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AKTUALNO

Varnejši bodo  
pred poplavami
Ministrica za okolje in prostor Ire-
na Majcen in župan občine Gore-
nja vas - Poljane Milan Čadež sta 
podpisala sporazum o sofinanci-
ranju 3,3 milijona evrov vrednega 
projekta, s katerim bodo izboljšali 
poplavno varnost Poljan.
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KULTURA

Logonder in  
njegov Grohar
V sredo so v Galeriji Ivana Grohar-
ja odprli dokumentarno spomin-
sko razstavo Spomenik umetnosti 
in lepoti. Spomenik slikarju Ivanu 
Groharju v Sorici je najpomemb-
nejše delo akademskega kiparja 
Toneta Logonderja.
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GG+

Sedaj ni čas za gospode
Belokranjec Jože Milčinovič je bil 
13 let župnik na Jesenicah, sedaj 
pa je 12 let župnik v Kočevski Reki, 
v župniji, kjer je bilo v drugi polo-
vici preteklega stoletja izbrisano s 
sveta vse, kar je bilo povezano z 
vero in kjer so živeli ljudje drugače 
kot običajno.

18

ZADNJA

Plaz odslej  
redno spremljajo
Plaz na Potoški planini z 1,4 mili-
jona kubičnih metrov plazovine 
grozi bližnji vasi Koroška Bela. 
Stanje plazu zdaj redno spremlja-
jo, še ta mesec pa bodo izvedli 
tudi nekaj konkretnih ukrepov za 
večjo varnost.

32

VREME

Danes popoldne bodo kra-
jevne plohe. Jutri bo oblač-
no in deževno. V nedeljo 
bo dež ponehal. V ponede-
ljek bo jasno.

8/11°C
jutri: oblačno in deževno

Suzana P. Kovačič

Kranj – Direktorica Bolnišni
ce za ginekologijo in poro
dništvo (BGP) Kranj Andreja 
Cerkvenik Škafar je na začet
ku tedna po 12 letih vodenja 
te ustanove napovedala pro
testni odhod s te funkcije, 
za katerega upa, da bo vzbu
dil določeno zanimanje med 
vsemi tistimi, ki jim ni vse
eno, kaj se dogaja. Pravi, da 
je politični pritisk nanjo po
stal nevzdržen. »Sprašujem 
se, kaj se bo lomilo na meni, 
kot mi je bilo pred kratkim 
rečeno, in zakaj mora politi
ka s svojimi lovkami obvla
dovati stroko in ji vedno na 

umazan način vsiljevati neke 
rešitve, ki imajo v ozadju po
polnoma drugačne intere
se in namene?« Neuspešno 
je opozarjala na neustrezno 
si stemsko financiranje pro
gramov, npr. na podcenje
nost programa akutne bol
nišnične obravnave v BGP 
Kranj, na neurejenost plačila 
lajšanja porodne bolečine, na 
pomanjkanje kadra. Trdi, da 
oskrba zdravih novorojen č
kov v državi ni plačana, samo 
BGP Kranj za oskrbo zdrave
ga novorojenčka plača devet
sto tisoč evrov na leto iz las
tnih prihodkov. 

»Izstopam iz vlaka norosti« 
Direktorica BGP Kranj Andreja Cerkvenik Škafar je protestno odstopila s te funkcije. »Ko sem postala 
glasna, sem postala nezaželena,« pravi. O njeni razrešitvi naj bi že prej razpravljali na svetu zavoda 
bolnišnice, ki ima dva milijona skupne izgube in za več kot devetsto tisoč evrov zapadlih obveznosti do 
dobaviteljev. Je to pravi argument ali pa se pravi razlog skriva v združitvi bolnišnice z jeseniško?

Andreja Cerkvenik Škafar je po dvanajstih letih vodenja 
BGP Kranj napovedala protestni odhod s te funkcije, za 
katerega upa, da bo vzbudil določeno zanimanje med vsemi 
tistimi, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja. 

Vsem Gorenjcem,  še posebej 
našim bralcem,  želimo vesele 
velikonočne praznike.

jurijZgornjesav ć
Prilogi:

Jože Košnjek

Kranj – Velikonočni prazni
ki so res nekaj posebnega. 
Drugačni so od drugih pra
znikov. Na svoj način se do
taknejo vsakega človeka, 
ne glede, ali je veren ali ni. 
Imajo posebno energijo, ki 
prinaša v naše življenje vsaj 
za kratek čas več človečno
sti, več optimizma, več pri
jaznosti, več miru in spo
štovanja med ljudmi ter so
lidarnosti. So potrditev, da 
je svet lahko boljši in da smo 
za to odgovorni samo mi, ki 
živimo tu in sedaj. Že samo 
izročilo velikonočnega 

praznovanja daje poudarek 
nam, ki živimo. Življenje je 
namreč s Kristusovim vsta
janjem na velikonočno ju
tro premagalo smrt, ki ne 
sme biti zadnja beseda na
šega bivanja.

Tudi za letošnjo veliko 
noč in za velikonočni pone
deljek, ki je tudi zapovedan 
verski praznik in dela prost 
dan, sta slovenske kris tjane 
nagovorila dva škofa: kato
ličane je nagovoril ljubljan
ski škof metropolit in pred
sednik Slovenske škofovske 
konference Stanislav Zore, 
evangeličane pa njihov škof 
Geza Filo. »Naj pozdrav 

vstalega Jezusa doseže tudi 
vse tiste, ki morajo tako ali 
drugače nositi križ, doživ
ljati prezir in zasramovanje 
in so prikrajšani za pravi
co in resnico,« je dejal ljub
ljanski nadškof Zore in za
želel mir tudi vsem tistim, 
ki obupujejo nad seboj in 
nad svojimi grehi, ter onim, 
ki povzročajo krivico in tep
tajo dostojanstvo. »Naša 
vera se mora pokazati dejav
no v našem življenju, v slu
ženju bližnjim in vračanju 
upanja trpečim,« je v pra
znični velikonočni posla
nici zapisal evangeličanski 
škof Geza Filo. 

Velika noč, hvalnica življenju
Vera in dobrota, služenje bližnjemu in vračanje upanja trpečim in 
osamljenim morajo biti samoumevni del našega življenja, je sporočilo 
letošnjih velikonočnih praznikov.

Na Gorenjskem velikonočne praznike zaznamujejo tudi številne delavnice in razstave. 
Razstavo vsako leto pripravimo tudi na Gorenjskem glasu. / Foto: Tina Dokl

42. stran

Naslov hokejskih prvakov 
znova na Gorenjskem
Jeseniški hokejisti so se že po tretji finalni tekmi, 
ki so jo proti Olimpiji v Tivoliju v sredo dobili po 
podaljšku, veselili naslova najboljših v državi ter 
po enoletnem premoru dragoceno lovoriko znova 
prinesli v Podmežaklo. 11. stran
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Knjigo prejme KRISTINA GRADIŠAR iz Dupelj.

Collegium Spring break festival 2017 
od 28. aprila 2017 do 2. maja 2017

Po lanskem rekordnem 
uspehu največja po-
tovalna agencija za 
mlade v Sloveniji že 13. 
leto zapored organizi-
ra prvomajsko-morski 
odklop, kjer bosta 
vrhunec festivala dva 
koncerta. Prvi bo v pe-
tek, ko bosta prvič na 
istem odru skupaj pop 
skupini Mambo Kings 
in Kingston. V nasled-
njih dneh pa bosta na 
istem odru istočasno 
še Siddharta in Big foot 
mama! Po spektaklu v 
razprodanih Stožicah 
bo to najbrž zadnja 

priložnost, da doživite harmonijo dveh najuspešnejših  slo-
venskih rokovskih skupin! V apartmajskem naselju Lanterna, 
kjer bo več kot tri tisoč enako mislečih žurerjev, bo v sklopu 
festivala kar sedem različnih lokacij za zabavo (Club Zodiak, 
Boat Party, Secret Beach Party, Sunset Lighthouse party, Club 
Byblos in veliki party šotor). Letos pa smo šli še stopničko 
višje in še povečali vsestranski seznam nastopajočih za čisto 
vse okuse. Tla Poreča bodo tresli še: Jelena Rozga, Ivan Zak, 
Mahmut Orhan, Mike Vale, Blubird in mnogi drugi. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo 4-dnevno 
vstopnico za koncerte. V žrebu boste sodelovali, če boste pra-
vilno odgovorili na nagradno vprašanje: Katero leto zapored 
je organiziran Spring break festival 2017? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do četrtka, 20. aprila 2017, na naslov Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Simon Šubic

Kranj – »Če pravijo, da 
ženska podpira tri vogale v 
hiši, jih Logistična brigada v 
Slovenski vojski (SV) vse šti
ri, kar je bilo danes zelo na
zorno pokazano,« je v sre
do po obisku državnih po
slancev iz odbora za obram
bo v vojašnici Petra Petriča 
v Kranju ocenila ministrica 
za obrambo Andreja Katič, 
ki je državne poslance spre
jela v družbi načelnika gene
ralštaba SV generalmajorja 
Andreja Ostermana in po
veljnika Logistične brigade 
brigadirja Milana Žurmana. 
Predsednik odbora za ob
rambo Žan Mahnič pa je po
jasnil, da so v kranjski voja
šnici in istega dne še v Vo
jašnici Stanislava Požarja v 
Pivki izvedli drugo terensko 
sejo, potem ko so se na prvi 
seznanili z delovanjem in 
opremljenostjo 1. in 72. bri
gade SV. 

Po besedah Katičeve so v 
pogovoru skupno ugotovi
li, da je treba v SV še nap
rej delati korake v pravi sme
ri. »Določeni koraki se že 
poznajo, treba pa je zagoto
viti še manjkajočo opremo, 
več sredstev za vzdrževa
nje in sočasno več sredstev 
za izboljšanje položaja voja
ka, kajti brez tega, da bomo 

imeli zadostno število pripa
dnic in pripadnikov Sloven
ske vojske, nam tudi vrhun
ska oprema ne bo pomaga
la,« je pojasnila.

Mahnič je poudaril, da se 
vojski zagotovo poznajo po
sledice finančne krize, ki je 
oklestila predvsem obramb
ni proračun, kar se odra
ža tudi v kadrovskem pri
manjkljaju: »Žal finančna 
sredstva niso na ravni, ki bi 
si jo poslanci, ministrstvo in 
vojska želeli. V letu 2017 so 

se sicer zvišala, a bi si žele
li hitrejše zviševanje.« Gle
de na predstavljeno proble
matiko razmeroma visoke 
povprečne starosti v SV je 
Mahnič dejal, da je v držav
nem zboru v postopku spre
jemanja zakon o vajeništvu, 
zato želi apelirati na mini
strico za izobraževanje, naj 
razmisli o tem, da bi se vk
ljučilo tudi SV. »Ko sem go
voril s častniki, se jim je ta 
ideja zdela v redu,« je prista
vil. Ministrica je dodala, da 

Slovenska vojska poleg voja
kov potrebuje še zelo širok 
nabor poklicev.

Poveljnik Logistične bri
gade Milan Žurman je razlo
žil, da so odboru za obrambo 
predstavili tako tisto, kar je 
dobro, kot tudi tisto, kjer bo 
še treba vložiti energijo, da 
bo sistem bolj učinkovit in 
uspešen. »V času konjunk
ture gospodarstva mora tudi 
Slovenska vojska kot delo
dajalec postati konkurenčna 
na trgu,« je poudaril.

Poslanci v kranjski vojašnici
Državnozborski odbor za obrambo se je včeraj na terenski seji seznanil z delovanjem in opremljenostjo 
Logistične brigade v Kranju. 

Poslanci in ministrica so v kranjski vojašnici prisluhnili težavam, s katerimi se soočajo v 
Logistični brigadi in v vsej Slovenski vojski. / Foto: Tina Dokl

Je krivo slabo poslovanje?

BGP Kranj je ob koncu 
leta 2016 imela dva milijona 
evrov kumulativne izgube, 
za devetsto tisoč evrov ima 
zapadlih obveznosti do do
baviteljev. Predsednica Sve
ta zavoda BGP Kranj Alenka 
Bradač pravi, da jih je prav to 
zaskrbelo: »V obdobju janu
ar–februar 2017 je bilo zabe
leženo še novih 97.373 evrov 
izgube. To je zavod prived
lo v izjemno težko likvidno
stno situacijo in znatno ote
žilo poslovanje. Plačila do
baviteljem so bila v letu 2016 
realizirana v povprečnem 
roku osmih mesecev. BGP 
Kranj tudi v 2016 ni izpolni
la vseh obveznosti iz pogod
be z zdravstveno zavaroval
nico, zaradi česar ni bilo rea
liziranih zadosti prihodkov, 
da bi se poslovanje izboljša
lo, ampak se je samo poslab
ševalo.« Bradačeva je potrdi
la, da je svet zavoda iz teh ra
zlogov razmišljal o razrešitvi 

Škafarjeve. Končna preso
ja pa je bila, da z razrešitvijo 
zavod ne bi pridobil ničesar, 
rešitve so zato iskali skupaj 
z ministrstvom za zdravje. 
Zanimivo, Andreja Cerkve
nik Škafar po drugi strani 
pravi, da so bili vsi njeni po
skusi, da bi problematiko na 
sestanku predstavila minis
trici za zdravje Milojki Kolar 
Celarc, neuspešni. 

Združitev z jeseniško 
bolnišnico?

»Že na sestanku v Kranju 
7. marca je generalni direk
tor Direktorata za zdravstve
no ekonomiko pri ministr
stvu za zdravje Tomaž Gla
žar povedal, da bodo rešit
ve za BGP Kranj šle v sme
ri združevanja ter ohranja
nja in možnega povečeva
nja zdravstvene dejavnosti 
na tej lokaciji, ki pa bo na 
ta način bolj racionalna,« 
je povedala Alenka Bradač, 
njene navedbe pa je Tomaž 
Glažar po odstopu Andre
je Cerkvenik Škafar potrdil. 

Napovedal je organizacijsko 
pripojitev kranjske porodni
šnice k jeseniški tudi z argu
mentom, da se je ministr
stvo v resoluciji o nacional
nem načrtu zdravstvenega 
varstva 2016–2025 zaveza
lo k optimizaciji poslovanja 
bolnišnic: »Urejamo samo 
vodenje in upravljanje jav
nih zdravstvenih zavodov, 
medtem ko zdravstvena de
javnost ostaja na isti loka
ciji.« Odstop Škafarjeve z 
mesta direktorice ga ne pre
seneča, saj je zavod pod nje
nim vodstvom že nekaj let 
posloval s primanjkljajem. 
Zanikal je politični mobing 
nad direktorico, kar je zani
kala tudi Bradačeva. 

Škafarjeva je opozorila, 
da je Alenka Bradač v kon
fliktu interesov, ker je čla
nica tako sveta zavoda BGP 
Kranj kot članica sveta zavo
da Splošne bolnišnice (SB) 
Jesenice, s tem je Škafarje
va že seznanila Komisijo za 
preprečevanje korupcije. 
Bradačevi se to ne zdi spor
no, nasprotno je prepričana, 

da to prinaša samo koristi 
BGP Kranj.

Prvi odzivi v Kranju in na 
Jesenicah

V preteklosti so že bili po
skusi ukinitve BGP Kranj, 
zato je razumeti ponovno 
skrb v zvezi s tem. »V Kra
nju želimo zadržati odlično 
zdravstveno ustanovo, ki je 
del ugleda občine pa tudi var
nosti za žensko populacijo 
osrednje Gorenjske,« je spo
ročil kranjski župan Boštjan 
Trilar in dodal, da ga je javni 
izbruh nesoglasja z državne 
ravni glede vodenja bolnišni
ce in odstop direktorice ne
prijetno presenetil: »Prepri
čan sem, da je treba financi
ranje bolnišnice sistemsko 
primerno rešiti. BGP Kranj 
je specializirana bolnišnica 
in uživa vso podporo Mestne 
občine Kranj. Želimo, da v 
središču Gorenjske ohrani
mo porodništvo in gineko
logijo in ju razvijamo naprej 
... Sklicevanje na izgubo bol
nišnice ali subjektivne sodbe 

glede vodstva bolnišnice ne 
smejo in ne morejo biti argu
menti, da bi se v Kranju uki
njali dolga desetletja uspešni 
zdravstveni programi.« V 62 
letih se je v BGP Kranj rodilo 
skoraj 110 tisoč otrok, operi
rali so več kot 134 tisoč žensk. 
Lani so pridobili mednaro
dni certifikat klinične odlič
nosti v porodništvu AACI. 
»Glede na velikost smo po 
evropskih standardih ideal
na porodnišnica, s 1200 do 
1600 porodi na leto,« je zatr
dila Škafarjeva.

Predlog združitve bolni
šnic je komentiral tudi di
rektor SB Jesenice Janez 
Poklukar: »S strani ministr
stva za zdravje smo bili poz
vani k oceni prednosti in sla
bosti združevanja na podro
čju poslovodenja oziroma 
pripojitve BGP Kranj k SB 
Jesenice. Ocena poslovod
stva in stroke v SB  Jesenice 
– ob predpostavki, da se de
javnost še naprej izvaja na 
obeh obstoječih lokacijah 
– je, da združitev na nivoju 
poslovodenja in upravljanja 
obeh javnih zavodov prinaša 
priložnosti sinergij na posa
meznih področjih, možnos
ti za optimalnejšo organiza
cijo in prav iz tega naslova 

dolgoročno tudi prihranke. 
Takšna poteza v prvi vrsti 
zahteva finančno konsolida
cijo tako nastalega subjekta, 
ki lahko temelji le na osno
vi strateško načrtovanih ak
tivnosti.«

Kaj sledi?

Na torkovi seji Sveta zavo
da BGP Kranj so se sezna
nili z odstopom direktorice, 
dokončna razrešitev in ime
novanje v. d. pa bo na izre
dni seji v torek, 18. aprila. An
dreji Cerkvenik Škafar bi si
cer mandat potekel oktobra 
2018, ostaja pa zdravnica pe
diatrinja. 

Pravi še, da ne more biti 
kriva za neustrezno zdrav
stveno politiko, ki vodi tudi 
do finančnih težav bolnišnic. 
Tudi ne nasprotuje predlogu 
gradnje nove regijske bolni
šnice v Radovljici, a meni, 
naj se prej kot za nove zido
ve korektno poskrbi za finan
ciranje zdravstva in za manj
kajoči kader, brez katerega 
se ne da delati za ljudi. Kot 
zaključuje, so njena prizade
vanja na mestu direktorice 
sprožila različne odzive vla
dajoče politike. Tudi takšne
ga, da je »Kranju treba zapre
ti pipico«. 

»Izstopam iz vlaka norosti« 
31. stran
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Mateja Rant

Poljane – Naložba v zagota-
vljanje večje poplavne var-
nosti na območju Poljan bo 
po besedah ministrice Irene 
Majcen vredna 3,3 milijona 
evrov, od tega bo 2,5 milijo-
na evrov prispevalo okoljsko 
ministrstvo, ostalo občina. 
Sredstva so zagotovili iz dr-
žavnega vodnega sklada. Kot 
je napovedal župan Milan Ča-
dež, se bodo dela ob uspešni 
izbiri izvajalca začela še letos, 
končali pa naj bi jih v dveh le-
tih. »Razpisna dokumentaci-
ja je ta čas v pregledu na okolj-
skem ministrstvu, ko jo bodo 
potrdili, bomo objavili razpis 
za izbiro izvajalca,« je še de-
jal Čadež.

Ukrepi za povečanje 
poplavne varnosti po župa-
novih besedah obsegajo re-
gulacijo s premestitvijo stru-
ge Poljanske Sore, znižanje 
in razširitev poplavne rav-
nice za kontroliran razliv in 
preprečitev zajezitve odteka-
nja poplavnih voda, poglo-
bitev struge pritoka Ločivni-
ce z ureditvijo sotočja in izto-
ka v Poljansko Soro ter ure-
ditev poplavno varnejših in 
bolj pretočnih premostitev. 
Načrtovanja ukrepov za iz-
boljšanje poplavne varnosti v 

Poljanah so se na občini lotili 
takoj po katastrofalnih popla-
vah oktobra 2014. »Od takrat 
je minilo dve leti in pol; v tem 
času smo na občini pripravili 
celotno projektno dokumen-
tacijo za izvedbo ukrepov in 
pripravili potrebno investicij-
sko dokumentacijo.« Odku-
pili so že tudi potrebna zem-
ljišča in izvedli uskladitve 
z lastniki mejnih zemljišč. 

Razen tega so z lastnimi sred-
stvi obnovili most v Poljanah. 
»Tako smo ministrstvu žele-
li pokazati, da z ukrepi mis-
limo resno,« je poudaril žu-
pan. Njihova prizadevanja 
je pohvalila tudi ministrica: 
»Ni dovolj, da občina izkaže 
interes za zagotavljanje bolj-
še poplavne varnosti, am-
pak da to podkrepi s postop-
ki, ki jih lahko izvede sama,« 

je poudarila in dodala, da je 
Občina Gorenja vas - Polja-
ne zagotovila sredstva za pri-
pravo projektne dokumenta-
cije, in kar je še pomembne-
je, se je tudi dogovorila o od-
kupu z lastniki zemljišč, v ka-
tera bo posegal ukrep. »To je 
vse pripomoglo, da smo lah-
ko danes podpisali dogovor o 
izvedbi investicije,« je v sredo 
še dejala Irena Majcen. 

Varnejši pred poplavami
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež sta v 
sredo v Poljanah podpisala sporazum o sofinanciranju 3,3 milijona evrov vrednega projekta, s katerim 
bodo zagotovili večjo poplavno varnost Poljan.

Ministrica Irena Majcen, direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar (skrajno levo) in župan 
občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež so v sredo podpisali sporazum o sofinanciranju 
projekta za povečanje poplavne varnosti Poljan.

Mateja Rant

Jesenice – Na osnutek nove-
le zakona o Triglavskem na-
rodnem parku so se že odzva-
li v mednarodnem društvu 
za varovanje okolja in nara-
ve Alpe Adria Green (AAG). 
Kot so zapisali, ga zaradi ne-
strokovnih podlag v celoti 
zavračajo, predvsem pa na-
sprotujejo členoma, s kateri-
ma so omogočili legalizacijo 
že zgrajenega vodnega zbiral-
nika za potrebe biatlonskega 
centra na Pokljuki in dopuš-
čata možnost gradnje novih 

vodnih zbiralnikov za pot-
rebe zasneževanja smučišč, 
med drugim smučišča Vogel.

»Vodni zbiralnik na Rud-
nem polju investitor neza-
konito uporablja že nekaj let 
za zbiranje vode za zasneže-
vanje tekaških prog. Ume-
tno zasneževanje pa pred-
stavlja veliko grožnjo nara-
vi v Triglavskem narodnem 
parku,« opozarja predse-
dnik AAG Vojko Bernard. 
Pri tem navaja raziskave o 
vplivu umetnega snega na 
vegetacijo, ki dokazujejo, 
da se število rastlinskih vrst 

na območjih, ki jih ume-
tno zasnežujejo, zmanjša. 
Sprememba zakona, s kate-
ro bodo omogočili legaliza-
cijo vodnega zbiralnika na 
Rudnem polju, pa po prepri-
čanju Vojka Bernarda ne bo 
vplivala samo na legalno zbi-
ranje vode za zasneževanje 
in posledično na uničevanje 
rastlin, temveč tudi na pove-
čanje motornega prometa v 
TNP in števila obiskovalcev, 
kar bo imelo škodljiv vpliv 
na vso biodiverziteto na tem 
območju narodnega par-
ka. »V AAG poudarjamo, da 

nikoli nismo bili proti špor-
tu in rekreaciji državljanov, 
smo pa proti nelegalnim 
gradnjam in uničevanju na-
rave, še posebno na zaščite-
nih območjih,« je poudaril 
Bernard in kot primer dobre 
prakse na tem področju na-
vedel gradnjo Nordijskega 
centra Planica, kjer so zgra-
dili sodoben center zunaj 
meja TNP. »Center so zgra-
dili z ustreznimi gradbeni-
mi dovoljenji, vodni zbiral-
nik pa ne predstavlja pasti 
za dvoživke in divje živali,« 
je še dodal Bernard.

Nasprotujejo popravkom zakona
V okoljski organizaciji Alpe Adria Green ostro zavračajo vse predvidene spremembe iz osnutka novele 
zakona o Triglavskem narodnem parku, s katerimi bi med drugim omogočili legalizacijo vodnega 
zbiralnika na Rudnem polju.

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Cesta čez prelaz Vršič je 
ena od največjih turi-
stičnih znamenitosti pri 

nas, ne le Zgornjesavske doline. 
Slikoviti pogledi na Alpe naj bi 
na vršiške serpentine privabili 
okoli osemdeset tisoč vozil na 
sezono. Če k temu prištejemo 
še kolesarje, ki zagrizeno pre-
magujejo ovinke, in pohodni-
ke, ki se iz doline proti prelazu 
odpravijo peš, pa obiskovalce 
koč in tiste, ki skrbijo za nji-
hovo oskrbo, postane jasno, 
da je Vršič v poletni turistični 
sezoni dobesedno oblegan. Ko 
dodamo še zgodbe o zablode-
lih tovornjakih, zagozdenih v 
četrtem ovinku, kamor jih je 
pripeljala navigacijska napra-
va, in ki so jih, ujete v serpen-
tino, morali s ceste reševati 
s helikopterji, pa anekdote o 
nizozemskih turistih, ki, ne-
vajeni strme in ozke, včasih še 
dolgo v pomlad zasnežene ces-
te, sredi poti obupajo, je jasno, 
da Vršič ni kar tako.

Kar se je izkazalo tudi ob 
napovedani (in dolgo priča-
kovani) obnovi ceste na Vršič, 
ki v zadnjih letih dobesedno 
razpada. Kazalo je, da se bo 
država lotila obnove kilome-
trskega odseka približno tako, 
kot se je pred sto leti rajnka 
Avstro-Ogrska lotila gradnje. 
Takrat so cesto čez Vršič – res-
da s pomočjo deset tisoč vojnih 
ujetnikov – zgradili v eni se-
zoni. Verjetno bi jo bilo tudi 
obnoviti najlaže v enem kosu: 
ob vznožju postaviti znak za 
prepovedan promet, pripeljati 

težko mehanizacijo, ki v dana-
šnjem času k sreči nadomešča 
človeško delo, in projekt čim 
hitreje zaključiti.

A ker je jasno, da je inte-
resov okoli Vršiča tako rekoč 
neskončno veliko, na ta način 
pač ne gre. Turizem na obeh 
straneh prelaza je prejšnji te-
den skočil na noge ob novici, 
da so na cesti čez Vršič tako 
rekoč za celo poletje zaradi 
obnove napovedane popolne 
zapore. 

K sreči so tokrat pristojni 
znali sesti za skupno mizo 
in se pogovoriti, kako rešiti 
problem tako, da bo volk sit 
in koza cela. Obnova najbolj 
poškodovanega cestnega od-
seka se torej začenja. Tako po 
velikonočnih praznikih bo pro-
met čez Vršič stekel enosmer-
no. Zapore bodo, a le takrat, 
ko bo najbolj nujno. Torej ne ob 
koncih tedna in ne na vrhuncu 
turistične sezone. Popolna za-
pora je načrtovana le za nekaj 
dni, ko ne bo šlo drugače. To pa 
je že režim, ki so ga pripravlje-
ni razumeti tudi turisti in vsi, 
ki se v obeh dolinah s turiz-
mom ukvarjajo. Da je obnova 
ceste čez Vršič nujna in da je 
ni mogoče opraviti čez noč, je 
namreč dejstvo, s katerim se 
lahko strinjamo vsi. Turizem 
bo torej letos moral potrpeti, v 
nasprotnem primeru bi se na-
mreč lahko zgodilo, da bi del 
cestišča dokončno odneslo v 
dolino. V tem primeru bi bila 
cesta na Vršič tudi zares popol-
noma zaprta. Dolgo časa. 

Turisti v drugem planu

Ljubljana – Družba Petrol je ob koncu lanskega leta imela 
nekaj manj kot 28,9 milijona evrov bilančnega dobička. Po 
predlogu uprave in nadzornega sveta naj bi ga 25,4 milijona 
evrov namenili za izplačilo dividend v bruto vrednosti 12,35 
evra na delnico. Slovenski državni holding je za ponedeljkovo 
skupščino dal nasprotni predlog, po katerem naj bi ves dobi-
ček v znesku 14 evrov bruto namenili za dividende. Delničarji 
so takšen predlog tudi podprli.

Celotni bilančni dobiček namenili za dividende

Kranj – Nadzorni svet in uprava Zavarovalnice Triglav bosta 
skupščini delničarjev predlagala, da bi 56,8 milijona evrov bi-
lančnega dobička namenili za izplačilo dividend. Če bodo na 
skupščini takšen predlog potrdili, bodo imetniki delnic prejeli 
2,5 evra bruto dividende na delnico. Zavarovalnica bo glede 
upravičenosti do dividende in izplačila upoštevala nova pra-
vila klirinško depotne družbe (KDD), delničarji pa se bodo o 
tem lahko natančneje seznanili v obvestilu za sklic skupščine.

V Triglavu predlagajo dividendo dva evra in pol
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Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske skladno 
z Zakonom o zavodih (Ur. l. SRS, št. 12/91, Ur. l. RS, št. I-17/91,  
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/2000 in 127/2006) in Sta-
tutom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (16., 17., 18., 19., in 
20. člen) razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (M/Ž) RAZVOJNE  
AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE

Za direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je lahko 
imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih 
pogojev, izpolnjuje še naslednje:

  da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družbo-
slovne ali tehnične smeri,

  da ima najmanj pet let izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
  da obvlada slovenski in najmanj en tuj svetovni jezik.

Merilo za izbor kandidatov je kvaliteta predloženega programa 
dela in vizije razvoja zavoda ter poznavanje problematike lokal-
nega in regionalnega razvoja.

Kandidat mora prijavi na razpis predložiti program dela in  
vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let ter kratek 
življenjepis. Statut zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenj-
ske je dosegljiv na www.ragor.si.

Mandat direktorja zavoda traja 4 leta. Direktor je po izteku man-
datne dobe lahko ponovno imenovan.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj najkasneje v 14 dneh po 
objavi razpisa pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
sanih pogojev in kratkim življenjepisom na naslov: 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e
4270 Jesenice
Zaprte ovojnice naj imajo oznako »Ne odpiraj – prijava na  
razpis za direktorja RAGOR«.

Obvestilo o odločitvi sveta zavoda bodo kandidati prejeli v 30 
dneh po poteku roka za prijavo.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 Predsednik sveta 
 Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
 Igor Arh

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Družba 
Hit od odvisne družbe Hit Al-
pinea z aprilom kupuje hotel 
in kamp Špik ter napoveduje 
nadaljnji razvoj destinacijske 
turistične ponudbe v sklopu 
Skupine Hit. Dosedanji la-
stnik Hit Alpinea poslovanje 
osredotoča na upravljanje 
hotelov v središču Kranjske 
Gore, so sporočili iz novogo-
riškega Hita, kjer poudarjajo, 
da hotel in kamp v Gozdu - 
Martuljku ostajajta del skupi-
ne Hit, ki načrtuje nadaljnji 
razvoj in izboljševanje kon-
kurenčnosti v Kranjski Gori 
kot eni izmed Hitovih ključ-
nih turističnih destinacij. 

