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AKTUALNO

Jesenice so stare  
devetdeset let
Dvajsetega marca 1929 je kralj 
Aleksander Karadžordžević trg Je
senice povišal v mesto, novopeče
ni meščani pa so leta 1936 pred 
Narodno šolo odkrili kraljev dopr
sni kip. 

3

KRONIKA

Po ječi spet trgoval z 
drogo? 
Ljubljanski gostinec Mustafa Izai
ri, ki je prestal šestletno zaporno 
kazen zaradi trgovine s prepove
dano drogo, se na kranjskem sodi
šču brani pred očitki o preprodaji 
droge po Gorenjskem. 

16

GG+

Čez pol sveta za Lukov 
podpis 
Luka Dončić je na uradnem trenin
gu pred tekmo, čeprav ima v Da
llasu zares zvezdniški status, po
svetil nekaj trenutkov skupinici 
Slovencev, ki je v ZDA prišla navi
jat zanj. 

17

ZADNJA

Divje vožnje terenskih 
vozil 
Gramoznica Graben se je za en 
dan prelevila v tekmovalni pro
stor, kjer so se na zanimivi in raz
gibani progi v dveh tekmovalnih 
disciplinah pomerili vozniki teren
skih vozil. 

32

VREME

Danes in jutri bo sončno, 
pihal bo jugozahodnik. V 
nedeljo bo pretežno oblač-
no, ponekod bo rahlo deže-
valo. Veter se bo še okrepil.

0/17 °C
jutri: sončno

Suzana P. Kovačič

Kranj – Uresničila se je več
letna želja po prenovi poro
dnega bloka v Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj, ki so ga v torek 
slovesno predali v uporabo. 
Direktorica bolnišnice Polo
na Podnar je poudarila, da so 
prenovljeni prostori velika 
pridobitev za mamice, novo
rojence, očete in zaposlene, 
pa tudi za mesto Kranj, Go
renjsko in celotno Slovenijo: 
»Prepričana sem, da bomo v 
novih, urejenih in primerno 

opremljenih prostorih bis
tveno lažje sledili sodobnim 
trendom v porodništvu in 
babištvu in na ta način lah
ko pomembno prispevali k 
razvoju stroke. Obnova tudi 
kar precej stane, veliko veči
no sredstev je zagotovilo mi
nistrstvo za zdravje.« Inve
sticija v pet sodobnih poro
dnih apartmajev je stala pri
bližno milijon evrov. 

Tudi kranjski župan Ma
tjaž Rakovec je potrdil, da je 
pridobitev pomembna tako 
za kranjsko občino kot širše 
za Gorenjsko, in se zahvalil 

celotnemu kolektivu BGP 
Kranj, da so se lotili tega 
projekta oziroma da so ime
li toliko poguma, da so pre
pričali ministrstvo za zdrav
je, da je pristopilo k realizaci
ji. »Delovna vnema in koor
dinacija, ki sta potrebni pri 
takih investicijah, sta bili na 
tej lokaciji izjemni. Želim, 
da še kaj naredimo skupaj,« 
pa je dejala Slavica Cimper
man z ministrstva za zdrav
je, ki je skrbela za koordina
cijo med obnovo. 

Odprli obnovljeni porodni blok
S prenovo porodnega bloka je Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 
Kranj pridobila pet sodobnih porodnih apartmajev, v katerih bodo poskrbeli 
tako za kvalitetno strokovno oskrbo mamic in novorojencev kot tudi prijetno 
počutje in zasebnost. Investicija je vredna približno milijon evrov. Dan zatem 
je z mesta direktorice te ustanove odstopila Polona Podnar. 

Slavica Cimperman, Polona Podnar in Matjaž Rakovec z drugošolci OŠ Franceta Prešerna 
Kranj, ki so soustvarili program ob slavnostnem odprtju obnovljenega porodnega bloka. 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti je pripravilo 
predloge sprememb treh za
konov: o socialno varstvenih 
prejemkih, o urejanju trga 
dela in o pokojninskem in 
invalidskem varstvu. Minis
trica Ksenija Klampfer kot 
razloge za spremembe v po
kojninski zakonodaji navaja 
neugodna demografska gi
banja, staranje prebivalstva 
in nizko stopnjo delovne ak
tivnosti ter hitrejšo aktivaci
jo. Kot odziv na demograf
ske trende bodo postopno 
izpeljali zviševanje pogoja 
starosti; za tiste, ki nimajo 
štirideset let delovne dobe, 

za dva meseca na leto do 67 
let. Zdajšnja upokojitvena 
starost znaša 65 let. Ob tem 
pogoj štirideset let delovne 

dobe ostaja nespremenjen, 
starostna meja se bo posto
pno (do leta 2034) podaljše
vala samo za tiste, ki ne bodo 

imeli štirideset let pokojnin
ske dobe, je poudarila minis
trica.

Sprememba pokojninske 
zakonodaje zajema tudi dvig 
odmernega odstotka in spre
membe pri plačilu regresa, 
poleg tega pa naj bi uvedli 
tudi dvojni status upokojen
cev. Odmerni odstotek za iz
račun pokojnin, ki naj bi za
gotovil višje pokojnine no
vim upokojencem, naj bi se 
prav tako zviševal postopo
ma, v šestih letih na 63 odstot
kov. Zviševala se bo odmera 
za moške in zaustavila pada
joča odmera za ženske. Pred
viden je tudi dodatni odmer
ni odstotek za skrb za otroke.

Novosti v pokojninski zakonodaji
Ministrica za delo Ksenija Klampfer je predstavila novosti na področju pokojninske, socialne  
in zakonodaje na področju trga dela.

Upokojitvena starost se bo s sedanjih 65 postopoma 
povečala na 67 let, a le za tiste, ki ne bodo dosegli 
štirideset let delovne dobe (slika je simbolična). / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme KATARINA KOS z Bleda.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V gledališkem abonmaju Nasmejmo se! v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika bo tokrat prvič gostovalo Slovensko stalno 
gledališče Trst. V torek, 26. marca 2019, ob 20. uri v Cerklje 
prihaja z Resnico, vznemirljivo urbano komedijo mednaro-
dno priznanega francoskega dramatika Floriana Zellerja, ki 
je doživela že veliko prevodov v tuje jezike. Varanje in laž sta 
že od samih začetkov zvesta človekova spremljevalca. Avtor 

pušča odprt konec in gledalec se lahko sam odloči, ali v tej 
predstavi vsi lažejo, varajo, prikrivajo resnico in se spreneve-
dajo ali to počne le glavni junak in so preostali trije le figure 
na njegovi šahovnici. Predstavo je režiral Alan Jelen, v njej 
pa igrajo Vladimir Jurc, Tina Gunzek, Lučka Počkaj in Danijel 
Malalan. Vstopnice so na voljo v spletni prodajalni in na pro-
dajnih mestih Mojekarte.si (Petrol, kioski Dela, trafike 3DVA 
…). Več informacij: 051 606 220 in www.smejmo.se. Naroč-
niku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za ogled 
komedije Resnica v Cerkljah. 
Nagradno vprašanje: Kdo je režiser predstave Resnica? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do srede, 20. marca 2019, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Laž in resnica na odrskih deskah

Pripravite se na najbolj nepo-
zabno zabavo daleč naokoli! 
Srbski glasbeniki prihajajo na 
Gospodarsko razstavišče v 
Ljubljano v soboto, 30. marca, 
ob 21. uri. Dragana Mirković 
je priljubljena srbska pop-folk 
pevka, ki je že dvajset let v vrhu 
glasbene scene. Za dosežke v 
svoji karieri se lahko zahvali 
svojemu izjemnemu glasu, 
dobrim skladbam, ljubezni do 
glasbe in občinstva. Ana Be-
kuta je kraljica srbske narodne 
glasbe in v svoji bogati glasbe-
ni karieri že več kot trideset let 
razveseljuje svoje oboževalce. 
Džej Ramadanovski je srbski 
pevec narodne glasbe, ki je svojo kariero začel leta 1988 na 
festivalu Mesam in izdal več kot deset albumov. Lapsus band, 
legendarni pop-folk in turbo folk glasbeniki, navdušuje občin-
stvo vse od Srbije do Združenih držav Amerike. Dvema naroč-
nikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Kateri srbski glasbeniki prihajajo v Lju-
bljano 30. marca 2019? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 22. marca 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Dragana Mirković, Ana Bekuta, Džej in Lapsus 
band prihajajo v Ljubljano

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 5. marca 2019, prejme 
kapo Smučarske zveze Slovenije Venčeslav Thaler iz Ljublja-
ne, majico z dolgimi rokavi RTV Slovenija Hilda Kravanja iz 
Bohinjske Bistrice in dve vstopnici za koncert Magnifica Zinka 
Zavrl Križaj iz Kranja. V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. 
marca 2019, prejme dve vstopnici za komedijo Štefka Valentin 
Anita Žibert iz Kamne Gorice. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci

Matevž Pintar

V Preddvoru in okolici 
so se v zadnjih nekaj letih 
zaključili večji projekti, kot 
so npr. prenovitev knjižni-
ce, zdravstvenega doma, le-
karne, sanacija podružnične 
šole v Kokri itd. Kako so zado-
voljni z razvojem svojega kra-
ja, smo spraševali 122 kraja-
nov Preddvora. Z razvojem 
je zelo zadovoljnih 15 odstot-
kov vprašanih, polovica je za-
dovoljnih, medtem ko četrti-
na meni, da bi lahko storili 

več na tem področju. Osem 
odstotkov sodelujočih je na 
vprašanje odgovorilo, da so 
nezadovoljni, dva odstotka 
sodelujočih pa o tej temi ni-
mata mnenja. 

Naselja po občinah se ši-
rijo. Zanimalo nas je, ali an-
ketirani menijo, da se števi-
lo mladih družin povečuje 
tudi v njihovem kraju in bo 
zato v prihodnje potrebna ši-
ritev vrtca. Večina, 72 odstot-
kov vprašanih, je odgovorila, 
da se število mladih družin 
povečuje in bo širitev vrtca 

v bližnji prihodnosti potreb-
na, 13 odstotkov sodelujočih 
meni, da ni potrebe po širitvi 
vrtca, 15 odstotkov pa na vpra-
šanje ni znalo odgovoriti. 

Gorenjski glas v sodelova-
nju z Občino Preddvor izdaja 
tudi revijalno prilogo Vihar-
nik, ki jo občani brezplačno 
prejmejo v svoje nabiralnike. 
Zanimalo nas je, kako pogos-
to anketirani prebirajo ome-
njeno prilogo. 

Da jo prebirajo redno, 
nam je odgovorilo 78 odstot-
kov vprašanih, 12 odstotkov 

občasno, štirje odstotki pa 
redko. Šest odstotkov vpraša-
nih priloge Viharnik ne pre-
bira, kot razlog za to so naj-
večkrat navedli, da jih ne za-
nimajo lokalne novice in ni-
majo časa za branje.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naro-
čiti, vabimo, da nas pokliče-
jo v kontaktni center invalid-
skega podjetja v Škofjo Loko 
na številko 04/51 16 440 in 
se pozanimajo o ugodnih na-
ročniških pogojih.

V Preddvoru bo potrebna širitev vrtca

AKTUALNO info@g-glas.si

 Na podlagi izračunov mi-
nistrstva za delo bodo pokoj-
nine tistih, ki se bodo upoko-
jili v letu 2025 s štiridesetimi 
leti delovne dobe, za osem od-
stotkov višje. Višje naj bi bile 
tudi druge pokojnine, invalid-
ske, družinske in vdovske, ki 
naj bi se zvišale v povprečju za 
od pet do 15 odstotkov, odvis-
no od posamezne kategorije. 

Spremembe pokojninske-
ga zakona bodo predvidoma 
zajele tudi spremembe zava-
rovalne osnove za plačilo pri-
spevkov od regresa za letni do-
pust, s čimer se bo razbreme-
nil regres za letni dopust, saj 
do stoodstotne višine povpreč-
ne plače od tega ne bi bilo tre-
ba plačati prispevkov za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarova-
nje. Višina regresa za letni do-
pust, od katere se ne plačuje-
jo prispevki za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, se iz 
sedanjih sedemdeset odstot-
kov zviša na sto odstotkov pov-
prečne plače. 

Upokojencem bo po iz-
polnitvi pogojev za starostno 
upokojitev (ob upoštevanju 
ustreznih varovalk) omogo-

čeno prejemanje dela oziro-
ma po določenem času ce-
lotne pokojnine ob pogoju 

plačevanja vseh prispevkov 
za socialna zavarovanja. Za-
posleni, ki bodo izpolnjeva-
li pogoje za upokojitev, bodo 

lahko podaljšali delovni staž 
in v prvih treh letih dela za 
polni delovni čas po izpolnit-
vi pogojev za starostno upo-

kojitev prejeli še petdeset od-
stotkov starostne pokojnine. 
Zdaj prejemajo zgolj dvajset 

odstotkov pokojnine. Poleg 
tega bi se vsako leto odmerni 
odstotek pokojnine zvišal za 
dva odstotka namesto 1,25 od-
stotka. V četrtem letu in nap-
rej pa bo upokojenec preje-
mal stoodstotno pokojnino.  

Določene spremembe so 
predlagane tudi pri zako-
nu o urejanju trga dela, med 
drugim gre za zvišanje naj-
nižjega nadomestila za pri-
mer brezposelnosti, ki naj bi 
se tako izenačilo z osnovnim 
zneskom minimalnega do-
hodka. Predvideno pa je tudi 
skrajšanje maksimalne dobe 
prejemanja nadomestila s 25 
na 19 mesecev in s tem odpra-
va čakanja na upokojitev na 
zavodu za zaposlovanje. To 
je veljalo za starejše od 55 let 
z vsaj 25 leti zavarovalne dob-
re. Z novostjo pa bi bili ti ize-
načeni s starejšimi od petde-
set let in z vsaj 25 leti pokoj-
ninske dobe. 

Novosti v pokojninski 
zakonodaji
31. stran

Pokojnina ob hkratnem opravljanju dela bi prva tri leta 
po izpolnitvi pogojev za upokojitev znašala polovico 
starostne pokojnine, pozneje pa sto odstotkov. 

Ljubljana – Prostovoljci Slovenske karitas bodo tudi letos dva 
konca tedna v marcu pred izbranimi Hoferjevimi trgovinami 
zbirali izdelke za otroke in družine v stiski. Prispevati je mogo-
če živila za otroke (žitne kašice, kosmiče in namaze), osnovna 
živila (trajno mleko, olje, sladkor, moko, testenine), izdelke za 
higieno (pralni prašek, šampon, plenice) ali druge izdelke po 
vaši izbiri. Primerni so zgolj izdelki, ki ne potrebujejo hlajenja. 
Akcija bo potekala pred izbranimi Hoferjevimi trgovinami v 
petek, 15. marca, in v soboto, 16. marca, ter v petek, 22. marca, 
in v soboto, 23. marca. Na Gorenjskem bo to pred njihovimi tr-
govinami v Kranju, Škofji Loki, Tržiču, Kamniku in Medvodah.

Zbirajo izdelke za pomoč družinam v stiski

Kamnik – Danes, 15. marca, gibanje Mladi za podnebno pra-
vičnost pripravlja v Ljubljani protest oz. t. i. podnebni štrajk, 
po njihovem vzoru pa podobno srečanje – Podnebni štrajk v 
Kamniku danes pripravljajo tudi dijaki Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Kamnik. Zbrali se bodo na Glavnem trgu 
ob 12.15 in podporo dejavnosti mladih za podnebno pravičnost 
izvedli z demonstrativnim pohodom dijakov in profesorjev. 
K sodelovanju so povabili tudi zavod Cirius in osnovne šole. 
Danes se bodo dijaki v še večji meri v šolo odpravili peš ali 
s kolesom, prav tako pa od danes dalje na šoli ne bodo več 
uporabljali plastičnih kozarčkov za enkratno uporabo.

Podnebni štrajk danes tudi v Kamniku

Višje pokojnine prihodnjim upokojencem naj bi 
zagotovili z zvišanjem odmernega odstotka za 
štirideset let pokojninske dobe, ki bi za ženske in 
moške postopoma dosegel 63 odstotkov. Predviden 
izdatek za dvig odmernega odstotka naj bi znašal 53 
milijonov evrov.
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KOMENTAR
Marjana Ahačič

Urša Peternel

Jesenice – »Novopečeni me-
ščani so bili zelo ponosni, 
da so Jesenice postale mes-
to, kralju pa so se pokloni-
li tako, da so leta 1936 pred 
Narodno šolo odkrili nje-
gov doprsni kip,« je pove-
dal dr. Marko Mugerli, ku-
stos Gornjesavskega muze-
ja Jesenice, o začetkih mes-
ta Jesenice. Iz trga v mesto 
so bile Jesenice povišane z 
odlokom kralja Aleksandra 
Karadžordževića 20. marca 
1929. Letos torej mineva de-
vetdeset let, kar se imajo Je-
seničani lahko za meščane. 
Ob jubileju sta Marko Mu-
gerli in Aljaž Pogačnik prip-
ravila predstavitev devetde-
setletne zgodovine mesta, 
ki sta jo naslovila Jeseniča-
ni, poznate svoje mesto?, ki 
je potekala v Kosovi graščini. 
Kot sta povedala avtorja, je 
devetdesetletna zgodovina 
mesta Jesenice dokaj dob-
ro raziskana in pri pripravi 
gradiva na kakšna večja pre-
senečenja o mestu nista na-
letela. Zgodovino je močno 
zaznamovala železarska tra-
dicija, Jesenice so bile vselej 
mesto športa, kulture, šol-
stva ...

Na osnovi gradiva sta prip-
ravila tudi kviz za učence je-
seniških šol, finale kviza bo 
potekal v ponedeljek zve-
čer. To bo le ena od priredi-
tev ob 20. marcu, ko Jeseni-
ce praznujejo svoj občinski 
praznik. Dogajalo se je in se 
še bo marsikaj, od fotograf-
ske razstave jeseniškega fo-
tografa Franca Črva Šport 

skozi čas, predstavitve knji-
ge in odprtja razstave Kako 
so se na Jesenicah včasih ig-
rali, devetdesetletnici mesta 
je posvečena tudi dvanajsta 
številka Jeseniškega zborni-
ka.

Vrhunec praznovanja bo 
osrednja občinska prosla-
va v sredo, 20. marca, ob 
19.30 v dvorani jeseniškega 

gledališča. Župan Blaž Račič 
bo podelil občinska prizna-
nja, naziv častni občan bo 
prejel inovator, dolgoletni 
prostovoljec in humanita-
rec Peter Papić, plakete Ob-
čine Jesenice pa ravnateljica 

Glasbene šole Jesenice Mar-
tina Valant, predsednik Pi-
halnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora Anton Justin 

ter dolgoletni in vidni član 
jeseniške ljubiteljske kul-
ture Andrej Černe. Plake-
to župana bodo prejeli pred-
sednik HDD SIJ Acroni Je-
senice Anže Pogačar, pro-
stovoljci programa Starejši 
za starejše Društva upoko-
jencev Jesenice ter jeseni-
ško podjetje KOV, priznanje 
župana za posebne dosežke 
v času šolanja pa Ana Smo-
lej, Nina Hrovat, David Ber-
talanič, Žiga Dvoršak in Kaja 
Novosel.

Kot darilo ob prazniku 
pa Občina Jesenice priprav-
lja tudi koncert domačinke 
Anje Baš s skupino na Ču-
farjevem trgu, ki bo v sobo-
to, 23. marca.

Jesenice so stare devetdeset let
Dvajsetega marca 1929 je kralj Aleksander Karadžordžević trg Jesenice povišal v mesto. 

Avtorja predstavitve devetdesetletne zgodovine mesta Aljaž Pogačnik in Marko Mugerli, 
kustosa Gornjesavskega muzeja Jesenice

Jesenice so najbolj poznane kot hokejsko mesto, 
a v preteklosti je celo potekala dirka okoli 
Jesenic, imeli so smučarske skakalnice, državno 
prvakinjo v umetnostnem drsanju Silvo Palme, 
odlične košarkarje, odbojkarje, judoiste, šahiste, 
namiznoteniške igralce ...

Jože Košnjek

Brezje – Letošnje tradicional-
no romanje odvisnikov od al-
kohola in drugih substanc na 
Brezje je bilo v soboto. Orga-
nizirali sta ga Slovenska ka-
ritas in Nadškofijska karitas 
iz Ljubljane. Romanje je bilo 
del aktivnosti v akciji 40 dni 
brez alkohola, ki že nekaj let 
poteka v postnem času. 
Sobotni romarji so bili najprej 
pri maši, ki jo je skupaj s še 
nekaterimi duhovniki daro-
val frančiškanski pater, te-
olog in psiholog ter vodja 
Frančiškanskega družinske-
ga inštituta za pomoč posa-
meznikom in družinam v sti-
ski dr. Christian Gostečnik. 
V pridigi je govoril o boleči-
nah v družinah, povezanih z 

alkoholom, o uničenih pra-
znikih in dopustih, o bole-
činah, ponižanjih in sramo-
tah, ki jih povzroča alkohol. 
V predavanju po maši je med 
drugim dejal, da je vsak, ki je 

nehal piti, heroj. Vendar slo-
vo od alkohola in drugih ob-
lik odvisnosti ne bo uspeš-
no brez strategije, kaj bo po-
čel posameznik po tem, ko 
bo prenehal z razvado. Dr. 

Gostečnik iz izkušenj svo-
jega terapevtskega dela ve, 
da je bil vsak, ki je začel piti, 
prepričan, da ne bo alkoho-
lik. Ko pa se tega zave, je zara-
di zasvojenosti že prepozno. 
Kako uiti iz klešč odvisnosti, 
se je vprašal dr. Gostečnik. 
Samo nehati je treba, se za-
četi ukvarjati z različnimi de-
javnostmi, delati, se izogiba-
ti krajev, kje se pojavlja vab-
ljiv alkohol. Predvsem pa je 
treba spoznati, da je alkoho-
lizem tvoj problem in da zač-
neš ali nehaš piti zaradi sebe. 
Treba je začeti živeti na novo, 
pove pater. Po predavanju so 
za govornico stopili posa-
mezniki, ki so pripovedova-
li svoje zgodbe o poti v alko-
holizem in uspešni vrnitvi v 
novo, normalno življenje.

Beg iz klešč odvisnosti
Sobotno romanje alkoholikov in drugih odvisnikov na Brezje je bilo del akcije 40 dni brez alkohola.

Pater dr. Christian Gostečnik med sobotnim predavanjem v 
brezjanski baziliki

Marjana Ahačič

Po končnih podatkih stati-
stičnega urada smo v Slo-
veniji lani zabeležili za 

dobrih 11 milijonov prenočitev 
tujih turistov, kar je 15 odstot-
kov več kot v enakem obdobju 
leto prej. Skupaj z domačimi 
so ustvarili 15,7 milijona pre-
nočitev, kar pomeni že peto 
zaporedno rekordno leto v slo-
venskem turizmu.

O rekordih, ki jih podira 
turizem, zadnjih nekaj let go-
vorimo tudi na Gorenjskem. 
V Radovljici se je na primer 
število ponudnikov nastanit-
venih kapacitet v primerjavi z 
letom poprej povečalo kar za 
tretjino. V Kranjski Gori nam 
za podatke, ki orišejo trende na 
področju turističnega obiska, ni 
treba seči več kot teden dni na-
zaj: letošnji Pokal Vitranc je po 
ocenah organizatorjev obiskalo 
18 tisoč gledalcev, kar je eden 
od najboljših obiskov v zadnjih 
letih, še naslednjih nekaj deset 
tisoč – leta 2016 so jih našteli 
več kot 110 tisoč – jih prihaja 
prihodnji konec tedna v Plani-
co. Turistov, ki so v Zgornjesa-
vsko dolino prišli uživat zimske 
radosti, je destinacija polna, že 
vse odkar je prvi sneg pobelil po-
bočja pod Vitrancem.

Razlogov za zadovoljstvo je 
veliko. Dobri gospodarski rezul-
tati prinašajo blaginjo v kraje, 
v katerih je preživetje ljudi od-
visno od turizma. A tako kot 
vsak razvoj tudi ta prinaša kup 
težav, na katere še pred nekaj 
leti, ko smo si prizadevali za 

skorajda vsakega posameznega 
gosta in na odstotek natančno 
spremljali povečevanje števila 
nočitev, niti pomislili nismo.

Pa bi, tako kaže sedaj, mo-
rali. Navdušeni ob pogledu na 
strmo dvigajočo se krivuljo rasti 
bi morali že dolgo nazaj slišati 
prva negodovanja domačinov, 
ki pozimi v središču Kranjske 
Gore niso mogli ne do trgovine 
ne do zdravnika. Pa tistih, ki so 
se z Bleda v službo v Lesce vozi-
li čez Blejsko Dobravo in mimo 
Jesenic, mojstranških kmetov, 
katerih pašniki in njive so pos-
tali divja parkirišča, in pohod-
nikov, ki na izletih v Karavan-
ke ob poletnih koncih tedna 
niso našli niti minute miru.

»Don't ask me, I'm local« 
(Ne vprašaj me, tu sem doma), 
smo lahko na pustno nedeljo 
brali na jopičih domačinov na 
Bledu kot odgovor na projekt 
Ask me, I'm local oziroma 
Vprašaj me, tu sem doma. 
Turisti pridejo, »nasvinjajo«, 
pustijo malo denarja, kraj pa 
je preplavljen z obilico hrupa 
in gneče. Na Bledu, v Kranjski 
Gori, Bohinju ... 

V Kranjski Gori so zato 
prav letos začeli akcijo Vsi smo 
Kranjska Gora, s katero želijo 
domačine spodbuditi k pozitiv-
nemu razmišljanju o tem, ko-
liko dobrega turizem prinaša 
veliki večini ljudi. A jasno je, da 
bi o tem, koliko in kakšne turi-
ste želimo ter do kdaj so rastoče 
številke še nekaj, česar se vese-
limo, morali začeti razmišljati 
že mnogo, mnogo prej. Ne le v 
Kranjski Gori in na Bledu.

Ne sprašuj me ...
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SPODBUJANJE PODJETNOSTI NA SREDNJI TEHNIŠKI ŠOLI KRANJ

An
ke

rs
t 

G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

An
ke

rs
t 

G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

Pliberk/Bleiburg - neposredno ob meji zaposlimo:
• mehanika tovornih vozil in gradbenih strojev m/ž

(KFZ Techniker für LKW und Baumaschinen)
Delo za nedoločen čas. Od vas pričakujemo samostojnost. Mesečna plača na osnovi 
polnega delovnega časa po kolektivni pogodbi 2.100,00 evrov bruto.

• voznika prekucnika m/ž (Kraftfahrer für LKW mit Kipper)
Potrebno je vozniško dovoljenje kategorij C, E in C 95. Mesečna plača po kolektivni pogodbi 
1.565,65 evrov bruto + dnevnice. Po dogovoru plačamo tudi več.

• voznika prekucnika z dvigalom m/ž (Kraftfahrer für LKW mit Kipper + Kran)
Potrebno je vozniško dovoljenje kategorij C, E in C 95 in dovoljenje za delo z dvigalom. 
Mesečna plača po kolektivni pogodbi 1.669,45 evrov bruto + dnevnice. 

Za delo na območju Celovca zaposlimo:
• voznika tovornega vozila - avtomešalca m/ž
    (Kraftfahrer für LKW mit Betonmischer)
Potrebno je vozniško dovoljenje kategorij C, E in C 95. Mesečna plača po kolektivni pogodbi 
1.565,65 evrov bruto + dnevnice. Po dogovoru plačamo tudi več.

Potrebno je osnovno znanje nemščine. Prosimo, javite se nam na: 
0043 4235 2059 . office@liesnig-beton.at

www.liesnig-beton.at

V Slaščičarni KONDITOREI Ferdinand Cimzar,
Kotmara vas / Köttmannsdorf na avstrijskem Koroškem, 

zaposlimo

SLAŠČIČARJA m/ž
(KONDITOR)

Zaželjene so delovne izkušnje in osnovno znanje nemščine. 
Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja.  Nudimo 

vam zelo dobro plačo, 14 x letno.

Prosimo, javite se nam na:

KONDITOREI Ferdinand Cimzar
A-9071 Kotmara vas / Köttmannsdorf, Hauptstrasse 10

+43 664 16 01 488 ali ferdinand@cimzar-sen.at

Sva učenca STŠ Kranj, Ja-
kob Katrašnik in Maj Žni-
dar, in sva svojo idejo zače
la razvijati, ko sva imela te
žavo z zamudnim povezo
vanjem na pametno klju
čavnico, ki je nameščena v 
šoli. Prav tako sva opazila 

veliko možnost vdora in zlo
rabe ter veliko drugih težav, 
ki se pojavljajo pri klasičnih 
ključavnicah. Lahko se nam 
zgodi, da izgubimo ključ 
ali pa nam ga nekdo ukra
de. Kmalu za tem sva razvi
la inovativno idejo za novo 

generacijo pametnih klju
čavnic, ki nam odpravi ve
čino zgoraj naštetih težav in 
nevarnosti. Rešitev sva naš
la v tehnologiji odklepanja 
s svetlobnim ključem, kot 
sva kasneje tudi poimeno
vala aplikacijo za pametne 
telefone. Ko sva izdelala de
lujoči prototip ključavnice, 
sva ga predstavila ravnate
lju naše šole. Ravnatelj šole 
Aljaž Rogelj je bil nad ide
jo zelo navdušen in naju je 
usmeril k bodočemu men
torju na šoli Alešu Kozje-
ku. Sočasno pa je omenil še 
možnost vključitve v zgoraj 
omenjeni zavod JA Sloveni
ja. V ustvarjenem dijaškem 
podjetju J.M.C. sedaj nada
ljujeva razvoj pametne klju
čavnice in ustvarjava nove 
modele, pri katerih sva do
bro uporabila vsa pridoblje
na znanja v šoli iz smeri teh
nik mehatronike, prav tako 
pa tudi lastna znanja in kre
ativnost. Pri izdelavi prototi
pov sva sprva uporabila kla
sični 3Dtiskalnik, sedaj pa 
uporabljava šolski profesio
nalni industrijski 3Dtiskal
nik z veliko kvaliteto tiska. 
Na koncu pa bova ključav
nice izdelovala iz kovin.

ZGODBA MLADIH RAZVIJALCEV NA STŠ KRANJSrednja tehniška šola Kranj 
ponuja možnosti izobraže
vanja s področja mehatroni-
ke, elektrotehnike in raču-
nalništva. Eden izmed glav
nih ciljev šole je tudi  spod-
bujanje podjetnosti. Dijake 
z zanimivo poslovno idejo v 
obliki nekega tehničnega iz
delka oz. storitve najprej po
vežemo z mentorjem (učite
ljem), ki je po strokovnosti 
najbližje sami ideji. Dijakom 
ponudimo tudi možnost fi-
nanciranja projekta, nadalj
nje pa jih vključimo v izobra
ževalne programe na temo 
podjetništva. Ta izobraževa
nja in delavnice v Sloveni
ji organizira zavod za spod
bujanje podjetnosti mladih.

Poslanstvo zavoda je mladim 
omogočiti odkrivanje svojih 
potencialov in jim pomagati 
k samostojnemu življenju. Na 
delavnicah mladi, od osnov
nošolcev do študentov, razvi
jajo smisel za podjetnost.  Pri 
tem se seznanijo z osnovami 
podjetništva. Dejavnosti so 
naravnane tako, da se mlados
tnik ekonomsko opismeni, da 
načrtuje kariero, razvija talen
te in sledi lastnim zanimanjem.
V sklopu izobraževanja pod
jetništva pa je višek programa 
zaključni sejem Moje podje-
tje, kjer dijaki, ki so v progra
mu sodelovali preko celotne
ga šolskega leta, dobijo pri
ložnost pokazati se v najbolj
ši možni luči. Dijaki na sejmu 

dobijo priložnost predstavi
tve svojih podjetij z javnim 
nastopom pred strokovno ži
rijo izkušenih gospodarstve
nikov. Svoja podjetja predsta
vijo tudi s postavitvijo lastne 
stojnice, na kateri z lastnim 
izdelkom in trženjskim zna
njem privabljajo potencialne 
kupce ter svoje izdelke pro
movirajo in prodajajo.
Dijaško podjetje, ki se po 
ocenah strokovne žirije ce
lostno najbolje odreže na 
vseh področjih, pridobi na
ziv »dijaško podjetje leta« in 
dobi priložnost udeležbe na 
mednarodnem tekmovanju 
»Company of the year com
petiton«, kjer tekmuje s sovr
stniki iz evropskih držav.

Mateja Rant

Bled – V bližini novega 
naselja oskrbovanih sta-
novanj na Selišah so vče-
raj odprli tudi novo trgo-
vino Spar, ki se razprosti-
ra na skoraj 1700 kvadra-
tnih metrov površine, ob 
njej je tudi gostinski lokal. 
Celoten objekt je podkle-
ten in nudi parkirni pros-
tor 64 avtomobilom, pred 
trgovino pa je prostor za 

24 vozil. Za kakovostno po-
nudbo in prijetno nakupo-
valno vzdušje v novem su-
permarketu bo skrbelo 32 
zaposlenih, so sporočili iz 
Spar Slovenija. Kot so po-
udarili na Občini Bled, je 
to dobrodošla pridobitev, a 
kljub temu bo to zadnja ve-
lika trgovina na Bledu.

 »Na Bledu ne bomo pod-
legli pritiskom velikih trgo-
vskih hiš,« zagotavljajo in s 
tem zanikajo govorice o še 

novih trgovskih centrih, ki 
naj bi jih v prihodnje gradili 
na Bledu. Pred tovarno Ko-
vinska, ob novi severni raz-
bremenilni cesti, pa že gra-
dijo nov bencinski servis, 
ki bo nadomestil bencin-
sko črpalko pri stavbi poli-
cije, saj na tistem mestu na-
črtujejo novo osrednjo blej-
sko avtobusno postajo. Po-
zidavo območja ob Seliški 
cesti bodo s tem končali, so 
še dodali na občini.

Odslej na Bledu še Spar
Na Selišah so včeraj odprli trgovino Spar, zadnjo veliko trgovino na Bledu.
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Jesenice – Prvega aprila bo 
vodenje javnega zavoda 
GARS Jesenice prevzel Ro-
bert Kejžar. Dosedanji direk-
tor Jože Klinar se bo konec 
marca upokojil. Kejžar je bil 
že doslej zaposlen na GARS 
Jesenice kot poveljnik opera-
tivne gasilske enote, odslej 
pa bosta funkciji direktorja in 
poveljnika združeni. Kejžar je 
sicer dolgoletni poklicni ga-
silec, prejemnik letošnjega 
srebrnega znaka Civilne zaš-
čite in plakete župana Občine 
Jesenice za leto 2018.

