na parkirišču ob vznožju ceste na Jošt. 
Od starta trasa vodi čez vrh Jošta vse do Špičastega hriba ter 
nazaj proti Joštu, kjer bo cilj. Vmes bosta dve kontrolni točki 
in okrepčevalnica. Moški bodo razdeljeni v kategorijo do 50 in 
nad 50 let, ženske pa do 35 in nad 35 let ter absolutno. Časovni 
limit desetkilometrske proge je dve uri.

Tekli bodo na Sv. Jošt

Trzin – Športno društvo Trzin bo jutri, v soboto, pripravilo 
19. Tek Petra Levca Skirca in 6. tek s kužki. Prireditev pred 
Centrom Ivana Hribarja v Trzinu se bo začela ob 9.50 s tekom 
s kužki na pet kilometrov. Nato bodo tekli najmlajši, ob 11. 
uri pa bo skupinski start za moške in ženske na pet in deset 
kilometrov. Progi sta raznoliki, saj potekata po asfaltu, ma-
kedamu in gozdnih stezicah. Tek je eden izmed tekov v seriji 
Gorenjska, moj planet, razglasitev rezultatov pa bo ob 13. uri. 

Tek Petra Levca Skirca v Trzinu

Kranj – V sredo so nogometaši odigrali tekmi polfinalna po-
kala Medobčinske nogometne zveze Gorenjske. V Bohinju 
se je tekma med Bohinjem in Triglavom končala z zmago 
Triglava, ki je slavil s 3 : 1. V Stražišču pa se je obračun med 
nogometaši Save Kranj in Zarice Kranj v rednem delu končal 
brez zadetkov in finalista so odločili kazenski streli. Spretnejši 
so bili nogometaši Zarice Kranj, ki so zmagali s 5 : 4. V 1. SNL 
Telekom bo danes ob 20. uri ekipa Kalcerja Radomlje gostila 
Gorico, Domžalčani pa jutri odhajajo v Maribor. V 2. SNL 
bo Roltek Dob jutri gostoval pri Dravi Ptuj, v nedeljo ob 17. 
uri bo Zarica gostila Farmtech Veržej, Triglav pa bo gostoval 
pri Brdih. V 3. SNL bodo danes ob 19. uri nogometaši Tinexa 
Šenčur gostili Ivančno Gorico. Jutri ekipa Velesovega gostuje 
v Zagorju, nogometaši Šobca Lesce pa bodo ob 17. uri gostili 
Jevnico. Vse tri nedeljske tekme se bodo začele ob 17. uri, 
pomerili pa se bodo Kolpa – Sava Kranj, Bled Hirter – Ilirija 
in Komenda – Brinje Grosuplje. Tekme bodo jutri ob 17. uri 
odigrali nogometaši v Gorenjski nogometni ligi. Pari so: Naklo 
– SIJ Acroni Jesenice, Žiri – JuRentA Bitnje in Bohinj – Visoko v 
skupini za uvrstitev od prvega do šestega mesta ter v skupini 
za uvrstitev od sedmega do 14. mesta: Polet – Zarica Kranj B, 
Preddvor – Škofja Loka, Jecom Sport DLN – Kondor Godešič 
in Britof – Niko Železniki. 

V finalu Triglav in Zarica Kranj 



Beljak je drugo največje mesto na avstrijskem Koroškem, ponaša pa se z največjim koroškim nakupovalnim središčem. Atrio, ki letos praznuje 
10-letnico delovanja, je znan daleč prek koroških meja, iz leta v leto pa ga obiskuje tudi vse več ljudi iz Slovenije. Vedno več je tudi mlajših na-
kupovalcev, kar je posledica širitve ponudbe, ki je namenjena prav njim. 

Atrio praznuje desetletnico

Nakupovanje brez meja – Beljak
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ATRIO shopping senza confini | Kärntner Straße 34 | Villach/Beljak

Obisk največjega koroškega nakupovalnega centra se vsekakor obrestuje: 
87 trgovin, kavarn in restavracij, 2.000 brezplačnih parkirišč. NOVO: Fashion-Store XYZ, Zillertaler Trachtenwelt in Northland. 
Preko Jesenic samo nekaj minut od državne meje, po avtocesti A2 smer Italija, izvoz z avtoceste Villach-Warmbad/Beljak.

27. aprila in 2. maja 
odprto do 19.30!

Kdor je Atrio že obiskal, se je 
lahko na lastne oči prepričal, 
da je to največje koroško na-
kupovalno središče res nekaj 
posebnega. Zato ni čudno, da 
navduši tudi najzahtevnejše 
kupce. Obisk Atria ni le na-
kupovanje nujnih potrebščin, 
ampak tudi užitek, saj je pro-
stor urejen in privlačen. V At-
riu se zavedajo svoje lege blizu 
stičišča treh držav in treh jezi-
kov, zato namenjajo posebno 
pozornost tudi poznavanju 
jezikov sosednjih Italije in Slo-
venije. Nakupovalno središče 
Atrio ima izjemno lego. 

XYZ 
vrhunske blagovne znamke
Trgovina XYZ v Atriu je prva v 
Avstriji. Obiskovalci te mod-
ne blagovnice lahko izbirajo 
med številnimi vrhunskimi 
blagovnimi znamkami, kot 
so Michael Kros, UGG, Hugo 
Boss, Superdry, Armani Jeans 
itn. Kolekcijo bodo tekoče 
prilagajali potrebam in željam 
strank. 

Zillertaler Trachtenwelt
najlepše narodne noše
V Atriu je odprl svojo prodajal-
no največji avstrijski ponudnik 

mednarodnih narodnih noš. 
Kupcem je na voljo izredno 
široka ponudba, ki zajema do-
besedno vse s tega področja: 
obleke, krila, bluze, srajce, 
klasične hlače, usnjene kratke 
hlače, obutev, torbice, pokri-
vala, modne dodatke in še ve-
liko več. In vse to za ženske, 
moške in otroke. 

Northland – zopet v Atriu
Po nekaj letih premora je Nor-
thland v Atriu zopet odprl svo-
jo prodajalno. Northland je 
znan po vrhunskih oblačilih 
za hribarjenje, planinarjenje 
in prosti čas. Zelo veliko po-
zornosti namenjajo kakovosti, 
udobju in trpežnosti. Novost v 
ponudbi je tudi nova blagovna 
znamka Alpenlust. 

Čas za izlet
Obisk nakupovalnega središča 
je tudi priložnost za obisk Bel-
jaka, ki s svojo lego ob Dravi 
spada med najbolj prijetna in 
najlepše urejena koroška me-
sta. Ljubitelji vodnih užitkov 
pa imajo le pet minut vožnje 
do beljaških term Kärtner Ther-
me Warmbad Villach/Beljak, ki 

so znane po številnih vodnih 
atrakcijah, spektakularnih to-
boganih in wellnessu. Ob tako 
pestri ponudbi ni nikomur 
dolgčas. 

Foto levo: XYZ z vrhunsko modo 
Foto desno zgoraj: Zillertaler Trachtenwelt z 
najlepšimi narodnimi nošami
Foto desno spodaj: Po nekaj letih premora je 
Northland zopet v Atriu 

Foto: XYZ – Miran Kambic



Narava nas je skozi zgodovino obogatila s čudovitimi stvarmi. Ena takih je soteska Čepa/Tscheppaschlucht na koroški strani ljubeljske doline, ki jo 
je na svoji poti k izlivu v Dravo med skalnimi ostenji pod Žingarico/Singerberg izdolbel Ljubeljski potok ali Ljubeljska Borovnica.

Soteska Čepa/Tscheppaschlucht

Tourismusinfo / Informacije 
Schloss Ferlach / grad Borovlje:

Tel.: +43 4227 / 4920

ODPRTA OD 23. APRILA
DO 26. OKTOBRA

Vsak dan (odvisno od vremena)

Ljubeljski potok ali Ljubeljska Borovni-
ca/Loiblbach je na svoji poti do Drave 
na koroški strani Ljubelja tisočletja izje-
dal sotesko, ki so jo domačini imenovali 
Čepa/Šum oziroma Tscheppa-schlucht po 
nemško. Vhod v sotesko je pred vasjo Pod-
ljubelj/Unterloibl na koroški strani, kjer je 
urejeno veliko parkirišče. 

Pot po soteski je slikovita in varna. Pohod-
nika vodi ob reki, pod pečinami, po lestvah 
in galerijah. Obiskovalec se lahko odloči 
za krajšo ali daljšo pot. Obe poti se lahko 
končata pri gostilni Dojčpeter/Deutscher 
Peter pod Ljubeljem. Daljša pot pa pote-
ka tudi mimo slapu Sopot/Tschaukofall v 
slikovito dolino Poden/Bodental v bližini 

Slovenjega Plajberka/Windisch Bleiberg. Pri 
izhodih iz soteske so postajališča, od koder 
avtobusi pohodnike pripeljejo do parkirišča. 
Vozni redi so na ogled na postajališčih. 
Sama soteska je dolga kilometer in pol. 
Izredno dobro varovana pot poteka mimo 
čudovitih slapičev, tolmunov, balvanov, 
melišč in drugih naravnih znamenitosti. 

V njej pa je urejen tudi park za adre-
nalinski spust po jekleni vrvi Waldseil-
park Tscheppaschlucht/Čepa. Legenda 
pravi, da je dobila soteska ime po čepu, 
velikem kamnu, ki je padel vanjo in 
jo kot čep zaprl, vendar ga je voda na 
srečo odplavila. Soteska je ena od naj-
bolj obiskanih koroških znamenitosti, 
saj jo na leto obišče nad 70 tisoč ljudi. 

Sotesko bodo odprli za obiske v soboto, 
23. aprila 2016 (odvisno tudi od vreme-
na). Vstopnina za odrasle je 8,50 evra, 
za skupine nad 15 oseb 7,50 evra, za 
upokojence, študente in člane alpskih 
društev 6,50 evra, za otroke do 15 let 
5,50 evra in za otroke v šolskih skupi-
nah 4,50 evra. Za imetnike Koroške kar-
tice/Kaernten Card je vstop brezplačen. 
V ceno je vključena tudi avtobusna 
vožnja do parkirišča. Cena parkiranja je 
2 evra za vozilo. 

Popotnik se po obisku Čepe lahko 
okrepča v številnih dobrih gostilnah: 
Deutscher Peter/Dojčpeter, Loibltal/
Brodi; Sereinig/Serajnik, Bodental/Po-
den; Berggasthof Lausegger/Lauseger, 
Bodental/Poden; Bodenbauer/Podnar, 
Bodental/Poden; Feidlwirt, Windisch 
Bleiberg/Slovenji Plajberk; Kirchenwirt, 
Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk; 
Zur Post/Pri Pošti, Unterbergen/Pod-
gora in Klagenfurter Hütte/Celovška 
koča, Karavanke.

Soteska Čepa bo odprta od 23. apri-
la do 26. oktobra 2016 (odvisno od 
vremena).

22.

Soteska Čepa/Tscheppaschlucht

ODPRTA OD 22. APRILA
DO 29. OKTOBRA

Narava nas je skozi zgodovino obogatila s 
čudovitimi stvarmi. Ena takih je soteska 
Čepa/Tscheppaschlucht na koroški stra-
ni ljubeljske doline, ki jo je na svoji poti 
k izlivu v Dravo med skalnimi ostenji pod 
Žingarico/Singerberg izdolbel Ljubeljski 
potok ali Ljubeljska Borovnica.

Ljubeljski potok ali Ljubeljska Borovni-
ca/Loiblbach je na svoji poti do Drave 
na koroški strani Ljubelja tisočletja izje-

dal sotesko, ki so jo domačini imenovali 
Čepa/Šum oziroma Tscheppaschlucht po 
nemško. Vhod v sotesko je pred vasjo Pod-
ljubelj/Unterloibl na koroški strani, kjer je 
urejeno veliko parkirišče. Pot po soteski 
je slikovita in varna. Pohodnika vodi ob 
reki, pod pečinami, po lestvah in galerijah. 
Obiskovalec se lahko odloči za krajšo ali 
daljšo pot. Obe poti se lahko končata pri 
gostilni Dojčpeter/Deutscher Peter pod 
Ljubeljem. Daljša pot pa poteka tudi mimo 

slapu Sopot/Tschaukofall v slikovito do-
lino Poden/Bodental v bližini Slovenjega 
Plajberka/Windisch Bleiberg. Pri izhodih iz 
soteske so postajališča, od koder avtobusi 
pohodnike pripeljejo do parkirišča. Vozni 
redi so na ogled na postajališčih. Sama 
soteska je dolga kilometer in pol. Izredno 
dobro varovana pot poteka mimo čudovitih 
slapičev, tolmunov, balvanov, melišč in 
drugih naravnih znamenitosti. V njej pa je 
urejen tudi park za adrenalinski spust po 

jekleni vrvi Waldseilpark Tscheppa-
schlucht/Čepa. Soteska je ena od naj-
bolj obiskanih koroških znamenitosti, 
saj jo na leto obišče nad 70 tisoč ljudi. 

Sotesko bodo odprli za obiske v soboto, 
22. aprila 2017 (odvisno tudi od vreme-
na). Vstopnina za odrasle je 8,50 evra, za 
skupine nad 15 oseb 7,50 evra, za upoko-
jence, študente in člane alpskih društev 
6,50 evra, za otroke do 15 let 5,50 evra in 
za otroke v šolskih skupinah 4,50 evra. Za 
imetnike Koroške kartice/Kaernten Card 
je vstop brezplačen. V ceno je vključena 
tudi avtobusna vožnja do parkirišča. 
Cena parkiranja je 2 evra za vozilo. 

Popotnik se po obisku Čepe lahko 
okrepča v številnih gostilnah: Deutscher 
Peter/Dojčpeter, Loibltal/Brodi; Serei-
nig/Serajnik, Bodental/Poden; Berg-
gasthof Lausegger/Lauseger, Bodental/
Poden; Bodenbauer/Podnar, Bodental/
Poden; Feidlwirt, Windisch Bleiberg/
Slovenji Plajberk; Kirchenwirt, Windisch 
Bleiberg/Slovenji Plajberk; Zur Post/Pri 
Pošti, Unterbergen/Podgora in Klagen-
furter Hütte/Celovška koča, Karavanke.

ZANIMIVO: Ime soteske Čepa izvira iz 
stare pravljice. V soteski naj bi obtičala ve-
lika skala v obliki čepa. Če tega čepa ne bi 
bilo, bi se obe strani soteske – Singerberg/
Singerjev hrib in Ferlacher Horn/Borovelj-
ski rog – sčasoma združili. 

NOVO: Avtobusni prevoznik Alpe Adria 
Line vozi večkrat dnevno od ponedeljka do 
sobote na relaciji Ljubljana–Celovec–Ljub-
ljana, s postankom na AP Kranj. Izstop oz. 
vstop v avtobus je večkrat dnevno možen ne-
posredno ob parkirišču soteske Čepa ali pa 
pri gostilni Deutscher Peter/Dojčpeter. Voz-
ni red najdete na www.alpeadrialine.com.

Obiščite nas tudi na Facebooku: 
www.facebook.com/ferlach.rosental

Soteska Čepa bo odprta od 22. apri-
la do 29. oktobra 2017 (odvisno od 
vremena).
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JOŽE KOŠNJEK

Z dolgoletnim boroveljskim 
županom Ingom Appejem 
sva se s sodelavcem Aleksan
drom srečala v njegovem 
uradu v občinski hiši sredi 
Borovelj, v urah, ki jih kot ne
poklicni župan vsak teden 
namenja pogovorom z ob
čani. Vsakič se potrudi ne
kaj besed spregovoriti tudi 
v slovenščini. Del občank in 
občanov je slovenske na
rodnosti, boroveljska obči
na pa prijateljuje tudi z obči
no Tržič, sosedo na slovenski 
strani, ki ju povezuje Ljubelj. 

Na vprašanje, če se občina z 
okrog 8000 prebivalci razvi
ja po njegovih željah, odgo
varja pritrdilno. Občina gradi 
na doma proizvedeni zeleni 
energiji, saj sta voda in gozd 
njeno veliko bogastvo. Na
črtujejo nakup električnega 
avtomobila, ki ga bodo lahko 
vozili tudi občani. Čeprav se 
na zunaj ne vidi, so Borov lje 
ali Ferlach uradno tudi mes
to industrije in obrti, ki ima
ta na območju nekdanjega 
podjetja Kestag in v indus
trijski coni Draubogen mož
nosti širitve. Največ ljudi, več 

kot 600, med katerimi so tudi 
Slovenci iz Slovenije, je za
poslenih v obratu svetovno 
znanega orožarskega pod
jetja Glock. Borovlje niso bile 
izbrane brez razloga. Mesto 
ima že od 16. stoletja naprej 
puškarsko tradicijo, v njem 
pa deluje ena od najbolj zna
nih puškarskih oziroma teh
ničnih šol v Evropi, Višja zve
zna tehnična izobraževalna 
in preizkusna ustanova.  Nje
ni zametki segajo v leto 1878. 
Glock se bo v Borovljah še ši
ril. Župan Ingo Appe je pove
dal, da se bo orožarski gigant 
širil še na dodatnih 10.000 
kvadratnih metrih površi
ne. Poleg Glocka so Boro
vlje  zaradi tehnične tradici
je in ugodne lege  izbrale za 

svoje delovanje še druge to
varne, na primer znana ko
vinska industrija May. Števi
lo zaposlenih narašča in to je 
dobro za občino in njen pro
račun. Borovlje so zaradi pu
škarstva vpisana na seznam 
industrijskih mest s kulturno 
dediščino, na puškarsko in z 
njo povezano lovsko tradici
jo pa spominja tudi muzej v 
mestni graščini. 

Bogastvo Borovelj in okolice 
je narava. Najbolj znani sve
tovni biser je soteska Čepa.
Domačinom in gostom po
nujajo okoliške gore mož
nosti za bolj ali manj zah
tevne sprehode, pohode in 
vzpone, možnosti smučanja, 
tudi teka na smučeh, v bližnji 

idilični dolini Poden /Boden
tal, kolesarjenja po urejenih 
kolesarskih poteh, med ka
terimi je po atraktivnosti in 
urejenosti najbolj znana tis
ta ob Dravi, ki se začenja na 
Južnem Tirolskem in kon
ča v Labotski dolini/Lavan
tal in kar 12kilometrski od
sek poteka po občini Borov
lje. Borovlje so postaja naj
bolj znanih romarskih poti, 

tudi Jakobove, ena pa se za
čenja na naši strani, v Podlju
belju oziroma pri Sveti Ani in 
konča na Krki/Gurk. 

Na še eno od mnogih boro
veljskih posebnosti nas je 
spomnil župan. To je tehnič
ni muzej  Historama, ki je ure
jen v gospodarski coni na ob
močju nekdanjega Kestaga. 
To je drugi največji tehnični 

muzej v Avstriji, takoj za Du
najem. Muzej živi. Stara vozi
la, tudi častitljivi oldtajmer
ji,  so še uporabna, poseb
nost pa je muzejski  vlak, ki 
po železniški progi, ki je last 
občine in muzeja, pelje obi
skovalce od Kaple na Dravi/
Kappel an der Drau oziro
ma Svetne vasi/Weizelsdor
fa do tehničnega muzeja v 
Borovljah. 

Borovlje, sožitje človeka in narave
Z županom Ingom Appejem smo se pogovarjali o mestu in njegovi okolici ter priložnostih, ki jih ponuja največji kraj v dolini Rož, stisnjen  
med Dravo in Karavankami.

Borovlje so najjužnejše mesto v Avstriji in 
največje mesto v Rožu/Rosental. Prve omembe 
kraja segajo v leto 1246, in sicer kot zaselek 
Voerelach. Do leta 1910 se je občina imenovala 
Oberferlach (Zgornje Borovlje). Zaradi pogostih 
zamenjav s trgom Obervellach  je občina prosila 
za spremembo imena v Ferlach. Kovaška tradicija 
se je z izdelovanjem žice in žebljev začela v 15. 
stoletju, puškarska pa v 16. stoletju. Leta 1930 so 
bile Borovlje imenovane za mesto.

Boroveljski župan Ingo Appe ob zemljevidu romarske poti svete Eme, ki se začenja  
v Podljubelju oziroma Sveti Ani na naši strani.
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„1.500 idej za pripravo 
jedi na žaru. Tako 
so moji gostje takoj 
zagreti.“

www.metro.at

Partner profesionalcev
Ekskluzivno s 
kartico 
Ekskluzivno s 
kartico 

Gradec/Graz
Weblinger Straße 41
A-8054 Gradec/Graz

Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf
Görtschitztalstr. 22
A-9020 Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf

Ne bojte se kač!
Živalski vrt Reptilienzoo Happ leži v bližini znamenitega celovškega 
Minimundusa ob Vrbskem jezeru.

Če boste obiskali živalski vrt Reptilienzoo 
Happ v Celovcu, boste hitro izgubili strah 
pred plazilci. Dolge živali, prekrite z luska-
mi in brez okončin, ki iztegujejo razceplje-
ni jezik, niso nič strašnega, ampak so čisto 
prijetne in prijazne. Ni treba, da vas ob do-
tiku živali oblije mrzel pot, sporočajo obis-
kovalcem sodelavci celovškega živalskega 
vrta Reptilienzoo Happ.

Živalski vrt Reptilienzoo Happ leži v ne-
posredni bližini celovškega Minimundu-
sa ob Vrbskem jezeru. V njem je združeno 
pravo bogastvo najrazličnejših plazilcev, 
dvoživk, žuželk in rib, kot so želve, žabe, 
piranje, pajki, škorpijoni, legvani in kro-
kodili ter kar 60 vrst kač – od kobre in 
mambe do klopotače in nam bolj znanih 
gadov in beloušk. 

Ker se nekateri kač zelo bojijo, živali do-
mujejo za centimeter debelim steklom. 
Opazovanje je zato popolnoma varno. 
Da bi se ljudje znebili strahu pred njimi in 
spoznali pravo naravo kač, se obiskovalci 
živalskega vrta lahko kače dotaknejo, jo 
pobožajo in pobliže spoznajo njene po-
sebnosti. Soočanje s strahom je najboljši 
način za to, da se ga znebite, pravijo v 
živalskem vrtu Reptilienzoo Happ. Del 
živalskega vrta je tudi park dinozavrov.

Celovški živalski vrt plazilcev Reptilienzoo 
Happ je odprt vsak dan med 8. in 18. uro.

Informacije: www.reptilienzoo.at
+43/463/23 4 25, reptilienzoo@aon.at 

+
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
telefon 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572

adler@apothekeferlach.at
www.apothekeferlach.at

+

ODPRTO:
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00

sob., 8:00 - 12:00

ADLER
APOTHEKE 
Mag. pharm. Jutta Rosian 

  LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

Sonja Jug, Mag. Jutta Rosian 
in Dr. Eva Rosian

GOVORIMO SLOVENSKO
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Lekarna v Borovljah
V poslovni stavbi sredi Borovelj, poleg poslovalnice Posojilnice Bank, 
ima že nekaj časa svoj „dom“ lekarna Adler Apotheke. 

Njena preteklost je slavna 
in uspešna. Ugled je us-
pela obdržati do danes, za 

kar sta zaslužni predvsem 
lastnica mag. Jutta Ro-
sian in njena hčerka dr. 

Eva Rosian, ki skupaj z 
vrhunsko izšolanimi so-
delavkami znata svetova-
ti na področju zdravja in 
dobrega počutja strank. 
Za pogovor v slovenščini 
pa poskrbi prijazna sode-
lavka lekarne Sonja Jug. 
Tako je sporazumevanje 
na tem zelo pomebnem 
področju še bolj enostav-
no in natančno, kar igra ra-
vno pri zdravilih odločilno 
vlogo. 

Lekarna Adler Apotheke 
zagotavlja strankam hitre 
in zanesljive informacije o 
zdravilih in njihovi dobavi 
ter o drugih iskanih izdel-
kih. Sploh pa ni treba priti 
osebno v lekarno, ampak 
je mogoče zdravila naročiti 
ali izvedeti za druge infor-
macije enostavno kar po 
elektronski pošti adler@
apothekeferlach.at. 

Samo po sebi pa je razum-
ljivo, da dobijo stranke tudi 
po elektonski pošti odgo-
vor v slovenskem jeziku. 
Da delamo dobro, potrju-
je tudi vedno večje število 
strank iz Slovenije, pravijo 
v lekarni Adler Apotheke. 

www.apothekeferlach.at 

..............................................................................................
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Vsi lastniki psov ne 
pospravljajo iztrebkov za 
svojimi psi, ampak jih puš-
čajo na javnih površinah, na 
kmetijskih zemljiščih, v goz-
dovih ... Posledice takšnega 
ravnanja še posebej občutijo 
lastniki kmetijskih zemljišč 
ob sprehajalnih poteh v za-
ledju mest in večjih vasi, kjer 
je tudi koncentracija prebi-
valstva in psov večja. Na ta 
problem je na decembrski 
seji opozoril odbor kranjske 
izpostave Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije, pred-
sednik odbora Janez Kert pa 
nam je problem predstavil 
tudi »v živo«. Med ogledom 
kmetijskih zemljišč, po ka-
terih vodijo sprehajalne poti 
od kranjskega naselja Plani-
na proti bližnjim gozdovom, 
smo med brskanjem po tra-
vi odkrili veliko kupov pas-
jih iztrebkov, na bližnjih nji-
vah pa tudi odvržene vreč-
ke z iztrebki. »Odkar obči-
ne spodbujajo lastnike psov 
k temu, da za psi pospravlja-
jo iztrebke v plastične vreč-
ke, je za kmete nastal še več-
ji problem. Vsi lastniki na-
mreč ne odvržejo vrečke z 
iztrebkom v koš, ampak na 
njivo ali na travnik, s tem pa 
za kmete nastane dvojni pro-
blem: poleg iztrebkov še pla-
stične vrečke,« ugotavlja Ja-
nez Kert in dodaja, da pasji 
iztrebki in vrečke ob spravi-
lu trave zaidejo v krmo in s 
tem posledično tudi v živin-
ske jasli.