V družbi Hit bodo z vklju-
čitvijo hotela Špik v sistem 
prevzeli 29 zaposlenih, ki 
imajo odločbo za nedoločen 
čas in so bili v hotelu zapos-
leni v okviru družbe Hit Al-
pinea. Načrtujejo tudi tesnej-
še povezovanje hotela z igral-
niško-zabaviščnim centrom 
Korona; s prenovo slednjega 
začenjajo že v začetku letoš-
njega poletja. 

»Naša prva naloga je, da 
hotel Špik integriramo v sis-
teme družbe Hit,« poudarja 
direktor Korone Tomaž Re-
pinc. »Enoti Špik in Korona 

bosta v prihodnje še bolj po-
vezani kot doslej; naši igral-
niški gostje bodo namreč bi-
vali tudi v hotelu Špik.«

Kot pravi Repinc, se bodo 
s prodajnega vidika usmerja-
li predvsem na tuje trge – ita-
lijanske, nemške in avstrij-
ske, s ciljem dosegati bolj-
šo zasedenost in podaljša-
ti dobo bivanja. »Zgodbo 'al-
pine healthness hotel resort' 
bomo razvijali še naprej, saj 
jo ocenjujemo kot zelo dobro 

vsebino, ki je nekoliko dru-
gačna od drugih turističnih 
vsebin v Kranjski Gori. Zele-
na, zdrava in aktivna orienta-
cija hotela Špik pa se sklada 
tudi s smernicami, postavlje-
nimi v novi strategiji turizma 
Slovenije. Potencirali bomo 
lokalne danosti in prednosti, 
ob tem pa se intenzivno prip-
ravljamo tudi na projekt pre-
nove Korone, ki bo temeljila 
na podobnih predpostavkah, 
tako da gresta tako usmeritev 

hotela kot igralnice v isto 
smer, kar za obe enoti pred-
stavlja veliko priložnost.«

V zaokroženem turistič-
nem območju Gozd - Mar-
tuljek bo kamp Špik pogod-
beno še naprej upravljala od-
visna družba Hit Larix. Ta je 
tik pred drugo fazo investicij 
v infrastrukturno dopolni-
tev ponudbe kampa, v izgra-
dnji so namreč nov sanitarni 
objekt, trgovina in pokrit pri-
reditveni prostor.

Hit prevzel hotel Špik
Devetindvajset delavcev ostaja zaposlenih, obeta se tesnejše povezovanje z igralniško-zabaviščnim 
centrom Korona v Kranjski Gori.

Hotel Špik in igralnica Korona bosta v prihodnje bolj povezani, saj bodo v Špiku bivali tudi 
igralniški gostje.

Urša Peternel

Jesenice – Podjetje EKOGOR, 
ki ima koncesijo za opravlja-
nje gospodarske javne službe 
obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov v CERO Mala 
Mežakla, je doslej predelalo 
že polovico mešanih komu-
nalnih odpadkov, ki so jih 
celo lansko leto skladiščili na 
deponiji. To je zatrdil direk-
tor EKOGOR-ja Ivan Hrže-
njak na zadnji seji jeseniške-
ga občinskega sveta, na kateri 
se je tudi opravičil občanom 

za nevšečnosti, predvsem 
smrad, ki so jih povzročali v 
času pridobivanja potrebnih 
dovoljenj. Kot je povedal, so 
31. januarja prejeli dovoljenje 
za poskusno obratovanje, od 
16. februarja pa odpadke, ki 
so jih celo lansko leto skladi-
ščili, že predelujejo. Biološko 
so stabilizirali že več kot po-
lovico uskladiščenih količin 
odpadkov, jih presejali in os-
tanek odložili, je povedal. Kot 
je zagotovil Hrženjak, bodo 
najkasneje do konca maja 
predelali vse uskladiščene 

odpadke, k čemur jih zave-
zuje tudi odločba inšpekci-
je. Obenem so tudi že podali 
vlogo za izvoz lahke frakcije v 
energetsko izrabo v tujino. S 
tem glavnega vira smradu ne 
bo več, je zagotovil Hrženjak. 

Na osnovi povedanega so 
občinski svetniki prižgali 
zeleno luč k predlogu uve-
ljavitve cene obdelave me-
šanih odpadkov, kar so na 
januarski seji zavrnili. Ta 
bo za občane Jesenic znaša-
la 98 evrov za tono pripelja-
nih odpadkov, predlagano 

ceno pa so od prve obrav-
nave znižali za tri evre (ob-
čanom Jesenic ne bo treba 
plačevati odškodnine, ki jo 
mora EKOGOR plačevati 
Občini Jesenice za pripelja-
ne odpadke iz območij osta-
lih občin). Obenem so na 
seji dopolnili odlok o ravna-
nju s komunalnimi odpadki 
tako, da bo za obračunava-
nje storitve obdelave meša-
nih komunalnih odpadkov 
JEKO-IN v dogovoru z EKO-
GOR-jem občanom lahko 
izdal le eno položnico.

Mešane odpadke že predelujejo
V CERO Mala Mežakla so predelali že polovico mešanih komunalnih odpadkov, ki so jih celo lansko 
leto lahko le skladiščili. Vzrok za smrad pa naj bi bil odpravljen najkasneje do konca maja letos.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – V nedeljo so pode-
lili nagrade na 16. Otroškem 
festivalu gledaliških sanj, ki 
ga organizira Pionirski dom 
– Center za kulturo mladih. 
Med 52 gledališkimi skupina-
mi in skoraj osemsto igralci 
so bili uspešni tudi mladi Go-
renjski gledališčniki. Žirija, ki 
so jo sestavljali dramaturginja 
Staša Bračič, igralec, režiser in 
gledališki pedagog Rajko Stu-
par ter gledališka pedagoginja 
Urša Strehar Benčina, je nag-
rado sanjka za prvo mesto med 
gledališkimi skupinami učen-
cev tretje triade podelila gleda-
liški skupini Gledališča Tone-
ta Čufarja z Jesenic pod men-
torstvom Katje Stušek in Nike 
Brgant za predstavo Coprnica 

Zofka. Žirija je v obrazložitvi o 
predstavi med drugim zapisa-
la: »Je odrska umetnina, ki je 
v vseh elementih gledališke 
uprizoritve premišljena, obo-
gatena z detajli in estetsko do-
vršena.«

Posebne nagrade žirije za 
najbolj obetavne mlade igral-
ce pa je prejelo še sedem per-
spektivnih gorenjskih igral-
cev: Katarina Klobučar (Gle-
dališče Toneta Čufarja Jese-
nice), Nina Jankovič (KUD 
Franc Kotar Trzin), Samo 
Bobnar (OŠ Cvetka Golarja 
iz Škofje Loke), Teja Lana Ru-
pel (OŠ Antona Tomaža Lin-
harta Radovljica), Ana Vajs 
(OŠ Žirovnica), Katarina Jen-
ko in Pia Kladnik (OŠ Davo-
rina Jenka Cerklje na Gorenj-
skem).

Nagrade tudi za mlade 
gorenjske igralce

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji bo od 21. 
do 23. aprila potekal doslej 
največji festival kakovo-
stnih gradenj, nepremič-
nin in arhitekture, osmi fe-
stival Odprte hiše Sloveni-
je, ki bo letos potekal pod 

geslom Stavba, energija in 
dobro počutje. 

Na ogled bo okrog sto za-
sebnih in javnih stavb ter 
prostorskih ureditev, med 
njimi tudi deset na Gorenj-
skem: majhna soseska s šti-
rimi stanovanjskimi eno-
tami v Kranju, apartma v 

Kranjski Gori, lesena ske-
letno grajena hiša v Kra-
nju, Nordijski center Pla-
nica in osrednji objekt cen-
tra, pediatrična ambulanta 
Polhek v Gorenji vasi, eno-
družinska hiša na Visokem 
pri Kranju, športni večna-
menski objekt Nogometne 

zveze Slovenije na Brdu in 
upravna stavba zveze ter 
nova zdravstvena postaja 
v Gorenji vasi. Obiskoval-
ci, ki se bodo prek spletne 
strani festivala prijavili za 
ogled, bodo lahko vstopili v 
stavbo, si jo natančno ogle-
dali in vzpostavili stik z ar-
hitekti, uporabniki, lastni-
ki, izvajalci in drugimi stro-
kovnjaki.

Festival Odprte hiše Slovenije

Bled – V sredo so se na na blejskem pokopališču zadnjič pos-
lovili od najstarejše občanke Bleda Pepce Marolt, ki je pred 
kratkim praznovala 105. rojstni dan. Ob visokem jubileju so se 
nanjo tudi letos spomnili pri blejskem Rdečem križu in župan 
Janez Fajfar, ki jo je kot vedno razveselil s šopkom rož. Skoraj 
do zadnjega je sama skrbela zase, sicer pa ji je bila zadnja leta 
v največjo oporo hči Fani Marolt, s katero sta živeli skupaj. 
Pepca Marolt se je rodila v Lenartu v Slovenskih goricah kot 
osma od devetih otrok. Na Bled se je preselila pri 21 letih, ko 
je začela delati kot gospodinjska pomočnica v Vili Zelenica. 
Na Bledu se je kasneje tudi poročila in si ustvarila družino. 

Umrla najstarejša občanka
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ZA OPRAVLJANJE MIRNE POSLOVNE  
DEJAVNOSTI, IZGRADNJO POČITNIŠKIH  

APARTMAJEV ALI  STANOVANJ

PRODAMO dve etaži večstanovanjskega objekta v Davči 
15, ki se nahaja v bližini smučišča Cerkno, ob glavni  
cesti, od koder vodijo številne poti in panoramske ceste, 
primerne za hojo in kolesarjenje. Objekt je bil zgrajen 
leta 1986, je vzdrževan in etažno razdeljen na 6 delov. 
Opremljen je z elektriko, vodovodom, kanalizacijo in 
telefonskim omrežjem. Vsaka etaža meri cca 205 m2 neto 
površine, kateri pripada še skupno funkcionalno zemljišče, 
namenjeno vsem uporabnikom stavbe.

 
AKCIJSKA CENA: 60.000 € + DDV ZA ENO ETAŽO

Za več informacij nas pokličite v NIKO Železniki,  
Vanja Habjan: 04 51 17 725, 040756241 ali nam pišite:  

vanja.habjan@niko.si

Ana Šubic

Naklo – Turistično društvo 
Naklo (TD) je pred nedavnim 
organiziralo posvet o razvoju 
turistične dejavnosti v obči-
ni Naklo. Kot je v uvodu dejal 
predsednik TD Aleš Kokalj, 
so posvet sklicali, ker se na 
turističnem področju prema-
lo dogaja. Ključna ugotovitev 
posveta je bila, da bo za razvoj 
turizma potrebno veliko več 
sodelovanja turističnih dru-
štev, turističnih delavcev in 
občine ter da se bodo večkrat 
na leto morali sestati, da bi 
premaknili turistično dejav-
nost z mrtve točke. 

Na tokratnem posvetu je 
glave staknilo enajst ude-
ležencev, poleg predsedni-
ka in tajnika TD Naklo Da-
mijana Janežiča ter župana 
Marka Mravlje in podžupa-
na Jureta Renka še predstav-
niki TD iz Podbrezij, Muze-
ja mlinskih kamnov in Poli-
čarjeve kmetije ter nekaj so-
bodajalcev in občanov. Or-
ganizatorji so obisk označi-
li za povprečnega, so pa po-
grešali gostince in predstav-
nika TD iz Dupelj.

V razpravi je bilo večkrat 
slišati, da bo občina mora-
la zasnovati strategijo turi-
stične dejavnosti. Slednjo 
so v preteklosti že skuša-
li narediti, je spomnil žu-
pan: »Imeli smo posvete z 

vsemi turističnimi društvi, a 
je vsak 'vlekel' v svojo smer. 
To ne gre. Turizem je taka 
gospodarska dejavnost, da 
moramo imeti skupne inte-
rese, ne more biti prioriteta 
eno društvo in njegova de-
javnost.« Da je sodelovanje 
med turističnimi društvi sla-
bo, župan pripisuje tudi za-
meram iz preteklosti. »Ko 
bodo izkazali interes po po-
vezovanju, skupnih ciljih, bo 
občina podprla prizadeva-
nja, pričakujem pa, da bodo 
tudi sodelovali pri načrtova-
nju vizije turizma. A uspešni 
bomo le, če se bomo združili 
in enotno nastopili na trgu,« 
je dejal Mravlja in dodal, da 

bi bilo nujno zasnovati dob-
re zgodbe, povezane denimo 
z Udinborštom in rokovnači, 
mlinom, muzejsko lokomo-
tivo … Omenil je tudi ribolov 
na Tržiški Bistrici, ki privab-
lja celo avstrijske ribiče, kar 
je lahko priložnost tudi za 
nakelske sobodajalce. Obči-
na namerava urediti postaja-
lišče za avtodome na delu sta-
re avtomobilske ceste na Bi-
strici. Za boljši napredek na 
turističnem področju župan 
sicer zagovarja vzpostavitev 
turistično informativnega 
centra ali zavoda, v katerem 
bi zaposlili strokovnjaka.

Na posvetu so predstav-
niki TD Naklo opozorili, da 

jim je zmanjkalo turističnih 
prospektov, s katerimi bi lah-
ko predstavljali občino. Taj-
nik društva Damijan Jane-
žič je povedal, da na sejmu 
Natur Alpe Adria avantura v 
Ljubljani opaža, da si obisko-
valci želijo prospektov kole-
sarskih in pohodnih poti, za-
nima pa jih tudi, kaj jim lah-
ko Nakljanci ob poti nudijo. 
Ima že idejo za nov prospekt, 
ki jo bo predstavil tudi obči-
ni. Tam po besedah župa-
na že pripravljajo turistično-
-gospodarski prospekt, v ka-
terem bodo zajeli dejavnost 
turizma, ponudnike ter go-
spodarsko in dopolnilno de-
javnost v občini.

V Naklem bi oživili turizem
Potrebno bo veliko več sodelovanja turističnih društev, turističnih delavcev in občine, so ugotavljali na 
nedavnem posvetu o turizmu v Naklem. Župan je naklonjen tudi ustanovitvi zavoda za turizem.

V Naklem naj bi nadaljevali s posveti o turistični dejavnosti, ki jo želijo premakniti z mrtve 
točke. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri Društvu za zašči-
to živali Kranj se pripravlja-
jo na 12. akcijo zbiranja sta-
rega papirja. Jutri, na veliko-
nočno soboto, med 8. in 19. 
uro pa bo pred Merkurjem 
na Primskovem zelo živah-
no, saj bodo ob akciji posta-
vili tudi stojnico s svojimi iz-
delki, lahko pa boste oddali 
zamaške, ki jih bodo zbirali 
za Fundacijo Naš kuža. Obi-
čaj je že, da na spomladanski 
akciji predstavijo svoje majč-
ke. Tudi sicer boste lahko na 
stojnici kupili marsikaj le-
pega in uporabnega zase, za 
svoje otroke in živalske pri-
jatelje ter tudi tako pomaga-
li društvu pri poslanstvu po-
magati živalim. 

Tradicija je postal tudi 
bogat srečelov, v kate-
rem zadene vsaka sreč-
ka, in darilce za vsakega 

obiskovalca, predvsem pa 
seveda pasje prijatelje, ki 
bodo obiskali akcijo. Poleg 
tega se boste lahko s člani-
cami in člani društva tudi 
pogovorili o njihovem delu 
ter pravilni in odgovorni 
skrbi za živali. 

V društvu so doslej v ak-
cijah zbrali kar 429,4 tone 
papirja, nazadnje, lanske-
ga oktobra, kar skoraj 57 
ton. Vsa sredstva, ki jih do-
bijo s pomočjo zbiranja sta-
rega papirja, porabijo za os-
krbo brezdomnih in zavr-
ženih živali – za sterilizaci-
je in kastracije, testiranja za 
mačji aids in levkozo, ceplje-
nja ter večja zdravljenja. Po-
leg tega pomagajo pri odda-
ji mačk in psov v nove od-
govorne domove. Trenutno 
imajo pod svojim okriljem 
v oskrbi tudi že nekaj letoš-
njih sesnih in nekoliko sta-
rejših mladičev. 

Star papir za živali

Aleš Senožetnik

Cerklje – Cerklje so poleg 
Mengša edina občina, ki se 
je lani znebila dolgov. V lan-
skem letu so ustvarili prese-
žek prihodkov nad odhod-
ki v vrednosti 2,78 milijo-
na evrov, je na zadnji seji, 
ko so svetniki obravnava-
li zaključni račun proraču-
na, poročala vodja občin-
skih financ Maruša Zajc. V 
računu financiranja je iz-
kazano odplačilo posojila v 

vrednosti 1,9 milijona evrov 
in na računu finančnih ter-
jatev in naložb, naložba v 
vrednosti dobrih 498 tisoč 
evrov, zaradi vračila vlož-
ka SVZ Taber v vrednosti 
pol milijona evrov in pove-
čanja kapitalskega deleža v 
BSC Kranj v vrednosti 1500 
evrov. Prikazana spremem-
ba stanja sredstev na računu 
je približno 1,37 milijona 
evrov, stanje na računu pa je 
konec lanskega leta znašalo 
2,17 milijona evrov. Skupni 

prihodki občine v lanskem 
letu so znašali 7,49 milijona 
evrov, njihova realizacija pa 
je bila 85,1-odstotna.

»Večino sredstev smo 
prihranili na račun manj-
ših stroškov investicij, saj 
evropskih sredstev za pro-
jekte ni in so gradbena pod-
jetja pripravljena ceneje op-
raviti svoje delo. Marsikateri 
evro smo z racionalnim gos-
podarjenjem prihranili tudi 
v občinski upravi. Kljub var-
čevanju pa projekti niso bili 

ogroženi – niti ne delovanje 
zavodov in se ni upočasnil 
razvoj občine. Upamo, da bo 
vsako leto še kaj ostalo,« je 
ob tem povedal župan Franc 
Čebulj.

Po podatkih ministrstva 
za javno upravo je bil sicer 
skupni primanjkljaj vseh ob-
čin najnižji leta 2008, ko je 
znašal 176 milijonov evrov, 
nato pa se je trend začel ob-
račati in leta 2015 so občine 
zabeležile 29 milijonov pro-
računskega presežka.

V Cerkljah s presežkom proračuna
V Cerkljah so lansko leto zaključili z večmilijonskim proračunskim presežkom.

Cerklje – Potem ko je Zavod za turizem od lanske jeseni kot 
vršilka dolžnosti direktorice vodila Maruša Zajc, sicer vodja 
občinskih financ, v Cerkljah iščejo novo vodstvo. Na objavljen 
javni razpis se kandidati lahko prijavijo še do konca prihodnje-
ga tedna, z izbranim kandidatom pa bo sklenjeno delovno raz-
merje za mandatno dobo štirih let s šestmesečnim poskusnim 
delom. Kandidat mora predložiti tudi vizijo razvoja turizma 
v občini s poudarkom na povezovanju sosednjih občin v tu-
ristični produkt Aktivna regija Alpe - Krvavec. »Potrebujemo 
operativca, ki bo znal povezati okoliške občine, letališče in 
ljubljansko regijo, da začnejo sodelovati,« je poudaril cerkljan-
ski župan Franc Čebulj, ki ni izključil niti možnosti ukinitve 
zavoda, če ta ne bi prinesel rezultatov. Na svetniško vprašanje, 
zakaj se je tako dolgo čakalo z objavo razpisa, pa je dodal, da 
je bilo iskanje novega vodstva povezano z nakupom Krvavca, 
saj se v primeru nakupa ne bi odločili za samostojen zavod. 

Iščejo direktorja Zavoda za turizem

Suzana P. Kovačič

Tržič – Po dveh uspešnih sezo-
nah projekta Glasbeni večeri v 
Tržiškem muzeju je pred vra-
ti nov cikel petih koncertov v 
ambientu Pollakovega salona 

ali na vrtu muzeja. Tretji cikel 
prinaša dve novosti. »Prva je 
ta, da bomo letošnjim petim 
koncertom dodali Festival Pa-
radiž, ki bo 25. in 26. avgusta 
v Germovki in v mestnem je-
dru. Pester program bomo 

kmalu razkrili v posebni, is-
toimenski zloženki,« je pove-
dala Romana Krajnčan, ume-
tniška vodja projekta. Dru-
ga novost je možnost nakupa 
abonmaja. Prvi koncert bo že 
v petek, 21. aprila, ob 20. uri, z 

zasedbo Kreativo, ki bo v Trži-
ču nastopila prvič. V nadalje-
vanju Glasbenih večerov v Tr-
žiškem muzeju bodo nasto-
pili še Boštjan Gombač in Ja-
nez Dovč 19. maja, Ana Ma-
ria Mitič in Romana Krajn-
čan kvartet 16. junija, Marina 
Martensson 21. julija ter Tan-
go story in Nuška Drašček 15. 
septembra. 

Nov cikel glasbenih večerov
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Križev pot Radovana Rakovca
Križev pot (latinsko Via crucis) je pot Jezusovega trpljenja od 
trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do polaganja Je
zusovega trupla v grob. Sprva so po poti, po kateri je Jezus Kri
stus nesel križ na Kalvarijo, hodili prvi romarji v Jeruzalemu in se 
v molitvi spominjali njegovega trpljenja. Zlasti po 13. stoletju 
so se po zaslugi svetega Frančiška Asiškega in njegovih učen
cev pobožnosti Križevega pota razširile po Evropi.  
Likovne upodobitve Križevega pota so se v preteklosti precej 
spreminjale. Sprva so upodabljali predvsem začetek in konec 
Križevega pota. Ob koncu 17. stoletja se je uveljavila varianta s 
štirinajstimi postajami. V 19. stoletju je bil najbolj popularen Kri
žev pot, ki ga je naslikal nazarenski slikar J. Führich na Dunaju, ki 
ga v številnih kopijah in priredbah srečamo tudi v naših cerkvah. 
Križev pot Radovana Rakovca iz Zgornjih Bitenj je nekonven
cionalna in samosvoja likovna upodobitev Kristusove zadnje 
poti. Avtor je namreč izbral tehniko tapiserije in se odločil za ne
figuralno interpretacijo ter se namerno izognil zgledovanju po 
starejših upodobitvah Križevega pota. Tapiserija je stara likov
na tehnika, znana je bila že v starem Egiptu v drugem tisočletju 
pred našim štetjem, pri kateri potrpežljivo in dolgotrajno tka
nje barvnih nitk v vodoravnih linijah postopoma oblikuje večje 
ploskve. Ponavljanje istih gibov omogoča meditativno razmiš
ljanje o posameznem motivu.
Figuralne motive so na tapiserijah Radovana Rakovca (130 x 
100 cm) nadomestili simboli: latinski križ, sodniška tehtnica za 
Poncija Pilata, Marijin monogram za Jezusovo mater, črka V za 
Veroniko, ki je podala Jezusu potni prt. Radovan Rakovec upo
rablja tudi barvno simboliko. Simbol za Jezusa je krog z rdečim 
poljem v sredini, ki ga obdajata rumena in bela barva. Barve Je
zusovega simbola se iz postaje v postajo nekoliko spreminjajo. 
Ženski pol (na postaji Jezus sreča jeruzalemske žene) ponazarja 
modra barva. Simbolika povezuje Rakovčev Križev pot z njego
vim prvim ciklusom Geometrija tarota, ki ga je prav tako izdelal 
v tehniki tapiserije. Posebnost Rakovčevega Križevega pota sta 
tudi dodatni, 15. in 16. postaja, ki imata krožno obliko (premer 
130 cm) in ponazarjata Vstajenje telesa in Vstajenje duha. Kot 
pravi avtor, se njegov Križev pot konča z življenjem.

Ddr. Damir Globočnik
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Miha 
Ješe je na aprilski seji občin-
skega sveta v Škofji Loki sve-
tnikom ponudil dvoje pre-
dlogov, kako naj bi se ime-
noval novi trg, ki ga urejajo 
pri upravni enoti. Predloge 
je sicer sprejemala poseb-
na komisija za poimenova-
nje novega trga in jih dobi-
la enajst, dve poimenovanji 
pa izbrala kot najprimernej-
ši, Trg pod gradom in Jesen-
kov trg. Jesenkov bi se lah-
ko imenoval po znameni-
tem slovenskem botaniku 
Franu Jesenku, rojenem v 
bližnji soseščini, na Karlov-
cu, ki je bil tudi velik nara-
vovarstvenik in prvi predse-
dnik Jugoslovanske smu-
čarske zveze. S tega dela sta-
rega mestnega jedra ima-
jo meščani neposreden iz-
hod v naravo, poleg tega bo 
grajski hrib tudi majhno 
mestno smučišče in s tr-
gom vred v prihodnje tudi 
prizorišče zimskih dogod-
kov, kar vse spet povezuje 
z Jesenkom. Trg pod gra-
dom pa je poimenovanje, 
ki mu je naklonjena večina 

občinskih svetnikov. Tako 
bo župan večinsko podpr-
ti predlog vključil v odlok, 
o katerem bodo svetniki od-
ločali predvidoma na maj-
ski seji.

Obnovo trga pri uprav-
ni enoti so začeli že pozimi, 
njen cilj pa je celovita (ur-
banistična in funkcionalna) 
preureditev trga z amfiteat-
ralno navezavo na grajski 
hrib, vključno z vgradnjo vse 

javne infrastrukture (vodo-
vod, fekalna in meteorna ka-
nalizacija, javna razsvetlja-
va, energetika in telekomu-
nikacije) in ureditvijo nove-
ga otroškega igrišča Zamo-
rc. Nov mestni trg bo služil 
tudi kot osrednji prireditve-
ni prostor in avditorij za raz-
lične družabne, kulturne in 
športno-rekreativne prire-
ditve v vseh obdobjih leta. 
V zimskem delu leta bo na 

pobočju grajskega hriba ure-
jeno mestno smučišče, iz-
tek bo na novem mestnem 
trgu. Z obnovo bo trg do-
bil povsem nov ''reprezen-
tančen'' urbani značaj, pos-
tal bo osrednje mestno dru-
žabno zbirališče na južnem 
vhodu v strogo mestno sre-
dišče. To je trenutno grad-
beno in finančno najzahtev-
nejša javna naložba letos. 
Skupni investicijski stroški 
projekta znašajo blizu 930 
tisoč evrov. Občini Škofja 
Loka je po zakonu o financi-
ranju občin uspelo pridobi-
ti 147 tisočakov nepovratnih 
sredstev in še 250 tisoč evrov 
ugodnih povratnih kredi-
tnih sredstev. 

Dobili bodo Trg pod gradom
Večina svetnikov je podprla predlog, naj se trg, ki ga urejajo pri škofjeloški upravni enoti,  
imenuje Trg pod gradom.

Na pobočju grajskega hriba bo pozimi smučišče z iztekom na novi trg.

Stroški naložbe v Trg pod gradom znašajo blizu 
930 tisoč evrov, za kar je Občini Škofja Loka uspelo 
pridobiti 147 tisočakov nepovratnih sredstev in še 
za 250 tisoč evrov ugodnega posojila. Gradnja bo 
končana poleti.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Družba Tetra Pak je 
v soboto v Mercator centru 
Kranj Primskovo predsta-
vila recikliranje embala-
že Tetra Pak. »Odzivi obi-
skovalcev, ki so si ogledali 
predstavitev, so bili pozitiv-
ni. Presenetila jih je enostav-
nost reciklaže naše embala-
že. Obiskovalcem stojnice 
smo povedali, da ob naku-
pu petih izbranih izdelkov v 
embalaži Tetra Pak prejme-
jo darilo – deset zavojčkov 
recikliranih papirnatih rob-
čkov,« je povzel Gregor Ce-
rar, predstavnik Tetra Paka. 
Konec marca se je namreč 
začel prvi partnerski pro-
jekt krožnega gospodarstva 
za tovrstno embalažo Z em-
balažo Tetra Pak do robčkov, 

partnerji so Tetra Pak kot po-
budnik ter Ljubljanske mle-
karne, Dana in skupnost 
Eko iniciativa. Skupaj želi-
jo pokazati, da lahko ena su-
rovina kroži v reciklirani ob-
liki v več izdelkih. Z name-
nom, da pritegnejo čim več-
jo pozornost kupcev oziro-
ma končnih uporabnikov iz-
delkov, od 30. marca do 30. 
aprila organizirajo poseb-
no akcijo v hipermarketih 
Mercator po Sloveniji. Kro-
žno gospodarstvo ali zapi-
ranje snovnih tokov je ena 
glavnih usmeritev Evrop-
ske unije v prihodnjih letih, 
saj naša poraba že dvakratno 
presega razpoložljive narav-
ne vire. Zato je nujno zave-
danje vseh, da iz odpadka 
lahko nastane nova surovi-
na za nov izdelek.

Odpadek postal nov 
izdelek

Gregor Cerar je praktično prikazal, kako iz reciklirane 
embalaže nastane nov izdelek. / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Z regionalnimi prireditvami, ki v aprilu potekajo po 
slovenskih osnovnih šolah, se je končal letošnji razpis Varno na 
kolesu, ki najmlajše opozarja na potrebno prometno znanje in 
jih spodbuja k varnemu samostojnemu vključevanju v promet in 
uporabi kolesa v vsakdanjem življenju. Program Varno na kolesu 
organizira družba Butan plin s podporo Javne agencije RS za 
varnost prometa, Kolesarske zveze Slovenije, podjetja Telekom 
Slovenija in družbe BTC. Vseslovenski program poteka peto leto 
zapored in je do danes združil že več kot 10.000 mladih kolesarjev 
in kolesark iz več kot 250 osnovnih šol. Gorenjska prireditev 
je potekala v Osnovni šoli Šenčur, kjer se je zbralo okoli sto 
otrok iz 17 osnovnih šol. Med njimi so bili tudi gibalno ovirani 
učenci iz zavoda CIRIUS Kamnik, kjer letos prvič vpeljujejo 
kolesarski izpit.  Na srečanju so podelili priznanja in nagrade 
sodelujočim in zahvale mentorjem, ki otroke uspešno vodijo 
skozi program Varno na kolesu in opravljanje kolesarskega iz-
pita. Razglasili so tudi regionalne finaliste, ki se bodo udeležili 
sklepne prireditve 25. maja v Ljubljani. Na Gorenjskem je naj-
več točk zbrala OŠ Jurija Vege Moravče, drugi je bil Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS 
Kamnik), tretja pa OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, vse 
so prejele tudi donacije.  