Za direktorja izbran 
Robert Kejžar

Tržič – Zaradi vse večjega 
števila turistov, ki želijo na-
ravne in kulturne znameni-
tosti v občini Tržič spoznati 
v spremstvu lokalnega turi-
stičnega vodnika, želijo na 
občini ekipo okrepiti z no-
vimi, predvsem angleško in 
nemško govorečimi vodniki. 
V ta namen bodo v spomla-
danskem času ponovno or-
ganizirali tečaj za pridobitev 
licence lokalnega turistične-
ga vodnika. Vabijo komu-
nikativne ljudi z najmanj 
srednješolsko izobrazbo in 
znanjem vsaj enega tujega 
jezika. 

Želite postati vodnik?
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Ob tej priložnosti so se za-
hvalili tudi vsem donator-
jem, ki so na kakršenkoli 
način prispevali za mamice 
in novorojenčke pa tudi za-
poslenim, ki so v času ob-
nove poskrbeli, da je delo v 

bolnišnici potekalo normal-
no, brez zapletov. Med pre-
novo so začasno za potrebe 
porodnega bloka preuredili 
del ginekološkega oddelka, 
in kot je povedala direktori-
ca BGP Kranj, bodo z delom 
v prenovljenem porodnem 
bloku dejansko začeli najka-
sneje v začetku prihodnjega 
tedna. 

V BGP Kranj se je od leta 
1955, ko so ustanovili teda-
njo Porodnišnico Kranj še 
na drugi lokaciji, do danes 
rodilo več kot 110 tisoč novo-
rojencev. Na sedanji lokaci-
ji je bolnišnica od leta 1964, 

župan Matjaž Rakovec, je bil 
eden prvih, rojenih v tej stav-
bi. Program ob torkovem 
odprtju so pevsko popestri-
li drugošolci iz OŠ France-
ta Prešerna Kranj pod vod-
stvom Marka Kerna in Eva 
Pirnat z avtorsko poezijo in 
plesom.

Je pa direktorica Polona 
Podnar že lani v intervjuju 
za Gorenjski glas poudari-
la, da se z ministrstvom za 
zdravje pogovarjajo tudi o 
investiciji, vredni več kot de-
set milijonov evrov, v katero 
sodijo obnove operacijske-
ga bloka s sterilizacijo, am-
bulantnega dela, bolniških 
oddelkov, laboratorija ter za-
menjava oken in ogrevanja s 
celovito energetsko sanaci-
jo. Bolnišnica se sicer še ve-
dno spopada s kumulativno 
izgubo, a je Podnarjeva opo-
zorila, da je pri tem treba is-
kati sistemske rešitve. 

Porodni apartmaji so dovolj prostorni, da bodo zagotovili 
zasebnost in potrebno udobje. / Foto: Tina Dokl

Odprli obnovljen 
porodni blok
1. stran

Polona Podnar je dan po odprtju prenovljenega 
porodnega bloka odstopila z mesta direktorice 
Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. 
Aprila bo dve leti, odkar je prevzela vodenje te 
ustanove. Ocenila je, da je naredila največ v danih 
razmerah: »Obnova porodnega bloka je končana, 
načrti za naprej pripravljeni.« 

Suzana P. Kovačič

Koper – Suleiman Jamo-
us, humanitarni koordina-
tor darfurskih upornikov, je 
že leta 2009 zaprosil za pre-
nosno vrtalno napravo, ki bi 
jo bilo mogoče voziti iz kra-
ja v kraj na terenskem vozi-
lu. Njegov klic na pomoč je 
kot prvo razumelo Gibanje 
za pravičnost in razvoj po-
kojnega dr. Janeza Drnov-
ška, ki je začelo nagovarja-
ti Slovence za donacije isto-
časno z našim dokumentar-
nim filmom Dar Fur – Vojna 
za vodo. Ni mogoče navesti 
vseh, ki so prispevali, da se je 
na računu, ki ga je po obisku 
v Darfurju leta 2010 odprl 
Klemen Mihelič, ko je usta-
novil humanitarno organi-
zacijo H.O.P.E., zbralo 188 
tisoč evrov. »Kupili smo kva-
litetno staro mobilno vrtal-
no napravo Nordmeyer, na-
meščeno na tovornjaku Uni-
mog, zmogljiv zračni kom-
presor, nameščen na tovor-
njak Mercedes in vso potreb-
no vrtalno opremo. Pri na-
kupu dodatnega tovornjaka, 
na katerega smo namestili 
zračni kompresor, je na po-
moč pristopila Slovenska ka-
ritas in Misijonsko središče 
Slovenije. S svojim znanjem 
nam je pri tem brezplačno 
svetovalo veliko različnih 

strokovnjakov. Ob nakupu je 
bil poleg Suleimana Jamou-
sa takrat v Sloveniji prisoten 
tudi njegov humanitarni so-
delavec Mohammed Ali, da 
je potrdil ustreznost izbra-
ne opreme za vrtanje v dar-
furski pesek. Sledila je obno-
va in vse potrebno za dosta-
vo. Glavnino dela z nadgra-
dnjo, obnovo in servisom so 
brezplačno opravili prijate-
lji, avtomehaniki in strojni-
ki, kupili smo le potrebne se-
stavne dele. V Sloveniji smo 
opravili tudi testno vrtanje in 
se prepričali, da bo v Darfur-
ju res vse delovalo optimal-
no. Nato pa smo naleteli na 
težave, saj zaradi vojn v vseh 
sosednjih državah opreme 
nismo mogli varno dostavi-
ti v Darfur. Pomoč smo iska-
li pri raznih organizacijah v 
Sloveniji in Evropi, vendar 
končne rešitve kar ni bilo. 
Vse je kazalo, da bi mora-
li tvegati in se podati na ne-
varno pot in tam sproti iska-
ti rešitve, ko je Jamous spo-
ročil, da mu je uspelo v Su-
danu registrirati nevladno 
humanitarno organizacijo 
Hope for People, ki bo lah-
ko vrtalno napravo varno do-
stavila v Darfur. Napravo bo 
do pristanišča Port Sudan 
dostavila logistična druž-
ba, ki je usposobljena za to-
vrsten tovor. Od pristanišča 

do Darfurja pa bo oprema 
pod budnim očesom Jamo-
usa, naložena na posebnih 
tovornjakih, potovala še več 
kot dva tisoč kilometrov. Su-
leiman Jamous in njegova 
organizacija sta se pri tem 
zavezala, da bo poskrbe-
la za vrtanje, v sodelovanju 

z lokalnimi skupnostmi pa 
zagotovila potrebne cevi in 
opremo za oskrbo civilnega 
prebivalstva z brezplačno pi-
tno vodo.« A kot k temu še 
dodajajo zakonca Križnar in 
Klemen Mihelič, bodo po-
mirjeni šele, ko bo vrtalna 
naprava dosegla svoj cilj.

Upanje za pitno vodo
Humanitarca Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar ter humanitarna organizacija H.O.P.E so v soboto 
dopoldne iz kontejnerskega terminala v Luki Koper odpremili vozili, vrtalnik za vodo in kompresor,  
kar je sklepno dejanje desetletnih prizadevanj za dobavo opreme za iskanje pitne vode v Darfurju. 

Tovornjaka z vrtalko za vodo in kompresorjem v Luki Koper 

Suleiman Jamous, Klemen Mihelič in Tomo Križnar v 
Darfurju leta 2010 / Foto: osebni arhiv T. Križnarja 

Kranj – Minuli ponedeljek so se kranjski mestni svetniki zbrali 
na izredni seji. Na njej so odločali o prodaji delnic Gorenjske 
banke, ki so bile v lasti Mestne občine Kranj. Svetniki so se 
odločili, da občina delnice proda srbski družbi AIK Banka. Ta 
je že nekaj časa večinska lastnica Gorenjske banke, v kateri je 
imela Mestna občina Kranj sicer zanemarljivo število delnic, 
ki jih je prodala po ponujeni ceni 298 evrov. S tem bo mestni 
proračun bogatejši za dobrih 382 tisoč evrov. Denar bodo 
porabili za odplačilo dela občinskih dolgov.

Občina prodala delež v Gorenjski banki
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Škofja Loka – V torek, 19. marca, ob 19. uri bo v Sokolskem 
domu prireditev za materinski dan, ki jo prireja Prosvetno 
društvo Sotočje. Napovedujejo predavanje z naslovom Se 
znamo obnašati. O kulturi vedenja bo spregovorila Bojana 
Košnik, priznana strokovnjakinja, ki je bila dolga leta vodja 
protokola vlade in več ministrstev. Napisala je tudi knjigo 24 ur 
poslovnega bontona in veliko strokovnih člankov, zdaj pa kot 
podjetnica vodi delavnice o kulturi vedenja. Predavanje bodo 
spremljali skeči o našem vsakdanjem obnašanju. V kulturnem 
programu bodo nastopili otroci z voščili mamam in očetom, 
pevci otroškega zbora Iskrice, pevke dekliškega zbora Župnije 
sv. Jakoba, Mladinski zbor Škofja Loka in Škofjeloški oktet.

Ob materinskem dnevu o kulturi vedenja
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WERDE TEIL 
UNSERES MANAGEMENTS (m/w) IN 
VÖLKERMARKT ODER WOLFSBERG!
WIR BIETEN

einen sicheren Arbeitsplatz,  flexible Zeiteinteilung und eine umfangreiche 
Aus- und Weiterbildung! Uniform & kostenlose Verpflegung!

Shift Manager (m/w): Bruttolohn bei Vollzeitbeschäftigung 
€ 1.800,- 14x/Jahr

WIR SUCHEN

motivierte MitarbeiterInnen mit guten Deutschkenntnissen, die teamfähig 
sind und den Gast in den Mittelpunkt stellen.

Du hast ein Talent für Organisation und den Umgang mit 
Menschen?

Dann freuen wir uns, wenn du ein Teil unseres Teams wirst!

BEWIRB DICH JETZT
auf www.mcdonalds.at/karriere
oder bewerbung@jarz.biz

WERDE TEIL 
UNSERES MANAGEMENTS (m/w) IN 
VÖLKERMARKT ODER WOLFSBERG!
WIR BIETEN

einen sicheren Arbeitsplatz,  flexible Zeiteinteilung und eine umfangreiche 
Aus- und Weiterbildung! Uniform & kostenlose Verpflegung!

Shift Manager (m/w): Bruttolohn bei Vollzeitbeschäftigung 
€ 1.800,- 14x/Jahr

WIR SUCHEN

motivierte MitarbeiterInnen mit guten Deutschkenntnissen, die teamfähig 
sind und den Gast in den Mittelpunkt stellen.

Du hast ein Talent für Organisation und den Umgang mit 
Menschen?

Dann freuen wir uns, wenn du ein Teil unseres Teams wirst!

BEWIRB DICH JETZT
auf www.mcdonalds.at/karriere
oder bewerbung@jarz.biz

POSTANITE DEL 
NAŠEGA TIMA ZA MENEDŽMENT (m/ž)  
V VELIKOVCU / VÖLKERMARKTU, 
VOLŠPERKU / WOLFSBERGU IN 
CELOVCU / KLAGENFURTU!

NUDIMO VAM 

zaposlitev za nedoloc
V

 en c
V

 as, fleksibilni delovni c
V

 as, obsez
V

no 

uvajanje v delo in nadaljnje izobraz
V

evanje, delovna oblac
V

 ila

in brezplac
V

 no oskrbo. 

Vodja izmene / Shift Manager m/z
V

: Mesec
V

 na plac
V

 a na osnovi 

polnega delovnega c
V

 asa 1.800,00 evrov bruto, 14-krat letno.

IŠČEMO

motivirane sodelavke in sodelavce z dobrim znanjem nems
V

 c
V

ine. 

V sredis
V

 c
V

u pozornosti naj bi bili gostje. 

Imate talent za organizacijo in medc
V

 loves
V

 ke odnose? 

Potem se pridruz
V

ite nas
V

 i delovni ekipi. 

VESELIMO SE VAŠE VLOGE
na  www.mcdonalds.at/karriere 
ali  bewerbung@jarz.biz

NAJPREJ NISEM 
HOTEL DELATI 

TUKAJ, ZDAJ PA 

SEM SREČEN.
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V kampu Camping Reichmann, Hodiše / Keutschach 
v bližini Celovca, zaposlimo

kuharja m/ž (Koch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje in oskrba. Mesečna plača najmanj 
1.700,00 evrov neto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. 

2 čistilki m/ž (Reinigungsfrauen) 
Delo v kampu poteka od maja do konca septembra. Po potrebi 

brezplačno bivanje. Mesečna plača od 1.200,00 do 1.300,00 evrov neto. 

pomožnega kuharja m/ž (Beikoch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje.

Prosimo, javite se nam na
tel. 0043 664 143 0 437 - g. Hassler

ali po e-pošti na info@camping-reichmann.at
www.camping-reichmann.at

Mesarsko podjetje Metzgerei Walser (Avstrija, Vorarlberg/
Predarlska) proizvaja vrhunske regionalne mesne specialitete za 

gastronomijo in trgovino. Pridružite se nam! Zaposlimo:

2 mesarja oz. mesarska mojstra m/ž
(2 Metzgergesellen/-meister) 

Delo obsega razrez in predelavo mesa. Delo 5 dni na teden. Odlična 
plača, bistveno nad kolektivno pogodbo, odvisna od delovnih 

izkušenj in kvalifikacije. Potrebno je osnovno znanje nemščine. Po 
ugodni ceni vam nudimo tudi stanovanje neposredno na kraju dela.

G. Herbert Walser se veseli vašega klica oz. vašega sporočila. 
Walser GmbH & Co KG

Tel.: +43/5522/71387-12
E-pošta: herbert.walser@walser-metzgerei.at
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V kampu Camping Reichmann, Hodiše / Keutschach 
v bližini Celovca, zaposlimo

kuharja m/ž (Koch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje in oskrba. Mesečna plača najmanj 
1.700,00 evrov neto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. 

2 čistilki m/ž (Reinigungsfrauen) 
Delo v kampu poteka od maja do konca septembra. Po potrebi 

brezplačno bivanje. Mesečna plača od 1.200,00 do 1.300,00 evrov neto. 

pomožnega kuharja m/ž (Beikoch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje.

Prosimo, javite se nam na
tel. 0043 664 143 0 437 - g. Hassler

ali po e-pošti na info@camping-reichmann.at
www.camping-reichmann.at

Mesarsko podjetje Metzgerei Walser (Avstrija, Vorarlberg/
Predarlska) proizvaja vrhunske regionalne mesne specialitete za 

gastronomijo in trgovino. Pridružite se nam! Zaposlimo:

2 mesarja oz. mesarska mojstra m/ž
(2 Metzgergesellen/-meister) 

Delo obsega razrez in predelavo mesa. Delo 5 dni na teden. Odlična 
plača, bistveno nad kolektivno pogodbo, odvisna od delovnih 

izkušenj in kvalifikacije. Potrebno je osnovno znanje nemščine. Po 
ugodni ceni vam nudimo tudi stanovanje neposredno na kraju dela.

G. Herbert Walser se veseli vašega klica oz. vašega sporočila. 
Walser GmbH & Co KG

Tel.: +43/5522/71387-12
E-pošta: herbert.walser@walser-metzgerei.at

Jasna Paladin

Kamnik – Gre za težavo, s ka-
tero se soočajo vse upravne 
enote po Sloveniji, je prepri-
čan načelnik Upravne enote 
Kamnik Mihael Novak.

Nekdaj so imeli tudi po 38 
zaposlenih, zadnja leta pa jih 
je le še trideset, ob tem pa se 
soočajo tudi s številnimi bol-
niškimi odsotnostmi. V pre-
teklem letu so zato posebno 
pozornost namenjali organi-
zaciji dela in upravljanju s člo-
veškimi viri, a kljub težavam 
z vse bolj neugodno staro-
stno strukturo dosegli zastav-
ljene cilje. »Na osnovi pregle-
da in skrbne analize opravlje-
nega dela v letu 2018 z zado-
voljstvom ugotavljamo, da 
je bil program dela upravne 
enote za leto 2018 v celoti iz-
veden. Izvedli smo vse načr-
tovane naloge, poleg njih pa 
tudi vse nenačrtovane zadol-
žitve. Doseženi rezultati dela 
so v skladu s sprejetim po-
slovnim načrtom in postav-
ljenimi cilji,« je poudaril No-
vak ter dodal, da bo treba nuj-
no pospešiti proces pomla-
jevanja upravne enote, saj v 
zadnjih šestih letih zaradi za-
kona za uravnoteženje jav-
nih financ novih zaposlitev 

ni bilo. Težave se bodo le še 
stopnjevale, saj naj bi se v pri-
hodnjih petih letih upokojila 
kar polovica zaposlenih, zara-
di česar bo verjetno prihajalo 
tudi do težav pri kontinuira-
nem prenosu znanja med za-
poslenimi. Prav tako kot na-
čelnik zelo pogreša možnost 
uporabe motivacijskih me-
hanizmov za zaposlene, ki bi 
bili povezani z rezultati dela 
in nagrajevanjem uspešnos-
ti. »Le tako bodo tudi zapos-
leni v javni upravi lahko še bo-
lje izvajali svoje delo, po dru-
gi strani pa smo priča tudi 
temu, da je kader za upravne 

enote zelo težko dobiti zara-
di velikih potreb v gospodar-
stvu.« 

Stranke Upravne enote Ka-
mnik kakšnih težav, kot kaže, 
niso opazile, saj je bila v anke-
ti o zadovoljstvu strank, ki so 
jo izvedli aprila lani, povpreč-
na ocena zadovoljstva kar 
4,93 in je bila višja od zadnje 
ocene iz leta 2016, kot tudi 
višja od poprečne ocene vseh 
upravnih enot.

Na kamniški upravni eno-
ti, ki pokriva občini Kamnik 
in Komenda in sodi med sre-
dnje velike v državi, so lani 
obravnavali 14.580 vseh 

upravnih zadev, kar je sicer 
4,6 odstotka manj kot v letu 
poprej. Nerešenih jim je os-
talo 273 upravnih zadev, kar 
je 1,87 odstotka vseh zadev v 
reševanju in krepko pod pov-
prečjem slovenskih uprav-
nih enot. Kot je pojasnil Mi-
hael Novak, se je število ne-
rešenih zadev sicer nekoli-
ko povečalo, in sicer zaradi 
povečanja zadev na podro-
čju tujcev (težave pri vroča-
nju odločb in podobno), ka-
drovskih težav in nove grad-
bene zakonodaje, a nobeni 
nerešeni zadevi ni potekel 
zakonski rok za reševanje.

Kader bo treba pomladiti
Na Upravni enoti Kamnik se soočajo s kadrovskimi težavami, saj je povprečna starost zaposlenih nad 
petdeset let, s številom sodelavcev pa komajda še uresničujejo zastavljene cilje.

Načelnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak z namestnico Bogdano Ravnik Muratagić

Kamnik – Študentski klub Kamnik v okviru tradicionalnega 
dobrodelnega meseca organizira pohode na Sv. Primož nad 
Kamnikom, ki se bodo začeli danes, v petek, 15. marca, ob 16. 
uri, in sklenili v nedeljo, 17. marca, ob 16. uri. Vsak pohodnik, 
ki se bo na vrhu vpisal v knjigo, bo s svojim podpisom zago-
tovil pol evra, zbirali pa bodo tudi prostovoljne prispevke. 
Zbrani denar bodo namenili socialno ogroženim dijakom in 
študentom iz občin Kamnik in Komenda.

Dobrodelni pohodi na Sv. Primož

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Proračun za leto 
2019 sprejel tudi občinski 
svet v Železnikih. Svetniki so 
ga podprli s 14 glasovi, čeprav 
je bilo nanj več kritičnih pri-
pomb in sta bila predlagana 
tudi dva amandmaja. 

Pomisleki so se nanaša-
li na povečanje postavke za 
ureditev križišča pri Alple-
su, stroške so povečala do-
datna dela. Nekateri svetniki 

več proračunskega denar-
ja pričakujejo za krajevne 
skupnosti. Razprave sta bili 
deležni tudi obe dopolnili, ki 
ju je predlagal Tomaž Dem-
šar. Eno se je nanašalo na za-
vetišče za mačke, ki da mu 
proračun namenja preveč 
denarja in naj bi ga po nje-
govem mnenju raje name-
nili za kastracijo lastniških 
mačk. Po drugem dopolni-
lu pa naj bi manj sredstev 
namenili športnemu parku 

Rovn in več drugim dru-
štvom v občini. Župan An-
ton Luznar je pojasnil, da je 
lastnik treh petin športnega 
parka Rovn športno društvo 
iz Selc, dveh petin pa občina. 
Po poplavah je bila na tem 
mestu izvedena sanacija, v 
katero je del denarja vložila 
občina, del pa športno dru-
štvo prek razpisov. Predvi-
dena je bila tudi zadolžitev, 
dolg naj bi poravnala obči-
na, a tega ni mogla, pač pa 

je objekt dala v dvajsetletni 
najem gostincu. Od gostin-
ca dobi najemnino, kar od 
nje dobijo, pa vlagajo nazaj 
v športni park. Tomaž Dem-
šar kljub takemu pojasnilu 
meni, da ni prav, da se favo-
rizira športno igrišče, ki ima 
najboljše pogoje za zaslu-
žek. Za takšno dopolnilo je 
glasovalo le pet svetnikov, za 
amandma o mačjem zaveti-
šču pa šest, tako da v prora-
čunu nista upoštevana. 

Tudi v Železnikih sprejeli proračun

Homec – Kulturno društvo Jože Gostič Homec, Društvo Peter 
Naglič Šmarca, KS Homec - Nožice, KS Šmarca in Župnija 
Homec vabijo na odprtje razstave ter predstavitev kataloga z 
naslovom Dobro vzgojena mladina, srečna domovina. Odprtje 
razstave, ki prikazuje življenje v krajih pod Homškim hribom 
v obdobju med letoma 1918 in 1941, bo v Plečnikovi vili na 
Homcu jutri, 16. marca, ob 19. uri. Razstava bo na ogled še v 
nedeljo med 8. in 12. ter 15. in 18. uro ter prihodnjo soboto in 
nedeljo, 23. in 24. marca.

Dobro vzgojena mladina, srečna domovina

Količevo – Komunalno podjetje Prodnik obvešča, da so začeli 
investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na 
Količevem, zaradi česar bo veljala popolna zapora dela cest 
Vir–Radomlje in Turnše–Količevo. Obvoz bo potekal po Bu-
kovčevi ulici in bo označen. Dela bodo zaključena do 6. maja.

Popolna zapora dela ceste na Količevem

Medvode – V torek, 19. marca, bo ob 17. uri v Zlatem kotičku 
v Medvodah, ki je v prostorih Blagovnega centra Mercator, 
predstavitev krvodajalstva in darovanja organov po smrti. V 
petek, 5. aprila, pa bo organizirana krvodajalska akcija. Zbor 
bo ob 9.30 pred trgovino Spar Medvode, odhod avtobusa v 
Ljubljano na Zavod RS za transfuzijsko medicino bo ob 10. uri. 

Predstavitev krvodajalstva v Medvodah

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
v lanskem letu v okviru pro-
jekta Preobrazba, odobre-
nega na javnem razpisu Lo-
kalne akcijske skupine Srce 
Slovenije za Evropski sklad 
za regionalni razvoj, izvedla 
obnovo dela pritličja samo-
stana Mekinje, in sicer so v 
skladu s kulturnovarstveni-
mi pogoji Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je – Območne enote Kranj 
temeljito obnovili štiri večje 

prostore, ki že služijo kot 
prizorišče različnih dogod-
kov Javnega zavoda Mekinj-
ski samostan, ter atrij, ki ga 
bodo poleti spremenili v pri-
zorišče za različne priredi-
tve, saj lahko sprejme prib-
ližno 250 obiskovalcev. V 
ponedeljek, 18. marca, ob 
18. uri bodo pripravili voden 
ogled in predstavitev obnov-
ljenih prostorov, ki so tako 
za nekdanji samostan, ki je 
v lasti Občine Kamnik, kot 
samo občino velikega po-
mena.

Voden ogled samostana
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Svet v gibanju
avtomobili in oprema                             marec 2019

BON ZA

30  EUR 
za redni servis vozila 

(Bon velja ob nakupu  
štirih letnih pnevmatik v Ah Vrtač.)
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LETNE PNEVMATIKE  
IZ ZALOGE!

Nudimo servis, popravila, kleparske storitve, vgradnjo multimedijskih naprav, pranje

tovarniške akcije, do naslednjega servisnega intervala vam pomagamo pri kritju

VABLJENI!

  

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

 

PO UGODNIH CENAH!

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

VABLJENI!

BON za 

30% 
popust na menjavo  

pnevmatik.

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

BON za 

30% 
popust na optično  

nastavitev podvozja.

(velja do 31. 12. 2015)

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

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

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

BON za 

BREZPLAČNI 
PREGLED  

VOZILA PO 12  
KONTROLNIH TOČKAH

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

(velja do 7. 11. 2015)

BON za 

10% 
popust na VW,  

Audi kolekcijo oblačil 

(velja do 31. 12. 2015)

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

PREDNAROČILA ZA ZIMSKE 
PNEVMATIKE IN KOMPLETE KOLES 

PESTRA IZBIRA VW 
in Audi kolekcije oblačil 
(kape, jakne, majice, otr. oblačila,...).
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STREŠNI KOVČEK AUDI 300 l
AKCIJSKA CENA:

399 EUR

VELIKA IZBIRA 
ORIGINALNIH ALU 

PLATIŠČ

, d.o.o. Kranj

Kmalu bo odprl vrata AHV Primskovo.

Z današnjim dnem se zaklju-
čuje rok, ki predpisuje obve-
znost zimskih pnevmatik na 
vozilih. To pa za razliko od 
datuma nastopa obvezne upo-
rabe zimske opreme (15. no-
vember) ne pomeni, da zim-
skih pnevmatik po 15. marcu 
ne smemo več uporabljati. Pa 
jih je dobro zamenjati? Vseka-
kor je po 15. marcu, predvsem 
pa upoštevaje vremenske raz-
mere, pnevmatike priporočlji-
vo zamenjati. Letne pnevma-
tike imajo namreč pri tempe-
raturi, višji od sedem stopinj 
Celzija, bistveno boljše vozne 
lastnosti kot zimske. Sama za-
vorna pot letnih pnevmatik je 
pri višjih temperaturah kraj-
ša, posebno na mokrem cesti-
šču. Poleg tega je tek avtomo-
bila pri letnih pnevmatikah 

precej mirnejši, kar se izkazu-
je tudi v manjši porabi goriva. 
Obenem se obraba zimskih 
pnevmatik pri temperaturah, 
višjih od sedem stopinj Celzi-
ja, močno poveča, pnevmati-
ke se zvulkanizirajo, kar lahko 
pomeni, da postanejo trde in 
izgubijo svoje lastnosti. Prav 
tako je tudi obraba letnih 
pnevmatik pri nizkih tempe-
raturah večja kot običajno. 
Sosednje države Avstrija, Hr-
vaška in Italija po nekaterih 
regijah predpisujejo obvezno 
zimsko opremo vse do 15. 
aprila. Tudi zakon o varnosti 
cestnega prometa določa, da 
je v primeru zimskih razmer 
obvezna zimska oprema tudi 
po 15. marcu. Zato pozor! Če v 
zimskih razmerah zaradi po-
manjkljive ali neustrezne 

zimske opreme ustavite ali 
kako drugače ovirate promet, 
vas lahko policija tudi po 15. 
marcu kaznuje z globo v viši-
ni do 500 evrov in s petimi 
kazenskimi točkami. Če pov-
zročite nesrečo, pa lahko zava-
rovalnica celo zavrne izplačilo 
škode. Previdnost torej ni od-
več, vsekakor pa velja, pri me-
njavi pnevmatik se ravnajte 
po temperaturah! 
Vozniki pnevmatike izbiramo 
subjektivno, velika večina gle-
da samo na ceno, kar pa ni 
prav. Različna avtomobilska 
združenja vsako leto poskrbi-
jo za teste aktualnih letnih in 
zimskih gum in vam s tem 
olajšajo izbiro pri nakupu. 
AMZS je skupaj s partnerski-
mi klubi po Evropi konec fe-
bruarja 2019 objavil test 16 

aktualnih letnih pnevmatik 
dimenzije 185/65/R15H, s ka-
terimi sta opremljena tudi dva 
najbolj prodajana avtomobila 
v Sloveniji, clio in polo. Med 
16 pnevmatikami sta le dve 
dobili štiri zvezdice in oceno 
'dobro' oziroma 'zelo priporo-
čljivo'. Nobena pnevmatika na 
testu pa ni dobila ocene 'po-
manjkljivo' oziroma 'slabo'. 
Na prvo mesto testa se je uvr-
stila povsem nova Bridgesto-
nova pnevmatika turanza 
T005, naslednica turanze 
T001 in T001 evo, ki se je od-
rezala najbolje, tako na suhi 
kot na mokri cesti. Dobre re-
zultate na vseh testih potrjuje 
Vredesteinova pnevmatika 
sportrac 5. Podrobne rezultate 
si lahko ogledati na spletni 
strani AMZS.

Prihaja avtomobilsko poletje
Od 15. marca naprej zimska oprema avtomobilov ni več obvezna.

Letna in zimska pnevmatika se razlikujeta po gumeni 
zmesi in profilu. Celoletne pnevmatike priporočamo 
voznikom, ki prevozijo malo kilometrov.
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Aleš Senožetnik

Kranj – Znanih je kar nekaj 
primerov voznikov, ki so te-
dne po obisku katere izmed 
sosednjih držav po pošti na 
domač naslov prejeli poziv k 
plačilu kazni za storjen ce-
stnoprometni prekršek. 
Lani so predvsem odmevali 
takšni pozivi italijanskih 
agencij za izterjavo kazni, ki 
so imele v svojih podatkih 
navedene nenavadne elek-
tronske naslove, kot denimo 
babyloweb.eu. Ravno zato – 
in ker poziv ni prišel nepo-
sredno od italijanske polici-
je, temveč z naslovov zaseb-
nih agencij – je marsikateri 
voznik pomislil, da gre za 
prevaro. A največkrat ni bilo 
tako.
Kot pojasnjujejo na Avto-
-moto zvezi Slovenije 
(AMZS), so bili ti pozivi ve-
rodostojni, saj je denimo v 
Italiji ustaljena praksa, da 
policija in mestna redarstva 

za izterjavo pooblastijo zu-
nanje agencije. Kljub temu 
previdnost ni odveč. V pri-
meru, da prejmemo takšno 
kazen, velja skrbno preveri-
ti, ali podatki o kraju in času 
prekrška držijo, prav tako na 
AMZS priporočajo, da voz-
niki shranijo tudi potrdila o 
plačilu kazni.
Pogosti so tudi primeri, ko 
slovenski vozniki prejmejo 
dopis slovenskega odvetnika 
zaradi neplačila parkirnine 
na Hrvaškem. Največjo teža-
vo navadno predstavljajo 
stroški izterjave, ki lahko ne-
kajkrat presežejo vrednost 
same kazni, ki navadno zna-
ša le nekaj evrov. Če ste ka-
zen dolžni plačati, na AMZS 
svetujejo, da jo tudi plačate, 
a raje na račun upravljavca 
parkirišča, saj bo odvetnik 
najprej obračunal stroške in 
obresti ter šele nato glavni-
co. V skladu s slovensko od-
vetniško tarifo se namreč 
odvetniški stroški zaračuna-

jo naročniku, plačilo teh 
stroškov pa vozniku lahko 
naloži le sodišče. Če pa 
upnik želi do poplačila priti 
prek slovenskega sodišča, ga 
čaka dolga pot, zato na 
AMZS svetujejo, da se z 
njim dogovorite za kompro-
misno rešitev.
Če prekršek storimo v kateri 
od državi članic Evropske 
unije, nam pristojni organi 
lahko izdajo evropski plačil-
ni nalog, zoper katerega je 
možno sicer vložiti ugovor v 
tridesetih dneh. Organ, ki je 
izdal kazen, pa lahko odloča-
nje o ugovoru prenese na 
redna civilna sodišča, ki 
ugovor obravnava v skladu z 
nacionalnim pravom drža-
ve, kjer je bil prekršek stor-
jen, ali pa se ugovor obrav-
nava v skladu z evropskim 
postopkom v sporih majhne 
vrednosti. A kot opozarjajo 
na AMZS, oba postopka na-
vadno povzročita dodatne 
stroške.

Ko kazen za prekršek 
pride iz tujine
Kazni za prekrške, storjene v sosednjih državah, največkrat niso prevara, 
zato zahtevajo pozornost, pravijo strokovnjaki.

Mi smo Toyota, skupaj z vami, spoštova-
ni kupci, od prvega do zadnjega, 11 
atraktivnih modelov, od najmanjšega  
ayga, ki so ga namenili predvsem mla-
dim, predstavnikom sodobne urbane 
populacije generacije X, do največjega 
versa proace, vsestranskega vozila za 
prevoz potnikov in poltovornjaka hilux, 
ki predstavlja mešanico luksuznega 
športnega terenca in delovnega vozila.
Pri Toyoti je letos razgibano, sodeč po 
začetku leta zelo vroče, saj se prva mo-
dela, ki sta prišla na trg, prenovljeni 
RAV4 in corolla, ki je zamenjala auris,  
prodajata kot vroče žemljice. Bojazen, 
da se novi avtomobili, ki so oblikovno 
doživeli skoraj tektonske spremembe, 
ne bodo prijeli, je odveč. Že Toyota C-HR 
je bila lani najbolj prodajano hibridno 
vozilo v Sloveniji. 
Corolla je najbolj prodajan avtomobil  
vseh časov na svetu, uspešen zlasti v Azi-
ji in Ameriki. Kar je bil za Evropo hrošč in 
nato golf, je bila za preostali svet corolla, 
ki je lastnike prepričevala s prostornos-
tjo, kakovostjo izdelave in razmeroma 
razkošno opremo, znano iz višjih cenov-
nih razredov. Tudi v Sloveniji je sinonim 
za zanesljivost in varčnost, in prav tako je 
še danes in očitno bo tudi v prihodnje. 
Legendarni električni prius bo letos do-
bil štirikolesni pogon, junija se bo na 

naših cestah prvič pojavila toyota cam-
ry, s katero Toyota cilja na poslovni svet. 
Prenovljeni camry prihaja na evropski 
trg po 14 letih in  je po navedbah Toyote 
najbolj prodajana limuzina na svetu. Po 
napovedih naj bi v prvi polovici leta do-
bili še prenovljeno supro, decembra pa 
tehnično posodobljen C-HR.
Toyoto v Kranju uradno zastopa pod-
jetje Avto center Lovše. Družinsko 
podjetje s 70-letno tradicijo je v Kra-
nju prisotno že več kot 15 let s sodob-
nim prodajno-servisnim centrom na 
Cesti Staneta Žagarja v Kranju, ki je 
eden najlepših Toyotinih centrov v 
Sloveniji. Skozi čas so ustvarili zaupa-
nja vredno ime tako v javnosti kot 
med poslovnimi partnerji. S celovito 
prodajno servisno storitvijo pokriva-
jo celotno gorenjsko regijo in velik 
del osrednjeslovenske.  