Povzročitelj škode je 
odgovoren

V kmetijsko-gozdarski 
zbornici pojasnjujejo, da na 
javnih površinah obveznost 
pobiranja pasjih iztreb-
kov določajo občinski od-
loki, medtem ko za kmetij-
ska in gozdna zemljišča, ki 
so večinoma v zasebni lasti, 
takšna obveznost ni oprede-
ljena. Splošna pravila o od-
škodninski odgovornosti si-
cer določajo, da je povzroči-
telj škode za svoje dejanje 
(ali dejanje njegove domače 
živali) odgovoren lastniku, 
zakupniku ali uporabniku 

kmetijskega zemljišča, ven-
dar pa sodna praksa po na-
vedbah zbornice ne pozna 
primera, ko bi lastnik psa 
odškodninsko odgovarjal za 
škodo, ki jo je povzročil pes 
z iztrebljanjem na travnik, 
pašnik ali njivo.

»Pasji iztrebki so pred-
vsem problem zdravstve-
ne narave,« pravi Franc Pa-
vlin, specialist za živinorejo 
v Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Kranj, in dodaja: »Re-
jec mora zagotavljati za pro-
dajo neoporečne proizvo-
de, a da jih lahko zagotovi, 
mora biti tudi krma neopo-
rečna. Že krma, onesnaže-
na z zemljo (na primer prst 
v travni silaži), lahko pri kra-
vah povzroči problem – lis-
terijo, ki lahko prehaja v 

mleko. Krma, v kateri so po-
mešani pasji iztrebki, ima 
neprijeten vonj in jo živina 
poje manj, vendar to ni glav-
ni problem. Iztrebki lahko 
vsebujejo tudi razne klice in 
zajedavce, ki jih potem živi-
na zaužije s krmo.«

Z iztrebki se lahko 
prenaša tudi trakulja

Na republiški upravi za 
varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin poja-
snjujejo, da na obdeloval-
nih kmetijskih zemljiščih, 
na katerih poteka primar-
na pridelava hrane, ni dovo-
ljeno nenadzorovano giba-
nje psov. Kmetijska gospo-
darstva morajo namreč vse 
stopnje pridelave krme iz-
vesti v skladu z zakonodajo 

in dobro kmetijsko pra-
kso in pri tem zagotoviti iz-
polnjevanje splošnih higi-
enskih zahtev iz dveh evrop-
skih uredb, ki določata pogo-
je za proizvodnjo krme in za 
pridelavo hrane. Obe ured-
bi določata, da mora kmetij-
sko gospodarstvo preprečiti 
onesnaženje krme oziroma 
hrane, onesnaženje z iztreb-
ki psov pa se smatra kot ri-
zično, saj se prek teh iztreb-
kov lahko s krmo prenašajo 
jajčeca pasje trakulje na dru-
ge domače živali ali s hrano 
na ljudi. »Vprašanje konta-
minacije površin z razvojni-
mi oblikami glist in trakulj 
pa tudi z zajedavskimi pra-
živalmi je umestno, tvega-
nja, ki bi lahko iz tega izvira-
la, pa so odvisna od številnih 
dejavnikov, predvsem pa od 
zdravstvenega stanja živali,« 
pravijo v republiški upravi in 
dodajajo, da podatki o bolez-
ni pri živalih, ki jih zbira-
jo in redno objavljajo, ven-
darle ne kažejo na to, da bi 
psi predstavljali resno zdra-
vstveno tveganje za rejne ži-
vali. »Skoraj vse gliste in tra-
kulje, ki jih najdemo pri psih 
in mačkah, so v relativno ve-
likem številu prisotne tudi 
pri lisicah. Lisice lahko pred-
stavljajo glavni vir za okužbe 
rejnih živali, sledijo jim me-
sojede živali (psi in mačke) 
na kmetiji, šele nato pa psi iz 
mestnih okolij,« ugotavljajo 
v upravi in poudarjajo, da se 
morajo sprehajalci psov ne 
glede na minimalno tvega-
nje za prenos bolezni obna-
šati odgovorno in iztrebke 
dosledno pobirati in jih ne-
škodljivo odstranjevati. 

Pasji iztrebki in še vrečke
Kmetje opozarjajo na nevšečnosti, ki jim jih povzročajo pasji iztrebki in plastične vrečke z iztrebki.

Janez Kert

Pasji iztrebki v travi ... ... in vrečke s pasjimi iztrebki na njivi

Krma ne sme vsebovati snovi, ki so prepovedane v 
prehrani živali, pri tem pa je blato domačih živali 
opredeljeno kot prepovedana snov v krmi. V primeru 
gnojenja kmetijskih površin s hlevskim gnojem in 
drugimi organskimi gnojili vsaj tri tedne po gnojenju 
na teh zemljiščih ni dovoljenja košnja oziroma paša.

Češnjica – Društvo podeželskih žena Selške doline in Kme-
tijsko gozdarski zavod Kranj bosta danes, v petek, ob 15.30 
pripravila v sejni sobi škofjeloške kmetijsko gozdarske za-
druge na Češnjici predavanje o boreliozi, možno pa bo tudi 
diagnosticiranje borelioze z bioresonanco in še nekatere druge 
meritve. Predaval bo zeliščar Bene Behrič iz Stahovice, ki si 
je pozdravil boreliozo s pomočjo narave. Predavanje je brez-
plačno, meritve pa so plačljive.

Predavanje o boreliozi

Zbilje – Društvo Sorško polje, približajmo se naravi, bo v sode-
lovanju s krajevnimi skupnostmi Sorškega polja in z občinami 
Kranj, Škofja Loka in Medvode pripravilo jutri, v soboto, na 
vrtu pri delavnicah skupnosti Barka v Zbiljah permakulturno 
delavnico o pomembni vlogi mirujočega dela vrta. Delavnica 
bo potekala od 9. do 17. ure. Mirjam Kopše bo najprej predsta-
vila pomen grmovnic in navidezno zapuščenega dela vrta v 
permakulturi, nato bodo zasadili grmovnice, trajna zelišča 
in rože in med njimi ustvarili prijazno okolje za divje čebele, 
čmrlje, ježe in mehkozobe ptice. Več informacij o delavnici 
dajejo v društvu, za udeležbo pa je tudi obvezna prijava na 
elektronski naslov zdenka.jerala@gmail.com.

Delavnica o vlogi mirujočega dela vrta

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poroči-
lo za goveje meso. Poglejmo, 
kakšne so bile cene v tednu 
med 3. in 9. aprilom, ko je 
bilo zaklanih 380 do dve leti 
starih bikov, 35 več kot dve leti 
starih bikov, 106 krav in 138 

telic. K ceni so prišteti pov-
prečni prevozni stroški v vi-
šini 6,02 evra na sto kilogra-
mov hladne mase. Pri kako-
vostnih razredih se oznake 
U, R, O, P nanašajo na vizu-
alno ocenjevanje mesnatosti 
živali, oznake 2, 3 in 4 pa do-
ločajo razvrstitev trupa glede 
na zamaščenost. Oznaka n. 
z. pomeni, da ni bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev
 U2 343,91 - - n. z.
 U3 347,32 - - 326,04
 R2 336,57 - - 313,85
 R3 343,96 341,28 242,27 330,26
 R4 - - 257,53 321,32
 O2 317,93 - 202,12 298,95
 O3 324,18 - 208,54 313,08
 O4 - - 214,72 266,02
 P2 - - 172,14 -
 P3 - - 177,03 -

Kranj – Nadpovprečno toplo vreme v marcu in v prvi polovici 
aprila je pripomoglo, da je po podatkih agencije za okolje fe-
nološki razvoj rastlin letos od deset do štirinajst dni zgodnejši 
od običajnega. Koščičaste vrste sadnih dreves so v razvojni 
fazi plodičev, podobno tudi hruške. Zgodnje sorte jablan so 
ponekod že odcvetele, večinoma pa polno cvetijo ali gre cve-
tenje h koncu. Izjema so le višje in izpostavljene lege, kjer so 
cvetni brsti še v fazi mišjega ušesca, balončka oziroma prvih 
odprtih cvetov. Ker je Slovenijo v teh dneh zajela ohladitev, je 
nevarnost pozebe rastlin. Na mraz so najbolj občutljivi oploje-
ni cvetovi in mladi plodiči. Pri koščičarjih, pečkarjih in orehu jih 
lahko uniči temperatura zraka pod minus eno stopinjo Celzija.

Zaradi ohladitve je možna pozeba
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Delničarji Tele-
koma Slovenije bodo na da-
našnji skupščini v Ljubljani 
v osrednjih točkah dnevne-
ga reda odločali o uporabi 
bilančnega dobička za lan-
sko poslovno leto in o ime-
novanju novih članov nad-
zornega sveta. Družba je 
imela ob koncu lanskega 
leta 32,8 milijona evrov bi-
lančnega dobička, od tega 
naj bi ga po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta 32,5 
milijona evrov namenili za 
izplačilo dividend, preos-
talega pa naj bi prenesli v 
naslednje poslovno leto. Če 
bodo na skupščini sogla-
šali s takšnim predlogom, 
bodo imetniki delnic pre-
jeli pet evrov bruto dividen-
de na delnico. Družba jim 
jo bo izplačala 20. julija, do 
nje pa bodo upravičeni vsi, 
ki bodo dan prej vpisani v 

delniško knjigo kot imetni-
ki delnic.

Skupina Telekom Slove-
nije je lani s prodajo ustvari-
la 701,7 milijona evrov čistih 
prihodkov, kar je bilo štiri od-
stotke manj kot v letu 2015, 
ko so bili v rezultat vključe-
ni tudi prihodki makedon-
ske družbe One; brez upo-
števanja te družbe pa so bili 
lani prihodki za 5,7 milijona 
evrov ali za en odstotek višji 
kot leto prej. Čistega dobička 
je bilo 39,9 milijona evrov, 
a tudi ta zaradi enkratnega 
vpliva izločitve družbe One 
ni primerljiv s predlanskim. 

Telekom Slovenije je imel 
ob koncu lanskega leta še 
10.002 delničarja, število se 
je v primerjavi z letom prej 
znižalo za 756. V lastniški 
sestavi prevladujejo s 95-od-
stotnim deležem domači la-
stniki, skoraj tri četrtine del-
nic pa je v neposredni ali po-
sredni lasti države.

V Telekomu predlagajo 
pet evrov dividende

Kranj – Ko je Evropska komisija pred štirimi leti odobrila NL-
B-ju državno pomoč, se je Slovenija zavezala, da bo do konca 
letošnjega leta prodala eno delnico manj kot tri četrtine lastni-
škega deleža banke. Vlada je na seji prejšnji teden sklenila tudi 
uradno zaprositi Evropsko komisijo za spremembo nekaterih 
zavez, ki so sestavni del odločitve o odobritvi državne pomoči 
NLB-ju. Evropski komisiji predlaga, da bi do konca letošnjega 
leta prodala najmanj 50-odstotni delež banke, preostali delež, 
do izpolnjenega lastniškega pogoja, pa do konca prihodnjega 
leta. Predlog utemeljuje s tem, da bi s prodajo v več korakih 
zagotovili večjo pravno varnost zainteresiranih vlagateljev in 
izboljšali možnosti za doseganje višje kupnine. 

Do prodaje NLB-ja v več korakih

Ana Šubic

Kranj – Zavod za zaposlova-
nje je včeraj priredil Dan za 
delodajalce, s katerim so le-
tos poseben poudarek na-
menili promociji zaposlova-
nja starejših. To je bila tudi 
osrednja tema poslovnega 
zajtrka za delodajalce, ki so 
ga pripravili na Območni 
službi Kranj v sodelovanju z 
gospodarsko in obrtno-pod-
jetniško zbornico. Čeprav 
je stopnja registrirane brez-
poselnosti na Gorenjskem 
ta čas zgolj 7,7 odstotka (v 
Sloveniji 11,2 odstotka), pa 
je med gorenjskimi brez-
poselnimi veliko starejših, 
saj imajo v evidenci kar 45,1 
odstotka starejših od 50 let, 

medtem ko državno povpre-
čje znaša 37,6 odstotka, je 
opozoril direktor Območne 
službe Kranj Drago Perc. 

Njegova namestnica 
Dubravka Furar je navzočim 
uvodoma predstavila nekaj 
skrb vzbujajočih podatkov 
iz dokumenta ministrstva za 
delo 'Starejši in trg dela' gle-
de pričakovanih demograf-
skih trendov. Življenjska 
doba se daljša, zaradi upada 
rojstev je vsako leto deset ti-
soč manj mladih, poleg tega 
na trg dela stopajo pozno. 
Na drugi strani je v Sloveni-
ji tradicija zgodnjega upoko-
jevanja (povprečna starost je 
59 let), vsako leto se upokoji 
30 tisoč Slovencev, že danes 
na nekatera delovna mesta 

zaposlujejo tujce. Kot je de-
jala, bo sčasoma vse težje 
zadostiti potrebam deloda-
jalcev, zato bodo nujne pri-
lagoditve trga dela, da bodo 
starejši ostali dlje aktivni. Po 
stopnji delovne aktivnosti v 
kategoriji 55–64 let je Slove-
nija na predzadnjem mestu 
(zadnji so Grki).

Vzroki za nizko delovno 
aktivnost starejših so po be-
sedah Furarjeve tudi v slab-
šanju razmer na delovnih 
mestih, zato bodo delodajal-
ci morali začeti vlagati v člo-
veški kapital in razvoj delov-
nih mest, ki bodo omogočala 
kasnejše upokojevanje. »Pri-
sotni so tudi negativni ste-
reotipi, da se starejšim spo-
sobnosti znižajo, so manj 

produktivni, imajo vprašljive 
digitalne veščine, so nefleksi-
bilni. Poudariti je treba nji-
hove pozitivne lastnosti: iz-
kušnje, znanje, delovne na-
vade, mirnost v kriznih situ-
acijah, pripadnost kolektivu, 
pripravljenost podaljšati de-
lovni čas, zavezanost h kva-
liteti, spretnost v tradicional-
ni komunikaciji in vodstvene 
veščine …« je dejala. 

V razpravi so delodajalci 
povedali, da mnogi zaposle-
ni komaj čakajo, da gredo na 
zavod in se nato po dveh le-
tih upokojijo. Po mnenju ne-
katerih bi bilo treba skrajša-
ti 25-mesečno nadomestilo 
brezposelnosti oz. bi preje-
mniki zanj morali opravljati 
družbeno koristno delo. Sli-
šati je bilo tudi, da je davčna 
politika premalo naklonjena 
zaposlovanju starejših, da so 
plače preobremenjene, da je 
manjše število delovno ak-
tivnih starejših tudi posledi-
ca dejstva, da ne morejo več 
hkrati imeti obrti in uživati 
pokojnine …

V sklopu Dneva za deloda-
jalce so v kariernem središ-
ču območne službe Kranj 
včeraj podjetja opravljala 
tudi hitre zmenke z brezpo-
selnimi, svetovalci zavoda 
pa so obiskali nekatere delo-
dajalce, kjer so pobliže spoz-
nali njihova delavna okolja 
in pričakovanja.

Promovirali zaposlovanje starejših
Včerajšnji Dan za delodajalce je posebno pozornost namenil zaposlovanju starejših. Med 
brezposelnimi na Gorenjskem je namreč skoraj polovica starejših od petdeset let.

Zaposlovanje starejših je bila tudi osrednja tema poslovnega zajtrka za delodajalce, ki je 
včeraj potekal na kranjski območni službi zavoda za zaposlovanje. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – »Iskratel je s svojimi 
predhodniki podjetje, ki je 
vedno skrbelo za lasten pro-
dukt, lastno blagovno znam-
ko, lastno prodajno omrežje 
in lastno proizvodnjo. To je 
bila vedno njegova največ-
ja odlika,« je na včerajšnji 
novinarski konferenci ob 
70-letnici kranjskega teh-
nološkega velikana Iskra-
tela poudaril njegov glavni 
direktor Željko Puljić. Nek-
daj telefonske centrale, da-
nes pa sodobni infokomuni-
kacijski sistemi po Puljiće-
vih besedah sodijo med teh-
nološko najbolj zahtevne iz-
delke, ki jih znajo proizvajati 
samo v približno desetih dr-
žavah na svetu. Ob 70-letnici 
so izdali tudi knjigo o zgodo-
vini Iskratela, v vhodni avli 
poslovne stavbe so postavi-
li muzejsko razstavo, drevi 
pa bodo na Brdu pri Kranju 

pripravili tudi osrednjo slo-
vesnost, na kateri bodo pri-
sotni tudi veleposlaniki Ru-
sije, Ukrajine in Moldavije, 
prisotne pa bo v imenu vla-
de nagovoril zunanji minis-
ter Karl Erjavec. 

Med največje mejnike v 
70-letni zgodovini Iskrate-
la, ki je danes v večinski las-
ti družbe, katere lastniki so 
zaposleni in nekdanji zapos-
leni, je Puljić izpostavil po-
stavitev telefonske centra-
le za olimpijske igre v Mo-
skvi leta 1980, ki ni pome-
nila samo tehnološkega pre-
boja, ampak tudi dokončen 
preboj na mednarodni trg. 
Za nadaljnji razvoj družbe je 
bila prelomna odločitev tudi 
ustanovitev skupnega pod-
jetja Iskratel z nemškim ve-
likanom Siemensom leta 
1989. »Dvajset let je traja-
lo to obdobje, ki je omogo-
čilo, da se je podjetje dvigni-
lo tehnološko in finančno,« 

je poudaril. Po odhodu Sie-
mensa se Iskratel ni ustavil, 
saj so zaposleni, ki so tedaj 
postali tudi novi lastniki pod-
jetja, še naprej verjeli v nje-
gov nadaljnji razvoj. Kriza, 
ki je nastopila leta 2008, se 
je močno odrazila tudi v nji-
hovem poslovanju, saj so za-
čeli redno poslovati z izgubo. 
»Od leta 2014 znova posluje-
mo z dobičkom iz poslova-
nja, imamo dobre poslov-
ne kazalce, stabilizirali smo 
poslovanje, krepimo priso-
tnost na trgu in pridobiva-
mo nove trge, eden zadnjih 
strateških trgov je Iran. Kar 
je prav tako zelo pomembno, 
smo finančno stabilni, za-
dolženost vsako leto znižuje-
mo.« Iskratel se zdaj na pod-
lagi Strategije 2020 usmer-
ja v verzifikacijo, želi posta-
ti globalni ponudnik inte-
griranih infokomunikacij-
skih rešitev v poslovnih ver-
tikalah – telekomunikacije, 

transport, javna varnost, pa-
metne skupnosti in energe-
tika. »Čakajo nas velika vla-
ganja, povezovanje s par-
tnerji, tudi vlaganje v anor-
ganski del podjetja, tudi s 
pritegnitvijo zagonskih pod-
jetij, saj želimo biti prepoz-
nani kot inovativno podje-
tje,« je še napovedal Puljić.

Janko Öri, direktor mar-
ketinga in vodja strateške-
ga odbora v Iskratelu, je v 
predstavitvi knjige Iskra-
tel 70 let med drugim pou-
daril, da je vsaka generacija 
v podjetju šla skozi vzpone 

in padce. »Vsaka generacija 
je morala biti razvojno, teh-
nološko, organizacijsko, fi-
nančno na višku, da je spod-
budila razvoj naslednje ge-
neracije. Vsaka je tudi pra-
vočasno našla prave strate-
ške partnerje, in kar je še po-
membneje, našli so pogum 
in drznost, da so si zagoto-
vili svoje mesto v teh par-
tnerstvih. Nikoli niso pris-
tali le na licenčno proizvo-
dnjo, vedno se je iskala do-
dana vrednost, zato je Iskra-
tel danes ena redkih firm na 
področju telekomunikacij v 

Evropi, ki je preživela 70 let. 
Edino Ericsson ima več let,« 
je dejal. 

Iskratel je danes prisoten 
na 30 trgih. Celotna skupi-
na zaposluje 950 sodelav-
cev, od tega 700 v Sloveni-
ji. Prihodki so lani znašali 
95,6 milijona evrov, ustva-
rili pa so 2,1 milijona evrov 
dobička iz poslovanja in 7,2 
milijona evrov čistega dobič-
ka. Za letos načrtujejo enak 
obseg prihodkov, ob tem pa 
4,2 milijona evrov dobička 
iz poslovanja in 9,5 milijona 
evrov čistega dobička.

Obstali zaradi drznosti
Kranjski Iskratel je eno redkih evropskih podjetij, ki se s telekomunikacijami 
ukvarja že sedemdeset let. Lani imeli dobrih 95 milijonov evrov prihodkov. 

Željko Puljić, glavni direktor (desno), in Janko Öri, direktor marketinga in vodja strateškega 
odbora, na včerajšnji predstavitvi 70-letnice kranjskega Iskratela / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Šenčur – V sredo popoldne 
so na Partizanski ulici v Šen
čurju zagoreli ostrešje in ne
izdelani mansardni prosto
ri stanovanjske hiše. Požar 
so pogasili kranjski poklicni 
gasilci ter njihovi stanovski 
kolegi iz PGD Šenčur in Sre
dnja vas pri Šenčurju. Zago
relo je med kurjenjem stvari 

v peči za centralno ogreva
nje, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. 

Po koncu gašenja so gasilci 
opravili še pregled s termovi
zijsko kamero in odkrili prib
ližno polovico strehe, ki so jo 
pokrili s cerado. V požaru so 
bili uničeni neizdelana man
sarda, podstreha in polovica 
strehe, so sporočili iz uprave 
za zaščito in reševanje. 

Gorela ostrešje  
in mansarda

Gasilci so potrebovali slabo uro, da so požar pogasili. 
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Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro
žnem sodišču se je včeraj 
nadaljevalo sojenje obtože
nima Mirzanu Jakupiju in 
Sandi Alibabić, ki jima tožil
stvo očita surovo ravnanje in 
zanemarjanje otroka ter več 
kaznivih dejanj povzročitve 
telesnih poškodb, od kate
rih je zadnja imela za posle
dico tudi smrt dveletne Ari
ne, hčerke obdolžene Aliba
bićeve. 

Obdolženi Jakupi je tok
rat zavrnil nadaljevanje sa
mostojnega pričanja, niti ni 
hotel odgovarjati na vpraša
nja Darje Roblek, zagovorni
ce drugoobtožene Alibabiće
ve. Odločil se je, da bo odgo
varjal le še na vprašanja sod
nice Milene Turuk. Ta mu je 
predočala tudi izpovedbe Ali
babićeve, da je z deklico suro
vo ravnal, kar je odločno zavr
nil. Znova je poudaril, da je z 
njo ravnal kot s svojimi otroki 
in da se z Arino nihče ni hotel 
ukvarjati. Sodnico je zanima
la tudi uporaba štirih mobil
nih telefonov, ki so jih pri ob
toženih našli med preiskavo, 
pri čemer je Jakupi zatrdil, 
da ni nikoli vzel Sandinega 
telefona ravno tako pa v služ
bi telefona ni uporabljal, kar 
je sicer zatrjevala mati umr
le deklice. Na vprašanje sod
nice, zakaj 2. julija lani, ko se 
Arina ni več odzivala, ni sam 
poklical reševalcev, je odgo
voril, da ni vedel, da tudi brez 
dobropisa na telefonu lahko 
kliče na telefonsko številko 
nujne pomoči 112. Zanikal 

je tudi očitke, da bi ga Ari
na motila, in pojasnil, da ga 
je motila njena družina. Na 
izrecna vprašanja sodnice o 
poškodbah deklice ni podal 
konkretnih odgovorov, zavr
nil pa je očitek, da naj bi Ari
no udaril s plastično igrač
ko konjičkom, češ da te igra
če sploh ni imela oziroma da 
je ni nikoli videl. Kriminali
sti so sicer to igračo med pre
iskavo njihovega doma našli. 
Alibabićeva je odgovore nek
danjega partnerja na koncu 
pospremila s komentarjem: 
»Samo povem, da želim, da 
se pove resnica.«

V nadaljevanju so zače
li pregledovati dokazni ma
terial, med katerim je tudi 
posnetek klica Alibabiće
ve, ki je bila tedaj v službi, 
na center za obveščanje 112, 
kjer je zaprosila za pomoč za 

otroka. Iz posnetka klica je 
razvidna tudi aktivacija poli
cije s strani centra za obve
ščanje, kjer jim je bilo doga
janje sumljivo. Med pregle
dovanjem zapisnika in foto
grafij s kraja dogodka, med 
katerimi so bile tudi fotogra
fije dogajanja ob posredova
nju reševalcev, je Alibabiće
va jokala, nekaj solz pa je so
dnica videla tudi pri Jakupi
ju. Fotografije Arine v bol
nišnici so Alibabićevo po
novno spravile v jok, zgovo
ren pa je bil zapisnik krimi
nalistov o ogledu kraja deja
nja, kjer so prostore, v kate
rih so našli Arino, opisali kot 
neprimerne, zatohle, z vo
njem po cigaretnem dimu, 
plesnijo, vlago. Stanje otro
ka so opisali kot neprimer
no, higiensko zanemarjeno 
in podhranjeno. Deklico so 

našli na postelji iz kosa od
rezane pene, prekrito z rja
vimi madeži, v kopalnici so 
kriminalisti našli odejico z 
rjavimi madeži in madeže 
na stenah, za katere so v na
cionalnem forenzičnem la
boratoriju ugotovili, da gre 
za kri male Arine. Za enega 
od vzorcev pa tega niso mog
li potrditi, saj bi lahko šlo ali 
za vzorec nečloveškega izvo
ra ali za posledico čiščenja s 
kemijskimi sredstvi.