Regijska zmagovalka je šola iz Moravč

Na srečanju v OŠ Šenčur so se učenci iz gorenjskih šol 
preizkusili tudi na kolesarskem poligonu. / Foto: Matic Zorman
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Takoj zaposlimo zanesljivega

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

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

ali po e-pošti 
office@dermetzler.com 

oz. preko naše spletne strani 
www.dermetzler.com
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Jasna Paladin

Domžale – V domžalskem 
Češminovem parku so v sre-
do ob letošnjem občinskem 
prazniku pripravili medge-
neracijsko prireditev z nas-
lovom Spoznajmo se, pra-
znujmo skupaj, na kate-
ri se je predstavilo več kot 
350 nastopajočih in števil-
na društva in organizacije 
iz vse občine. V preteklosti 
so ob občinskem praznova-
nju pripravili le slavnostno 
sejo občinskega sveta, zad-
nja leta pa občina k prazno-
vanju želi pritegniti najšir-
ši krog občanov, kar jim je z 
dobro obiskanostjo parka le-
tos zagotovo uspelo.

»Letos praznujemo 65-le-
tnico svojega občinskega 
praznika, priznanja – ko so 
bile Domžale razglašene za 
mesto. Naš praznik je sicer 
19. aprila, a zaradi druženja, 
spoznavanja in medgenera-
cijskega sodelovanja smo se 
v Češminovem parku znova 
zbrali že nekaj dni prej. Pra-
znujmo – ne le danes, am-
pak vse dni v letu. Domža-
le v zadnjem obdobju na-
mreč niso bile razglašene 
le za mesto najbolj zdravih 
ljudi, mesto, prijazno mla-
dim, starejšim in invalidom 
– Domžale so bile izbrane 
tudi za tretje najbolj prijetno 
mesto v Sloveniji, v katerem 
si ljudje želijo živeti,« je ob-
čane nagovoril župan Toni 
Dragar, ponosen, da se jim 
je na praznovanju pridružil 

tudi predsednik države Bo-
rut Pahor. »Današnje veliča-
stno praznovanje dokazuje, 
da kot skupnost želimo ži-
veti strpno, v sožitju, in tak-
rat, ko nam je težko, ovire 
premagovati skupaj,« je de-
jal Pahor in županu Toniju 
Dragarju v luči praznovanja 
25-letnice naše države pok-
lonil posebno protokolarno 
darilo, slovensko zastavo.

Enajst prejemnikov 
občinskih priznanj

Osrednja proslava ob ob-
činskem prazniku bo v to-
rek ob 19. uri v Kulturnem 
domu Franca Bernika, ko 

bo župan podelil tudi občin-
ska priznanja. Zlato plaketo 
bo za dolgoletno prizadev-
no delo na področju kulture 
prejel dolgoletni vodja dom-
žalske izpostave JSKD Pavel 
Pevec. Prejemnika srebrne 
plakete sta Branka Bečaj za 
predano igranje v Simfonič-
nem orkestru Domžale - Ka-
mnik in Bogdan Šmon za 
predano igranje v Simfonič-
nem orkestru Domžale - Ka-
mnik in Godbi Domžale. Po-
deljene bodo tudi štiri brona-
ste plakete, in sicer Društvu 
upokojencev Domžale ob 
70-letnici za uspešno delo 
na področju skrbi za starej-
še, Lovski družini Domžale 

ob 70-letnici za prizadev-
no skrb za divjad in oko-
lje, Slovenskemu društvu 
Slovenija Ruti ob 40-letni-
ci in 35-letnici sodelovanja 
društva z Občino Domža-
le in Nevenki Unk-Hribov-
šek za ustvarjalnost in pri-
spevek k delu Folklornega 
društva Groblje. Prejemni-
ki nagrade Občine Dom-
žale so: Klemen Bojanc za 
športne uspehe v triatlonu, 
družina Kozjek za vsestran-
sko glasbeno ustvarjalnost, 
Miha Ulčar za prizadevno 
delo na področju informira-
nja in promocije ter Župnij-
ska karitas Ihan za opravlje-
no humanitarno delo. 

Praznovali skupaj s Pahorjem
V občini Domžale te dni praznujejo 65-letnico razglasitve mesta, na prireditvi, na kateri se je družilo 
več sto občanov, se jim je pridružil tudi predsednik države. Vrhunec občinskega praznovanja bo sicer v 
torek, 18. aprila, s podelitvijo občinskih priznanj.

Ob prazniku sta župan Toni Dragar in podžupanja mag. Renata Kosec skupaj s 
predsednikom države Borutom Pahorjem razrezala torto. / Foto: Vido Repanšek (Občina Domžale)

Aleš Senožetnik

Vodice – V Vodicah so ne-
davno ustanovili civilno ini-
ciativo za izgradnjo obvo-
znice mimo naselja. Po be-
sedah pobudnika Branka 
Bogoviča je članov iniciative 
in podpisnikov peticije za iz-
gradnjo obvoznice že okoli 
devetsto. V četrtek, 20. apri-
la, zjutraj napovedujejo tudi 
protestni shod, ki ga bodo 
ponovili še v maju in juniju. 
Nezadovoljni občani že leta 
opozarjajo na nevzdržne 
razmere, saj državno ces-
to skozi središče Vodic vsak 

dan prevozi več kot deset ti-
soč vozil, od tega več kot ti-
soč petsto tovornih. Sodu 
je izbila dno nedavna pro-
metna nesreča, v kateri je 
bil udeležen osnovnošolec, 
ki je pravilno prečkal pre-
hod za pešce. Dogodek je bil 
povod za sestanek lokalne 
skupnosti in občinske upra-
ve s predstavniki države, ki 
so sicer obljubili varnostne 
ukrepe, o čemer smo že po-
ročali. A člani civilne inici-
ative opozarjajo, da bo raz-
mere trajno rešila le izgra-
dnja obvoznice, ki jo zahte-
vajo najkasneje drugo leto. 

Vre tudi v Vodicah
V Vodicah se obeta protest zaradi perečih 
prometnih razmer na glavni cesti skozi naselje.

Jasna Paladin

Kamnik – Zveza za šport in-
validov Slovenije – Para-
olimpijski komite, ki bo 

jeseni v Laškem izved-
la največje tekmovanje za 
športnike invalide v Slove-
niji, evropsko prvenstvo in-
validov v namiznem tenisu, 

je prejšnji teden, ob svetov-
nem dnevu namiznega te-
nisa, prvenstvo predstavila 
v kamniškem Centru za iz-
obraževanje, rehabilitacijo 

in usposabljanje (Cirius). 
Za ambasadorko prvenstva 
so imenovali Matejo Pin-
tar. »Vedno sem vesela, ko 
vidim, da so ljudje navduše-
ni nad namiznim tenisom 
in športom nasploh. Danes 
sem prvič držala lopar v ro-
kah po londonskih igrah. 
Se pa veselim svoje vloge 
ambasadorke, upam, da bo 
evropsko prvenstvo rezul-
tatsko uspešno tudi za našo 
ekipo,« je ob tem poveda-
la nekdanja paraolimpij-
ska prvakinja, ki je zdaj za-
poslena na Namiznoteniški 
zvezi Slovenije. Ker si orga-
nizatorji želijo, da bi s pr-
venstvom za šport navduši-
li čim več mladih invalidov, 
so Ciriusu podarili tri na-
miznoteniške mize, ob tem 
pa se je v tej športni igri kot 
podpornik prvenstva preiz-
kusil tudi košarkar Marko 
Milič.

Ciriusu podarili tri namiznoteniške mize

Nove namiznoteniške mize sta v kamniškem Ciriusu kot prva preizkusila Mateja Pintar in 
Marko Milič. / Foto: Sportida

Komenda – Nedavno je v Ivančni Gorici potekal sestanek 
županov sedmih občin, na katerem so se dogovorili za sode-
lovanje pri oblikovanju sistema manjših domov za starejše. 
Poleg županov Ivančne Gorice, Loške doline, Šentjerneja in 
Zreč so na sestanku sodelovali tudi župani gorenjskih občin 
Komenda, Železniki in Žiri. Po besedah komendskega župa-
na Stanislava Poglajna naj bi oblikovali konzorcij občin, ki bi 
skupaj s tujim mednarodnim partnerjem pristopil k projektu 
izgradnje domov za starejše v vseh občinah pod skupnim 
upravljanjem. Projekt izgradnje domov bodo pripravili do kon-
ca junija, minimalen prispevek občine pa je zagotovitev ustre-
znega komunalno opremljenega zemljišča, ki ga v Komendi 
že imajo. Tuji investitor je po besedah donedavne direktorice 
Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda Viktorije Drolec 
mednarodna organizacija, ki deluje v devetih državah, in se 
širi na območje Slovenije in Hrvaške. Komendski občinski 
svetniki so na zadnji seji dali načelno soglasje za formiranje 
konzorcija, Drolčevo pa potrdil za predstavnico v delovno 
skupino za izdelavo projekta. K projektu nameravajo povabiti 
tudi pristojno ministrstvo, s konzorcijem pa bosta sodelovala 
tudi Inštitut Antona Trstenjaka in podjetje Firis Imperl, ki se 
ukvarja z izobraževanjem zaposlenih v socialnih ustanovah.

Skupaj do doma za starejše
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041 856 237
www.socialni-servis-mojca.si

Mojca Jazbec s.p.

POMOČ STAROSTNIKOM 
IN INVALIDOM

 v gospodinjstvu  varstvo  
 pedikura

CBD BE HEMPY – KVALITETNI  
SLOVENSKI IZDELKI IZ KONOPLJE
V zadnjem času se pogosto srečujemo z 
informacijami o številnih pozitivnih učinkih 
izdelkov iz konoplje, vendar moramo biti pri 
njihovi izbiri še posebej pozorni na kvaliteto 
konoplje, saj le ta vpliva na lastnosti in kako-
vost izdelkov.

Vsi izdelki Be Hempy so plod domače kontro-
lirane proizvodnje, brez pesticidov in herbici-

dov, pridelani v Slovenji in ročno pobrani,  
kar zgotavlja najvišjo možno kakovost. 
V kolikor želite spoznati številne pozitivne 
učinke CBD izdelkov Be Hempy, pokličite  
na telefonsko številko 080 34 29 ali 
pišite na info@be-hempy.si in strokovno 
usposobljeni sodelavci vam bodo z veseljem 
odgovorili na vprašanja. 

CBD izdelke Be Hempy lahko kupite  
na spletni strani www.be-hempy.si, 
v specializiranih trgovinah, Sanolaborju  
in vseh bolje založenih lekarnah.

www.BE-HEMPY.SI

HEMP ogl  171x143 mm.indd   1 4/6/17   9:11 AM

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Urša Peternel

P
eti maj je medna-
rodni dan higie-
ne rok in na ta 
dan po vsem sve-
tu potekajo kam-

panje zdravstvenih delav-
cev, s katerimi poudarjajo 
pomen čistih rok za zdravje 
ljudi. Higiena rok je ključ-
nega pomena pri prepreče-
vanju prenosa okužb v bol-
nišnicah in širjenja nalezlji-
vih bolezni. V sklopu priza-
devanj za boljšo higieno rok 
je Slovenijo obiskal prizna-
ni specialist na področju 
preprečevanja okužb, usta-
novitelj globalnega progra-
ma Clean Care is Safer Care 
(Čiste roke so varne roke) 
prof. dr. Didier Pittet iz 
Univerzitetne bolnišnice v 

Ženevi. Pittet je konec 90. 
let prejšnjega stoletja razvil 
strategijo higiene rok, ki 
zajema razkuževanje rok z 
alkoholnim razkužilom. 
Bistvo modela je v tem, da 
je alkoholno razkužilo dos-
topno kot nadomestek mila, 
da je osebje ustrezno uspo-
sobljeno in spodbujeno k 
higieni rok in da se stopnje 
izvajanja higiene redno 
merijo. Profesor Pittet si je 
v sklopu obiska v Sloveniji 
ogledal tudi Splošno bolni-
šnico Jesenice, kjer so mu 
predstavili svoja prizadeva-
nja za boljšo higieno rok in 
zmanjševanje bolnišničnih 
okužb. Izrazil je zadovolj-
stvo nad videnim in jim 
čestital za dosedanje delo 
na področju obvladovanja 
bolnišničnih okužb.

Le čiste roke  
so varne roke

Suzana P. Kovačič

A
kupunktura je 
tisočletja stara 
veja kitajske 
medicine in je 
tudi v zahodni 

medicini vedno bolj prizna-
na in razširjena, pove Lea 
Šemrl, dr. med. "Zahodni 
zdravniki so naredili veliko 
študij o učinkovitosti aku-
punkture kot kombinirane-
ga oz. dopolnilnega zdravlje-
nja pri različnih boleznih in 
te so v veliki večini verodos-
tojno pokazale učinek aku-
punkture. Akupunkturo kot 
protibolečinsko terapijo je 
priznala Svetovna zdravstve-
na organizacija, tudi v Slove-
niji se izvaja kot medicinska 
metoda v protibolečinskih 
ambulantah. Uporabljamo 
jo pri bolečinskih stanjih, 
kot so glavoboli, migrene, 
tenzijski glavoboli, bolečine 
v sklepih, mišicah, poopera-
tivno za nadzor bolečine, 
tudi v dentalni medicini. 
Koristne učinke ima pri nad-
zoru nad stresom, pri alergi-
jah, menopavzalnih težavah 
in tudi za sprostitev. Z njo 
lahko pomagamo pri raznih, 
kot je odvajanje od kajenja. 
Z akupunkturo lahko dose-
žemo zmanjšanje teka, če 
pacient želi shujšati. V tem 
primeru in pogosto tudi dru-

gih stanjih poudarim, da je 
treba spremeniti tudi živ-
ljenjski slog z dovolj gibanja 
in zdrave prehrane. Kronič-
ne bolečine so namreč pogo-
sto odraz zasedenega načina 
življenja, včasih tudi odraz 
kakšne pretirane aktivnosti."
Če protibolečinsko akupun-
kturo izvaja izkušeni zdrav-
nik, je metoda varna in so 
stranski učinki zelo redki, 
je poudarila Lea Šemrl, saj 
zdravnik točno ve, v katerih 
stanjih akupunkture ne 
sme izvajati. Sicer pa se 
lahko izvaja tudi na otrocih, 
le dovolj potrpežljivi mora-
mo biti. "Pacient običajno 
pride k meni z določenim 
pričakovanjem. Najprej se 
pogovoriva o težavah, nava-

dah in razvadah, alergijah 
in o drugih pomembnih 
podatkih, potem razložim, 
kaj sploh je akupunktura, 
če se pacient za to terapijo 
odloča prvič. Pacient se 
zatem uleže na mizo, čim 
bolj sproščeno. Iglice mu 
zbadam na točno določena 
mesta na telesu. Učinek 
akupunkture se običajno 
pokaže že med izvajanjem 
terapij, včasih šele po pre-
nehanju terapij; smotrno 
pa je napraviti vsaj šest tera-
pij (ponovitev), priporočlji-
vo jih je od 8–10, včasih pri 
alergijah in nekaterih dru-
gih stanjih nadaljujemo 
1-krat tedensko, nato 1-krat 
na 14 dni." Pa je zbadanje 
iglic boleče? "Občutek zba-

danja je podoben piku 
komarja.« 
Z vbadanjem iglic skozi 
kožo se dražijo živčni konči-
či, s tem se modulira zazna-
vanje bolečine; na ta način 
učinkuje akupunktura. 
"Hkrati ima akupunktura 
dokazano učinke tudi lokal-
no na mikro cirkulacijo, 
deluje tudi na predel mož-
ganov, ki uravnavajo čustve-
na stanja, spomin ... in ima 
poleg protibolečinskega tudi 
protivnetni in sprostilni uči-
nek," je še razložila zdravni-
ca, Kranjčanka Lea Šemrl, ki 
ima ambulanto na lokaciji 
Zobozdravstvene ordinacije 
Debelak na Primskovem v 
Kranju. Šemrlova je diplo-
mantka Medicinske fakulte-
te v Ljubljani, je zdravnica 
splošne medicine, z aku-
punkturo pa se je začela 
ukvarjati pred desetimi leti. 
Najprej se je izobraževala v 
Sloveniji, kjer je opravila 
diplomo, zatem se je izpo-
polnjevala na kliniki za aku-
punkturo na Šrilanki. Svoje 
znanje redno dopolnjuje, 
aktivna je v Združenju za 
akupunkturo pri Sloven-
skem zdravniškem društvu. 
Zdi se ji pomembno, da 
pacientom nudijo tudi dru-
ge medicinske možnosti 
zdravljenja kot dopolnilo 
zahodni medicini. 

Le zakaj bi nas bolelo
Lea Šemrl, dr. med, se je z akupunkturo kot protibolečinsko terapijo začela ukvarjati pred desetimi 
leti. Svetuje jo pri različnih bolečinskih stanjih, koristne učinke ima pri alergijah ... 

Lea Šemrl, dr. med, med izvajanjem akupunkture
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Vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb  
v jeseniški bolnišnici Jana Lavtižar in Didier Pittet
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Suzana P. Kovačič

Kdaj ste se odločili, da se bos-
te specializirali v ORL? 
"Ta veja medicine me je pre-
vzela ob koncu študija na 
Medicinski fakulteti v Ljub-
ljani. Všeč mi je bilo, da zaje-
ma skoraj popolno celoto 
dela človekovega telesa in 
tako ponuja mnoge diagnos-
tične ter terapevtske izzive ob 
bolnikovih težavah v predelu 
glave in vratu. Želel sem 
ostati v Ljubljani, pa mi je 
nekaj mesecev pred zaključ-
kom študija umrl oče, ki je v 
slabih treh tednih izgubil boj 
z rakom. Začutil sem željo 
po menjavi okolja, željo po 
begu od bolečih spominov. 
Sprejel sem pripravništvo v 
Splošni bolnišnici (SB) Celje 
in nato specializacijo na 
Oddelku za ORL in MFC v 
Univerzitetnem kliničnem 
centru (UKC) Maribor, tedaj 
še SB Maribor. To je bila lepa 
priložnost za osebno osamo-
svojitev in strokovno izpopol-
nitev na takrat še zelo dob-
rem oddelku z vrhunskimi 
strokovnjaki na področju 
ORL. Kot zdravnik speciali-
zant sem se zavzemal za 
neko celoto pri svojem nap-
redku v širjenju znanja in 
pridobivanju izkušenj, učin-
kovito sem se osredotočal na 
posameznega bolnika. V 
UKC Maribor sem končal 
specializacijo, kasneje imel 
nekaj težav z zaposlitvijo 
zaradi Zakona o uravnoteže-
nju javnih financ, ki je ome-
jeval zaposlovanje v javnih 
službah, in šele po enem letu 
brezposelnosti dobil službo. 
Potem pa ni trajalo dolgo, ko 
sem po dobrih desetih letih 
službovanja v Mariboru spo-
znal, da so se razmere za 
delo po preimenovanju SB v 
UKC Maribor izrazito posla-
bšale. Pri vodilnih so prihaja-
li do izraza egoizem in indi-
vidualizem ter akademsko 
povzpetništvo, nam, mla-
dim, pa so ostajale le vse bolj 
kaotične razmere in nemoč v 
želji po varnem okolji pri 
delu z bolniki, zato sem kot 
mnogi moji kolegi odšel. 
Odločil sem se za nov izziv, 
ta je čisto drugačen, kar zade-
va delovno okolje, saj sem 
prevzel podjetje s koncesijo 
in se osredotočil na ambu-
lantno ORL dejavnost, tako 
sem odgovoren za obstoj 
delovnega okolja in za večjo 
strokovnost pri svojem delu." 

In ste prišli v Kranj ...
"Septembra 2015 sem pre-
vzel podjetje GroMed, d. o. 
o., in tako tudi specialistično 
ambulanto ORL od Igorja 

Grošlja, dr. med., ki se je 
upokojil. Nekaj časa sem 
delal še v starih prostorih v 
stavbi nekdanjega kranjske-
ga zavoda za zdravstveno 
varstvo. Ker nameravam 
voditi ambulanto ORL na 
dolgi rok in se z zdravstveno 
dejavnostjo širiti, sem se 
odločil za večje in delu pri-
mernejše prostore na Blei-
weisovi cesti 16 v Kranju 
(nasproti porodnišnice). Ti 
po temeljiti prenovi predsta-
vljajo prijaznejše delovno 
okolje tako za zaposlene kot 
za bolnike. Delam preko 
koncesije in preko samopla-
čniških pregledov, obravna-
vam pa pediatrično kot splo-
šno populacijo. Za pregled 
preko koncesije mora bolnik 
imeti veljavno in ustrezno 
izpolnjeno napotnico od 
izbranega pediatra ali sploš-
nega zdravnika oz. kakšnega 
drugega specialista. Glede 
na zdravstveni sistem z dol-
gimi čakalnimi dobami ob 
slabi dostopnosti do nekate-
rih specialistov v Sloveniji in 
glede na politiko osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja z 
omejenim plačevanjem pre-
gledov na napotnico na letni 
ravni sem se odločil, da bol-
nikom omogočam tudi 

samoplačniški pregled.   
Vsem bolnikom nudim celo-
stno obravnavo, po pogovoru 
sledi klinični ORL-pregled in 
nato sledi potrebna ambu-
lantna diagnostika ter zapis 
mnenja z ustrezno terapijo. 
Če se izkaže za potrebno, 
bolnike napotim na bolnišni-
čno ORL-obravnavo ali pa k 
specialistu druge stroke, npr. 
nevrologu, pulmologu, gas-
troenterologu."

Ste tudi zdravnik slovenske 
biatlonske reprezentance. 
"Od septembra 2009 sem 
uradni zdravnik slovenske 
biatlonske reprezentance. 
Pri tem redno sodelujem s 
prijateljico in vrhunsko stro-
kovnjakinjo na področju 
prehrane kot športne medi-
cine dr. Nado Rotovnik Koz-
jek. Od septembra 2006 do 
septembra 2010, ko se je 
smrtno ponesrečil na enem 
izmed treningov nad Jeseni-
cami, sem bil zdravnik 
ultrakolesarja Jureta Robiča 
na vseh njegovih večjih 
kolesarskih podvigih."

ORL je medicinska veda, ki 
se ukvarja z boleznimi ušes, 
nosu in grla. Lahko to še pod-
robneje predstavite?

"Ukvarjam se predvsem z 
obolenji in lažjimi poškodba-
mi v predelu glave in vratu, 
ki ne zajemajo globljih stru-
ktur in drugih organov v tem 
področju. Obravnavam vse 
težave z ušesi in okolico ušes, 
težave z nosom in obraznim 
delom glave, težave z žrelom 
in grlom ter težave s spreme-
njenimi strukturami na vra-
tu. Veliko bolezni izvira prav 
iz področja ORL ali pa se v 
ORL-področju kaže kot bol-
nikova težava. To pediatri in 
splošni zdravniki včasih tež-
ko prepoznajo in zdravijo, kar 
je razumljivo glede na she-
mo izobraževanja omenje-
nih profilov zdravnikov, kjer 
je ORL-področje kar malo 
zapostavljeno. Se pa pri mlaj-
ših generacijah in predvsem 
določenih posameznikih pre-
mika na bolje, vse več je doda-
tnih izobraževanj in zanima-
nja mladih kolegov za zdrav-
ljenje bolezni v ORL-podro-
čju. Večji problem pri zdrav-
ljenju težav v ORL je upošte-
vanje dokazano neustreznih 
»babiških nasvetov« in pred-
vsem zanašanje na laične ter 
zavajajoče nasvete na foru-
mih – svetujem previdnost, 
saj mnogi forumi predstavlja-
jo na internet preneseno »gos-
tilniško debato«, ki pogosto ni 
podprta niti z osnovnimi stro-
kovnimi argumenti. Mnogi 
zdravniki smo miselno flek-
sibilni ter ni rečeno, da kak-
šna rož'ca ne pomaga, ampak 
pogosto vprašanje je, ali se ne 
bi neka težava sama uredila in 
bi jo telo samo pozdravilo že s 
tem, da bi se izognili negativ-
nim dejavnikom."

Kaj vam je pomembno v 
odnosu do bolnika, poleg 
strokovnosti seveda?
"Stavim na zaupanje in 
odkritost. Prijaznost je zaže-

len del odnosa, vendar ne 
sme zamegliti strokovnosti, 
ki mora biti ključni dejavnik 
pri obravnavi bolnika."
 
Katere so najpogostejše 
zdravstvene težave otrok in 
odraslih?
"Otroci, teh je v moji ambu-
lanti kar veliko, imajo naj-
pogosteje težave z vnetji 
ušes, povečanjem žrelnice 
in mandljev, težave s slu-
hom in izgovarjavo besed. 
Za odrasle težko izpostavim 
neko obolenje, pogosto pri-
hajajo prepozno zaradi sla-
bšega sluha in šumenja v 
ušesih, predvsem starejši 
bolniki imajo različne teža-
ve z motnjami ravnotežja, v 
zimskem in spomladan-
skem času je veliko težav z 
nosom in obnosnimi votli-
nami (vzrok: prehladi, aler-
gije …), čez celo leto priha-
jajo bolniki zaradi draženja 
v žrelu ali hripavosti (vzrok: 
zatekanje želodčne kisline 
in kajenje …). Zagotovo pa 
se bolniki najbolj bojijo 
rakastih obolenj in zato 
niso redki bolj preventivni 
pregledi zaradi izključitve 
nevarnega obolenja. V pod-

ročju glave in vratu so lahko 
tudi nenevarni tumorji pre-
cej neprijetni, ker je v tem 
delu telesa zelo malo pros-
tora ter so pogosto za neko 
funkcijo pomembne struk-
ture blizu skupaj, tako je 
težko nekaj globljega operi-
rati brez pogosto motečih 
ne samo estetskih, ampak 
tudi funkcijskih posledic." 

V Gorenjskem glasu in v 
Kranjčanki boste letos več-
krat sodelovali z zdravs-
tvenimi temami predvsem 
zato, da bodo ljudje bolj oza-
veščeni na področju ORL. 
"Z večjo ozaveščenostjo se 
bodo ljudje lažje izogibali 
škodljivim dejavnikom za 
bolezni in poškodbe, hitreje 
prepoznali simptome za 
določene bolezni ter lažje 
presodili, ali se lahko zdravi-
jo doma ali morajo k zdrav-
niku in kako hitro. Morda si 
bodo tako prihranili več časa, 
ki so ga zgubljali z nepotre-
bnimi odhodi k zdravniku; 
namesto tega bodo lahko 
počivali in hitreje okrevali ter 
se izognili kakšnemu preh-
ladu, ki bi jih drugače čakal v 
čakalnici." 

Bolnike obravnavam celostno
Matej Svetec, dr. med., je specialist otorinolaringologije in v ambulanti GroMed, d. o. o., v Kranju obravnava tako pediatrične kot odrasle bolnike. 
Strokovnost je na prvem mestu, poudari, v odnosu z bolnikom pa stavi na zaupanje in odkritost. Več v pogovoru z njim.

Matej Svetec je po rodu iz Murske Sobote, kasneje se je družina preselila v Ljubljano, kjer 
je diplomiral na Medicinski fakulteti. Delal je v UKC Maribor, potem pa septembra 2015 
prevzel podjetje GroMed, d. o. o., s koncesijo od dr. Igorja Grošlja. / Foto: Primož Pičulin

 

GROMED d.o.o.

OTORINOLARINGOLOŠKA  
(ušesa, nos in grlo) in gostujoče specialistične 
ambulante, Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj

MATEJ SVETEC, dr.med., specialist ORL  
in gostujoči specialisti

a) ORDINACIJSKI ČAS (datum veljavnosti od  1. 1. 2017): 

Malica: ponedeljek 15:00 – 15:30, ostale delovne dni v tednu  
9:00 – 9:30 (termin za malico se lahko spremeni ob nepredvidljivih 
dogodkih – nujne napotitve,…) 

NAROČANJE PACIENTOV (v kolikor pri sebi nimate veljavne  
napotnice vas bomo obravnavali kot samoplačnika): osebno 
ali po telefonu na tel. št. 059/054-999 (JOLANDA JELOVČAN, 
dipl. m. s.) - PONEDELJEK – od 13:00 do 15:00, TOREK, SREDA, 
ČETRTEK – od 06:30 do 08:30, PETEK – NAROČANJA NI!

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Matej 
Svetec, dr.med., spec. ORL. Čakalna doba za prvi pregled 
z napotnico v naši ORL ambulanti je po triaži 20-180 dni.  
V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah 
(U.l. RS, št. 63/2010): NUJNO (1) - do 24 ur, HITRO (2) - do 3 mesece, 
REDNO (3) - do 6 mesecev. Dostop do IVZ: www.ivz-si

b) Ordinacijski čas za samoplačniške storitve: LE PO  
PREDHODNEM DOGOVORU osebno ali na telefonski št. 
040/770-209 (pošljite sporočilo z željami in poklicali vas 
bomo v najkrajšem možnem času)

c) Kontakt za cehovske kolege in poslovne partnerje:  
po telefonu (040/770-209) ali preko E-pošte  
(gromed.doo@gmail.com)

GROMED d.o.o., Spodnjevaška pot 30a, 2000 Maribor 

Dan v tednu Ordinacijski čas (DOP.) Ordinacijski čas (POP.) 

PONEDELJEK 13:00 – 21:30 

TOREK 06:30 – 13:30 

 SREDA  06:30 – 13:30 16:00 – 20:30  
(le vsako tretjo sredo v mesecu)

ČETRTEK  06:30 – 13:30 

PETEK  06:30 – 11:30 
(funkcionalna Dg in KO pregledi)

Gorenjska se uvršča med 
slovenske regije, ki so slabše 
pokrite s specialisti in 
specializanti ORL. Preračunano 
na 100 tisoč prebivalcev jih je 
2,45, medtem ko imajo 
ORL-področje najbolje urejeno 
na Goriškem, kjer jih je 6,78 na 
100 tisoč prebivalcev. 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Dva pomemb-
na umetnika, loška roja-
ka, nam letos spomin sveži-
ta v dveh obletnicah. Mine-
va trideset let od smrti aka-
demskega kiparja Toneta Lo-
gonderja (1932–1987), avtor-
ja številnih javnih plastik, in 
sto petdeset let od rojstva slo-
venskega impresionista Iva-
na Groharja (1867–1911), či-
gar spomenik v Sorici je iz-
delal prav Logonder. »V eni 
razstavi smo v Loškem mu-
zeju povzeli obe obletnici in 
se pri tem osredotočili prav 
na spomenik v Sorici, saj gre 
za Logonderjevo največje in 
daleč najbolj prepoznavno in 
hkrati reprezentativno delo,« 
o vzgibih za razstavo, posve-
čeno kiparju, razmišlja avto-
rica umetnostna zgodovinar-
ka Jana Fojkar, ki je pri sno-
vanju postavitve uporabila 
številne fotografije, arhivsko 
gradivo, osnutek kipa in ne-
katera pričevanja, s katerimi 
osvetljuje ozadje ter proces 
postavitve spomenika Ivanu 
Groharju v Sorici. 

Fojkarjeva se je v prvi vrsti 
povezala s kiparjevo druži-
no, ženo, sinom in hčerjo, ki 
hrani njegovo zapuščino. Za 
razstavo so odstopili obse-
žen arhiv fotografij, ki nam 
dajejo prvi vpogled, kako je 
potekalo delo v ateljeju, ki ga 
je kipar imel v Stari Loki – od 
prvih osnutkov, do priprav 
za odlitek v bronu. Fotogra-
fije so na ogled v prvem pro-
storu, iz njih pa je razvidno, 
da je Logonder osnutek kipa 
v mavcu v manjši velikosti 
pripravil že mnogo pred na-
ročilom zanj. Menda se je z 
Groharjem ukvarjal skoraj 
15 let, odkar je leta 1967 iz-
delal doprsni kip, ki stoji v 
Groharjevem naselju.