Z edinstveno in drzno potezo  
doživljenjske garancije na lastno 
delo v mehanični delavnici ter z 
možnostjo sklenitve 10-letnega 
jamstva na vozila za fizične 
osebe je Avto center Lovše prvi 
in edini servis, ki se je javno 
obvezal »biti najboljši«.

Mi smo Toyota
Kvaliteta, ki ji lahko zaupaš. Interbrand, svetovno podjetje za 
svetovanje na področju blagovnih znamk, je Toyoto razglasil za 
najbolj cenjeno avtomobilsko znamko na svetu.

AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec
in serviser vozil TOYOTA.

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

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

www.aclovse.si

Corolla Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA

Pri nas veliko prodajalcev av-
tomobilov digitalnega radia še 
ne ponuja ali pa ga obravnava 
kot dodatno opremo, ki za na-
meček sploh ni poceni, čeprav 
ni nobenega razloga za to, saj 
so cene digitalnih sprejemni-

kov v prosti prodaji enake ana-
lognim. Na RTV Slovenija, ki 
krovno pelje projekt digitaliza-
cije radia v Sloveniji, pravijo, 
da je nesmiselno čakati do 
leta 2021, saj je v Sloveniji v 
digitalnem radijskem etru že 

18 radijskih postaj, s signalom 
pa je že pokritih okoli 90 od-
stotkov avtocest in 70 odstot-
kov gospodinjstev. Torej, če 
kupujete nov avto, potem naj 
bo že opremljen z digitalnim 
avtoradiom.

Digitalni avtoradio bo standardna 
oprema v novih avtomobilih
EU leta 2021 uvaja obveznost sprejemnikov DAB+. 
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Prihaja čas menjave gum. 
Kako naj zimske gume po 
uporabi shranimo? Na kaj je 
treba biti pozoren?
»Zimske gume se hranijo v 
temnem in hladnem prosto-
ru, pomembno je, da so nalo-
žene ena na drugo in ne na 
talno površino, zato da ohra-
nijo obliko. Pred sezono pa 
jih je vedno treba pregledati 
in ugotoviti, ali je guma še 
primerna za naslednjo sezo-
no. Poudariti pa je treba, da 
gume ne smejo biti stare več 
kot pet ali šest let, tudi če 
imajo še zadosti profila.«

Večkrat pozabimo na re-
zervno gumo. Kako je treba 
skrbeti zanjo?
»V našem servisu pri vsa-
kem rednem servisu pregle-
damo tudi tlak rezervne 
gume. Pri avtomobilih z re-
zervnimi gumami, ki so na-
vite, je treba žico in mehani-
zem očistiti in namazati, saj 
se sicer rado zgodi, da zaradi 
rje gume ne moremo spusti-
ti, ko jo potrebujemo.«

Pomembno je tudi pranje 
avtomobila po koncu zime. 
Na kaj moramo biti pozorni, 
katere dele velja še posebno 
temeljito očistiti?

»Spomladi, ko bodo ceste 
očiščene soli, je pomembno, 
da avto temeljito operemo. 
Važno je predvsem pranje 
podvozja, kjer se med zimo 
nabere precej soli, ki avto-
mobilu škodi.«

Nekateri se lotijo tudi pranja 
motorja. Je to smiselno?
»Pranja motorja pri nas ne 
priporočamo. Ob samem 
servisu zgornje površine 
pod pokrovom avtomobila 
obrišemo s krpo. Kaj več ni 
priporočljivo, saj lahko voda 
prodre v dele motorja, kar 
lahko povzroči težave pri de-
lovanju avtomobila.«

Na kaj pa moramo biti še 
pozorni, ko pripravljamo 
avto na toplejše dni?
»Spomladi je dobro opraviti 
temeljit pregled vozila. Pre-
veriti moramo stanje olja v 
avtu, servo volan, hladilno 
tekočino, doliti tekočino za 
čiščenje stekel in preveriti 
tudi šobe za pomivanje ve-
trobranskih stekel. Pozimi 
se zaradi snega in ledu hi-
treje obrabijo tudi metlice 
brisalcev, zaradi česar je do-
bro preveriti njihovo stanje 
in jih zamenjati, če je treba. 
Velja preveriti tudi delova-
nje luči in nastaviti njihovo 
višino. Ob menjavi gum ser-

viserji pogledajo tudi stanje 
zavor. Nekaj časa pa velja 
posvetiti tudi delovanju kli-
matske naprave, ki nam bo 
prav prišla v toplejših dneh. 
Če zaznamo zatohel vonj za-
radi večje vlage pozimi, pa 
sistem tudi dezinficiramo.«

Velja pozornost nameniti 
tudi akumulatorju?
»Pri današnjih akumulator-
jih težko preverimo, v ka-
kšnem stanju je. Lahko de-
luje popolnoma normalno, 
nato pa nenadoma avto ne 
vžge več, brez kakšnih pred-
hodnih signalov, da je aku-
mulator iztrošen. Zato pri 

akumulatorju izmerimo sta-
nje napetosti in nam že apa-
ratura pokaže, ali je akumu-
lator treba napolniti ali pa ga 
bo treba zamenjati. Življenj-
ska doba akumulatorjev pa 
je dokaj različna, lahko zdr-
ži le nekaj let, z nekaj sreče 
pa nam bo služil tudi osem, 
devet let.« 

Smo Slovenci sicer dobri 
skrbniki svojih jeklenih ko-
njičkov?
»Avto veliki večini voznikov 
predstavlja pomembno in-
vesticijo, zato po naših izku-
šnjah večina tudi dobro skr-
bi za njegovo vzdrževanje.«

Ni dovolj le menjava gum
Po koncu zime avtomobili potrebujejo osvežitev. Na kaj moramo biti pozorni, ko svojega jeklenega konjička pripravljamo na toplejše dni,  
smo se pogovarjali z vodjo servisa v avtohiši Rodex Boštjanom Debevcem.

Boštjan Debevec je vodja servisa v avtohiši Rodex. 

Vaša pot, vaš SUV!

Ekskluzivna zimska ponudba. 
Ne oklevajte in se na popolnoma svojo pot zapeljite z vozilom iz družine Volkswagen SUV.  

Izberite T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ali Touareg, s prihrankom do 5.000 EUR*, vzdrževanjem  
za samo 1 EUR na mesec** in smučmi nove generacije Elan Amphibio 12***.  

Ponudba velja za vozila na zalogi in za vsa nova naročila do 31. 3. 2019. 

*Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen 
v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavaro-
valnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije ALLINBON19 in **VZDRŽEVANJE 
ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po prilagodljivem servisnem intervalu - »Long Life« do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od 
prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec (DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. ***Akcija velja le za fizične osebe. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 
Ljubljana.

Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Aleš Senožetnik

Kranj – Predvsem v zimskem 
času na cestah rade nastanejo 
luknje, ki lahko predstavljajo 
nevarnost ne le za pnevmati-
ke, temveč tudi za platišča. 
Vožnja po neustreznih cestah 
ali manjše prometne nezgode 
lahko platišča poškodujejo. 
Zato v času menjave gum ve-
lja pozornost nameniti tudi 
platiščem. V primeru, da so ta 
poškodovana, namreč lahko 
poškodujejo ali celo uničijo 
pnevmatiko, vožnja s poško-
dovanimi platišči pa lahko 
povzroča neprijetno tresenje 
krmila, obrabo ležajev in 
amortizerjev ter prekomerno 
obrablja tudi podvozje vozila. 
Obnova platišča je torej pred-
vsem pomembna z varno-
stnega vidika. Za manjše, 
predvsem kozmetične po-

pravke so voznikom na trgu 
na voljo številni kompleti za 
obnovo, a v primeru zvitih 
in drugače poškodovanih 
platišč velja obiskati preiz-
kušenega vulkanizerja, ki bo 
ocenil, ali je platišče možno 
popraviti, ali pa bo – pred-
vsem v primeru težjih po-
škodb – svetoval nakup no-
vih platišč. 
Ravnanje platišč poteka na 
posebni napravi, ki s hidra-
vličnimi udarci postopoma 
in podrobno poravna plati-
šče, ki ga je nato treba tudi 
uravnotežiti in po potrebi 
oziroma na željo voznika 
tudi peskati. Cene ravnanja 
platišč se sicer pri večini vul-
kanizerjev gibljejo od dvajset 
do štirideset evrov, koliko bo-
ste za obnovo plačali, pa je 
odvisno tudi od specifike po-
škodbe in velikosti platišč.

Nego potrebujejo tudi 
platišča avtomobila

Ob menjavi gum skrb posvetimo tudi platiščem. 
Vožnja s poškodovanimi platišči namreč lahko 
poškoduje pnevmatiko.

Spomladi, ko bodo ceste očiščene soli, je 
pomembno, da avto temeljito operemo. Važno 
je predvsem pranje podvozja, kjer se med zimo 
nabere precej soli.
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Novosti

Prva novost, ki bo zanimiva 
za navadne voznike, je, da na 
tržišče prihaja povsem nova 
letna pnevmatika Eagle F1 
Asimetric 5, ki se ponaša z iz
jemno širokim spektrom 
zmogljivosti v vseh cestnih 
razmerah. Ob zaviranju na 
mokri podlagi ima kar štiri od
stotke krajšo zavorno pot od 
svoje predhodnice Eagle F1 
Asymmetric 3. Pnevmatika 
ima izboljšano vodljivost na 
suhi podlagi, omogoča natanč
nost vozila v ovinkih, višjo ra
ven oprijema ter učinkovito in 
gladko pospeševanje. Poveča
na je tudi odzivnost pri krmi
ljenju, kar vozniku zagotavlja 
boljši nadzor in užitek v vož
nji. Namenjena je širokemu 
spektru vozil, od volkswagna 
golfa do luksuznih avtomobi
lov, kot sta mercedes razreda 
C in BMW serije 3. 
Pnevmatike Eagle F1 Super
Sport in izpeljanke R in RS 

so, kot oznake same povedo, 
namenjene zmogljivejšim 
avtomobilom in bolj športni 
vož nji. Namenjene so bolj 
energičnim vozilom, kot je 
denimo volkswagen golf 
GTI, visoko zmogljivim li
muzinam, kot je BMW M3, 
pa tudi avtomobilom, kot je 
porsche 911 turbo.
Goodyear je že lansko leto 
predstavil vizionarski kon
ceptni pnevmatiki Oxygene 
z zelenim mahom, ki raste 
znotraj bočnice in sprošča 
kisik, in Efficient Grip s teh
nologijo za električna vozila, 
z nizko glasnostjo in majh
nim kotalnim uporom, ki 
električnim avtomobilom 
omogoča večji domet. Na le
tošnjem ženevskem salonu 
avtomobilov pa so spet pre
senetili s povsem vizionar
sko pnevmatiko AERO, raz
vito za avtonomna leteča 
vozila prihodnosti. Pnevma

tika bi omogočala tako vo
žnjo po cesti kot tudi letenje 
po zraku, pri čemer bi pnev
matike delovale kot prope
lerji. V konceptno pnevmati
ko AERO bi bil vgrajen tudi 
procesor z umetno inteli
genco, ki bi podatke optič
nih senzorjev združeval s 

podatki, pridobljenimi v ko
munikaciji vozila z infra
strukturo in z drugimi vozi
li. Čeprav je to zgolj kon
cept, pnevmatiko v tovarni z 
vso resnostjo razvijajo na
prej in postavljajo temelje 
razvoju pnevmatik in novim 
oblikam mobilnosti.

Goodyear tudi letos  
s številnimi novostmi
... ki pomembno kreirajo avtomobilsko prihodnost.

Nova konceptna pnevmatika AERO
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www.petrol.si/tipstop www.vianor.si
*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih 
servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem 
znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. 
Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019.

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€
kupon za premontažo*

Obiščite nas!
TipStop Vianor
ŠKOFJA LOKA 
Kidričeva cesta 8 B 
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

Vianor Tipstop
TROHA JESENICE
Spodnji Plavž 24 g 
4270 Jesenice
031/641 897

Vianor Tipstop
NUNAR KRANJ
Na Griču 1 
4000 Kranj 
041/712 314

Vianor Tipstop
LAVTAR SELCA
Selca 175 
4227 Selca 
041/877 530

Untitled-4   1 26.2.2019   14:54:12
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Igor Kavčič

Kranj – Škotski general, pi-
satelj in politik sir Fitzroy 
Maclean, med drugim av-
tor ene izmed biografij o Jo-
sipu Brozu - Titu, s katerim 
sta se tudi osebno spoznala 
v času druge svetovne vojne, 
je leta 1962 o njem zapisal: 
»Človeku je lahko Tito všeč 
ali ne. Marsikomu ni všeč. 
Človeku je lahko dvajseto 
stoletje všeč ali ne. Marsi-
komu ni všeč. Vendar gres-
ta vštric, človek in stoletje. 
Prvi je v veliki meri simbo-
ličen odsev drugega.« Misel 
lahko preberemo na razsta-
vi z eno samo temo – pred-
meti s podobo Tita, ki bo 
do konca meseca na ogled v 
osrednji galeriji Gorenjske-
ga muzeja.

Podoba predsednika nek-
danje Jugoslavije v različnih 
življenjskih obdobjih in si-
tuacijah nas v dveh galerij-
skih prostorih spremlja tako 
rekoč z vseh razstavljenih 
predmetov. Če ne podoba, 

pa vsaj Titov podpis ali ne-
kaj, kar je povezano z njim. 
Na ogled so številne slike, fo-
tografije, kipci, reliefni odti-
si, medalje in plakete, de-
nar in priložnostni kovanci, 
znamke in značke ter razgle-
dnice mest v nekdanji drža-
vi, ki so v dodatku nosile tudi 
Titovo ime. Na ogled so tudi 
naslovnice nekaterih časo-
pisov ob njegovi smrti leta 
1980 ter številne knjižne iz-
daje, ki bodisi govorijo o nje-
govem življenju in delu bo-
disi gre za njegova dela. 

Soavtorja razstave Slavko 
Hočevar in Janez Šubelj sta 
dolgoletna zbiralca različ-
nih predmetov, tokrat pa sta 
združila moči pri zbiranju 
predmetov s podobo Josipa 
Broza - Tita. »Pravzaprav sva 
po letih del zgodovine nek-
danje socialistične države. 
V tem sistemu sva odrašča-
la, kakšen je ta za koga bil, 
pa sem zapisal v misli ''Ka-
teri del zgodovine je pred-
stavljen na razstavi – svetel 
ali temen – pa naj presodi 

vsak obiskovalec sam'',« po-
jasnjuje Slavko Hočevar. Da 
sta se s kolegom Janezom 
srečala v Moto klubu staro-
dobnikov Kranj. »Ugotovi-
la sva, da oba zbirava znač-
ke, seveda tudi tiste, pove-
zane s Titom. Začela sva jih 
menjavati in danes jih ima-
va oba skupaj s podvojenimi 
vred zagotovo kakih tri tisoč. 
Vsak v svoji zbirki sva zače-
la zbirati tudi druge predme-
te, povezane z likom Tita, in 
v zadnjih štirih letih sta se 
zbirki precej povečali.« 

Po letu 1990, ko se je Slo-
venija osamosvojila od nek-
danje države, so se mnogi 
predmeti, ki imajo poveza-
vo z nekdanjim sistemom 
in predsednikom, znašli po 
kleteh, na podstrešjih, naj-
večkrat pa kar na smetiš-
čih. »Na odpadih imava ne-
kaj ljudi, ki za naju prihra-
nijo predmete, povezane s 
Titom, in sporočijo, če kdaj 
pride kaj novega,« pove so-
govornik, ko predstavlja del 
naše skupne dediščine, ki bo 
tudi po zaslugi zbiralcev os-
tala prihodnjim rodovom, in 
doda, da mrtvaški prt nima 
žepov, z denarnico pa tudi 
nikogar ne pokopljejo.

Nekoč predpražnik,  
zdaj tapiserija

V Sloveniji ne manjka 
predmetov, povezanih s Ti-
tom. Njegove slike so visele 
v vseh javnih prostorih. Zbi-
ratelj je prepričan, da imajo 
ljudje doma še marsikakšen 
spomin nanj, saj je bil po-
gosto v Sloveniji in je ljudem 
večkrat kaj podaril. Mno-
gi predmeti imajo tudi svoj 

pedigre, svojo zgodovino, 
svojo zgodbo. Tako je reci-
mo betonski podstavek nek-
do dobil kot darilo izdeloval-
ca cementnih izdelkov, ker 
je ta zamujal z dobavo opek. 
Preden je betonski odlitek 
prišel do Slavka, je služil kot 

obtežilnik za ponjavo, ki je 
pokrivala drva za kurjavo.

Med razstavljenimi pred-
meti je tudi predpražnik z 
motivom Titove rojstne hiše 
v Kumrovcu. »Nekdanji di-
rektor tovarne IBI Franc 
Oman se je mudil na ogledu 
neke tovarne tapiserij blizu 
Kumrovca, kamor so dobav-
ljali material. Ob zaključku 

obiska je tamkajšnji direktor 
Omana pozval, naj si izbere 
kakšno veliko tapiserijo, a se 
ta za to ni odločil, je pa nje-
gov šofer vzel manjši pred-
pražnik s sliko rojstne hiše. 
Dolga leta ga je imel doma v 
funkciji, za katero je bil na-

rejen, pred mesecem pa ga 
je podaril nama. Očistila sva 
ga in ga razstavila kot tapi-
serijo,« pripoveduje Slavko 
Hočevar.

Med predmeti zasledimo 
tudi gramofonsko ploščo s 
pesmijo Druže Tito, mi ti 
se kunemo, ki jo je prepeval 
tisti Zdravko Čolić, ki je ne-
dolgo tega napolnil dvorano 

v ljubljanskih Stožicah, ne 
manjka pa tudi nekaterih no-
vodobnih ''relikvij'', kot so 
aktualni stenski koledarji in 
vžigalniki, na Tita pa spomi-
nja tudi znamka piva ene od 
slovenskih kraft pivovarn.

»Na zbiranje teh predme-
tov gledava povsem neobre-
menjeno in tega ne povezu-
jeva s kakršnimikoli politič-
nimi motivi. Najin moto je 
zbrati čim več predmetov, 
na katerih je upodobljen Ti-
tov lik, podpis, karkoli, pove-
zano z njim,« poudarja so-
govornik in doda, da se zbir-
ka še vedno širi. Razstava je 
zanimiva in zgovorna, avtor-
ja pa pozivata ljudi, naj si jo 
ogledajo in se pri tem sami 
odločijo, koliko in zakaj jim 
pomenijo ali ne predmeti, ki 
so pozornost obeh zbiralcev 
vzbudili zato, ker je na njih 
podoba Josipa Broza - Tita.

Od stenske slike do predpražnika
Na razstavi v Galeriji Mestne hiše v Kranju je na ogled izbor predmetov s podobo Josipa Broza - Tita iz zbirk Slavka Hočevarja in Janeza Šublja.

»Titove podobe, ki so nekoč visele v vseh javnih prostorih, so po slovenski osamosvojitvi 
večinoma pristale na odpadu,« pove zbiratelj Slavko Hočevar. / Foto: Igor Kavčič

Betonski podstavek z motivom Tita kot opravičilo za 
zamudo pri dobavi opek. / Foto: Igor Kavčič

Na razstavi je na ogled več kot 150 različnih predmetov 
s podobo ali podpisom Josipa Broza - Tita, upoštevajoč 
serije značk, pa je to število še za nekaj sto enot večje.

Kranj – Letošnji 49. Teden slovenske drame se bo začel 27. 
marca in bo trajal do 8. aprila, ko bodo podelili festivalske 
nagrade. Ena osrednjih je nagrada Slavka Gruma za najboljše 
dramsko besedilo, ki ji v zadnjih letih sledi tudi nagrada za 
najboljšega mladega dramatika. Že je znana peterica nomini-
ranih besedil za to prestižno nagrado. Žirija je letos prebrala 
42 besedil, dvanajst še v kategoriji za mladega dramatika. 
Nominirana so besedila: Hlapec Jernej in njegova pravica Žige 
Divjaka, Tih vdih Nejca Gazvode, Realisti, kabaret za pet igral-
cev, pijanca in občinstvo Jureta Karasa, 6 Žige Divjaka, Gre-
gorja Zorca, Katarine Stegnar, Vita Weisa, Iztoka Drabika Juga 
in Alje Kapun in An ban pet podgan Vinka Möderndorferja.

Grumove nominacije

Žiga Divjak je kar dvakrat nominiran za Grumovo nagrado. 
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško basti-
jo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Vide-
li bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi 
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 
- ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 12. 
in 80. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/2015) žu-
pan občine Naklo s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST 
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA NUS V POSLOVNI CONI NAKLO

I.
Občina Naklo s tem javnim naznanilom obvešča javnost, da 
se javno razgrinja Dopolnjen osnutek odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu NUS v poslovni coni Naklo (v 
nadaljevanju OPPN NUS), ki ga je izdelala družba Domplan, d. 
d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.

II.
Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN NUS bo javno razgrnjeno 
od 25. 3. 2019 do 25. 4. 2019, v času uradnih ur občinske uprave, 
v prostorih Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, v pisarni 
višje svetovalke za okolje in prostor.

Javna obravnava bo v sredo, 3. 4. 2019, ob 16. uri, organizirana 
v sejni sobi Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na razgrnjeno  gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve poda-
jo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov, pisno pošljejo na Občino Naklo, Stara cesta 61, 
4202 Naklo ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski 
naslov glavna.pisarna@obcina-naklo.si, s pripisom: »Pripombe 
na javno razgrnitev OPPN NUS«, oziroma se podajo ustno na 
javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu po-
teče zadnji dan razgrnitve.

Občina Naklo bo proučila pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Naklo.

IV.
To javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni stra-
ni Občine Naklo ter v Gorenjskem glasu.

Št. 3505-0002/2016-49
Datum: 12. 3. 2019 Župan Občine Naklo
 Ivan MEGLIČ

Maja Bertoncelj

Rateče – Smučarski skakalci 
bodo ta konec tedna zaklju-
čili nastope na norveški tur-
neji, sledil pa bo le še finale 
svetovnega pokala s poleti v 
Planici na Letalnici bratov Go-
rišek, ki letos praznuje petde-
setletnico. Organizatorji pod 
Poncami pričakujejo okrog 
šestdeset tisoč gledalcev.

»Dela v Planici bodo konča-
na v torek proti večeru, da bo v 
sredo vse pripravljeno. Starta-
li bomo predvidoma ob 10.30. 
Prvi, ki bo preizkusil letalni-
co, bo Rok Tarman, B-repre-
zentant Slovenije, ki se je vrnil 
po poškodbi. Želimo, da bi bil 
prvi skok varen, to je hud za-
logaj za vsakogar, ki je pred 
to nalogo. Vsem naprej je 
nato veliko lažje. Imamo ne-
kaj izzivov pri pripravi letal-
nice. Sneg moramo voziti na 
hrbtišče, ker je bilo letos naj-
več dni z inverzijo. Zgoraj je 
bilo toplo in snega tam nismo 
mogli izdelovati. Prav zato ga 

zdaj razporejamo navzdol po 
skakalnici, potem ko ga pripe-
ljemo navzgor. To pomeni, da 
ga na prvih 140 metrov mora-
mo voziti, spodaj pa odstrani-
ti, saj ga je tam preveč. To je le-
tos nov izziv, vse drugo pa po-
teka tako kot vsako leto,« je v 
sredo o poteku priprav pove-
dal vodja tekmovanja Jelko 
Gros. Po preskusu letalnice, 
ki bo v sredo, 20. marca, bodo 
v četrtek kvalifikacije, v petek 
in nedeljo posamični tekmi, v 
soboto pa ekipna.

Naslednje leto bo v Planici 
svetovno prvenstvo v poletih, 
vrhunec pa bo leta 2023 s sve-
tovnim prvenstvom v nordij-
skih disciplinah. »To je glavni 
fokus, prioriteta in nekaj, na 
kar se pripravljamo zelo in-
tenzivno. Vsakoletna priredi-
tev je samo tisto, ki nam slu-
ži, da ohranjamo kondicijo, 
da spoznavamo, kaj je še tre-
ba postoriti, oziroma da dvi-
gujemo standarde,« pa pravi 
Franci Peterk, direktor Smu-
čarske zveze Slovenije. 

Prvi bo v Planici poletel 
Rok Tarman
V Planici se pripravljajo na finale svetovnega 
pokala v smučarskih skokih.

Maša Likosar

Kranj – Mitinga v Kranju, ki 
je pridobil veljavo najboljše-
ga in najkvalitetnejšega tek-
movanja v Sloveniji, se je 
udeležilo 410 plavalcev iz 16 
držav, med drugim tudi Kir-
gizije, Kazahstana in Sirije. 
Slovenijo je zastopalo 110 
plavalcev, od tega 35 gorenj-
skih plavalcev iz Plavalnega 
kluba Kranj, Plavalnega klu-
ba Triglav Kranj in Plavalne-
ga kluba Radovljica. 

Merili so se v treh katego-
rijah, plavali so v prostem 
slogu, hrbtno, delfin, meša-
no in prsno. Sodili so sloven-
ski sodniki iz vseh sloven-
skih plavalnih klubov, ki so 
se pred tekmovalnim delom 
poklonili nedavno umrli pla-
valni sodnici Gordani Indi-
har Veličkovič. Organizator-
je je letos presenetila udelež-
ba vrhunskih, svetovno zna-
nih plavalcev, med drugim 
tudi olimpijskega prvaka na 
dvesto metrov prsno Dmitri-
ja Balandina iz Kazahstana. 
Balandin je bil tudi najuspe-
šnejši na letošnjem mitingu 

Pingvinček, saj je zmagal v 
treh individualnih discipli-
nah ter v obeh štafetah. Med 
Slovenci se je najbolj izka-
zala plavalka Ljubljane Sara 
Globokar z zmago na dves-
to metrov delfin in je kot 
edina Slovenka zmagala v 

absolutni kategoriji. Predse-
dnik plavalnega kluba Kranj 
Jože Krek je pojasnil, da je 
krovna plavalna organizaci-
ja FINA izbrala njihov pla-
valni miting za tekmovanje, 
kjer lahko plavalci odplava-
jo norme za olimpijske igre 

v Tokiu, svetovno prvenstvo 
v Južni Koreji in normo za 
evropsko kadetsko prvenstvo 
v Azerbajdžanu. Tekmovanje 
za slovenske plavalce obenem 
šteje tudi v Grand Prix Slove-
nije, glavno nagrado v plaval-
ni sezoni 2018/2019. 

V kranjskem bazenu tudi 
olimpijski zmagovalec 
V pokritem olimpijskem bazenu je minuli konec tedna potekal že sedmi mednarodni plavalni  
miting Pingvinček '19, ki ga tradicionalno organizira Plavalni klub Kranj.

Mednarodnega plavalnega mitinga Pingvinček '19 v Kranju se je udeležilo 410  
tekmovalcev. / Foto: Tina Dokl

Domžale – Košarkarice Triglava so v tekmi desetega kola prve 
SKL visoko premagale Domžale. Končni rezultat je bil 33 : 97 (9 
: 35, 7 : 23, 13 : 17, 4 : 22). Srečanje je bilo odločeno že po prvi 
četrtini, ki so jo gostje dobile kar s 26 točkami razlike. Največ 
točk je dosegla Nina Jesenšek (19 točk). Na lestvici vodi Celje, 
Kranjčanke so druge, Domžalčanke pa zadnje, osme.

Košarkarice Triglava visoko premagale Domžale

Jesenice, Zagreb – Hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice so 
v torek odigrali prvo kvali-
fikacijsko tekmo za vstop v 
četrtfinale končnice v Alpski 
hokejski ligi. Za nasprotnika 
so imeli hokejiste moštva 
Wipptal Broncos Weihen-
stephan, ki jih vodi sloven-
ski selektor Ivo Jan, in jih v 
Podmežakli premagali s 3 : 
0 (0 : 0, 0 : 0, 3 : 0). V iz-
redno izenačeni tekmi so od-
por nasprotnika strli v zadnji 
tretjini, ki so jo dobili s 3:0. 
Dvakrat je zadel Luka Kalan, 
enkrat pa Miha Brus. Drugo 
tekmo, igra se ne dve zmagi, 
so odigrali včeraj, rezultata 
pa do zaključka redakcije 
še nismo prejeli. Ob more-
bitnem porazu Jeseničanov 
bo tretja, odločilna tekma, 
jutri na Jesenicah ob 18. uri. 
Hokejisti v Internacionali ho-
kejski ligi so odigrali druge 
četrtfinalne tekme. Trigla-
vani so gostovali v Zagrebu 
in na drsališču zagrebškega 
Velesajma s KHL Mladost 
izgubili s 3 : 1 (0 : 0, 1 : 0, 2 : 
1). Za Kranjčane je zadel Ma-
tic Štenkler. Igra se na dve 
zmagi, rezultat je izenačen 
1 : 1. Odločilna, tretja tekma 
bo jutri v Kranju z začetkom 
ob 19.15.

Hokejisti v boju  
za napredovanje

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi Te-
lekom bodo konec tedna od-
igrali tekme 23. kroga. Jut-
rišnji spored se bo začel ob 
14.45 s tekmo v Celju, kjer 
bo gostoval kranjski NK Tri-
glav, hit spomladanskega 
dela s tremi zmagami. 

Celjani imajo na tekmo-
valni lestvici pred triglava-
ni prednost petih točk. »Tre-
nažni proces pred naslednjo 
tekmo bo ostal enak, kot je 
bil pred vsakim spomladan-
skim obračunom. Po zadnji 
tekmi smo imeli regeneraci-
jo, dan počitka, nato pa že us-
taljeni ritem treningov. Pozi-
mi smo se dobro in pametno 

pripravljali, zato po paketu 
treh zahtevnih tekem ni ču-
titi utrujenosti in smo brez 
manjših poškodb. Dobro 
tempiramo formo, po nas-
lednji tekmi pa prihaja re-
prezentančni premor in bo 
čas tudi za kakšen dan oddi-
ha dlje. Na tekmo s Celjem se 
bomo pripravili na podoben 
način kot na druge. Tekmeca 
zelo spoštujemo, poznamo 
njegove pozitivne in negativ-
ne plati in tudi tokrat bomo 
pripravili podrobno anali-
zo. Res je, to ne bo enostav-
no, saj gre za nepredvidljivo 
ekipo, tako v fazi napada kot 
obrambe. Pričakujem čvrsto 
tekmo, mi pa bomo naredi-
li vse za pozitiven rezultat,« 
je povedal trener NK Triglav 

Dejan Dončič. Domžalčani 
bodo igrali v nedeljo. Čaka 
jih gostovanje v Novi Gorici.

Konec tedna tekme 19. 
kroga nadaljujejo nogome-
taši v drugi slovenski nogo-
metni ligi. Nogometaši Kal-
cerja Radomlje bodo jut-
ri gostili CherryBox 24 Ta-
bor Sežana, Roltek Dob pa 
Dravo Dakindo Ptuj. Obe 
tekmi se bosta začeli ob 15. 
uri. Spomladanski del tek-
movanja pa začenjajo tudi 
nogometaši v tretji sloven-
ski nogometni ligi – cen-
ter. Razpored tekem gorenj-
skih ekip: Žiri – Tinex Šen-
čur (jutri ob 15.30), Svoboda 
Ljubljana – Sava Kranj (jutri 
ob 15.30) in Komenda – Bled 
Hirter (v nedeljo ob 15.30).

Nogometaši Triglava v Celje
Po treh zaporednih zmagah v spomladanskem delu prvenstva bodo 
nogometaši kranjskega Triglava jutri gostovali v Celju.

Škofja Loka – Jutri bodo zad-
njo tekmo rednega dela v prvi 
rokometni ligi odigrali igral-
ci moštva Urbanscape Loka. 
Gostili bodo RD Koper. Tek-
ma se bo začela ob 20.30.

Ločani s Koprom
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

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

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 698 705
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah  

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 766 915
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

Ana Šubic

Lesce – Biotehniška fakulte-
ta v Ljubljani je včeraj pode-
lila Jesenkove nagrade, naj-
višja priznanja za pedago-
ško, raziskovalno in strokov-
no delo na področju bioteh-
niških ved v Sloveniji. Jesen-
kova nagrada za najboljšo di-
plomantko doktorskega štu-
dija je tokrat šla v roke 30-le-
tne Anke Čebulj iz Lesc. 
Doktorica znanosti s pod-
ročja hortikulture je v dok-
torski nalogi prišla do po-
membnih ugotovitev o vpli-
vu fizioloških motenj na ja-
bolka, snovi v njih ter na ak-
tivnost izbranih encimov in 
izražanje genov.

Čebuljeva je metabol-
ni odziv plodov spremlja-
la v primerih sončnih oži-
gov, steklavosti, grenke pe-
gavosti in skalda. Osredoto-
čila se je predvsem na pove-
zavo omenjenih fizioloških 
motenj in vsebnost fenolnih 
spojin, katerih sinteza se po-
veča ob pojavu stresa. Vseb-
nost fenolnih spojin v pove-
zavi s fiziološkimi motnja-
mi je bila malo raziskana, 
v povezavi s steklavostjo in 
grenko pegavostjo raziskav 

ni bilo. Analizirala je sedem 
sort jabolk iz sadovnjaka 
Resje (KGZ Sava Lesce), sa-
dovnjaka ob fakulteti v Lju-
bljani in Hortikulturnem 
centru Biotehniške fakulte-
te Orehovlje. »Sončni ožig 
se odraža v ožgani povrhnji-
ci. Grenka pegavost je posle-
dica neravnovesja med ele-
menti, predvsem kalcija. Za-
metki nastanejo že v sadov-
njaku, po skladiščenju pa 
začnejo nastajati črne pege. 