Med zaseženimi predme
ti obema obtoženima so bili 
tudi štirje mobilni telefoni, 
od koder so forenziki pre
nesli fotografije in videopo
snetke ter sporočila in zabe
ležke o klicih. Iz fotografij 
je po besedah sodnice razvi
dno tako surovo ravnanje 
kot izražanje naklonjeno
sti deklici. Za branje sporo
čil se ni odločila, temveč jih 
bodo najprej prevedli. Med 
izstopajočimi odkritji na te
lefonih pa sta dve iskanji v 
spletnem brskalniku Goo
gle s ključno besedo »krva
vitve glave«, prvo je bilo lani 
zabeleženo 30. junija, drugo 
pa 2. julija. 

Po informacijah zagovor
nice obtožene so v spis vlo
žene tudi informacije o do
mnevnih grožnjah Jakupija 
nekdanji soprogi, ki naj bi ji 
med enim od obiskov v pri
poru zagrozil, da jo bo ubil, 
če ne bo pričala tako, kot ji 
bo naročil. Sojenje se bo z 
zaslišanjem psihologa ter 
izvedencev medicine, sodne 
medicine in prič zdravnikov 
nadaljevalo v ponedeljek.

Solze ob ogledu Arininih slik
Na kranjskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Mirzanu Jakupiju in Sandi Alibabić za 
smrt male Arine.

Obdolženi Mirzan Jakupi se je včeraj odločil, da ne 
bo odgovarjal na vprašanja Darje Roblek, odvetnice 
soobtožene Sande Alibabić. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Tržič – Sredi Tržiča je v po
nedeljek popoldne odjek
nil strel iz pištole. Eden od 
tržiških policistov je bil na
mreč zaradi lastne zaščite 
prisiljen uporabiti opozoril
ni strel, pri katerem se po 
navedbah Policijske uprave 
Kranj ni nihče poškodoval. 

Bojan Kos, predstavnik 
za stike z javnostmi na PU 
Kranj, je razložil, da bodo 
s podrobnostmi o ponede
ljkovem dogodku v Tržiču 
javnost seznanili po konča
ni preiskavi. Za zdaj je zna
no le, da sta tržiška policista 
v ponedeljek popoldne v ru
tinskem policijskem postop
ku obravnavala moškega, ki 
se jima je aktivno uprl in ju 
napadel, potem pa je s kra
ja pobegnil. Kmalu zatem 
se je še z enim moškim vrnil 

in skupaj sta napadla priso
tna policista. »Zaradi napa
da je policist, zato da bi zava
roval svoje življenje, iz služ
bene pištole izstrelil strel, ki 
ni nikogar poškodoval. Oba 

napadalca so policisti že pri
jeli. Dva policista sta po prvih 
podatkih lažje poškodova
na,« je razložil Kos ter dodal, 
da so na policijski upravi us
tanovili posebno komisijo, 

ki bo preverila upravičenost 
uporabe službenega orožja. 

Po navedbah nekaterih 
medijev naj bi policista na
padla brata z območja Tržiča, 
ki sta že stara znanca policije. 

Policist je opozorilno streljal

Strokovne službe policije so v ponedeljek popoldne več ur opravljale ogled kraja streljanja. 
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Simon Šubic

Kranj – Na sredinem mara
tonu merjenja hitrosti so 
gorenjski policisti ugoto
vili 22 prekoračitev najviš
je dovoljene hitrosti v nase
ljih, enajst kršitev so zabele
žili izven naselij, štirideset 
pa na avtocesti. V nadzoru je 
sodelovalo 33 policistov. Naj
višja izmerjena hitrost na av
tocesti je bila 204 km/h, na 
delu avtoceste, kjer je hit
rost omejena na 110 km/h, 
pa je bila najvišja izmerjena 
hitrost vozila 188 km/h, je 
sporočil Bojan Kos, tiskovni 
predstavnik PU Kranj. 

Maratonsko merjenje hi
trosti je sicer potekalo na 
več kot 600 lokacijah po 
vsej državi. Večina vozni
kov je vozila po predpisih, 

vseeno pa so policisti v 
12urnem nadzoru ugoto
vili 1136 kršitev. Na kraju 
so policisti s prekoračitva
mi seznanili 616 voznikov, 
v 520 primerih pa vozni
ki lahko v naslednjih dneh 
pričakujejo, da jim bodo po
sredovana obvestila o ugo
tovljenih prekoračitvah hi
trosti oziroma plačilni na
logi. Večino prekoračitev 
so ugotovili v naseljih (542), 
sledijo jim avtoceste (521) 
in ceste izven naselij (73). 
Med najhujšimi prekora
čitvami hitrosti so eno za
beležili v Bovcu, kjer je vo
znik v naselju pri omejitvi 
50 km/h drvel s hitrostjo 98 
km/h, na pomurski avtoce
sti, kjer je omejitev hitrosti 
110 km/h, pa so policisti iz
merili hitrost 189 km/h.

Čez sedemdeset prehitrih 
voznikov »padlo« v radar

Na Gorenjskem je bila večina prekoračitev hitrosti 
ugotovljena na avtocestah, v Sloveniji pa v naseljih. 
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Mojca Kumerdej o romanu, 
za katerega je prejela nagrado 
Prešernovega sklada ... Stran 20

Zanimivosti
Žan Rant Roos je manualni 
terapevt, ki mu zaupa tudi 
nogometaš Jan Oblak. Stran 21

MultiKulti
Irina Pashagich, Rusinja, ki že 
dvajset let živi na Jesenicah ... 
Stran 22

Mateja Rant

Gojzarji, ki so jih leta 1947 
začeli izdelovati v Žireh, so 
bili okorni, trdi in robustni. 
Pri njihovi izdelavi so upo-
rabljali vijake in kovinske 
sponke. »Gojzarji so bili pri-
marna in dolga leta edina 
dejavnost Alpine. Pred se-
demdesetimi leti smo jih za-
čeli izdelovati kot delavsko 
obutev in prav s temi čevlji 
je Alpina rasla in se razvi-
jala,« je spomnil direktor 
športnega programa v Alpi-
ni Boštjan Lukančič in do-
dal, da so vse od takrat goj-
zarji ostali eden od progra-
mov v Alpini.

Ta čas v Alpini na podro-
čju pohodniške obutve in 
obutve za prosti čas prodajo 
več kot dvesto tisoč parov na 
leto, kar je štirideset odstot-
kov več kot pred petimi leti. 
V prihodnjih dveh do treh le-
tih je njihov cilj prodati 250 
tisoč parov obutve na leto in 
svojo prisotnost iz tridesetih 
razširiti na petdeset držav. 
»Športne aktivnosti v naravi 
so v zadnjem času tako raz-
širjene, da so možnosti pro-
daje skoraj neizmerne. 85 
odstotkov obutve prodamo 
pod svojo blagovno znam-
ko Alpina, od tega 40 odstot-
kov na slovenskem trgu,« je 
razložil Lukančič in pribil, 
da gojzar je in bo tudi v pri-
hodnje ostal doma v Žireh. 

Včasih so po njegovih bese-
dah delali po dvesto parov 
gojzarjev na dan, zdaj tudi 
po 1200 parov, čeprav je v 
njihovo izdelavo vključenih 
pol manj ljudi kot nekoč. Do 
sedemdesetih, osemdesetih 
let prejšnjega stoletja je bil 
razvoj gojzarja razmeroma 
počasen, brez velikih novo-
sti, potem pa se je začel ve-
lik napredek predvsem pri 
materialih. Usnje so nado-
mestili s sintetičnimi ma-
teriali, ki so mehkejši in 
udobnejši, posebne mem-
brane pa omogočajo, da so 
čevlji zračni, a ne prepušča-
jo vode. »A če bi primerjali 

model gojzarjev izpred tri-
desetih let in najnovejši mo-
del, bi na prvi pogled težko 
rekli, da nista enaka. Še ved-
no namreč v prvi vrsti gojzar 
služi temu, da daje zaščito 
in oporo nogi. Precej razli-
ke pa je v teži, saj je starejši 
model kar za šeststo gramov 
težji od najnovejšega,« je 
poudaril Lukančič. Prav teža 
jim tudi v prihodnje pred-
stavlja največji izziv, je priz-
nal. Zato je razvoj usmer-
jen predvsem v lahko poho-
dno obutev. »Današnji tren-
di obenem narekujejo, da 
čevlji ne smejo izgledati kot 
gojzarji, ampak greš z njimi 

lahko v hribe, potem pa še v 
mesto na kavo.«  

Alpininim gojzarjem že 
več kot štirideset let osta-
ja zvest tudi eden najbolj 
znanih slovenskih alpini-
stov Viki Grošelj. »Če preti-
ravam, sem se rodil z Alpi-
ninimi čevlji na nogah,« se 
pošali. Kot pravi, si brez teh 
čevljev včasih niti ni bilo mo-
goče zamišljati gorništva. V 
šestdesetih in sedemdese-
tih letih prejšnjega stoletja 
so Alpinine čevlje uporab-
ljali tako planinci kot alpi-
nisti. »Vse smo počeli v is-
tih čevljih – plezali, hodili in 
celo smučali,« se spominja 

Grošelj. V njih so opravili 
številne vzpone tako v slo-
venskih gorah kot tudi Dolo-
mitih in Centralnih Alpah z 
Mont Blancom na čelu. Al-
pina ga je podpirala tudi, ko 
je dobil priložnost prvič vi-
deti Himalajo v živo, saj je 
postal najmlajši član jugo-
slovanske odprave na Ma-
kalu. »Sodelovanje z Alpino 
smo še nadgradili ob odpra-
vi na Mont Everest, saj goj-
zarji, ki so jih izdelovali do 
takrat, niso bili narejeni za 
tiste višine in ekstremen 
mraz.« Leta 1979 so tako po-
sebej za člane jugoslovanske 
odprave na Mont Everest po 
meri izdelali vrhunske dvoj-
ne čevlje. To se je ponovi-
lo še dve leti kasneje, ko so 
jim za odpravo v južno steno 
8500 metrov visokega Lotse-
ja prav tako naredili čevlje po 
meri. »Takrat smo se vrnili 
z manjšimi ozeblinami na 
prstih rok, a brez ozeblin na 
nogah prav zaradi Alpininih 
vrhunskih čevljev.« Alpina 
kasneje ni sledila razvoju 
plastičnega čevlja za visoko 
Himalajo, a Alpinini izdelki 
jih v obliki športnih copat in 
lahkih pohodnih čevljev še 
naprej redno spremljajo na 
odpravah. V njih je Viki Gro-
šelj preplezal tudi vse najviš-
je vrhove posameznih celin.

Žirovski gojzarji so že ves 
čas del še enega njegovega 
življenjskega projekta, pre-
čenja Nepala. Leta 2014 se 
je namreč odločil, da bi vse 
svoje odprave in potovanja 
po Nepalu povezal v smisel-
no celoto. »Tako je nastal moj 
načrt prehoditi in preplezati 
nepalsko Himalajo od vzho-
da do zahoda in od juga do 
severa.« Najzahtevnejše dele 
tega prečenja je že opravil; na 
severu ga je končal na vrhu 
8481 metrov visokega Maka-
luja, ki meji na Tibet oziroma 
Kitajsko. Med potjo od zaho-
da proti vzhodu se mu je us-
pelo povzpeti na osemtiso-
čake Manaslu, Čo Oju, Eve-
rest in Lotse ter doseči naj-
bolj vzhodno točko Nepala 
na vrhu 8586 metrov viso-
ke Kangčendzenge na meji 
z Indijo. Dobrih šeststo kilo-
metrov zračne črte je že us-
pel prehoditi, manjka mu 
še zadnjih tristo kilometrov 
– v primerjavi z doslej opra-
vljenimi – ne zelo zahtevnih 
poti. Računa, da bo to opra-
vil v prihodnjih treh do štirih 
obiskih Nepala. Prečenje Ne-
pala pa je povezal tudi s hu-
manitarno akcijo pomoči ne-
palskim prebivalcem po ka-
tastrofalnem potresu, ki je 
aprila 2015 prizadel Nepal in 
mu je bil priča tudi sam.

Gojzar je in bo 
ostal doma v Žireh
Prvi čevelj, ki so ga pred sedemdesetimi leti izdelali v žirovski tovarni Alpina, je bil gojzar, ki pa sprva ni 
bil zamišljen kot pohodni čevelj, ampak je bil namenjen predvsem delavcem. Ocenjujejo, da so v vseh 
teh letih izdelali okoli 3,5 milijona parov gojzarjev.

Alpininim gojzarjem že več kot štirideset let ostaja zvest tudi eden najbolj znanih 
slovenskih alpinistov Viki Grošelj. / Foto: Tina Dokl

Na prvi pogled sta model gojzarjev izpred tridesetih let in 
najnovejši model povsem enaka, a je novejši kar za šeststo 
gramov lažji. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Večina določb še ni 
v uporabi

Čeprav je minulo sobo-
to začel veljati novi družin-
ski zakonik, s katerim že-
lijo zagotoviti učinkovitej-
še varstvo otrokovih koris-
ti, pa bodo večino njego-
vih določb začeli uporablja-
ti šele čez dve leti. Med nji-
mi je tudi prenos pristoj-
nosti za odločanje o ukre-
pih za varstvo koristi otroka 
s centrov za socialno delo 
na okrožna sodišča, ki bodo 
tako po novem odločala o za-
časnih odredbah in ukrepih 
trajnejšega značaja, o rejni-
štvu in skrbništvu. Zakonik 
ob tem uvaja načelo najmi-
lejšega ukrepa, kar pome-
ni, da bo treba pri odloča-
nju o ukrepih za varstvo ko-
risti otroka uporabiti ukrep, 
ki bo otroka zaščitil in hkra-
ti čim manj posegel v pra-
vice staršev. Odvzem otro-
ka staršem je predviden kot 
skrajen ukrep, so pojasni-
li na ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Že s pri-
hodnjim letom pa se zač-
no uporabljati določbe s 
področja sklenitve zakon-
ske zveze in ponovitve slo-
vesnosti ob jubilejnih po-
rokah. Med drugim bo od 
prihodnjega leta naprej za-
konsko zvezo možno skle-
niti brez prič. Med določba-
mi, ki se že uporabljajo, pa 
je tudi tista o vnaprej izra-
ženi volji staršev, kdo naj v 

primeru njune smrti ali traj-
nejše nezmožnosti skrbi za 
njihovega otroka. Sodišče 
bo upoštevalo voljo staršev, 
če le ne bo v nasprotju s ko-
ristjo otrok, veljavnost tako 
izražene volje pa bo preso-
jalo enako kot veljavnost 
oporoke. Starševska skrb, 
ki nadomešča izraz roditelj-
ska pravica, bo lahko v pri-
meru, če otrok ostane brez 
staršev, dodeljena tudi sta-
rim staršem ali drugim ož-
jim sorodnikom.

Agrokor ne izčrpava 
Mercatorja 

Slovenska politika in 
vodstvo Mercatorja sta se 
tudi minuli teden ukvarjala 
z razmerami v največji slo-
venski trgovski družbi ozi-
roma negativnimi posledi-
cami, ki bi jih lahko Merca-
tor utrpel zaradi velikih fi-
nančnih težav njegovega la-
stnika, hrvaškega koncerna 
Agrokor. Največ je bojazni 
pred morebitnim izčrpava-
njem, kar pa se vsaj do zdaj 
še ni zgodilo, so pred dne-
vi zatrdili Mercatorjevi nad-
zorniki, ki niso odkrili no-
benih nepravilnosti. Nad-
zorniki so obenem naročili 
upravi, naj nemudoma pre-
uči vse možnosti, da se čim 
prej izvede poravnava med-
sebojnih terjatev in obve-
znosti med družbami sku-
pine Mercator in družbami 
skupine Agrokor, ki niso 
del skupine Mercator. V ta 
namen bo državni zbor še 
na aprilski seji po nujnem 

postopku obravnaval pred-
log zakona o pogojih ime-
novanja izrednega člana 
uprave v družbah sistem-
skega pomena oz. za zašči-
to Mercatorja. Pred tednom 
dni so se sestali tudi slo-
venski dobavitelji Agrokor-
ju in sporočili, da jim hrva-
ški koncern (predvsem nje-
gov Konzum) dolguje prek 
40 milijonov evrov. Ob tem 
se bojijo, da bodo imeli hr-
vaški dobavitelji pri reše-
vanju Agrokorja prednost 
pred drugimi. Mercator je 
medtem za teden dni pre-
ložil objavo poročila o po-
slovanju matične družbe in 
skupine v letu 2016. 

Nova tožba zoper Janšo

Specializirano državno 
tožilstvo naj bi na sodišče 
vložilo tožbo zoper predse-
dnika SDS Janeza Janšo, s 
katero zahteva odvzem pre-
moženja nezakonitega iz-
vora, so ta teden poročali ne-
kateri mediji. Po neuradnih 
podatkih naj bi šlo za sko-
raj 400 tisoč evrov. Vložitev 
tožbe je posledica finanč-
ne preiskave, v kateri je to-
žilstvo na podlagi pisne po-
bude, podatkov avstrijskega 
urada za preprečevanje pra-
nja denarja in poročila pro-
tikorupcijske komisije pre-
verjalo premoženje Janeza 
Janše in povezanih oseb – 
njegove žene Urške Bačov-
nik Janša, brata Rajka Jan-
še in sestrične Janševe žene 
Nataše Pajenk, ki je kot 
bančnica skrbela za bančne 

posle družine Janša. Tožbo 
so vložili le zoper Janšo, pri 
katerem naj bi odkrili raz-
hajanje v premoženju v vi-
šini 395.388 evrov.

Diplomatska nota zaradi 
školjčišča

S Hrvaško smo se v zad-
njem tednu ukvarjali tudi 
zaradi širitve njihovega 
školjčišča sredi Piranske-
ga zaliva, zaradi katerega je 
zunanje ministrstvo v Za-
greb poslalo diplomatsko 
noto. Hrvati sicer trdijo, da 
je niso prejeli, in so pouda-
rili, da so vse izdane konce-
sije za školjčišča v skladu z 
njihovo in mednarodno za-
konodajo. Po besedah zu-
nanjega ministra Karla Er-
javca je postavitev doda-
tnih školjčišč »nepotreb-
no vznemirjenje« in dogo-
dek, ki kaže, da je treba reši-
ti vprašanje meje med Slo-
venijo in Hrvaško. 

Petnajstletniki zadovoljni 
z življenjem

Pred dnevi objavljeni re-
zultati o blagostanju učen-
cev iz mednarodne raziska-
ve PISA kažejo, da je večina 
slovenskih 15-letnikov zado-
voljna s svojim življenjem. 
Podobno kot učence drugih 
držav OECD jih je strah pred 
preverjanjem znanja in po-
ročajo o podobni meri med-
vrstniškega nasilja, na niž-
ji ravni pa sta občutek pri-
padnosti šoli in storilnostna 
motivacija.

Družinski zakonik že velja
Od sobote je v veljavi družinski zakonik, a njegove določbe bodo začeli uporabljati postopoma. 
Tožilstvo menda Janezu Janši očita nezakonito pridobljeno premoženje.

V soboto je začel veljati družinski zakonik, a se večina 
njegovih določb še ne uporablja. / Foto: Tina Dokl

Tožilstvo naj bi pri Janezu Janši odkrilo za 400 tisoč evrov 
premoženja nezakonitega izvora. / Foto: arhiv GG

Nadzorni svet Mercatorja ni ugotovil, da bi Agrokor 
kakorkoli izčrpaval trgovsko družbo. / Foto: Tina Dokl

Zaprtje ceste čez naš naj-
višji gorski preval Vršič je v 
zadnjem času burilo duhove 
na Gorenjskem. Že na prvi 
pogled je bilo namreč jasno, 
da bi v poletnih mesecih, ko 
je turistična sezona na višku, 
to domačinom prineslo veli-
ko gospodarsko škodo. No, 
to pristojnih institucij ni 
motilo do te mere, da bi pri 
pripravi prenove razmišljali, 
kako se temu izogniti, pred-
vsem pa, da bi se posvetova-
li z lokalno skupnostjo. Ta 
je za predvideno zaprtje iz-
vedela šele dober teden pred 
predvidenim začetkom del, 
zato ni čudno, da je zagnala 
vik in krik. Ker se očitno bli-
žajo volitve, si vlada ni mog-
la dopustiti slabe reklame, in 
je – tako kot je v njeni nava-
di – reaktivno začela reševati 

problem. Nezadovoljni do-
mačini so z grenkim prio-
kusom sprejeli kompromis, 
ki omogoča tako predvideno 
prenovo ceste kot tudi nekaj 
zaslužka na račun poletne 
turistične sezone. Razvoj in 
prihodnost turizma sta odvi-
sna od številnih dejavnikov, 
analize pa kažejo, da velika 
cokla razvoja še naprej osta-
jajo težave s turistično infra-
strukturo in sodelovanje z 
lokalno skupnostjo. Zato bo 
treba na tem področju pre-
vetriti zadeve.

Kaj takega se ni zgodilo 
prvič. V medijih je mogoče 
zaslediti številne zgodbe, v 
katerih se lokalna skupnost 
pritožuje, da je o predvide-
nih načrtih oblasti nihče ni 
nič vprašal. To je bilo v zad-
njem času mogoče zaslediti 

predvsem na primerih na-
stanitve migrantov, kjer se 
je v končni fazi večina jav-
ne komunikacije izvedla na 
problem za in proti. Vlada 
naj bi želela migrante ne-
kam namestiti, ljudje naj 
bi bili proti. Pozoren opazo-
valec je med poročili lahko 
zasledil tudi številne glaso-
ve, ki so govorili o tem, da 
niso povsem proti namesti-
tvi, vendar pa bi to naredi-
li drugače oziroma bi si že-
leli, da bi vlada prisluhnila 
tudi njim. Tako je mogoče s 
spoštovanjem in upošteva-
njem ljudi streti tudi najtrši 
oreh, kar pa ni značilnost te 
vlade. Ob tem je pomembna 
transparentna predstavitev 
zmožnosti, ki jih ima naša 
država za tovrstno dejav-
nost, tako nasproti lokalnih 

skupnosti kot tudi evrop-
skih institucij.

Pomanjkanje komunikaci-
je in pokroviteljski odnos do 
državljanov sta ena od ključ-
nih problemov te vlade. In to 
v času, ko je na voljo toliko ko-
munikacijskih sredstev. Ko-
liko je komunikacije z ljudmi 
v primeru predvidene zdra-
vstvene reforme? Je ljudem 
natančno predstavljeno, na 
kakšen način, s konkretni-
mi primeri (o čemer je veli-
ko v zadnjem času pisal dr. 
Alojz Ihan), se bodo zdra-
vstvene storitve spremeni-
le na bolje. Prav tako zlogla-
sni drugi tir, ena največjih 
infrastrukturnih investicij, 
ki bo bremenila številne ge-
neracije. Kdaj bo javnost ob-
veščena ne samo o alternati-
vah, temveč o konkretni ceni 

investicije? Vse to so prime-
ri, ki jasno kažejo, da je ob-
last izgubila stik z ljudmi (oh-
ranja pa stik z lobisti). Vla-
da sprejema zakone po nuj-
nem postopku (drugi tir, lex 
Mercator) brez upošteva-
nja mnenj lokalnega okolja. 
Zato se morajo ljudje prebu-
diti sami, kot so to zahtevali 
in so si izborili domačini gle-
de Vršiča.

Že Valvasor v Slavi vojvodi-
ne Kranjske ugotavlja, da za 
Gorenjsko velja, tako kot za 
celotno Slovenijo, da je sla-
bo prevetrena z velikim de-
ležem brezvetrja. Glede na 
nakopičene probleme (zdra-
vstvo, DUTB, SDH ...) je čas, 
da bi v Sloveniji zapihal nov 
veter, tudi lokalno obarvan 
karavanški fen, ki bo pre-
vetril dolino šentflorjansko.