»Nadaljevala sem v Sorici, 
kjer so v Kulturnem društvu 

Ivan Grohar prijazno odsto-
pili arhiv, ki ga hranijo v po-
vezavi s projektom posta-
vitve spomenika slikarju. 
Ohranjeni so dokumenti vse 
od pobude, ustanovne seje 
odbora za postavitev spome-
nika do podatkov o zbiranju 
sredstev, poteka pripravljal-
nih del in svečanega odkri-
tja spomenika 8. novembra 
1981,« nas po razstavi pope-
lje Fojkarjeva, ki je najbolj 
zanimive dokumente smi-
selno zbrala v časovnico, ki 
jo zaključujeta dva arhitek-
turna načrta za podnožje in 
okolico kipa.

Zgovorne so fotografi-
je o postavljanju kipa 7. no-
vembra 1981, torej dan pred 
odprtjem, ko je bilo v Sorici 
pravo snežno neurje, in tiste z 
naslednjega dne, ko se je vre-
me povsem spremenilo in so 
bili med govorniki in obisko-
valci tudi pomembni ljudje iz 
takratnega republiškega kul-
turnega in političnega življe-
nja. Pozorni pregled razsta-
vljenega nam razkriva tudi 
nekatere zagate in težave, ki 
so jih glavni akterji imeli s 

postavitvijo kipa, od tega, kak-
šen naj bi bil kip, do zbiranja 
denarja zanj. Še zlasti doma-
čini iz Sorice in Selške doli-
ne so, tako posamezniki kot 
obrtniki, prispevali denar za 
spomenik. Predstavljeni so 
tudi na razstavi. 

Na odkritju kipa je recitiral 
Polde Bibič, prisoten je bil 
Josip Vidmar, prišla je Pep-
ca Kardelj, govoril je takra-
tni škofjeloški župan Viktor 
Žakelj, umetnostni zgodovi-
nar Nace Šumi, Marjan Pe-
ternelj, predsednik domače-
ga Prosvetnega društva Ivan 
Grohar, dogodek pa je po-
vezoval Rado Jan. Zgodilo 
pa se je, da avtor kipa Tone 
Logonder tako rekoč ni bil 
omenjen, kaj šele, da bi do-
bil besedo. Tega vse do pre-
zgodnje smrti leta 1987 v 
prometni nesreči na avstrij-
skem Koroškem ni pozabil. 

Na razstavi so na ogled 
tudi trije filmi z intervjuji 
ljudi, ki so ga dobro pozna-
li. O njem govorijo akadem-
ski kipar Metod Frlic, njegov 
učenec in pomočnik v atelje-
ju, Logonderjeva sestrična 

Jelka Pavlovec, s katero je 
veliko hodil v gore, in takra-
tni predsednik Prosvetnega 
društva Ivan Grohar iz So-
rice Marjan Peternelj. »Naj-
večji izziv pri pripravi razsta-
ve je bil, kako veliko količino 
zbranega gradiva vzpostavi-
ti v zgodbo in zaokrožiti pod 
kiparjevo delo na spome-
niku in hkrati osvetliti tudi 
ozadje projekta. V tehnič-
nem smislu je bila zahteven 
zalogaj tudi selitev osnutka 
Groharjevega kipa v mavcu 
v velikosti človeka, ki ga hra-
nijo v Groharjevi hiši v Sori-
ci, pri čemer sem sodelovala 
s kiparjem in restavratorjem 
Tomažem Furlanom,« do-
daja Jana Fojkar, ki je skupaj 
s slikarjem Mitom Gegičem, 
ki je poskrbel za celostno po-
dobo razstave, na ogled po-
nudila zanimiv spomin na 
kiparja Toneta Logonder-
ja in njegovo najpomemb-
nejše delo, spomenika Iva-
nu Groharju v Sorici. Raz-
stava bo na ogled do konca 
maja, po praznikih 6. maja 
pa pripravljajo tudi vodenje 
po razstavi.

Logonder in njegov Grohar
V sredo so v Galeriji Ivana Groharja odprli dokumentarno spominsko razstavo Spomenik umetnosti in 
lepoti. Spomenik slikarju Ivanu Groharju v Sorici je najpomembnejše delo kiparja Toneta Logonderja.

Avtorica razstave Jana Fojkar ob osnutku kipa Ivana Groharja v mavcu. Že od vsega začetka 
je bila Logonderjeva ideja dvignjene roke, ki senči obraz. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – V sredo zvečer so 
v Moderni galeriji v Ljublja-
ni podelili letošnje nagrade 
in priznanja Riharda Jakopi-
ča za leto 2017, ki jih za ži-
vljenjsko delo oziroma ume-
tniške dosežke namenjajo 
Akademija za likovno umet-
nost in oblikovanje, Zveza 
društev slovenskih likovnih 
umetnikov, Moderna gale-
rija in Slovensko društvo li-
kovnih kritikov. Nagrada Ri-
harda Jakopiča velja za naj-
višja nagrada za likovno in 
vizualno umetnost pri nas, 
letos pa jo je prejel akadem-
ski slikar in izredni profe-
sor na ljubljanski akademiji 
Marjan Gumilar, ki je glav-
ni del svojega opusa posve-
til slikarstvu in njegovim di-
lemam. Petič doslej so pode-
lili tudi enakovredni nagradi 
umetnikoma za prav poseb-
ne projekte ter dosežke na 

področju likovne umetno-
sti. Dobita jih akademski ki-
par Tomaž Furlan in multi-
disciplinarna umetnica Ta-
nja Lažetič.

Tomaž Furlan je v zadnjih 
treh letih po Tini Dobrajc, 
Mitu Gegiču in Saneli Jahić 
že četrti likovni umetnik iz 
Škofje Loke, ki je prejel Jako-
pičevo priznanje. V središ-
ču njegovega zanimanja je 
video ali videoperformans, 
kar pa ne izključuje drugih 
umetniških tehnik, ki lahko 
prenašajo želeno sporočilo. 
Je intermedijski umetnik, za 
katerega so najbolj izrazite 
značilnosti absurdnost, hu-
mor in vzvišena banalnost. 
V zadnjih letih se je s svojim 
desetletje trajajočim projek-
tom Ware predstavil na šte-
vilnih samostojnih in sku-
pinskih razstavah, zanj pa je 
leta 2012 prejel tudi nagra-
do Skupine OHO za mlade 
umetnike.

Jakopičevo priznanje 
Tomažu Furlanu
Že tretje leto zapored priznanje Riharda Jakopiča 
umetniku iz Škofje Loke.

Dobitnik priznanja Riharda Jakopiča 2017 Tomaž Furlan 
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Igor Kavčič

Kranj – Kranjski likovniki v 
zadnjem času svoje sodelo-
vanje s stanovskimi kolegi 
iz drugih delov Slovenije vse 
pogosteje krepijo z izmenja-
vami razstav del svojih čla-
nov. Tako so prejšnji me-
sec razstavi izmenjali z Lju-
bljančani, tokrat pa v Kra-
nju gostuje 12 akademskih 
kiparjev in slikarjev, članov 
Društva likovnih umetnikov 

Maribor. Večinoma gre za 
avtorje, katerih opus lahko 
opredelimo kot izrazito ko-
lorističen, na prehodu med 
abstraktno asociativnimi 
in figuralno stiliziranimi, 
močno individualiziranimi 
likovnimi izrazi z najrazlič-
nejšimi tematikami in mo-
tiviko. Razstavo na ta način 
lepo odraža skupinski na-
slov DLUM v barvi.

Razstavljavce je v krat-
kih nagovorih vsakega z 

njegovimi posebnostmi 
predstavil likovni kritik Ma-
rio Berdič. V Mali galeri-
ji so na ogled dela Ludvi-
ka Pandurja, Anke Krašna, 
Gregorja Pratnekerja, Luč-
ke Falk in Marjana Dreva, v 
Galeriji Bala pa razstavljajo 
Marijan Mirt, Zoran Ogrinc, 
Vojko Pogačar, Oto Vogrin, 
Irena Gajser, Milenka Ho-
uška Pavlin in Samo Pajek. 
Razstav bo na ogled do 6. 
maja.

V gosteh mariborski likovniki
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj in v Galeriji Bala razstavljajo člani 
Društva likovnih umetnikov Maribor.

Del mariborskih likovnikov, ki se je udeležil odprtja razstave v Kranju, v druženju s 
kranjskimi likovniki. / Foto: Igor Kavčič



11Gorenjski glas
petek, 14. aprila 2017

vilma.stanovnik@g-glas.si

Z GORENJSKIM GLASOM DO CENEJŠE 
VSTOPNICE ZA OGLED TEKME!
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Izrežite ta kupon in si zagotovite vstopnico za ogled nogomet
ne tekme med domačim Triglavom in Zarico Kranj, ki bo v 
nsoboto, 15. aprila 2017, ob 16.30 na stadionu v Kranju.

NAMESTO REDNE CENE VSTOPNICE, KI JE 5 EVROV,  
BOSTE ZA VSTOPNICO S TEM KUPONOM  
ODŠTELI LE 3 EVRE.
Podprimo naše športnike in navijajmo skupaj!

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

www.nktriglav.si

Vilma Stanovnik

Ljubljana, Jesenice – Prepri-
čani v tretjo finalno zmago, 
saj so v prvih dveh finalnih 
tekmah slavili z visoko pred-
nostjo, so se hokejisti eki-
pe SIJ Acroni Jesenice mi-
nulo sredo odpravili proti 
Hali Tivoli. Da nič ne more 
iti narobe in da bo naslov pr-
vakov znova jeseniški, so 
bili prepričani tudi navija-
či v rdečem, ki so napolni-
li tribuno in že pred začet-
kom tekme glasno spodbu-
jali igralce.

Slab začetek, dober 
konec

Vse pa le ni šlo po načrtih, saj 
so večni rivali v zelenem skle-
nili, da kljub težavam v klubu 
in zamujanjem izplačil doka-
žejo, da si serijo tekem želijo 
podaljšati. Tako so bili na za-
četku gostitelji boljši nasprot-
niki, to pa so kronali z golom 
Aleša Mušiča in vodstvom 1 : 
0 že v prvem delu tekme. Na 2 
: 0 so Ljubljančani povišali po 
zadetku Aljaža Uduča, kar pa 
Jeseničanov ni zmedlo. Stopi-
li so na plin in Miha Logar je 
razliko zmanjšal na 1 : 2. Proti 
koncu drugega dela se je igra 
razživela, neodločnost sodni-
kov ob prekrških pa je razje-
zila jeseniške navijače, ki so 
na led zmetali različne pred-
mete in prižgali nekaj raket. 
Tako je bila tekma prekinje-
na in se je nadaljevala po či-
ščenju ledene ploskve. Jeseni-
čani so prek Aleksandra Ma-
govca izenačili, nato pa z go-
lom Tadeja Čimžarja poved-
li s 3 : 2. Kljub vodstvu se do-
mačini niso vdali in vratar-
ja Žana Usa je znova prema-
gal Aljaž Uduč. Jeseničanom 
do konca tekme ni več uspe-
lo zatresti gola in sledil je po-
daljšek, v katerem je za zma-
go 4 : 3 z zlatim golom poskr-
bel Miha Logar.

Slavje Gorenjcev, ki so 
po enoletnem premoru na-
slov državnih prvakov vrni-
li v Podmežaklo, se je za-
čelo. Še pred odhodom na 
sprejem na Jesenice je pred-
sednik Hokejske zveze Slo-
venije Matjaž Rakovec izro-
čil zmagovalni pokal kape-
tanu Mihi Brusu, hokejisti, 
trenerji in vodilni v klubu pa 
so se poleg čestitk razveseli-
li tudi zlatih kolajn. 

»Od začetka finalnih ob-
računov smo verjeli, da lah-
ko premagamo Olimpijo in 

da bomo osvojili naslov pr-
vakov. Že na prvih dveh tek-
mah smo bili zelo suvereni, 
danes pa nam na začetku igra 
ni stekla. Nato smo bili bolj-
ši in zmagali. Sedaj se zaslu-
ženo veselimo,« je povedal 
Luka Kalan, prav tako so bili 
navdušeni tudi ostali igralci. 
»Že pred finalnimi tekmami 
smo vedeli, da smo kvalite-
tnejša ekipa od Olimpije. Če 
temu dodamo še gorenjsko 
trmo in veliko željo po naslo-
vu prvakov, potem je logično, 
da nam je uspelo trikrat zma-
gati in se nismo vdali niti da-
nes, ko smo na začetku igrali 
slabo,« je bil navdušen Sašo 
Rajsar, ki se je veselil skupaj z 
navijači in vodilnimi v klubu. 

Veseli in zaskrbljeni

»Zame sta današnja zma-
ga in naslov prvakov poplači-
lo za delo in trud, ki smo ga 
vložili v to sezono. V tem tre-
nutku težko rečem, kakšni 
bodo naši načrti za naprej, 
lahko pa povem, da smo v 
zadnjih treh sezonah na Je-
senicah tako rekoč iz nič pos-
tavili trdne temelje in sedaj 
imamo klub, ki smo ga v tej 
sezoni pripeljali do profesi-
onalnega pogona. Pri tem 

je malce grenkega priokusa 
zaradi AHL, kjer verjamem, 
da smo bili sposobni zma-
gati. Kljub temu v Sloveniji 
še vedno veliko pomeni na-
slov prvakov in nanj smo po-
nosni. Je pa dejstvo, da se slo-
venskemu hokeju v teh raz-
merah ne obetajo najboljši 
časi. Denarja enostavno ni, 
brez tega pa pač ne gre. Če 
sponzorji ne bodo prepozna-
li našega truda, si svetle pri-
hodnosti ne moremo obeta-
ti. Tudi zato moram čestitati 
ekipi Olimpije, ki ji je kljub 
znanim težkim razmeram 
v klubu uspelo pripeljati se-
zono do konca,« je povedal 
predsednik HDD SIJ Acroni 
Jesenice Anže Pogačar.

»Pred finalno serijo smo 
težko verjeli v tako hiter raz-
plet, saj je Olimpija med se-
zono vendarle igrala v višjem 
nivoju tekmovanja. Izkazalo 
pa se je, da kar nekaj časa niso 
imeli tekem, mi pa smo bili 
v igralnem ritmu in to je bil 
naš plus. Prav tako se je izka-
zalo, da je tretja tekma vedno 
najtežja in danes je bila Olim-
pija v prvem delu tekme bolj-
ša. Po prvem zadetku smo 
dobili polet, pritisnili na bra-
nilce in izkoristili priložnos-
ti. Mislim, da je ekipa preko 

sezone dobro napredovala, 
dobro smo igrali v Alpski ligi 
in tudi publika se je vrnila v 
Podmežaklo. Tega smo vsi 
zelo veseli in lepšega zaključ-
ka sezone si ne bi mogli že-
leti,« je povedal Nik Zupan-
čič, ki je že začel z delom v re-
prezentanci, ki jo v maju čaka 
nastop na svetovnem prven-
stvu v Franciji. Risi so prvo 
pripravljalno tekmo z ekipo 
Madžarske odirali v torek v 
Celju in zmagali z 2 : 1, nova 
preizkušnja pa jih jutri čaka 
v Tivoliju, ko bodo ob 19. uri 
prekrižali palice z izbrano 
vrsto Kazahstana. 

Reprezentanca brez 
Anžeta Kopitarja

Žal bo reprezentanca na 
svetovno prvenstvo elitne 
divizije odpotovala brez An-
žeta Kopitarja. Novo vodstvo 
Los Angeles Kings na čelu 
s športnim direktorjem Ro-
bom Blakeom namreč An-
žetu Kopitarju ni prižgalo 
zelene luči za nastop. »Letos 
se žal ne bom udeležil sve-
tovnega prvenstva v Parizu. 
Sezona je bila res dolga, še 
vedno sem utrujen in sani-
rati je treba tudi nekaj manj-
ših poškodb,« je ob tej odlo-
čitvi dejal Anže Kopitar.

»Anže je v reprezentanci 
vedno dobrodošel, in če bi 
ga klub pustil in bi imel že-
ljo igrati za ekipo, bi tudi ig-
ral. Tako pa je pač odločitev, 
kakršna je in jo je treba spo-
štovati. Anžetu želim, da se 
čim prej spočije, vrne v Slo-
venijo in gotovo se bova tudi 
kaj pogovorila,« je povedal 
selektor Nik Zupančič.

Naslov hokejskih prvakov 
znova na Gorenjskem
Jeseniški hokejisti so se že po tretji finalni tekmi, ki so jo proti Olimpiji v Tivoliju v sredo dobili po 
podaljšku, veselili naslova najboljših v državi ter po enoletnem premoru dragoceno lovoriko znova 
prinesli v Podmežaklo.

Hokejisti ekipe Acroni Jesenice so se skupaj z navijači in vodstvom kluba v sredo zvečer v 
Tivoliju veselili enajstega naslova slovenskih državnih prvakov. / Foto: Luka Rener

Športna dvorana na Bledu te dni gosti svetovno 
prvenstvo v hokeju na ledu za mladince v kategoriji do 
18 let. Prvenstvo skupine A se je končalo včeraj, jutri 
pa z nastopi začenja skupina B, v kateri igrajo tudi naši 
hokejski upi. Naši se bodo na prvi tekmi predstavili 
jutri ob 16.30, ko se bodo pomerili z reprezentanco 
Japonske. V nedeljo bodo igrali z Avstrijo, v torek s 
Poljsko, v sredo z Italijo in v petek še z Ukrajino.

Jože Marinček

Kranj – Med tednom so no-
gometaši odigrali povratne 
tekme polfinala pokala Slo-
venije. Domžale so na gosto-
vanju v Novem mestu z ena-
kim rezultatom (2 : 0) kot 
pred tednom dni premagale 
Krko in se uvrstili v finale. V 
drugi tekmi polfinala sta se v 
Mariboru pomerila Maribor 
in Olimpija. Srečanje se je 
končalo neodločeno 1 : 1 in v 
finale so se uvrstili nogome-
taši Olimpije, ki so prvo tek-
mo dobili z 2 : 1. Finale bo v 
Kopru 31. maja. 

V 1. SNL Telekom bodo 
nogometaši jutri odigra-
li dve tekmi, na velikonoč-
ni ponedeljek pa še tri. No-
gometaši Domžal bodo igra-
li v ponedeljek, ko bodo ob 
18. uri ob Kamniški Bistri-
ci gostili ekipo Krškega. Ob 
20.15 uri bodo nogometaši 
Kalcerja Radomlje gostova-
li pri Olimpiji.

V 2. SNL bodo jutri odigra-
li tekme 21. kroga. Na igrišču 
v Športnem centru Kranj se 
bodo pomerili nogometa-
ši Triglava in Zarice Kranj. 
Nogometaši Triglava so na 
vodilnem prvem mestu in 
imajo pred zasledovalci pet 
točk naskoka. Drugače pa je 
za nogometaši Zarice Kranj, 

ki so s 16. točkami na pred-
zadnjem, devetem mestu. 
Triglav si po porazu v Verže-
ju ne sme privoščiti še ene-
ga poraza, žal pa to ne gre 
na roke nogometašem Zari-
ce Kranj, ki si bodo pač sami 
morali zagotoviti obstanek 
v ligi. Na Dobu bodo nogo-
metaši Rolteka Dob gostili 
Brda. Kaj drugega kot glad-
ka zmaga domačinov bi bilo 
pravo presenečenje. 

Šest tekem 19. kroga bodo 
v soboto odigrali nogometa-
ši v 3. SNL center. Zanimiv 
obračun bo na nogometnem 
igrišču v Stražišču, kjer bodo 
nogometaši Save Kranj gos-
tili Tinex Šenčur. Nogome-
taši Velesovega bodo gosti-
li ekipo Komende. Nogome-
taši ekip Šobec Lesce in Bled 
Hirter bodo gostovali. Prvi pri 
nogometaših Brinja Grosu-
plje, drugi pa pri ekipi Ivanč-
ne Gorice.

V Gorenjski nogometni 
ligi, ki je razdeljena v dva 
dela, pa bodo jutri tekme 
14. kroga. Vse se bodo zače-
le ob 16.30, pomerili pa se 
bodo: Naklo – Bohinj, Viso-
ko – Žiri, JuRentA Bitnje – 
SIJ Acroni Jesenice, Britof – 
Jecom Sport DLN, Kondor 
Godešič – Preddvor, Škofja 
Loka – Polet in Zarica Kranj 
B – Niko Železniki. 

Jutri mestni obračun
Nogometaše čakajo delovni prazniki, mestni 
obračun v drugi SNL pa bo jutri v Kranju, ko se 
bosta pomerili ekipi Triglava in Zarice Kranj.

Trata – Končuje se državno prvenstvo v floorballu. Kdo bo 
letošnji članski državni prvak, bo znano jutri, v soboto, ko bo 
v športni dvorani na Trati ob 19. uri odločilna tekma med eki-
pama Insporta Škofja Loka in Polansko bando. Na prvi tekmi 
so z 8 : 5 zmagali Ločani, na drugi so bili z 8 : 7 boljši Poljanci. 

Odločitev o prvakih v floorballu

Begunje – S četrtfinalnimi tekmami se nadaljuje tekmova-
nje v prvi slovenski malonogometni ligi na travi. Tekme so 
se začele včeraj, ko sta igrali ekipi Bubka bar Gofar Brežice 
in Černelavci ter Videm Gostilna pri Antonu in Ribno. Ekipo 
Begne prvi obračun čaka jutri ob 15. uri, ko se bo na domačem 
malonogometnem igrišču v Begunjah pomerila z ekipo Kapela 
Ekosen. Smola gostuje pri ekipi Transpak Ključarovci.

Četrtfinale malonogometne lige na travi
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne februarja letos za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 27,72 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
41 centov ali za 1,50 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,23 odstotka maščobe in 
3,38 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 30,71 evra in je 
bila za 3 cente ali za 0,1 od-
stotka višja kot januarja. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin plačali 
povprečno 25,40 evra za sto 
kilogramov, cena, izračuna-
na glede na vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 28,55 evra.

Odkupne cene mleka

Sveti Duh – Društvo Sorško polje bo v sredo, 19. aprila, ob 18. 
uri pripravilo v kulturnem domu pri Svetem Duhu predava-
nje z naslovom Užitne in zdravilne rastline v zdravi prehrani. 
Predaval bo Stipe Hečimović, ki že sedemindvajset let živi 
v Sloveniji, prej pa je petnajst let delal kot raziskovalec na 
biološkem inštitutu v Dubrovniku.

Užitne in zdravilne rastline v zdravi prehrani

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

 Cena mlekarn Cena odkupovalcev 
Mesec *stan-

dardna
*dejanska *standar-

dna
*dejanska

December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
Januar 2017 27,31 30,68 24,85 28,58
Februar 2017 27,72 30,71 25,40 28,55

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Minoritskem sa-
mostanu na Ptuju bo od 19. 
do 21. maja državna razsta-
va Dobrote slovenskih kme-
tij, na kateri bodo predstavi-
li na ocenjevanjih nagraje-
ne izdelke. Ocenjevalne ko-
misije so že ocenile izdelke 
v osmih prehranskih skupi-
nah, med drugim tudi vrtni-
ne in druge konzervirane 
pridelke, suho sadje, sokove 
in kis. Gorenjske kmetije so 
tudi letos dosegle na ocenje-
vanju dobre rezultate. 

Na ocenjevanju sokov je 
najvišjo možno oceno, dvaj-
set točk, in s tem zlato pri-
znanje prejelo osem izdel-
kov, med njimi tudi trije so-
kovi, ki so jih na ocenjevanje 
dale gorenjske kmetije. Pe-
ter Burger iz Komende je do-
bil »dvajsetico« za zelnico, 
kmetija Princ s Hudega pri 
Tržiču za sok korenja in ja-
bolka, Aleš Jerala iz Pobrezij 
pa za jabolčno-bezgov sok. 
Kmetija Princ je poleg tega 
dobila še zlata priznanja za 
sok drnulje in jabolka, sok 
rdeče pese in jabolka, sok 
maline in jabolka, sok višnje 
in jabolka ter za sok bezgo-
vih jagod in jabolka, srebrna 

priznanja za sok aronije in 
jabolka, sok bezgovih cvetov 
in jabolka, sok češnje in ja-
bolka, sok črnega ribeza in 
jabolka, bistri jabolčni sok 
in za sok borovnice in jabol-
ka ter bronasta priznanja za 
sok marelice in jabolka, go-
sti jabolčni sok ter sok hru-
ške in jabolka, Peter Burger 
še srebrno priznanje za sve-
ži korenčkov in jabolčni sok, 
Aleš Jerala pa še srebrno pri-
znanje za jabolčni sok. Kme-
tija Pr' Turk iz Rovt pri Pod-
nartu je dobila zlato prizna-
nje za jabolčni sok, Matej 
Megušar iz Stare Loke zlato 

za motni jabolčni sok, Janez 
Markuta iz Čadovelj pa sre-
brno za jabolčni sok. 

Na ocenjevanju konzervi-
ranih vrtnin in drugih kon-
zerviranih pridelkov je kme-
tija Pr' Blažku (Miha Golob) z 
Brezij nad Kamnikom preje-
la zlati priznanji za pasterizi-
rane filete paprike in za paste-
rizirano rezano rdečo peso 
ter srebrni priznanji za riba-
no kislo zelje in pasterizirane 
delikatesne kumarice, Jože 
Šink s Suhe pri Predosljah 
zlato priznanje za kislo repo, 
Peter Burger iz Komende zla-
to za kislo zelje ter srebrni za 

kislo repo in za rdečo peso, 
Dragica Štirn s Suhe pri Pre-
dosljah zlato za zelenjavni na-
maz Bučko in kmetija Pstota 
(Marko Kuhar) iz Zgornjih 
Dupelj zlato priznanje za pa-
priko in bronasto za kumari-
ce. Kmetija Pr' Bergant (An-
ton Verlič) iz Smlednika bo 
dobila zlato priznanje za ki-
sle kumarice in bronasto za 
kisle narezane kumarice, 
Jože Bobnar iz Vogelj zlato 
za kislo repo in srebrno za ki-
slo zelje, Klemen Jarc iz Vo-
klega srebrno za kislo repo in 
bronasto za kislo zelje, Milan 
in Marinela Rojnič iz Domžal 
pa srebrno priznanje za vlo-
žene divje šparglje.

Dve gorenjski kmetiji sta 
dali na ocenjevanje tudi suho 
sadje. Janko Jeglič, po doma-
če Matijovc iz Podbrezij, je 
dobil zlato priznanje za Ma-
tijovčev jabolčni čips, Janez 
Markuta iz Čadovelj pa srebr-
no priznanje za jabolčni čips 
in bronasto za suhe jabolčne 
krhlje. Na ocenjevanju kisa 
je komisija z zlatim prizna-
njem nagradila jabolčni kis 
z Matijovčeve kmetije, in z 
bronastim priznanjem vin-
ski kis, ki ga je na ocenjeva-
nje dal Miha Golob z Brezij 
nad Kamnikom. 

Dvajsetice za tri sokove
Na ocenjevanju za državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju so trije sokovi z gorenjskih 
kmetij dobili najvišjo možno oceno – dvajset točk.

V okviru priprav na razstavo Dobrote slovenskih kmetij so 
ocenili že tudi suho sadje.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kosci se že pripravlja-
jo na novo tekmovalno sezo-
no, v kateri bo najpomemb-
nejše tekmovanje evropsko 
prvenstvo od 18. do 20. av-
gusta v Švici. Na prvenstvu 
bodo poleg gostiteljev sode-
lovale še ekipe Slovenije, Av-
strije, Nemčije, Južne Tirol-
ske in Baskije. Slovensko eki-
po za prvenstvo bodo določili 
po treh tekmah državnega pr-
venstva: prva bo že 30. aprila 
z začetkom ob 14. uri na Jami 
pri Kranju, druga 27. maja na 
Reki v občini Cerkno in tretja 
25. junija v Podpeči v občini 

Brezovica. Za državno prven-
stvo bo štela tudi tekma 30. 
julija v Moravčah, vendar pa 
rezultati na tej tekmi ne bodo 
več vplivali na izbor ekipe za 
evropsko prvenstvo, za kate-
ro je treba prijaviti tekmoval-
ce najkasneje en mesec pred 
začetkom prvenstva. Sedme-
ga maja bo tekmovanje tudi 
v Veliki Polani v Prekmurju, 
kjer pa parcel za košnjo zara-
di premajhnega travnika ni 
možno pripraviti po evrop-
skih normativih. 

Na tekmovanjih za držav-
no prvenstvo bo pet kate-
gorij. Mladinke in mladin-
ci bodo morali pokositi 16 

kvadratnih metrov veliko par-
celo, ženske, moški do 60 let 
(kategorija A) in starejši (se-

niorji) 35 kvadratnih metrov, 
moški kraljeve discipline, pri 
kateri ni omejitve glede sta-
rosti in velikosti kose, pa 100 
kvadratnih metrov. Sodniki 

bodo merili čas košnje in oce-
njevali čistost pokošene par-
cele. Na evropsko prvenstvo 
se bo uvrstilo pet žensk in de-
set moških iz kraljeve katego-
rije.

Na vseh tekmah za držav-
no prvenstvo bodo pripravili 
tudi Pokaži kaj znaš, v tej ka-
tegoriji se bodo (brez plačila 
štartnine) pomerili tekmo-
valci, ki ne želijo kositi večjih 
parcel, a bi radi pokazali, da 
znajo kositi z ročno koso. Po-
kositi bodo morali štiri kva-
dratne metre veliko parcelo, 
tudi njim bodo sodniki me-
rili čas in ocenili čistost koš-
nje.

Kosci bodo začeli sezono na Jami
Na Jami bo v nedeljo, 30. aprila, prva tekma v ročni košnji za državno prvenstvo, hkrati pa bo to tudi 
prva od treh tekem za izbor koscev in kosic, ki bodo nastopili na evropskem prvenstvu v Švici.

Prijave za tekmovanje 
na Jami sprejema Matej 
Pibernik na telefonski 
številki 051 429 114, na 
dan tekmovanje pa jih 
bodo sprejemali od 13. 
ure dalje.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Zavodu za gozdo-
ve Slovenije ocenjujejo, da 
se bodo problemi, ki jih v 
gozdovih povzroča preko-
merna razmnožitev luba-
darja, nadaljevali tudi letos, 

pri tem pa bodo na obseg 
poškodb vplivale tempera-
ture, morebitne nove narav-
ne ujme ter uspešnost ob-
vladovanja lubadarja z izva-
janjem zatiralnih ukrepov. 
Iz podatkov o evidenci pot-
rebnega poseka lubadark 

napovedujejo pri razmno-
ževanju lubadarja naraš-
čajoči trend na blejskem 
gozdnogospodarskem ob-
močju, na preostalih ob-
močjih pa enak ali manjši 
obseg, vendar le pod pogo-
jem, če ne bo obsežnejših 

vetrolomov ali vročega in 
sušnega poletja.Škoda po lu-
badarju je že presegla škodo, ki 
jo je naredil žledolom. Zaradi 
posledic žledoloma je bilo tre-
ba posekati tri milijone kubič-
nih metrov močno poškodova-
nih iglavcev, zaradi napada lu-
badarja pa že več kot štiri mi-
lijone »kubikov« drevja, pred-
vsem smreke. 