Enako velja za jabolka, ki jih 
prinesemo iz skladišča in 
na toplem postanejo rjava. 
V tem primeru gre za skald. 
Steklavost je zelo značilna 
pri sorti fuji. Ob prerezu plo-
da je videti, kot da bi bil znot-
raj razlit sok. Nekateri po-
trošniki, denimo na Japon-
skem, imajo takšna jabolka 
še rajši, ker so na okus slaj-
ša, a se ne skladiščijo dobro, 

največji problem pa je, da 
ne vemo, katera so stekla-
va, saj to s prostim očesom 
ni vidno. Ugotovili smo, da 
se spremembe dogajajo tudi 
v kožici in bi lahko z nadalj-
njimi raziskavami razvili 
metodo za razvrščanje plo-
dov s skenerjem. To je zelo 
uporaben vidik moje doktor-
ske naloge, z znanstvenega 
vidika je bila pa najbolj zani-
miva večja vsebnost dihidro-
halkonov v steklavih plodo-

vih. Prav tako smo ob vzor-
čenju ploda po slojih odkri-
li, da se pri žilah kopičijo, ne 
vemo pa, zakaj,« je razložila.

Doktorsko nalogo je Če-
buljeva pripravila kot mla-
da raziskovalka na fakulteti. 
Ta status je ob njenem vpisu 
trajal tri leta in pol, a je zara-
di dveh porodniških odsot-
nosti nalogo zagovarjala šest 
let po vpisu, lani jeseni. »V 

času statusa mlade razisko-
valke sem opravljala ekspe-
rimentalno delo, ki je v naj-
večji meri obsegalo delo v la-
boratoriju, seznanjanje s tu-
jimi raziskavami ter pripra-
vo znanstvenih objav v ug-
lednih mednarodnih revijah 
in na domačih strokovnih 
konferencah. Obenem sem 
bila vključena v delo celotne 
Katedre za sadjarstvo, vino-
gradništvo in vrtnarstvo.«

Šla po stopinjah staršev

Njena izobraževalna in 
poklicna usmeritev ne pre-
seneča. Njena starša sta na-
mreč agronoma: oče Mar-
ko Zupan je raziskovalec in 
docent na Katedri za pedo-
logijo na Biotehniški fakul-
teti, mati Tatjana Zupan pa 
je predsednica Sadjarskega 
društva Gorenjske in vodja 

sadovnjaka Resje. Tam je 
vse počitnice delala tudi nju-
na hči – vse od petnajste-
ga leta, dokler se ni zaposli-
la kot mlada raziskovalka. 
»Vmes sem eno poletje de-
lala na katedri za genetiko, 
kjer sem izdelala diplomsko 
delo.« V diplomi s področja 
biotehnologije se je posveti-
la genskemu spreminjanju 
barve pri nageljnih. Nato se 
je vpisala na mednarodni 
študij sadjarstva, kjer sta bili 
poleg Biotehniške fakultete 
vključeni še univerzi iz Brna 
in Bolzana, ter vzporedno na 
študij hortikulture. »Veli-
ko mi je pomagalo poznava-
nje dela v sadovnjaku, sort, 
fizioloških bolezni in dru-
gih praktičnih problemov,« 
je pojasnila Čebuljeva, ki je 
tako opravila dva magistrska 
študija. V eni nalogi je pri-
merjala sorte črnega ribeza, 

v drugi pa je spremljala vpliv 
suše na metabolite v hruški. 
Sedaj ima pred seboj nove 
izzive, povezane z agrono-
mijo. »Trenutne razmere v 
znanosti glede zaposlovanja 
mladih doktorjev znanosti 
na mojem področju so sla-
be.« Vseeno upa, da se ji bo 
nekoč znova ponudila mož-
nost za delo v znanosti in 
raziskovanju. »Z doktorsko 
nalogo smo šele postavili te-
melje, obenem so se odprla 
nova vprašanja in bi se dalo 
še marsikdaj raziskati. Tudi 
zato, ker bi rada pomagala 
slovenskim sadjarjem, saj 
iz prve roke vem, kako tež-
ka panoga je sadjarstvo. Vča-
sih mi je težko, ko vidim, da 
slovenski pridelki še niso do-
volj cenjeni. Velik izziv bi mi 
bil, da bi lahko prispevala k 
še bolj kakovostni pridela-
vi,« je še dejala Anka Čebulj.

Pomagala bi sadjarjem
Anka Čebulj iz Lesc je letošnja prejemnica Jesenkove nagrade za najboljšo 
diplomantko doktorskega študija na Biotehniški fakulteti. V doktoratu je 
preučevala, kako razvoj fizioloških motenj vpliva na metabolite v jabolkih.  
Še posebej so bile zanimive ugotovitve o plodovih, prizadetih s steklavostjo.

Anka Čebulj upa, da se ji bo še ponudila možnost za raziskovanje. »Tudi zato, ker bi rada 
pomagala slovenskim sadjarjem, saj iz prve roke vem, kako težka panoga je sadjarstvo.« 

Na Gorenjsko je šla tudi Jesenkova nagrada za 
najboljšo diplomantko magistrskega študija. Prejela 
jo je Katarina Šoln iz Radomelj. V magistrskem 
delu, nagrajenem s Prešernovo nagrado Biotehniške 
fakultete, je ugotovila, da izvlečka japonskega in 
češkega dresnika zavreta rast korenin vrtne redkvice.

Janez Kuhar

Cerklje – Konec januarja je 
bil Pod Jenkovo lipo v Dvor-
jah ustanovni sestanek, na 
katerem so se dosedanje čla-
nice Društva kmečkih žena 
Kranj odločile ustanoviti sa-
mostojno Društvo kmečkih 
in podeželskih žena Cerklje 
- Šenčur ter ga poimenova-
le Gorenjski nagelj. Oko-
li sto članic s tega območja, 
ki so bile doslej del kranj-
skega društva, bodo po no-
vem članice novega društva, 
v katerem ne bo bistvenih 
sprememb. Ustanovni ob-
čni zbor novoustanovljene-
ga Društva kmečkih in po-
deželskih žena Cerklje - Šen-
čur, Gorenjski nagelj, bo na 
materinski dan, 25. marca, 
ob 19.30 v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v 
Cerkljah.

Na občnem zboru bodo 
predstavili aktivnosti in pro-
gram dela, kjer velja ome-
niti več strokovnih preda-
vanj, ekskurzij, druženja in 

sodelovanja na občinskih 
prireditvah. Izvolile bodo 
organe društva, pripravi-
le bodo tudi bogat kultur-
ni program in ob zaključku 
pogostitev. Za predsednico 
društva Gorenjski nagelj je 
predlagana Andreja Boga-
taj, dosedanja predsednica 
Kmečkih žena Kranj, odbora 
Cerklje. Vse dosedanje člani-
ce ter ostala dekleta in žene, 
predvsem srčne ljubiteljice 

zemlje s podeželja, vabijo, 
da se vključijo v novoustano-
vljeno društvo in se udeležijo 
ustanovnega občnega zbora. 
Na njem kot goste pričakuje-
jo tudi župana občin Cerklje 
in Šenčur, direktorja Kmetij-
ske zadruge Cerklje in pred-
sednico Zveze kmetic Slove-
nije. Pred ustanovnim obč-
nim zborom bodo vse dose-
danje članice obiskali z vabi-
lom in pristopno izjavo. 

Ustanovile svoje društvo
V Cerkljah bo na materinski dan ustanovni občni zbor Društva kmečkih in 
podeželskih žena Cerklje - Šenčur.

Del odbora novoustanovljenega Društva kmečkih in 
podeželskih žena Cerklje - Šenčur Gorenjski nagelj 

Železniki – Društvo pode-
želskih žena Selške doline in 
Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj vabita na predavanje o 
uporabnosti zelišč za pripra-
vo čajev in čajnih mešanic, ki 
bo v torek, 19. marca, 15.30 v 
prostorih Loške zadruge na 
Češnjici. Predavanje bo prip-
ravila Cirila Fern. 

O zeliščih za čaje

Blejska Dobrava – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Društvo 
podeželske mladine Zgornjesavske doline vabita k ogledu 28. 
regijskega tekmovanja Mladi in kmetijstvo, ki bo jutri, v sobo-
to, 16. marca, ob 17. uri v dvorani gasilskega doma na Blejski 
Dobravi. Ekipe mladih s podeželja bodo pred občinstvom in 
strokovno komisijo odgovarjale na vprašanja s področja tu-
rističnih kmetij, natančnega kmetijstva in pridelave vrtnin v 
rastlinjakih s poudarkom na hidroponiki. Zmagovalna ekipa 
se bo uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 13. aprila v Sa-
vinjski dolini.

Jutri kviz Mladi in kmetijstvo
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Vilma Stanovnik

Kranj – Regionalna razvoj-
na agencija Gorenjske – 
BSC Kranj skrbi zlasti za to, 
da gorenjske občine prido-
bijo čim več nacionalnih in 
evropskih sredstev. O števil-
nih projektih, ki jih vodijo 
in pripravljajo, sva se pogo-
varjala z direktorjem Rokom 
Šimencem.

Četrto leto vodite Regionalno 
razvojno agencijo Gorenjske 
– BSC Kranj. Ko ste prevze-
li delo, je imela agencija iz-
gubo, ob začetku letošnjega 
leta pa ste se lahko pohvali-
li z dobrim poslovanjem in 
številnimi novimi projekti. 

Kako vam je to uspelo?
»Pred štirimi leti Regio-

nalna razvojna agencija res 
ni bila v najboljšem stanju. 
Ko sem jo prevzel, je imela 
ob polletju 370 tisoč evrov iz-
gube. Odnosi med zaposle-
nimi so bili močno skrhani, 
agencija pa je bila praktično 
brez projektov. Takrat je bilo 
na agenciji 17 zaposlenih in 
zavedal sem se, da je treba 
najprej pripraviti in izpelja-
ti sanacijski načrt. To je po-
menilo, da je bilo treba pre-
cej oklestiti stroške. Zaposle-
ni so se s tem strinjali in me 
podpirali. Nismo se namreč 
odločili za množično odpuš-
čanje, temveč smo sklenili, 
da bomo vsi skupaj močno 
zategnili pas ter hkrati pos-
krbeli za pridobivanje novih 
projektov.«

Novi projekti so za vas in za 
Gorenjsko zagotovo pome-
nili velik izziv?

»Ob mojih začetkih je 
imela agencija na skrbi šti-
ri evropske projekte, s poob-
lastilom ministrstva za go-

spodarstvo pa smo skrbeli 
tudi za splošne razvojne na-
loge. To pa seveda še zdaleč 
ni zadoščalo za veliko števi-
lo zaposlenih. Zato smo se 
v sodelovanju z gorenjski-
mi občinami lotili pisanja 
projektnih predlogov. Za-
vedamo se, da je naša agen-
cija predvsem glavni servis 
za občine s poudarkom pri-
dobivanja nacionalnih in 
evropskih sredstev. Hkrati 
smo se lotili še enega zani-
mivega lokalnega projekta, 

ki smo ga poimenovali Ko-
vačnica. Tako danes izva-
jamo kar 35 različnih pro-
jektov ter seveda še vedno 
skrbimo za razvoj splošnih 
razvojnih nalog ministrstva 
za gospodarstvo. V naši do-
meni je tudi program lokal-
ne akcijske skupine Gorenj-
ska košarica, kjer nas trenu-
tno čaka še osem novih pro-
jektov.«

Namesto odpuščanja ste za-
čeli tudi zaposlovati. Zakaj?

»Res je. Množica novih 
projektov pomeni, da pot-
rebujemo nove sodelavce. 
Tako nas je danes že 26. Lani 
smo namreč ustvarili oko-
li dva milijona evrov prihod-
kov, kar je pomenilo več kot 
stoodstotno rast. Leto smo 
končali z dobičkom petde-
set tisoč evrov. Do konca fi-
nančne perspektive, ki traja 
do leta 2020 in še naslednja 
tri leta, ko se projekti lahko 
izvajajo, ne vidim težav v po-
slovanju.«

Pravite, da ste nekakšen ser-
vis za občine. Kaj konkretno 
to pomeni?

»Glavna naloga regional-
ne razvojne agencije je v 
tem, da pridobiva sredstva 
skozi projekte za občine. To 
so regionalna sredstva, ki 
jih pridobivamo prek mini-
strstva za gospodarstvo in 
druga ministrstva. V zad-
njem času so bila to sredstva 
za kolesarske poti, kanaliza-
cijo in vodovod ter poslovne 
cone. Tega je bilo do sedaj 

že za več kot trideset mili-
jonov. Seveda pa gre tudi za 
tako imenovane programe 
evropskega teritorialnega 
sodelovanja, kjer se vključu-
jemo v številne projekte po 
vsej Evropi, s čimer pridobi-
vamo sredstva za projekte, 
ki so v interesu občin. Tako 
smo na primer v Tržiču sko-
zi projekt industrijske dediš-
čine odprli pohodniško pot, 
ki je posvečena čevljarstvu, v 
Škofji Loki pa smo v okviru 
istega projekta naredili pro-
jekt Kreativnice, ki je posve-
čen predvsem tekstilni indu-
striji. Trenutno poteka pro-
jekt Karavanke, s katerim se 
obnavljajo planinske koče, 
ki so bile potrebne obnove. 
Prav tako je denar name-
njen urejanju in označeva-
nju pohodniških in kolesar-
skih poti ... Malokje na Go-
renjskem so z evropsko zas-
tavico označeni projekti, pri 
katerih mi nismo sodelovali. 
Vseh sredstev skupaj smo za 
Gorenjsko v zadnjih dobrih 
treh letih pridobili za okoli 
46 milijonov evrov.«

Omenili ste enega svojih res 
odmevnih projektov, ki ste 
ga poimenovali Kovačnica. 
V čem je skrivnost uspeha?

»S sodelavno (coworking) 
skupnostjo Kovačnica smo 
začeli jeseni leta 2015, z njo 
pa smo želeli dati podjetni-
kom začetnikom določen 
prostor. Trdimo, da Kovač-
nica ni zgolj najemanje pros-
tora, ampak je graditev skup-
nosti, kjer pomagamo eden 
drugemu. Najprej so se od-
zvali trije mladi podjetniki, 
danes jih je v prostorih nek-
danje trgovske šole v Kranju 
že 27. Tako prostore znova 
povečujemo, s čimer bomo 
pridobili šest novih delovnih 
mest, saj se čakalna vrsta po-
večuje. Podjetniki začetniki 

so v teh treh letih ugotovi-
li, da so združeni močnejši 
in nekateri so skupaj z nami 
ustanovili Kooperativo 22. S 
tem lahko kandidirajo tudi za 
večje projekte, saj so združe-
ni tako arhitekti, grafični in 
industrijski oblikovalci, foto-
grafi, lektorji, prevajalci ...«

Uspešna je tako imenovana 
akcijska skupina Gorenjska 
košarica. Kaj pomeni?

»Z lokalno akcijsko skupi-
no Gorenjska košarica smo 
uspeli pridobili pet milijo-
nov evrov, do danes pa smo 
dobili odobrenih že osem 
projektov v višini okoli dva 
milijona evrov. Gre pred-
vsem za projekte za spodbu-
janje podeželja, kjer občina 
dodal okoli 15 odstotkov de-
narja. Zato občine prijavijo 
projekte, ki jih želijo izpelja-
ti, pa jim s svojim denarjem 
to ne uspe ali jim ne uspe 
tako hitro.«

Trudite se za boljše okolje?
»S trajnostnim načrtom 

Gorenjske regije želimo do 
leta 2030 v našem zraku zni-
žati emisije ogljikovega di-
oksida za štirideset odstot-
kov glede na izhodiščno leto 
2005. Za cilj smo si zastavi-
li tudi, da postanemo ener-
getsko samooskrbna regi-
ja. K temu so se zavezale vse 
občine in župani na Gorenj-
skem, aprila pa bomo gosti-
li tudi konvencijo županov iz 
Bruslja.«

Začeli ste tudi projekt regij-
ske štipendijske sheme. Za 
kakšen projekt gre?

»Gre za spodbujanje defi-
citarnih in tudi drugih pok-
licev s ciljem, da mladi, ki se 
šolajo tako v Sloveniji kot tu-
jini, ostanejo tukaj, na Go-
renjskem. Imamo že okoli 
tristo štipendistov.«

Spodbujajo razvoj Gorenjske
Gorenjska si je začrtala strategijo skupnega razvoja, ki jo opredeljuje tudi slogan Gorenjska, gremo 
gor, uresničiti pa ga skuša Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj. Pri tem gre zlasti za 
področja podjetništva, tehnologije, človeških virov, turizma, trajnostnega razvoja in razvoja podeželja.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj Rok Šimenc / Foto: Tina Dokl

V sodelovanju z občinami in ministrstvom za 
gospodarstvo in tehnologijo so bili na Regionalni 
razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj v dobrih 
treh letih uspešni pri več kot šestdesetih evropskih 
in nacionalnih projektih ter so pridobili okoli 46 
milijonov evrov sredstev.

Inovativnost je gonilo 
uspešnih podjetij
 »V zahtevnem konkurenčnem okolju hitrih 
tehnoloških sprememb bi podjetje brez 
inovacij hitro zbledelo in propadlo,« o pomenu 
inovativnosti v današnjem poslovnem svetu pravi 
Gregor Smolej, upravljalec inovacij v Iskratelu. 

V kranjskem visokotehnološkem podjetju, kjer je inovativnost 
ena izmed skupnih kompetenc in vrednot vseh zaposlenih, se 
tega dobro zavedajo. Tako v sklopu nove poslovne strategije 
tudi formalno vzpostavljajo delovno mesto upravljalca inova-
cij, t. i. innovation managerja na korporativni ravni.
»V Iskratelu imamo sicer že od leta 2006 zelo strukturiran sis-
tem za obravnavo idejnih predlogov in inovacij. Ta skrbi za 
prijavo, ocenjevanje in vrednotenje idej,« pove Smolej, a do-
daja, da bi bil zgolj administrativni sistem precej neuporaben, 
če ne bi inovativnosti spodbujali in ustrezno usmerjali.
Kot uspešna  vzpodbuda inovativnega razmišljanja pri zapo-
slenih se je v preteklem letu že izkazala inovacijska kampanja 
z jasno predstavljenimi izzivi, na katere so zaposleni iskali od-
govore skozi več dogodkov in aktivnosti. 

Po njegovih besedah je inovativnost bolj kot posledica krea-
tivnosti rezultat kulture podjetja, ki jo je treba živeti in nego-
vati. Pomembno je, da je v inovacijske aktivnosti vključenih 
čim več zaposlenih, ne le že uveljavljeni inovatorji. Tudi zato 
začenjajo niz delavnic z naslovom »Vžig kreativnosti«, s ka-
terimi želijo zaposlene spodbuditi, da se izzivov lotevajo »na 
drugačen način«.
»Moja naloga je pomagati sodelavcem do novih idej in jih 
opolnomočiti, da jih lažje artikulirajo ter dokažejo njihove 
ekonomske in družbene učinke. Nekdo ima lahko super ide-
jo, a če ne ve, kako jo razviti, lahko hitro zamre. Avtor ideje 
postane demotiviran, podjetje pa brez potencialne inovaci-
je,« poudarja.
Prav z aktivnostmi za spodbujanje inovativne kulture so do-
segli, da morebitni neugoden izid, ki je del inovacijskega pro-
cesa, ni nekaj »sramotnega«, ampak ga zaposleni jemljejo kot 
del učnega procesa na poti do uspešne realizacije ideje. Tudi 
zato se v »inovacijski stroj« vključuje vse več zaposlenih. 
Kar nekaj Iskratelovih inovacij je patentiranih in prejemnic 
mednarodnih nagrad ter priznanj Gospodarske zbornice Slo-
venije (GZS). Avtorji kvalitetnih idej so nagrajeni z denarnimi 
in nedenarnimi nagradami tudi znotraj podjetja. Poleg tega 
zaposlene k drugačnemu načinu razmišljanja spodbujajo s 
kreativni prostori, kot so posebej opremljena soba za vihar-
jenje možganov Iskrilnica, Poslovno-referenčni center za de-
monstracije njihovih rešitev ter coworking prostori v tehno-
loškem parku.

Gregor Smolej, glavni ambasador inovativnosti v Iskratelu
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Kranj – Na Okrožnem so-
dišču v Kranju poteka soje-
nje Ljubljančanoma Musta-
fi Izairiju in Stojanu Savko-
viću, ki ju kranjsko tožilstvo 
obtožuje neupravičene pro-
izvodnje in prometa s pre-
povedanimi drogami, za 
kar jima grozi od enega do 
deset let zapora. V tej zade-
vi sta bila soobtožena tudi 
oče in sin Cani in Gazmend 
Havziu, ki sta očitani deja-
nji priznala že na predob-
ravnavnem naroku in so ju 
zato že obsodili na petnajst 
oziroma trideset mesecev 
zapora. Prvoobtoženi Izai-
ri, lastnik dveh gostinskih 
lokalov v Ljubljani, je sicer 
stari znanec organov prego-
na, saj so ga že leta 2012 na 
ljubljanskem okrožnem so-
dišču kot vodjo združbe, ki 
je preprodajala heroin in ko-
kain, pravnomočno obsodili 
na šest let zapora. 

Tožilstvo je Izairija in Sav-
kovića skupaj z družinsko 
navezo Havziu obtožilo, da 
so se v letu 2018 ukvarja-
li s preprodajo prepoveda-
nih drog na Gorenjskem. 
Pri tem je zanimivo, da so 

na kriminalno dejavnost 
četverice gorenjske krimi-
naliste opozorili njihovi av-
strijski kolegi iz Beljaka. Ti 
so namreč pred približno 
letom dni zaznali sumlji-
ve posle Canija in Gazmen-
da Havziuja, ki sta tihotapila 
drogo na senčno stran Kara-
vank. Kmalu po prejemu in-
formacij avstrijskih kolegov 
so gorenjski policisti prido-
bili odredbe kranjskega to-
žilstva in sodišča in zoper 
oba Havziuja začeli izvajati 

prikrite policijske ukrepe 
– od tajnega opazovanja do 
sledenja in prisluškovanja 
njunim telefonskim komu-
nikacijam, v kriminalistično 
preiskavo pa so vključili tudi 
tajnega policijskega delavca 
iz Avstrije, ki je izvedel na-
videzne odkupe prepoveda-
ne droge. 

Gorenjski kriminalisti so 
tako septembra lani izved-
li zaključne aktivnosti kri-
minalistične preiskave, v 
okviru katere so deset oseb 

osumili storitve najmanj 27 
kaznivih dejanj. Kot so tedaj 
sporočili javnosti, naj bi tr-
govino s prepovedano dro-
go, ki je segla tudi onstran 
državne meje, v Sloveni-
ji vodili štirje osumljenci. 
Dva osumljenca naj bi se 
ukvarjala z dobavo prepo-
vedane droge, druga dva pa 
naj bi na območju Gorenj-
ske vodila njeno preproda-
jo. Pri prodaji droge konč-
nim uporabnikom, ki se je 
izvajala na javnih krajih in 
v javnih gostinskih lokalih 
po Gorenjskem, jim je po-
magalo še šest drugih osu-
mljencev. Kupci droge so 
bile odrasle osebe, so še po-
udarili na policiji in dodali, 
da so osumljenci z očitani-
mi kaznivimi dejanji prido-
bili najmanj 55 tisoč evrov 
protipravne premoženjske 
koristi. V hišnih preiska-
vah na devetih lokacijah na 
Gorenjskem in v Ljublja-
ni so zasegli približno 850 
gramov kokaina, prav toli-
ko amfetamina, 175 gramov 
heroina ter konopljo, hašiš, 
hašiševo olje, pištolo, nabo-
je, denar in opremo za pri-
delavo prepovedane droge 
konoplja.

Po ječi spet trgoval z drogo?
Ljubljanski gostinec Mustafa Izairi, ki je prestal šestletno zaporno kazen zaradi trgovine s prepovedano 
drogo, se na kranjskem sodišču brani pred očitki o preprodaji droge po Gorenjskem.

Ljubljanski gostinec Mustafa Izairi, ki je bil v preteklosti 
zaradi preprodaje droge že obsojen na večletno zaporno 
kazen, se na kranjskem sodišču brani pred novimi očitki 
tožilstva o njegovi domnevni kriminalni dejavnosti. 

Simon Šubic

Kranj – Od ponedeljka nap-
rej lahko na državnem por-
talu eUprava vsak državljan 
preveri svoje število izre-
čenih kazenskih točk v ce-
stnem prometu, so sporočili 
z ministrstva za javno upra-
vo, ki je upravljavec porta-
la eUprava, medtem ko je 
upravljavec Skupne eviden-
ce kazenskih točk v cestnem 
prometu ministrstvo za pra-
vosodje. Vpogled v evidenco 
je omogočen registriranim 
uporabnikom portala, ki za 
ta namen potrebujejo ve-
ljavno digitalno potrdilo. »Z 
novo storitvijo zasledujemo 
cilj državljanom prijazne 
uprave,« poudarjajo na mi-
nistrstvu za javno upravo. 

Ministrstvo za pravosodje 
evidenco skupnih kazenskih 

točk v cestnem prometu 
upravlja za vse fizične ose-
be, ki jim je bila v prekrškov-
nem postopku pravnomoč-
no izrečena stranska sankci-
ja kazenskih točk v cestnem 
prometu. Kazenske točke se 
sicer iz evidence izbrišejo 
po preteku dveh let od prav-
nomočnosti odločbe, s kate-
ro so bile izrečene, če v tem 
času storilec ne doseže števi-
la kazenskih točk, zaradi ka-
terega se izreče prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovo-
ljenja. Potrdilo o stanju ka-
zenskih točk iz evidence mi-
nistrstvo posreduje samo na 
podlagi pisne prošnje posa-
meznika, na katerega se ti 
podatki nanašajo, če jih pot-
rebuje za uveljavljanje svo-
jih pravic, prek portala eU-
prava pa je možno oddati 
tudi elektronsko vlogo. 

Vas zanima, koliko 
kazenskih točk imate

Preserje pri Radomljah – V prometni nesreči, ki se je včeraj 
dopoldan zgodila v Preserjah pri Radomljah, je umrl 43-letni 
srbski državljan, je sporočila Policijska uprava Ljubljana. Po 
ugotovitvah policije je 43-letni voznik tovornega vozila s pri-
petim priklopnikom včeraj okoli 8.30 vozil po regionalni cesti 
iz Kamnika proti Domžalam. V semaforiziranem križišču z 
Industrijsko cesto je pri speljevanju zapeljal naravnost skozi 
križišče, čeprav je stal na pasu za zavijanje levo. Pri tem je 
podrl semafor, trčil v betonsko ograjo in nato v smreko ob 
križišču. Voznik je ob trčenju ostal ukleščen v kabini. Kljub 
nudenju prve pomoči je voznik umrl na kraju nesreče. Policija 
domneva, da je do trčenja prišlo zaradi zastoja srca voznika, 
točen vzrok pa bo pokazala obdukcija, ki jo je odredila zdrav-
nica na kraju. 

Umrl voznik tovornjaka 
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Simon Šubic

Ljubljana – Višje delovno so-
dišče v Ljubljani je odloči-
lo, da je bila izredna odpo-
ved nekdanjemu direktor-
ju uprave za policijske spe-
cialnosti Robertu Sušanju, 
ki jo je prejel po izbruhu afe-
re o preskakovanju čakalnih 
vrst v kliničnem centru Lju-
bljana, pravilna, pravočasna 
in zakonita, je včeraj poročal 
časnik Delo. 

Sušanja so v policiji od-
pustili 10. novembra 2016, 
kmalu po tem, ko so krimi-
nalisti v preiskavi zadeve 
preskakovanja čakalnih vrst 
v zdravstvu oz. sumov ko-
rupcijskih kaznivih dejanj 
pridržali nekdanjega skla-
diščnika v ljubljanskem kli-
ničnem centru Uroša Smi-
ljića, v telefonske prisluhe 
pa naj bi se tedaj ujela tudi 
Sušanj in vodja pilotov letal-
ske enote policije Damjan 

Bregar. Sušanju so očitali, 
da je v zameno za preskok 
čakalne vrste za operacijo 
bolne žene obljubil pomoč 
pri premestitvi policistke, 
hčere Smiljićevega prijate-
lja, in da bo za zdravnika, ki 
je operiral ženo, uredil šolo 
varne vožnje. Poleg tega naj 
ne bi ukrepal, ko je izvedel za 
Smiljićev polet s policijskim 
helikopterjem.

Sušanj je večkrat poudaril, 
da se s Smiljićem ni dogovar-
jal o preskoku čakalne vrste 
za ženino operacijo, vendar je 
sodišče tudi na podlagi prislu-
hov odločilo, da je bila izredna 
odpoved zakonita. Z obljubo, 
da bo v zameno za preskok ča-
kalne vrste za ženo operacijo 
pomagal pri premestitvi poli-
cistke in organiziral varno vo-
žnjo za kirurga, je namreč po 
mnenju sodišča izpolnil vse 
znake kaznivega dejanja, in 
že to je utemeljen in zados-
ten razlog za odpoved. 

Izredna odpoved 
Sušanju zakonita
Izredna odpoved delovnega razmerja nekdanjemu 
direktorju uprave za policijske specialnosti 
Robertu Sušanju postala pravnomočna. 

Medvode – Medvoški policisti so v sredo v Vašah pri Medvo-
dah obravnavali drzno tatvino. Kot so ugotovili, se je neznani 
moški z neznanim vozilom v dopoldanskih urah pripeljal do 
stanovanjske hiše in oškodovanko zvabil iz hiše s pretvezo, 
da bi si ogledala telefonsko omarico. Ko se je po njegovem 
odhodu oškodovanka vrnila do hiše, je opazila, da so vho-
dna vrata odklenjena, čeprav jih je pred odhodom zagotovo 
zaklenila. Kasneje je ugotovila, da je nekdo vstopil v hišo in 
ukradel njen nakit. 

Oškodovanko zvabili iz hiše

Jesenice – V ponedeljek zjut-
raj je voznik na avtocesti zara-
di utrujenosti trčil v odbojno 
ograjo, z vozilom, v katerem 
sta bila še dva potnika, pa je 
pristal na travnati brežini za 
ograjo. Edini pravi ukrep v 
primeru utrujenosti je poči-
tek, opozarjajo policisti.

Voznik je bil utrujen
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TEŠ 6 in Šaleška dolina
Tokrat se bomo podali v Šaleško dolino in si najprej ogledali Termoelektrarno Šoštanj 
(TEŠ) in Blok 6. Strokovnjaki nam bodo predstavili, kako deluje takšna elektrarna in zakaj 
jo potrebujemo. Tako se bomo lahko na podlagi informacij sami odločili, ali jo resnično 
potrebujemo ali ne. Nato si bomo ogledali Velenje in se povzpeli na Velenjski grad. Sle-
dilo bo kosilo v bližnji gostilni ob jezeru. Po kosilu se bomo odpeljali do bližnje turistične 
kmetije Lamperček, kjer nam bodo prikazali svojo etnološko zbirko, in se razgledali po 
okoliških hribih. CENA: 31 €
Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55, z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z 
AP Škofja Loka ob 7.25. Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure
Cena vključuje: prevoz, ogled TEŠ 6, kosilo, ogled muzeja in Velenjskega gradu, lokalno vodenje,  
ogled kmetije Lamperček in  DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva  
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Zanimivosti
Tržaški slovenski pisatelj Boris 
Pahor, ki bo letos star 106 let, 
svari pred fašizmom. Stran 20

Pogovor
Andreja Ahčin, ravnateljica 
nagrajene Srednje šole in 
gimnazije BC Naklo Stran 21

Multikulti
Kulinarični večer Američana 
in Sirca v Kamniku je potekal v 
slovenščini. Stran 22

Gorazd Kavčič

Ideja, da si bom nekoč v 
živo ogledal košarkarsko tek-
mo lige NBA, se mi je po-
rodila, ko sem imel 15 let in 
sem redno spremljal legen-
darnega Michaela Jordana. 
Leta so minevala, vse do se-
zone 2018–19, v kateri je za 
ekipo Dallas Mavericks prvič 
nastopil naš čudežni deček 
Luka Dončić. V tem času 
sem spoznal Gregorja Kala-
na, danes enega svojih naj-
boljših prijateljev, ki ga je ži-
vljenjska pot zanesla v ZDA, 
v majhno vas Chichopee v 
državi Kansas. Gregor se je 
tam poročil z Američanko 
slovenskih korenin Jasno 
Lomshek. Njeni predniki 
so živeli na območju Škofje 
Loke ter Trojan. 

Kdaj prideš?

Ko je bil Gregor decembra 
na obisku v Sloveniji, sem ga 
pobaral, ali ga zanima, da bi 
si skupaj ogledali košarkarsko 
tekmo Luka Dončića v Dalla-
su. Kdaj prideš in kdo pride s 
teboj, je bil njegov navduše-
ni odgovor. Z Gregorjem se 
poznava že 17 let, v tem času 
sem ob obiskih čez lužo do-
dobra obvestil njegovo dru-
žino. Na pot v Dallas sem ho-
tel povabiti še koga, ki si bo 
ZDA ogledal prvič. Tako je 
z mano odšel Peter Demšar 
z Rudna, zvesti prijatelj in 
klubski tovariš pri bovlingu. 
S seboj sva vzela še Petrove-
ga najmlajšega sina Mateja. 
Takoj po novem letu smo za-
čeli z organizacijo poti. Izbra-
ni datum je bil 2. marec, ko je 
bil na 62. tekmi ekipe Dallas 

Mavericksov v letošnji sezoni 
v American Airlines centru 
njihov nasprotnik Memphis 
Grizzlies. In smo šli.

Ob prihodu čez lužo nas je 
pričakal mraz in pravi obču-
tek zime, ki je v Sloveniji le-
tos nismo izkusili. Ko smo se 
na poti iz Kansasa, kjer nam 
je Gregor posodil svoj avto, 
preko Oklahome bližali Dal-
lasu, smo si ogledovali ne-
skončne ravnine, polja in ne-
koliko zanemarjene kmetije. 
Pravijo, da Američan, ko za-
menja avto, starega pusti za 
hišo; in res smo lahko ves čas 
opazovali majhne odpade vo-
zil in ostale krame, ki so ka-
zili sicer lepo pokrajino. Ena 
prijetnejših izkušenj pa je 
bila zagotovo točenje goriva 
na bencinskih črpalkah. Za 
poln tank smo odšteli – reci 
in piši 20 dolarjev! 