Od Vršiča do drugega tira
Dr. Bojan Dobovšek,  
vodja skupine nepovezanih poslancev

moj pogled
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Slovenci v zamejstvu (556)

Zbornik, potopis in besednjak
Literarna ustvarjalnost 

Slovencev na Koroškem je 
neverjetna. Na posamičnih 
in skupnih predstavitvah so 
bile dane v javno uporabo 
knjige najrazličnejših zvrsti. 
Na Koroških kulturnih dne-
vih v Ljubljani v začetku apri-
la je bila predstavljena bro-
šura Slovenščina v družbe-
nih omrežjih, ki sta jo izdala 
Krščanska kulturna zveza in 
koroška iniciativa Slovenšči-
na v družini. Krščanska kul-
turna zveza je pod uredniško 
taktirko Martina Kuchlinga 
izdala zbornik, v katerem je 
opisano delovanje zveze in 
vanjo včlanjenih društev v 
zadnjih treh letih. Irena Mar-
kovič je napisala znanstveno 
monografijo o Slovencu Ire-
neju Frideriku Baragi, mi-
sijonarju in škofu med se-
vernoameriškimi Indijan-
ci plemen Ottawa in Očipve 
ter belimi priseljenci na 

območju sedanjih zveznih 
držav Michigan, Minneso-
ta in Wisconsin. Nekaj po-
sebnega je živi narečni be-
sednjak slovenskega govora 
v Zgornjem Rožu od Huma 
pri Rožeku do Mute pri Sve-
čah. Slovarčku je seme za-
sejal pater Bertrand Kotnik 
(1913–2009), neutrudni raz-
iskovalec in zbiralec hišnih 
imen na južnem Koroškem, 
seme pa je gojil in sam obo-
gatil njegov nečak Franc 
Kattnig, dolgoletni knjižni 

urednik pri Mohorjevi založ-
bi v Celovcu. Z velikim nav-
dušenjem je bil poslan med 
ljudi knjižni vodnik Popot-
nik po Zilji, ki ne predstavlja 
le naravnega bogastva tega 
najbolj zahodnega dela Ko-
roške, ampak pripoveduje o 
znanih Ziljanih, ziljskih še-
gah, navadah in noši, ki jo je 
v 19. stoletju spoznala Evro-
pa, kajžah, cerkvah in zna-
menjih, slovitih ziljskih ko-
njih norikih. Popotnik sta 
napisali zgodovinarki in 

etnografki Korošica Uši Se-
reinig in Ljubljančanka Po-
lona Sketelj. Ti dve zavzeti 
raziskovalki koroške zgodo-
vine in sedanjosti sta uredili 
tudi najnovejši katalog Etno-
loške zbirke Kostanje/Koe-
stenberg – kraj spomina in 
učenja. V Kostanjah nad se-
verno obalo Vrbskega jeze-
ra so oktobra leta 2002 odpr-
li Etnološki muzej, ki priča o 
sobivanju in skupni kultur-
ni dediščini dveh narodov na 
Koroškem. Muzej v Kosta-
njah, kjer se je slovensko 

društveno delovanje začelo 
leta 1903, leta 1973 pa ga je 
oživil domačin Janez Lesjak, 
je spomin na velikega koro-
škega slovenskega ljudske-
ga dramatika, pesnika in bu-
kovnika (bukovnik je izraz 
za literarno delujočega ne-
šolanega človeka – op. J. K.) 
Andreja Šusterja - Drabo-
snjaka (1768–1825), ki je bil 
rojen v Drabosinjah (Drabo-
senig) pri Kostanjah. Katalog 
so predstavili v sredo v Slo-
venskem etnografskem mu-
zeju v Ljubljani.

Polona Sketelj (levo) in Uši Sereinig, avtorici knjige o Ziljski 
dolini in kataloga etnološke zbirke Kostanje

Koncert Koroška pesem preko meja v sredo, 12. aprila, 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 
je bila poslastica za ljubitelje petja. Za to so poskrbeli 
Kvintet bratov Smrtnik, Slovenski oktet in mešani 
pevski zbor Danica iz Šentprimoža pod vodstvom 
Stanka Polzerja. Na koncertu sta prvič skupaj zapela 
Slovenski oktet in Kvintet bratov Smrtnik, na koncu pa 
vsi nastopajoči skupaj himno Slovencev na Koroškem 
Rož, Podjuna, Zila.

Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Kamor ne morete

Prvi: Severni Sentinel, otok 
v Indijskem oceanu. Na tem 
otoku, ki leži v Bengalskem 
zalivu med Indijo in Tajsko, 
živi eno redkih plemen, ki 
praktično še ni imelo stika s 
sodobnim svetom. Ne le to, 
domorodci srečanje z zuna-
njimi obiskovalci vztrajno 
zavračajo; pred štirimi dese-
tletji je novinar revije Natio-
nal Geographic to izvedel iz 
prve roke, ko si je iz stegna 
vlekel njihovo puščico. In-
dijske oblasti so leta 1991 si-
cer uspešno vzpostavile pri-
jateljski stik z otočani, a leta 
1996 prekinile vsakršno ko-
munikacijo z njimi, saj ti že-
lijo živeti v miru in obdržati 
svoje stare običaje. Otoka da-
nes ne sme obiskati nihče, 
najsi bo to papež ali Donald 
Trump. / Drugi: Območje 51, 
ZDA. Area 51 je vojaška baza 
letalskih sil ZDA sredi puš-
čave v zvezni državi Neva-
da. Kaj se dogaja tam, ne ve 
nihče, saj je vstop strogo pre-
povedan, morebitnim krši-
teljem ali pustolovcem, ki 
tja zatavajo nevede, pa grozi 
opozorilo, da na vsiljivce stre-
ljajo. Zračni prostor nad ob-
močjem je zaprt, letalske po-
vezave potekajo mimo njega. 
Ker se ne ve, kaj se tam dogaja 
in kdo tja sploh sme, je okrog 

tega območja nastalo več te-
orij zarot. Najbolj znana je 
ta, da Američani tam skri-
vajo vesoljce oziroma njiho-
vo tehnologijo, ki so jih našli 
oziroma so jo pridobili po do-
mnevnem strmoglavljenju 
neznanega letečega predme-
ta v kraju Roswell leta 1947. 
Najverjetneje pa gre za kraj, 
kjer ameriška vojska preizku-
ša nove vrste letal. Ameriška 
obveščevalna agencija CIA 
je pred časom razkrila, da je 
vojska ZDA to tukaj že poče-
la. Med drugim so preizku-
šali vojaška letala F-117, Loc-
kheed U-2 in Lockheed D-21. 
/ Tretje: Kapela s skrinjo za-
veze, Aksum, Etiopija. V kra-
ju Aksum v Etiopiji, eni naj-
revnejših držav na svetu, je 
kapela, v kateri je, tako trdijo 
lokalni verniki, prav tista skri-
nja zaveze, v katero je Mojzes 
spravil tabli z desetimi zapo-
vedmi, ki ju je dobil na gori 
Sinaj. Vstop v kapelo ni dovo-
ljen nikomur, vanjo ne sme 
niti predsednik Etiopije. Ka-
pelo ves čas varuje en me-
nih, zapustiti je ne sme niko-
li. / Četrto: Votline Lascaux, 
Francija. V teh votlinah, ki jih 
je pred več kot 70 leti odkril 
francoski deček, so razisko-
valci našli več stenskih posli-
kav paleolitskih praljudi, sta-
re so skoraj 20 tisoč let. Vot-
line so francoske oblasti od-
prle za obiskovalce, a so to 
brž obžalovale, saj sta vanje 

skupaj z ljudmi začela pro-
dirati tudi ogljikov dioksid 
in vlaga in uničevala poslika-
ve. Votline so za javnost zapr-
li leta 1963, a škoda je že bila 
narejena, na stenah so se za-
čele nabirati glivice in plesen. 
Danes sme v votline vsak te-
den za največ 20 minut samo 
en človek – restavrator, ki po-
skuša poslikave povrniti v 
prvotno stanje. Za turiste so 
Francozi zgradili repliko vot-
lin. / Peto: Semenska banka, 
Svalbard, Norveška. Na nor-
veškem otočju Svalbard, ki je 
najsevernejše kopno, kamor 
še vozijo letala, je v živo ska-
lo in večni led (permafrost) 
izdolben betonski bunker, v 
katerem je najpomembnejša 
zbirka rastlinskih semen na 
svetu. Semena so tam zape-
čatena za vsak primer, če bi 
jih človeštvo potrebovalo za-
radi morebitne naravne ali 
umetno ustvarjene katastro-
fe, ki bi povzročila izumira-
nje rastlinskih vrst. Na pri-
mer: globalni jedrski spo-
pad, trk asteroida v Zem-
ljo, izbruh supervulkana ... 
V bunkerju, kjer je tempera-
tura vselej minus 18 stopinj 
Celzija, lahko semena preži-
vijo več sto, nekatera tudi več 
tisoč let. Bunker odprejo ne-
kajkrat na leto, ko tja dostavi-
jo nova semena. Vstop v bun-
ker, ki ga ob vsakem odprtju 
varujejo oboroženi stražarji, 
je omogočen le izbrancem. 

(Vir: Matic Tomšič, siol.net) 
– Vas je zamikalo, da bi ka-
terega od teh krajev obiska-
li? Tudi če bi radi, ne morete. 
Preprosto ni mogoče.

Potrpljenja je konec

»Ljudje Severne Koreje, 
vojska Severne Koreje, naj 
ne dvomijo o odločenosti 
ZDA, da bodo stale ob strani 
svojim zaveznicam. Zavez-
ništvo med Južno Korejo in 
ZDA je jekleno.« S temi be-
sedami je ameriški podpred-
sednik Mike Pence ob obisku 
demilitariziranega območja 
med Severno in Južno Kore-
jo opozoril Pjongjang, da »je 
obdobja strateškega potrplje-
nja konec«. ZDA so svoje po-
vedale, zdaj je na potezi Kitaj-
ska, severnokorejski diktator 
že vsem preseda …

Živela v treh stoletjih

V mestecu Verbania, ne-
daleč od italijansko-švicarske 
meje, je 15. aprila umrla Itali-
janka Emma Morano (1899–
2017). Stara je bila 117 let, ži-
vela je v treh stoletjih, preži-
vela več kot 90 italijanskih 
vlad. Leta 1938 se je po smrti 
sedem mesecev starega edin-
ca ločila od nasilnega moža, 
potem se ni več poročila. »Ni-
sem želela, da bi me kdorkoli 
nadzoroval.« Vsak dan je za-
užila dve surovi jajci …

Prepovedani kraji
Na svetu je kar nekaj krajev, do katerih nimajo dostopa niti kronane glave, kaj šele navadni smrtniki. Razlogi 
za zaporo so največkrat vojaški, včasih tudi finančni, ekološki, verski … Pokukajmo v petero od njih.

Tak je vhod v svetovno semensko banko (Global Seed 
Vault) na norveškem arktičnem otoku Svalbard. Noter ne 
morete. / Foto: Wikipedija

Takole je Mike Pence (1959) prisegel kot 48. podpredsednik 
ZDA, 20. 1. 2017. Pred tem je bil guverner Indiane. 

Umrla je Emma Morano (1899–2017), na slikah je v letih 
1930 in 2016. Recept: dve surovi jajci na dan in kljubovanje 
nadzorovanju. / Foto: Wikipedija
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Igor Kavčič

Prostor, v katerem piše, je 
svetel in ponuja lep razgled. 
»Od tam, kjer delam, že-
lim imeti pogled ven. Zapr-
ti in temni prostori me fru-
strirajo. Vedno moram ime-
ti nekakšen izhod v zuna-
nji svet,« je ob priložnosti o 
tem, kako je videti njen de-
lovni kabinet, povedala Blej-
ka Mojca Kumerdej, ena le-
tošnjih šestih dobitnikov 
nagrade Prešernovega skla-
da, ki jo vsako leto ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku podeljujejo za izjemne 
umetniške dosežke zadnjih 
dveh let. Po romanesknem 
prvencu Krst pod Triglavom 
(2001) in dveh zbirkah krat-
kih zgodb Fragma (2003) in 
Temna snov (2011) je pred 
dobrim letom izšel njen dru-
gi roman Kronosova žetev. 

Roman, ki je že takoj po iz-
idu v kritiških krogih prejel 
številne pohvale in je bil že 
pred meseci ponatisnjen, se 
dogaja v izteku 16. in v prvih 
letih 17. stoletja. »V času, 
ko so bila upanja in zle slu-
tnje, podprte s turškimi vpa-
di, kugo, vraževerjem in za v 
osnovi poganski in vulgarno 
krščanski srednjeveški um 
nepojmljivimi katastrofami, 
množicam vsakdanja hra-
na. Ob tem gre za čas, ko so 
v habsburških deželah in šir-
še potekali boji za interpre-
tacijo verske svobode. Kljub 
pravilu kogar zemlja, tega 
vera so ti pritiski dobili vrh 
v protireformacijskem giba-
nju z zažiganjem knjig in iz-
gonu onih, ki niso poklekni-
li pred represijo,« je v obra-
zložitvi k nagradi Prešerno-
vega sklada zapisal Matej 
Bogataj. In še: »Kumerde-
jeva piše o preteklosti, da bi 
pokazala na današnje stanje 
in poiskala pravzroke zanj, 
to je na naš hlapčevski od-
nos in upogljivost.« 

Čas novih paradigem 
in reformacije

Je pisateljica s to presti-
žno nagrado bolj priljublje-
na, bolj bogata, bolj srečna, 
je uvodno vprašanje zasta-
vila izpraševalka Jedrt Jež 
Furlan. »Deset let sem ime-
la samo nagrado kristal vile-
nica za kratko zgodbo Pod 
gladino iz zbirke Fragma, 
potem pa se je kar naenkrat 
zgodilo; najprej Kočiće-
vo pero septembra lani za 
srbski prevod knjige Tem-
na snov, sledila je nagrada 
na Borštnikovem srečanju 
za dramaturško obdelavo 

tekstovne predloge uprizori-
tve Projektator, ki si jo delim 
z Lotosom Vincencem Špa-
rovcem in Draganom Živa-
dinovom, nakar je prišla še 
nagrada Prešernovega skla-
da za Kronosovo žetev. Sem 
samozaposlena v kulturi s 
statusom pisateljice, zato 
me vsaka finančna injekci-
ja srednjeročno pomirja, da 
v miru lahko delam naprej. 
Ob tem sem že na začetku je-
seni doživela precejšnjo me-
dijsko pozornost in sem se 
šele 9. februarja spet vrnila 
v 'civil',« razmišlja Kumer-
dejeva, ki je nagrade seveda 
zelo vesela, ker gre za kon-
senz zelo široke umetniške 
in kulturne srenje. »Vesela 
sem velike odmevnosti, še 
zlasti ker gre za zelo kom-
pleksen roman in ne zgolj 
za običajno linearno zgod-
bo. Sicer pa je Kronosova že-
tev v ustvarjalnem smislu 
moja preteklost, v zadnjem 
času so me v zvezi z roma-
nom zanimale zgolj njego-
ve predstavitve. Trenutno se 
skupaj z založbo Beletrina, 
kjer je roman izšel, pogovar-
jamo o prvih treh prevodih, 
v angleščino bo roman pre-
vedla Rawley Grau, v srbšči-
no pa Ana Ristović, ki je pre-
vedla že mojo Temno snov. 
Dogovarjamo se tudi z nem-
ško založbo.«

Odzivi na roman so tudi 
sicer dobri, čeprav se avtori-
ca, kot pravi, ne ukvarja ve-
liko z njimi. »Ne uporab-
ljam spletnih omrežij, saj 
ob pisateljevanju pišem tudi 

publicistiko in za to resnič-
no potrebujem mir. Sicer 
pa vsako leto obiščem festi-
val Ars Electronica v avstrij-
skem Linzu, tako da sem ob-
veščena o vseh posledicah 
raznih omrežij, zato svojo 
zasebnost ohranjam zase in 
mi ni treba biti informirana, 
kaj počnejo drugi. Taki po-
govori so priložnost za sre-
čanje z bralci,« ugotavlja 
pisateljica, ki v duhovitem 
tonu poudari, da ima roman 
zelo ekumenski učinek, saj 
se nanj pozitivno odzivajo 
tako deklarirani ateisti kot 
luterani, marksisti in drugi. 

Torej združuje ljudi? »To 
sicer ni bil moj namen, ko 
sem pisala roman. Res pa je, 
da tudi še nisem imela pri-
ložnosti govoriti s tršo lini-
jo rimskokatoliške cerkve, 
a sem dobila pozitivne od-
zive s strani katolikov, ki so 
bolj odprti glede tega. Prav-
zaprav se v romanu ne opre-
deljujem pro et contra glede 
koncepta Boga, ampak me 
zanima predvsem etično-
filozofski odnos do sveta.« 
Prek obdobja, ki ga obravna-
va v romanu, piše tudi o so-
dobnosti, o nekih drugih ča-
sih, ki se ne navezujejo le na 
16. ali 21. stoletje. Zakaj je za 
časovni okvir zgodbe vzela 
prav prelom iz 16. v 17. stole-
tje? »Takrat se pojavijo nove 
paradigme v znanosti, me-
dicini, razbohoti se umet-
nost, kar je doživelo zelo 
močan odpor v cerkvi. To 
je obdobje protestantizma, 
ki je imelo tudi na območju 

današnje Slovenije zelo po-
memben vpliv, saj so v tem 
času Primož Trubar in nje-
gov krog poskrbeli za prve 
knjige v slovenskem jeziku. 
V nadaljevanju je konec 16. 
stoletja luteranstvo dožive-
lo močan protiudarec v pro-
tireformaciji. Sicer je kaza-
lo zelo dobro, a se je obrnilo 
drugače, o čemer lahko bolj 
utemeljene odgovore ponu-
dijo zgodovinarji.«

V filozofiji doma, 
zgodovina za izziv

Pisateljica se ob pisanju ro-
mana ni posebej posvetovala 
z zgodovinarji in strokovnja-
ki za to obdobje, je pa prebra-
la in predelala ogromno gra-
diva, povezanega s tem ob-
dobjem, kar si vsekakor šteje 
za precejšen podvig. »Vpra-
šala pa sem za nasvet najve-
čjega poznavalca judovstva 
pri nas Klemena Jelinčiča, s 
katerim se že dolgo poznava. 
V 16. stoletju je cesar Maksi-
milijan prepovedal naselje-
vanje judov na področju da-
našnje Slovenije, zato sem 
sama jude v zgodbo vpelja-
la kot tržaške trgovce. Potr-
dil je, da so tisti čas judje to v 
resnici tudi bili. Takrat se je 
menda mnogo judov iz Ma-
ribora preselilo v Trst,« po-
jasnjuje Mojca Kumerdej, ki 
ji je bila zgodovina še pose-
ben izziv, medtem ko je v fi-
lozofskem smislu v tem ob-
dobju mnogo bolj doma. Pri 
tem se ni zadovoljila zgolj z 
nizanjem in povezovanjem 
podatkov, ampak je morala 
zgraditi trdno strukturo z za-
pletom, da se je pri pisanju 
lahko sprostila kot pisatelji-
ca. Zadovoljna pa je bila z 
mnenjem enega prvih bral-
cev romana, še preden je ta 
izšel, zgodovinarja dr. Saša 
Jeršeta, sicer izrednega pro-
fesorja na Oddelku za zgo-
dovino Filozofske fakultete 
v Ljubljani, ki je v navduše-
nju Mojci dejal: »Tvoje 16. 
stoletje je moje 16. stoletje.«

V njenem pisanju o zgo-
dovinskem obdobju pa od-
meva tudi sodobnost. Smo 
se Slovenci že takrat delili? 
»Konec srednjega veka je 
prišlo do hitrih klimatskih 
sprememb. Če je bilo v sre-
dnjem veku še zelo toplo, je 
potem sledila hitra ohladi-
tev, kar je vplivalo na polje-
delske katastrofe, lakoto, po 
trgovskih poteh iz Azije je v 
Evropo prišla kuga, ki je po-
morila skoraj polovico tak-
rat že upehanega prebival-
stva. V takem ozračju je bilo 
priročno najti jude za krivce. 

Pojavila se je potreba po re-
formiranju cerkve od znot-
raj, saj duhovščina ni živela 
v skladu z načeli vere. Odvod 
tega je bil protestantizem, ki 
se je po Evropi razširil v raz-
ličnih oblikah in se pojavil 
tudi v naših krajih. Do takrat 
so že dvesto let te dežele ob-
legali Turki in so bile ščit ne 
le habsburškega, ampak tudi 
nemškega cesarstva. Prav 
nevarnost Turkov je služila 
kot pogajalsko sredstvo med 
habsburško oblastjo v Grad-
cu ter katoliki in deželnimi 
stanovi. Plemstvo, meščan-
stvo, del duhovščine so na-
mreč pravico verske izbire 
pogojevali z odobritvijo dav-
kov za obrambo pred Turki. 
Luterani, zlasti meščani in 
plemstvo so z vero širili slo-
vensko besedo. Stranski uči-
nek je bil torej tudi širjenje 
slovenščine.«

Kumerdejeva je spomni-
la tudi zanimivega naklju-
čja. Knjigo Kronosova žetev 
je prvič javno predstavlja-
la ob 20. obletnici Založ-
be Beletrina 20. maja lani. 
Na isti dan v maju so leta 
1595 inkvizitorji na Cvetlič-
nem trgu v Rimu na grmadi 
sežgali luteranskega predi-
kata Petra Kupljenika, ki je 
deloval v Radovljici, Lescah 
in Begunjah. Pet let kasne-
je so na istem trgu sežgali 
renesančnega misleca Gi-
ordana Bruna. »Kupljenik 
je na sojenju zahteval celo 
prevajalca v slovenski jezik. 
Fascinirajo me ljudje, ki so 
za pravo idejo pripravljeni 
tvegati, ki so se za to prip-
ravljeni prestaviti iz cone 
udobja. Le tako je namreč 
mogoče v družbi narediti 
neki preboj,« je prepričana 
pisateljica. 

Roman se konča 
na Bledu

Roman je nastajal prib-
ližno tri leta. »Sočasno sem 
pisala in študirala. Mora-
la sem temeljito predela-
ti zgodovinsko obdobje no-
vega veka, pa tudi kar se je 
dogajalo prej in potem. Koli-
kor je bilo delo zahtevno, pa 
lahko rečem, da sem v pisa-
nju izjemno uživala, saj sem 
se ob tem tudi veliko nauči-
la,« o pisanju razmišlja avto-
rica romana, »preden imam 
v mislih določen motiv ozi-
roma vsebino zgodbe, mo-
ram zaslišati ritem, lahko 
bi rekla ritem telesa. Dokler 
ga ne začutim, se mi zdi, da 
nekako ne morem vstopiti v 
vsebino in začeti pisati. Pri 
tem romanu sem začutila 

sinkopirani ritem, izraz se 
pojavi v prvem in zadnjem 
poglavju. V medicini izraz 
pomeni kratkotrajno omed-
levico, ko ti za sekundo, dve 
zmanjka zraka. To doživlja 
eden meni dragih likov v ro-
manu pisar Nikolaj Miklavž 
Paulin.« Kumerdejeva ni 
napisala zgodovinskega ro-
mana, nasprotno – gre za 
sodoben, mogoče tudi po-
litičen roman, v katerem se 
izpostavi pisateljica 21. sto-
letja. Če bi pisala pred sto 
leti, bi pisala drugače. Seve-
da je v romanu tudi nekaj za 
tisti čas emancipiranih žen-
skih likov, zanje pa je večino-
ma značilno, da vse po vrsti 
poganja strast do védenja, do 
znanja. 

Roman je pisan z dobršno 
mero ironije in je duhovit. V 
besedilu se vrstijo tudi bri-
ljantne pridige bodisi lute-
ranov bodisi katoliških dos-
tojanstvenikov. »Ali pišem 
skozi oči ženske, skozi mo-
ško perspektivo, pogled ot-
roka, živali, robota … to mi 
niti ne olajšuje niti ne ote-
žuje dela. Ko dovolj temelji-
to obdelam posamezni lik, 
imam občutek, da zgodba 
kar teče skozme. Kar nasta-
ne, je v enem kosu, v enem 
izlivu.«

Zaključek romana se zgo-
di na Bledu. »Konec je na-
merno zelo odprt in ljud-
je ga berejo na najmanj dva 
načina, tako da si vsak lahko 
izbere svojega. Sama se na-
gibam k pozitivnemu, opti-
mističnemu načinu, ker se 
mi zdi, da si ta lik, katerega 
zgodba se prav tako konča na 
Bledu, to zasluži. Spet dru-
gi mislijo, da se roman za-
ključi s predsmrtno blodnjo 
glavnega lika. Ampak v nje-
govi glavi je vendarle neka 
sreča.« 

In kaj je zdaj v središču pi-
sateljske pozornosti Mojce 
Kumerdej? »Moje zadnje pi-
sanje je bila kratka zgodba 
za zbornik, ki je izšel te dni 
v okviru Slovenskih dnevov 
knjige. K sodelovanju nas je 
bilo povabljenih več avtor-
jev in avtoric, tema pa je bila 
nadzor. Imam kar nekaj idej 
za kratko prozo, kar pa se tiče 
daljše oblike, sem vražever-
na, zato ne smem še nič po-
vedati. Verjamem v to, da če 
začneš govoriti o novi zgod-
bi, novem romanu, se nape-
tost in koncentracija, ki sta 
potrebna za pisanje, začne-
ta pršiti. Zgoditi pa se mora 
ravno nasprotno, ko dobim 
motiv, se mora ta vedno bolj 
gostiti, in ko dobim še for-
mo, potem začnem pisati.«

Pisati začnem, ko zaslišim ritem
Pred dobrim tednom je pisateljica, filozofinja in publicistka Mojca Kumerdej v pogovoru z novinarko in literarno kritičarko Jedrt Jež Furlan v Mestni knjižnici 
Kranj predstavila svoj roman Kronosova žetev, za katerega je letos prejela nagrado Prešernovega sklada. Roman je nastajal na Bledu, kjer se konča tudi 
zgodba v njem. Se res konča, ali jo vedno znova živimo, le da v drugačnem času na drugačen način?