Lubadar se letos še ne bo umiril
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Simon Šubic

Kranj – Kranjska Gumiteh-
na, ki se ukvarja z vele- in 
maloprodajo gumenoteh-
ničnih izdelkov ter vseh vrst 
pnevmatik po Sloveniji, v 
državah EU in na območju 
nekdanje Jugoslavije, je v 
sredo odprla nove prodajne 
prostore na Rudniku v Lju-
bljani. Po besedah lastnika 
in direktorja podjetja Borisa 
Buliča so s tem naredili prvi 
korak k postopni širitvi pro-
dajne mreže po Sloveniji, saj 
so bili do zdaj z dvema trgo-
vinama prisotni le na Go-
renjskem, ob tem pa pospe-
šeno razvijajo tudi spletno 
prodajo, kjer dosegajo tudi 
po 60-odstotno rast prome-
ta na letni ravni. 

Gumitehna je trgovec z 
največjo ponudbo gumi-
tehničnih izdelkov (več kot 
15 tisoč), ki nenehno pove-
čuje svojo prodajo. Lani so 
tako dosegli osemodstotno 
rast in ustvarili 2,7 milijona 

evrov prihodkov. Letos jim 
kaže še bolje, saj so v prvem 
kvartalu v primerjavi z ena-
kim obdobjem lani zabeleži-
li kar 16-odstotno rast, zato 
pričakujejo, da bodo prihod-
ki letos presegli tri milijone 
evrov. »Letos nam prodajo 
zagotovo pospešuje lepo vre-
me, pozna pa se tudi ugodna 
gospodarska klima, ki prina-
ša več optimizma med po-
trošnike,« je razložil Bulič. 

Lastno podjetje Gumiteh-
na je ustanovil leta 1996. Do 
leta 2001, ko so v Škofji Loki 
odprli svojo prvo malopro-
dajno trgovino, so se ukvar-
jali le z veleprodajo. Že nas-
lednje leto so najeli še Mer-
kurjevo trgovino na Gregor-
čičevi ulici v Kranju, kjer je 
že prej potekala malopro-
daja gumitehničnih izdel-
kov kranjske Save oziroma 
zdajšnjega Savatecha. »Oh-
ranili smo ves program Sa-
vatecha ter mu postopoma 
dodajali tudi izdelke dru-
gih proizvajalcev po svetu. 

Moram reči, da imamo s 
Savatechom še danes zelo 
tesne odnose, njihovi iz-
delki predstavljajo približ-
no tretjino vse naše ponud-
be, tako da se imamo še ved-
no za savsko trgovino,« pravi 
Bulič. Leta 2007 so kranjsko 

trgovino in sedež podjetja 
preselili v lastne prostore na 
območju nekdanje Planike, 
kjer so še danes. 

Primerne prodajne pro-
store v Ljubljani so iska-
li približno dve leti, dok-
ler jih niso našli v bližini 

Supernove na Rudniku. Tja 
so preselili tudi dozdajšnjo 
trgovino iz Škofje Loke, 
kjer so ohranili le še skla-
dišče. »Ko smo odpirali tr-
govino v Škofji Loki, je bila 
za nas zelo zanimiva lokaci-
ja, ker tam take trgovine še 
niso imeli. Ves čas je dobro 
poslovala, vendar pa smo jo 
zdaj zaprli, saj njena lokaci-
ja ni več ustrezala sedanjim 
potrebam, imeli smo teža-
ve z dostopom kamionov in 
tudi poslovni prostor je pos-
tal zaradi naše široke ponud-
be premajhen. V Ljublja-
ni imamo zdaj na voljo 400 

kvadratnih metrov prodaj-
nih površin, dovolj parkir-
nih prostorov in normalen 
dostop za tovorna vozila,« 
je pojasnil Bulič. Investicija 
v nove prodajne prostore je 
znašala 600 tisoč evrov. Za-
radi odprtja nove trgovine so 
za zdaj dodatno zaposlili dva 
sodelavca.

»Že ko sem podjetje pos-
tavljal na noge, sem se držal 
zlatega vodila, da svoje obve-
znosti do zaposlenih, doba-
viteljev in države redno iz-
polnjujemo. To nam je po-
leg zagotavljanja primer-
nih plač, dobrih odnosov 
med zaposlenimi in ustrez-
nih pogojev dela še vedno 
eno najpomembnejših vo-
dil. Poleg tega ves ustvarjen 
dobiček vlagamo v nadaljnji 
razvoj podjetja, saj si ga nis-
mo še nikoli izplačali,« je še 
povedal Bulič. V Gumitehni 
je danes dvajset zaposlenih, 
podjetje pa počasi postaja 
družinsko, saj v delo že uva-
ja tudi oba sinova, je dodal. 

Gumitehna tudi izven Gorenjske
Kranjsko trgovsko podjetje z gumenotehničnimi izdelki Gumitehna je od srede prisotno tudi v prestolnici, saj so na Rudniku odprli novo trgovino. Lani so 
dosegli osemodstotno rast, letos kaže še bolje, saj so jim v prvem kvartalu prihodki zrasli za šestnajst odstotkov.

Boris Bulič, lastnik in direktor Gumitehne

Cveto Zaplotnik

Kranj – Banka Slovenije vsa-
ko leto pripravi analizo na-
domestil bank in hranilnic 
za plačilne storitve ter izra-
čun stroškov košaric plačil-
nih storitev. Analiza omogo-
ča uporabnikom, da primer-
jajo višino nadomestil in da 
si glede na potrebe in pla-
čilne navade izberejo zase 
najprimernejšega in najce-
nejšega ponudnika plačil-
nih storitev.

Podražitve in pocenitve 

Iz zadnje analize, ki jo je 
Banka Slovenije javno obja-
vila prejšnji mesec, je razvi-
dno, da so bile na zadnji lan-
ski dan v primerjavi z letom 
prej na šestih od skupno 21 
analiziranih segmentov pla-
čilnih storitev povprečna 
nadomestila višja v šestih 
in nižja v petih segmentih, v 
desetih pa se niso spremeni-
la. Največje povečanje pov-
prečnega nadomestila, kar 
za 28 odstotkov, je bilo pri 
dvigih gotovine z debetno 
kartico na bankomatu druge 
banke, tolikšno povišanje pa 
je posledica tega, da je eden 

od ponudnikov, ki je prej to 
storitev ponujal brezplačno, 
uvedel nadomestilo, še eden 
pa ga je precej zvišal. Naj-
bolj, za 5,88 odstotka, pa se 
je znižalo povprečno nado-
mestilo za plačila z direktno 
obremenitvijo pravnih oseb 
v vlogi plačnika.

Najcenejši in najdražji 

Letni stroški, ki jih komi-
tenti plačujejo bankam za iz-
vajanje plačilnih storitev, so 
odvisni od števila transakcij 
in od načina poslovanja, to 
je od tega, ali za plačevanje 
uporabljajo bančno okence 
(tradicionalni komitent) ali 
elektronsko banko (e-komi-
tent). Banka Slovenije izra-
čunava stroške košaric pla-
čilnih storitev za fizične ose-
be na podlagi košarice Zve-
ze potrošnikov Slovenije in 
košarice, oblikovane v Ban-
ki Slovenije. Medtem ko je 
zveza potrošnikov obliko-
vala košarico »izkustveno«, 
po posvetu z bančnimi stro-
kovnjaki, jo je Banka Slo-
venije izračunala na podla-
gi podatkov o plačilih fizič-
nih oseb in številu različnih 
imetnikov transakcijskih 

računov. Pri poslovanju s fi-
zičnimi osebami je bila lani 
košarica Banke Slovenije za 
tradicionalnega komitenta 
najdražja v Sberbank banki 
– 149,91 evra in za e-komi-
tenta v Banki Intesa Sanpa-
olo – 53,67 evra, najcenej-
ša pa v Delavski hranilnici 
– za tradicionalnega komi-
tenta 28,20 evra in za e-ko-
mitenta 24,60 evra. Košari-
ca plačilnih storitev Zveze 
potrošnikov Slovenije je bila 
za tradicionalnega komiten-
ta najdražja v Sberbank ban-
ki – 262,20 evra in za e-ko-
mitenta v Novi KBM – 86,16 
evra, najcenejša pa za obe 
vrsti komitentov v Delavski 
hranilnici – za tradicional-
nega 38,04 evra in za e-ko-
mitenta 30,84 evra. Pri po-
slovanju s pravnimi oseba-
mi je bila košarica Banke 
Slovenije za tradicionalnega 
komitenta najdražja v Banki 
Sparkasse – 1093,25 evra in 
za e-komitenta v Sberbank 
banki – 489,08 evra, za tra-
dicionalnega komitenta pa 
najcenejša v Primorski hra-
nilnici – 343,20 evra in za 
e-komitenta v Delavski hra-
nilnici – 179,30 evra.       

Velike razlike pri višini 
bančnih nadomestil
Pred odločitvijo o izbiri (ali zamenjavi) banke oziroma hranilnice se splača 
pogledati analizo Banke Slovenije o stroških košarice plačilnih storitev. 
Analiza kaže, da so med bankami glede teh stroškov precejšnje razlike.   

»Moram reči, da imamo 
s Savatechom še danes 
zelo tesne odnose, njihovi 
izdelki predstavljajo 
približno tretjino vse 
naše ponudbe, tako da 
se imamo še vedno za 
savsko trgovino,« pravi 
Boris Bulič. 
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Cerklje – Požar na župnij-
skem gospodarskem po-
slopju v Cerkljah je minu-
li petek v zgodnjih jutranjih 
urah, tako kot so domneva-
li, res zanetila človeška roka, 
vendar pa vse kaže, da ni šlo 
za nameren požig. S Policij-
ske uprave Kranj so namreč 
v torek sporočili, da je po nji-
hovih ugotovitvah požar za-
netil moški, ki si je v večna-
menski dvorani ponoči na-
šel zavetje in v njej kadil, kar 
je tudi povzročilo nastanek 
uničujočega požara. Po na-
ših podatkih gre za moške-
ga z območja Ljubljane, ki 
sicer menda ni brezdomec, 
je pa precej potepuške nara-
ve in je v četrtek proti veče-
ru prispel v kraje pod Krvav-
cem. Gorenjski kriminali-
sti ga sumijo storitve kazni-
vih dejanj povzročitve splo-
šne nevarnosti in kršitve ne-
dotakljivosti stanovanja, po-
leg tega pa tudi dveh tatvin, 
ki naj bi ju v Cerkljah izve-
del isto noč.

Gorenjski kriminalisti so 
v intenzivni preiskavi poža-
ra gospodarskega poslopja v 
Cerkljah s prejšnjega petka 
ugotovili, da je osumljenec 
v objekt neupravičeno vsto-
pil skozi odprto okno za zra-
čenje in v prostoru kadil, kar 

je povzročilo požar. Po neu-
radnih informacijah naj bi 
moški med kajenjem zaspal, 
ko se je zbudil, pa je v dvora-
ni že močno gorelo; najprej 
naj bi se vnel karton in dru-
gi hitro vnetljivi predmeti, 
ki so bili v dvorani. »Ogenj 
je osumljenec poskušal po-
gasiti, s kraja pa je pobeg-
nil, kjer se je ogenj razvil in 
razširil na stvari v prostoru 
in na ostrešje, ki je pogore-
lo. Na objektu in stvareh je 
zato nastala večja material-
na škoda, poškodovana pa ni 
bila nobena oseba,« je spo-
ročil Bojan Kos, predstavnik 

za odnose z javnostmi na PU 
Kranj. 

Kriminalisti so Ljubljanča-
na ovadili še zaradi dveh tat-
vin. »V enem dejanju je moš-
ki osumljen tatvine več stvari 
iz odklenjenega osebnega av-
tomobila na javnem kraju tis-
to noč, v drugi pa je osumljen 
tatvine stvari iz živilske trgo-
vine,« je še pojasnil Kos.

V torek smo poročali, da 
je nadzorna kamera prej-
šnji petek zgodaj zjutraj po-
snela moškega, ki je na hitro 
zapustil poslopje, v katerem 
je tudi večnamenska dvora-
na. Petnajst minut kasneje, 

ko je na dvorišče pripeljala 
mati z otrokom, ki obisku-
je bližnji Marijin vrtec, je v 
dvorani nekaj glasno počilo, 
nato pa je močno zagorelo. V 
požaru, ki ga je ukrotilo oko-
li trideset gasilcev iz Cerkelj 
in Zgornjega Brnika, je bila 
uničena večina objekta, ga-
silci so obvarovali le garaž-
ni del. Cerkljanski župnik 
Jernej Marenk je nekaj ur 
kasneje na podlagi posnet-
kov nadzorne kamere posu-
mil, da je šlo za nameren po-
žig, in pojasnil, da pred tem 
ni prejel nobenega opozori-
la ali grožnje.

Požar v Cerkljah povzročil tat
Gorenjski kriminalisti so ugotovili, da je požar na župnijskem gospodarskem poslopju v Cerkljah pred 
tednom dni nenamerno zanetil moški, ki si je tam poiskal zavetje preko noči.

Moškega, ki je zanetil požar na župnijskem objektu v Cerkljah, so policisti našli v nekaj dneh. 
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Simon Šubic

Kovor, Cerklje – Gorenjski 
policisti so v sredo popol-
dne obravnavali dve prome-
tni nesreči, v katerih sta se 
poškodovala dva udeležen-
ca. Prva se je zaradi nepra-
vilne strani vožnje zgodila v 
Kovorju na glavni cesti med 
Podtaborom in Tržičem, ko 
je voznik z avtomobilom za-
peljal s ceste v odbojno ogra-
jo, nato pa se je vozilo prevr-
nilo. Kranjski poklicni gasil-
ci in gasilci iz Bistrice pri Tr-
žiču so odklopili akumula-
tor, posuli razlite tekočine z 
vpojnim sredstvom in nalo-
žili prepolovljeno vozilo na 
avtovleko. V Cerkljah pa je 
precej okajen kolesar po že 

tako nezanesljivi vožnji pa-
del na cesto. Oba udeleženca 
sta se v nesrečah lažje poško-
dovala, njuni dejanji pa po-
licisti obravnavajo v prekr-
škovnih postopkih.

Nepravilna stran oziroma 
smer vožnje je poleg nepri-
lagojene hitrosti eden pogo-
stejših vzrokov za prome-
tne nesreče na gorenjskih 
cestah in je lahko povezan 
oziroma se pojavlja tudi kot 
posledica alkohola, uporabe 
telefonov med vožnjo, nepo-
zornosti, utrujenosti in zara-
di podobnih dejavnikov tve-
ganja, ugotavljajo policisti, 
ki zato voznike pozivajo k 
previdnosti, varnosti in k do-
slednemu upoštevanju pro-
metnih pravil.

S ceste v odbojno ograjo

Pri trku v odbojno ograjo na glavni cesti v Kovorju je 
avtomobil prepolovilo. / Foto: PGD Bistrica pri Tržiču

Škofa Loka – Škofjeloški policisti iščejo voznika osebnega av-
tomobila, ki je v sredo okoli 11.30 na območju bivše vojašnice 
v Škofji Loki trčil s peško. Voznik je dajal videz starejše osebe, 
s peško sta po nesreči govorila, kasneje pa se je izkazalo, da 
je lažje poškodovana, so sporočili policisti, ki so bili o nesreči 
obveščeni včeraj. Zdaj pozivajo vse, ki imajo informacije o tej 
nesreči, naj jim podatke sporočijo na interventno številko 113 
ali anonimni telefon 080 1200. 

Nesrečo še preiskujejo

Simon Šubic

Tržič – Gorenjski prometni 
policisti so nekaj večerov na-
zaj obravnavali voznika, ki je 
po glavni cesti Podtabor–Tr-
žič divjal s hitrostjo 170 ki-
lometrov na uro, čeprav je 
hitrost tam omejena na 90 
km/h. Voznika so policisti 
po vožnji preizkusili tudi z 
elektronskim alkotestom, ki 
je pokazal rezultat 0,15 mg/l 

alkohola, kar je še dovoljena 
stopnja alkohola, a vseeno ni 
priporočljiva, pravijo na po-
liciji. Zaradi prekrška so mu 
odvzeli vozniško dovoljenje 
in prepovedali nadaljnjo vo-
žnjo. Prepoved vožnje ve-
lja do konca postopka na so-
dišču. Zakon za tako veliko 
prekoračitev hitrosti predvi-
deva globo v višini najmanj 
1200 evrov in stransko ka-
zen 18 kazenskih točk.

Ni se držal omejitve

Škofja Loka – Na območju 
Škofje Loke so policisti v sredo 
obravnavali nesrečo pri delu v 
gozdu, v kateri se je delavec 
huje poškodoval. Moškega 
je med sečnjo poškodovalo 
drevo, zaradi poškodb pa ni v 
smrtni nevarnosti, so sporo-
čili s Policijske uprave Kranj.

Nesreča v gozdu

Kranj – Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali kar tri 
hujše nesreče pri delu, v katerih je prišlo do hujših poškodb. V 
Žirovnici je med obnovitvenimi deli na objektu delavec padel v 
globino, v Tržiču se je delavec poškodoval pri delu s strojem, 
v okolici Kranja pa je moški z nižje višine padel s silosa. 

Tri hujše nesreče v enem dnevu

Simon Šubic

Kranj – V desetih letih, odkar 
lahko slovenski uporabniki 
interneta anonimno prija-
vijo posnetke spolnih zlorab 
otrok in sovražnega govo-
ra, so na prijavni točki Sple-
tno oko prejeli več kot 21 ti-
soč prijav, pri več kot 1900 
prijavah pa so ugotovili zna-
ke nezakonitosti in jih zato 
posredovali policiji. Od leta 
2007 do vključno lani so na 
Spletnem očesu prejeli 5100 
prijav domnevnih posnet-
kov spolnih zlorab otrok, za-
radi ocenjene nezakonito-
sti pa so policiji posredova-
li 1394 prejetih prijav. Veči-
noma so se nezakonite vse-
bine nahajale na tujih stre-
žnikih, zato so prijave pos-
redovali tudi prijavnim toč-
kam v tujini, so pojasnili 
na Spletnem očesu, ki de-
luje v okviru Centra za var-
nejši internet, ki ga koordi-
nira ljubljanska fakulteta za 

družbene vede v sodelova-
nju z zavodom Arnes, Zve-
zo prijateljev mladine Slo-
venije in zavodom MISSS, 
financirata pa ga Agencija 
INEA pri Evropski komisiji 
in direktorat za informacij-
sko družbo pri ministrstvu 
za javno upravo.

Po navedbah Spletnega 
očesa so bili na dobrih dveh 
tretjinah posnetkov zlorab 
prikazani otroci oziroma 
mladoletne osebe v erotič-
nih položajih, na slabi tretji-
ni pa so bile prikazane zlo-
rabe hujše kategorije. Do 
vključno leta 2012 je število 
prijav na prijavno točko str-
mo raslo, nato pa je upadlo, 
kar pripisujejo spremem-
bi zakonodaje, ki je inkri-
minirala tudi dostopanje do 
posnetkov zlorab. Nedav-
na raziskava med slovenski-
mi ljubitelji erotike je sicer 
pokazala, da dostopnost po-
snetkov spolnih zlorab otrok 
na internetu ostaja relativno 

visoka in da uporabniki in-
terneta lahko nehote naleti-
jo na tovrstne vsebine. »Iz-
sledki krepijo našo zaveza-
nost k nadaljnji promociji 
prijavne točke in k opozarja-
nju na problematiko spolne-
ga izkoriščanja otrok na in-
ternetu,« so poudarili. 

V prvih desetih letih delo-
vanja je na spletno oko prišlo 
tudi 16.129 prijav domnev-
no nezakonitega sovražne-
ga govora. V 516 primerih 
oz. treh odstotkih vseh pri-
jav so zaznali dejanske ele-
mente nezakonitosti in jih 
posredovali policiji. 

Spletno oko deluje že deset let
Od leta 2007 do konca lanskega leta je na prijavno točko Spletno oko prispelo že 21 tisoč prijav 
domnevnih posnetkov spolnih zlorab otrok in primerov sovražnega govora. 

Do lani je na prijavno točko Spletno oko prispelo okoli 5100 
prijav posnetkov spolne zlorabe otrok, izmed njih so jih 
skoraj 1400 posredovali naprej policiji. / Foto: Simon Šubic
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Pogovor
Jože Milčinovič, nekdaj župnik 
na Jesenicah, je zdaj že 12 let 
župnik v Kočevski Reki. Stran 18

Velikonočna razstava
Na Glasovi velikonočni razstavi 
se z izdelki predstavlja štirinajst 
ustvarjalcev. Strani 19, 20

MultiKulti
Kanadčan Frank Kosec se že 
vrsto let udeležuje BAM.BI-
jevega kolesarjenja. Stran 20

Suzana P. Kovačič

»Kdor zna dobro kuhati, 
je tudi boljši slikar.« Ta sta-
vek je Alojziji Murn prenes-
la dr. Slađana Mitrović in jo 
s temi besedami, ki jih je ori-
ginalno izrekel profesor Gu-
stav Gnamuš, zelo razveseli-
la. Kajti Alojzija Murn zdru-
žuje oboje – likovno umet-
nost kot ustvarjalka in pred-
sednica Likovnega društva 
Naklo in ljubezen do kuli-
narike. Nekaj poživljajočega 
je želela tudi za Naklo, ki je 
v zadnjem času malo zaspa-
lo z dogajanjem. Razmišlja-
la je o tem, kako bi kranjsko 
klobaso, ki jo je cesar oku-
šal prav v Naklem in ji poda-
ril to ime, še bolj poudarila. 
In razmišljala je tudi o tem, 
s čim originalnim bi lahko 
postregli obiskovalcem svo-
jih likovnih razstav. »Kranj-
ska klobasa mi je kot sestavi-
na res prišla takoj na misel. 
Zanimalo me je, kako po-
gosto je v receptih prisotna 
potica s kranjsko klobaso. 
Navdih sem iskala v knjigah 
dr. Janeza Bogataja Mojstro-
vine s kranjsko klobaso in 
Potice iz Slovenije. Recepte 
sem iskala tudi na spletnih 
straneh. Samo dva recepta 
sem našla, ki sta imela poleg 
pražene čebule in pražene 
kranjske klobase tudi praže-
no kislo zelje. Prav noben re-
cept pa ni vseboval pekoče-
ga čilija. In prav ta sestavina 
je posebnost nakljanske po-
tice! Čili ima lahko čisto sim-
boličen pomen: Naklo zame 
ni nekaj brezbarvnega, Nak-
lo je zame tudi prispodoba 

za pikantnost,« je simpa-
tično idejo razvila Alojzija 
Murn do te mere, da je Nak-
lo dejansko dobilo svojo po-
tico. 

Prve pohvale za okus  
so dobro dele

Nakljansko potico je Aloj-
zija Murn prvič dala v oku-
šanje na recitalu pod vaško 
lipo v Naklem ob osmem fe-
bruarju. Prve pohvale za ide-
jo in za okus so ji dobro dele. 
Kljub temu je želela popra-
viti, izboljšati še nekaj detaj-
lov. Tako je zdaj v receptu 
posebej poudarjeno, da je 
obvezno treba ločeno pra-
žiti čebulo, zelje in kloba-
so, sicer se zelje preveč nav-
zame rdeče barve čebule in 
nadev ni videti najlepše. Vse 
tri omenjene sestavine mo-
rajo biti zares na drobno na-
rezane. »Kakšna morata biti 
končna okus in videz, sem 
večkrat preskušala. Ali je 
boljša v nadevu že kuhana 
klobasa ali surova ali kuha-
na pa potem pečena ... Ved-
no pa mora biti klobasa na-
rezana na tanka kolesca. Še 
zlasti zelje mora dosti dehi-
drirati, kajti če je nadev pre-
težek, se potica posede. Čili 
in zelje sta že sama po sebi 
čudovita kombinacija in se-
veda tudi v potici prideta do 
izraza,« je razložila. Origi-
nalno se potica postreže v 
okroglem modelu – to kot 
edino pravilno navaja tudi 
dr. Bogataj, a Murnova jo iz 
čisto praktičnih razlogov še 
največkrat speče v podolgo-
vatem modelu. 

Naj gre recept med  
ljudi in lokalne gostince

Naj gre recept med lju-
di, pravi snovalka prve na-
kljanske potice. Obiskovalci 
jo boste sicer še najprej lah-
ko okušali na dogodkih Li-
kovnega društva Naklo, če 
ne prej pa junija ob občin-
skem prazniku, ko bodo od-
prli razstavo na temo zdrav-
nika ruskega carja Petra Ve-
likega in diplomata dr. Gre-
gorja Voglarja. »Ko potuje-
mo po svetu, radi okušamo 
lokalne jedi. Mislim si, da bi 
tudi obiskovalci Naklega radi 
pojedli kaj pristno nakljan-
skega. Vesela bom, če se bo 
zamisel nakljanske potice 
prenesla na mize nakljan-
skih gostincev,« je še deja-
la Alojzija Murn, ki je z na-
kljansko potico želela dose-
či nič drugega kot to, da ne-
kaj dobrega prispeva k iden-
titeti, prepoznavnosti Nakle-
ga, ki je že 33 let njen čudovi-
ti dom. Morda je koga spod-
budila, da nakljansko poti-
co speče za veliko noč, da bo 
pogrnjena miza z velikonoč-
nimi dobrotami malce dru-
gačna. Za kakšno drugo pri-
ložnost pa Alojzija Murn pra-
vi, da se ta potica odlično uja-
me tudi s fižolovo solato. 

In še recept

Za testo potrebujemo 1 kg 
dobre moke (tip 500), 1 l mle-
ka (nehomogeniziranega s 
3,5 odstotka mlečne maščo-
be), 2–3 jajca, 2 žlici oljčne-
ga olja, 1 kocko dobrega sve-
žega kvasa, 1 zravnano žličko 

sladkorja (za vzhajanje kva-
sa) in 1 zravnano žličko soli.

Za nadev potrebujemo 
3 žlice oljčnega olja; 3 več-
je rdeče čebule, drobno na-
sekljane in posebej (ne sku-
paj z zeljem!) počasi popra-
žene na oljčnem olju, da iz-
gubi večino vlage; 1 kg dob-
rega in ne premokrega kisle-
ga zelja, ki ga še malo nare-
žemo in nato posebej popra-
žimo na oljčnem olju, da iz-
gubi precej vlage; svež rdeči 
pekoči čili, drobno nasekljan 
oz. posušen ali pa mlet čili, če 
nimamo svežega, količino pa 
dodamo po okusu; 2 kranjski 
klobasi, narezani na tanka 
kolesca, ki jih posebej popra-
žimo na malo olja.

In še postopek priprave. 
V manjšo posodo damo 1 dl 
mlačnega mleka, sladkor, 
kvas in žlico moke. Preme-
šamo, da ni grudic, in pus-
timo vzhajati – tako pripra-
vimo kvasec. V večjo posodo 
presejemo preostalo moko 
in ji dodamo sol, jajci in na 
koncu kvasec. Vse skupaj 
zgnetemo v testo, ki naj na 
toplem vzhaja. Nato ga raz-
delimo na dva ali več delov 
(glede na velikost modelov) 
in ga razvaljamo pol centi-
metra na debelo. Enakomer-
no porazdelimo nadev po te-
stu: najprej posujemo po te-
stu popraženo čebulo, nato 
zelje in nazadnje še koles-
ca klobase in čili. Testo nato 

tesno zvijemo in damo v na-
maščene modele za potico 
– namastimo jih z oljčnim 
oljem, lahko tudi z oljem, ki 
je ostalo od praženja klobas. 
Potico po vrhu še prešpika-
mo z zobotrebcem (da skor-
ja ne bo odstopila) in jo s čo-
pičem črtasto premažemo 
s stepenim jajcem (S čopi-
čem naredimo črte v sme-
ri premera od središča proti 
zunanjemu robu. Med črta-
mi puščamo razmike v širi-
ni čopiča). Ko potica v mode-
lu lepo vzhaja, jo damo v vro-
čo pečico in pečemo pri 180 
stopinjah okrog 50 minut. 
Pečeno vzamemo iz modela 
in pustimo, da se ohladi, pre-
den jo narežemo. 

Nakljanci dobili svojo potico
Alojzija Murn je razmišljala o tem, kaj izvirnega bi lahko postregli obiskovalcem razstav Likovnega društva Naklo. Kranjska klobasa ji ni šla iz glave, a kako jo 
vplesti v imenitnejšo jed? Nastala je nakljanska potica, v kateri je tudi pekoči čili – pikantnost se Nakljancem lepo poda, pravi Murnova. Nakljanska potica pa 
je lahko tudi del velikonočnega pogrinjka. 

Alojzija Murn je nakljansko potico spekla tudi za enega od dogodkov v Graščini Duplje. 
Originalno se potica postreže v okroglem modelu, a jo Murnova iz čisto praktičnih razlogov 
še največkrat speče v podolgovatem. / Foto: Tina Dokl



petek, 14. aprila 201716

Od petka do petka

Simon Šubic

Gneča na meji

Bojazni, da bo sistematič-
ni nadzor vseh potnikov na 
zunanjih šengenskih me-
jah zaradi povečane grožnje 
terorizma povzročil večur-
ne zastoje na meji s Hrva-
ško, so se uresničile že v pe-
tek, na dan uvedbe evropske 
uredbe. Hrvaška, ki se zlas-
ti boji negativnih posledic za 
njen turizem, je zato že po 
dveh dneh sistematični nad-
zor vseh potnikov opustila, 
Slovenija, ki tega ni storila, 
pa je v skladu s šengenskimi 
pravili sprejela nekatere uk-
repe, s katerimi so zmanjša-
li čakalne dobe. Omenje-
na problematika je bila tudi 
tema sestanka z evropskim 
komisarjem za migraci-
je, notranje zadeve in drža-
vljanstvo Dimitrisom Avra-
mopulosom, s katerim so 
se predstavniki obeh držav 
ta teden pogovarjali v Bru-
slju. Po sestanku je državni 
sekretar na notranjem mi-
nistrstvu Boštjan Šefic spo-
ročil, da bo morda Slovenija 
tudi ob velikonočnih prazni-
kih v določenih primerih, ko 
bo ocena tveganj to dovolje-
vala, začasno odstopila od 
sistematičnega nadzora po-
tnikov, o čemer je že obve-
stila Evropsko komisijo. Na 
sestanke delovne skupine za 
meje je sicer Slovenija pou-
darila nujnost oblikovanja 
enotnih izhodišč za odstop 

od sistematične kontrole 
oziroma jasno opredelitev, 
kdaj in pod kakšnimi pogoji 
se lahko odstopi od nje ter da 
se vzpostavi skupna praksa 
izdelovanja ocen tveganj, je 
dejal Šefic. Slovenska stran 
je opozorila tudi na nesoraz-
mernost ukrepa, kar je si-
cer opozarjala že ob spreje-
manju uredbe. »Preverjanje 
vseh potnikov brez logičnih 
izjem po našem iskrenem 
prepričanju ni ukrep, ki bi 
bil proporcionalen s ciljem 
te uredbe. Zato se je Slove-
nija zavzemala za širši na-
bor izjem od sistematičnega 
preverjanja,« je razložil Še-
fic. Med izjeme naj bi sodili 
otroci do 12 let, mladoletni-
ki, ki potujejo v spremstvu 
staršev, učenci na organi-
ziranih ekskurzijah, starej-
ši, ki potujejo organizirano, 
imetniki dovoljenj za ob-
mejni promet itd. Evropski 
komisar Dimitris Avramo-
pulos je sporočil, da se zave-
da trenutnih razmer na slo-
vensko-hrvaški meji, in pou-
daril, da je dialog med drža-
vama najboljši način za od-
pravo težav. 