Pred tekmo smo si seve-
da v Dallasu ogledali najbolj 
znameniti ovinek na uli-
ci Elm, kjer so 22. novem-
bra leta 1963 izvedli aten-
tat na predsednika Johna F. 
Kennedyja. Tam za dreve-
si še zmeraj stoji ista lesena 

ograja kot takrat, v stavbi, iz 
katere so streljali nanj, pa je 
sedaj muzej. 

Najprej na trening

Naše misli so bile seve-
da usmerjene v večerno tek-
mo in novo predstavo naše-
ga čudežnega dečka. Po nas-
vetu novinarja RTV Sloveni-
ja Tilna Jamnika smo si za-
gotovili tudi vstopnice za ura-
dni trening, ki jih je običajno 
na voljo le sto, morda dvesto. 
Vsem košarkarskim navdu-
šencem je namreč znano, da 
le na uradnem treningu lah-
ko prideš do podpisa igralca.

Pred dvorano v Dallasu 
se nam je pridružil še Gre-
gor in skupina osmih ame-
riških Slovencev iz Kansasa. 
Seveda smo si vsi želeli sni-
denja z Lukom, a smo ime-
li le štiri vstopnice za uradni 
trening. Ker pa smo bili obo-
roženi s slovenskimi zastava-
mi, so nas kljub strogim var-
nostnim pregledom ob pri-
sotnosti vodje varnosti ven-
darle vse spustili v dvorano. 
Bili smo začudeni, česa take-
ga v Sloveniji ne doživiš. Na 

vprašanje, kdaj trening op-
ravi Luka, so prijazni varno-
stniki pojasnili, on je »zvez-
da«, kar pomeni, da na parket 
pride le za zadnjih 15 minut. 

Nepozaben trenutek

Res je bilo tako, ob njego-
vem prihodu na trening pa je 
v skoraj prazni dvorani zavr-
šalo, ko se je začel ogrevati z 
meti za tri točke. Kmalu so 
se nam na tribuni pridružili 
še ostali Slovenci, ki so pripo-
tovali v Dallas, in že se je po 
dvorani slišala slovenska pe-
sem ob Lukovem dvajsetem 
rojstnem dnevu, ki ga je pra-
znoval le dva dni pred tek-
mo. Po končanem treningu 
je napočil trenutek odločitve: 
smo prišli zastonj v Dallas ali 
bomo dobili podpis? A se je 
Luka izkazal in kljub zvezdni-
škemu statusu, dal prednost 
nam, Slovencem. Sekunde 

ob Lukovem podpisovanju na 
majico in mojem trepljanju 
po njegovi rami so se mi zde-
le večne, trenutek, ki ga ne po-
zabiš. Vsi smo prišli do pod-
pisa in naša pot v ZDA je bila 
poplačana še pred tekmo.

Kasneje smo si na tribuni 
takoj našli prijatelje – vsi so 
hoteli vedeti, kdo smo in 
od kod smo prišli, se slika-
ti z nami. Prav tako tisti dan 
ni bilo prav nič pomembno, 
da »naši« niso zmagali – mi 
smo samo uživali v šovu, ki ga 
Američani pripravljajo na tek-
mah ... Bilo je čarobno.

Kot bi bil doma

Na poti po ZDA smo si 
pod vodstvom Gregovega 
tasta Jerryja Lomshka ob hu-
dem mrazu, do –20 stopinj 
Celzija, ogledali Crawford 
County z mestom Pittsburg, 
predelom v jugovzhodnem 

Kansasu, kjer domuje števil-
na družina Kalan-Lomshek. 
Ta del ZDA je bil v preteklosti 
dom številnim Slovencem, 
ki so v Novi svet odšli s tre-
buhom za kruhom. Pokraji-
na je bila znana po rudnikih 
premoga. Ko smo se spreha-
jali po starem pokopališču v 
Pittsburgu, smo naleteli na 
številne nagrobne kamne s 
slovenskimi priimki, zaradi 
katerih smo včasih dobili ob-
čutek, da smo skoraj doma, 
v Sloveniji. Domače sem se 
kot vedno ob svojem obisku 
v ZDA počutil tudi z družino 
Kalan - Lomshek. Tokrat so 
nas razvajali z zvitki cimeta, 
ki so posebej navdušili Ma-
teja. Z družino Kalan - Lom-
shek sem si v letih druženja 
ustvaril trajno prijateljstvo, 
ki ga še vedno gradimo. Vsa-
kokrat, ko se srečamo, je pra-
znik.

Čez pol sveta za Lukov podpis
Luka Dončić je na uradnem treningu pred tekmo kljub dejstvu, da ima v Dallasu zares zvezdniški status, posvetil nekaj trenutkov skupinici Slovencev,  
ki je v ZDA prišla navijat zanj. Lukov podpis na majico, šov, ki ga Američani naredijo iz vsake tekme ... čarobno in nepozabno.

Pred dvorano American Airlines center stojijo od leve proti desni Matej Demsar, Ziga Milan 
in Zala Lomshek, Janko Kalan, Jurij Lomshek, Gregor Kalan, Peter Demšar, spredaj pa 
Polona in Anamarija Kalan ter Teja Lomshek.

Nepozabni trenutek: Luka Dončič podpisuje majico
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Simon Šubic

Veto in sporazum  
z Levico

Državni svet je v sredo 
izglasoval odložilni veto na 
novelo zakona o izvrševa-
nju proračunov za leti 2018 
in 2019, o kateri bo moral dr-
žavni zbor odločati še enkrat, 
za sprejetje pa je zahteva-
na absolutna večina, torej 
najmanj 46 glasov. Držav-
ni svetniki so odložilni veto 
izglasovali predvsem zaradi 
po njihovi oceni prenizkega 
zneska povprečnine za 2019 
v višini 573,40 evra, saj opo-
zarjajo, da imajo občine za-
radi dogovora vlade s sindi-
kati javnega sektorja o dvi-
gu plač višje stroške, ki pa 
jih povprečnina ne zajema. 
Na prvem glasovanju je za-
konsko novelo podprlo 55 
poslancev, poleg poslancev 
vladnih strank tudi poslan-
ci Levice in SNS, izglasova-
ni veto pa zdaj pomembno 
vpliva tudi na dinamiko od-
nosov med vladno koalicijo 
in zunanjo partnerico Levi-
co, ki še nista podpisali no-
vega sporazuma o sodelova-
nju z vlado. Brez glasov Levi-
ce je namreč vprašljiva pod-
pora zakonu na drugem gla-
sovanju v državnem zboru. 
Sporazum, o katerem sta se 
usklajevala LMŠ in Levica, 
kasneje pa so ga parafirale 
vse vladne stranke, je bil tudi 
ena glavnih tem na vrhu ko-
alicije, ki je v torek potekal na 

Brdu pri Kranju. Medtem ko 
v Levici pričakujejo čimprej-
šnji podpis, so v SD napove-
dali dopolnitev sporazuma, v 
SMC pa zahtevajo zagotovi-
la, da bo sporazum finančno 
vzdržen. 

Šabeder namesto Fakina

V ponedeljek je posle prev-
zel novi minister za kulturo 
Zoran Poznič, ki ga je držav-
ni zbor na funkcijo imeno-
val minuli petek s 47 glaso-
vi za in 19 proti. Dosedanji 
direktor Zavoda za kulturo 
Delavski dom Trbovlje, ki ga 
je za ministra predlagal SD, 
je vodenje ministrstva prev-
zel od ministra za izobraže-
vanje, znanost in šport Jer-
neja Pikala, ki je po odsto-
pu Dejana Prešička začasno 
vodil kulturni resor. Vladno 
ekipo pa v kratkem čakajo 
še nove spremembe. Jure-
ta Lebna, ki je odstopil za-
radi afere z maketo drugega 
tira, naj bi na čelu ministr-
stva za okolje in prostor na 
predlog SMC zamenjal do-
sedanji državni sekretar na 
okoljskem ministrstvu Si-
mon Zajc. Menjava mini-
stra pa bo potrebna tudi na 
ministrstvu za zdravje, saj je 
zdajšnji minister Samo Fa-
kin pred tednom dni podal 
odstop zaradi zdravstvenih 
razlogov. Predsednik vlade 
Marjan Šarec je še isti dan 
sporočil, da bodo v LMŠ za 
novega ministra predlaga-
li Aleša Šabedra, sedanjega 

generalnega direktorja Uni-
verzitetnega kliničnega cen-
tra Ljubljana. 

Zavarovalniška goljufija

Slovensko javnost je ta te-
den šokiral primer poskusa 
zavarovalniške goljufije, ki 
so se je lotili štirje osumljenci 
iz Ljubljane, vsi v sorodstve-
nem razmerju. Ti so pri pe-
tih zavarovalnicah sklenili 
zavarovalne police za nezgo-
dno in življenjsko zavarova-
nje ter nato zahtevali odško-
dnino, ko si je 21-letna osu-
mljenka s krožno žago za les 
namerno odrezala levo roko 
nad zapestjem. Zdravnikom 
je sicer odrezano roko uspe-
lo prišiti nazaj. Osumljeni so 
nato na zavarovalnicah poda-
li zahtevke za izplačilo zava-
rovalnine, vendar do izplači-
la ni prišlo, saj so kriminalisti 
še pravočasno zaznali njiho-
ve namere. Če pa bi do izpla-
čila prišlo, bi 21-letnica pre-
jela 383.400 evrov zavaroval-
nine in okoli 3000 evrov me-
sečne rente v obdobju od de-
setih let do smrti, kar znaša 
še dodatnih nekaj 100.000 
evrov protipravno pridoblje-
ne premoženjske koristi. V 
primeru 100-odstotne inva-
lidnosti bi osumljena lahko 
prejela celo več kot 1,2 mi-
lijona evrov odškodnine in 
več 100.000 evrov v obli-
ki izplačane mesečne rente. 
Razkrilo se je še, da se je fant 
21-letnice, 29-letni Sebasti-
en Abramov (prej Sebastjan 

Colarič), leta 2015 znašel v 
policijski preiskavi zaradi 
sumljive smrti takratnega 
dekleta, ki naj bi jo pomoto-
ma ustrelil. Celjski policisti 
so zdaj ta primer spet vzeli 
pod drobnogled. 

Nepooblaščeni vpogledi

Več deset oseb, zaposle-
nih v Kliničnem centru Lju-
bljana, je decembra 2017 
nepooblaščeno vpogledalo 
v zdravstveno kartoteko te-
danje ministrice za zdravje 
Milojke Kolar Celarc po nje-
nem prihodu na urgenco, je 
ta teden prvi poročal spletni 
portal Siol.net. To so ugoto-
vili v izrednem nadzoru, ki 
so ga uvedli prav na zahte-
vo nekdanje ministrice. »V 
mojo zdravstveno datoteko 
je nepooblaščeno pogledalo 
od dvajset do trideset oseb. 
Gre za nekaj nedopustnega, 
kar se ne bi smelo dogajati,« 
je informacijo potrdila tudi 
Kolar Celarčeva in dodala, 
da si človek »ne more misli-
ti, da se mu lahko ob obisku 
zdravstvene ustanove zgodi 
kaj takega«. V UKC naj bi za-
poslenim, ki so vpogledova-
li v kartoteko nekdanje mini-
strice, izrekli opomin. Me-
diji so kasneje razkrili, da je 
do nedovoljenih vpogledov 
med drugim prišlo tudi v tr-
boveljski bolnišnici, kjer naj 
bi nepooblaščene osebe od-
pirale kartoteko člana druži-
ne ministra za zdravje v od-
stopu Sama Fakina.

Veto zaradi povprečnine
Državni svet je predvsem zaradi prenizko določene povprečnine, ki jo prejmejo občine, izglasoval 
odložilni veto na novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2019 in 2020.

Predsednik vlade Marjan Šarec mora pod streho čim prej 
spraviti sporazum o sodelovanju z Levico, ki bo jeziček 
na tehtnici pri drugem glasovanju o zakonu o izvrševanju 
državnega proračuna. / Foto: Gorazd Kavčič

Samo Fakin je pred tednom dni zaradi zdravstvenih težav 
odstopil z mesta ministra za zdravje. / Foto: Gorazd Kavčič

V ljubljanskem kliničnem centru je v kartoteko nekdanje 
ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc nepooblaščeno 
vpogledalo od dvajset do trideset oseb. / Foto: arhiv GG

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (655)

Umrl je ukovški don Mario
Slovence v Kanalski dolini 

in tudi širše v Videmski pok-
rajini v Italiji je prizadela 
nova izguba. Februarja je po 
dolgotrajni bolezni v 77. letu 
starosti umrl ukovški žu-
pnik, srčni Slovenec Mario 
Gariup. Osebno sem ga poz-
nal, večkrat sem se pogovar-
jal z njim, prvič že v osem-
desetih letih, in name je vse-
lej naredil izjemen vtis. Zad-
njič sva se pogovarjala pred 
dvema letoma v dolini Zai-
zere nad Ovčjo vasjo / Val-
bruno, ko je na spominski 
slovesnosti maševal za pad-
le v prvi svetovni vojni. Tudi 
za Slovence. Zelo sem ga 
spoštoval. 

Gospod ali don Mario je 
bil Čedermac Kanalske doli-
ne, kamor je prišel leta 1974 
in postal župnik v Ukvah 
/ Ugovizzi in Ovčji vasi / 

Valbruni, nato pa še v Na-
borjetu in Lužnicah. Ta po-
gumni in delavni Bene-
čan, rojen 17. novembra leta 
1940 v Topolovem v Beneči-
ji, je znal svojim slovenskim 
župljanom reči, naj stopijo 
na plano in naj začnejo tudi 
v javnosti, tako v cerkvi kot 
v posvetnem življenju, govo-
riti slovensko. Deležen je bil 
kritik in pritiskov, tudi zelo 
podlih, vendar je vztrajal, iz-
dajal dvojezične župnijske 
liste in skupaj s Salvatore-
jem Venosijem prirejal te-
čaje slovenščine in glasbe. 
Zanimala ga je zgodovina. 
Raziskoval je različne vidi-
ke zgodovine Kanalske doli-
ne in pisal med drugim tudi 
o ljudeh, ki so zaradi faši-
stičnega pritiska in možnos-
ti boljšega življenja zapusti-
li Kanalsko dolino. Dočakal 

je petdeset let duhovniškega 
poklica, skupaj s svojim tudi 
že pokojnim beneškim pri-
jateljem Dionizijem Matev-
čičem, župnikom v Žabni-
cah in skrbnikom božjepo-
tne cerkve na Višarjah. Na 
pogrebni slovesnosti se je od 
pokojnega don Maria poslo-
vilo veliko ljudi. Med njimi 
je bil tudi videmski nadškof 
Andrea Bruno Mazzocca-
to. V imenu Slovencev v Ka-
nalski dolini in v Videmski 
pokrajini se je od pokojnika 
poslovila Anna Wedam. 

»Dva biča tolčeta po nas: 
italijanski in nemški. Pa 
sem kljub temu prepričan, 
da bomo s pomočjo sloven-
ske vzgoje prodrli tudi v šole 
in cerkev,« je povedal pokoj-
ni župnik leta 1976. Del vizi-
je dona Maria je uresničen. 
V šolah, vrtcih in v cerkvi se 

govori slovensko, kar pa ni 
zasluga italijanske države, 
ampak slovenskih društev 

in župnij. Dvojezičnost v Vi-
demski pokrajini še vedno 
ni zakonsko urejena. 

V nedeljo, 17. marca ob 14.30 bo v Kulturnem centru 
na Trbižu tradicionalni koncert Koroška in Primorska 
pojeta. Peli bodo zbori iz Italije, Koroške in Primorske. 
V petek, 22. marca, ob 17.30 pa Slovensko kulturno 
središče Planika in Slovenska jezikovna skupnost iz 
Kanalske doline vabita v Beneško palačo v Naborjetu, 
kjer bo konferenca za novinarje o prizadevanjih 
Planike in jezikovne skupnosti za uk, ohranjanje in 
rabo slovenščine v dolini.

Pokojni ukovški župnik don Mario Gariup
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Miha Naglič

Pogled pisateljice

Ruska pisateljica Tatjana 
Tolstoj je vnukinja Alekse-
ja Tolstoja, slovitega avtor-
ja znanstvene fantastike in 
prapranečakinja še slovitej-
šega pisatelja Leva N. Tolsto-
ja. A na poreklo ne da veliko, 
zanaša se na svoje delo. Pred 
vrnitvijo v Rusijo je dolgo ži-
vela in delala v ZDA, kjer se 
je preživljala s predavanji in 
hkrati pisala. Zakaj se je vrni-
la? »Vrnila sem se, ker ni-
sem več mogla živeti stran 
od doma, staršev in sorod-
nikov. Tudi jezik je bil zame 
ključnega pomena. Ameri-
ke nisem marala in tam se 
nikoli nisem počutila prav. 
Bilo je smešno, na trenutke 
zanimivo, a to nikoli ni bil 
moj svet. V Ameriki je dru-
gače čisto vse: odnosi med 
ljudmi so skrajno formal-
ni, skoraj narejeni. Najprej 
tega niti ne opaziš, ampak 
ko imaš malo več opravka z 
ljudmi, se ti počasi razjasni. 
Seveda imam v ZDA nekaj 
ljudi, ki jih obožujem, am-
pak ti so izjema, ne pravilo.« 
Razmere v Rusiji spremlja 
s pozicije kritične distance. 
Kako jih vidi? »To držo sem 
negovala od nekdaj. Ko smo 
živeli še v Sovjetski zvezi, je 
imel moj krog do nje skraj-
no zahodnjaški odnos. Am-
pak zdaj vem, da Američani 

ne morejo razumeti tega, kar 
jim dopovedujemo mi, Evro-
pejci (ali pa Polevropejci). 
Njihova ušesa niso ustvar-
jena tako, da bi lahko doje-
li, kar jim razlagamo o svo-
jih življenjih. Mi lahko gleda-
mo njihova poročila, beremo 
njihove knjige, gledamo nji-
hove filme in razpravljamo 
z njihovimi strokovnjaki ter 
na koncu razumemo, kaj se 
pri njih dogaja. Oni pa mor-
da berejo naše knjige, a ne ra-
zumejo življenja tukaj. Ne-
verjetno. Številni mladi, ide-
alistični Američani verjame-
jo, da živijo v demokraciji. Ko 
začenjajo vojne na bližnjem 
Vzhodu, verjamejo, da z 
orožjem prinašajo demokra-
cijo v dežele, ki jih uničuje-
jo. Oprane možgane imajo. 
Osebno bolj prisegam na ci-
nizem kot na ta neumni ide-
alizem. V ameriški kulturi je 
globoko zakoreninjeno ne-
kaj, kar jim ne dovoli spre-
jemati mnogoterosti sveta. 
Filozof Isaiah Berlin, ki je v 
Ameriki poučeval v petdese-
tih, je v enem od svojih ese-
jev zapisal, da je že sama ide-
ja paradoksa ameriški kul-
turi tuja. Pri njih je vse črno 
ali belo, levo ali desno, da ali 
ne.« Kakšen pa je pogled Tol-
stojeve na predsednika Puti-
na? »Ne vem, zakaj nihče 
ne bere in prevaja ključnih 
člankov o tem, kaj se doga-
ja v Rusiji. Zakaj ne gre nih-
če naravnost k viru? Zakaj ne 

berejo člankov ljudi, ki so bili 
Putinu blizu, ki so pisali za-
konodajo? Ti ljudje obstaja-
jo, pa čeprav ta hip niso na 
oblasti. Putina so ustvarili in 
ga na položaj postavili oligar-
hi. Hoteli so človeka, ki bi bil 
vodljiv in bi delal v skladu z 
njihovimi interesi. A pri tem 
so se zmotili, ker se je obrnil 
proti njim – pa čeprav mor-
da ni bil najpametnejši mo-
žak na svetu. Definitivno ni 
bil veliki KGB-jevec, kot ga 
portretirajo. (Bil je povpre-
čen, sicer bi prilezel višje.) 
Vse drugo je tišina. Ne vem, 
kdo Putina nadzira danes – 
to, da je vodljiv, pomeni, da 
je vajeti prevzel nekdo drug. 
V Rusiji nimamo demokra-
tičnega sistema neodvisnih 
agencij kot v ZDA, kjer sta 
npr. urad za imigracijo in na-
turalizacijo neodvisni telesi. 
Pri nas hierarhija ni pirami-
da, ampak je vse prepleteno. 
Ne moreš vedeti, kdo je zares 
na vrhu. Imen največjih kri-
minalcev niti ne poznamo, 
čutimo pa, da so na delu mo-
gočne silnice …«

Pogled baletnika

Tudi v Ukrajini rojeni ru-
ski baletni superzvezdnik 
Sergej Polunin, ki nastopa 
po vsem svetu, je zelo kon-
troverzna osebnost. Tudi 
njemu ne bi mogli očitati, 
da je agitator aktualnega ru-
skega režima. Preseneča pa 

njegova navdušenost nad 
predsednikom Putinom, ki 
sicer velja za velikega avtok-
rata. Na vidno mesto sredi 
prsnega koša si je dal vteto-
virati Putinov portret! In iz-
javil: »Občutek imam, da je 
dobra oseba, ki skuša doseči 
nekaj pozitivnega … Od lju-
di, ki so mu blizu, sem slišal, 
da dela zelo pozitivne stvari. 
Globoko human je in zavza-
me se tudi za umetnike v te-
žavah, ki se obrnejo nanj. V 
boju med svetlobo in temo 
stoji na strani svetlobe, zato 
mi ni všeč, kadar ga prikazu-
jejo v negativni luči. Ni izbral 
teme, ampak luč. Tako mi 
govori moja intuicija.« Ja, 
prav ste prebrali, ne vem pa, 
ali je tudi res. (Vir obeh priče-
vanj: MMC RTV SLO)

Roke proč od spleta!

Ruska oblast pripravlja 
zakon, ki uvaja ostrejši nad-
zor nad dostopom do spleta. 
Tako naj bi omejili tuje vme-
šavanje v ruske notranje za-
deve. Nasprotniki pa opo-
zarjajo, da zakon ustvarja 
»spletno železno zaveso« in 
bi lahko poslužil kot pretve-
za za cenzuro ter utišanje 
oporečnikov in nasprotni-
kov oblasti. Na protestih v 
Moskvi se je zbralo več tisoč 
ljudi. Najbolj opazna sloga-
na: »Roke proč od spleta!« in 
»Ne izolaciji, nehajte uniče-
vati ruski splet!«

Novi ruski umetniki
Nedavno sta v Ljubljani nastopila dva vrhunska ruska umetnika: pisateljica Tatjana Tolstoj in baletni 
superzvezdnik Sergej Polunin. Tu pa nas zanimajo njuni nekoliko presenetljivi pogledi na ruske in 
svetovne razmere … 

Tatjana Nikitična Tolstaja (1951) je ruska pisateljica, 
vrhunska esejistka in javna intelektualka, tu na fotografiji iz 
leta 2008. / Foto: Wikipedija

Baletnik Sergej Vladimirovič Polunin (roj. 1989) na portretni 
fotografiji in v baletni akciji / Foto: Wikipedija

Runet (Ruski internet) – logo velike spletne skupnosti vseh, 
ki na spletu komunicirajo v ruščini / Foto: Wikipedija

Ivka Sodnik

Za boljšo šolo (11)

Domača naloga
V našem šolskem sistemu 

je prisotno zelo trdovratno 
prepričanje, da morajo imeti 
učenci domačo nalogo. Pov-
sem normalno se nam zdi, 
da so otroci dolžni po npr. 
sedmih urah pouka doma 
še pisati domačo nalogo in 
se učiti šolsko snov. Dopol-
dne pri pouku učenci zapi-
sujejo učno snov in naredi-
jo nekaj vaj, popoldne pa sle-
di učenje in reševanje nalog, 
da bi učno snov utrdili in si 
zapomnili čim več podatkov. 

Ob takšnem prepričanju 
in praksi se ogromno uče-
nja pravzaprav odvija doma. 
Poleg tega v popoldanskem 
času veliko otrok obisku-
je še glasbeno šolo in raz-
lične športne dejavnosti. 
Pravimo, naj se čim več ot-
rok ukvarja s športom, da se 
bodo vsaj malo razgibali, ko 

ves čas samo sedijo in jih vo-
zimo do šolskih vrat. 

Da bi otroci doma poma-
gali pri gospodinjskih opra-
vilih in pospravljanju, ni več 
v modi. Po treningih in dru-
gih popoldanskih dejavno-
stih jih zvečer čakata še do-
mača naloga in priprava na 
pouk za naslednji dan. Na ta 
način je šola postala za veli-
ko otrok celodnevna služba. 
Če bomo še naprej vztrajali, 
da morajo biti otroci nujno 
vključeni v popoldanske zu-
najšolske aktivnosti, bomo 
morali temeljito premisliti, 
kaj storiti z domačo nalogo, 
če nočemo spodbujati odpo-
ra do šole. 

Pa še nekaj moramo vede-
ti – vpliv domače naloge na 
učno uspešnost se močno 
precenjuje. To kažejo števil-
ne mednarodne raziskave. 

Zato v nekaterih šolskih sis-
temih razmišljajo, da bi jo 
večinoma opustili in se bolj 
posvetili poučevanju. Tudi 
slovenska devetletka je tako 
zamišljena, pa žal v praksi 
ni nikoli povsem zaživela. 
Če bi bili učenci v šoli aktiv-
no vključeni v učni proces in 
bi z različnimi učnimi stra-
tegijami sami prišli do zna-
nja, bi se veliko naučili že v 
šoli in domača naloga ne bi 
bila več potrebna v tolikšni 
meri, kot je otrokom nalože-
na sedaj. Ob tako vodenem 
učnem procesu bi se učenci 
hkrati naučili, kako se učiti 
posamezni predmet. Učen-
ci bi se pri pouku učili – uči-
ti se. Sedaj pa se to pričaku-
je od staršev. Poleg tega je 
v naši devetletki zamišlje-
no, da bodo učitelji v učnem 
načrtu izbirali samo takšne 

vsebine, ki so za večino 
učencev zares pomembne 
in temeljne, in bo tako v šoli 
ostalo več časa za ponavlja-
nje in utrjevanje učne snovi. 

Verjetno se vsi strinjamo, 
da je prva tri leta, ko se otro-
ci učijo brati in pisati, treba 
obe veščini vaditi tudi doma. 
Prav tako v tem obdobju ne 
bo šlo brez domačega dela in 
vaje pri učenju osnovnih ra-
čunskih operacij, npr. uče-
nju poštevanke. Naslednja 
leta pa bi se razmerje med 
delom v šoli in učenjem 
doma moralo večinsko pre-
vesiti na proces učenja v šoli. 

Kje so ovire, da se to z de-
vetletko ni zgodilo? Zagoto-
vo je na prvem mestu strah 
oziroma prepričanje večine 
učiteljev, da je namen šole 
še vedno prenos »znanja«, 
to je predpisane učne snovi, 

na učence. Zato se učitelji 
omejujejo predvsem na po-
sredovanje podatkov – teh pa 
je v učnih načrtih vedno več 
in učenci naj bi se jih čim več 
zapomnili. 

V naši šoli še vedno prevla-
duje kopičenje vsebin in po-
datkov, premalo pozornosti 
pa se namenja učnemu pro-
cesu, v katerem bi učenci z 
aktivnimi metodami sami 
prišli do znanja. Čim več bi 
se učenci naučili v šoli, manj 
bi bilo domačega dela. 

Otroci razumejo, da je do-
mača naloga do neke mere 
potrebna, da je določene po-
datke treba ponavljati, dok-
ler si jih ne zapomnimo. 
Vendar pričakujejo, da bo 
domača naloga smiselna in 
premišljena ter nikoli zgolj 
nadomestilo za pomanjka-
nje časa v šoli. 



Zanimivosti

petek, 15. marca 201920

Jože Košnjek

Novinarka in urednica 
mariborskega časnika Večer 
Darka Zvonar Predan kot so-
proga Milana Predana, ki je 
iz časnikarskih vrst presed-
lal v diplomatske, tudi v kra-
jih, kjer je služboval njen 
soprog, ni odložila peresa. 
Tako v Beogradu kot v Trstu 
se je pogovarjala z zanimivi-
mi ljudmi in se lotevala izzi-
valnih tem, tako da so nas-
tali Beograjski in nato še Tr-
žaški pogovori. Njena najno-
vejša knjiga pogovorov ima 
naslov Boris Pahor, naji-
ni pogovori. Izjemno berlji-
va knjiga obsega pogovore z 
znamenitim italijanskim pi-
sateljem slovenskega rodu 
Borisom Pahorjem med le-
toma 2003 in 2018 ter avto-
ričine poglede na različna 
družbena in politična vpra-
šanja. 

Najnovejšo knjigo Darke 
Zvonar Predan so predstavi-
li pretekli teden v Mohorje-
vi hiši v Celovcu. Predstavi-
tve se je na veselje občinstva 

udeležil tudi sam pisatelj 
Boris Pahor, ki bo 26. av-
gusta letos star 106 let! Oba 
sta stoletnika. Naša Mohor-
jeva založba in pisatelj Bo-
ris Pahor, je v pozdravu go-
stu dejal direktor celovške 
Mohorjeve dr. Karel Hren. 
Darka Zvonar Predan je o 

svojem sogovorniku pove-
dala, da je ponosna, ker ji 
je usoda namenila srečeva-
ti se s takim človekom, kot 
je Boris Pahor. Ocenila ga 
je kot pokončnega, narodno 
zavednega, pogumnega in 
izobraženega človeka, ki 
zna braniti svoja stališča, je 

spoštljiv in ni žaljiv do tistih, 
ki mislijo drugače. O Slove-
niji je zunaj nje vedno govo-
ril lepo, na njene slabosti pa 
je opozarjal doma, v Slove-
niji.

Boris Pahor je bil v pogo-
voru, ki ga je usmerjal tr-
žaški novinar Ivo Jevnikar, 

iskriv in neposreden z jas-
nim pogledom na čas in 
dogodke. Veliko je govo-
ril o svojem prijatelju in so-
mišljeniku Edvardu Kocbe-
ku ter komunizmu, ki je sto-
ril ogromno napak pri eko-
nomiji, trgovini in na dru-
gih področjih, predvsem pa 
je pozabil na pomen naroda. 
Tudi današnja Evropa je gle-
de manjšin na slabem. Ok-
rog 40 milijonov Evropejcev 
govori drugačen jezik od je-
zika držav, v katerih živijo, 
vendar veliko teh jezikov ni 
priznanih in niso zastopani 
v Evropskem parlamentu. 
Edvard Kocbek je vodil kr-
ščanske socialiste in z njimi 
je bila Osvobodilna fronta, v 
katero so se vključili, resnič-
no osvobodilna in so jo priz-
nali tudi zahodni zavezniki. 
Tudi zato so komunisti ho-
teli imeti Kocbeka v Osvobo-
dilni fronti. »Ker sem se bo-
ril za Kocbeka, sem se hkra-
ti boril tudi proti komuniz-
mu, ki je v osnovi pošten, 
dokler ne začne terorizira-
ti in zapirati ljudi, potem pa 

postane diktatura,« je dejal 
Pahor. Ko so on in njegovi 
somišljeniki pisali za razne 
revije, tudi za jugoslovansko 
oblast sporni Zaliv, niso do-
bili plačila. Vendar, ni težko 
pisati zastonj, če ne pišeš za-
man. 

Boris Pahor je pripovedo-
val o taboriščih, ki jih je pre-
živel. Taborišča niso le moja 
zgodba, ampak so tudi zgod-
ba slovenskega naroda. Slo-
venija tega ni vselej sposob-
na razumeti. Zakaj moramo 
z vsemi, ki so nam v zgodo-
vini storiti kaj hudega, govo-
riti v rokavicah? Smo za pri-
jateljstvo med narodi, vendar 
nam zaradi tega o hudem ni 
treba molčati, je povedal. 

»Lepo se imejte in svo-
je otroke podučite, kaj je 
bistvo slovenskega človeka, 
in skrbite, da bo naš jezik živ 
tudi v prihodnosti. Živ pa bo, 
če bomo imeli Slovenci svo-
jo zavest, kaj smo, in svoj po-
nos v svoji biti, pri čemer pa 
ni treba biti proti nikomur,« 
je sklenil svojo misel Boris 
Pahor.

Moja zgodba je tudi zgodba naroda
Tržaški slovenski pisatelj Boris Pahor, ki bo avgusta star 106 let, svari pred pojavi fašizma, ki ga Italija ščiti, in nas roti, da bodimo ponosni Slovenci.

Boris Pahor, Darka Zvonar Predan in Ivo Jevnikar na predstavitvi knjige Boris Pahor – najini 
pogovori pretekli teden v Celovcu / Foto: Neža Rozman

Suzana P. Kovačič

Viktor Šmid je rojen v Lju-
bljani, sicer je Kranjčan, od 
leta 1975 pa z družino živi 
v Zgornjih Dupljah v obči-
ni Naklo. Spominja se svo-
jih prvih korakov v fotografi-
ji, ko je v sedmem razredu z 
očetovim fotoaparatom Da-
kora 6x6 poslikal svoje do-
mače in okolico. S prvo sre-
dnješolsko štipendijo je ku-
pil ruski povečevalnik in fo-
toaparat Smena 8 in vztrajno 
nabiral nove izkušnje in us-
vajal potrebno znanje. »Ob 
prihodu v Duplje so doma-
čini ustanavljali Kino klub 
Duplje in pridružil sem se 
kot ustanovni član. V njem 
je mesto dobila tudi fotogra-
fija. Dejavnost uspešnega 
kluba je po nekaj letih zamr-
la oziroma se je preoblikova-
la v Kulturno turistično dru-
štvo Pod krivo jelko. Iz tega 
obdobja hranim bronas-
to plaketo za film Pomurje, 
osvojeno na VI. Iskrinem fe-
stivalu,« se spominja Viktor 
Šmid, za prijatelje Viki. 