Mojca Kumerdej bo z romanom Kronosova žetev zagotovo 
tudi ena najbolj resnih kandidatk za letošnjega kresnika. 
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Maja Bertoncelj

Žana Ranta Roosa smo 
obiskali v prostorih v Virma-
šah, kjer je »na mizi« imel že 
kar nekaj znanih slovenskih 
športnikov. 

Športnike zanimajo samo 
znanje in rezultati

V javnosti je najbolj znan 
po sodelovanju z rokometno 
reprezentanco. Začelo se je 
pred štirimi leti. »Odkri-
to povem, da v rokometu 
nisem poznal nikogar. Na 
podlagi referenc, znanj in 
izobrazbe sem napisal pro-
šnjo in jo poslal na roko-
metno zvezo. Nekaj mese-
cev ni bilo odgovora, potem 
pa so me povabili na razgo-
vor. Spoznal sem se s selek-
torjem in šel prvič z njimi 
na reprezentančne pripra-
ve. Tudi igralci imajo bese-
do pri tem, kdo dela z nji-
mi. Bili so zadovoljni in za-
čeli smo sodelovati. Del re-
prezentance sem bil na sve-
tovnem prvenstvu v Katarju, 
na evropskem prvenstvu na 

Poljskem, v kvalifikacijah za 
olimpijske igre, ki so bile na 
Švedskem, na olimpijskih 
igrah v Riu in sedaj še na sve-
tovnem prvenstvu v Franci-
ji,« je pojasnil 26-letni Žan 
Rant Roos, ki sicer priha-
ja iz Reteč v škofjeloški ob-
čini. Rokometni reprezen-
tanti se nanj v primeru težav 
obrnejo tudi, ko so v klubih. 
Pri njem je trenutno na tera-
pijah Vid Kavtičnik, ki okre-
va po operaciji sprednje križ-
ne vezi. Z rokometaši je le-
tos spisal veliko zgodbo, saj 
so na svetovnem prvenstvu 
osvojili bronasto medaljo. 
»Najlepši spomin je zago-
tovo ta medalja. Vse je lepo, 
kadar je takšen konec. So pa 
bila tudi prvenstva, ko se ni 
izteklo po željah – in prav 
takrat je za športnika najbolj 
pomembno, da mu ljudje, ki 
skrbijo zanj, stojijo ob stra-
ni. Sodelovanje na vseh teh 
velikih tekmovanjih mi je 
dalo neprecenljive izkušnje, 
ki jih ne moreš dobiti z de-
narjem, s študijem, z niče-
mer. Ko si s športniki do iz-
ločilnih bojev, šele spoznaš, 

v kakšnem stanju so njiho-
va telesa, koliko so sposobna 
še dati. To sem lahko videl 
na zadnjem svetovnem pr-
venstvu, ko smo se uvrstili v 
boj za medaljo. To so napor-
ni dnevi, ki pa ti dajo veliko.«

Žan je manualni terapevt, 
lansko leto pa je vpisal še štu-
dij fizioterapije. »Športniki 
so specifična populacija lju-
di. Njih zanima samo rezul-
tat na koncu terapije in kako 
hitro jim lahko pomagaš. 
Največ stvari sem se naučil 
na Akademiji za manualno 
terapijo pod mentorstvom 
diplomiranega osteopata 
Jureta Tuška, kar se kaže tudi 
pri študiju fizioterapije. Ma-
nualna terapija je zaradi svo-
je izredne učinkovitosti vsak-
danja in priljubljena metoda 
zdravljenja. Išče se vzrok bo-
lečine, od kod bolečina izvi-
ra,« je povedal. Za manualno 
terapijo se je začel zanimati, 
ko je bil še športnik. »Imel 
sem veliko težav in poškodb 
in spoznal sem vrhunske te-
rapevte, ki so mi odprli pot v 
to smer,« je dejal. Žan je nek-
danji nogometaš. Igral je do 

18. leta in bil tudi član repre-
zentanc. V Gimnaziji Šiška 
je bil v nogometnem oddel-
ku, nato se je vpisal tudi na 
Fakulteto za šport.

 

Pohvale je dobil tudi iz 
Oblakovega Atletica

Pri njem je bil na rehabi-
litaciji celo Jan Oblak, vra-
tar Atletica iz Madrida. »So-
delovati sva začela, ko je ig-
ral še za Benfico. Takrat je 
imel težave s hrbtom in na-
redila sva nekaj terapij. Se-
daj pa je bil pri meni po po-
škodbi rame, ki se mu je zgo-
dila decembra lani. V Angli-
ji je bil operiran, po opera-
ciji pa me je poklical, če bi 
lahko pri meni opravil prvo 
fazo rehabilitacije. Po pred-
hodni odobritvi kluba sva 
dva tedna izvajala terapi-
je. Klub se mi je ob njegovi 
vrnitvi na zelenice zahvalil, 
da se je tudi z mojo pomočjo 
tako hitro vrnil nazaj na igri-
šče,« je zadovoljen Žan, ki si 
je Oblaka ogledal tudi v živo. 
Z dekletom sta bila pred dve-
ma letoma na četrtfinalu lige 

prvakov med Atleticom in 
Barcelono. »Jan si zasluži 
veliko komplimentov, tako 
na igrišču kot izven njega,« 
je na kratko nekaj besed na-
menil enemu najboljših no-
gometnih vratarjev na svetu. 

Nogomet ima tudi pri 
Žanu še vedno pomembno 
mesto. Ogleda si veliko te-
kem, občasno ga s prijatelji 
tudi še igrajo, a povsem na 
rekreativni ravni. To je ob 
teku delček njegove spro-
stitve po napornem urni-
ku, ki ga zapolnjujeta delo 

in študij. In kje se vidi v pri-
hodnje? Opravljene terapi-
je s športniki, ki so uspeš-
ni tudi v svetovnem merilu, 
so velika referenca za nap-
rej. »Za zdaj ne vidim razlo-
gov za odhod v tujino, se pa 
ne bom branil, če bo priš-
la kakšna velika priložnost. 
Za zdaj pa sem tukaj in stre-
mim k čim boljšemu delo v 
dobro vseh mojih strank, pa 
naj bodo to športniki ali ne. 
Vesel in ponosen sem, da so-
delujem s takšnimi ljudmi,« 
je zaključil.

Zaupa mu tudi Oblak
Žan Rant Roos je manualni terapevt, ki ga javnost najbolj pozna po sodelovanju s slovensko rokometno 
reprezentanco, pri hitri vrnitvi med vratnice pa je po poškodbi pomagal tudi nogometašu Janu Oblaku.

Žan Rant Roos z Janom Oblakom, ki je po poškodbi pri 
njem opravil prvi del rehabilitacije. / Foto: osebni arhiv 

Mateja Rant

Učenci in učitelji OŠ Ore-
hek so že v preteklem šol-
skem letu začeli tkati prija-
teljske vezi z dvema šolama 
na avstrijskem Koroškem, in 
sicer iz Globasnice in Velikov-
ca. »Do sodelovanja je prišlo 
na pobudo preddvorske ob-
čine in tamkajšnje osnovne 
šole, ki že vrsto let sodelujejo 

z avstrijsko Koroško,« je raz-
ložila ravnateljica OŠ Ore-
hek Ivka Sodnik in dodala, 
da so skupaj zasnovali pro-
jekt Spoznajmo sosede, pri 
katerem sta se jim pridruži-
li še OŠ Šenčur in OŠ Bistri-
ca pri Tržiču. Prvo srečanje v 
okviru omenjenega projek-
ta so pripravili že lani v Šen-
čurju, letos pa je bila gosti-
teljica šola z Orehka. Vodja 

projekta na omenjeni šoli je 
Ingrid Škofic.

Srečanja Spoznajmo sose-
de se je tokrat udeležilo prek 
sto učencev, od tega 29 iz 
dveh avstrijskih šol. Učen-
ci petih razredov OŠ Orehek 
so gostom iz Avstrije najprej 
razkazali znamenitosti Kra-
nja, po vrnitvi v šolo pa se je 
vsaka šola predstavila s krat-
kim kulturnim programom. 

To je bila po besedah Ivke 
Sodnik tudi priložnost za 
komunikacijo v tujem jeziku 
in spoznavanje drugih kul-
tur. Učenci so bili navduše-
ni. »Všeč mi je bilo, da smo 
učenci slovenskih šol govori-
li tudi nemško, učenci iz av-
strijskih šol pa slovensko,« 
je dejala četrtošolka Lana Vi-
torovič. Nekateri učenci že 
kar dobro razumejo nemški 
jezik. V okviru neobveznih 
izbirnih predmetov od 4. do 
6. razreda se v OŠ Orehek 
nemščino uči 55 učencev, v 
okviru izbirnih predmetov 
od 7. do 9. razreda pa še prav 
toliko. »Všeč mi je, da sem 
spoznala učence iz sosednje 
Avstrije, s katerimi smo si 
doslej le dopisovali, zdaj pa 
smo se prvič tudi srečali,« 
je bila navdušena petošolka 
Pia Peternelj, ki je po mestu 
pomagala voditi skupino av-
strijskih učencev. Z nemšči-
no se ni srečala prvič šele v 
šoli, saj se je že prej štiri leta 
tega jezika učila z zasebno 
učiteljico. Težav z nemšči-
no v šoli nima tudi petošo-
lec Bor Gorjanc, saj mu pri 

učenju pomaga mama, ki 
poučuje nemščino v škofje-
loški gimnaziji. Prek pisem 
je navezal stik z enim od av-
strijskih učencev in tako od-
krival tudi razlike med nji-
ma. »S fantom, s katerim si 
dopisujem, sva si precej raz-
lična. Jaz sem recimo lahko 
za računalnikom le ob sobo-
tah in nedeljah, on pa vsak 
dan. Ugotovil sem tudi, da 
jemo veliko bolj zdravo hra-
no, saj on največkrat je zre-
zek in pomfrit.« 

Preko dopisovanja je slo-
venskim in avstrijskim 
učencem tako že uspelo na-
vezati prve stike, a kot je pri-
znala šestošolka Brina Mo-
har, bi jih rada še bolje spo-
znala in tako mogoče spletla 
tudi nova prijateljstva. Jezik, 
je še zagotovila, prav gotovo 
ni ovira. »Otroci se znajde-
mo, nič nam ni nerodno,« 
je samozavestno pristavi-
la. Tudi Vida Kralj se je stri-
njala, da nimajo veliko te-
žav pri komunikaciji. »Po-
membno je, da spoznaš svo-
je sosede, saj to olajša stike 
med nami.« To sodelovanje 

zato v prihodnje namera-
vajo še nadgraditi z osebni-
mi obiski manjšega števila 
otrok, da se bodo lahko bo-
lje spoznali med sabo, pravi 
Ivka Sodnik. Konkretneje so 
se o možnostih sodelovanja 
pogovarjali že na sestanku 
novembra lani v Velikovcu, 
je pojasnila Ingrid Škofic, ki 
je prepričana, da tkanje pri-
jateljskih vezi med učenci, 
komunikacija v tujem jezi-
ku ter spoznavanje življe-
nja in kulture drugih naro-
dov bogati vsakega posame-
znika. Po besedah Ivke Sod-
nik pa je njihov cilj še dodat-
no motivirati otroke za uče-
nje nemščine. »Prek tovr-
stnih srečanj imajo namreč 
priložnost spoznati narav-
ne govorce in drugo drža-
vo, s čimer se odpirajo ozi-
roma brišejo meje.« To se ji 
zdi pomembno, ker na av-
strijskem Koroškem vlada 
veliko zanimanje za učenje 
slovenščine. »Vse več je na-
mreč gospodarskega sodelo-
vanja, veliko naših ljudi od-
haja v Avstrijo na delo,« je 
dodala Ivka Sodnik.

Poglabljajo stike s »sosedi«
V Osnovni šoli Orehek Kranj so pretekli petek v okviru mednarodnega srečanja Spoznajmo sosede gostili učence in učitelje dveh dvojezičnih avstrijskih šol 
iz Globasnice in Velikovca.

Učenci OŠ Orehek so gostom iz Avstrije razkazali staro mestno jedro Kranja. / Foto: Primož Pičulin
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Je podjetnica, lastnica tu-
ristične agencije, v prostem 
času pa navdušena rekrea-
tivna odbojkarica, navijači-
ca Nogometnega kluba Jese-
nice in po novem celo – pro-
stovoljna gasilka pripravni-
ca. Vse to je Irina Pashagi-
ch, Rusinja, ki že dvajset let 
živi na Jesenicah in se je slo-
venščine, ki jo govori odlič-
no, učila kar na otroškem 
igrišču ... Ne samo, da se je 
Irina povsem vključila v živ-
ljenje v Sloveniji, s svojo ak-
tivnostjo na različnih pod-
ročjih je prava ambasadorka 
Rusije v Sloveniji in Sloveni-
je v Rusiji. In o Slovencih Iri-
na govori samo z najlepšimi 
besedami ...

Elvira in Denis

Irina je bila rojena v mestu 
Volžskiy poleg Volgograda. 
V Moskvi je spoznala bodo-
čega moža Mujago, ki priha-
ja iz Bosne, v Rusiji pa je de-
lal kot gradbenik. Leta 1994 
sta se poročila, dobila hčer-
ko Elviro, leta 1995 pa se je 
družina preselila v Slovenijo, 
kjer je mož imel brata pa tudi 
starša sta takrat kot begunca 
iz Bosne nekaj let živela pri 
nas. »Elvira je svoj prvi roj-
stni dan praznovala že v Slo-
veniji,« pripoveduje Irina, ki 
je pred enajstimi leti rodila še 
sina Denisa, ki je danes uče-
nec Osnovne šole Toneta Ču-
farja in navdušen nogome-
taš. Družina od leta 1997 živi 
na Jesenicah. Pa se je bilo Iri-
ni težko prilagoditi življenju 
v Sloveniji? »Ni bilo težko! 
Toliko let že živim tukaj, a se 
nikoli nisem počutila kot tuj-
ka, nikoli nisem imela nobe-
nih težav, le mogoče nekaj, 

ko je bilo treba urediti doku-
mente. A takrat je bila tudi 
Slovenija mlada država in se 
je spreminjala zakonodaja,« 
pravi razumevajoče.

Slovenščina na otroškem 
igrišču

Irina odlično govori slo-
vensko, resda z ruskim na-
glasom, sicer pa slovnično 
pravilno in lepo. Kot pravi, je 
svoj »prvi tečaj« slovenskega 
jezika opravila kar na otro-
škem igrišču. Tja je namreč 
vozila hčerko Elviro, da se je 
igrala z drugimi otroki, sama 
pa je poslušala druge mami-
ce, kako so klepetale v sloven-
ščini. »Elviro sem takoj vpi-
sala tudi v vrtec, le za nekaj 
ur, da se je učila slovenščine. 
To je bil čas, ko še ni bilo in-
terneta, Skypa, vibra, mami-
co sem domov v Rusijo pok-
licala po telefonu enkrat na 
teden. Tako sem bila res ve-
čino časa prisiljena govoriti 

slovensko. Imeli smo samo 
slovenske televizijske pro-
grame, hodila pa sem tudi 
v knjižnico, veliko sem bra-
la. Res pa mi je bilo lažje, ker 
sem obvladala takratno srbo-
hrvaščino oziroma bosan-
ščino, ki jo je govoril mož.« 
Irina in mož sta oba opravi-
la tudi uradni tečaj sloven-
ščine, Irina ga je zaključila s 
petico, mož s štirico. In kako 
govorijo v družini? »Jaz z ot-
rokoma govorim rusko, mož 
bosansko, tako da imamo 
celo zmešnjavo ...« 

Trojno državljanstvo

Zanimivo je, da sta otro-
ka nekaj časa imela kar troj-
no državljanstvo: slovensko, 
rusko in bosansko. Mož ima 
slovensko državljanstvo, Iri-
na pa je obdržala ruskega. 
»Dvojnega državljanstva 
ne morem dobiti, zato sem 
obdržala ruskega. V Rusiji 
imam starše, in če grem na 

obisk, bi morala vsakič pri-
dobiti vizo. Je pa slovenski 
potni list zagotovo prednost, 
odpira vrata po vsem svetu,« 
pravi. Starše obiskuje pogos-
to, sama in z otrokoma, obi-
skujejo pa tudi moževo do-
movino Bosno.

Irinina turistična agencija

Irina, po izobrazbi univer-
zitetna diplomirana ekono-
mistka, je prvo službo dobi-
la v podjetju v Cerkljah (mož 
je začel delati v gradbenem 
podjetju), zatem se je zapo-
slila v podjetju na Jesenicah, 
nato v turistični agenciji na 
Bledu. Leta 2011 pa je odprla 
svojo turistično agencijo Si-
tur, ki se ukvarja z organiza-
cijo potovanj ruskih gostov 
v Slovenijo. Sedež je imela 
najprej na Bledu, nedavno 
pa je pisarno odprla na Jese-
nicah, v Coworkingu Plavž. 
»Imam 'incoming' agenci-
jo, torej v Slovenijo vozim 

rusko govoreče goste z ob-
močij bivše Sovjetske zveze, 
zlasti iz Rusije, Azerbajdža-
na, Kazahstana, Ukrajine in 
Moldavije. Ponujamo celot-
no Slovenijo, od Portoroža, 
Ljubljane, Rogaške, Bleda. 
Organiziramo vse, od ure-
janja papirjev, viz, trans-
ferjev, namestitve, izletov. 
Sem tudi turistična vodič-
ka, vodim tako individualne 
goste kot skupine.« In kaj 
v Sloveniji najraje obišče-
jo ruski gostje? »Večina iz-
bere zdravilišča, zelo znana 
je Rogaška. Večina gostov 
najprej pride v Rogaško, po-
leti v Portorož, v preteklosti 
so dosti hodili na smučanje 
v Kranjsko Goro. Ko vidijo, 
kako lepa država je, kakšna 
narava je tu, gredo na izlete 
po vsej državi. V nekaj urah 
so na Dunaju, v Benetkah ... 
Imam goste, ki se vračajo že 
šest let. Pomembna jim je 
tudi kakovost storitve in od-
nos: da na recepciji zagle-
dajo nasmejan obraz, da se 
jih mogoče celo spomnijo 
od prejšnjega leta ... Slove-
nija je tudi izredno urejena, 
čista. V Rusiji v večjih mes-
tih tega ni, tudi tempo je čis-
to drugačen, in ko pridem v 
Moskvo, moram preklopiti 
na drugo hitrost ... In ko ru-
ski gosti pridejo v Slovenijo, 
jim najprej rečem: Kar poča-
si ... Ustavite se ... In res gre-
do domov spočiti, z napol-
njenimi baterijami. In s pol-
nimi kovčki bučnega olja, 
slovenskega vina, sira in pr-
šuta ...«

Društvo RUSLO

Sogovornica je dejavna 
tudi v mednarodnem klu-
bu slovanskih rojakov RU-
SLO, saj vodi njegovo blej-
sko podružnico. Koliko Ru-
sov živi v Sloveniji, ne ve, 
se pa še priseljujejo. V klu-
bu jim pomagajo na različne 
načine. »Ko pride nova dru-
žina ali ko so mešani zako-
ni, se dobimo na kavi in pok-
lepetamo. Lažje svetuješ iz 
lastnih izkušenj. Je pa res, 
da se nekateri Rusi nočejo 
družiti in nekako kar odre-
žejo stik s preteklostjo,« pra-
vi sogovornica. Pod okriljem 
kluba vsako leto prirejajo no-
voletna srečanja za otroke, 
praznovanja, druženja. Ru-
som so zelo pomembni ne-
kateri prazniki, zlasti deve-
ti maj, ko slavijo dan zma-
ge. Na ta dan Irina z druži-
no obišče spomenike ruskih 
vojakov v Bohinju ali na Dov-
jem. Irina in njena hčerka 
Elvira sta vrsto let sodelova-
li tudi na jeseniškem festi-
valu Multikultinarika, kjer 
sta predstavljali značilne ru-
ske jedi. Irina je tudi navdu-
šena rekreativna športnica, 
trikrat tedensko igra odboj-
ko, ukvarja se s curlingom 
in je, kot pravi, zvesta navi-
jačica Nogometnega kluba 
Jesenice, kjer trenira sin De-
nis. »Sem pa tudi gasilka, saj 
sem ravno opravila izpit za 
gasilko pripravnico in sem 
članica PGD Hrušica,« se 
pohvali v smehu ...

Rusi obožujejo Slovenijo
»Imam goste, ki se vračajo že šest let. Pomembna jim je tudi kakovost storitve in odnos: da na recepciji zagledajo nasmejan obraz, da se jih mogoče celo 
spomnijo od prejšnjega leta ... Slovenija je tudi izredno urejena, čista. V Rusiji v večjih mestih tega ni, tudi tempo je čisto drugačen, in ko pridem v Moskvo, 
moram preklopiti na drugo hitrost ... In ko ruski gosti pridejo v Slovenijo, jim najprej rečem: Kar počasi ... Ustavite se ... In res gredo domov spočiti, z 
napolnjenimi baterijami. In s polnimi kovčki bučnega olja, slovenskega vina, sira in pršuta ...«

Irina Pashagich, Rusinja, ki že dvajset let živi na Jesenicah, kjer ima po novem tudi sedež 
svoje turistične agencije. / Foto: Urša Peternel

S hčerko Elviro (študentko gostinstva in turizma) v ruskih narodnih nošah na festivalu 
Multikultinarika / Foto: osebni arhiv

Tradicija je, da na dan zmage obiščejo spomenike ruskih vojakov. Na sliki je Irina s sinom 
Denisom. / Foto: osebni arhiv

»V Sloveniji je navada, da se najprej spije aperitiv, 
potem pa se naprej pije pivo ali vino. Pri nas v Rusiji pa 
se popije aperitiv, potem pa aperitiv, aperitiv, aperitiv 
...« (o tem, ali Rusi res popijejo veliko vodke)
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ferdinand Souvan, lastnik Volčjega Potoka
Predniki Souvanovih iz 

Ljubljane so bili ena najpo-
membnejših slovenskih dru-
žin. Bili pa so tudi močno 
vpeti v Gorenjsko, kamniški 
Volčji Potok in Kranj. Podje-
tnik, trgovec Ferdinand Sou-
van se je rodil 18. aprila 1840 
v Ljubljani. Leta 1882 je ku-
pil grad in posest Volčji Po-
tok in ju popolnoma preno-
vil. Leta 1901 je kupil še grad 
Čemšenik pri Dobu. K pre-
novi Volčjega Potoka je po-
vabil številne strokovnjake 
in izvedence. Na novo je za-
sadil sadni vrt, sam  sadov-
njak pa močno razširil. Preu-
redil je gospodarske objekte 
okrog gradu in postavil rastli-
njak. Umrl je leta 1915 na svo-
jem gradu v Volčjem Potoku.

Mati Ferdinanda Souva-
na Marija Jožefina je bila hči 
trgovca Valentina Pleiweisa 
iz Kranja in tako tudi sestra 

dveh izredno pomembnih 
bratov: politika, časnikar-
ja in živinozdravnika dr. Ja-
neza Bleiweisa in mecena 
ter enega najbogatejši du-
najskih bankirjev Valenti-
na  Pleiweisa. Ferdinandov 
oče Franc Ksaver Souvan je 
bil uspešen trgovec z manu-
fakturnim blagom ter eden 
od ustanoviteljev ljubljan-
ske čitalnice, ki ji je dal na 
razpolago tudi prostor, saj je 
čitalnica med letoma 1862 
in 1892 domovala v Souva-
novi hiši. 

Ferdinand Souvan se je iz-
učil za trgovca pri dedu Va-
lentinu Pleiweissu  v  Kra-
nju. Skupaj s starejšim bra-
tom Francem Ksaverjem 
ml. je leta 1865 prevzel oče-
tovo trgovsko podjetje. Bra-
ta sta podjetje preimenova-
la v Franca Ksavera Souvana 
sinovi ter poslovanje močno 

razširila. Med letoma 1866 
in 1870 sta podjetju priklju-
čila trgovino strica  Konra-
da Pleiweissa iz Kranja, leta 
1868 pa še trgovino strica Jo-
žefa Pleiweissa na Mestnem 
trgu v Ljubljani. Ferdinand 
je bil trgovsko uspešnejši od 
brata in je svoji trgovini pri-
dobil velik ugled po vsej Av-
stro-Ogrski. Kot narodno za-
veden  Slovenec  je podpiral 
slovenska  narodna in trgo-
vska društva.

Ferdinand Souvan se je 
leta 1868 poročil z Rozo Frö-
lich, hčerjo hotelirja in tr-
govca Pri zlatem levu v Lju-
bljani, pred poroko gledali-
ško  igralko in recitatorko. 
V zakonu se jima je rodilo 
pet otrok, vendar sta se leta 
1881  ločila. Najstarejši sin 
je bil dr.  Franc Ferdinand 
Souvan, avstrijski vicekon-
zul v Bremnu in Amsterda-

mu  ter  konzul  v Strasbou-
rgu. Drugi sin je bil  Leon 
Souvan, družabnik očeto-
vega trgovskega podjetja 
ter glavni oblikovalec parka 
in  arboretuma  v  Volčjem 

Potoku. V slovenski litera-
turi je znana tudi hči Alma 
Souvan, ki je bila neusliša-
na ljubezen  Josipa Murna 
Aleksandrova. Posvetil ji je 
več pesmi.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kranju se je 19. 4. 1920 rodil ekonomist in  

publicist dr. Ljubo Sirc. Umrl je 1. 12. 2016.
   V Kropi se je 20. 4. 1883 rodil učitelj Leo Pibrovec. 