Pahor dobil drugega 
protikandidata

Na jesenskih predsedni-
ških volitvah se bo poleg pr-
vaka SNS Zmaga Jelinčiča 
zdajšnjemu predsedniku re-
publike Borutu Pahorju zo-
perstavil tudi slovenski di-
plomat, profesor in pisatelj 

Milan Jazbec, zdajšnji vele-
poslanik v Makedoniji. Po 
poročanju časnika Dnevnik 
je svojo kandidaturo najavil 
ta teden ob robu strateškega 
vrha slovensko-makedon-
skega gospodarstva v Skop-
ju. Jazbec namerava na vo-
litvah nastopiti kot nestran-
karski kandidat. 

NPZ tudi za tretješolce

Ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport Maja 
Makovec Brenčič je v sredo 
predstavila nov model naci-
onalnega preverjanja znanja 
(NPZ), ki bo začel veljati že 
v naslednjem šolskem letu. 
Po novem se NPZ uvaja že 
v 3. razredu osnovne šole (iz 
učnega jezika oz. večinoma 
slovenščine in matematike), 
v 9. razredu se bodo ocene 
vpisovale v redovalnice, za 
vse tri razrede (3., 6. in 9.) 
pa bo preverjanje znanja ob-
vezno. Temeljni namen na-
cionalnega preverjanja zna-
nja je preverjanje napredka 
posameznega učenca v trile-
tju, kar bo omogočilo izbolj-
šanje kakovosti učenja in po-
učevanja, je pojasnila mini-
strica. Učenci s prilagoje-
nim programom NPZ v 3. ra-
zredu ne bodo opravljali, v 6. 
razredu ga bodo prostovolj-
no, v 9. razredu pa obvezno. 
Učenci priseljenci iz drugih 
držav, katerih materni jezik 
ni slovenski, bodo NPZ op-
ravljali v dveh šolskih letih 
po preselitvi prostovoljno.

Posvet o pomoči otrokom

Na Brdu pri Kranju so mi-
nuli petek končali dvodnev-
ni strokovni posvet tožilcev, 
policistov in drugih strokov-
nih delavcev, ki obravna-
vajo otroke kot žrtve, priče 
ali storilce kaznivih dejanj. 
Posvet že vrsto let soorgani-
zirajo Društvo državnih to-
žilcev, Generalna policijska 
uprava ter center za izobra-
ževanje v pravosodju, saj je 
zelo pomembno, kot je de-
jala namestnica generalne-
ga direktorja policije Tatja-
na Bobnar, da strokovnjaki 
ob obravnavi otrok delajo z 
roko v roki v dobro otroka. 
Generalni državni tožilec 
Zvonko Fišer je opozoril, da 
je sodelovanje med različni-
mi strokovnjaki v dobro ot-
roka lažje preliti na papir kot 
izvajati v praksi. »Včasih ni 
jasno, katere strokovnjake 
sploh potrebujemo, težko je 
preseči svojo stroko in vklju-
čiti druge, pojavljajo se kon-
ceptualne razlike,« je dejal. 
Generalni direktor policije 
Marjan Fank je med novimi 
dejavniki ogrožanja otrok iz-
postavil predvsem internet. 
Varuhinja človekovih pra-
vic, sicer nekdanja vrhovna 
državna tožilka Vlasta Nuss-
dorfer, pa je iz svoje prakse 
naštela primere, ko zaradi 
neustreznega ukrepanja pri-
stojnih otroci niso bili pri-
merno zaščiteni. Otrokom 
je treba pomagati in jim sta-
ti ob strani, je pozvala. 

Dolgo čakanje na meji
Uvedba sistematičnega nadzora vseh potnikov na zunanjih šengenskih mejah je takoj povzročila 
večurne zastoje na marsikaterem mejnem prehodu s Hrvaško.

Državni sekretar Boštjan Šefic pravi, da preverjanje vseh 
potnikov brez logičnih izjem ni ustrezen ukrep. / Foto: arhiv GG

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec 
Brenčič je ta teden predstavila nov model nacionalnega 
preverjanja znanja. / Foto: arhiv GG 

Na Brdu pri Kranju je potekal že šestnajsti posvet o 
problematiki obravnave otrok v kazenskih postopkih. 

Naši športniki so izjemni. 
Imamo olimpijske in svetov-
ne prvake. Uspehe si priga-
rajo. Šport je na tak ali dru-
gačen način blizu skoraj vsa-
ki Slovenki in skoraj vsake-
mu Slovencu. Na slovensko 
družbo vpliva na različne na-
čine. Bogati življenje, prina-
ša zabavo, povezuje ljudi in 
krepi naše zdravje. Sloven-
ski športniki nam polep-
šajo dneve, nas združuje-
jo v navijanju, v nas vzbuja-
jo domoljubje, predstavlja-
jo navdih ter zgled mladim 
in starim. Slovenski špor-
tniki so najboljši ambasa-
dorji naše države. Ob uspe-
hih pa nas opozarjajo, da 
imamo pomanjkljivo špor-
tno infrastrukturo. Špor-
tna društva se borijo, da bi 
zagotovila čim boljše pogo-
je za športnike vseh genera-
ciji. Pri tem pa se soočajo z 
velikimi težavami finančne 

podhranjenosti. Država 
nima denarja, da bi vlagala 
v šport. Podjetjem se v šport 
danes žal ne splača vlagati, 
razen če ne gre za vrhunske 
športnike, ki pritegnejo veli-
ko medijske pozornosti. 

Športna društva se na raz-
lične načine trudijo za zago-
tavljanje finančnih sredstev, 
ob tem pa jim davčna zako-
nodaja ne ponuja veliko oro-
dij, ki bi jim bila lahko v po-
moč.

Ker želim pomagati pri ra-
zvoju športa v Sloveniji, sem 
pred tedni vložil spremem-
be dveh zakonov (Zakon o 
davku od dohodkov pravnih 
oseb in Zakon o dohodni-
ni). Te spremembe bi pod-
jetjem ob vlaganju v šport 
zagotavljale davčne olajša-
ve. Podjetjem bi se s spreje-
mom mojih dveh zakonov 
splačalo vlagati v šport, saj 
bi bil njihov vložek v šport 

dvakratno odštet od njiho-
ve davčne osnove. Konkre-
tno: če bi podjetje donira-
lo 1000 evrov športnemu 
društvu, klubu ali zvezi, bi 
se mu davčna osnova zniža-
la za 2000 evrov (»strošek« 
2000 evrov). Če ima podje-
tje na primer 10.000 evrov 
dobička, od tega dobička da-
nes plača 19-odstotni da-
vek, to je 1900 evrov. Če bi 
podjetje od svojega dobič-
ka dalo 1000 evrov za šport, 
bi se mu davčna osnova zni-
žala za 2000 evrov, torej na 
8000. Od teh 8000 dobička 
bi plačal 19-odstotni davek, 
to je 1520 evrov. 

Zaradi sprememb, ki sem 
jih predlagal, bi državni pro-
račun izgubil 380 evrov, ven-
dar bi na drugi strani šport 
pridobil 1000 evrov. Ali po-
vedano drugače, za prora-
čunskih 380 evrov bi šport 
dobil 1000 evrov.

Vse poslanske skupine 
sem povabil h konstruktiv-
ni razpravi in sodelovanju 
pri obravnavi tega predloga. 
Žal vladna koalicija ni pris-
luhnila potrebam športa in 
je predloga zakonov zavrni-
la že v prvi fazi obravnave 
predloga.

Nacionalni program špor-
ta jasno določa, da »država 
uresničuje javni interes z 
vodenjem spodbudne dav-
čne politike za razvoj špor-
ta«. Kljub temu da je bil ta 
program v državnem zboru 
sprejet brez glasu proti, par-
lamentarna večina o predla-
ganih davčnih olajšavah v 
nadaljnjih fazah zakonodaj-
nega postopka ni želela raz-
prave, kar obžalujem.

Predlog teh rešitev sem 
podal, ker verjamem, da 
tako podjetniki kot špor-
tna društva predstavljajo 
pomemben del družbe, ki 

lahko z medsebojnim so-
delovanjem in s spodbudo 
davčnih olajšav doseže po-
membne premike na podro-
čju razvoja športa. Predlaga-
ni davčni mehanizmi bi iz-
boljšali okolje sožitja med 
podjetniki in športniki, kar 
bi seveda poslalo vetra v ja-
dra slovenskega športa. Mor-
da bi prav te spremembe od-
ločilno pripomogle k temu, 
da bi se nekoč na olimpij-
skih stopničkah lesketala 
še kakšna slovenska kolajna 
več. Morda bi prav sprejem 
teh zakonov povečal mož-
nosti, da bi na kakšnem pri-
hodnjem svetovnem prven-
stvu pokal dvignila sloven-
ska ekipa. Zanesljivo pa je, 
da bi te rešitve dale kisika v 
pljuča športnih društev, ki 
se trudijo za razvoj sloven-
skega športa, ki je zagotovo 
ena od pomembnejših do-
brin naše družbe.

V podporo športu
Matej Tonin, poslanec NSi
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Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Nekaj srednjega

Gre za poročilo največje 
evropske zavarovalnice Al-
lianz. Z njim odgovorimo 
najprej na vprašanje, kaj je 
»neto finančno premože-
nje«? To so bančne vloge, 
vrednostni papirji, zavaroval-
ne police in pokojninsko var-
čevanje. V tem poročilu torej 
ni všteto premoženje v obliki 
lastništva nepremičnin; Slo-
venci pa smo ravno v tem raz-
meroma premožni, saj ima 
skoraj vsaka družina svojo 
hišo ali lastniško stanovanje. 
No, ostanimo pri finančnem 
premoženju v raznih obli-
kah, ki ga lahko razmeroma 
hitro spremenimo v gotovi-
no, če je to potrebno. Naštej-
mo deset (»top ten«) najboga-
tejših držav glede na finanč-
no premoženje na prebival-
ca: 1. Švica (170.589 evrov), 2. 
ZDA (160.949 evrov), 3. Ve-
lika Britanija (95.600 evrov), 
4. Švedska (89.942 evrov), 
5. Belgija (85.027 evrov), 6. 
Japonska (83.888 evrov), 7. 
Danska (81.293 evrov), 8. 
Tajvan (81.242 evrov), 9. Ni-
zozemska (80.182 evrov), 
10. Singapur (79.261 evrov). 
Allianzovo poročilo države 
v tem oziru deli na zelo bo-
gate (HWC), srednje boga-
te (MWC) in manj bogate 
(LWC). Slovenija se uvršča 
med srednje bogate, kamor 

spadajo na primer še Estoni-
ja, Finska, Irska, Norveška, 
Češka in Španija, in še vedno 
vodi v skupini tako imenova-
nih vzhodnoevropskih čla-
nic EU. Najtesneje nam sle-
di Češka, ki je imela leta 2015 
12.614 evrov finančnega pre-
moženja na prebivalca. Pre-
hiteli smo tudi eno od starej-
ših članic EU – krizno Grči-
jo. Med zelo bogate države 
spadajo med drugim Avstra-
lija, Belgija, Danska, Nemči-
ja, Italija, Francija, Švedska in 
Švica. Med manj bogate drža-
ve (lahko bi jim rekli kar rev-
ne) pa med drugim Poljska, 
Romunija, Srbija, Turčija in 
Argentina. Po Allianzovem 
poročilu ima povprečni Zem-
ljan 23.300 evrov finančnega 
premoženja. Torej je Sloveni-
ja za dobrih deset tisoč evrov 
pod svetovnim povprečjem. 
– Kako pa stojimo primerja-
vi s sosedami? Najbogatejše 
državljane ima Italija (53.494 
evrov finančnega premože-
nja na prebivalca, 15. mesto 
na svetovni lestvici), sledi Av-
strija (51.062 evrov, 17. mes-
to). Madžarska ima 10.562 
evrov finančnega premože-
nja na prebivalca (30. mesto), 
naši najrevnejši sosedi pa so 
Hrvati (vsaj to!), ki premore-
jo le 8059 evrov na prebival-
ca (33. mesto). – Kako pa se 
je naše finančno premože-
nje na prebivalca gibalo v po-
sameznih letih? Leta 2012 je 
imela Slovenija 12.258 evrov 

finančnega premoženja na 
prebivalca, leta 2013 13.128 
evrov, leta 2014 12.635 evrov 
in leta 2015 13.135 evrov. Fi-
nančno premoženja na pre-
bivalca se je torej od leta 2012 
do 2015 povečalo za 877 evrov. 
Leta 2014 je v primerjavi z le-
tom prej padlo za 493 evrov. 
Za primerjavo: na Češkem, ki 
je zunaj evroobmočja, se je od 
leta 2012 do leta 2015 finanč-
no premoženje na prebivalca 
povečalo za 2518 evrov. V Av-
striji pa se je od 2012 do 2015 
povečalo za kar 9077 evrov. 
Torej sta se primerjalno pre-
cej bolje od nas odrezali tako 
Avstrija kot Češka. Povprečni 
Avstrijec je v zadnjih letih ve-
liko bolj povečal svoje finanč-
no premoženje kot povprečni 
Slovenec. Avstrija spada tudi 
med države, kjer je finanč-
no premoženje na prebival-
ca večje od letnega bruto do-
mačega proizvoda (BDP) na 
prebivalca. To je v Evropi naj-
bolj vidna ločnica med boga-
timi zahodnimi državami in 
nekdanjimi komunističnimi 
državami. Leta 2015 je imela 
Avstrija 51.062 evrov finanč-
nega premoženja na prebi-
valca, njen takratni BDP na 
prebivalca pa je bil 39.459 
evrov. V Sloveniji pa je BDP 
na prebivalca leta 2015 znašal 
18.642 evrov in bil večji od 
finančnega premoženja na 
prebivalca v tistem letu. Po-
dobno je tudi v drugih nekda-
njih komunističnih državah. 

Kar pomeni, da prebivalci teh 
držav v preteklosti niso mog-
li nakopičiti toliko premože-
nja kot prebivalci zahodnih, 
bogatih držav. (Vir: Aleš Žu-
žek, siol.net)

Močnejši v nepremičninah

Kot rečeno: Slovenija se rela-
tivno dobro odreže, če finanč-
nemu premoženju na prebi-
valca prištejemo še premože-
nje v nepremičninah. Žal Al-
lianzova letna poročila ta po-
datek v zadnjih letih navaja-
jo samo za leto 2012. Tako je 
imel v Sloveniji tistega leta 
povprečni prebivalec poleg 
12.258 evrov finančnega pre-
moženja še 24.540 evrov v 
nepremičninah. Skupaj to-
rej 36.798 evrov premoženja. 
Na Češkem je imel povprečni 
prebivalec v nepremičninah 
13.450 evrov (skupaj 23.546 
evrov premoženja), v Avstriji 
pa 53.310 evrov (skupaj 95.295 
evrov premoženja). 

Kdo si kaj upa?

»Nihče si ne upa storiti ni-
česar proti sirskemu reži-
mu. Smrtni davek se pove-
čuje, a nihče ne stori niče-
sar.« To je izjavil libanon-
ski premier Saad Hariri. Že 
naslednjega dne (6. 4.) ga je 
po svoje zanikal predsednik 
Trump – na letališče sirske-
ga režima je vrgel 59 toma-
havkov …

Najbolj premožni
V katerih državah na svetu so ljudje najbolj premožni? Ko gre za finančno premoženje. Prve tri: Švica, 
ZDA, velika Britanija … Slovenija je na tem seznamu na 25. mestu, med srednje bogatimi državami …

Švicarji ne slovijo le po bankah, tudi kot posamezniki so 
finančno najbolj premožni na svetu. Na sliki banki UBS in 
Credit Suisse v Zürichu. / Foto: Wikipedija

Čehi od nas niso boljši le v hokeju in varjenju piva, kmalu nas 
bodo prehiteli tudi v finančnem premoženju na prebivalca.

Libanonski premier Saad Hariri in turški predsednik 
Erdogan, šefa držav, ki gostita največ beguncev iz sosednje 
Sirije. / Foto: Wikipedija

Slovenci v zamejstvu (555)

Oživljeni Kapelski pasijon
Na zadnjo marčno nedeljo 

so člani Slovenskega pros-
vetnega društva Zarja iz Že-
lezne Kaple in pevci cerkve-
nega pevskega zbora v reži-
ji župnika Poldeta Zundra v 
domači farni dvorani zaigra-
li Kapelski pasijon, ki se iz-
virno imenuje Komedija od 
Kristusoviga trplinja, katiro 
so nekidej na te veliki četr-
tek inu na te velikonočni po-
nedelek v Kapli špilali. Ka-
pelčani so tako na oder pos-
tavili eno največjih odkritij 
starejšega slovenskega slo-
vstva in slovenske dramati-
ke v zadnjih letih. Rokopis je 
bil zapisan med letoma 1771 
in 1800, posamezne verzije 
in deli pasijona pa so nasta-
jali v 17. stoletju in so del iz-
gubljene slovenske jezuitske 
dramatike. Kapelski pasijon 
je tudi v primerjavi z veliko 
bolj znanim Škofjeloškim 

pasijonom nekaj posebnega. 
Igra obsega kar tri predstave: 
prvo na veliki četrtek dopol-
dne, drugo na veliki četrtek 
zvečer kot napoved velikega 
petka in tretjo na velikonočni 
ponedeljek. Po obsegu, 123 
odstavkov in 2758 verzov, je 
eno od najobsežnejših bese-
dil slovenske dramatike. Sta 
si pa zelo podobna in izhaja-
ta iz skupnega izročila. 

Za Kapelskim pasijonom 
je burna zgodovina. Tako 
kot druge pasijonske igre ga 
je Marija Terezija prepove-
dala. Nato so ga smeli spet 
igrati in leta 1800 je bila 
zadnja predstava. Nato pa 
se je besedilo znova izgubi-
lo. Koroški zgodovinar Šte-
fan Singer je vztrajno brskal 
za njim, ga leta 1899 našel 
v Železni Kapli in ga poslal 
na vpogled profesorju Kar-
lu Štreklju v Gradec, kjer je 

prišel v roke študentu Fran-
cu Kotniku, ki je postal nje-
gov najpomembnejši razi-
skovalec. Leta 1937, pred pri-
hodom Nemcev, so ga še ig-
rali, potem pa se je za njim 
znova izgubila sled. Pred 
sedmimi leti, ko so ga že na-
čele miši, ga je našel koro-
ški Slovenec Erich Prunč, 
dolgoletni vodja inštituta za 
prevajalske vede na Univer-
zi v Gradcu. K sodelovanju je 
povabil dr. Matijo Ogrina, ki 
se na znanstvenem razisko-
valnem centru SAZU ukvar-
ja s starejšim slovenskim 
slovstvom in raziskovanjem 
rokopisov. Njima in njunim 
sodelavcem gre zahvala, da 
je Kapelski pasijon z nekate-
rimi prizori in monologi, ki 
nimajo primere v slovenski 
literaturi, ohranjen v knjigi. 

»Zelo sem vesel, da je 
rešen dragocen, ne le za 

Koroško, ampak za vse slo-
venstvo pomemben tekst, 
ki priča o stoletjih sloven-
ske dramske kulture na Ko-
roškem, še posebej v Dobr-
li vasi in v Železni Kapli. Z 
njim se na novo postavljajo 
zametki slovenske dramati-
ke, saj so nekateri odlomki 

pasijona najstarejša sloven-
ska dramska besedila. S tem 
se odpira tudi nov pogled na 
začetke slovenske dramati-
ke, ki najbrž izhajajo iz jezu-
itske slovenske dramske de-
javnosti iz 17. stoletja,« je o 
pasijonu povedal dr. Matija 
Ogrin. 

Matija Ogrin (levo) in Erich Prunč, »rešitelja« Kapelskega 
pasijona, na njegovi predstavitvi v Železni Kapli
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Jože Košnjek

Za praznični velikonoč-
ni pogovor smo vas prosili 
zato, ker ste bili kar 13 let žu-
pnik na Jesenicah in ker ste 
sedaj že 12 let dušni pastir v 
Kočevski Reki, na območju 
z dramatično preteklostjo. 
Kakšni so vaši spomini na 
Gorenjsko, na Jesenice?

»Na Jesenicah, kamor me 
je poslal tedanji nadškof dr. 
Šuštar in kjer sem nasledil 
Zdravka Hajnriharja, ki je 
bil jeseniški župnik 39 let, 
sem preživel res lepa leta. 
Miniti je res moralo nekaj 
let, da so me sprejeli za svo-
jega župnika, vendar to ne 
more spremeniti mojih pri-
jetnih spominov na Jesenice 
in Gorenjsko. Ko nekam pri-
deš, najprej začutiš, kako na-
rava oblikuje človekov zna-
čaj. Pri vas so lepi, čudoviti 
hribi, da se jih nagledati ne 
moreš, vmes pa so prepadi. 
Taka je tudi narava ljudi. Mi, 
Belokranjci, imamo v sebi 
spet nekaj drugega.«

Pred dvanajstimi leti ste 
prevzeli vodenje Župnije 
Kočevska Reka, obsežnega 
in dolgo zaprtega območja, 
kjer sta z rušenjem cerkva 
in kapel umirali tudi vera 
in vernost. Nekje sem preb-
ral, da premestitev v župni-
jo, kjer je bilo treba marsik-
je začeti čisto iz temeljev, ni 
bila le odločitev nadrejenih, 
ampak vaša želja, ker sta tu 
doma sonce in svetloba, ki se 
zlivata skozi barvna cerkve-
na okna …

»Ja. To je čisto res. Ko 
sem bil na obisku pri svo-
jem predhodniku v tej žu-
pniji patru Francu Šetarju, 
je prihajala skozi cerkvena 
okna tako noro lepa svetloba, 
da sem samo strmel. Pater, 
ko boš odšel, mi povej, sem 
ga prosil. Ker je postajala je-
seniška župnija zaradi mo-
jih zdravstvenih težav preve-
lika, sem prosil za premesti-
tev v bližnjo Osilnico ob Kol-
pi, kjer niso imeli duhovnika. 
Ta želja ni bila uslišana, zato 
pa sem bil poslan v sosednjo 
župnijo, v Kočevsko Reko. 
Sedaj sem tu in ni mi žal.«

Vendar ste prišli v povsem 
novo, drugačno, neznano 
okolje.

»Razlika je večja kot med 
dnevom in nočjo. Za vode-
nje take župnije moraš res 
imeti srce. Sprejeti moraš 
okolje in naravo, ki je tako 
lepa, pa tudi zgodbo teh lju-
di, ki nosijo pečat prostora, 
pečat zgodovine in vseh stva-
ri, ki so se dogajale tukaj. Tu 

živi veliko plemenitih, dob-
rih in tudi globoko vernih 
ljudi. Samo delati je tre-
ba v njihovo dobro. Pri svo-
jem delu se še posebej za-
vedam, da večina tukajšnjih 
ljudi v teh krajih nima ko-
renin. Kočevski Nemci so 
odšli. Po letu 1953, ko je te-
danja oblast zaradi Goteni-
ce in drugih krajev začela 
zapirati območje, so mora-
li oditi tudi mnogi domači-
ni, da je bilo dovolj prostora 
za prišleke, ki niso mogli in 
niso smeli v teh krajih pog-
nati korenin, zato je med nji-
mi manj navezanosti na kraj 
in manj krajevnega ponosa. 
V sosednji ribniški dolini ro-
dovi rastejo z domačimi kra-
ji. Zato je naloga župnika in 
župnije tudi spreminjati žu-
pnijo v ustvarjalno skupnost 
krajanov, ki bodo veseli do-
mačega kraja in v njem opa-
zili tudi sočloveka. To je na-
loga, za katero bo potrebne-
ga veliko časa in potrpljenja, 
predvsem pa ljubezni.«

Del zgodovine vernosti na 
Kočevskem je tudi nasi-
lje nad cerkvami in kape-
licami. Podatek, da je bilo 

na Kočevskem po letu 1950 
uničenih 95 cerkva, je že z 
osnovnega civilizacijskega 
stališča grozljiv.

»Drži. Po letu 1950 se je 
partija znesla še nad edinim 
razrednim sovražnikom, ki je 
še ostal, nad Cerkvijo. Župni-
ke so na splošno šikanirali, 
zapirali in obsojali, na Koče-
vskem pa so šli še korak dlje: 
cerkve so podirali. Skupaj 95! 
Hranim zemljevid, na kate-
rem so vrisane še vse cerkve. 
Vernost je bila tu očitno veli-
ka. V zaprtem območju ni os-
talo praktično ničesar. Vse 
cerkve, od Grčaric, Gotenice, 
Kočevske Reke, Morave in Aj-
blja, so bile podrte. Ostali sta 
samo dve znamenji. Cerkev 
v Kočevski Reki je bila mini-
rana 25. januarja leta 1954, za 
njo cerkev na Moravi, kot zad-
nja pa je 28. julija 1956 pogo-
rela cerkev na Ajblju.«

Ker veljate za duhovnika, 
ki mu ni problem vzeti v 
roke motorno žago, sekiro, 
kramp ali zidarsko 'kelo', 
vam rečejo kar 'Jožef dela-
vec'. So vas morda tudi zara-
di tega izbrali za župnika v 
Kočevski Reki?

»Ne vem. Gospod nad 
nami to najbolje ve. Delam 
s tem, kar imam. Kot kmeč-
ki fant, ki sem odraščal na 
kmetiji med vinogradi, sem 
tega vajen. Meni ni težko de-
lati in biti med ljudmi. Tako 
opazijo župnika tudi ljudje, 
ki ne živijo s cerkvijo. Sedaj 
ni čas za gospode. Je čas za 
delo! Cerkev Janeza Krstni-
ka in župnišče v Kočevski 
Reki je zgradila država. Pos-
večena je bila leta 1999. Gra-
dili smo na Moravi in na Aj-
blju, na pokopališču v Gote-
nici pa smo postavili leseno 
kapelo v spomin na župni-
jo in na pokojne, ki počivajo 
na tem pokopališču. Posta-
vili smo nekaj križev in tako 
vrnili vsaj del spomina na 
nekdanje čase.«

So ljudje pripravljeni sode-
lovati, pomagati?

»So. Na Moravi in še po-
sebej na Ajblju so ljudje ve-
liko pomagali, tudi fizično. 
Zato sta ti cerkvi še bolj naši. 
Te ljudi je treba razumeti. Za 
njimi hodi zapuščina zapr-
tosti v navidezni zlati kletki in 
posebnih razmer, ki jih drug-
je ne poznajo. Sam sem odra-
ščal v okolju, kjer smo si zna-
li biti sosedje in si reči 'dober 
dan' ter si pomagati, čeprav 
te nihče ni prosil za pomoč. 
Tega tukaj ni. Ljudje živijo v 
svojem svetu in marsikdo ti 
reče: Pusti me pri miru.«

Kako vam potem uspeva biti 
njihov duhovnik, njihov pri-
jatelj, sokrajan, sodelavec, 
del skupnosti?

»Resnično nimam s tu-
kajšnjimi ljudmi nobenih 
problemov. Poskušam biti 
del njih in jih razumeti. Za 

vse stvari je treba imeti neko-
liko drugačna merila. Običa-
jen človek si težko predsta-
vlja, da ljudje z zaprtega dela 
Kočevskega petdeset let niso 
slišali zvonjenja, niso vede-
li za župnika, za božič in ve-
liko noč. Če pa je kdo tve-
gal krst ali birmo, je moral 
v Prekmurje ali celo v Split, 
pa še tam so vohljali za njimi 
in preverjali, ali je bil mor-
da v teh krajih kdo iz Ko-
čevske Reke, in ga kasneje 
doma zasliševali. Ko sem na 
Jesenicah krstil starejše, ni-
sem nikogar spraševal, za-
kaj v otroštvu oziroma mla-
dosti ni sprejel zakramen-
tov. Tudi tu tega ne poč-
nem. Moja stvar je, da nare-
dim kaj dobrega za človeka 
in da posameznik najde pot 
do Cerkve. Vsakomur želim 
podati roko in povedati, kje 
je pot, kje sta mostiček ali 
brv na tej poti. Kdo pa sploh 
sem, da bi smel soditi ali ob-
sojati ljudi!«

Ste zadovoljni z obiskom ne-
deljskih in prazničnih maš?

»Zavedati se je treba, da v 
veliki krajevni skupnosti živi 
le okrog 800 ljudi. Odstotek 
obiskovalcev nedeljskih maš 
je tolikšen kot v drugih žu-
pnijah. K maši prihaja pov-
prečno med 50 in 60 verni-
kov. Prepričan sem, da se bo 
število povečevalo in da bodo 
generacije, ki bodo prihaja-
le, doživljale vero tako, kot so 
jo njihovi predniki.«

Z neverjetnim optimizmom 
in voljo opravljate duhov-
niški poklic. V moji predsta-
vi tega poklica bi moral biti 
duhovnik prav takšen, kot 
ste vi. 

»Duhovništvo je poklic. 
Nekdo je ključavničar, dru-
gi je kmet, tretji znanstvenik, 
jaz pa duhovnik. Tako kot ste 
vi starši od spočetja otroka do 
vaše smrti, sem jaz duhovnik 
od posvečenja do konca živ-
ljenja. To je poklic, za katere-
ga moraš dozoreti in živeti z 
njim. Sploh pa moraš imeti 
stvari urejene v glavi, sicer se 
lahko vse hitro podre. Meni 
je Bog dal določeno nrav in 
talente. Ni me določil za fi-
lozofa. Zato me, ko bom pri-
šel k njemu, ne bo vprašal, 
zakaj nisem napisal knjige, 
ampak zakaj nisem vrgel še 
dveh 'kel' malte več. To je 
moja nrav. Duhovnik mora 
biti ljudski, saj smo ustvar-
jeni za ljudi, in ne za pisar-
ne, čeprav je tudi to potrebno. 
Takšen je moj pogled na moj 
poklic. Starši so me naučili 
delati, potrpeti in moliti. Nič 
drugega ne potrebujem.« 

Sedaj ni čas za gospode
Belokranjec Jože Milčinovič je bil 13 let župnik na Jesenicah, sedaj pa je 12 let župnik v Kočevski Reki, v župniji, kjer je bilo v drugi 
polovici preteklega stoletja izbrisano s sveta vse, kar je bilo povezano z vero in kjer so živeli ljudje drugače kot običajno.