Kot poklicnemu informa-
tiku mu je tehnika digitalnih 

fotoaparatov pisana na kožo, 
še prej v analogni tehniki pa 
je uporabljal pretežno t. i. dia 
filme. Leta 2006 se je na po-
budo sošolca Nika Sladiča, 
mojstra fotografije, včlanil 
v Fotografsko društvo Janez 
Puhar v Kranju. Za uspehe 

– več kot tristo sprejemov 
na domačih in številnih tu-
jih fotografskih natečajih v 
dvajsetih državah Evrope in 
Bližnjega vzhoda – je izpol-
nil pogoje za fotografski na-
ziv EFIAP (Excellence), po 
že prejetem nazivu fotograf 

1. razreda Fotografske zve-
ze Slovenije in AFIAP (artist 
pri Evropski zvezi fotogra-
fov). Trenutno se največ dru-
ži s številnimi fotografi sve-
ta v ZDA prek internetnega 
portala www.viewbug.com. 
»Američani ne skoparijo s 

pohvalami, kar je nam bolj 
tuje. Skoraj vsaka fotografi-
ja, ki sem jo objavil, je nale-
tela na pozitiven odziv. Fo-
tografija, ki prikazuje gozd 
v megli Magic Forest-21 se 
je na primer uvrstila med 
deset najboljših, kar je izje-
men uspeh med stotistoči-
mi objavljenimi fotografija-
mi na tem portalu,« je pojas-
nil Šmid. 

Najbolj ga nagovori 
narava 

»Najbolj me k fotografira-
nju nagovarja narava, zlas-
ti drobni svet žuželk in cvet-
lic, ter tudi portretna in ulič-
na fotografija, kot stalnica 
pa beleženje družinskih do-
godkov. Z izpolnjenimi po-
goji želim napredovati po le-
stvici fotografskih nazivov in 
ponosno prikazati, da zmo-
rem, čeprav me v zadnjem 
obdobju pri fotografiranju 
nemalo ovira okorelost, ki je 
posledica Parkinsonove bo-
lezni,« je dejal nadarjeni fo-
tograf, ki pod boleznijo ne 
klone. Optimizem, motiva-
cija sta močnejša od bolez-
ni. »Avta ne vozim več, zato 

mi je tu v veliko pomoč žena 
Danica.« Bolezen je lažje 
premagovati med enakimi, 
zato je Viktor Šmid tudi član 
Trepetlike, društva bolnikov 
s parkinsonizmom in drugi-
mi ekstrapiramidnimi mot-
njami. Včlanjen je še v Dru-
štvo upokojencev Naklo, ker 
je jesen tudi v tej druščini 
lahko lepša in zanimivejša. 

Ob svoji tretji samostojni 
razstavi, s katero se je pred ne-
davnim predstavil v Pavlinovi 
galeriji v kulturnem Domu Ja-
neza Filipiča v Naklem, prvič 
pa tudi širši javnosti v doma-
čem okolju, se Viktor Šmid 
za veliko pomoč in spodbu-
do za ta korak zahvaljuje ko-
legici mojstrici fotografije An-
dreji Peklaj za mentorstvo in 
pomoč pri postavitvi razstave 
ter Alojziji Murn, predsednici 
KUD LIK Naklo, za organiza-
cijo in čudovit prostor v Pavli-
novi galeriji.

Viktor Šmid ima v svo-
jem bogatem arhivu več kot 
sto tisoč fotografij, glede na 
zadnje razstavljene, vse izje-
mne, si bo z užitkom ogle-
dati tudi vsako naslednjo 
razstavo ...

Utrinki, ujeti v fotografijo
Viktor Šmid iz Zgornjih Dupelj je imel prvič samostojno fotografsko razstavo v domači občini. Utrinki jo je poimenoval, v utrinkih pa prikazal motive 
eksperimenta narave – vrabčka cvetožera, polža v ogledalu ..., odseve gozda, portretno fotografijo, makro živalski svet. Prehodi v motivih so mehki in lepo 
zaokrožujejo celoto, izpovedano v fotografijah. Pred leti ga je doletela Parkinsonova bolezen, a je ljubezen do fotografije močnejša od bolezni.

Viktor Šmid na samostojni razstavi v Pavlinovi galeriji v Naklem. V rokah drži album svojih 
prvih posnetkov. / Foto: Tina Dokl
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Priznanje je dokaz, da so 
vaše delo opazili tudi na za-
vodu za šolstvo. Na kaj ste 
pri dosedanjem delu najbolj 
ponosni?

»Prav na to, da nas je opazi-
la tudi strokovna javnost. Pri-
znanje smo prejeli kot celota, 
torej tako srednja šola kot gi-
mnazija, in je rezultat našega 
skupnega učenja in sodelova-
nja ter dela v kolektivu. Zato 
to pomeni predvsem prizna-
nje za vse moje sodelavce, ki 
to zgodbo ustvarjajo, gradi-
jo, ocenjujejo ... V razred gre 
še vedno učitelj in on je tisti, 
ki lahko vpelje nove pristope, 
nov način dela, iz česar nas-
tane nekaj izjemnega. Rav-
natelj ima lahko še tako dob-
re zamisli, a brez učiteljev jih 
ni mogoče izpeljati.«

Kako učitelje in druge stro-
kovne delavce na šoli spod-
bujate, da so pripravljeni 
sprejemati novosti, uvajati 
spremembe?

»Tega res ni mogoče pri-
čakovati samo po sebi, treba 
je imeti dolgoročen pogled, 
kam želiš usmeriti pedago-
ško delo, ter potem skupaj 
delati na tem in črpati tudi 
od kolegov. Z roko v roki in 
z veliko mero posluha je tre-
ba začeti uresničevati stva-
ri, ko so 'zrele', pred tem pa 
ustvarjati pogoje, da se uči-
telji lahko izobražujejo ter 
medsebojno seznanijo z no-
vostmi in spremembami. 
V takih primerih se potem 
po mojih izkušnjah sode-
lavci res pozitivno odzivajo. 
V našem centru veje poziti-
ven duh razvojnega dela. Za 
našo srednjo šolo in gimna-
zijo je izredno pomembno, 
da imamo možnost delati v 
centru, v katerem se z roko 
v roki razvija tudi stroka z 
veliko projekti v celotnem 
evropskem prostoru. Po-
membno je učno okolje – ob-
dani smo z naravo, kar je ve-
lika dodana vrednost. Pri vo-
denju je izredno pomembno 
ujeti duh časa. Ko so stvari 
zrele, se je zanje vredno pot-
ruditi. Pri nas za vsako ak-
tivnostjo stoji ekipa angaži-
ranih sodelavcev.«

V svoji viziji imate zapisano, 
da gradite na temeljih med-
sebojnega spoštovanja, zna-
nja, truda in odgovornosti 
do narave. Kako to udejanja-
te v praksi?

»Najprej tako, da smo to vi-
zijo oblikovali skupaj z uči-
teljskim zborom. Temu smo 
namenili celo leto, tako da je 

vsaka beseda v viziji natanko 
premišljena. V tem času smo 
razvili tudi mednarodni festi-
val Ko učim, gradim, in sicer 
s prepričanjem, da gradimo 
osebnost mladih, saj je to po-
membno za družbo, v kateri 
bodo delovali. Za odraščajoče-
ga mladostnika je pomemben 
cilj, pa tudi pot, in zavestno 
pristopamo k tej poti. K nam 
pridejo pri petnajstih letih, ko 
so še močno odvisni od pod-
pore staršev, ko odhajajo, pa 
si želimo, da res vedo, kaj že-
lijo početi v življenju. Upam, 
da k temu tudi mi doprinese-
mo delček z vsem, kar dela-
mo v šoli. V ospredje postav-
ljamo odnose, tako do sočlo-
veka kot narave, dijaki vsako 
leto izpeljejo več dobrodel-
nih akcij. Ravno prejšnje šol-
sko leto smo ponovno ocenje-
vali našo vizijo in prišli do za-
ključka, da bo taka ostala tudi 
za naslednje obdobje. Vzeli 
smo jo za svojo.«

Katere novosti oziroma pri-
meri dobrih praks, ki ste jih 
uvedli v minulih letih, so se 
izkazali za najuspešnejše?

»V našo prakso smo zago-
tovo zelo dobro vpeljali me-
todo akcijskega raziskova-
nja, torej da lastno prakso 
analiziramo, načrtujemo in 
po izvedbi tudi evalviramo. 
Vedno je treba imeti rezerv-
ni načrt, če kaj ne gre. Pri-
zadevamo si za nenehen ra-
zvoj. Obstoječe stvari se tru-
dimo razvijati in jim doda-
ti kaj novega. Velik pouda-
rek namenjamo tudi indi-
vidualizaciji; pomembno 
je, da učitelj vsakega dija-
ka prepozna kot svojo oseb-
nost. Gre za pristop, da vsa-
kega želimo spoznati in kre-
piti njegova močna področ-
ja. Individualizacijo smo 
razvili do te mere, da smo 
pripravljeni prisluhniti tudi 
takrat, ko se kaj zatakne. V 
tem šolskem letu smo reci-
mo imeli pet dijakov iz tuji-
ne, ki so doslej že precej nap-
redovali in se pri nas dobro 
počutijo. Veliko pozornos-
ti posvečamo učenju uče-
nja, ki ga razvijamo že leta 
– vedno iščemo nove mož-
nosti, kako dijakom pribli-
žati učenje predmeta. V zad-
njem času se osredotočamo 
tudi na razvijanje kompe-
tence podjetnosti v gimnazi-
ji. Z načrtnim delom posku-
šamo spodbuditi podjetno-
stno razmišljanje pri mla-
dih in prepoznavanje svojih 
odlik, pri čemer se nam kot 
odlično orodje izkazuje tako 
imenovana karierna mapa, 
ki smo jo uvedli že prej.«

Veliko pozornosti namenja-
te praktičnemu izobraževa-
nju – dijaki imajo možnost 
seznaniti se z vsemi postop-
ki od primarne pridelave do 
končnega izdelka in celo 
vstopa na trg. Kaj to pome-
ni za dijake?

»Znanje želimo podaja-
ti na avtentičen, življenjski 
način, pri čemer se začne že 
s pridelavo oziroma še prej 
z analizo zemlje pa vse do 
krožnika oziroma prodaje. 
Tudi gimnazijci imajo veli-
ko avtentičnega izobraževa-
nja in so zato zelo vešči labo-
ratorijskega dela. Vsako leto 
pripravijo raziskovalne na-
loge. V zadnjih letih so pre-
jeli Krkino priznanje in na-
grade za srednješolske razi-
skovalne naloge.«

Na trg dela torej vstopajo 
dobro opremljeni z izkuš-
njami ...

»To je za nas temeljno vo-
dilo, ker se s praktičnim av-
tentičnim delom gradi rav-
no tisti mehki del izobraže-
vanja – veščine medseboj-
nega sodelovanja in timske-
ga dela ter zavedanje, da ti je 
uspelo nekaj, kar je opaženo 
tudi zunaj šole.«

Že dve leti pred ponovno 
uvedbo vajeništva ste začeli 
v tej obliki izvajati program 
mesarja. Razmišljate o tem, 
da bi še katerega od progra-
mov ponudili tudi v vajeni-
ški obliki?

»Za zdaj se ne kaže potre-
ba pri nobenem drugem od 
naših programov, mogoče 
pa bi v prihodnje v tej obli-
ki začeli izvajati kakšen nov 
program.«

Tudi na področju kmetijstva 
se uvaja uporaba informa-
cijsko-komunikacijske teh-
nologije v okviru tako ime-
novanega preciznega kme-
tijstva. Kako tem spremem-
bam sledite v vaši šoli?

»S tem se največ ukvarja-
jo študenti v okviru projek-
tov znotraj slovenskega in 
evropskega prostora, ker je 
to povezano tudi s financi-
ranjem. V srednji šoli dijake 
pripravljamo na to.«

Sodelujete v delovni skupini 
za prenovo gimnazijskega 
programa na področju stro-
kovne gimnazije. V katero 
smer bo šla prenova?

»Predvsem želimo omo-
gočiti več izbire in pouda-
rek na strokovnih vsebinah; 
pri nas kot izbirna strokovna 
predmeta ponujamo mikro-
biologijo in kmetijstvo. Raz-
mišljamo, da bi v prihodnje 
te vsebine lahko aktualizira-
li in ponudili še kaj več. Ra-
zvoj gre res hitro naprej in 
šole včasih z rigidnim sis-
temom izobraževanja temu 
težko sledimo, zato je ta po-
sodobitev še kako dobrodoš-
la in pomembna.«

Ali mladi poznajo razliko 
med splošnimi in strokovni-
mi gimnazijami ter kaj jim 
vi lahko ponudite, kar jim v 
splošnih gimnazijah ne mo-
rejo?

»Tisto, kar je enako, je gi-
mnazijski standard, skoraj 
osemdeset odstotkov pro-
grama in zaključek, torej 
splošna matura. V strokov-
ni gimnaziji jim poleg tega 
lahko ponudimo tudi stro-
kovne predmete. Pri nas je 

izbirni strokovni maturite-
tni predmet biotehnologija, 
strokovna izbirna predme-
ta pa že prej omenjena mi-
krobiologija in kmetijstvo. 
Potem imamo še laborato-
rijsko delo, ki podpira vse 
tri strokovne predmete z re-
alnimi projektnimi razisko-
valnimi nalogami. Kot zelo 
dragoceno ocenjujemo, da 
naši dijaki lahko odhajajo 
na izobraževanja v evropski 
prostor v okviru mednaro-
dnih projektov Erasmus+.«

Kakšni so vaši načrti za pri-
hodnost?

»Vsekakor razvijati peda-
goško šolsko prakso skupaj s 
sodelavci in dijaki tudi vnap-
rej, da bo to še naprej zani-
miv, varen učni prostor, ka-
mor bomo radi prihajali. Ko 
rad prihajaš v neko okolje, 
potem si bolj odprt tudi za 
novosti in spremembe, s či-
mer lahko jutrišnjemu sve-
tu prinesemo kakšen nov od-
govor ali vsaj dobro podlago 
za razvoj. Želim si, da bi se 
pri nas mladina resnično že 
v času šolanja mrežila med 
sabo, predvsem tu mislim na 
timsko delo in sodelovanje. 
To so veščine, ki jih bodo pot-
rebovali na kateremkoli po-
dročju v življenju. Na zahteve 
časa se bomo še naprej odzi-
vali z vsebinami, ki jih bomo 
lahko ponudili v sodelovanju 
z našimi partnerji doma in v 
tujini. Razvijali bomo nove 
produkte, saj vse to vpliva na 
kakovost pouka. Še več pou-
darka bomo namenjali alter-
nativnim virom in stremeli 
k trajnostnemu razvoju, kar 
je zelo pomembno za priho-
dnost.«

V šoli veje razvojni duh
Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem 
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo je letos prejela tudi Srednja šola in gimnazija Biotehniškega centra  
Naklo, ki jo vodi ravnateljica Andreja Ahčin.

Andreja Ahčin / Foto: Tina Dokl

»Za našo 
srednjo šolo 
in gimnazijo 
je izredno 
pomembno, da 
imamo možnost 
delati v centru, 
v katerem 
se z roko v 
roki razvija 
tudi stroka z 
veliko projekti 
v celotnem 
evropskem 
prostoru. 
Pomembno je 
učno okolje – 
obdani smo z 
naravo, kar je 
velika dodana 
vrednost.«

Andreja 
Ahčin
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Želel sem peti v zboru, 
pove Jagodic, ki je že med 
študijem prava hodil na ure 
solo petja in v nadaljevanju 
ugotovil, da ga vse bolj priv-
lači opera. Pot ga je vodila v 
Avstrijo, natančneje na Du-
naj, na Akademijo za glasbo 
in upodabljajoče umetnosti. 
»Ko sem opravljal spreje-
mne izpite, nas je bilo v prvi 
letnik prijavljenih petsto, 
vzeli so nas 17«, pripoveduje 
David Jagodic, ki je lani ma-
gistriral. Ko ga povprašamo, 
kaj so starši rekli na to, da se 
je odločil za študij opere na 
Dunaju, se zamisli. »Verje-
tno so bili malce zaskrblje-
ni,« odgovori.

Ob vpisu v prvi letnik aka-
demije je bil precej starej-
ši od svojih sošolcev. Meni, 
da je bila zanj to prej pred-
nost. »Velika večina sošol-
cev je bila stara 18 let. Gre 
za izjemno talentirane ljudi, 
ki pa so žal še premladi, da 
bi že izoblikovali neko ide-
jo, kako potekajo stvari v re-
alnosti. V moji branži pa je 

mreženje izjemnega pome-
na. V operi je danes namreč 
tako: če greš na avdicijo da-
nes, boš imel posel šele čez 
dve, tri leta. Zato se že od 
začetka trudim, veliko po-
jem; veliko pozornosti na-
menjam temu, da me ljud-
je spoznajo.« In kot tenorist 
se je v tujini kar uveljavil; pa 
tudi kot koncertni pevec. »V 
tujini je ogromno možnos-
ti, da ti uspe, se pokažeš, če 
imaš vsaj malo talenta, da te 
možnosti poiščeš. In ker je 
možnosti več, je tudi iskanje 
lažje.« 

Bil je trmast in vztrajen

»Brez znanja nemšči-
ne seveda ne gre,« nadalju-
je Jagodic. Bil je precej po-
gumen, saj se je na spreje-
mne izpite na Dunaj odpra-
vil, ne da bi znal besedo nem-
ško. »V osnovni šoli sem se 
učil angleščino, na gimna-
ziji špansko in latinsko. In 
ko so me sprejeli, sem mo-
ral v dveh mesecih prido-
biti certifikat B1, potem pa 
sem se čim več pogovarjal 

nemško, bral časopise in 
knjige. Priznam, da sem 
bil kar trmast in vztrajen.«  
Danes David tekoče govori 
in piše nemško, zna pa še an-
gleško, italijansko in špan-
sko; razume francosko in ru-
sko. »Recimo, da naj bi vse 
jezike, v katerih poješ, nače-
loma vsaj razumel. Dobro je, 
da si kot pevec malce nadar-
jen za jezike – ti pride prav.«

Poje pri Slovenskem 
oktetu

Zadnje čase so Davido-
vi obiski v Sloveniji pogo-
stejši, saj se mu je lanske-
ga septembra izpolnila že-
lja in je postal član Sloven-
skega okteta. »Dvakrat na te-
den se vozim na vaje, potem 
so tu še koncerti in še druge 
obveznosti. Lanski decem-
ber sem bil v Münchnu, le-
tos januarja v Salzburgu, 
sledil je Minsk …« Čeprav je 
vse skupaj včasih naporno, 
David v petju izjemno uži-
va. »Ker sem ''svobodnjak'', 
grem, kamor me povabi-
jo, pokličejo, se udeležujem 

avdicij.« Razloži, da si tudi 
v Avstriji lahko član oper-
nega ansambla, kjer ti po-
godbo podaljšujejo iz leta v 
leto, in ko nisi več dovolj do-
ber, te zamenjajo. »To je za 
nas, pevce, slabo, za samo 

umetnost pa ta sistem delu-
je – če sem realen,« še doda. 
David si iskreno želi, da bi 
lahko v Sloveniji več nasto-
pal. Pred kratkim smo mu 
lahko prisluhnili v Sloven-
ski filharmoniji. S soprogo 

Manco, s katero živita v av-
strijski prestolnici in sta se 
spoznala med študijem, si-
cer rada preživljata skupen 
čas na Dunaju, a razmišlja-
ta, da bi se čez nekaj let vsee-
no vrnila domov, v Slovenijo.

Odpravil se je na Dunaj in bil sprejet
David Jagodic s Šenturške Gore je začel igrati klavir pri petih letih. Po zaključenih nižji in srednji glasbeni šoli ter končani Škofijski klasični gimnaziji se je 
vpisal na študij prava v Ljubljani in po treh letih ugotovil, da ga izjemno veseli petje. Izhaja iz glasbene družine, v kateri vsi moški igrajo kak inštrument ali 
pojejo. Da se je odločil za pevsko pot in posledično tudi kariero, je bil največji »krivec« njegovo navdušenje nad Slovenskim oktetom.

David Jagodic / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Oba, tako Američan Noah 
Charney, ki je poročen s 
Kamničanko, kot tudi Si-
rec Rami Murad v Kamni-
ku živita že vrsto let, prav-
zaprav sta skorajda soseda 
v isti ulici in oba navdušena 
nad svojo novo domovino. 
Zato sta se pred leti udele-
žila tudi brezplačnega tečaja 
slovenščine za tujce v kam-
niški knjižnici, da se s svoji-
mi sokrajani lahko sporazu-
mevata v jeziku svoje nove 
domovine. V Sloveniji sta si 
oba našla delo, v katerem sta 
nadvse uspešna.

Noah Charney v okviru 
različnih projektov predsta-
vlja zanimive posameznike 
in tako je bil eden od kulina-
ričnih večerov posvečen Ra-
miju Muradu, ki v Kamni-
ku vodi arabsko restavraci-
jo Tsnim. »V Slovenijo sem 
prišel pred petnajstimi leti, 
ne kot begunec, kot danes vsi 
mislijo za Sirce, ampak de-
lat. Tu sem imel nekaj sorod-
nikov, priskrbel sem si de-
lovni vizum in z bratrancem 

sva v Ljubljani odprla prvi lo-
kal s pravo arabsko hrano. 
Bil sem prvi arabski kuhar 
v Sloveniji. Sprva sem mis-
lil ostati le pol leta, a dežela 
mi je bila všeč, narava je lepa 

in ljudje prijazni, zato sem 
se odločil tu ostati in v Ka-
mnik se je za mano preselila 
tudi moja žena,« pravi Rami 
Murad, oče treh otrok (vsi 
trije so rojeni v Sloveniji), 

po rodu Palestinec, ki je ži-
vel v Siriji, k nam pa je pri-
šel le mesec dni pred tem, ko 
je Slovenija vstopila v Evrop-
sko unijo. »Če bi prišel po-
zneje, bi imel z dokumenti 

več težav. Imel sem nekaj 
sreče,« priznava diplomira-
ni arhitekt po izobrazbi, ki 
pa je že dolgo z vsem srcem 
zapisan arabski hrani.

Rami Murad se je sprva 
posvečal ulični prehrani in 
bil znan predvsem po svojih 
falaflih in šavormi, a vsesko-
zi si je želel imeti svojo re-
stavracijo, kar mu je napos-
led tudi uspelo. »V svoji re-
stavraciji ne kuham le sirske 
hrane, ampak arabsko na 
splošno. Vsa ta hrana je 
zdrava, lahka in dobra, pred-
vsem zato, ker uporabljamo 
ogromno začimb. Nekate-
re začimbe so hkrati zdravil-
na zelišča, in če hrano pra-
vilno začiniš, te po njej niko-
li ne boli trebuh. Slovenci ste 
prepričani, da je arabska hra-
na pekoča, preveč začinjena. 
Ampak to mislijo tisti, ki so 
bili na počitnicah v Maroku, 
v Egiptu … Tisto je Afrika, Si-
rija pa je v Aziji in to je velika 
razlika. Sirska hrana je lah-
ka, aromatična, ni pa peko-
ča. Marsikdo je nad tem pri-
jetno presenečen,« je med 
drugim povedal Rami in 

izdal, da tudi v kavo doda-
ja kardamom in da je v nje-
govem falaflu (poleg čičeri-
ke, ki jo prej dvanajst ur na-
maka v vodi, česna, čebule 
in peteršilja) kar sedemnajst 
različnih začimb. Te mu iz 
svojih arabskih dežel nava-
dno nosijo tu živeči prijate-
lji, saj se v Sirijo zaradi voj-
ne ponje ne more odpraviti. 
Prav začimbe so bistvo arab-
ske kuhinje, pravi, in čeprav 
tudi sam kuha denimo gove-
jo juho, povezav med arab-
sko in slovensko kulinariko 
ne najde. A mu gostov zato 
ne manjka. K njemu priha-
jajo z vseh koncev Slovenije 
in ponosno pravi, da se ve-
čina redno vrača. »Kdor po-
skusi arabsko kuhinjo, jo po-
večini vzljubi, čeprav ste Slo-
venci še vedno znani po tem, 
da si kar ne upate poskusiti 
nečesa drugačnega.«

Še posebej je znan po svo-
jih domiselnih dekoracijah 
iz sadja in zelenjave, saj je 
mnenja, da je videz hrane 
še kako pomemben. Ne na-
zadnje tudi arabski pregovor 
pravi: »Oči jedo pred usti.«

Bistvo arabske kuhinje so začimbe
V Kamniku vsako leto naštejejo več tujcev, med najbolj znanimi občani, rojenimi na drugem koncu sveta, pa sta zagotovo Američan Noah Charney in Sirec 
Rami Murad. Nedavno je na zanimivem kulinaričnem večeru prvi predstavil drugega in da – pogovor je potekal v slovenščini.

Rami Murad in Noah Charney, ki se je za to priložnost oblekel v arabsko nošo, pred mizo, 
obloženo z arabskimi dobrotami
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Layerjevi, požar v Kranju, ponarejanje in zapor
Kranju se je 17. marca 

1688 rodil slikar Josip Layer, 
prvi znani slikar iz druži-
ne kranjskih slikarjev, ki je 
delovala v 18. in prvi tretjini 
19. stoletja. Bil je oče slikar-
jev Marka Layerja in ded Leo-
polda Layerja, najbolj znane-
ga slikarja iz rodbine. Mar-
ko Layer je imel osem otrok. 
Med temi so bili trije slikarji: 
Leopold, Valentin in Anton.

Leopold in Valentin sta se 
verjetno doma v Kranju uči-
la brati in pisali, slikarstva pa 
pri očetu. Leopold Layer se je 
oženil z Marijo Egartner, ro-
jeno na Koroškem. Ker ta 
dvojica ni imela otrok, je Le-
opold Layer posinovil sorod-
nika svoje žene Jožefa Egar-
tnerja, ki se je pri Leopoldu 
Layerju izučil slikarstva in 
podedoval njegovo hišo in 
ostalo imetje.

Layerjeva delavnica je 
imela navadno mnogo dela, 

vendar so prišli tudi slabi 
časi. Ko so Francozi zasedli 
Kranjsko, se je izrek, da ob 
vojski mirujejo muze, ures-
ničil tudi v Layerjevi hiši. 
Uboštvo je potrkalo na vra-
ta. Ustno izročilo pripovedu-
je, da sta se oba brata Layerja 
lotila nevarnega posla in za-
čela ponarejati denar. 

Ljudje so sumili, da se v 
hiši nekaj dogaja. V Kranju je 
tedaj živela družina Hayne. 
Bili so sorodniki nemškega 
pesnika Heinricha Heineja, 
z Layerjevimi pa so imeli pri-
jateljske stike. Hayne je imel 
dva sinova, ki sta študirala 
na Dunaju in bi se ob obi-
sku doma rada srečala s sli-
karjem. Vendar pa je bil Leo-
pold Layer tedaj že v preiska-
vi in ni smel iz hiše. Vedno 
dobro razpoloženega slikar-
ja sta sinova poskusila zvabi-
ti s študentsko potegavščino 
in poslala v Layerjevo hišo 

nekaj kmečke obleke. Kma-
lu sta iz Layerjeve hiše priš-
la »kmet in kmetica« in kre-
nila k Haynejevim, ki se niso 
mogli dovolj nasmejati Le-
opoldu Layerju in njegovi 
ženi, preoblečenima v kme-
ta (po M. Bradaški).

To se je razvedelo in kma-
lu je prišel k Layerjem fran-
coski preiskovalec. Go-
spa Layerjeva je imela ob 

presenetljivem obisku v ro-
kah molitvenik, ki ji je padel 
na tla. Po tleh so se iz njega 
razsuli francoski bankovci, 
ki so jih francoski preisko-
valci iskali.

Brata Leopolda in Valenti-
na Layerja so zaprli. Valen-
tin naj bi se iz obupa v ječi 
obesil, Leopolda pa je ča-
kala smrt na vislicah. Zanj 
se je zavzel neki francoski 

general in mu izposloval po-
milostitev. Obsojen je bil na 
večletno ječo. (po M. Brada-
ški) 

V tem času je bil v Kranju 
silovit požar. Mesto je bilo 
v dveh urah upepeljeno. Od 
203 hiš v mestu in v pred-
mestjih jih je zgorelo 184. 
Pogorela je tudi Layerjeva 
hiša, tako da je bila uniče-
na tudi delavnica, pod ka-
tero je bila lesena shramba 
za les.

Francozi so morali okto-
bra 1813 zapustiti Kranjsko. 
Layer je bil osvobojen, saj se 
je po odhodu Francozov pov-
sem drugače gledalo na po-
narejanje sovražnikovega 
denarja. Leopold Layer se je 
v svoji stiski zaobljubil, da bo 
poslikal Marijino kapelico 
na Brezjah. Oljno sliko Ma-
rije Pomagaj naj bi dokončal 
že v ječi ali pa takoj, ko je bil 
oproščen.

Slikarska središča v deželi Kranjski

Najbolj znana umetniška središča na Kranjskem so 
bila že od nekdaj Ljubljana, Poljanska dolina, Radovlji-
ca, Škofja Loka, Idrija in Kranj. V Kranju je bilo vedno 
veliko slikarjev in kiparjev. Tako je v Kranju živel slikar 
Janez Krstnik Staravačnik, ki se je rodil 10. septembra 
1657. Njegov sodobnik je bil tudi slikar in meščan Ma-
tija Arihar (Arichar). Njegovi ženi je bilo ime Marjeta. 
Leta 1722 je slikal v Križah pri Tržiču. Imel je sina 
Karola in Mihaela in nekaj hčera. Umrl je nagle smrti 
v visoki starosti in bil pokopan 13. julija 1727.

Milena Miklavčič

Franci se je naučil rokova-
nja z računalnikom šele po 
petdesetemu letu. Ob okrog-
li obletnici so ga presenetili 
bližnji in mu ga kupili. Zra-
ven pa so priložili še bon za 
računalniški tečaj. Na skri-
vaj je upal, da bo nabral do-
volj denarja za teden dni v to-
plicah, zato je bil sprva malo 
razočaran. A se je hitro po-
tolažil, kajti internet mu je 
odprl pot v širni svet.

»Če ga ne bi imel, ne bi 
spoznal vas!« mi je rekel, 
ko sem ga obiskala. Njegova 
zgodba je ena tistih, ki člove-
ku seže v srce. 

»Rodil sem se v letu, ko se 
je končala druga svetovna 
vojna, in sicer v neki manj-
ši vasici na Gorenjskem. 
Mama je imela v času, ko 
sem prijokal na svet, komaj 

sedemnajst let. Nikoli mi ni 
znala povedati, kdo je moj 
oče. Če sem jo vprašal, je od-
govorila, da ''eden od tistih''. 
S tem je mislila na vojaške 
horde, ki so se valile skozi 
vas. Kasneje je rodila še šti-
ri otroke. Vsi smo bili eni ve-
liki reveži. Ker mama ni bila 
čustveno zrela, da bi skrbe-
la zame, me je prepustila ba-
bici. Ta je bila starejša, zga-
rana ženska, ki je v življenju 
že veliko prestala. Bil sem ji 
v veliko breme. Do mene je 
bila tudi nasilna, saj me je 
grdo kaznovala za vsako tra-
parijo, ki sem jo storil. Ne 
spomnim se, da bi me kdaj 
objela ali mi rekla kakšno 
lepo besedo. Borba za vsak-
danji kruh je bila zelo kruta. 
Včasih nismo imeli kaj jesti. 
Spominjam se, kako težko 
mi je bilo v šoli. Takrat smo 
nosili malico še od doma: 
drugi so žulili kruh in jabol-
ko jaz pa sem se pogovarjal s 
pajki v želodcu.

V hiši nismo imeli ne 
vode ne elektrike. Ko je ba-
bica zakurila v peč, se je iz 
vseh lukenj kadilo, tako da 
me je nenehno sililo na ka-
šelj. Deda prav tako, saj je bil 
hud astmatik. Ker sva spala 
v istem prostoru, kjer je bila 
peč, sva vso noč kašljala. Kot 
kakšno dekle sem moral po-
magati pri vseh gospodinj-
skih opravilih, počutil sem 
se odveč in v napoto. Če sem 
hotel jesti, sem moral vedno 
lepo prositi. 

Edino veselje mi je bilo 
druženje s sosedovim fan-
tom mojih let. Doma so 
imeli radio in tudi starši so 
bili bolj vesele narave. Babi-
ca pa mi je prepovedala obi-
ske zato, ker so pri njih kadili 
in so mi potem smrdela ob-
lačila. Če nisem ubogal, sem 
zvečer klečal – ali na koruzi 
ali na polenu.

Nekega poletnega dne, ko 
je že kazalo k nevihti, smo 
hiteli s pospravljanjem sena. 
Imel sem osem let. Stekel 
sem k nekemu drugemu so-
sedu, ali nam lahko njego-
vi priskočijo na pomoč. Dež 
nas je ujel, ko je voz s senom 
že odpeljal domov, pod stre-
ho, midva s sosedom pa sva 
še grabila zadnje ostanke. 
Kar naenkrat se mi je prib-
ližal od zadaj in me porinil 
k tlom. ''Tole pomoč pri gra-
bljenju boš pa kar ti plačal!'' 
mi je rekel in si potegnil hla-
če do kolen. Noge so se mi 
zašibile od strahu, nisem ve-
del, kaj naj storim. ''A si že 
videl, kako si pes liže curo?'' 
me je opomnil, ko sem se 
odmikal od njega. Potem 
me je zagrabil za lase in mi 
glavo stisnil med noge. Tis-
ti ostudni okus po izločkih 
in umazaniji se mi je za vse 
večne čase vtisnil v spomin.

Po tem dogodku nisem 
bil več pri pravi pameti. Vsaj 
tako je trdila babica. Pono-
či sem se zbujal in kričal. 
Ded me je nagnal iz hiše. 
Postlal sem si na ''šupi'', 

kjer me je bilo sicer na smrt 
strah, a sem imel svoj mir. 
Pri pouku sem pogosto za-
kinkal, težko sem sledil uči-
teljičini razlagi. Ko sem bil 
vprašan, sem vse pomešal 
med seboj. Potem sem ne-
koč omedlel. Kar spodseka-
lo me je. Učiteljica, na smrt 
prestrašena (ravno tisti dan 
mi je vrgla v glavo kredo, 
pa se je bala, da me je kaj 
poškodovala), je poklica-
la zdravnika. Ker se kar ni-
sem hotel prebuditi, so na-
ročili rešilni avto in me od-
peljali v bolnišnico. Tam so 
ugotovili, da imam v glavi 
bulo, ki jo bo treba operira-
ti. Ker če je ne bodo, bom 
umrl. Kaj se je dogajalo po 
operaciji, se ne spominjam 
dobro. Dolgo časa sem bil v 
komi, mislili so že, da se ne 
bom prebudil. Babica se je 
bala, da bom ostal ''kripl'' 
in me bo imela še dodat-
no na grbi, zato je molila, 
da bi umrl. A nisem. Po ka-
kšnih treh mesecih sem za-
čel prihajati k sebi, menda 
so govorili, da je bilo moje 
okrevanje podobno čude-
žu. Z menoj je bilo vse, kot 
je moralo biti, le desna roka 
je bila precej okorna, prstov 
nisem mogel ne iztegovati 
ne krčiti. Sicer so pa z me-
noj zelo lepo ravnali. Imel 
sem dobro hrano, sestre so 
me razvajale, včasih mi je 
kakšna prinesla tudi skro-
mno darilce. Recimo lesen 
avto, knjigo, čokolado. 