Bil je zagovornik gibanja za delovne šole. 
   V Poljanah se je 21. 4. 1779 rodil šolnik, jezikoslo-

vec in duhovnik Jurij Alič. 
   V Idriji se je 21. 4. 1859 rodil Ferdinand Pollak.  

V letih 1911–1921 je bil kranjski župan.
   V Škofji Loki se je 21. 4. 1862 rodil politik in 

gospodarstvenik Karel Triler. V Narodni vladi leta 
1918 je vodil oddelek za industrijo in trgovino. 

   V Litiji se je 21. 4. 1893 rodil mecen, tovarnar, 
usnjar Anton Knaflič. Iz stare Terpinčeve usnjarne 
v Kamniku je naredil velik industrijski obrat.

Peter Colnar

V Martinini družini so 
imele, kar pomni, glavno be-
sedo ženske. Kaj se je dogaja-
lo pred babičinim časom, ne 
ve. Babica je v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja rodila dve 
nezakonski hčerki. Kdo je bil 
njun oče, ni nikoli povedala. 
Prav tako ne, kdo so bili njeni 
starši. Obdržala je le starejšo, 
mlajšo je dala v rejo in se za-
njo ni nikoli kaj prida brigala.

»Moja mama je prvič zano-
sila leta 1948. Rodila je fant-
ka, ki ga ni marala, saj jo je 
menda preveč spominjal na 
moškega, ki jo je pustil na 
cedilu. Predala ga je prijate-
ljici, soborki, ki ga je potem 
vzgajala kot svojega. Sama 
namreč ni mogla imeti ot-
rok. Za brata sem prvič sli-
šala šele takrat, ko sem hčer-
ko vpisala na gimnazijo in 
se je izkazalo, da bo eden od 

njenih učiteljev tudi nesoje-
ni brat. Na srečo je bila mama 
še toliko pri sebi, da sem tak-
rat bolj kot ne na silo iz nje 
izvlekla drobce družinske 
zgodbe. Jaz sem bila rojena 
leta 1952. Mama je upala, da 
se me bo znebila po hitrem 
postopku, a ji ni uspelo. Po-
rod je bil namreč zelo težak, 
trajal pa je kar tri dni. Začela 
se je bati za lastno življenje, 
zato je poklicala na pomoč 
nekega dečka, ki se je ravno 
takrat igral na dvorišču z dru-
gimi otroki. Ta deček je po-
zneje, ko sem odrasla, postal 
moj mož. Po spletu naklju-
čij je bil v bližini zdravnik, ki 
so ga poklicali k nekemu člo-
veku, ki ga je brcnil konj. Ko 
mu je oskrbel rano na obra-
zu in hrbtu, se je oglasil še 
pri moji mami. Če ga ne bi 
bilo, bi verjetno skupaj z me-
noj umrla. Živela je sama, ni 
marala ljudi, celo sovražila 
jih je. O tem, da je noseča, ni 
nihče nič vedel. Mama se je 
po dveh mesecih vrnila nazaj 
v službo. Delala je na nekem 
državnem posestvu in eden 
od tamkajšnjih moških je bil 
verjetno tudi moj oče. Ko je 
odšla na delo, me je v stano-
vanju pustila samo. Pravili 
so mi, da sem se drla kot je-
sihar. Ženske, ki sem se jim 
zasmilila, so me vzele k sebi, 
me previle, preoblekle in mi 
dale jesti. Tako podhranjena 
sem bila, da so se mi pozna-
le kosti. Shodila sem pri dob-
rih treh letih. Ure in ure sem 
presedela na odeji, ki jo je 

mama pogrnila sredi kuhi-
nje. Pod njo ni bilo drugega 
kot beton, zato sem bila ves 
čas prehlajena. Bogve koliko 
pljučnic sem preživela, ker 
nikomur ni bilo mar zame. 
Ko mi je bilo pet let, je priš-
la pome babica. K sebi me ni 
vzela zato, ker bi me imela 
rada, temveč zato, ker so njo 
in mojo mamo ljudje krepko 
opravljali, to pa ji ni bilo rav-
no pogodu. Nič mi ni manj-
kalo, razen ljubezni. Imela 
sem svojo posteljo, tudi kru-
ha je bilo zmeraj na pretek. 
Za vsako figo me je kaznova-
la s palico. Nikoli ni povzdig-
nila glasu, ubijale so le njene 
oči. Tako me je zdresirala, da 
sem jo še takrat, ko sem šla 
na stranišče, vprašala za do-
voljenje. Ne spominjam se, 
da bi jo kdaj obiskal kakšen 
moški. Tistega, ki je pobiral 
denar za elektriko, je enkrat 
samkrat povabila v kuhinjo, 
pa še to zato, ker ji je nekdo 
sunil kolo, on pa je zlikovca 
videl. Ko sem odraščala, sem 
spoznavala, da nisem edina, 
ki se je boji. Tudi drugi so se 
ji, če so se ji le mogli, umika-
li izpod nog. Nikoli me ni ob-
jela, vzela v naročje, nikoli mi 
ni rekla česa lepega ali tolažil-
nega. Še po imenu me ni kli-
cala. Izpolnjevala je le svojo 
dolžnost – nič drugega. Do-
volila mi je le, da sem nasto-
pala v šolskem pevskem zbo-
ru, pa še to zgolj zato, ker so 
nas vabili na vse proslave, 
na katerih je bila ona glavni 
govornik. Na skrivaj sem se 

učila igrati na klavir. Sprva 
zaradi radovednosti, ali sem 
sploh kaj nadarjena, kasne-
je pa zaradi kljubovalnosti. 
Nekoč je prišla na obisk neka 
ženska, ki je bila babici zelo 
podobna. Slučajno sem bila 
sama doma in sem jo spus-
tila v stanovanje. Tujka me 
je začela spraševati to in ono 
in hitro mi je povedala, da je 
moja teta Stanka, da živi v 
Splitu in naj grem z njo, ker 
me bo drugače babica psihič-
no uničila. Še preden sem kaj 
rekla, je že bila pri vratih ba-
bica in začela se je kregati. Iz 
minute v minuto sta bili gla-
snejši, tako da sem se v stra-
hu, da me babica ne bi spet 
natepla, raje umaknila v sh-
rambo, na varno,« pripove-
duje Martina o svojem ot-
roštvu, ki to ni bilo.

Čeprav bo letos stara 65 let, 
je še zmeraj zelo lepa ženska, 
malodane brez gubic na ob-
razu. Le povsem osiveli lasje, 
ki ji obkrožajo obraz, pričajo, 
da ni več rosno mlada.

Naslednji dan jo je Stan-
ka pričakala pred šolo. V roki 
je imela mandarine, ki jih je 
Martina takrat videla prvič 
v življenju. Toliko časa jo je 
pregovarjala, naj gre z njo, da 
je Martina popustila in pri-
sedla v avto, ki je bil parkiran 
v bližini. Če je Stanka ne bi 
objela in stisnila k sebi, se ne 
bi odločila, kot se je.

Nikoli v življenju ji ni bilo 
žal, da se je nepremišljeno in 
na vrat na nos podala v novo 
življenje. Četudi jo je Stanka 

zvabila k sebi zgolj zato, da se 
je maščevala materi, je ubo-
go, zapuščeno dekletce, ki je 
nikoli ni imel nihče rad, kas-
neje vzljubila. Bila je poroče-
na z nekim glasnim Bosan-
cem, ki je delal v Nemčiji in 
se je vračal domov le ob večjih 
praznikih. Najprej je šel s tre-
buhom za kruhom zato, da 
sta kupila hišo, potem avto, 
nazadnje se je vračal v Nem-
čijo, ker se je takšnega nači-
na življenja navadil, Stanka 
pa tudi.

»Nikoli ni bila zaposle-
na, doma ji je bilo dolgčas. 
Čeprav je imela dva sinova, 
je veliko brala in bila stra-
stna zbiralka znamk, se je ve-
čino dneva dolgočasila. Hiša 
je bila ves čas polna obisko-
valcev. Vsak dan je prihaja-
la na obiske tudi njena kruš-
na mama. Ko me je spraše-
vala o babici, ni mogla ver-
jeti, da je bila takšen hudič. 
Njen mož je bil oficir v tam-
kajšnji vojašnici. Četudi je bil 
po rodu iz Zrenjanina, je rad 
prepeval dalmatinske pesmi. 
Ko je slišal, da igram klavir, 
mi je obljubil, da me bo na-
učil vsega, kar zna. Bilo mi je 
nerodno. Moje znanje ni seg-
lo dlje od pesmice Marko ska-
če po zeleni trati. Držal je be-
sedo in že naslednje leto sem 
nastopila na proslavi ob 29. 
novembru. Sama nase sem 
bila ponosna! Spomini na 
babico in na mamo so počasi 
bledeli. Kakšen je bil mamin 
obraz, se sploh nisem mog-
la več spomniti! Teto Stan-
ko sem začela klicati mama. 
Nič ni imela proti! Le sem in 
tja sem se spomnila na sh-
rambo, v katero me je zapi-
rala babica, če nisem bila pri-
dna. Takrat sem ponoči kri-
čala, a se zjutraj nisem mogla 
spomniti, zakaj točno. Tudi 

slovenski jezik je počasi izgi-
njal iz mojega spomina. Oko-
li mene so bili ljudje, ki so me 
imeli radi. Idile pa je bilo ko-
nec, ko sem končevala sedmi 
razred. Stanka me je ob pri-
hodu iz šole pričakala v sol-
zah. Stisnilo me je pri srcu. 
Ko sem v kuhinji zagleda-
la njenega moža, meni tako 
ljubega Zlatka, sem izpusti-
la torbo, da bi mu stekla v ob-
jem. A me je le mrko pogle-
dal in odrinil od sebe, da sem 
zletela po tleh. Od strahu me 
je stisnilo pri srcu in po več 
letih sem ponovno neuspe-
šno začela loviti sapo. Pre-
den sem sploh kaj izvedela, 
so me z rešilnim avtom od-
peljali v bolnišnico, ker sem 
bila že vsa modra v obraz. 
Naslednji dan me je obiska-
la teta in mi povedala, da se 
želi Zlatko od nje ločiti, ker 
je v Nemčiji spoznal drugo 
žensko, s katero je imel tudi 
otroka. Nič mi ni bilo jasno. 
Nagonsko sem vedela, da je 
lepih trenutkov konec. In res 
je tako bilo. Čeprav je zdrav-
nik teto opozarjal, da se lah-
ko napad strahu pri meni 
ponovi, me je vzela s seboj v 
domačo norišnico, kjer so se 
tisti, ki sem jih najbolj ljubi-
la, čez noč spremenili v hu-
diče. Teta je zmerjala, kriča-
la in jokala, Zlatko nas je po-
dil iz hiše, češ da je bila kup-
ljena z njegovimi žulji. Ni 
mu bilo mar niti za lastna 
sinova, kaj šele zame! Nova 
ženska ga je povsem obno-
rela in po hitrem postopku 
se je hotel znebiti družine, 
ki mu je do takrat pomenila 
vse! Hočeš nočeš smo se pre-
selili v neko drugo stanova-
nje, kjer pa je bilo komaj kaj 
prostora. Nenadoma sem 
teti postala odveč!

(Nadaljevanje prihodnjič)

Matere, 1. del

Pot v Split in nazaj
Milena Miklavčič

usode



petek, 21. aprila 201724

Razgledi

Vaš razgled

Takole so Iza Gros, Katarina Bernard, Maja Gros in Ema Meglič, učenke Glasbene šole 
Tržič, sedle za en (!) klavir in osemročno odigrale skladbo, pri kateri so uživale tako 
glasbenice kot občinstvo. Hitri prsti so udarjali po tipkah, kot bi se po njih podil vihar. Kdo 
bi si mislil, da je tudi klavirska klasika lahko tako zelo zabavna ... M. A. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»Vsak izmed nas ima šte-
vilne možnosti, kako zmanj-
šati svoj vpliv na okolje. Lah-
ko se odločimo za male ko-
rake, še bolje, da poskušamo 
narediti velike. Pravzaprav 
jih lahko združimo v prepro-
sta gesla: znižajmo, ugašaj-
mo, reciklirajmo, zmanjšuj-
mo, jejmo s premislekom 
in pametno izbirajmo pre-
vozna sredstva. Predvsem 
pa se aktivirajmo! Znižamo 
lahko marsikaj, od tempera-
ture v prostorih do porabe 
elektrike. Ugašati je mogo-
če ne le luči, ampak tudi šte-
vilne naprave. Recikliranje 
se sicer začne pri ločevanju 
odpadkov, a še bolje je, da 
imamo za končni cilj ustva-
riti manj odpadkov. Zmanj-
ševanje je možno pred-
vsem pri naših potrošniških 

navadah, kjer se skušajmo 
omejiti na kupovanje stva-
ri, ki jih resnično potrebuje-
mo. Kar si morda želimo, pa 
ne potrebujemo, si lahko iz-
posodimo ali delimo. Spre-
meniti skušajmo tudi svoje 
prehrambne navade v ener-
gijsko manj potratne. Z upo-
rabo sezonskih živil, pride-
lanih v okolici, z uživanjem 
več zelenjave in manj mesa 
ter z ničto stopnjo zavržene 
hrane bomo storili velik ko-
rak v pravo smer. Idealno je, 
de se vsak dan v šolo, trgo-
vino ali službo odpravimo 
peš, s kolesom ali z javnim 
prevoznim sredstvom. Ko se 
odločimo za vožnjo z avto-
mobilom, naj bo v njem več 
ljudi. Izogibajmo se pred-
vsem kratkim vožnjam z av-
tomobilom. Na daljše razda-
lje pa poskusimo čim pogo-
steje potovati z vlakom. Zelo 

velik korak, ki ga lahko nap-
ravite, je, da se aktivno zač-
nete zavzemati za sistem-
ske in druge spremembe v 
povezavi z odnosom druž-
be, politike ali gospodarstva 
do okolja. Stvari se prepoča-
si ali sploh ne spreminjajo, 
če molčimo in zgolj opazu-
jemo, kako gredo v napač-
no smer. Udejstvovanje po-
sameznika ali skupine lah-
ko neposredno vpliva na 
sprejemanje, oblikovanje 
in izvajanje politike, pove-
zane z okoljem. Mladi lah-
ko postanejo aktivni drža-
vljani, četudi so še premla-
di za redno udeleževanje na 
volitvah. Gre za spremlja-
nje dogajanja okrog nas, pa 
tudi širše po svetu, in seveda 

sodelovanje v korist okolja, 
kar z drugimi besedami po-
meni v korist vseh nas.« 
(Str. 288–290)

Tako nam Lučka Kajfež 
Bogataj (1957), slovenska 
klimatologinja, članica Med-
vladnega foruma za podneb-
ne spremembe (IPCC) v Že-
nevi in gorenjska rojakinja, 
sporoča, kaj lahko vsak od 
nas in vsak dan stori, da bi 
bil naš planet ekološko manj 
obremenjen. Lepo berljivo 
knjigo je ilustriral Izar Luna-
ček, posvečena pa je »vsem 
tistim mladim, ki bodo no-
sili najhujša bremena okolj-
sko zgrešenega modela ra-
zvoja družbe v preteklosti in 
sedanjosti«. Bodo ti mladi 
kaj drugačni?

Nove knjige (378)

Planet, ki ne raste

Lučka Kajfež Bogataj, Planet, ki ne raste,  
Cankarjeva založba, Ljubljana, 2016, 312 strani

Čokolado upravičeno poimenujejo hrana bogov, tega so se zavedala že plemena Aztekov 
in Majev pred nekaj tisoč leti v tropskih gozdovih Srednje in Južne Amerike, od koder 
izvira njena razgibana zgodba. Božansko je videti tudi skoraj 100-kilogramska čokolada, ki 
so jo pod skrbnimi pogledi objektivov kamer izdelali v naši Gorenjki – najlepše vabilo za 
udeležbo na 6. Festivalu čokolade ta konec tedna v Radovljici. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Oziramo se v divje kosta-
nje in čakamo, da se bodo 
razcveteli. A bojim se, da jih 
bo hud veter, ki se zaganja v 
vsako poro in v vsak popek, 
osiromašil za bogastvo cve-
tov. Sicer pa je kostanj ena 
najbolj ogroženih drevesnih 
vrst v Evropi, saj ga napada 
»kostanjev rak«. V moji ku-
hinji je nepogrešljiv, odkar je 
naprodaj tudi vakuumiran. 
Seveda najdemo kostanjevo 
drevo in sadež tudi v simboli-
ki vedeževanj in sanj. V arab-
skem svetu zelena trnasta lu-
pina v ljudskem verovanju 
pomeni, da bo človek dose-
gel vse s težavo in muko, kar 
lahko primerjamo z našim 
reklom, da greš za nekoga po 
kostanj v žerjavico. Na Kitaj-
skem kostanj ustreza Zaho-
du in je zasajen v oltar Tal. 
Bil je simbol predvidevanj, 

saj so ga jedli pozimi. Po-
sebno zgodbo je o kostanju, 
ki je rastel na zadnjem dvo-
rišču ene od hiš na Prinzen-
grachtu v Amsterdamu, sple-
tel nizozemski skladatelj Jos 
Versteegen. Anna Frank je iz 
svojega skrivališča dolge ure 
opazovala to drevo in se po-
govarjala z njim. Jos Verste-
geen je uglasbil troje samo-
spevov kot dialog med Anno 
in drevesom. Leta 2010 je vi-
har staro drevo podrl. In nas-
tala je še četrta pretresljiva 
pesem o grozotah holoka-
vstva. V keltskem horosko-
pu najdemo kostanj med 15. 
in 24. majem in 12. In 21. no-
vembrom. Ljudje, rojeni v 
znamenju kostanja, radi de-
lajo v skupini, se ne izpostav-
ljajo, si zastavljajo svetle in 
zdrave cilje, in če se zaljubi-
jo, se zaljubijo za vse življe-
nje. No, jaz ljubim kostanje-
ve cvetove in sadeže v slani in 
sladki obliki.

      

Pogača s treviškim 
radičem

Za 4 osebe potrebujemo: 
450 g listnatega testa, 200 g 
naribane gaude, 200 g maro-
nov, 2 glavici treviškega radi-
ča, 100 g smetane, 3 jajca, 2 ša-
lotki, olje, sol, poper.

Pečico ogrejemo na 190°. 
Na treh žlicah olja popraži-
mo nasekljano šalotko in za 
3 minute dodamo treviški ra-
dič, narezan na pol centime-
tra dolge trakove, ter popraži-
mo. Odvečno olje odlijemo. 

Testo razvaljamo v krog s 
premerom 26 cm, debelim 
3 mm, in ga damo v nizek 

model. Testo dobro pritisne-
mo ob steno modela. Prebo-
demo ga z vilicami in damo 
za pol do ene ure v hladilnik. 
Naribamo sir. Model vzame-
mo iz hladilnika, ga obloži-
mo z radičem, potresemo z 
naribano gaudo in zdroblje-
nim kostanjem. Razžvrklja-
mo jajca in smetano, osoli-
mo in popramo. Prelijemo 
na pogačo in pečemo v pečici 
približno 25–30 minut. Lah-
ko ponudimo toplo ali hla-
dno z listnato solato in košč-
kom kruha. 

Mafini z gorgonzolo in 
hruškami

Za 12 mafinov potrebu-
jemo: 2 hruški, 150 g moke, 
100 g zmletih mandljev, 150 
g gorgonzole, 2 žlički pecilne-
ga praška, 3 jajca, 250 g jogur-
ta, 2 žlički soli, malo čilija po 
okusu.

Pečico ogrejemo na 180 
°C. Hruške olupimo, jim 
odstranimo pecelj in pe-
ške ter jih zrežemo na koc-
ke. Moko, mandlje in pecilni 
prašek zmešamo in dodamo 
hruške. Gorgonzolo zmeč-
kamo z vilicami. Umešamo 
maslo, dodamo jogurt in jaj-
ca, sol in čili po okusu. Do-
damo gorgonzolo in suho 
snov. Dobro premešamo. Če 
je treba, dodatno začinimo. 
Pripravimo model, vložimo 
v vdolbine papirnate košari-
ce in jih napolnimo s snovjo 
za mafine. Pečemo na sred-
nji rešetki, da je skorjica zla-
to rumena. Lahko postreže-
mo hladno ali toplo, z listna-
to, pikantno solato.

Kostanji

mizica, 
pogrni se



Alenka Brun

I
nstitute Igalo, tako reha-
bilitacijski center ime-
nujejo domačini, je 
eden najbolj znanih – 
menijo, da kar na Balka-

nu. Gre pa v teh krajih zago-
tovo za začetnika tovrstne 
medicinske ponudbe, kar 
kaže tudi dotrajanost stav-
be. Sama sem v teh krajih 
že večkrat ugotovila, da nji-
hove »banje«, kot imenuje-
jo svoja zdravilišča, veliko-
krat niso deležne posebnih 
obnov, morda kakšne rah-
le, komaj opazne izboljšave, 
prizidka, določenih novos-
ti, ki jih morajo dodati, ker 
(vsaj tako se zdi) je samou-
mevno, da je za vrhunskost 
ponudbe dovolj podneb-
je, morda zdravilna voda, 

osebje. Zgodovina objekta 
sega v leto 1949, center je 
umeščen strateško: z avtom 
je do Kotorja 45 minut, rav-
no toliko časa do Dubrovni-
ka. V mogočni avli »inštitu-
ta« je slišati srbščino in pre-
cej ruščine. Osebje je prijaz-
no, hrana ni slaba, velik plus 
pa je zagotovo hotelski bar, 
saj je kava na voljo že ob sed-
mih zjutraj: iz avtomata ali 
prava, kuhana. Bil je to na 
letošnjem Touru tudi edini 
dejansko ogrevani hotel, kar 
je prišlo ob deževnem vre-
menu kolesarjem še kako 
prav. 

Seveda brez takšnih in 
drugačnih doživljajev ni šlo. 
Tako je bilo recimo zani-
mivo dopoldansko sreča-
nje z novinarjem lokalne-
ga spletnega časopisa. Oko-
li desete, ko so se že skoraj 

vsi kolesarji odpravili na pot, 
se je namreč našel mladenič 
s posebno željo, naj mu kaj 
povem o dogajanju – oziro-
ma ga je zanimalo, zakaj ga 
nismo povabili na tiskovno 
konferenco. Komaj sem mu 
dopovedala, da gre za rekrea-
cijsko kolesarjenje in ne tek-
movanje in da ni bilo nobe-
ne tiskovne konference. Ko 
sem ga povprašala, čemu 
ni prišel prej, je bil njegov 
odgovor kot iz filma, pol-
nega črnogorskega humor-
ja: začudeno me je pogledal, 
češ kaj bi ti še rada, sploh se 
pa njegov delovnik začne ob 
deseti uri. Potemtakem je 
prišel vsaj pol ure prej, čep-
rav kot novinar dela po cele 
dneve, kljub temu da ima 
delovnik samo do 16. ure … 

Zapomnila si bom tudi 
obisk Neuma. Prvič se mi 

je namreč zgodilo, da je bila 
cena pijače v hotelskem baru 
nižja od tiste iz lokala ob gla-
vni ulici. 

Predzadnji dan Toura pa 
nas je pot iz Neuma vodila 
mimo Opuzena, skozi Vrgo-
rac, pred Biokovim proti 
Podgori s ciljem v Tučepih, 
kjer je bila zvečer tudi dal-
matinsko-kolesarska zabava 
v baru Cinnamon. Kolesar-
je pa je tistega dne najbolj 
navdušil hotelski metrski 
samopostrežni bife, tako da 
je večerja tokrat kar trajala 
in trajala. In če je bila večer-
ja že tako dobra, kakšen bo 
šele zajtrk, so se šalili neka-
teri, dejansko že v pričako-
vanju naslednjega jutra, ki 
pa je prineslo novo zgodbo. 
Zgodbo, ki v bistvu ni sme-
šna, a vseeno je. Namreč, 
eden od udeležencev Toura 

se je zaklenil v kopalnico in 
potem se vrata niso več odpr-
la. Tako je tam preždel lepo 
število ur, dokler se v sobo 
v poznih večernih urah ni 
vrnil njegov sostanovalec. A 
ta vrat ni mogel odpreti niti 
z zunanje strani. Receptor-
ju hotela se je zdela prigo-
da simpatična in ji skoraj ni 
verjel, a ker tudi on in njegov 
izvijač nista opravila dela, so 
pač naši fantje vzeli situaci-
jo v svoje roke in sneli vrata 
»s pantov«. In nauk zgodbe, 
ki je v šali zaokrožila po zaj-
trkovalnici: ko greš pod prho 
v predsezoni, se ne zakle-
paj v kopalnico; če pa že, to 
stori po večerji, da vsaj ne 

boš lačen. Priznali pa smo, 
da tega ne privoščimo prav 
nikomur.

Zadnji dan so udeležen-
ci Toura svoja cestna kole-
sa »zajahali« v vasici Bis-
ko, odkolesarili proti Sinju, 
Vrliki, skozi Drniš do Rado-
nića, kjer se je potem na 
kmečkem turizmu Kalpić 
ob razglasitvi kneginje in 
kneza Lovčena, kar sta bila 
letos Boris Zavodnik in Živa 
Mravlje Jenko, ob domačem 
pršutu, siru in dobrotah 
izpod peke ter dalmatinskih 
napevih, letošnji Dalmacija 
tour zaključil, a že v priča-
kovanju naslednjega, devet-
najstega po vrsti.