Jože Milčinovič, nekdanji jeseniški in sedanji župnik v Kočevski Reki

Župnik Jože Milčinovič je bil rojen leta 1950 kmečkim 
staršem v Drašičih pri Metliki v Beli krajini. Leta 
1964 je odšel v malo semenišče v istrski Pazin, ker 
v Sloveniji v semeniščih ni bilo prostora. Teologijo 
je študiral v Ljubljani in bil najprej pet let kaplan v 
župniji Ljubljana Polje, nato pa župnik v Zadobrovi, 
kjer je ustanovil župnijo in med drugim zgradil 
cerkev. Leta 1991 je prišel na Jesenice, kjer je ostal 13 
let, do odhoda v Kočevsko Reko, v župnijo, ki je bila 
ustanovljena že leta 1370. Tudi po drugi svetovni vojni 
ni bila ukinjena, vendar do devetdesetih let preteklega 
stoletja ni imela pogojev za delovanje.

Jože 
Milčinovič

»Po letu 1950 se 
je partija znesla 
še nad edinim 
razrednim 
sovražnikom, 
ki je še ostal, 
nad Cerkvijo. 
Župnike so 
na splošno 
šikanirali, 
zapirali in 
obsojali, na 
Kočevskem pa 
so šli še korak 
dlje: cerkve so 
podirali. Skupaj 
95! Hranim 
zemljevid, na 
katerem so 
vrisane še vse 
cerkve. Vernost 
je bila tu očitno 
velika.«
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Jana Triller

Tudi letos smo v Gorenj-
skem glasu skupaj z našimi 
naročniki in bralci pripravi-
li tradicionalno spomladan-
sko- velikonočno razstavo, 
na kateri se z izdelki pred-
stavlja štirinajst ustvarjal-
cev z vse Gorenjske. Poleg 
zvestih razstavljavcev je ko-
rajžo letos zbralo tudi ne-
kaj novih, ki so nas presene-
tili z zanimivimi in v različ-
nih tehnikah narejenimi iz-
delki. Popestritev letošnje 

razstave so vsekakor izdelki 
mladih ustvarjalcev, saj so se 
nam prvič pridružili še vrtci 
in osnovne šole. Na ogled so 
postavljeni kiparski izdelki, 
kvačkani, klekljani in vezeni 
prti, barvani, praskani, liti, 
šivani pirhi, zajčki iz karto-
na, volne, papirja in lončkov, 
vaze, okrašene s pirhi, metu-
lji, ptički – in še bi lahko naš-
tevali. 

Vabljeni na razstavo, kjer 
si boste lahko ogledali izdel-
ke in dobili tudi nov navdih 
za ustvarjanje!

Ustvarjalnost Glasovih bralcev
V prostorih Gorenjskega glasa bodo do 24. aprila na ogled izdelki, ki so jih za Glasovo spomladansko-velikonočno razstavo pripravili Glasovi bralci.

Anka Orehar iz Dorfarij / Foto: Gorazd Kavčič

 Ana Lombar iz Preddvora / Foto: Gorazd Kavčič  Lidija Zupančič z Mlake / Foto: Gorazd Kavčič

 Marija in Jože Bizjak iz Kranja / Foto: Gorazd Kavčič

 Tončka Kociper iz Preddvora / Foto: Gorazd Kavčič

 Učenci 3. a in 3. b OŠ Ivana Groharja iz Škofje Loke / Foto: Gorazd KavčičKranjski vrtci, Vrtec Živ žav / Foto: Tina Dokl

Krožek Ročno ustvarjalne spretnosti z OŠ Cvetka Golarja / Foto: Tina DoklSkupina Storžek iz Vrtca Škofja Loka, Enote Pedenjped / Foto: Tina Dokl 20. stran
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Zakonca z Izletniške kmetije Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič Turistično društvo Kokrica / Foto: Gorazd Kavčič Ljubiteljice ročnih del iz Podljubelja / Foto: Gorazd Kavčič

 Društvo upokojencev Kranj / Foto: Gorazd Kavčič Tanja in Erika Draksler iz Mavčič / Foto: Gorazd Kavčič

Ustvarjalnost Glasovih bralcev

Alenka Brun

Njegova mama je bila Zar-
nikova iz Most pri Komen-
di, oče iz Vesce pri Vodicah. 
Okoli leta 1955 sta se Fran-
kova starša odločila, da odi-
deta v Kanado. »Mama ni že-
lela ostati na kmetiji niti ne 
v Jugoslaviji. Oče je bil sicer 
ravno tako doma s kmetije, 
vendar se je mama odločila, 
da tega ne bo več počela.« Si-
cer je delala tudi v slaščičar-
stvu, na Bledu in v Ljublja-
ni, v hotelu Krim in kasne-
je Unionu. Ker nista bila štu-
dirana človeka, sta v Kana-
di poprijela za kakršno koli 
delo. »Oče se je našel v grad-
beništvu, mama je pomaga-
la v bolnišnici. Ko sem se jaz 
rodil, je ostala doma.« 

Frank je star 58 let in ima 
13 let mlajšo sestro. Do neke 
mere bi lahko rekli, da je šel 
po očetovih stopinjah, le da 
je njegov oče »več delal z ro-
kami« – Frank se namreč 
ukvarja z nepremičninami, 
vendar z večjimi projekti, s 
prodajo zemlje za restavra-
cije, hotele, prodajo pisarn, 
stavb podjetjem ...

Žena Italijanka in dva 
otroka

Svojo soprogo Sandy, ki pa 
je po starih starših Italijan-
ka, je spoznal v Torontu, kjer 
sta novo življenje začela tudi 
njegova starša. Velikokrat ko 
Frank obišče Slovenijo, San-
dy obišče sorodstvo v Italiji, 
v bližini Benetk. 

V zakonu sta se jima rodi-
la Jason in Dana. Sin ima da-
nes trideset let, hči je dve leti 
mlajša. Jason trenutno živi 
v Britanski Kolumbiji, kjer 
dela kot geolog, se ukvar-
ja z zlatom; hči pa je doma 
v centru Toronta in dela za 
podjetje, ki prodaja ume-
tne sklepe. Vendar njeno 
delo ni tako, kot bi si mor-
da predstavljali – ne gre le za 
prodajo umetnega kolka in 
izpolnjeno naročilo, ampak 
je Dana kar prisotna pri ope-
racijah, in če pride do poseb-
ne situacije, se zdravnik ozi-
roma kirurg lahko z njo pos-
vetuje na licu mesta. 

Franku je na začetku delo 
z nepremičninami predsta-
vljalo bolj dodaten vir zas-
lužka, saj bi lahko rekli, da 

je pravzaprav izkusil živ-
ljenje poklicnega športni-
ka. »Pozimi sem bil bolj ne-
premičninar, poleti sem se 
ukvarjal več s športom.« Vso 
srednjo šolo in na fakulteti je 

namreč igral ameriški nogo-
met. Opazili so ga leta 1981. 
Najprej je odšel v Calgary, 
kasneje so ga prodali klubu 
Montreal Concordes. Leta 
1985 pa se je odločil, da ima 

nogometa dovolj, in se je po-
polnoma posvetil vlogi ne-
premičninskega posredni-
ka.

Po gorenjsko ...

Slovensko govori tekoče, 
največ uporablja besede iz 
gorenjščine. Sem ter tja si 
pomaga s kakšno angleško. 
Pisna slovenščina je težja, 
pravi.

Ko je odraščal, so se doma 
pogovarjali v slovenskem je-
ziku, se pa spominja, in to s 
smrtno resnim izrazom na 
obrazu, da je osem let vsako 
soboto zjutraj obiskoval slo-
vensko šolo. Potem se zas-
meje: »A veš, kako je bilo to 
težko. Sploh za mladega fan-
ta. Vsako soboto od devete 
zjutraj do opoldneva. Prija-
telji so igrali hokej ali počeli 
kaj drugega, jaz pa v šolo ...«

Dalmacija toura se 
udeleži vsako leto

Če se le da. »Je že kar avto-
matsko, da grem.« S priprava-
mi na tovrstno večdnevno ko-
lesarjenje pa ima včasih nekaj 

težav. Vreme v Torontu je po-
dobno slovenskemu, a tam ni 
velikih hribov. »Potem imam 
vsakič problem z vožnjo v kla-
nec in s spusti,« se zasmeji. 
»Marec po navadi s soprogo 
preživiva na Floridi, kjer pre-
cej kolesarim, ampak je spet 
samo ravnina.«

Kolesariti je začel, ko je sre-
čal Aleša Kalana, vodjo ko-
lesarske odprave BAM.Bi in 
starega kolesarskega mačka. 
In od takrat se je Dalmacija to-
ura udeležil že osemkrat. Le-
tos so ga organizirali že osem-
najstič. 

Slovenijo Frank sicer le-
tno obišče najmanj enkrat, 
če ne raje večkrat – kadarko-
li mu čas dopušča. Največkrat 
stanuje pri teti in bratran-
cu v Novih Jaršah, kjer ima-
ta hišo; prespi pa tudi pri ka-
kšnem prijatelju, znancu, saj 
je v vseh teh letih spletel šte-
vilne prijateljske vezi. Vseeno 
pa se ne bi preselil v Slovenijo. 
Preveč ceni čas, ki ga tu preži-
vi. Verjetno ima pri tem nekaj 
tudi občutek, da vsakič, ko pri-
de in se ima dobro, se rad vrne 
domov; a že med odhajanjem 
načrtuje nov obisk.

»Jaz pridem tla za dober č’s«
Frank Kosec je Kanadčan, ki se že vrsto let zaporedoma udeležuje BAM.BI-jevega Dalmacija toura, aprilske večdnevne kolesarske odprave, ki si je letos za 
start izbrala Neum, kolesarji so obiskali Črno goro, kolesarili na Lovčen, zaključili pa v Radoniću pri Šibeniku. Pravi, da če se ne bi imel lepo, ne bi prišel.  
V njegovi slovenščini: »Jaz pridem tla za dober č’s.«

Frank Kosec
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jurij Vincenc Pezdič in agnosticizem
Zaradi preveč samosvo-

jih pogledov na vero so bili 
včasih duhovniki tudi »od-
rinjeni na stran«. Med nji-
mi je posebno zanimiv te-
olog Jurij Vincenc Pezdič 
(tudi Pesdizh), ki se je rodil 
13. aprila 1750 v Radovljici. V 
Salzburgu je študiral bogo-
slovje in civilno pravo. Leta 
1776 je bil posvečen, nato pa 
je služboval po Kranjskem in 
Štajerskem. Kljub govorniš-
kim in drugim sposobnos-
tim zaradi »nezglednega« 
življenja ni dobil samostoj-
ne župnije. Njegovo stališče 
je namreč v praksi pomenilo 
agnosticizem.

V polemični razpravi, ob-
javljeni leta 1773 v Salzbur-
gu, je Pezdič zagovarjal pro-
babilizem, to je skeptičen 
(dvomeč) način mišljenja, da 
ni nikakršnega zanesljivega 
in dokončnega védenja, ker 

vsako védenje vsebuje do-
ločeno stopnjo verjetnosti. 
To je stališče agnosticizma. 
Gre za filozofski nauk, da se 
je dovoljeno ravnati po res-
no utemeljenem mnenju, 
čeprav je nasprotno mnenje 
bolj verjetno. Agnosticizem 
je filozofsko stališče, da je 
resničnost nekaterih trditev, 
zlasti teoloških trditev o ob-
stoju boga, bogov ali božan-
stev, bodisi neznana bodisi 
je sploh ni mogoče poznati. 
Agnosticizem je enako zadr-
žan tudi do ateizma, to je tr-
ditve o neobstoju boga. 

Na splošno za agnostici-
zem velja, da ne pristaja na 
absolutne resnice in trenu-
tno znanstveno nedokazlji-
ve trditve, kar pa ne pome-
ni, da ne dopušča možnos-
ti, da se te trditve v priho-
dnosti izkažejo za pravilne. 
Agnosticizem je nasproten 

dogmatičnemu prepričanju 
o obstoju boga in je po dru-
gi strani tudi nasprotje ma-
terialistični tezi o zaneslji-
vih spoznanjih o material-
nem svetu.

Izraz agnosticizem in so-
roden izraz agnostik je leta 
1869 skoval angleški biolog, 
Darwinov prijatelj in njegov 
goreči zagovornik ter popula-
rizator znanosti Thomas He-
nry Huxley. V širšem pome-
nu se uporablja za tiste, ki so 
neprepričani ali pa nezaveza-
ni glede verskih resnic, deni-
mo o obstoju božanskega.

V pozitivnem smislu je 
agnosticizem stališče, da je 
treba pri znanstvenem raz-
iskovanju poslušati samo 
glas razuma, medtem ko v 
negativnem smislu pome-
ni omejevanje zanesljive-
ga spoznanja samo na tisto, 
kar je pozitivno dano v čutni 

zaznavi in kar se lahko em-
pirično preveri. 

V najširšem smislu je 
agnosticizem torej celotni 
empirizem in pozitivizem, 
kamor sodijo znanstveni-
ki, kot so August Comte, 
Charles Darwin, Herbert 

Spencer in mnogi drugi. 
Lahko vključuje sodobno lo-
giko, katere predstavnik je 
med drugim tudi Wittgen-
stein, saj zavrača vsako me-
tafiziko in se opira na tre-
nutno znanstveno prever-
ljive temelje.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske: 
   10. 4. 1004 je kancler Egilbert overovil listino, s 

katero je gospod Henrik, kralj po milosti božji, 
podaril sabionskemu škofu Albuinu posestvo Bled.

   V Cerkljah na Gorenjskem se je 10. 4. 1825 rodil du-
hovnik in šolnik Janez Globočnik. V letih 1848–1861 
je bil ravnatelj in katehet glavne šole v Kranju. 

   Na Sovodnju se je 12. 4. 1821 rodil kipar Franc 
Ksaver Zajec. Bil je prvi slovenski akademsko šola-
ni kipar. V letih 1847–1848 je bil na akademiji na 
Dunaju, 1851–1852 v Münchnu.

   V Grgarju se je 14. 4. 1913 rodil pesnik, dramatik, 
pripovednik, prevajalec in kritik Matej Bor (pravo 
ime Vladimir Pavšič). Po vojni je živel v Radovljici.

»Po materini smrti je oče 
z Darinko ostal doma sam. 
Brat je bil takrat zaposlen 
v JLA, ni bilo govora, da bi 
prevzel težko odgovornost 
na svoja ramena. Jaz sem se 
ravno poročila in po spletu 
naključij sva oba z Igorjem 
dobila službo v kraju, ki je bil 
od hiše staršev oddaljen sla-
bih deset kilometrov. Stra-
šen udarec mamine smrti je 
obvisel nad mojo glavo kot 
Damoklejev meč …«

Andrejka je bil stara ko-
maj 26 let, ravno je nastopi-
la službo, bila je sveže poro-
čena, polna načrtov in idej o 
tem, kaj bo počela v življe-
nju. Z možem sta skrbno 
varčevala denar, da odideta v 
Anglijo na podroben genet-
ski pregled, kajti ni želela, da 
bi tudi ona rodila otroka, ki 
bi bil takšen kot Darinka. 

»Oče je histerično vztra-
jal, da se moram preseli-
ti domov ter začeti skrbeti 
za sestro. Sploh me ni ho-
tel poslušati. V tisti paniki, 
ko se sploh ni zavedal, ne 
kaj govori ne kaj počne, mu 
je kar naenkrat zmanjkalo 
sape, nezavesten se je zgru-
dil na tla in bila sem prepri-
čana, da je po njem. Zdrav-
nik, ki je nemudoma prite-
kel, me je potolažil, da ni hu-
dega. Če bi mu takrat verjela, 
me oče kasneje, ko je prišel k 
sebi, s to nezavestjo ne bi kar 
naprej izsiljeval. Na moževo 
prigovarjanje sva se res pre-
selila domov, a sem vztraja-
la, da še naprej obdrživa sta-
novanje. Oče je sicer mislil, 
da bom pustila službo, a to-
liko neumna pa tudi nisem 
bila. Ves čas sem imela ob-
čutek, da Darinka točno ve, 
kaj se dogaja, saj se je čudno 
smejala, ko je prišla v mojo 
bližino. Verjemite, počuti-
la sem se nečloveško. Oba z 
očetom sta mi odkrito naga-
jala in me izkoriščala. Oče se 
je drl name, če ni bilo vse na-
rejeno tako, kot je bil vajen, 
ko je še živela mama. Imela 
sem precej odgovorno služ-
bo, saj sem bila takrat ena 
redkih z visoko izobrazbo 
na tistem področju. Sanjala 
sem o lastnem otroku, o to-
plem družinskem gnezdu, 
žal pa je bilo vse, kar sem 
imela, nekaj čisto drugega. 
Z bolečino v srcu sem ne-
močno opazovala, da se tudi 
moj ljubljeni Igor vedno 

bolj oddaljuje od mene. Kar 
ni bilo nič čudnega, saj si ni 
niti v najbolj drznih sanjah 
predstavljal, v kakšne grozo-
te je padel. Če je bila Darin-
ka pred mojim prihodom še 
'čista', se je potem, ko sem 
začela skrbeti zanjo, vsak 
dan v hlače. Če pa to ne, se je 
podelala na pragu moje spal-
nice. Odklanjala je žlico, za-
čela je jesti z rokami. Za vse, 
kar je bilo narobe, sem bila 
– enako kot v starih časih – 
kriva jaz. Naj še to povem, 
da sva z možem zelo verna 
in zdelo se mi je, da bi sto-
rila velik greh, če bi se upr-
la očetu. A točno to se je mo-
ralo zgoditi. Spominjam se, 
bil je petek zvečer, ko sva se 
z Igorjem zmenila, da gre-
va za konec tedna na mor-
je. Zelo malo časa sva ime-
la zase, želela sva izkoristiti 
lepo vremensko napoved za 
kopanje. Ko sem pri kosilu 
povedala očetu, je ta spet po-
besnel in mi začel pridigati 
o dolžnosti do njega, do po-
kojne mame. Po navadi sem 
v takšnih trenutkih skloni-
la glavo, preštela do sto in 
ga ubogala. Tokrat pa nisem 
mogla. Povedala sem mu, 
da imata z Darinko hrane za 
dva dni dovolj v hladilniku in 
da jima ne bo nič manjkalo. 
Ko sem to rekla, se je nagnil 
čez mizo in me z vso moč-
jo udaril čez obraz. V trenut-
ku se mi je ulila kri, a ga ni 
odvrnilo, da ne bi še v dru-
go dvignil roke. Končno je 
tudi meni prekipelo. 'Nikoli 

več ne boš kričal name, ni-
koli več me ne boš uda-
ril!' zakričim, vstanem od 
mize in grem v svojo sobo. 
Spremljalo me je Darinkino 
krohotanje in njegovo prek-
linjanje. Zaklenila sem vrata 
in pospravila v potovalke in 
kovčke stvari, ki sva jih z mo-
žem imela tam. Vse skupaj 
pa sem zmetala skozi okno. 
Še pozneje, ko sem že sed-
la za volan, se mi je meglilo 
pred očmi od vsega hudega. 
Oče je bil ves čas prepričan, 
da se bom vrnila. K meni je 
poslal celo župnika, ki mi je 
začel pridigati o mojih dol-
žnostih. Postavila sem ga 
pred vrata. Splet različnih 
dogodkov, ko so me klica-
li tudi nekateri drugi iz vasi 
in mi govorili, kakšna pac-
ka sem, je pripomogel, da 
je odpor do domačih vedno 
bolj naraščal. To se je doga-
jalo ravno v času, ko so se za-
čela ustanavljati Društva za 
pomoč duševno nezadostno 
razvitim. Eno od teh je imelo 
tudi bivalne prostore za sta-
rejše uporabnike. Na može-
vo prigovarjanje sva skupaj 
obiskala očeta, ki pa me ni 
hotel spustiti v hišo. Na pra-
gu sem mu pustila vse papir-
je. Čez nekaj dni je poklical 
in mi ves pretresen zabrusil, 
da sem zločinka, ker se že-
lim znebiti sestre. Odloži-
la sem telefon – res nisem 
imela več moči, da bi se bo-
rila z njim. Čez pol leta, ko 
sem bila ravno na začetku 
nosečnosti, so me poklica-
li iz bolnišnice, da so spre-
jeli očeta, ker je bil ves pore-
zan. O tem, kaj se je zgodi-
lo, je molčal, jaz pa sem ve-
dela, da ga je ranila edino-
le Darinka. To sem poveda-
la tudi zdravnikom. No, šele 

oni so potem sprožili po-
stopke, da so sestro spreje-
li v enega takšnih zavodov. 
Trenutki, ko so jo odpeljali 
od hiše, so bili mučni. Veli-
ko je k temu, da je oče še do-
datno norel in trpel, poma-
gal tudi 'ljudski glas', saj so 
bili do tega, da se je Darin-
ka znašla v zavodu, zelo pikri 
in kritični. Šele dosti kasne-
je, ko je bil oče hudo bolan, 
je povedal, da ga je Darinka 
spolno napadla – in ker se je 
branil pred njo, ga je poreza-
la z nožem …«

Zanimivo, malodane pre-
senetljivo pa je bilo, da je 
Darinki življenje v skupnos-
ti zelo pomagalo. Že v enem 
letu se je iz triletnice spreme-
nila v desetletnico. Pozna-
la je nekatere črke, znala je 
šteti do deset, skrbela pa je 
tudi za lastno čistočo. Enako 
kot drugi je brez najmanj-
ših težav pripravljala obede 
za skupino, rezala zelenjavo, 
kar je bilo po mnenju njene 
pokojne mame smrtno ne-
varno. Z drugimi je hodila 
v trgovino, na sprehode. To, 
da ni več nebogljena in ne-
močna, pa ni bilo všeč očetu. 
Malo tudi zaradi govoric, ki 
so krožile po vasi. Opravlja-
li so ga, da je hote pomagal 
umreti ženi ter da se je na-
lašč znebil še hčerke. Neke-
ga dne mu je bilo dovolj, šel 
jo je iskat in jo na silo pripe-
ljal domov. Čeprav do takrat 
ni imela že več kot dve leti 
nobenega napada besnila, 
nobene depresije, čeprav se 
je naučila celo brati in pisati, 
je bilo doma v trenutku vse 
pozabljeno.

Andrejka pripoveduje: 
»Oče je spet moral klicati 
policijo, in ko so prišli, so se 
zgrozili: Andrejka je razbila 

kuhinjo, povsod je bilo pol-
no človeških iztrebkov, oče 
pa je bil ves krvav, saj je, ko 
ga je grobo porinila, z glavo 
udaril ob rob mize. Sestro 
so najprej odpeljali na psihi-
atrijo, kasneje pa se je vrni-
la v domsko skupnost, kjer 
je ostala vse do svoje smrti. 
V okolju, v katerem se je po-
čutila prijetno, je tudi sama 
postala drug človek. Obi-
skovala sem jo in kasneje – 
kljub očetovim protestom – 
zanjo prevzela vso odgovor-
nost. Vedela sem, da je ime-
la kar nekaj 'fantov', takšno, 
kot je bila, sem sprejemala 
in se nikoli več nisem obre-
menjevala z opravljivci, ki 
so o meni, o naši družini, 
tudi o njej in očetu naplet-
li cel kup 'vročih' zgodbic, 
ki so bile vse po vrsti izmi-
šljene in polne laži. Oče je z 
leti postal vedno bolj vase za-
prt in zagrenjen. Odklanjal 
je stike tako z menoj kot z 
bratom. Ni mu bilo mar za 
vnuke, živel je v nekem ču-
daškem svetu, v katerem za 
naju – tako kot že od nekdaj – 
ni bilo prostora. Moram reči, 
da brat ni imel sreče: rodila 
se mu je hčerka, ki je ime-
la motnje v duševnem razvo-
ju. A bolj blage vrste, tako da 
je vseeno uspešno zaključila 
šolanje, se zaposlila in ime-
la tudi otroka, s katerim pa 
je bilo vse, kot je treba. S svo-
jo zgodbo pa sem želela po-
vedati, da je treba v življenju 
zmeraj pravočasno ukre-
pati, če nočemo, da nas do-
godki pomendrajo in uni-
čijo našo prihodnost. In ne 
pozabite: tudi domači, tisti, 
ki bi nas morali najbolj lju-
biti, nas lahko najbolj ranijo 
in prizadenejo.«

(Konec)

Milena Miklavčič

usode

Darinka, 2. del

Razplet 
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Razgledi

Miha Naglič

»Vlak je privozil no no-
vomeško postajo. Ko smo 
stopili na peron, je bila ob 
izhodu običajna gruča lju-
di. Prvi sem stopil do gru-
če in tedaj mi nekdo zavpije: 
'Kam greš?' Mirno sem od-
govoril: 'V Stopiče.' Noto je 
začel sam in še nekateri dru-
gi od tri do pet moških kriča-
ti: 'Nikamor! Nazaj pojdeš! 
Novo mesto je zibelka parti-
zanstva in ne pustimo, do bi 
izdajalec vanj stopil! Nazaj! 
Hudič, nazaj!' Med takim 
vpitjem so me pričeli suva-
ti s pestmi v prsi, pričele so 
frčati okoli glave in v hrbet 
umazane in mokre kepe 
snega, kmalu sem začutil na 
hrbtu težke udarce palice, v 

obraz mi je nekdo vrgel črni-
lo.« Potem so ga prisilili, da 
je stopil nazaj v vagon. Tu se 
je nadaljevalo. »V vagonu se 
je zmerjanje, preklinjanje in 
vpitje nad menoj nadaljeva-
lo. Vpili so in ponavljali, kar 
so že zunaj vpili: 'Ti si pri-
hajal med okupacijo v Novo 
mesto, da si izdajal in dolo-
čal, koga naj Italijani inter-
nirajo. Ti si pripeljal Nem-
ce v Novo mesto. Ti si ubija-
lec! Ti bomo že preparali tre-
buh!' itd. Nisem niti mogel 
pojasniti, da se med okupa-
cijo nikdar nisem nahajal v 
Novem mestu. Naenkrat je 
pričel neki moški brizgati iz 
polne, precej velike stekleni-
ce vame bencin. Rekel sem: 
'Kaj vendar delate?' Vpili so: 
'Ubijmo hudiča!' Naenkrat 

je pa moral nekdo pritakni-
ti k moji suknji vžigalico ali 
cigareto in v trenutku sem 
bil v ognju. Zagorel je ben-
cin, s katerim sem bil polit 
od dna suknje, in velikanski 
plamen je segal preko glave. 
Trenutki so bili grozni. Če bi 
mi tudi kdo hotel pomagati, 
bi mu divjaki ne pustili, tako 
so bili divji ... Z rokavicami 
na rokah sem hitro odpel 
suknjo, gorečo sem slekel 
in jo vrgel od sebe. Ko sem 
suknjo srečno odložil, sem 
čutil, da gori pod vratom ko-
lar iz celuloida. Zgrabil sem 
volneno ovijačo in z njo sem 
zadušil še ogenj pod brado. 
Bil sem v trenutku silno ut-
rujen, prevzet in prestrašen, 
a zavesti nisem izgubil. Su-
rovost pa ni odnehala, vpili 

so neprestano samo: 'Zgo-
ri, crkne naj hudič!'« (Str. 
608–609)

Tako je škof Anton Vovk, 
Prešernov pranečak, opi-
sal, kako so ga 20. 1. 1952 
v Novem mestu živega zaž-
gali. Dr. Metod Benedik, 
tudi sam Gorenjec, doda: 
»Nasilje in zaničevanje se 
je nadaljevalo v čakalnici 
in trajalo več ur. Škof se je 
potem z vlakom vrnil v Lju-
bljano. V bolnišnici so zanj 
lepo poskrbeli, posledice 
zažiga pa je občutil vse do 
smrti.« – Ta knjiga je dra-
gocen prikaz zgodovine kr-
ščanstva na Slovenskem, 
od legende, da je bil med 
prvimi misijonarji v Ogleju 
sam evangelist Marko, do 
naših časov.

Nove knjige (377)

Krščanstvo na Slovenskem  
v luči virov

 

Ni bil premočan veter in tudi ne nočni zmikavt, navdušen zbiralec ostrešij starih kranjskih 
meščanskih hiš. Najstarejša še delujoča kranjska gostilna Stari Mayr bo v teh pomladnih dneh 
dobila novo podobo, tako vsebinsko kot vizualno nadgradnjo, saj bodo odlični kulinarični 
ponudbi dodali še prenočitvene zmogljivosti. Pa še Glavni trg bo lepši. I. K. / Foto: Tina Dokl

Simpatična tale lepotička z zajčkom in velikim pirhom, mar ne? Ste pomislili, da je motiv 
kakorkoli povezan z znamenitimi Playboyevimi zajčicami? Nak. Gre le za enega od številnih 
motivov, ki so jih na začetku prejšnjega stoletja tiskali na velikonočne voščilnice in si jih lahko 
ogledate na razstavi v veži Mestne hiše v Kranju. Ta je bila odposlana leta 1907, zagotovo pa se 
motiva ne bi sramovali tudi v reviji Playboy, ki jo je leta 1953 ustanovil legendarni Hugh Hefner, 
ki je devet let mlajši od razglednice, saj je pred dnevi praznoval šele 91 let. I. K. / Foto: Tina Dokl

Velikonočni otok
Alenka Bole Vrabec

Bila je velikonočna ne-
delja, 5. aprila 1722, ko je 
na neznanem osamljenem 
otoku pristal holandski raz-
iskovalec, morjeplovec Ja-
cob Roggeveen in ga krstil 
za Velikonočni otok, ki je 
zdaj del Čila. Presenetila 
ga je negostoljubna obala, 
še bolj pa velikanski kipi, ki 
so jih domačini imenovali 
moai in so od 1995 vpisani v 
Unescovo svetovno kultur-
no dediščino. Zadnja od-
kritja kažejo, da nimajo več 
kot 1500 let in da so imele 
te velikanske glave z začet-
kom trupa tudi velikansko 
telo, ki se je zaradi erozije 
počasi pogrezalo v tla. Kaj 
bi nam lahko pripovedovali 

mizica, 
pogrni se

ti temni, mogočni mutci? 
Kako so te 60–80 ton tež-
ke kipe postavljali pokonci? 
Nekateri teh skrivnostne-
žev imajo v hrbet vrezana 
tudi znamenja nekakšne 
pisave, ki je še neraziskana, 
saj obstaja zanjo nekaj tez.

Otok naj bi naselili prvi 
prebivalci iz Polinezije 
okoli leta 400 našega šte-
tja. Prvi val novih naseljen-
cev naj bi trajal do 6. stole-
tja, drugi je sledil v 13. stole-
tju. Otok so imenovali Rapa 
nui. Ta osamelec brez ko-
ralnega grebena je 3265 km 
oddaljen od čilenske oba-
le in 4251 km od Tahitija. 
Leta 2012 je živelo na njem 
5806 ljudi. 