Razred sem seveda moral 
ponavljati. Učiteljica je bila 
druga, rada me je imela. 
Tudi sošolci niso bili zlobni, 
saj sem se jim zelo smilil, 
ker sem malo tudi škilil, pa 
se tega nisem niti zavedal. 
Oktobra me je po devetih 
letih obiskala tudi mama. 
Sploh je nisem več poznal. 
Spredaj ji je manjkal zob, 
bila pa je spet noseča. Kot 
sem razbral iz njenega po-
govora z babico, že četrtič. 
V meni se je prebudila ra-
dovednost. Kje so moji bra-
tci ali sestrice? Pa si nisem 
upal vprašati. Z njo je bil 
tudi neki moški, ki je zelo 
grdo gledal. Bil je manjše 
rasti, zelo čokat, malo ple-
šast, pod nosom pa je imel 
brke. Bela srajca je bila pod 
vratom umazana, tudi nje-
gove kosmate roke niso bile 
najbolj čiste. Mama mi je 
ukazala, naj pospravim svo-
je stvari in grem z njo. Pot-
rebovala je nekoga, ki bo pa-
zil na otroka, ko se bo rodil. 
''A je tega treba?'' se je še 
babica postavila zame. Nič 
ni pomagalo. Sredi šolske-
ga leta sem moral pospraviti 
svoje skromno imetje v kov-
ček, babici sem stisnil roko 
in se skupaj z mamo in oči-
mom povzpel na avtobus. 
Če mi ne bi bilo nerodno, bi 
se zjokal kot otrok. Hudo mi 
je bilo, ker se nisem mogel 
posloviti od učiteljice. 

Niti sanjalo se mi ni, da 
bom prišel z dežja pod kap. 

Že prvi večer sem bil od oči-
ma deležen klofute. Med jo-
kom sem izjecljal, da tega 
ne sme početi, ker sem 
imel v glavi operacijo in so 
zdravniki zabičali, da mo-
ram na glavo zelo paziti. Na 
ves glas se je zasmejal in de-
jal, da neki ''pezdeti'' v belih 
haljah njemu ne bodo razla-
gali, kaj sme in česa ne sme 
početi. 

V stanovanju smo bili 
sami, četudi sem upal, da 
bom spoznal obe sestrici. 
Takrat še nisem vedel, da 
sta bili v reji in da se doma le 
redkokdaj oglasita. Rejnica 
ju ni pustila od sebe, ker so 
''vsi'' vedeli, kakšen je očim. 

Bil je zelo surov človek. Če-
tudi je bila mama noseča, ni 
minil dan, da je ne bi prete-
pel. Kadar je imela srečo, jo 
je samo klofnil. Tudi mene je 
učil, da je treba ženske poni-
ževati spredaj in zadaj, dru-
gače postanejo objestne. Se 
spominjam nekega prepira, 
ko sta se z mamo ruknila in 
potem tudi stepla. Mama je 
kar naenkrat potegnila nož 
in ga usmerila proti njemu. 
Takrat pa me je očim zgrabil 
okoli vratu in mi odpel hlače, 
da so padle na tla. ''Če ne od-
ložiš noža, mu bom odrezal 
pimpl!'' je zagrozil. Mama 
kar ni in ni odnehala. Maha-
la je z nožem in v glavi sem 
že videl, da se stvari ne bodo 
dobro končale.

 
(Konec prihodnjič)

Franci, 1. del

In potem je zgrabil nož ...

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Osmi marec je bil zagotovo primeren datum, da je v Kranju zasvetila prav posebna različica 
semaforja, na kateri je upodobljen ženski lik. Prav tako je bil dobro izbran kraj, saj prvi 
takšen semafor stoji pri Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo na Zlatem polju. Seveda 
pa semafor – tako kot vsi drugi v moški podobi – velja za oba spola in vse vrste oblačil, v 
katera smo pešci oblečeni. V. S. / Foto: Tina Dokl

Oni dan se je v Škofji Loki mudil minister za javno upravo Rudi Medved. Z načelniki 
gorenjskih upravnih enot se je pogovarjal, kako te narediti za čim učinkovitejši servis 
državljanov. Zagotovo je učinkovito varovanje parkirnih prostorov na klancu pod škofjeloško 
upravno enoto. Ne vemo le, ali občinski redar pred nepridipravi varuje avtomobile ali 
voznike, če ti pod vetrobransko steklo nameščajo parkirne listke. I. K. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»Ko sem se zadnjič ogla-
sil na temle mestu, sem bil 
na moč elegičen. Skorajda 
hrepeneče sem razpredal o 
dobrih starih časih, ko smo 
bili polni vitalne energije in 
smo optimistično zrli v pri-
hodnost. Končal sem z oblju-
bo, da bom zapisal tudi bese-
do, dve o novodobnem feno-
menu lastništva na Sloven-
skem … Slovenska naivnost 
in prostodušnost sta never-
jetni. Vlada je najprej izpus-
tila duha iz steklenice, ko je 
prišla na dan s predlogom za-
kona o denacionalizaciji. Te-
meljna razloga za ta zakon 
naj bi bila dva. Prvič, popra-
vljanje starih krivic, in drugič, 
popolna sprememba lastnin-
ske in s tem politične moči v 
Sloveniji. Prvi razlog je čisto 

navadno in ceneno spreneve-
danje, kajti ko bi bila vlada v 
resnici hotela popravljati sta-
re krivice, bi morala najprej 
razčistiti problem preteklih 
političnih procesov in prega-
njanj. Priseganje na pravični-
štvo zgolj pri lastnini, ko v ve-
čini primerov stanja nika-
kor ni mogoče vrniti za pet-
deset let nazaj, je demagogi-
ja. (Poseben posladek je vra-
čanje 35.000 hektarov zemlje 
in gozdov Cerkvi, s čimer se 
bo Slovenija kot prva evrop-
ska država delno vrnila v fev-
dalizem. Pri tem se dodat-
no čudim vodstvu katoliške 
cerkve, da se javno ne odre-
če temu nerodnemu snublje-
nju novih oblastnikov.) Bo že 
bolj držal drugi razlog. Načrt 
vlade je preprost: kakih deset 
odstotkov prebivalcev Slove-
nije naj bi si prilastilo veliko 

večino ekonomske moči, s 
tem pa bi imela vlada pokrito 
tudi dovolj močno politično 
zaledje. Nihče pa noče jasno 
povedati, da je vse to skupaj 
račun brez krčmarja. Nekate-
ri bodo resda dobili svojo nek-
danjo lastnino ali dediščino 
povrnjeno, velikanska večina 
pa se bo lepo obrisala pod no-
som, kajti za izpeljavo takega 
megalomanskega projekta ni 
ne tehničnih možnosti ne de-
narja. In smo tako pri denar-
ju, kjer se vse začne in kon-
ča. Kot je znano, so najslabši 
tisti zakoni, ki jih ni mogoče 
uresničiti. To so vedeli že sta-
ri Grki. Pač pa je oblast z ob-
ljubami o silnih denarjih, ki 

da si jih bodo razdelili nekda-
nji lastniki, vsi državljani, vsi 
delavci, upokojenci in tako 
naprej, spodbudila neverjet-
no plimo nerealnih pričako-
vanj. Pohlep postaja prvo go-
nilo pri nas, o delu pa še ko-
majda kdo razmišlja.«

Gornje besede ne bi bile 
nič posebnega, če bi bile na-
pisane zdaj. A so bile obja-
vljene že 11. oktobra 1991, 
ko se večini od nas še sanjalo 
ni, kaj se dogaja v anatomi-
ji takratne oblasti in kaj vse 
nas še čaka. Pronicljivi pu-
blicist, pesnik in politik Jaša 
Zlobec (1951–2011) pa je sin-
drom pohlepa diagnosticiral 
že takrat …

Nove knjige (477)

Moje življenje je moja revolucija

Jaša L. Zlobec, Moje življenje je moja revolucija, Pesmi 
in izbrana publicistika, Cankarjeva založba, Ljubljana, 
2018, 568 strani

Alenka Bole Vrabec

Leipzig spomladi. Zdaj, ko 
na tratici pred hišo že cveti-
jo trobentice, je to spomin, ki 
me vedno spravi v dobro voljo.

Sedela sem v Kleine Flei-
schergasse 4, v Mali mesar-
ski ulici št. 4, kjer je bila v 
petnadstropni hiši ena prvih 
leipziških kavarn Arabska 
Coffe Baum. Od leta 1694, 
po nekaterih virih od 1711, v 
njej strežejo kavo. V njej so 
se shajali veliki glasbeniki 
nemške romantike, poseb-
no Schumannu je bila pri 
srcu. Navdajalo me je veliko 
pričakovanje, da bom dobila 
opojno črno tekočino, a vra-
ga, bila je »švoh«, peklensko 
draga, kakor se za slavno 
dobro preurejeno zgodo-
vinsko relikvijo spodobi, za 
nameček pa je pri sosednji 

mizi sedel kokošnjak dam, 
ki so se bliskale od zlata in 
perl, lasuljastih frizur in 
govorile druga čez drugo v 
vreščečih tonih, kot bi bile te 
kokodajsnice v disku.

Natakar mi je ljubeznivo 
ponudil knjižico s podrobno 
zgodovino Arabischer Coffe 
Baum, ko je videl, da preli-
stavam Jesti in piti z Gothe-
jem in ponatis znamenite ku-
harice Susanne Egerin iz leta 
1706, ki sem ju kupila za spo-
minek. Ko sem plačevala, mi 
je zelo vljudno rekel, da ne 
smem oditi iz Leipziga, pre-
den ne obiščem še Auerbac-
hove kleti, kjer je tudi Goethe-
jeva soba. Nasul mi je toliko 
drobnarij, da bi bil lahko do-
ber turistični vodič.

Auerbachova klet, še en le-
ipziški zgodovinsko-pivsko-
-kulinarični oblizek, me 
je impresionirala. Resnič-
ni Fuast je klet res obiskal 
1525. Ta znamenitost Leipzi-
ga meri 1300 kvadratnih me-
trov in je imela veliko vzpo-
nov pa tudi padcev. Seveda 
sem si rezervirala mizo v 
Goethejevi sobi in na njej ta-
koj prebrala listek, da se sle-
hernik tu lahko počuti ka-
kor Goethe. Dobra' finta'. 
Seveda so mi ponudili tudi 
Goethejevo vino … Kolikor 
vem, še vedno zvezda kla-
sične književnosti ni imel 
vinogradov. Tudi tu so mi 
postregli z anekdoto: 

Ko se je Goethe odpravljal 
na potovanje v Italijo, so mu 

prijatelji in znanci naroče-
vali, kaj naj jim prinese. Že-
lje so bile majhni umetniški 
predmeti in celo beneški na-
kit. Ko se je Goethe končno 
vrnil s poti, je nekatere osre-
čil s spominki, nekateri pa 
so razočarani ostali praznih 
rok. Ko so mu očitali, da je 
pozabil nanje, se je Goethe 
elegantno izgovoril: »Ko sem 
se vozil z gondolo po Cana-
lu Grande, sem imel na kole-
nih lističe z željami. Zapihal 
je veter in nekateri so prista-
li v vodi.« Vrstili so se očitki, 
da so mu nekateri lističi osta-
li. »Seveda. Ostali so vsi tisti 
lističi, ki so jih prijatelji obte-
žili z zlatniki, še preden sem 
se odpravil na pot.«

In preden so mi prines-
li 'zrezek v vinu po Goethje-
vo', se je znašla pred mano 
še paša za oči:

Spomladanska solata  

Za 4 osebe potrebujemo: 
1 zavitek motovilca, 1 zavitek 
rukvice ali različnih listnatih 
solat, sol, poper, ščep sveže na-
ribanega ingverja, oljčno olje, 
beli balzamični kis in žličko 
limetinega soka, trobentice in 
vijolice.

Listnato solato in motovi-
lec operemo, a ne namaka-
mo. Očiščeno solato odce-
dimo in osušimo. V skledi-
ci zmešamo olje, kis, lime-
tin sok, sol, poper in ingver, 
prelijemo po solati in potre-
semo s cvetovi.

Spomladanske 
nagajivosti

mizica,
pogrni se



Igor Kavčič

P
o velikih uspešnicah 
– muzikalih Mam-
ma Mia! in Briljanti-
na – je Jurij Franko 
na novinarski kon-

ferenci v Slovenskem olim-
pijskem izobraževalnem cen-
tru v Ljubljani predstavil nov 
projekt svoje produkcijske 
hiše Prospot: glasbeno kome-
dijo Nune v akciji! Muzikal je 
napisal ameriški avtor Dan 
Goggin, premierno pa je bil 
uprizorjen leta 1985 v gleda-
lišču Cherry Lane in je druga 
najdlje izvajana predstava na 
v New Yorku. Kot je povedal 
Jurij Franko, gre za manjši, 
intimen muzikal, v katerem 
ne manjka zdravega humor-
ja, hkrati pa predstava prinaša 
tudi pozitivno sporočilo, kako 
lahko vsi prispevamo, da bo 
svet lepši in prijaznejši.

V Prospotu tudi tokrat ne 
odstopajo od najvišje produ-
kcijske ravni, saj so v ustvar-
jalno ekipo vključili tako že 
preverjena imena iz prejš-
njih uspešnih projektov kot 
nekaj izkušenih novih sode-
lavcev. Za priredbo in pre-
vod besedila ter 17 songov, 

ki jih bomo slišali v predsta-
vi, je poskrbel Drago Mislej 
- Mef, s katerim je sodeloval 
tudi Marjan Bunič, predsta-
vo je režiral Jaša Jamnik, eki-
pi pa se je tudi tokrat pridru-
žil mladi koreograf Matevž 
Česen. Tudi glasba izpod tak-
tirke in izza klaviatur Mirana 
Juvana zveni izvrstno. Pre-
poznavna je igralska ekipa, 

v nune pa so se oblekle odli-
čne pevke Simona Vodopi-
vec Franko, Alenka Godec 
in Lea Bartha Pesek. Nuna 
je tudi Marjan Bunič, prva v 
samostanu pa je mati pred-
nica Gojmir Lešnjak - Gojc. 
Zgodba sicer govori o petih 
redovnicah, ki se znajdejo v 
denarnih težavah in so pri-
siljene pripraviti dobrodelni 

šov, v katerem hoče biti vsa-
ka izmed njih prva zvezda. 
V nizu nenavadnih situacij 
se redovnice pokažejo v pov-
sem drugačni luči, kot smo 
jih vajeni. Muzikal Nune v 
akciji! Bodo premierno upri-
zorili 27. marca v SiTi Teat-
ru, sledili pa bodo nastopi po 
vsej Sloveniji, že 4. aprila v 
Radovljici.

NUNE V AKCIJI IN MUZIKALU
V prihodnjih dneh bo svojo pot po slovenskih dvoranah začel muzikal z naslovom Nune v akciji!

Ekipa ustvarjalcev muzikala Nune v akciji! (z leve): Drago Mislej - Mef, Jurij Franko, Marjan 
Bunič, Gojmir Lešnjak - Gojc, Miran Juvan, Jaša Jamnik in Matevž Česen. V ospredju pa 
nune in pevke Alenka Godec, Lea Bartha Pesek in Simona Vodopivec Franko. / Foto: Igor Kavčič

Alenka Brun

P
rvi po vrsti. Dvorana 
Teater kranjskogor-
skega igralniško-za-
baviščnega cen-
tra Korona je nam-

reč gostila predizbor za nove-
ga najlepšega Slovenca. Se je 
pa aktualni mister Slovenije 
Matjaž Mavri Boncelj, ki sicer 
prihaja iz Bistrice pri Tržiču, 
pred kratkim vrnil s svetovne-
ga izbora, ki ga je gostilo gla-
vno mesto Filipinov Manila. 
Na izboru Mister Internatio-
nal se je Matjaž med 39 tek-

mujočimi uvrstil na 16. mes-
to, slavili pa v večini Azijci, 
najvišjo stopničko je zasedel 
Vietnamec Trinh Bao. 

Matjaž pravi, da se je mak-
simalno potrudil, vseeno cil-
jal na boljšo uvrstitev, sama 
izkušnja pa je bila izjemno 
zanimiva. »Res je bila živ-
ljenjska izkušnja, ki bi jo pri-
voščil vsakemu posamez-
niku.« Ogromno je doživel, 
fantje so obiskali tudi različ-
ne kraje in znamenitosti, ni 

manjkalo vaj, slikanj in obis-
kov sponzorjev, nekaj malega 
pa je imel tudi prostega časa.

Na osmi marec pa se je 
zgodil tudi že prvi dogodek 
letošnjega izbora najlepšega 
Slovenca. Tako smo v kranj-
skogorski Koroni v treh izho-
dih spremljali 16 kandidatov, 
med katerimi se jih je 13 uvrs-
tilo v aprilski polfinalni izbor. 
Med šestnajsterico so bili 
kar štirje Gorenjci in za vse 
bomo lahko navijali v nasle-
dnjem dejanju. Za 22-letne-
ga Elvisa Kudića in leto dni 
mlajšega Matica Cesarja iz 
Bohinja smo že slišali: slo-

venski publiki sta se predsta-
vila v dveh domačih šovih – 
MasterChef in Slovenija ima 
talent. V polfinale pa gresta še 
28-letni Janez Konda iz Lesc 
in pa 24-letni Matic Benet iz 
Kranjske Gore. Spremljeval-
ni program predizbora so na 
odru popestrili pevci in ple-
sni nastop, občinstvo v dvo-
rani je ploskalo, odobravajo-
če komentarje pa smo sliša-
li tudi v tujem jeziku – predv-
sem od obiskovalk centra.

VEČER ŠARMA IN 
MOŠKE LEPOTE

Elvis Kudić, Matic Cesar, Matic Benet in Janez Konda

Matic Cesar se preizkuša še na lepotnem izboru.

Jutri, v soboto, 16. marca, se začne European Food Sum-
mit, ki bo trajal do torka, 19. marca. V štirih dneh se bodo 
zvrstili številni zanimivi dogodki, med njimi zagotovo naj-
pomembnejši strokovni simpozij pod vodstvom Ane Roš 
in Andree Petrinija z navdihujočimi zgodbami največjih 
svetovnih kuharskih imen, inovativni kulinarični sprehod 
po ljubljanskih kulturnih hramih in znamenitostih z naj-
boljšimi ljubljanskimi kuharskimi mojstri – Gourmet Lju-
bljana Crawl, predpremiera nove sezone Odprte kuhne 
v Križankah in na Trgu francoske revolucije, nepozabna 
Doživljajska večerja, Večerja na zajli, v nedeljo in torek 
pa bo pestro tudi na Krvavcu, ko bodo goste smučišča 
razvajali najboljši kuharski mojstri iz vse Slovenije. 

Kulinarični European Food Summit

Najstarejše kulturno društvo v občini Tržič KUD Lom pod 
Storžičem praznuje stoletnico delovanja. Ob tej priliki so 
se odločili, da bodo obletnico obeležili z več dogodki. 
Prvo soboto v marcu so v domačem domu krajanov odprli 
razstavo fotografij delovanja društva, obiskovalci pa so 
si lahko ogledali tudi dokumentarni film Janeza Slaparja 
- Temšaka. Minulo nedeljo je dom gostili Slavnostni kon-
cert MePZ KUD LOM in Lomskih fantov, 24. marca ob 18. 
uri bo ponovitev uspešne komedije Zadrega nad zadrego, 
6. aprila ob 19. uri pa slavnostna akademija ob častitljivi 
obletnici društva. Revijo malih pevskih skupin Tržiča pa 
boste lahko v domu krajanov v Lomu spremljali v nedeljo, 
17. marca, ob 18. uri.

Kulturniki v Lomu praznujejo častitljivi jubilej
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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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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. Pripravil B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_21
NALOGA

7 8 5 6
5 3 9 8 2

2 4
9 2 3 1

3 4 7 5
2 7 1 9

2 7
6 1 5 3 8

7 6 9 4

sudoku_LAZJI_19_21

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_21
NALOGA

7856
53982

24
9231

3475
2719

27
61538

7694

sudoku_LAZJI_19_21

REŠITEV

782435619
453169872
196827543
879253461
314986725
265741938
928374156
641592387
537618294

sudoku_TEZJI_19_21
NALOGA

9 4 3 8 6
1 9 4

5 1
7
5 2 6 8 7

2
1 8

6 4 7
8 9 3 2

sudoku_TEZJI_19_21

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_21
NALOGA

94386
194

51
7
52687

2
18

647
8932

sudoku_TEZJI_19_21

REŠITEV

943821756
618795243
275436198
736284519
529163487
184957632
491372865
362548971
857619324

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Priloga 
»Gospod natakar, ali mi lahko poveste, kdo je gospod pri 
sosednji mizi? Ne vem, kam naj ga dam, ampak tako groz-
no mi je znan!«
»Nič čudnega, saj ste ga prav gotovo videli na televiziji. 
Gospod je urednik našega največjega časopisa.«
»Kaj pa krasotica, ki je z njim?«
»To je pa sobotna priloga.«

V cirkusu bi delal 
Na avdiciji za sprejem v svetovno znani cirkus. 
»Kaj znate pa vi?« vpraša cirkuški direktor mladega artista.
»Jaz sem kok'r en ptič. Letim!«
»A res, dajte no? Pojdite vi to biku nakladat,« se razjezi 
direktor.
Artist odpre okno in odleti.

Pri veterinarju 
Veterinar pokliče Novaka: »Gospod Novak, pri meni v 
ordinaciji je vaša žena. Prinesla je mačko in rekla, naj jo 
uspavam. Ste tudi vi za to?«
»Seveda. Pa nič vas naj ne skrbi. Mačka bo že sama našla 
pot domov.«

Njegov čas je že mimo 
V javno hišo se pritrese prileten starček. 
Madam ga na hitro odpravi: »Vi pa kar lepo domov pojdi-
te, vi ste svoje že odseksali.«
»Koliko sem pa dolžan?«

Ko se sanje uresničijo 
Danes sem sanjal, da sem zamudil v službo.
Ko sem se prebudil, so se mi sanje uresničile …

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Teden, ki je pred vami, bo precej čustveno obarvan. Sami 
sebi boste dopovedovali stvari, ki so že dolgo časa jasne, 
in nehali si boste metati pesek v oči. Ljubezen je pred vrati 
in jo boste sprejeli. Na delovnem področju vas čaka preo-
brat, a brez panike.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Pripravite se, kajti zmanjkovalo vam bo časa za vse obvez-
nosti oziroma prijetnosti, ki ste jih vajeni. Na vseh področ-
jih se bo veliko dogajalo in morali boste hitro razmišljati in 
delati poteze, za katere bi še včeraj rekli, da so nemogoče.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ste znamenje, ki vas je težko razumeti in so ljudje, ki so 
prepričani, da vas poznajo, a ugotovijo, da to sploh ni res. 
Ne boste razdvojeni, saj veste, kaj hočete, a nekako ne 
boste mogli povezati vse niti v zgodbi, ki se vam dogaja.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Rokovali se boste z ljudmi, ki bodo kasneje v prihodno-
sti ne samo postali mejnik v vašem razmišljanju, ampak 
dejansko tudi pripomogli k temu, da se poslovno vzpne-
te do tiste točke, ki si jo že dalj časa želite. Presenečeni 
boste.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Izpolnila se vam bo želja in takoj zatem boste postavili 
nove cilje, ki jih boste vsekakor dosegli. Če ne čisto takoj, 
pa malo kasneje. Zdravstveno stanje vas bo malo umirilo 
in prisililo k počitku, kar pa ni čisto nič narobe. Potrebu-
jete malo miru.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Veliko preveč ste prepričani, da brez vas svet ne bi obstajal, 
da brez vas ljudje v okolici, domači ali ne, ne bi bili sposo-
bni preživeti. To ni res. Sami boste prišli do tega, da morate 
najprej poskrbeti zase in šele potem naj bodo na vrsti vsi 
ostali.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Znani ste po tem, da raje poslušate, kot pa sami govorite. 
Postavljeni boste v situacijo, ko boste morali z besedo na 
dan. Ne bo vam težko, znašli se boste in vse stvari posta-
vili na svoje mesto. Malce zmede pričakujte v ljubezni.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Na vse mogoče načine se vas bodo oklepali vaši najbli-
žji in hlepeli bodo po vaši pozornosti. Kljub pomanjkanju 
časa jim boste rade volje ustregli, saj bo tudi vam odgo-
varjalo, da ne morejo brez vas. Ob koncu tedna bo pestro 
in zanimivo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Čakajo vas pomembne uradne odločitve. Zbranost je tista, 
ki mora biti na prvem mestu, zato ne smete dovoliti, da 
vas karkoli zmede. Rezultati bodo lepi in boste zadovoljni. 
Glede financ boste postavili nove in zahtevne temelje.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V domačem okolju vas čaka prav neko posebno praznova-
nje. Vse skupaj pride iznenada, zato bo še bolj zanimivo in 
ne boste mogli reči, da nimate časa ali kaj podobnega. Živ-
ljenje je ta trenutek, sedaj in treba ga je zajeti z veliko žlico.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Povabljeni boste na daljše potovanje. V sebi se boste sme-
jali in zelo težko boste skrili zadovoljstvo. Naredili boste 
vse, da vam bo lepo, pa ne samo vam, ampak vsem pri-
sotnim. Če razmišljate o večjem nakupu, bo kmalu pravi 
čas za to.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Čeprav težko verjamete, da se vam bo zgodilo nekaj lepe-
ga, se vam bo prav to zgodilo. V tem tednu vas čaka-
jo sama prijetna presenečenja. V večini bodo vezana  
na čustva, a na koncu vas čaka tudi presenečenje pri 
denarju.
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PETEK_15. 03. 2019

Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska 

postelja, 2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte

vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke)  

po š lji te do srede, 27. marca 2019, na Go renj ski 

glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 

od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 

po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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REZ RDEČEGA RIBEZA

REZ KIVIJA

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 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.
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Poročil se je hip hop zvezdnik Chan-
ce the Rapper (25). Večno zvestobo je 
obljubil dolgoletni partnerki Kirsten 
Corley. Poroka je potekala v obmor-
skem letovišču v Kaliforniji. Skupaj 
sta šest let, leta 2015 sta dobila hčer-

ko Kensli, se leto kasneje razšla in svojo zvezo še isto leto 
obnovila. Julija lani jo je raper zaprosil za roko. Par, ki 
zasebnost ohranja zase, novice o poroki še ni komentiral.

Chance the Rapper stopil pred oltar

Le nekaj dni po smrti Luka Perryja (52) je 
v 85. letu starosti umrl njegov soigralec v 
seriji Beverly Hills 90210 Jed Allan. »Žal 
mi je, da moram z vami deliti žalostno 
vest, da je umrl moj oče. V zadnjih trenut-
kih je bil obdan z družino in prijatelji,« je 

sporočil njegov sin Rick. Allan je igral v mnogih serijah, 
med drugimi v nadaljevankah Santa Barbara in Splošna 
bolnišnica. Za seboj je pustil tri sinove.

Poslovil se je še en zvezdnik limonad

Igralki Felicity Huffman (56) 
in Lori Loughlin (54) spada-
ta med petdeset ljudi, ki so s 
prevaro poskušali svoje otroke 
vpisati na ugledne univerze. 
Zanje je neki študent opravljal 

sprejemne izpite – in za to prejel zajeten kup denarja, več 
kot 25 milijonov dolarjev. Obe igralki in njuna moža so 
aretirali in jih proti plačilu varščine v višini milijon dolarjev 
že izpustili na prostost.

Izredno drage študijske obveznosti

Lady Gaga (32) je utišala govorice o 
nosečnosti in priznala, da pričakuje – 
toda ne otroka, temveč izid novega albu-
ma. »Govorice, da pričakujem? Seveda, 
noseča sem z LG6,« je oznanila pevka. 
Kratici sta namreč začetnici njenega 

imena, šestica pa predstavlja izid šestega albuma. Sicer 
pa pevko ves čas romantično povezujejo z igralcem Bra-
dleyjem Cooperjem, s katerim sta igrala v filmu Zvezda 
je rojena.

Lady Gaga pričakuje šestega

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
godba Stotnice 
Marvel sprem-
lja razvoj Carol 
Denvers v eno 
od najmočnej-

ših superjunakinj Marvelo-
vega filmskega sveta, v tre-
nutku, ko se Zemlja znajde 
sredi galaktične vojne med 
dvema nezemeljskima rasa-
ma. Dogajanje je postavlje-
no v devetdeseta leta prejš-
njega stoletja. Naslovno vlo-
go je dobila Brie Larson, ki 
se je spominjamo še iz filma 
Soba, a tudi preostala igral-
ska zasedba je polna zvene-
čih imen. 

Po svojem filmskem debi-
ju se bo Stotnica Marvel pri-
družila Maščevalcem v četr-
tem nadaljevanju Mašče-
valci: Zaključek in bo ključ-
na akterka v borbi z galakti-
čnim velikanom Thanosom 
kot tudi v nadaljevanju celo-
tne franšize priljubljenih 
superherojev.

Film si je v kranjskem 
Cineplexxu na predpremie-
ri ogledalo kar nekaj znanih 
imen iz slovenskega sveta 
prepoznavnih. Prišla sta 
nekdanja akterja resničnos-
tnega šova Teja Perjet in Jani 
Jugovic, ki sta tudi po njem 
ostala na očeh publike – s 
pomočjo spleta. Oglasila sta 
se akrobata Filip Kržišnik in 

Blaž Slanič ter Dean Win-
disch, ki si je film ogledal s 
hčerko Chiaro – Deana naj-
prej povežemo z Radiom 
Salomon in znamenitim 
kolektivom Dee Jay Time. 

Za zanimivo vzdušje na 
dogodku je poskrbela slo-
venska Stotnica Marvel iz 
društva Meteorita. V vlo-
go se je vživela Jeseničanka 
Elvira Pašagić, ki nam je raz-
ložila, da pravzaprav pred-
stavlja lik, ki ga je navdihnila 
omenjena superjunakinja. 

Srečali smo tudi Ulo Pati 
Buh, ki se navdušuje nad t. 
i. cosplayem – beseda je sko-
vanka iz angleških besed 
costume (kostum) in play 
(igra). Gre za poustvarjanje 

filmskih likov, na primer iz 
znanstvenofantastičnih in 
fantazijskih filmov – in Uli 
je blizu Marvelova Črna vdo-
va. Mlado gorenjsko dekle 
goji veliko željo, da bi nekoč 
igrala v tem filmskem žan-
ru.

Pred filmom je publiko 
v kinodvorani nagovoril še 
Uroš Bitenc, ki pa ga lahko 
slišimo tudi v novem otro-
škem animiranem filmu 
Korgi: Kraljevi kuža z veli-
kim srcem. Film pripovedu-
je zgodbo o psičku, najbolj-
šem prijatelju kraljice Eliza-
bete. Vse vragolije, prigode 
in nezgode kraljevskega kor-
gija pa so v slovenščini zau-
pali Urošu Bitencu.

VEČER S SUPERJUNAKINJO
Prejšnji teden je v slovenske kinematografe prispela Stotnica Marvel in upravičila pričakovanja svojih 
občudovalcev. Marvelov filmski svet je tako tokrat poskrbel za dogodivščino na velikem platnu, v kateri 
ima glavno vlogo superjunakinja. 

Društvo Meteorita z Jesenic združuje ljubitelje fantazije 
in znanosti: Simon Habjan, Elvira Pašagić kot slovenska 
superjunakinja, Gregor Vidmar in Nik Bertoncelj.

Uroš Bitenc je ponovno pripravil uvod v film, v animirani 
pustolovščini Korgi: Kraljevi kuža z velikim srcem pa je 
posodil glas simpatičnemu kužku. / Foto: arhiv Cineplexxa (Mediaspeed)

Blaž Slanič, Nina Ogrin in Filip Kržišnik Spletna Cool Mamacita in Fotr Teja Perjet in Jani Jugovic

Dean Windisch in hči Chiara Ula Pati Buh

Na predizboru za mistra Slovenije 2019 sta na odru v 
duetu nastopili tudi Christine Zadnikar in Kristie Clé. 
Dogodek je gostila kranjskogorska Korona, organizatorji 
pa se v Kranjsko Goro vračajo tudi s polfinalnim 
izborom, ki bo aprila. / Foto: A. B.
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                 PETKOVA PRIREDITEV 
                      Izvaja: Gledališče Bičikleta    

                 POŠASTOZAVRI IN JABOLKO SPORA 
                        Petek, 15. marca 2019, ob 17.30 uri 

                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    
                               

                  SOBOTNA MATINEJA 
                      Izvaja: Lutkovno gledališče Tri  

                   PETER KLEPEC   
                                     Sobota, 16. marca 2019, ob 10. uri  

                     Prešernovo gledališče Kranj 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 Nazorjevi ulici 1 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: 10. 4.; KOPALNI BIOTERME: 8. 4., MADŽARSKE TOPLICE: 
31. 3.–4. 4., 27.–30. 4., 30.5.–2.6.; BERNARDIN: 25.–28. 3.; BANOV-
CI: 5.–8. 5.; MEDŽUGORJE: 3.–5. 5.; BANJA VRUČICA: 5.–12. 5. – S 
TERAPIJAMI, 2.–4. 5. – S PIRAMIDAMI, UMBRA IN ASSISI: 29.–31. 
3.; MORJE: DUGI OTOK, OREBIĆ, LASTOVO. www.rozmanbus.si

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 16. marca
10.00 Sobotna matineja: France Bevk: PETER KLEPEC (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 15. marca, sobota, 16. marca, in nedelja, 17. marca
Dopoldan: ČUFARJEV MARATONČEK – Območno srečanje lutkovnih in otroških gledaliških 
skupin (brezplačen vstop)

Sobota, 16. marca
19.30 Koncert: Klapa Sol s Paga

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 16. 3.
21.15 CREED 2
19.20 POSLEDNJI SRB NA HRVAŠKEM
17.10 YAO
19.00 STOTNICA MARVEL
13.20 COLETTE
15.20 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
17.00 ZELENA KNJIGA
15.25 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM, sinhro.
13.30 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
21.00 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 16. 3.
20.45 CREED 2
16.00, 21.00 POSLEDNJI SRB NA 
HRVAŠKEM
18.00, 20.30, 22.00 STOTNICA MARVEL
15.50, 19.30 STOTNICA MARVEL, 3D
22.20 POPOLNA KOPIJA
13.30, 17.50 MIA IN BELI LEV
18.20 ALITA: BOJNI ANGEL
20.00 INSTANT DRUŽINA
14.15, 16.10, 17.40 KORGI: KRALJEVSKI 
KUŽA Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
14.00 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, 
sinhro.
19.00 SOBA POBEGA

14.40, 16.50 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
13.40, 15.30 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

Petek, 15. 3.
13.00, 19.00 NEPOŠKODOVANE
20.00 CREED 2

Sobota, 16. 3.
16.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA  
Z VELIKIM SRCEM
18.00 STIKS
20.00 YAO

Nedelja, 17. 3.
16.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA  
Z VELIKIM SRCEM
18.00 YAO

20.00 STIKSKINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 15. 3. 
20.00 COLETTE

Sobota, 16. 3.
18.00 MIA IN BELI LEV
20.00 POSLEDNJI SRB NA HRVAŠKEM

Nedelja, 17. 3.
18.00 MIA IN BELI LEV
20.00 COLETTE

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Klepet ob čaju o izgorelosti
Visoko – V Hiši čez cesto na Miljah 11 bo danes, v petek, 
15. marca, ob 18. uri Klepet ob čaju. Gostja Lenka Puh bo z 
zbranimi delila svojo izkušnjo izgorelosti.