Osemnajsti BAM.Bi Dalmacija tour 2017 (2. del)

ČRNOGORSKI DELOVNIK IN 
HRVAŠKA KOPALNICA
Z Lovčena je sledil spust v Igalo, od koder so kolesarji naslednji dan pot nadaljevali proti mestu 
Trebinje in potem po obalnem zaledju do Neuma. Še prej pa so se premraženi od neprijaznih 
vremenskih razmer na kraljevski etapi ogreli v Hotelu SPA Institute.

Skupaj so kolesarji prekolesarili 597 kilometrov in premagali 
8462 višinskih metrov – eni manj, drugi kakšnega več, 
saj se včasih zgodi, da kdo zaide z začrtane poti, tako da 
dolgčas ni bilo nikomur.

BAM.BI-jev Dalmacija tour ima iz leta v leto več udeležencev. Letos je bilo kolesarjev s spremstvom več kot osemdeset.

Pomemben del spremljevalne ekipe predstavljajo tudi 
šoferji. Na fotografiji z vodjem odprave Alešem Kalanom  
(v zeleni majici).
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_17_32
NALOGA

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

8 2 9 1 7

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

1 6 4

sudoku_LAZJI_17_32

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_32
NALOGA

8 4 2 3 1
1 8
6 9 3

1
1 3 5 7 2

2
4 6 7

8 1
5 7 3 6 4

sudoku_TEZJI_17_32

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_32
NALOGA

9647
18
472196

82917

15328
763985
94

164

sudoku_LAZJI_17_32

REŠITEV

985647132
612953784
347281965
823495617
764812593
159736428
476329851
291578346
538164279

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_32
NALOGA

84231
18
693

1
13572

2
467

81
57364

sudoku_TEZJI_17_32

REŠITEV

875423619
134869572
692571843
528197436
913654728   
746382195
489215367
367948251
251736984

V ljudožerski restavraciji 
Hodi ljudožerec po džungli in naleti na ljudožersko resta-
vracijo. Ker je lačen, sede za mizo, vzame jedilni list in ga 
prelista … 
Turist: 5 evrov
Kuhan misijonar: 10 evrov
Ocvrti raziskovalec: 15 evrov 
Mariniran politik: 100 evrov
Ljudožerec pokliče natakarja in vpraša: »Zakaj so politiki 
tako dragi?«
Natakar odgovori: »Ali ste kdaj poskusili očistiti kakšne-
ga? Tako so polni dreka, da nam vzame celo dopoldne, 
da jih očistimo!«

Pri zdravniku 
Zdravnik: »Ali se držite mojih navodil: po dve tabletki zju-
traj, pri kosilu pa kozarček rdečega?«
Pacient: »Še kar: S tabletami sem v zaostanku, pri rdečem 
pa prehitevam za dva tedna, pa se zgliha!«

Vedeževalka že ve 
Moški pride k vedeževalki in ta mu reče: »Vi ste oče dveh 
otrok!« 
»To ste se pa zmotili. Jaz sem oče treh otrok!«
»To pa vi mislite!« 

Poskrbel za soprogo
V znan portoroški hotel pride moški z lepo mlado žensko, 
naroči sobo in steklenico šampanjca, ki naj ga dostavijo v 
njuno sobo. Receptor ga vpraša:
»Želite še kaj za soprogo?«
»Oh, ja ... še eno razglednico z znamko prosim.« 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Dobili boste nepričakovan obisk. Panika vas ne bo prijela, 
saj ste vedno pripravljeni na vse. Veseli boste denarja in s 
tem si boste lahko izpolnili staro željo. Res denar ni vse, nas 
pa vedno prijetno razveseli. Torek bo vaš dober dan.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Prihaja čas novih priložnosti, zato bodite še posebno 
pozorni na svet okoli sebe. Zaradi besed, ki ste jih napač-
no razumeli, si delate slabo voljo. Ne bi škodovalo, če se 
malo pozanimate, vprašate za mnenje in razčistite dolo-
čene stvari.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V naslednjih dneh se morate izogniti občutkom osamlje-
nosti. Morda včasih preveč pričakujete od ljudi. Vzemite 
vsak dan posebej in uživajte v trenutni sreči in nikar toliko 
ne premišljujte. Čeprav se vam ne odvija vse po načrtu, 
boste presenečeni.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Samota vas ubija. Tako, da se zapirate pred svetom, ne 
rešite nobene težave. Ljudje vas imajo radi takšne, kakr-
šni ste. Skrbi, ki si jih delate, so odveč. Nikar ne pretira-
vajte s hojo navkreber, da se vam ne pojavi stara težava.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Nelagodje, ki vas obkroža zadnje dni, je posledica slabih 
izkušenj z ljudmi, na katere ste kakorkoli računali. Umi-
rite se in se prilagodite trenutnemu stanju. Uživajte v 
vsakem dnevu posebej in se posvetite družini. Posel vam 
zato ne bo ušel iz rok.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Skrbelo vas bo finančno stanje, saj ste v zadnjem času 
preveč zapravljali. Pred vami so pozitivne spremembe, 
a kljub temu vas bo obremenjevalo tisoč različnih misli. 
Ostanite zvesti svojim sanjam in trdno hodite proti cilju.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Že kar nekaj časa ste se otepali raznorazne družbe z izgo-
vorom, da nimate časa. Tokrat vam to ne bo uspelo. Nav-
sezadnje se boste imeli še kar lepo. Lepo presenečenje pa 
vas čaka tudi pri financah, saj boste dobili darilo v obliki 
denarja.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Obeta se vam obdobje osebne sreče. Na čustvenem pod-
ročju se pripravite na dobre spremembe, ki vam lahko zelo 
spremenijo življenje. Poslovno se nikar toliko ne obreme-
njujte, saj ne bo tako tragično, kot bo videti na prvi pogled. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V naslednjem tednu bodite pazljivi pri denarju. Kar se 
tega tiče, ste po navadi nezmotljivi, a vseeno preverite, ali 
je vse na svojem mestu. Na čustvenem področju se vam 
odpirajo nove poti. Kar pogumno in samo naprej.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V prihodnosti si delate visoke cilje, ki so še nekoliko zaviti v 
meglo. Ne da teh ciljev ne morete doseči, a morate narediti 
obračun za nazaj. Le tako boste zadovoljni. Vabljeni boste 
na pot, ki je lahko zelo pomembna za vašo ljubezen.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Ko se greste skrivalnice, lažete tudi sami sebi. Vsemu temu 
boste naredili konec in si vzeli pet minut za resnico. Lažje 
boste zadihali in kolo sreče se obrne vam v korist. Na delo-
vnem mestu se boste zavzeli za svoje interese. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Dnevi, ki prihajajo, vam prinašajo rešitve – take in drugač-
ne. S tem pa je pred vami obdobje miru in sožitja. V bližnji 
prihodnosti boste začeli spreminjati krog svojih prijateljev, 
saj boste končno spregledali. Pripravite se na presenečenje.
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1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljitedopetka,5.maja2017,naGorenjski
glas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.Rešitve
lahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegagla
sapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200
www.avtohisavrtac.si

Emisije CO2: 180−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 
0,0033−0,0037 g/km. Število delcev: 0,0099−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija „All inclusive/Vključuje vse“ velja za fizične osebe in velja v primeru 
sklenjenega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia. 
Akcija ne velja za električna in hibridna vozila. Več na www.porscheleasing.si. *Informativni  izračun  velja v primeru 
sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, servisiranju in zavarovanju vozila pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, 
Ljubljana pod pogoji, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.volkswagen.si in  www.porscheleasing.si. **Servisiranje 
vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili 
proizvajalca vozila  (zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine. Pogodba za Finančni leasing, servis in 
zavarovanje vsebuje tudi stroške servisa in zavarovanja. Akcija traja do 30. 06. 2017. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

Privlačna ponudba financiranja.
Preverite All inclusive ponudbo vozil Volkswagen z vključenim servisiranjem in 
zavarovanjem prvih 6 let** in 6 letnim jamstvom. Zdaj že od 132 EUR/mesec* dalje.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil  
Volkswagen in na www.volkswagen.si.

All inclusive!
Servisiranje in 
zavarovanje  
prvih 6 let!**

VWoglasDealer_Financiranje_2017_137x198.indd   1 13/04/2017   13:29
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Po izboru revije People je najlepša žen-
ska letošnjega leta postala igralka Julia 
Roberts (49). To je že njen peti naslov 
najlepše, kar jo uvršča v sam vrh. Prvič 
je naziv osvojila leta 1991, ko je bila stara 
triindvajset let. »Zelo sem počaščena. To 

bom omenila v svoji božični voščilnici Clooneyjevim,« se 
je pošalila igralka, ki je dobra prijateljica Georga Cloone-
ya, ki je bil najlepši le dvakrat.

Julia je še vedno najlepša

Najmlajši sin pokojnega Michaela Jac-
ksona, petnajstletni Blanket, živi popol-
noma sam v ogromni vili v Los Angele-
su. Najstnikova prva skrbnica je njegova 
šestinosemdesetletna babica Katherine, 
s katero se nista videla že več kot tri mese-

ce. Njegov običajen dan je sestavljen iz šolskih predavanj, 
dveh ur borilnih veščin, preostali čas pa nameni igranju 
videoigric. Sestra Paris je zaposlena z igralsko in mane-
kensko kariero, brat Prince pa s študijem na fakulteti.

Popolnoma sam v razkošni vili

Jeremy Jackson (34), sin Davida Hassel-
hoffa v priljubljeni seriji Obalna straža, 
je zaradi napada z nožem obsojen na 
dvesto sedemdeset dni zaporne kazni, 
udeleževati se mora srečanja anonimnih 
alkoholikov ter hoditi na terapije obvla-

dovanja jeze. Nekdanji igralec je namreč zabodel žensko, 
ki mu je skušala preprečiti krajo avtomobila. Že več let se 
bori z odvisnostjo od različnih prepovedanih substanc.

Fant s plaže zašel na kriva pota

Ameriška igralka, pevka in plesal-
ka Sutton Foster (42) je postala 
mamica. Z možem Tedom Grif-
finom sta posvojila deklico in ji 
dala ime Emily Dale. »Najino živ-
ljenje je za vedno spremenjeno in 

najini srci bosta eksplodirali,« sta opisala občutke vese-
lega dogodka. Njun predstavnik je povedal, da je njuna 
dojenčica prišla zdrava na svet 5. marca.

Sutton Foster je presrečna mamica

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

M
adžarsko 
smo spo-
znali sko-
zi besedo in 
sliko, izve-

deli nekaj o njenih stereo-
tipih, tradiciji, jeziku, zgo-
dovini, kulinariki, turizmu, 
festivalih. O tem sta sprego-
vorili tudi madžarska vele-
poslanica Edit Szilágyiné 
Bátorfi in direktorica Balas-
sijevega inštituta Biborka 
Molnár-Gábor. Deset mad-
žarskih draguljev, ki jih 
»morate videti«, če jo obi-
ščete: narodna parka Har-
tobagy in Aggtelek, jeze-
ro Heviz, mesta Pecs, Eger, 
Šopron, Gjur in Debrecen; 

Blatno jezero in Budimpeš-
ta. Vino in šest madžarskih 
vinskih regij nam je pribli-
žala someljejka Helga Gal, 
Madžare pa v Slovenijo naj-
bolj vleče obisk naših hribov 
oziroma gora.

Zavod za turizem in kul-
turo Kranj pa je v gorenjsko 
prestolnico povabil sloven-
ske turistične novinarje. Na 
Šmarjetni gori so si ogleda-
li hotel Bellevuee in doživeli 
izjemne razglede na mesto, 
pozdravil jih je tudi kranjski 
župan Boštjan Trilar. Sledil je 
ogled posestva Brdo, nagraje-
no kranjsko klobaso so okuša-
li na krožnikih v gostilni Arvaj, 
sprehodili so se do Pungerta, 
se »pozdravili« s kipom Fran-
ceta Prešerna pred Prešerno-
vim gledališčem, se ustavili v 

Khislsteinu, Galeriji Prešer-
novih nagrajencev, pokukali 
v Stolp Šrlovec, okušali lokal-
no v Luštariji in Hiši na kon-
cu tunela, se sprehodili mimo 
Prešernovega spominskega 
muzeja do Mestne knjižnice 
Kranj ter seveda obiskali zna-
menite kranjske rove. Skozi 
zgodbo gorenjske prestolnice 
pa jih je popeljal vodnik Jan-
ko Zupan.

Nedavno pa se je v Lju-
bljani slovenskim medi-
jem predstavila še Nemči-
ja. O njej je spregovorila 
Maja Horvat, vodja predsta-
vništva Nemške turistične 
organizacije pri nas. Tako 
smo med drugim izvedeli, 
da se je Nemčija že sedmo 
leto zapored tudi lani uvrs-
tila na drugo mesto najbolj 

priljubljenih destinacij 
Evropejcev in lani je bila 
tudi druga najljubša deže-
la Slovencev, med mesti 
pa Slovenci najraje obišče-
jo Berlin. Naziv zelene pre-
stolnice Evrope je od Ljub-
ljane v letos prevzel Essen, 
tematsko je leto v zname-
nju Martina Luthra in pet-
stote obletnice reformaci-
je v Nemčiji, drugo leto bo 
Nemška turistična organi-
zacija promovirala kulinari-
ko, tema za leto 2019 bo sto 
let Bauhausa, leto 2020 pa 
bo v znamenju 250. oblet-
nice Beethovnovega rojstva. 
Zanimiv pa je tudi podatek, 
da se Nemčija vedno bolj 
uveljavlja tudi kot destinaci-
ja za daljša počitniška poto-
vanja.

ZGODBE DEŽEL IN MEST
V Balassijevem inštitutu, madžarskem kulturnem centru v Ljubljani, smo spoznavali Madžarsko, 
slovenski turistični novinarji so obiskali prestolnico Gorenjske Kranj, konec marca pa se je predstavila 
tudi počitniška dežela Nemčija.

Helga Gal, madžarska someljejkaVeleposlanica Madžarske v Sloveniji Edit Szilágyiné Bátorfi

Ruth Hrelja (Balassijev inštitut), Brernardette Thomas 
(madžarsko veleposlaništvo) in direktorica Balassijevega 
inštituta Biborka Molnár-Gábor

Tokrat so se iz Ljubljane do Kranja novinarji pripeljali z 
vlakom in bili obenem presenečeni in navdušeni, da so 
prispeli tako hitro. 

V Kranju sta novinarje sprejela Manca Strugar in Tomaž 
Štefe iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

Nasmejana in osvežena ekipa znane kranjske gostilne ob 
kokrškem mostu, gostilne Arvaj.

Tanja Rotovnik je zaposlena na Slovenskih železnicah, 
verjetno pa se je marsikdo spominja tudi kot pevke iz 
dekliške skupine Select. / Foto: A. B.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 19.  5.;  KOPALNI IZLET BERNARDIN: 15. 5.; BANOVCI: 7.–
11. 5; MEDŽUGORJE: 5.–7. 5.; MORJE: MURTER ALL INCLUSIVE: 
8.–15. 8., 15.–22. 8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 9., 29. 8.–5. 9., 2. –9. 9., 3.–10. 
9., 10.–19. 9., 16–20. 9., 12.–20. 9., DUGI OTOK POLNI PENZION 
S PIJAČO PRI OBROKIH: 17.–20. 6., 24.–27. 6., 4.–14. 7., 21.–28. 7., 
11.–18. 8.,18.–25. 8., 25. 8–1.9.. www.rozmanbus.si.

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 
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NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

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

PRIREDITVE

Večer folklore
Cerklje – KD Folklora Cerklje pripravlja jutri, v soboto, 22. 
aprila, ob 19. uri v Kulturni dvorani Ignacija Borštnika že 
10. jubilejni Večer folklore z zanimivimi gosti, tudi iz tujine. 
Vstop je prost.

Jurjev semenj
Škofja Loka – Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka 
v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Stara Loka - Podlubnik 
pripravlja jutri, v soboto, 22. aprila, od 8.30 do 12.30 na Staro-
loškem trgu Jurjev semenj. Lahko se boste oskrbeli z doma-
čimi dobrotami in pridelki, na voljo bodo sadike zelenjave in 
rož ter prvič tudi biodinamično pridelana semena. Ogleda-
li si boste lahko, kako se pletejo stoli in tkejo preproge, ter 
se okrepčali z ričetom iz kotla. Svojo stojnico bo imela tudi 
Župnijska karitas Stara Loka: zbrani darovi bodo namenjeni 
pomoči potrebnim. Ustvarjali bodo lahko tudi otroci: ob po-
moči sodelavcev Varstveno-delovnega centra Kranj bodo ši-
vali prtičke z velikonočnimi motivi in kvačkali košarice, Matija 
Hiršenfelder pa bo z njimi izdeloval vrbove piščali. Najmlajši 
se bodo lahko popeljali po trgu z osličkom. Ob 10. uri bodo 
prišli člani Društva Rovtarji, kolesarili bodo po starem, nasto-
pil pa bo tudi njihov ansambel Suha špaga.

IZLETI

Nova sezona kolesarjenja
Preddvor – Kolesarska sekcija Društva upokojencev 
Preddvor začenja sezono kolesarjenja. Prvo etapo, 19. apri-
la, so morali zaradi mraza in vetra odpovedati. V sredo, 26. 
aprila, pa bo šlo zares. Zbor ob 9. uri na grajskem dvorišču 
v Preddvoru. Predvidena je relacija Preddvor–Dragočajna–
Medvode–Preddvor.

PREDAVANJA

Kako umiriti um – obvladati misli
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 24. aprila, na brezplačno preda-
vanje z naslovom Kako umiriti um – obvladati misli. Začetek 
predavanja bo ob 16. uri v društveni pisarni v Kranju, Old-
hamska 14 (pri Vodovodnem stolpu). Predaval bo mag. Edo 
P. Belak. Po predavanju (ob 18. uri) sledi še Skupina za svojce.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
22. aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Jezerska c. 
41, Kranj, na proučevanje Svetega pisma s temo: Reforma-
cija: revolucija življenja. Pogovor bo povezoval Janez Borse.

Glasbeni spomini
Žirovnica – Prosvetno-kulturna sekcija pri Društvu upoko-
jencev Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje na preda-
vanje z naslovom Glasbeni spomini, ki ga bo vodila Jana 
Zupan. Gost večera bo Slavko Avsenik ml. Predavanje bo v 
ponedeljek, 24. aprila, ob 19. uri v prostorih gostišča Osvald 
– velika dvorana.

Možgani in oči nam pomagajo najti pravo pot
Kranj – V ponedeljek, 24. aprila, bo ob 19. uri v prostorih 
GTV – Gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a, brezplač-

no predavanje Jožice Remšak z naslovom Možgani in oči 
nam pomagajo najti pravo pot. Spoznali boste nekatere psi-
hofizične vzroke ter mogoče rešitve z vajami za sproščanje 
in krepitev možganov in oči ter pomen hranil v podporo in 
boljše delovanje. Hvaležni bodo za prostovoljne prispevke.

OBVESTILA

Dogajanje v Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V MC Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne 
aktivnosti: v petek, 21. aprila, bo od 17. ure do 18.30 potekal 
družabni večer s tombolo, izvaja MD Z roko v roki; v torek, 25. 
aprila, bo od 17. ure do 18.30 potekalo srečanje Življenje z ose-
bo z demenco, ki bo namenjeno medsebojni podpori, deljenju 
izkušenj in praktičnih nasvetov pri preprečevanju izgorelosti; 
v torek, 25. aprila, bo od 17.30 do 19. ure potekalo srečanje 
Starševstvo – ni panike! Na srečanju se bodo pogovarjali o 
pomenu pohvale in graje pri vzgoji otroka. Pogovor bo vodila 
Nataša Štupar Jarović, univ. dipl. pedagoginja, spec. na podro-
čju predšolske vzgoje. Hkrati bo potekala delavnica za otroke. 
Za prijavo na dogodke (kjer ni drugače navedeno) pokličite po 
tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Učilnica v naravi
Trzin – Jutri, v soboto, 22. aprila, bo potekal sprehod po učni 
poti Onger ob vodstvu geografinje Maje Brozović in biolo-
ginje Alje Pirnat. Zbor ob 10. uri pri kolesarnici za OŠ Trzin. 

Ko imajo hormoni žur
Kranjska Gora – V Knjižnici Kranjska Gora bo danes, v pe-
tek, 21. aprila, ob 19. uri predstavitev knjige Minke Gantar Ko 
imajo hormoni žur.

Test hoje na dva kilometra
Kranj – Zdravstveni dom Kranj, Mestna občina Kranj in Za-
vod za šport Kranj v soboto, 22. aprila, vabijo v Športni park 
(Stadion) Kranj, Partizanska cesta 37, kjer bosta od 10. do 12. 
ure potekala preizkus hoje na dva kilometra in demonstra-
cija nordijske hoje. Na podlagi testa hoje bodo strokovnjaki 
ocenili vašo telesno zmogljivost in vam za ohranitev zdravja 
svetovali primerno telesno dejavnost.

KONCERTI

Koncert mladih bobnarjev
Medvode – V soboto, 22. aprila, ob 18. uri bo v Klubu Je-
dro potekal nastop učencev Šole bobnov mentorja Klemena 
Marklja ob spremljavi profesionalnih glasbenikov zasedb 
Sams Fever in Metalsteel.

Koncert MePZ Društva upokojencev Šenčur
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v sredo, 26. apri-
la, ob 19.30 na prvi samostojni koncert Mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev Šenčur v dvorano Doma kraja-
nov. Gosta koncerta bosta Moški pevski zbor Triglav Duplje 
in Vokalna skupina Svetlice. Program koncerta bo povezova-
la Slavica Bučan.

RAZSTAVE

Mavrični odtenki
Slovenski Javornik – Danes, v petek, 21. aprila, bo ob 18. uri v Raz-
stavnem prostoru Viktorja Gregorača pri DPD Svoboda Javornik 
- Koroška Bela odprtje razstave likovnega ustvarjanja, ki poteka 
v okviru vseživljenjskega učenja v Društvu za pomoč osebam 
z motnjo v duševnem razvoju občin Jesenice, Kranjska Gora in 
Žirovnica. Letošnja razstava nosi naslov Mavrični odtenki.

Mati zemlja
Kranj – V Noči knjige in v počastitev dneva Zemlje BŠK Libe-
rius Cerklje vabi k odprtju razstave likovnih objektov – oltar-
jev akademske slikarke Irene Gayatri Horvat z naslovom Mati 
zemlja, ki bo v avli Mestne občine Kranj danes, v petek, 21. 
aprila, ob 20. uri s kratko predstavitvijo povezave staroindij-
skih in slovanskih boginj ter z glasbeno-plesnim dogodkom.

Živel 1. maj! Živel praznik dela!
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi v torek, 25. apri-
la, ob 18. uri v Železarski muzej na Staro Savo na odprtje 

V zadnjem času je bilo več 
lastnikov vozil v Preddvoru 
oglobljenih zaradi parkiranja 
pred stavbo na Dvorskem trgu 
v središču kraja. Torej na ob-
močju, kjer so občani desetletja 
brezskrbno parkirali avtomo-
bile pred tedanjo trgovino, ker 
ni bilo niti tedaj niti zdaj no-
benega znaka, da je parkiranje 
prepovedano.
Po izgradnji nove trgovine je 
občina uredila stavbo, vanjo 
poleg lokalov umestila še knji-
žnico, pred približno polovico 
stavbe postavila stebričke, pred 
polovico pa ne. Tlak pred stav-
bo nakazuje, da ni del ceste, a 
sočasno pravokotne oblike spo-
minjajo na parkirišča. In ker je 
v tem delu stavbe mesnica in 
malo naprej vhod v knjižnico, 
se zdi prostor ob cesti primeren 
za hiter postanek in nakup 
v mesnici ali vračilo knjig v 
knjižnici. Ni znaka za prepo-
ved parkiranja in/ali ustavlja-
nja. A Medobčinski inšpek-
torat (MI) Kranj ni takšnega 
mnenja. Pa tudi na Občini 
Preddvor nisem našel nikogar, 
ki bi prisluhnil nekorektnemu 
ravnanju.
Medobčinski inšpektorat 
Kranj utemeljuje prekrške s 65. 
členom, 4. odstavek, 1. točka 
Zakona o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP), ki prepove-
duje ustavljanje in parkiranje 
»na prehodu za pešce, stezi za 
pešce, pločniku ali v območju 
za pešce. Če je s predpisano 
prometno signalizacijo dovo-
ljeno parkiranje na pločniku, 
mora biti za pešce zagotovljen 
najmanj 1,60 m širok del ploč-
nika, ki ne sme mejiti na voz-
išče«. Smiselno določilo. A kaj 
od tega je v Preddvoru?
Prehod za pešce je v manjšem 
delu spornega območja. Pra-
vilnik o prometni signalizaciji 

Parkiranje  
v Preddvoru

PREJELI SMO

in prometni opremi na javnih 
cestah določa prometne znake 
za označitev steze za pešce in 
območja za pešce – kot rečeno, 
v tem delu ni nobenih prome-
tnih znakov. Preostane torej 
pločnik? ZPrCP ne definira 
pločnika in torej izhajamo 
iz običajne rabe, zapisane v 
SSKJ: »dvignjena, ožja, na-
vadno tlakovana površina ob 
cesti«. Prvi pogoj ni izpolnjen, 
ker je tlakovano območje v ce-
stnem nivoju, ločeno z muldo. 
Torej omenjena točka zakona 
zajema le majhno območje ob 
prehodu za pešce, ne pa preos-
talega dela ob stavbi. Mi torej 
lahko izreka globe za prekrške 
le ob prehodu za pešce, ne pa 
tudi ob preostalem delu stav-
be. Občina z molkom oziro-
ma zamahovanjem z roko za 
zdaj ravnanje MI podpira.
Cestna omejitev hitrosti v 
tem delu je 30 km/h in krat-
kotrajno parkiranje ob cesti 
ne pomeni bistvenega tvega-
nja. Kratkotrajno parkiranje 
bi bilo dobrodošlo za nakupe 
v mesnici pa tudi hiter obisk 
knjižnice. Če pa se ideja zdi 
nesprejemljiva, bi lahko po-
daljšali stebričke do konca 
stavbe ali pa vsaj postavili 
ustrezen znak, ki bi jasno 
prepovedal parkiranje, ne pa 
da so občani in obiskovalci 
prepuščeni interpretaciji, kaj 
je pločnik … Sam sem globo 
plačal, a po pogovorih in raz-
misleku ugotovil te napake. 
Upam, da bom s tem komu 
prihranil nekaj denarja, še 
bolj pa, da bodo pristojni jas-
neje opredelili rabo prostora 
pred omenjeno stavbo. Upam, 
da bo rešitev kompromis med 
varnostjo vseh udeležencev 
prometa ter uporabnikov in 
ponudnikov storitev v bližnjih 
stavbah.

Bivši županov volivec  
(naslov v uredništvu)
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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.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

9    90
EUR

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

100 hitrih in preprostih receptov,  
s katerimi boste navdušili svoje goste.
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Cena knjiga je

21,90
 + poštnina

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.

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
IŠČEM

IŠČEM od 50 do 80 m2 velik prostor 
za zdravstvene storitve, v pritličju, zaže-
len center Škofje Loke, tel.: 031/445-
982 17001376

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CHEVROLET Aveo 1.4 16V Direct, 
rdeče barve, l. 2006, samo 71.000 
km, redno servisiran (zamenjan jer-
men) in izjemno ohranjen z vinjeto 
2017, 1.980 EUR, tel.: 041/732-130 
 17001378

FIAT Panda, let. 9/2011, 104.000 
km, redno servisiran, 1. lastnik, cena 
po dogovoru, tel.: 040/713-714 
 17001394

SEAT Ibiza 1.9 disel, reg. 28. 9. 2002, 
216.000 km, cena 1.500 EUR, tel.: 
041/967-554 17001395

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

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

d.
o.

o.

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

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

VW Golf plus, letnik 2011, 1. lastnik, 
41.000 km, nekaramboliran, garažiran, 
kot nov, ugodno, tel.: 031/308-540  
 17001413

VW POLO, let. 2007, plin-bencin, v 
dobrem stanju, plinska naprava homo-
ligirana, 2.890 EUR, tel.: 041/894-
493 17001388

KUPIM

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

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED Tomos colibri T-12, letnik 
1969, vozen, ohranjen, tel.: 031/643-
725 17001390

KUPIM

REGISTRIRAN, star, vozen moped (25 
km, 4 kw). Ponudbe s ceno na Ivan Šli-
bar, Temniška 16, 4202 Naklo  
 17001380

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 LETNE gume Dunlop sport bluere-
sponce, 205/60 R 15, skoraj nove, 
tel.: 040/576-622  
 17001403

PLATIŠČA z gumami MS 165/65/15, 
Clio, cena ob ogledu, tel.: 031/520-
004 17001399

TEHNIKA
TELEVIZOR Philips podarim in prodam 
nov sesalec, sesalna cev fi 100, tel.: 
031/246-435 17001362

STROJI IN ORODJA
PRODAM

FORMATNA žaga + rezkar Linwincibile 
ST 3, litoželezna, zelo močna izdelava, 
tel.: 031/316-548  
 17001404

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE prizme 9,5 x 17 x 260 cm; 
plohe 5 in deske 3 cm, tel.: 031/810-
400 17001384

SMREKOVE letve 5 x 5 cm, dolžina 4 
m, 30 kom, tel.: 041/718-856  
 17001391

ZA simbolično ceno prodam več-
jo količino smrekovega opaža, tel.: 
031/282-734 17001383

KURIVO
PRODAM

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNA vrata, kovinska, dvojna, v. 107, 
š. 210 cm, tel.: 041/850-406  
 17001406

TURIZEM
ODDAM

V BARBARIGI pri Puli oddam apartma 
z možnostjo uporabe že za prvomajske 
praznike, tel.: 041/680-201, Sonja  
 17001368

HOBI
PRODAM

BREZHIBEN, delujoč radio Savica, tip 
SN120, tel.: 051/891-605 17001363

STARINE
KUPIM

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOŠKO obleko, št. 48, primerno za 
maturanta ali podobno, ugodno, tel.: 
031/768-579 17001367

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

KUŽKA šarplaninca, starega 3 mese-
ce, tel.: 041/396-384 17001373

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen nudi ugodno re-
zervne dele za kosilnice BCS, Sip,  hidr. 
volane za traktor Štore, Univerzal, ter 
dele za  zavorni in krmilni sistem traktor-
ja. Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška 
cesta 17, Kranj, tel.: 04/23-24-802  
 17001370

BOČNO kosilnico za Tomo Vinkovič 
in 1000-litrsko cisterno ITPP Ribnica, 
tel.: 041/724-123 17001359

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 17001341

KOTEL za žganjekuho Alfa, 40-litr-
ski, in kultivator z ježem za TV, tel.: 
041/838-080 17001386

NAKLADALKO Mengele 33, z valji 28 
m3, pajka 4 m in zgrabljalnik 2,8 m, 
tel.: 040/334-733  
 17001364

PAJEK Sip 340 na 4 vretena in tračni 
obračalnik, tel.: 051/365-442 17001365

PUHALNIK Tajfun z motorjem in cevmi 
za 50 EUR, tel.: 040/737-222  
 17001360

SADILEC in izkopalnik krompirja, tel.: 
041/865-675 17001366

SADILEC za krompir Hmezad in »paj-
kelj«, leseni za krompir, tel.: 051/360-
582 17001402

TRAČNI obračalnik Sip favorit 2 m, 
možna menjava za paletne vilice, tel.: 
031/316-548 17001405

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: akumulatorji 12 V 105 in 150 Ah, 
zaganjači Iskra, obračani sistemi Sip. 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška 
cesta 17, Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 17001371

KUPIM

DEUTZ, IMT, Ursus, Zetor, Store, Uni-
verzale, TV ali podobno, tel.: 031/851-
485  
 17001375

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

PRIDELKI
PRODAM

50 KOCK otave, tel.: 041/935-596  
 17001389

BELI jedilni in drobilni krompir sora in 
fiana ter rdeči desire, tel.: 041/971-
508 17001355

ČEBULO in beli krompir za sajenje, 
sorte bistra, daifla, tel.: 051/899-823 
 17001407

KROMPIR, primeren za sajenje, in 
krompir za krmo, tel.: 041/416-241 
 17001409

SREDNJI krompir bellarosa in krompir 
za krmo, ugodno, tel.: 031/624-552  
 17001374

ZA simbolično ceno prodam semenski 
kifeljčar in oleandre, tel.: 04/25-51-
487, 041/540-617  
 17001414

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 OVCE za pleme ali zakol, tel.: 
041/904-199 17001382

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
031/542-293 17001372

BIKCA ČB, starega 4 tedne, in 400 kg 
krmnega krompirja, tel.: 041/378-913  
 17001410

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
040/728-264 17001351

ČB bikca, starega 1 teden, tel.: 
041/342-350 17001352

JAGENJČKE, žive ali meso, ovčjo 
volno, jabolčni kis, jabolčni sok, tel.: 
031/648-526 17001356

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste ter pitanci, purani, pri-
peljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 17001151

KRAVO v 8. mesecu brejosti, simental-
ka, 3 tele, tel.: 041/962-860 17001354

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  4. 4. 2017 v  
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz 
Stražišča pri Kranju.  Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW GOLF – Ožbej Vidmar, Kranj; 2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – France Lušina, 
Železniki; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas –  Ivica Premrov, 
Žabnica. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa z geslom  
Z GORENJSKIM GLASOM NA KOLESARSKI IZLET, ki je bila  
objavljena v Gorenjskem glasu dne 28. marca 2017, prejmejo 
bon v vrednosti 10 EUR za BvF vadbo: Jasna Mravlje, Jeseni-
ce, Petra Osterman, Stara Cerkev in Nace Demšar, Železniki. 
Nagrajencem čestitamo!

medinstitucionalne razstave Živel 1. maj! Živel praznik dela! 
– praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem. 

Valentin Hodnik, slikar bohinjskih gora
Stara Fužina – V Centru TNP Bohinj bo danes, v petek, 21. 
aprila, ob 19. uri odprtje spominske razstave Valentin Ho-
dnik, slikar bohinjskih gora, ob 120. obletnici slikarjevega 
rojstva. Razstava bo na ogled do 19. maja.

PREDSTAVE

50 odtenkov ženske
Jesenice – V soboto, 22. aprila, bo ob 20. uri v Gledališču 
Toneta Čufarja na sporedu gledališka komedija 50 odtenkov 
ženske.
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 ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka in pradedka

Marjana Gregorca 
iz Tenetiš

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem. Hvala tudi bivšim sodelavcem iz ETP-ja, osebni zdravnici dr. 
Kitić Jaklič, g. župniku Branku Balažicu, pogrebni službi Navček in 
pevcem, za izrečeno sožalje, darovane sveče, svete maše in prispevke 
za cerkev. Iskrena hvala še enkrat vsem, ki ste našega ata pospremili 
k njegovemu zadnjemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi

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

 ZAHVALA

V 61. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mami in 
stara mama

Rezka Oblak 
iz Stirpnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in denarno 
pomoč. Hvala domačemu župniku Damjanu Proštu in mag. Mateji 
Lopuh, dr. med., ter vsem, ki ste jo obiskovali in ji stali ob strani v 
času njene bolezni.

Žalujoči domači

 ZAHVALA

V 86. letu starosti se je od nas poslovil dragi pradedek, dedek, oče 
in brat

Janez Eržen
z Rudna

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hva-
ležni smo za vse darove, tople objeme in stiske rok. Posebej se 
za hvaljujemo dr. Habjanu in osebju Splošne bolnišnice Jesenice, 
topla zahvala tudi domačemu župniku g. Damjanu Proštu za gan-
ljivo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala PGD Rudno, pogrebni 
službi Akris in pevcem za prelepo petje ob slovesu. Še enkrat iskre-
na zahvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Veseli s teboj smo živeli, 
žalostni, ker te več ni. 
Ostali so živi spomini, 
z nami potuješ vse dni.

 V SPOMIN

Lucija Trojar
Sorica

Tri leta te že ni, a v naših srcih vedno si.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu 
in obiskujete njen prerani grob.

Vsi njeni

Na svetu nimamo ničesar,
kar bi bilo naša last.
Vse nam je dano  
le za kratek čas,
tudi ljudje, 
ki jih imamo radi.
(M. Klevišar)

 ZAHVALA

Po večmesečni bolezni nas je 12. aprila 2017 v 70. letu zapustila 
mami 

Marija Kalan
iz Stražišča pri Kranju

Od nje smo se še zadnjič poslovili 18. aprila 2017 na pokopališču v Bit-
njah. Zahvaljujeva se teti Bredi Kalan za nesebično pomoč pri njeni 
oskrbi v času bolezni, bratu in sestri, družini Francija Kalana za po-
darjene dobrine in moralno podporo ter sosedi Marinki Hajsinger.  
Zahvala tudi dr. Mateji Lopuh, društvu kleklarjic za poslovilni 
govor in vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem ter 
znancem, ki ste nama stali ob strani, izrazili sožalje, podarili cvetje 
in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Simona in Sabina

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo! 
Ujeta v naša srca 
z najlepšimi spomini, 
bo vsak naš korak spremljala v tišini.

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Rezultati 32. krog –  
19. april 2017

6, 16, 19, 20, 25, 26, 32 

in 34

Loto PLUS:
2, 9, 11, 19, 20, 30, 31 in 29

Lotko: 9 7 0 4 5 7

Sklad 33. krog za 

Sedmico: 540.000 EUR

Sklad 33. krog za PLUS: 
880.000 EUR

Sklad 33. krog za Lotka: 
145.000 EUR

LOTO

 ZAHVALA

Tiho in mirno, kakor je živela, je v 96. letu starosti zaspala naša 
draga mama, stara mama, babica, teta, sestrična 
Elizabeta Zupan
rojena Blažun iz Praprotne Police

Ob njenem slovesu se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem in vsem, ki ste se v tako velikem številu prišli poslo-
viti od naše mame. Hvala za darovane svete maše, sveče, cvetje in 
izrečena sožalja. Iskrena hvala gospodu župniku Slavku Kalanu za 
lepo opravljeno pogrebno slovesnost, mešanemu pevskemu zboru 
sv. Mihael iz Olševka, pogrebni službi Jerič ter gospe Miheli za po-
moč. Hvala tudi službi za nego in pomoč na domu, posebej Janji in 
Mateji. Vsem imenovanim in neimenovanim najlepša hvala.

Žalujoči: hčerke Marinka, Kristina, Elizabeta in Vida z družinami
Praprotna Polica, Visoko, Nasovče, Komenda

Jaz sem vstajenje in življenje: 
Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre.
(Jn. 11,25)

ORJAŠKI lisec, samec za priplod, tel.: 
041/724-123  
 17001357

OVNA JS pasme, starega 1 leto, mir-
nega, vajenega elek. pastirja, tel.: 
031/220-367  
 17001408

PIŠČANCE, bele  za dopitanje. Suha-
dole 65, Komenda, tel.: 041/281-919  
 17001379

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285  
 17001385

TELICO cikaste pasme za nadaljno 
rejo, staro 11 mesecev, navajena paše, 
tel.: 031/356-645 17001411

KUPIM

BIKA simentalca, težkega od 400 do 
500 kg, tel.: 031/343-177  
 17001381

BIKCE in teličke do 300 kg ter kravo 
pašno, lahko s teletom, tel.: 051/372-
686 17001396

ČB bikca ali teličko, stara 6 mesecev, 
tel.: 041/538-583 17001400

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

OSTALO
PRODAM

3 MALO rabljene lesene zajčje klet-
ke, vsaka po 3 prekati, ugodno, tel.: 
04/23-32-383  
 17001353

MESO mladega bika, star 18 mesecev, 
ugodno, tel.: 041/242-375  
 17001397

PREKLJE ali fižolovke in količke za pa-
radižnik, tel.: 041/912-088 17001401

SENO v kockah iz ekološke pridelave 
in posušeno v kozolcu, tel.: 04/58-01-
769, 041/516-804  
 17001398

SUHE bale, okrogle, prva košnja, tel.: 
041/969-563 17001361

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

ZAJČNIK z 8 pregradami, tel.: 
041/913-964 17001377

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO prodajalca/-ko za delo v  
kiosku na Vršiču – poleti. Obvezno 
dovol. B kat., nujno vsaj govorno 
znanje angleščine, komunikativnost, 
organizacija dela. Prezlc, d.o.o., Nas. 
pod hribom 9a, Gozd - Martuljek, tel.: 
041/330-063 17001369

ZAPOSLIMO kuharja in picopeka v 
prijetnem kolektivu za nedoločen čas. 
Makarončki, d.o.o., Celovška  249, 
LJ, tel.: 040/218-203  
 17001393

ZAPOSLIMO mizarja. Vrbn, d.o.o., 
Ul. Mirka Vadnova 22, Kranj, tel.: 
041/634-039 17001327

IŠČEM

IŠČEM delo pastirja z izkušnjami, tel.: 
059/02-17-14, 070/713-780 17001387

IŠČEM DELO – obžagovanje in podi-
ranje dreves, tel.: 031/332-661  
 17001412

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 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

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

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

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

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

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

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

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 17001349

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

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

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

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

1000-litrsko cisterno ITPP Ribnica za 
kurilno olje, ugodno, tel.: 041/724-
123 17001358

V hotelu Marinšek Naklo  
zaposlimo kvalificiranega kuharja 

m/ž. Prošnje sprejemano na  
e-naslovu: info@marinsek.net.

Hotel Marinšek, d.o.o., 
Glavna cesta 2, 4202 Naklo,  

T: 031 658 155.

PLASTIČNO 800-litrsko cisterno za 
vodo, cena 65 EUR, tel.: 04/59-57-
448  
 17001350
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Anketa

Jože Zmrzlikar:

»Prometa je vedno več in 
vse bolj nevarno je za pešce 
in šolarje, ki po tej poti vsak 
dan hodijo v šolo. Bojim se, 
da bomo obvoznico še nekaj 
časa čakali, in ne verjamem, 
da bo zgrajena kmalu.«

Mari Podgoršek:

»Živim ob glavni cesti in pro-
met občutim podnevi in po-
noči, saj tovornjaki začnejo 
voziti že navsezgodaj, zaradi 
ropota se včasih še pogovar-
jaš težko. S protestom vsaj 
opozorimo na težave.«

Robert Primožič:

»Skrbi me za svoje otroke, 
ki prečkajo cesto, in ne na-
zadnje tudi zase, ko se vklju-
čujem v promet. Upam, da 
se ne bo zgodilo tako kot s 
škofjeloško obvoznico, ki so 
jo čakali štirideset let.«

Amadej Lah:

»Cesta je naredila zid, tako 
da se otroci z ene in druge 
strani skoraj ne poznajo. Pro-
meta je toliko, da se včasih 
niti desno ne da zaviti, kaj 
šele levo. Upam, da bo ob-
voznica čim prej.«

Aleš Senožetnik

Zaradi nevzdržnih razmer 
so Vodičani včeraj organizi-
rali protestni shod, na kate-
rem so zahtevali čimprejšnjo 
ureditev razmer in predvsem 
izgradnjo obvoznice mimo 
naselja. O tem, kakšno je 
življenje v naselju, ki ga hro-
mi deset tisoč vozil dnevno, 
smo povprašali protestnike.

Rešitev je 
obvoznica 

Tone Logar:

»Zgodba se že predolgo časa 
vleče. Ko bi vsaj tranzitni to-
vorni promet ustavili. Bojim 
se, da obvoznice še ne bo 
kmalu, saj ima država še pre-
cej drugih projektov. Razme-
re so pa nevzdržne.«

info@g-glas.si

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

Danes bo pretežno jasno z mrzlim jutrom. Jutri bo dopol-
dne sončno, popoldne se bo zmerno pooblačilo. V nedeljo 
zjutraj bo rahlo deževalo, čez dan bo sončno s posameznimi 
plohami.

Urša Peternel

Lesce – Tri metre in pol dol-
ga, meter in pol široka in tri 
centimetre debela je čokola-
da velikanka, ki so jo v torek 
dopoldne izdelali v leški Go-
renjki za Festival čokolade, ki 
se v Radovljici začenja danes. 
Za čokolado so porabili 63 ki-
logramov mlečne čokolade 
in 32 kilogramov lešnikov, 
slastna velikanka tako tehta 
95 kilogramov, torej toliko, 
kolikor let letos praznuje Go-
renjka. Velikanko bodo raz-
lomili v nedeljo opoldne in 
jo razdelili med obiskovalce. 

Po besedah direktorice 
Gorenjke Alenke Košir bo 
to največja čokolada na le-
tošnjem festivalu čokola-
de, tako kot je Gorenjka naj-
večja slovenska čokoladni-
ca. Prodaja podjetja raste iz 
leta v leto, zlasti v segmen-
tu temnih čokolad, tako ima-
jo na slovenskem trgu prvo 

mesto pri temnih in riževih 
čokoladah ter ruladah, dru-
go mesto pa pri mlečnih čo-
koladah. Prav pri temnih 

čokoladah nenehno razvija-
jo nove okuse, v teh dneh so 
tako predstavili nove tri oku-
se žlahtne temne čokolade 

Mistica Wellness: goji ja-
gode in maca, konopljina 
semena in pomaranča ter 
ingver in matcha.

Za festival čokolada velikanka
Največja čokolada na festivalu čokolade v Radovljici, ki se začenja danes, bo 95-kilogramska Gorenjkina 
mlečna čokolada z lešniki. Razlomili jo bodo v nedeljo opoldne.

Največjo čokolado festivala, ki tehta kar 95 kilogramov, so Gorenjkini slaščičarski mojstri 
ulili v torek dopoldne. V njej je kar dvaintrideset kilogramov lešnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Skupina za lepšo Loko organizira že tradicio-
nalni cvetlični sejem v Škofji Loki. Jutri, 22. aprila, od 8. do 12. 
ure bodo lahko obiskovalci na stojnicah na Mestnem trgu po 
ugodnih cenah kupili veliko vrst cvetja, sadik zelenjave, korit, 
semen ter vrtnarskega orodja in drugega, kar se potrebuje za 
učinkovito vrtnarjenje. Ta teden je Skupina za lepšo Loko prip-
ravila že brezplačno predavanje Uporabni okrasni vrt ob hiši.

Jutri cvetlični sejem

Kamnik – Občina Kamnik obvešča, da zaradi prenove pri-
ključka lokalne ceste na regionalno cesto Kamnik–Mekinje 
(pri atletskem stadionu) velja popolna zapora lokalne ceste 
Mekinje–Godič, in sicer od srede, 19. aprila, do torka, 30. 
maja. V času popolne zapore lokalne ceste bo za lokalni pro-
met urejen obvoz za dvosmerni promet v smeri Prašnikarjev 
drevored–Neveljska pot–Cankarjeva cesta in obratno.

Popolna zapora ceste Mekinje–Godič

Cveto Zaplotnik

Škofja Loka – Družba Kom-
pas Shop, trgovina in stori-
tve, s sedežem v Ljubljani je 
v soboto javno objavila, da 
namerava dati prevzemno 
ponudbo za vse delnice del-
niške družbe Nama Trgo-
vsko podjetje, ki ima eno od 
svojih poslovnih enot (veleb-
lagovnic) tudi v Škofji Loki. 
Prevzemno ponudbo bo ob-
javila najkasneje v tridese-
tih dneh od dneva objave ob-
vestila o prevzemni name-
ri, vendar ne prej kot v de-
setih dneh. O nameri je že 

obvestila Agencijo za trg vre-
dnostnih papirjev, Agencijo 
za varstvo konkurence, upra-
vo Name ter tudi predstavni-
ke delavcev oziroma delav-
ce obeh družb, tako Kompas 
Shopa kot Name. Delniški 
kapital Name je razdeljen 
na 953.795 navadnih prosto 
prenosljivih delnic, s kateri-
mi se trguje na Ljubljanski 
borzi vrednostnih papirjev. 
V torek je bilo z njimi skle-
njenih na borzi pet poslov z 
zaključnim tečajem 14 evrov 
za delnico, tečaj pa je bil kar 
za 44,44 odstotka višji kot 
prejšnji četrtek.

Kompas Shop namerava 
prevzeti Namo

Vilma Stanovnik

Kranj – Mednarodni dan 
Zemlje, 22. april, ki so ga 
pred več kot štiridesetimi leti 
sprejeli na Unescovi konfe-
renci, se marsikje po svetu 
praznuje ves teden, različne 
organizacije pa pripravijo do-
godke, ki so povezani z okolj-
sko problematiko in z oza-
veščanjem prebivalcev o po-
membnosti varovanja okolja, 
varovanju vodnih virov, nači-
nih ločevanja odpadkov, po-
menu zmanjševanja odpad-
kov ter z opozarjanjem na 
dejanja, ki jih lahko storimo 
prebivalci Zemlje za bolj kva-
litetno življenje.

Letošnjemu praznova-
nju se je pridružila tudi 

Komunala Kranj, ki jutri, 
v soboto, organizira voden 
ogled Centralne čistilne na-
prave Kranj. Ogledi bodo po-
tekali ob 10., 11. in ob 12. uri. 

Svoje delo bo predstavil 
Center ponovne rabe Vin-
cenca Drakslerja, potekala 
pa bo tudi predstavitev loče-
vanja odpadkov in področ-
ja vodovoda. Večje skupine 
prosijo za najavo na info@
komunala-kranj.si. Vse obi-
skovalce tudi vabijo, da s se-
boj prinesejo cvet, izdelan 
izključno iz odpadnih, po-
novno uporabljenih materi-
alov (papir, plastika, les, ko-
vina …), ki se kasneje reci-
klirajo. Simbolično ga bodo 
»posadili« na zelenici ob či-
stilni napravi.

Oglejte si čistilno napravo
Ob mednarodnem dnevu Zemlje pri Komunali 
Kranj jutri pripravljajo ogled čistilne naprave.

Tržič – Že četrto leto zapored Občina Tržič razpisuje 
sredstva za sofinanciranje obnove fasad. Letos je razpisa-
nih 13 tisoč evrov, najvišja stopnja financiranja posamezne-
ga prijavljenega projekta pa je trideset odstotkov vrednosti 
projekta in ne sme presegati pet tisočakov. Javni razpis za 
sofinanciranje obnove fasad v ožjem mestnem jedru Tržiča 
je odprt do 15. maja.

Sofinancirali bodo obnovo fasad