Kranjska zelemenjava
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v četrtek, 
21. marca, od 17. do 19. ure vabi na Kranjsko zelemenjavo, 
ki bo potekala v starem mestnem jedru Kranja, na Glavnem 
trgu pri vodnjaku. V primeru slabega vremena bo Zeleme-
njava v prostorih Stičišča kulturnih društev, Glavni trg 23 
– stavba poleg vodnjaka. S seboj prinesite viške svojih na-
ravnih semen in sadik zelenjave, zelišč, jagodičja … pa tudi 
sveža zelenjava in zelišča ter različne vložene dobrote so za-
želeni (marmelade, sokovi, vložena zelenjava, kompoti …). 
Semena, sadike in pridelke si boste medsebojno brezplačno 
zamenjali, če želite, pa lahko viške tudi komu podarite. Na 
tržnici bodo na voljo tudi avtohtona semena naših lokalnih 
ekoloških kmetov. Več na www.ctrp-kranj.si ali Facebooku.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo v ponedeljek, 18. marca, ob 18. uri predstavi-
tev knjige Fanike Križaj Rojstvo metulja. V torek, 19. marca, 
bo ob 18. uri predavanje Gorske rože Slovenije, prav tako 
ob 18. uri bo tudi aikido – predstavitvena delavnica za vse 
generacije. V Cerkljah bo v ponedeljek, 18. marca, ob 17.30 
telovadba za prožno telo, v Šenčurju prav tako v ponedeljek, 
18. marca, ob 9.30 umovadba za starejše, v Preddvoru pa 
bo v sredo, 20. marca, ob 17.30 predavanje To delam zase 
– spoznanja o čustvenih vampirjih. Obvezne prijave za vse 
dejavnosti sprejemajo na telefon 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Pohodniški izlet po Orionovi poti
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški iz-
let po Orionovi poti (Jurklošter), ki bo v četrtek, 28. marca. 
Odhod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred Globusa. 
Pot je dolga devet kilometrov, hoje bo tri ure in pol, višinska 
razlika je 370 metrov. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni 
društva do ponedeljka, 25. marca.

Turistični izlet v Rezijo, Pušjo vas in Čedad
Kranj – Društvo upokojencev Kranj v torek, 16. aprila, vabi 
na turistični izlet v Rezijo, Pušjo vas in Čedad. Odhod s po-
sebnim avtobusom bo ob 7.30 izpred Globusa. Obvezna sta 
osebni dokument in evropska kartica zdravstvenega zava-
rovanja. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do 
ponedeljka, 8. aprila.

OBVESTILA

Usposabljanje Varuh gorske narave
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi člane društva, 
da se prijavijo na usposabljanje Varuh gorske narave v or-
ganizaciji Komisije za varstvo gorske narave pri PZS. Več 
informacij z vabilom in prijavnico najdete na spletni strani 
društva. 

Rehabilitacija in srečanje invalidov
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča svoje 
člane, da za sedemdnevno rehabilitacijo v Vodicah – od 31. 

avgusta do 7. septembra – zaradi rezervacije števila udele-
žencev in plačila višine akontacije sprejemajo prijave takoj. 
Člane tudi obveščajo, da bo srečanje invalidov v soboto, 6. 
aprila, ob 11. uri v domu krajanov na Primskovem. Vabijo 
člane vseh občin (Kranj, Naklo, Šenčur, Cerklje, Preddvor 
in Jezersko). Na srečanju bodo proslavili 50-letnico obstoja 
društva. Prijave sprejemajo do 30. marca v pisarni društva, 
lahko pa se prijavite tudi pri svojem poverjeniku. Vse 
podrobne informacije lahko dobite vsak torek in četrtek od 
15. do 17. ure ter prvi ponedeljek v mesecu od 9. do 11. ure v 
prostorih društva ali na telefon 04 202 3433.

PREDAVANJA

Posebne potrebe in avtizem: vzroki in pomoč
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 19. marca, ob 19.30 
predavanje dr. Apolonije Klančar Posebne potrebe in avti-
zem: vzroki in pomoč, ki deluje. Spoznali boste učinkovite 
in gibalne oblike pomoči otrokom in odraslim s posebnimi 
potrebami ter vaje, s katerimi jim lahko pomagamo do večje 
samostojnosti.

Gorovje Altaj
Žiri – Turistično društvo Žiri jutri, v soboto, 16. marca, ob 
17. uri vabi v restavracijo Sklednik na potopisno predavanje 
Vlaste Pečelin in Miheja Koblarja, ki bosta skozi besedo in 
sliko predstavila Altaj, gorovje v Srednji in Vzhodni Aziji, na 
območju, kjer se Rusija, Kitajska, Mongolija in Kazahstan 
združijo.

Odtenki zelene Irske
Adergas – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi danes, v petek, 15. marca, ob 19. uri v dvorano v Ader-
gasu na potopisno predavanje s potepanja po Irski Monike 
in Janeza Ribnikarja z naslovom Irska – odtenki zelene. Pre-
davanje bo spremljano s projekcijo fotografij.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 16. marca, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Sedem zadnjih nadlog ob 9. uri ter 
predavanje Dva dolga nosova ob 10.30.

KONCERTI

Slavko Ivančić v Klubaru
Kranj – Prihodnjo soboto, 23. marca, bo ob 21. uri v Kluba-
ru koncert pevca Slavka Ivančića z akustično spremljevalno 
zasedbo. 

RAZSTAVE

Osemdeset let v vaši družbi
Škofja Loka – Loški muzej ob letošnji 80-letnici muzeja v 
sredo, 20. marca, ob 19. uri vabi na odprtje razstave Osem-
deset let v vaši družbi, Loški muzej in njegovi obiskovalci. 
Loški muzej bo na različne načine predstavil svojo zgodovi-
no in delo, poudarek pa bo na obiskovalcih – zbrali so njiho-
ve vtise in spomine na muzej, se poigrali s statistiko obiska 
muzeja in izbrali fotografije s številnih muzejskih dogodkov.

Kako so se na Jesenicah včasih igrali?
Jesenice – V torek, 19. marca, bo ob občinskem prazniku in 
90-letnici mesta Jesenice ob 19. uri v avli Občinske knjižnice 
Jesenice predstavitev brošure in odprtje razstave 'Kako so 
se na Jesenicah včasih igrali?'. 

PREDSTAVE

Leta nič, en dan potem
Škofja Loka – Župnija Stara Loka v sodelovanju z Družinsko 
akademijo jutri, v soboto, 16. marca, ob 19. uri vas vabi v 
Jurjevo dvorano v Stari Loki na ogled gledališke predstave 
Ljubiteljskega gledališča Teharje Celje z naslovom Leta nič, 
en dan potem, ki je nastala po dramskem besedilu Zorka 
Simčiča. Gostujoča gledališka skupina ogled predstave še 
posebej toplo priporoča odraščajoči mladini.

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 17. 
marca, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo gleda-
liška matineja za otroke Škratovanje. Tokrat se bo otrokom 
pridružil čarodej Jole Cole.

Kaj pa Leonardo
Bohinjska Bela – V Domu krajanov Bohinjska Bela bo jut-
ri, v soboto, 16. marca, ob 19.30 gostovalo Gledališče pod 
kozolcem iz Šmartna ob Paki s predstavo Kaj pa Leonardo. 
Predstava bo za abonma in izven.

Govorice
Bohinjska Bela – V nedeljo, 17. marca, bo ob 18. uri v Domu 
krajanov Bohinjska Bela ponovitev predstave domačega 
Gledališča Belanskega Govorice.



ZAZIDLJIVO parcelo 700 m2 v Bašlju, 
lepa sončna leta, tel.: 04/252-68-60, 
041/816-528 19000699

IŠČEM

ZAPUŠČEN vrt ali dvorišče z dosto-
pom elektrike med Kranjem in Tržičem, 
tel.: 031/255-452  
 19000686

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

SKLADIŠČNE prostore, Koroška ces-
ta, Kranj, tel.: 041/361-100  
 19000719

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN C4 1.6 HDI, prvi lastnik, 
redno servisiran, registriran do 23. 
1. 2020, cena 7.700 EUR, tel.: 
031/429-527 19000718

RENAULT Twingo, letnik 2004, lepo 
ohranjen, cena 750 EUR, 126.000 
km, tel.: 041/758-972 
 19000696

SEAT IBIZA 1.2 TSi, letnik 2017, 
31.900 km, 5 vrat, kovinska barva, kot 
nov, možna menjava, tel.: 041/543-
876 19000720

SUZUKI Jimny, lepo ohranjen, let. 
2006, 121.000 km, serv. knjiga potr-
jena, tel.: 04/252-68-60, 041/816-
528 
 19000715

DRUGA VOZILA
PRODAM

MANJŠO avtoprikolico s snemljivo 
nadgradnjo, za prevoz razsutega tovo-
ra ali telet, tel.: 041/679-377 
 19000709

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19000489

TEHNIKA
PRODAM

STAREJŠI, malo rabljen BTV ekran, 
37 cm, cena 10 EUR, za kuhinjo ali 
vikend, tel.: 041/276-485 19000689

IŠČEM

ČE imate kakšen avtoradio, lahko je 
starejši, samo, da deluje. Mi ga podati-
te? Tel.: 041/220-856  
 19000760

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE v Poljanski dolini ali od-
dam, tel.: 030/914-377 19000735

NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stanovanje 
v pritličju ali v bloku z dvigalom, tel.: 
059/016-701 
 19000670

HIŠE
ODDAM

V Kokri oddam v najem starejšo stano-
vanjsko hišo, tel.: 041/670-379  
 19000754

VIKENDI, APARTMAJI
KUPIM

VIKEND ali manjše stanovanje v Izoli, 
Strunjanu ali Portorožu, tel.: 070/222-
402 19000738

POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče k.o. 2855 
Babni Vrt, p.š. 959/2, 474 m2, 2.850 
EUR, tel.: 031/736-332  
 19000723

30 Gorenjski glas
petek, 15. marca 2019

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

MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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

ZAPOSLIMO SKLADIŠČNIKA (m/ž) 
V TRGOVINI Z GRADBENIM BLAGOM.
Delo: prevzem in izdajanje blaga, vzdrževanje reda v skladišču
Prijave: martina@n-b.si

NIKOTRANS & BEGRAD, d.o.o., Savska Loka 23, Kranj

IŠČEMO DELAVCA ZA DELO V BETONARNI – LABORANT/  
POMOČ V GRADBENEM LABORATORIJU (m/ž)

Naziv delovnega mesta: strojnik v mešalnici betona/laborant 
Zahtevana stopnja izobrazbe:  V. stopnja 
Delovni čas: dopoldan, popoldan
Plača: 1.000 EUR neto oz. po dogovoru
Delovne izkušnje niso potrebne, kandidata bomo izšolali  
v podjetju.

NIKOTRANS & BEGRAD, d.o.o., Savska Loka 23, Kranj

Rezultati 21. kroga – 13. marca 2019
12, 16, 30, 32, 33, 34, 36 in 23

Loto PLUS: 2, 3, 7, 24, 27, 36, 39 in 30
Lotko: 7 7 5 1 2 4

Sklad 22. kroga za Sedmico: 1.220.000 EUR
Sklad 22. kroga za PLUS: 300.000 EUR
Sklad 22. kroga za Lotka: 270.000 EUR

LOTO

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR  za drva, enofazni, tel.: 
031/725-437 19000697

GRAFIČNA preša za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-962 19000692

KOTEL za žganjekuho, kosilnico 
BCS, gumivoz, rabljeno, ugodno, tel.: 
041/387-698 19000704

MOTORNO žago PN55cc 40 cm/16, 
tel.: 041/448-149 19000728

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

PRESEJENO mivko, količina ni omeje-
na, tel.: 031/422-531, 041/646-650  
 19000691

SMREKOVE letve in deske za ostrešje, 
tel.: 041/272-751  
 19000737

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogo-
ve (za elektrogospodarstvo) dolžine 
9–11 m, tudi neobeljene, SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 
 19000750

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA, lesena, vhodna vrata, 45 % ce-
neje, cena ugodna, tel.: 041/271-953 
 19000751

STOPNICE zunanje, cinkane, svetel 
hrast, merami š. 80 cm, v. 270 cm, 
lepe, tel.: 031/640-923 
 19000700

KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM

KOPALNIŠKO banjo, malo rabljeno,  
š. 60 d. 160, tel.: 01/832-39-39  
 19000702

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19000549

SUHE treske za kamin ali centralne 
peči, leseno zložljivo kozo za žaganje 
drv, tel.: 031/254-639 
 19000713

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19000736

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

2 LATOFLEXA in 2 vzmetnici Sloven-
ska postelja, 90 x 200 cm, dobro ohra-
njena, cena 100 EUR, tel.: 040/803-
270  
 19000667

LEPO ohranjen trosed, ki se lah-
ko raztegne v ležišče, ugodno, tel.: 
031/495-502 
 19000759

VRTNA OPREMA
PRODAM

ROČNI prezračevalnik travne ruše 
Alvo, cena 20 EUR, tel.: 040/351-
342 19000693

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, uglasitev 
Be, Es, As, stara 4 leta, cena po dogo-
voru, tel.: 031/302-411 19000666

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ROLARJE št. 43, Salomon, cena 10 
EUR, tel.: 040/232-490 19000705

ROLARJE št. 39, cena 10 EUR, tel.: 
040/232-490 19000706

TURIZEM
ODDAM

POLETJE bo kmalu prišlo. Za vaš po-
čitek oddam apartma v Barbarigi, tel.: 
041/680-201, Sonja 19000726

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, razgle-
dnice, kovance, bajonete, sablje, čelade, 
uniforme, tel.: 051/740-430 19000625

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225 19000749

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000714

STARINE: mizarski ponk, skrinje, razgle-
dnice, kovance in drobnarije, 051/258-
936, tel.: 051/258-936 19000554

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 070/558-214 19000671

KULTIVATOR Marko 4 kw, za simbolič-
no ceno, tel.: 041/315-635 19000687

OBNOVLJEN trak vilic za obračal-
nik 220 cm, jermena so nova, tel.: 
041/364-504 19000703

PUHALNIK Tajfun – motor in cevi, tel.: 
041/753-532 19000710

ŽIVINSKO prikolico, dvoosno, za dva 
konja, tel.: 04/595-87-54 19000732

KUPIM

KOSILNICO, rotacijsko na diske, 
in manjši 4-vretenski pajek Sip, tel.: 
031/431-967 19000734

KULTIVATOR 160 in obračalni enobraz-
dni plug, tel.: 051/644-424 19000690

MOTOKULTIVATOR Gorenje muta, 
lahko tudi v okvari, tel.: 041/677-605 
 19000708

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN za krmo, drobnejši, beli 
krompir za sajenje in 330 l škropilnico 
Rau, tel.: 041/894-493 19000721

KIFELČAR in krompir različnih sort, 
tel.: 041/549-713 19000724

KROMPIR adora, belarosa in rudolf, 
jedilni in drobni – primeren za sajenje, 
tel.: 041/282-039 19000744

MESO mladega bika, ugodno, tel.: 
041/242-375 19000727

RUMENO korenje in krmilni krompir, 
tel.: 040/784-530 19000711

SENO, približno eno nakladalko, okolica 
Škofje Loke, tel.: 041/874-181 19000685

SILAŽNE bale, tel.: 041/758-734  
 19000722

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA ČB, stara 1 leto, tel.: 
031/654-782 19000717

3 jagnjeta, tel.: 041/843-955 19000730

BIKCA, starega 8 tednov, in teličko 3 
tedne, simentalca, tel.: 031/223-102 
 19000729

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 04/255-
17-05, 031/616-647 19000688

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/489-666 19000741

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo, in KG piščanci. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 19000552

LISCI - ovnači, stari pol leta, za rejo, 
samci in samičke, zelo lepi, tel.: 
031/275-186 19000707

MLADE purane različnih starosti za na-
daljnjo rejo, tel.: 031/499-143 19000743

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401 19000499

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 
04/518-55-80, 041/694-285 19000695

SRNASTO kozo, staro 5 let, tel.: 
040/874-015 19000725

TELICE ČB, 1 kom. ČB/LS, breje, 
pašne, po izbiri, prodamo. Cena po do-
govoru, tel.: 041/600-360, 031/285-
184 19000746

TELICI pašni LS/LIM 250 kg, 7 me-
secev, in LS 230 kg, 6 mesecev, tel.: 
031/312-323 19000712

TELIČKO simentalko, težko 220 kg, 
tel.: 041/980-371 19000740

TELIČKO simentalko, staro 6 dni, tel.: 
041/874-915 19000745

KUPIM

BIKCA in teličko, stara od 14 dni do 
250 kg, in pašno kravo, tel.: 069/613-
055 19000753

BIKCA simentalca, starega od 14 dni 
do 1 meseca, tel.: 04/25-91-294 
 19000758

KRAVO brejo, lahko starejšo – dojiljo, 
bikca simentalca do 200 kg in traktor, 
tel.: 041/841-835 19000755

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19000551

OSTALO
PRODAM

30 silažnih bal in seno – refuza, tel.: 
041/603-349 19000742

6 silažnih bal, okroglih, tel.: 031/466-
024 19000733

SENO v refuzi, tel.: 031/519-501  
 19000698

SENO, 50 kom. kock, tel.: 041/322-
343 19000739

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 19000694

KUPIM

TRAKTORSKO travniško brano in pro-
dam orehove suhe deske 1 m3, tel.: 
04/576-92-20, 040/345-275 19000731

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V TRGOVINI Dover, Glavni trg 3, 
Kranj zaposlimo prodajalko/ca, za 
določen čas, možnost podaljšanja. 
Harjen, d.o.o., Frankovo nas. 165, 
Šk. Loka, tel.: 031/676-209, Maja,  
harjen.maja@t-2.net 19000748

ZAPOSLIMO voznika kategorije E za 
prevoze po Nemčiji in Nizozemskem. 
Delo se opravlja od ponedeljka do 
petka. Pogoj: delovne izkušnje in koda 
95. Informacije na tel: 05 908 25 01 
ali primi.peter@siol.net, Primi, d.o.o., 
Grintovška ul. 35, Kranj 19000682

ZAPOSLIMO voznika kamiona za 
vožnje po Sloveniji. CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 041/640-
380 19000747

AGRARNA skupnost Zasip za pašno 
sezono 2019 išče pastirja (pastirico) 
na planini Spodnja in Zgornja Krma. 
Kandidati naj pisne prošnje pošljejo na 
naslov: Agrarna skupnost Zasip, Sebe-
nje 17, 4260 Bled, do 30. 3. 2019  
 19000660

AS Leše išče za obdobje od srede junija 
do srede septembra 2019 planšarja za 
pašo na Lešanski planini. Ponudbe poš-
ljite do konca marca 2019 na naslov: 
Agrarna skupnost Leše, Leše 36, 4290 
Tržič, tel.: 04/59-62-225 19000761

HONORARNO zaposlimo serviserja za 
popravilo manjših kmetijskih strojev in 
tovornih vozil. Dela se lahko tudi popol-
dan in ob sobotah. Flora Sport, d.o.o., 
Zbiljska c. 2, Medvode, tel.: 041/637-
595 19000641

ZA polni delovni čas zaposlimo suho-
montažerja. Več informacij na telefonu 
041/653-778 ali po e-pošti: montaza.
dobnikar@gmail.com. Marko Dobnikar, 
s.p., Lahovče 84, Cerklje 19000756

ZAPOSLIMO tehnologa: izobrazba VI. 
stopnje lesarstva, znanje angleškega 
jezika ter Excela, Eorda, Megacad 
in Autocad. Delo je za določen čas z 
možnostjo podaljšanja v nedoločen 
čas. Pohištvo Iskra, d.o.o., Barletova 
ul. 3, Medvode 19000601

ZAPOSLIMO delavca v proizvodnji 
(m/ž). Kovinoplastika Ivan Zupanc, 
s.p., Mlakarjeva ul. 74, Šenčur 19000757

IŠČEM

POMOČ pri čiščenju, od 5 do 10 ur 
tedensko, Primskovo, tel.: 030/619-
594 19000716

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.ne 19000550

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19000200

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 19000654

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 
 19000588

www.brezalkohola.si

brez 
alkohola
V znamenje solidarnosti z vsemi,  
ki trpijo zaradi alkohola.
Vs ak korak šteje!
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Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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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 

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.
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V SPOMIN

Tjaši Kastelic
(1992–2008)

iz Čirč pri Kranju

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

Mami, ati in vsi njeni
Čirče, 12. marca 2019

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

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Mitja Anžej
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 16. marca 2019, ob 13. uri  

na Mestnem pokopališču v Kranju.

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Elektro Gorenjska, d. d.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
(Tone Pavček)

Sporočamo žalostno vest, da je sklenila svojo življenjsko pot

Zdenka Marija Kukovica
upokojena profesorica Ekonomske šole Kranj

 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

 
Kolektiv Gimnazije Franceta Prešerna Kranj

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

V 84. letu nas je zapustila naša draga žena, mami, stara mama, 
prababica, tašča, sestra in teta

Marija Urbanc
iz Žiganje vasi, roj. Roblek, p. d. Opočenova Micka

Ob boleči izgubi iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem za izrečene besede tolažbe in sožalja, molitve 
in darove ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala osebju Kli-
nike Golnik, pogrebni službi Komunala Tržič, trobentaču, pev-
cem, skupini Ljudski pevci Hiše čez cesto in župniku za pogrebni 
obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči vsi njeni

V SPOMIN

19. marca mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi 

Janko Tušek
Zahvaljujemo se vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate sveče 
ali kakorkoli pomagate zapolniti veliko praznino.

Vsi njegovi
Zminec, marec 2019

Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče, 
saj verjeti noče, da 
te več med nami ni.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi ...
Med nami si!

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, 
brat in stric

Ivan Fajfar
p. d. Gregorjev ata z Brega ob Savi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, vsem, ki ste izrekli sožalje, darovali sveče in svete 
maše. Hvala gospodu župniku g. Cirilu Plešcu za lep pogrebni 
obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču in pogrebni služ-
bi Komunale Kranj. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
Breg ob Savi, marec 2019

ZAHVALA

Po težkem boju z boleznijo se je mnogo prezgodaj v 51. letu 
starosti tiho in mirno od nas poslovil naš dragi

Marko Jenko
po domače Dešmanov Marko iz Češnjevka pri Cerkljah  
na Gorenjskem

Ob boleči in prezgodnji izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, sosedom, sošolcem, prijateljem, sodelavcem in znan-
cem, ki ste ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebna zahvala dr. Bredi Škrbinc in Sonji Kramer ter vsemu 
osebju Onkološkega inštituta Ljubljana za zdravljenje in lajšanje 
bolečin. Zahvala tudi dr. Mateji Lapuh in njeni ekipi za pomoč 
v vsakem trenutku in podporo ob trenutku slovesa. Hvala Pletil-
stvu Jakopina in KZ Cerklje za nesebično pomoč. Hvala vsem 
za izrečena sožalja, besede podpore, podarjeno cvetje, sveče in 
mašne namene. Še posebej hvala g. župniku Jerneju Mareniku in 
Slavku Kalanu za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala cerkvene-
mu pevskemu zboru Cerklje za izbrane pesmi in veličastno slovo. 
Hvala Heleni za ganljive besede slovesa. Zahvala tudi  otrokom 
za pesmi, zahvale in glasbeno spremljavo. Hvala pogrebni službi 
Pogrebnik Dvorje. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, 
da ste nam ob trenutkih slovesa dajali moč in upanje. Ohranite 
ga v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Viktorija, hčerke Mojca z Juretom, Klara s Tobijem 
in Lucija, mama Nežka ter brata Franci in Tomaž z družinama

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

18 90
EUR

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
pleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19000587

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19000553

REZ in zaščita sadnega drevja. Bran-
ko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 19000570

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 19000148

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 19000548

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 19000555

PRODAM

SAMSKI fant v najlepših letih, doma na 
podeželju, ljubitelj živali, gora in nara-
ve, želim spoznati resno žensko ali ma-
mico z otrokom, do 50 let starosti, za 
resno zvezo, tel.: 031/463-250  
 19000752

RAZNO
PRODAM

OPEKO 20 x 30, ugodno, štedilnik Go-
renje 2 plin, 2 elektrika, tel.: 01/832-
39-39 19000701

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

Bojan Mertelj, Hotemaže:

»Seveda z veseljem v družini 
praznujemo slovenske pra
znike. Poleg gregorjevega se 
spomnimo še praznika sv. 
Miklavža in pusta. Praznu
jemo pa tudi kakšen tuj pra
znik, denimo valentinovo.«

Anže Ropret, Olševek:

»Rad imam gregorjevo, saj 
izdelamo gregorčke. Všeč mi 
je narava in pri svojem gre
gorčku sem uporabil samo 
naravne materiale. Letos mi 
je pri izdelovanju pomagal 
prijatelj Drejc.«

Jure in Domen Osterman, 
Luže:

»Midva sva tudi izdelala 
gregorčka na ta slovenski 
praznik. Predstavlja štiri hi
ške, ki tvorijo vas s cerkvijo, 
imajo pa tudi kres. Letos sva 
vse izdelala sama.«

Petra Novosel, Hotemaže:

»Jaz ne vem čisto, zakaj pra
znujemo gregorjevo, a mi je 
praznik zelo všeč. Svojega 
gregorčka sem izdelala na 
naravoslovnem krožku in 
sem zanj porabila samo na
ravne materiale.«

Neža Rozman

Gregorjevo je slovenski dan 
zaljubljenih, nekdaj pa je bil 
to tudi prvi pomladni dan. 
Udeležence spusta gregorč
kov, hišic z lučkami, po Kokri 
v Hotemažah smo povpraša
li, kaj jim pomeni gregorjevo 
in katere slovenske običaje še 
obujajo.

Foto: Gorazd Kavčič

Luč v vodo

Zdenka Čebulj, Hotemaže:

»Poleg gregorjevega v dru
štvu, v katerem sem, Pre
šernov dan obeležimo s 
pohodom na Štefanjo goro, 
spomnimo pa se tudi starih 
kmečkih opravil, ki jih obuja
mo s tekmovanjem v njih.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo 
prevladovalo sončno vreme, pihal bo jugozahodnik. V nedeljo 
bo pretežno oblačno, ponekod v Škofjeloškem hribovju in na 
območju Bohinja bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Veter 
se bo še okrepil.

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

Šenčur – Ta teden je oživelo parkirišče nekdanjega Baumaxa 
v Šenčurju, kar je pri ljudeh zbudilo zanimanje, kaj se tam 
dogaja. Odgovor na to smo dobili na seji občinskega sveta v 
Šenčurju, kjer so to vprašanje zastavili županu Cirilu Kozjeku. 
V občini Šenčur, kjer je prebivalce pred leti skrbelo, da bo 
država prazni objekt najela za migrantski center (zaradi tega 
je bil leta 2015 v Šenčurju množičen protest), namreč budno 
spremljajo vse v zvezi s stavbo, zgrajeno leta 2012, že čez tri 
leta pa je avstrijski trgovec opustil svojo dejavnost. »Po mojih 
informacijah je prazno stavbo od lastnika, avstrijskega Stra
baga, najelo logistično podjetje Kuehne Nagel. Natančnejših 
podatkov še nimam, smo pa v občini Šenčur veseli, da je več 
let prazen objekt zdaj oddan,« je povedal župan Kozjek. 

V Baumaxu zdaj skladišče

Jesenice – Na Stari Savi na Jesenicah se danes začenja tradicio
nalni Jožefov sejem. Ob 10. uri dopoldne bo odprtje za otroke s 
kantavtorjem Fajkom in plesno animacijo Mojce Svetina, ura
dno odprtje pa bo popoldne ob 15. uri z nastopom Pihalnega 
orkestra Jesenice  Kranjska Gora in ansambla Kdr voč. Vse dni 
sejma bo potekala prodaja na stojnicah, poskrbljeno bo tudi 
za glasbeno popestritev. Sejem bo trajal do torka, ko bodo ob 
15. uri razglasili tudi najboljše stojnice. Organizator sejma je 
Zavod za šport Jesenice ob sofinanciranju Občine Jesenice.

Na Jesenicah se začenja Jožefov sejem

Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju – V sredo je 
bilo na Brdu odprtje dese-
te mednarodne konference 
Dnevi korporativne varnosti, 
ki predstavlja tematsko znan-
stveno in strokovno srečanje 
vseh, ki se srečujejo s proble-
mi upravljanja varnostnih 
tveganj v sodobnem varno-
stnem okolju. Ob tej prilož-
nosti je Institut za korpora-
tivne varnostne študije po-
delil nekaj nagrad, med nji-
mi za najbolj varno mesto v 
dveh kategorijah: za mestne 
občine ter za majhne in sre-
dnje velike občine. Občina 
Tržič je v kategoriji majhnih 
in srednje velikih občin pre-
jela nagrado za najbolj varno 
slovensko občino. Kot je po-
udaril organizator dogodka 
izr. prof. dr. Denis Čaleta, ki 

je tudi predsednik sveta In-
štituta za korporativne var-
nostne študije, so občino Tr-
žič v preteklosti povezovali 
zlasti s čevljarsko industrijo, 
v zadnjem obdobju pa je ena 
od najhitreje rastočih občin 
na področju turizma, tehno-
loško inovativnih podjetjih 
in meddržavnega regional-
nega sodelovanja. Stanje na 
področju varnosti se v obči-
ni Tržič vztrajno izboljšuje, 
kar kažejo tudi statistični po-
datki in kazalniki na podro-
čju števila storjenih kazni-
vih dejanj. Nagrado je prev-
zel tržiški župan Borut Sa-
jovic. Na Gorenjsko je šla še 
ena nagrada, za korporativ-
no-varnostnega managerja 
minulega leta jo je prejel Ma-
tjaž Peklaj iz Kontrole zrač-
nega prometa Slovenije, ki 
deluje na brniškem letališču.

Tržič najbolj varna občina

Komenda – Na četrtkovi seji so komendski občinski svetniki 
sprejeli sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega 
glasila Aplenca. Odgovorna urednica je na predlog komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja postala Špela 
Šimenc z Laz v Tuhinju. Šimenčeva bo nasledila dolgoletnega 
urednika Andreja Žalarja.

Aplenca ima urednico

Manca Perdan

Radovljica – V gramozni-
ci Graben je preteklo nede-
ljo potekala tradicionalna, že 
osma prireditev s terenski-
mi vozili Slovenija OffRoad, 
ki je postregla z zanimivim 
tekmovalnim programom, 
tekma pa se je štela tudi za 
točke državnega prvenstva 
Offroad zveze Slovenije. 
Tekmovalni del je tudi letos 
potekal v dveh tekmovalnih 
disciplinah, v hitrostni in te-
žavnostni preizkušnji. »Hi-
trostna preizkušnja je na-
menjena klasičnim teren-
skim vozilom, čeprav so tudi 
ti že precej divje predelani. 
To je tekmovanje na čas. 
Najhitrejših trideset iz prve-
ga kroga vozi še drugi krog, 
v končni rezultat pa se šteje-
ta časa obeh voženj,« je hi-
trostno preizkušnjo na krat-
ko opisal organizator tekmo-
vanja Iztok Boltez in dodal, 
da najhitrejši tekmovalci vo-
zijo slabi dve minuti.

Za gledalce bolj atraktiv-
na težavnostna preizkušnja 
pa je namenjena voznikom 
s posebej predelanimi teren-
skimi avtomobili, ki morajo 
biti opremljeni z varnostno 

kletko. »To so še posebej 
predelani avtomobili, ki na 
progi premagujejo različne 
ovire,« je povedal Boltez. Vo-
zniki so lovili zmago v sku-
pnem seštevku treh voženj, 
ki so jih morali odpeljati v 
dveh urah tekmovanja.

Organizatorji so pripravi-
li tudi pester spremljevalni 

program. »Za glasbene 
ritme so poskrbeli člani ro-
kovske skupine Unimogs, 
obiskovalci pa so si lahko 
ogledali tudi predstavitev te-
renskih vozil Jeep in razne 
druge predstavitve, poskr-
bljeno je bilo tudi za hrano 
in pijačo,« je povedal Boltez 
in dodal, da so letos imeli 

srečo s terenom, ki jim je 
omogočil postavitev prire-
ditvenega prostora, ki ga do 
sedaj niso imeli. Na priredit-
venem prostoru je bilo mo-
goče gledati tudi prenos tek-
me, sicer pa je letošnja po-
stavitev proge gledalcem 
omogočila pogled na celot-
no dogajanje.

Divje vožnje terenskih vozil
Gramoznica Graben se je za en dan prelevila v tekmovalni prostor, kjer so se na zanimivi in razgibani 
progi v dveh tekmovalnih disciplinah pomerili vozniki terenskih vozil. Poleg atraktivnih voženj je bil za 
gledalce pripravljen tudi pester spremljevalni program.

Gledalci so najbolj uživali v težavnostni preizkušnji, kjer so vozniki premagovali  
različne ovire.