Prebivalci so bili dobri 
kmetovalci, a prebivalstvo 
se je krčilo, ko so zaradi 
gradnje visokih lesenih od-
rov posekali vse gozdove in 
ni bilo mogoče več graditi 
velikih kanujev za ribolov. 
Lakota je bila nenehna go-
stja in je vodila tudi v kani-
balizem. V 16. in 17. st. so 
perujski gusarji plenili pre-
bivalce in jih kot sužnje na-
seljevali na velikih hacien-
dah v Peruju. James Cook, 
ki je tudi raziskoval otok in 
otoške vode, je v ladijskih 
dnevnikih 1766–1770 za-
pisal:

»Zdi se, da je morje vse-
naokrog osvobojeno rib, saj 
nismo ujeli niti ene in tudi 
pri domačinih se le redko 
najde kakšna riba.«

Otok ima obliko pravo-
kotnega trikotnika. Na naj-
daljšem mestu meri 24 km, 
največja širina je 12 km. 

Podnebje je sicer subtrop-
sko, a precej neprijazno. 
Otoške živalske vrste so iz-
podrinile pripeljane živa-
li. Edini pravi dohodek pri-
naša turizem. Stara kultna 
mesta je mogoče obiskati 
le peš, na konjskem hrbtu 
ali s kmečkimi vozovi. Gos-
te na velikih križarjenjih 
pripeljejo na kopno čol-
ni. Majhno letališče, ena 
zdravstvena postaja, nekaj 
šol. Spominki in bifejčki. 
V kuhinji se pozna čilenski 
vpliv. Velikonočni otok, za-
nimiv, poseben, privlačen, 
a nič kaj prazničen.

Charquicán

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
500 g prekajenega govejega ali 
svinjskega mesa, 1 bučo, tež-
ko okoli 750 g, 1 veliko čebu-
lo, 4 velike krompirje, 2 stroka 
česna, 1/8 l olja, 2 žlički čilija 
ali odmerek po okusu, 1 žličko 
popra, 1,5 žličke majarona, 1 
ščep kumina, 1,5 žličke soli, 1 l 
čiste zelenjavne juhe. 

Meso zrežemo na kocke in 
ga nato zmeljemo v strojčku 
za meso. Zelenjavo olupi-
mo in jo zrežemo na kocke. 
Česen stremo. Čili popraži-
mo na olju, dodamo čebulo, 
da postekleni, in meso. Pra-
žimo 10 minut in mešamo. 
Dodamo zelenjavo in zalije-
mo z juho. Ko zavre, doda-
mo začimbe in kuhamo tako 
dolgo, dokler se krompir ne 
zmehča. Ponudimo v skledi-
cah z dobrim domačim kru-
hom. 

Pa dober tek!  

Metod Benedik, Krščanstvo na Slovenskem v luči 
virov, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2016,  
672 + 32 strani, 45 evrov, www.mohorjeva.org
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PETEK OD 15.00 DO 20.00
SOBOTA OD 9.00 DO 20.00
NEDELJA OD 9.00 DO 19.00
WWW.FESTIVAL-COKOLADE.SI

NAJBOLJ ČOKOLADNA PRIREDITEV V SLOVENIJI
• MEDNARODNI SEJEM ČOKOLADNIC
• DEGUSTACIJE ČOKOLADE IN ČOKOLADNIH SLADIC
• ČOKOLADNA RULETA, igraj in zadeni super nagrade
• ČOKOLADNE SKULPTURE
• DELAVNICE IN PREDSTAVE ZA OTROKE
• KUHARSKI ŠOVI
• LEPOTILNI ČOKOLADNI ŠOTOR
• GLASBENI IN ZABAVNI DOGODKI
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Alenka Brun

K
oncertni repertoar 
turneje je osvežen 
in razširjen, kon-
certi trajajo več kot 
dve uri. 

Turnejska predskupina 
Kori, lokalne predskupine, 
Siddharta, pirotehnika, pre-
senečenja. In ko smo jih pov-
prašali, ali nam morda lahko 
razkrijejo le kanček napove-
danih presenečenj, Tomaž 
O. Rous odgovarja: »Predla-
gam, da se pustite presene-
titi. V tem je bistvo presene-
čenj.« Tomaž je tudi tisti, ki 
v nadaljevanju odgovarja na 
vprašanja.

Na glasbeni sceni ste že več 
kot dvajset let in še vedno 
napolnite dvorano. Kaj je po 
vašem mnenju tisto, kar vas 
še vedno dela popularne pri 
generacijah, ki so odraščale 
z vami – pa tudi pri mlajših 
generacijah? 

»Ob omenjenih generaci-
jah zagotovo to, da tisti, ki so 

z nami odraščali, sedaj svo-
jim otrokom omogočajo, da 
si ogledajo naš koncert. Ker 
pa ima mladina svojo voljo in 
okus in ker jih je na naših kon-
certih vedno več, dvomim, da 
so vsi ti mladi le poslušni otro-
ci, ki posnemajo svoje starše. 

Odgovor na to vprašanje je 
pravzaprav misterij. Delno 
ga razvozla dejstvo, da smo s 
ploščama Nord in Rh- dobi-
li status vseslovensko razpo-
znavnega in nadvse popu-
larnega benda; delno tudi 
to, da smo vedno do obsesije 

usmerjali voljo, energijo in 
srčnost v glasbo in svoj bend. 
Ugibam, da morda ljudje na 
intuitivni ravni to čutijo in se 
s tem povezujejo, jih navdu-
šuje. Ampak ta misterij ima 
še mnogo ugank, ki jim ni 
zlahka priti do dna, zato raje 

DO KONCA!
Siddharta se je po krajšem premoru vrnila na odre z vseslovensko turnejo Do konca! Turneja ima 
sedem koncertnih datumov in karavana se bo jutri, 15. aprila, ustavila tudi v Kranju. Na odru pa boste 
lahko prisluhnili tudi glasbeni zasedbi Prelude, ki so s Siddharto že nastopili, udeležili pa so se tudi 
natečaja VW Rocks. 
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hvaležno in spoštljivo sprej-
memo, kar nam publika vra-
ča, mi pa z užitkom ustvarja-
mo novo glasbo in koncertira-
mo, da je krog sklenjen.« 

Kako se je vaš zvok spreme-
nil od začetkov do danes, če 
se je? 
»Pravzaprav smo na začetku z 
vsako ploščo iskali dvoje, naj-
prej pa kvaliteten, s svetovno 
produkcijo primerljiv zvok. To 
nam je uspelo s tretjo ploščo, 
torej Rh-. Po njej smo vedeli, 
da to zdaj zmoremo. Še več, s 
ploščama Saga in VI smo šli v 
Los Angeles, kjer nas je produ-
ciral Ross Robinson, ki velja za 
inovatorja modernega rokov-
skega zvoka, in skupaj smo se 
spustili v raziskovanje, ki nam 
je v marsičem odprlo oči in 
duha. Omenjeno raziskovan-
je šteje za tisto drugo stvar, ki 
smo ji sledili tako miselno kot 
tudi z uvajanjem novih instru-
mentov in efektov. Pri zadnjih 
dveh ploščah smo vse svo-
je izkušnje in znanje prelili v 
Infro in Ultro.«

Je Siddharta  odraščala ob 
svojem delu ali je stopila na 
odre že odrasla?

»Upam, da nikdar ne 
odrastemo. Zvedavo gleda-
ti v svet in se čuditi je nekaj, 
kar ti umanjka, ko odrasteš. 
Brez tega ni več stvaritev, 
ampak samo še poustvarja-
nje in reciklaža.«

Kaj je tisto, kar bi morda v 
preteklosti spremenili, česa 
si želite v prihodnosti?

»Vse je (bilo) tako, kot mora 
biti. To pa ne pomeni, da smo 

pasivni opazovalci. Trenutno 
z budnim očesom spremlja-
mo vnovičen dvig popularno-
sti slovenske urbane glasbe, 
celo sami na svoji turneji kon-
čno spet lahko nudimo sloven-
skim manj znanim bendom, 
da se predstavijo. K temu pri-
pomorejo tudi natečaji, kot so 
na primer Volkswagen Rocks, 
Spilliga in CompComp, festi-
val Ment, v alternativi pa tako 
in tako vre, in če poslušate 
deset najboljših lani izdanih 
plošč, vas bo 'vrglo na rit', kaj 
producira slovenska mladina. 
Upam, da bodo to samozavest 
dobili tudi mediji in organiza-
torji festivalov, sploh pa publi-
ka. Vzdušja živega koncertne-
ga dogodka se pač ne da 'zdow-
nloadati', kar očitno postaja 
mladini jasno.«

Ljudje še vedno znajo vsa 
vaša besedila na pamet? Je 
najbolj priljubljena ... mor-
da Samo Edini?

»Samo Edini je zagotovo 
eden izmed vrhuncev kon-
certa. Jih je pa še kar nekaj. 
Zanimivo je predvsem to, da 
obiskovalci naših koncertov 
pojejo večino novih pesmi, 
četudi se jih po radiih pravi-
loma ne sliši.«

Kaj lahko pričakujemo od 
vašega nastopa v Kranju? 

»Peklensko pirotehniko in 
'vsemavrično' barvno atmo-
sfero; zvok in koncert, ki ga 
bodo pomnili do reinkarna-
cije. Mi smo pa 'itak' v najbo-
ljši formi: na odru igramo 2 
uri in 15 minut, komadi pa so 
skrbno izbrani za nepozabno 
vzdušje.«

Že tradicionalno nas je pred veliko nočjo v hiši Gorenjskega 
glasa s svojimi kulinaričnimi dobrotami obiskala vsestran-
ska Radovljičanka Alenka Bole Vrabec. Mojstrica kuhanja v 
užitek vseh vedno pripravi izvrsten (pred)velikonočni zaj-
trk – na krožnikih je vedno kaj posebnega, novega, svojevr-
stnega. Tokrat smo okušali quiche lorraine ali lorensko pito 
z radičem, kostanjem in sirom; grško testeninsko solato; 
postrvi v aspiku oziroma po domače žolci; jajčno solato z 
zelenimi šparglji, sadno solato s sorbetom, v njej pa se je 
našlo vse od manga, pomaranč, kivija in grenivke do hrušk 
in melone. Precej zanimanja pa so vzbudili tudi mafini z 
gorgonzolo in hruškami. Verjemite, da so bile posode praz-
ne, kot bi mignil.

Velikonočne, a malo drugačne dobrote  
Alenke Bole Vrabec

Mize, obložene s kulinaričnimi dobrotami / Foto: Gorazd Kavčič
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_17_30
NALOGA

6 2 9 8
6 7 2

8 6
6 4 1 3

7 5
5 9 7 1

8 9
7 2 3 6

2 4 5

sudoku_LAZJI_17_30

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_30
NALOGA

1 6 8 4 5
5 9

5 3 2
1 7 3

3 4
8 4 2
2 6 1

6 4
3 4 9 2 7

sudoku_TEZJI_17_30

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_30
NALOGA

6298
672

86
6413

75
5971

89
7236

245

sudoku_LAZJI_17_30

REŠITEV

629438175
581697243
743125986
268541739
917863524
354972618
895714362
472356891
136289457

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_30
NALOGA

16845
59

532
173

34
842
261

64
34927

sudoku_TEZJI_17_30

REŠITEV

126873945
539241768
784956132
452167893
673598421
891432576
268714359
917325684
345689217

Turistični                                 
Direktor hotela sliši, kako šef recepcije reče nekemu gos-
tu: »Ne, tega pa pri nas nimamo!«
»Kako nimamo? Seveda imamo!« Se vmeša direktor.
Gost se zahvali in odide.
»Kaj pa je vprašal?« vpraša direktor šefa recepcije.
»Vprašal je, ali imamo pri nas veliko dežja.«

Ni bil na potovanju
Pred blokom se srečata sosedi.
»Zakaj imaš modrico okrog oči?« vpraša prva.
»Od moža,« odgovori druga.
»Sem mislila, da je na potovanju.«
»Jaz tudi,« se glasi odgovor.

Halo, je kdo tam?
Možakar v času praznikov kliče na policijo.
»Halo, je kdo tam?« dežurnega policista vpraša glas iz 
slušalke.
»Da, vsi smo tukaj.«
»Me zelo veseli. Kar ostanite tam.«
»Zakaj pa?«
»Ker bom drugače ob vozniško dovoljenje!«

O prijateljstvu
Prijatelji so kot gate – vedno so ob tebi.
Dobri prijatelji so kot kondomi – tu so, da te zaščitijo.
Najboljši prijatelji so kot viagra – dvignejo te, ko padeš.

Učiteljica zgodovina
Javno poljubljanje so v 16. stoletju v Neaplju kaznovali s 
smrtjo. 
Pozneje so zakon omilili – par, ki so ga ujeli na delu, se je 
moral poročiti.
Torej – iz smrtne so prešli na dosmrtno kazen.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V vašem življenju prihaja do velikih sprememb in imeli 
boste občutek, kot da lebdite oziroma potujete z mavrico. 
A še vedno boste kljub vsemu neučakani in boste po vsej 
sili hoteli prehitevati dogodke. Denar …

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vaše misli bodo še nekaj časa neurejene. Šele pozitivno 
sporočilo, ki ga prejmete še pravi čas, vas spravi na realna 
tla. Denarni podvig, o katerem boste razmišljali, je bolje 
preložiti na kasnejši čas. Pred vami je veliko pomembnih 
odločitev.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Strogi boste ne samo do drugih, ampak tudi do sebe. Ven-
dar se vam to zna maščevati in posledice so lahko boleče. 
Ko si v načrtu postavljate visoko ograjo, morate tudi že 
vnaprej predvidevati, kako jo boste preskočili in zakaj.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Nekateri vas bodo razočarali, drugi pa presenetili. Vsake-
ga po malo, tako da vam v teh dneh ne bo niti malo dol-
gčas. Na nered okoli sebe boste jezni, a delovna mrzlica 
ne bo prišla še tako kmalu. Predali se boste lenarjenju.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Šesti čut vas le izjemoma pusti na cedilu. V teh dneh 
bodite na to še bolj pozorni. Nekdo vas bo presenetil s 
povabilom. Nikakor ne ponavljajte starih napak, ki so 
vas že veliko stale. Vsak dan je nov, z novim veseljem in 
novim začetkom.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Zvrstili se vam bodo razni dogodki na čustvenem podro-
čju. Skušali se boste odmakniti, vendar vam ne bo uspelo. 
Prišli boste do točke, ko se bo treba odločiti in postaviti 
stvari na svoje mesto. Še dobro, da imate skrito zalogo 
energije.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Nepričakovani dogodki vam bodo odprli nove možnosti, ki 
jih niti slučajno ne pričakujete. Prvotni načrt se bo v celoti 
spremenil. Za trenutek se bo sprožila slaba volja, a zmaga 
bo na vaši strani in to bo najpomembnejše od vsega.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V prihodnjih dneh boste imeli nepričakovane izdatke. 
Situacija vas bo res nekoliko vrgla iz tira, a ne za dolgo, 
saj boste kljub vsemu našli dobre rešitve. Kar se tiče vaših 
ljubezenskih zadev, ne prehitevajte dogodkov, vse bo ob 
svojem času.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Jezili se boste, ker boste malce izgubili nadzor nad doga-
janjem v svoji bližnji okolici. Če boste le hoteli, boste hitro 
nadoknaditi zamujeno. Ta teden boste izkoristili za prijet-
no druženje s prijatelji, ki vas že prav pogrešajo. Presene-
čeni boste.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Že dolgo časa nekaj pričakujete, pa se vam nikakor ni 
hotelo rešiti pozitivno. Vaše besede bodo končno naletele 
na prava ušesa in obeta se vam uspeh. Zaradi nepomem-
bnih stvari boste prišli v navzkriž z nekom, ki vam sicer 
veliko pomeni.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V sredini tedna vam bo sreča zelo naklonjena. Pozabili 
boste na vse skrbi, ki so vas že pred časom obremenje-
vale in utesnjevale. Na delovnem mestu boste zavihali 
rokave in tako boste uspešni, da boste sami nad seboj 
presenečeni.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V naslednjih dneh se boste spoprijeli s svojimi težavami. 
Pri odločitvah ne boste popuščali in boste polni energije. 
Izkoristili boste svojo notranjo moč in pripravljeni se bos-
te spoprijeti z vsakomer, ki vam bo kakorkoli nasprotoval. 
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_14. 04. 2017

Nagrade:
1. nagrada: veliko pleteno srce z rožo
2. nagrada: malo pleteno srce
3. nagrada: pletena štruca

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz 
kri žan ke) po šlji te do srede,  26. aprila 2017, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.
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PEKARNA LESCE: Alpska c.30, 4248 Lesce
Tel: 04/53 17 300
Odprto 6–14h, sobota 6–13h, nedelja in praznike zaprto.

PE. JESENICE: Tavčarjeva 8, 4270 Jesenice
Tel: 04/58 35 880
Odprto 6–18h, sobota 6–13h, nedelja in prazniki zaprto

PE. RADOVLJICA: Prešernova 12, 4240 Radovljica 
Odprto 6–18h, sobota 6–12h, nedelje in prazniki zaprto

Franšiza BLED: Cesta svobode 2, 4260 Bled 
Odprto vsak dan 5.30–20h
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DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_14. 04. 2017

Nominiranec za oskarja Bra-
dley Cooper (42) in njegova 
partnerka, ruska manekenka 
Irina Shayk (31) sta prvič posta-
la starša. Veselo novico sta kar 
dva tedna skrivala pred javnos-

tjo. To je za par, ki se videva od pomladi 2015, prvi skupni 
otrok. Več novic ni znanih, njuna predstavnika na to temo 
še ne dajeta izjav.

Bradley in Irina postala starša

Po osmih letih sta ločitvene papirje vlo-
žila pevka Nelly Furtado (38) in Demacio 
Castellon. »Nelly v tujini promovira svoj 
novi album. Lahko le potrdim njeno loči-
tev in povem, da se Nelly počuti odlič-
no,« je povedal njen predstavnik. Novico 

je oznanila pevka, ki pravi, da je samska že od lanskega 
poletja. »Nekdo mora osvežiti moje podatke na Wikipe-
diji, saj mi zastareli prav nič ne pomagajo pri zmenkih.«

Konec zakona za Nelly Furtado

Zaradi posledic levkemije je umrl Char-
lie Murphy, starejši brat Edieja Murphyja. 
Star je bil sedeminpetdeset let. Sicer pa 
je bil Charlie Murphy znan kot stand up 
komik. Nastopal je v Chapelle's šovu. 
Zaslovel je v osemdesetih letih prejšnje-

ga stoletja. Brata Murphy sta sodelovala v filmih Ali smo 
že tam?, The Boondocks in Črni Jezus.

Poslovil se je Charlie Murphy

Pevka Mariah Carrey (47) je končala nekaj 
mesecev trajajočo romanco s svojim tri-
intridesetletnim soplesalcem Bryanom 
Tanako. Nekateri trdijo, da se je pevka 
naveličala njegovega ljubosumja, drugi 
so mnenja, da ne želi več z njim deliti 

svojih milijonov. Par je bil nazadnje skupaj opažen na luk-
suznem izletu z jahto ob njenem rojstnem dnevu.

Mariah Carrey je spet samska

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
udi letos je bil 
čas za lužo. Dva-
najsto po vrs-
ti. Govorimo o 
dogodku, ki ga 

vsako leto konec marca ali v 
začetku aprila gosti smučiš-
če Krvavec, a letos žal spek-
takularnost čofotanja in obe-
nem tudi zabaven zaklju-
ček smučarske zime odpa-
de. Organizatorji so sporoči-
li, da bodo letošnjo smučar-
sko sezono zaključili druga-
če, kot so načrtovali. Spom-
ladanski vremenski pogoji v 
preteklih tednih so namreč 
stalili še zadnje zaloge sne-
ga, ki so jih potrebovali za 

ustrezno in varno izvedbo 
dogodka, Luže 2017. In tako 
so po tehtnem razmisleku 
sklenili, da dogodek presta-
vijo v poletni termin oziro-
ma začetek zimske sezone v 
decembru – skratka letošnja 
Luža je dobila nov termin in 
Luža 2017 bo.

Cineplexxov večer, name-
njen moškim, pa je v sre-
do v Kranj vabil že v popol-
danskih urah. Pred večer-
nim filmom Hitri in drz-
ni 8 so pripravili spremlje-
valno dogajanje za ljubite-
lje dirkalnih in atraktivnih 
avtomobilov, izkazalo pa se 
je, da se je med radovedne-
ži znašlo kar nekaj radoved-
nic, največ pa je seveda spra-
ševala mladina. Dogodek na 

prostem je bil seštevek sode-
lovanja Cineplexxa in z GaS 
Tuning Team Slovenija ter 
Adria Drift Series. Udeleži-
la sta se ga najboljši sloven-
ski drifter Luka Marko Gro-
šelj in dvakratni prvak serije 
Adria Drift Series Uroš Ber-
dajs ter drugi zanimivi gos-
tje: Matjaž Podboršek, Drey 
Nitrous, Dejan Hercigon-
ja in Gregor Berden. Eni so 
zaljubljeni v driftanje, dru-
ge privlači hitrost, tretje pa 
je le zanimalo, kaj jim prip-
ravlja osmi del priljubljene 
franšize Hitri in drzni. 

Tokrat Dom (Vin Die-
sel) in Letty (Michelle Rod-
riguez) uživata na zasluže-
nem poročnem potovanju 
na Kubi in tudi drugi živijo 

običajno življenje daleč stran 
od nevarnih preizkušenj in 
adrenalinskih podvigov, ki 
so v preteklosti spremljali 
njihov vsakdan. A Dom po 
srečanju s skrivnostno Cip-
her (Charlize Theron) nima 
druge izbire, kot da se zaple-
te z nevarnim svetom kri-
minala in tako izda tiste, ki 
so mu najbliže. Družina se 
znajde pred največjo preiz-
kušnjo do sedaj. Neustrašna 
ekipa se poda na pravo odi-
sejado in se proti kaosu in 
notranjim razprtijam bori 
na obalah Kube, prometnih 
ulicah New Yorka, odročnih 
poledenelih jezerih Islan-
dije – vse v želji, da pripelje 
domov človeka, ki je ustvaril 
družino.

LUŽA ŠE BO
Tradicionalna Luža odpade, moško popoldne in sredin večer pa sta na dvorišče kranjskega Tuša ter 
kasneje v dvorano Cineplexxa pripeljala zanimivo dogajanje.

Prvi del Hitrih in drznih ga je še dodatno spodbudil pri 
njegovem navdušenju – Drago Robas iz Spodnjih Pirnič. 

Radijec in voditelj Uroš Bitenc ter ljubitelj hitrosti Drey 
Nitrous (GaS Tuning Team) / Foto: Tina Dokl

Luka Marko Grošelj in Uroš Berdajs / Foto: Tina Dokl Matjaž Podboršek / Foto: Tina Dokl

Dino Hajderovič - Dinotti in Dejan Hercigonja / Foto: Tina Dokl Gregor Berden, predsednik avto kluba GaS Tunning Team  

Sara Kovačič je študentka na Biotehniški fakulteti, poleg 
tega pa je tudi motoristka. Tako ni čudno, da je bila 
22-letnica iz Medna prejšnji konec tedna dobre volje 
tudi na motorju v paviljonu, ki ga je v centru AMZS na 
Vranskem postavil Čarman Motosport. / Foto: Vilma Stanovnik
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36EUR

Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

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

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

EUR

Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

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

www.gorenjskiglas.si

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 14. aprila
9.15, 11.00 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 14. aprila
9.00 Svetlana Makarovič: COPRNICA ZOFKA

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 15. 4.
14.00, 16.30, 19.00, 20.10, 21.30 HIT-
RI IN DRZNI 8
13.10, 16.40 MALI ŠEF, sinhro.
19.20 UPOKOJITEV V STILU
21.10 KOLIBA
15.00, 18.30 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
14.40, 17.00 LEPOTICA IN ZVER

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 15. 4.
15.00, 17.40, 18.30, 20.00, 21.10 HIT-
RI IN DRZNI 8
14.45, 16.45 MALI ŠEF, sinhro.
13.30, 15.30 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
20.20, 22.20 UPOKOJITEV V STILU
18.45 KOLIBA
17.30 DUH V ŠKOLJKI
22.10 DUH V ŠKOLJKI, 3D

14.00 ZAJČJA ŠOLA: VARUHI ZLATEGA JAJ-
CA, sinhro.
15.50, 17.50 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
14.30, 16.30 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, 
sinhro.
21.20 LEPOTICA IN ZVER 
19.40 LEPOTICA IN ZVER, 3D
13.35 MAŠA IN MEDVED, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 14. 4.
17.30 HITRI IN DRZNI 8
20.00 TIHA STRAST

Sobota, 15. 4.
18.00 TIHA STRAST
20.00 HITRI IN DRZNI 8

Nedelja, 16. 4.
19.00 HITRI IN DRZNI 8

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Mateja Rant

Kranj – Gimnazija France-
ta Prešerna in obrtno podje-
tniška zbornica že tri leta so-
delujeta pri uvajanju podje-
tniških vsebin za osnovno-
šolce. Izvedli so že več oblik 
podjetniškega usposablja-
nja in pripravili srečanja, s 
katerimi želijo pri mladih 
vzpodbujati in razvijati pod-
jetnost, samoiniciativnost, 
kreativnost, inovativnost, 
etičnost in delavnost. Letos 
so ob podpori kranjske ob-
čine to razširili na vse učen-
ce sedmih in osmih razre-
dov Osnovne šole (OŠ) Ore-
hek, na kateri so v podjetni-
ška usposabljanja vključili 
124 učencev in 16 učiteljev. 
Najboljše podjetniške ide-
je so pred kratkim tudi nag-
radili. Na podoben način so 

podjetniško usposabljanje 
izvedli na OŠ France Preše-
ren, v nadaljevanju pa bo po-
tekalo še na OŠ Matije Čopa.

»Prepričana sem, da je to 
šele začetek nečesa nove-
ga pri delu z mladimi v ob-
čini. Vsi se bomo morali za-
četi zavedati, da je življenje 
v naših rokah, da imamo vsi 
talente, le prepoznati jih mo-
ramo,« je na ponedeljkovi 
zaključni prireditvi pouda-
rila ravnateljica OŠ Orehek 
Ivka Sodnik. Meni, da je pra-
vi čas, da poiščemo svoje ta-
lente in jih začnemo razvija-
ti, ravno v osnovni šoli. Pri-
ložnost za mlade je v pro-
jektu znala prepoznati tudi 
kranjska občina. »Na vas 
smo vsi lahko zelo ponosni. 
Sam vas vidim kot heroje,« 
je učence pohvalil župan Bo-
štjan Trilar in dodal, da so z 

ustvarjanjem podjetniških 
idej življenje in svojo usodo 
vzeli v svoje roke. »Izkoristi-
te pridobljeno znanje in teh-
nološko odprtost sodobne 
družbe, da boste svet spre-
menili tako, da boste v njem 
lahko delali in pri tem tudi 
uživali.« 

Sam projekt Učenje za 
življenje sta podrobneje 
predstavili direktorica kranj-
ske obrtno podjetniške zbor-
nice Daniela Žagar in rav-
nateljica Gimnazije Fran-
ceta Prešerna Mirjam Biz-
jak. Učenci so najprej obi-
skali pet lokalnih obrtnikov 
in podjetnikov, nato pa so 
razvijali idejo o svojem pod-
jetju s poudarkom na tem, 
kako svoj izdelek oziroma 
storitev prodati na trgu. Svo-
je ideje so predstavili drug 
drugemu in se ob tem učili 

tudi veščin javnega nastopa-
nja. »Otroci so nas s svojimi 
idejami nadvse presenetili, 
bili so zelo duhoviti, čeprav 
so imeli relativno malo časa 
za pripravo poslovnega na-
črta,« je poudarila Daniela 
Žagar. Mirjam Bizjak pa je 
prepričana, da bo marsikdo 
med njimi postal podjetnik, 
na katerega bodo lahko po-
nosni. Na koncu so za naj-
boljše razglasili projekte Ja-
halni center Spartak, Halo 
burek in Beli zobki. Njiho-
vi snovalci so se razveseli-
li denarnih nagrad. Nagra-
do za najboljši spis z naslo-
vom Moje sanjsko podjetje 
je prejel Miha Martinek, Ja-
koba Zevnika pa so nagra-
dili za predstavitev projekta 
Robot IKS. Nagradi za ino-
vativnost so podelili Filipu 
Jerali in Mihi Miljavcu. 

Mladim približali podjetništvo
V okviru projekta kranjske območne obrtno podjetniške zbornice in Gimnazije Franceta Prešerna 
Kranj Učenje za življenje so podelili nagrade za najboljše podjetniške ideje, ki so se porodile učencem 
Osnovne šole Orehek.

Ob zaključku projekta Učenje za življenje so podelili nagrade za najboljše podjetniške ideje. / Foto: Gorazd Kavčič 

Mateja Rant

Žiri – Razstava je rezultat 
projekta, v okviru katerega 
sta se povezali dve avtori-
ci – Petra Plestenjak Podlo-
gar in Mili Primožič. Njuno 
poznanstvo in prijateljstvo 
traja že več kot dvajset let, 
je pojasnila Katarina Sekir-
nik iz Rokodelskega centra 
DUO in dodala, da je pro-
jekt nastal v letu, ko je Hiša 
klekljanih čipk A. Primožič 
praznovala 25 let od novega 
začetka delovanja podjetja. 
Projekt povezuje tradicijo 
rezbarjenja modelov za mali 
kruhek in tradicijo izdelova-
nja klekljane čipke na Škof-
jeloškem. 

Pri razstavi gre po bese-
dah Katarine Sekirnik za 
odmik od klasične izdela-
ve tako modelov za mali lo-
ški kruhek kot klekljane 
čipke in tradicionalnih ro-
kodelskih izzivov. »Gre za 

raziskovanje drugačne upo-
rabe in aplikacij klekljane 
čipke ter ustvarjanje čipke 
na lesu. Vsaka avtorica to 
počne na svoj način, obe pa 
z ljubeznijo do materiala, s 
katerim izražata svoj vizual-
ni doprinos k lepšanju bival-
nih prostorov in vsakdana.« 
Avtorici sta se poigrali z ma-
teriali in vzorci za klekljano 
čipko ter se tako odmakni-
li od njene klasične podobe. 
Petra Plestenjak Podlogar 
svoje mojstrsko delo opra-
vlja že od leta 1978, ko je pre-
jela naziv mojster umetno-
stne obrti. Na tokratni raz-
stavi se predstavlja s svojimi 
avtorskimi vzorci na okras-
nih modelih in svojo inter-
pretacijo vzorcev za kleklja-
no čipko na lesu, je povzela 
Katarina Sekirnik. Razstavo 
si je mogoče ogledati do 21. 
aprila, in sicer od ponedelj-
ka do četrtka od 7. do 15. ure 
in ob petkih od 7. do 13. ure.

Združili les in čipko
V prostorih Občine Žiri je na ogled razstava Čipka 
v lesu in niti, ki je nastala v sodelovanju  
z Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka.

V prostorih žirovske občine si je mogoče ogledati razstavo 
Čipka v lesu in niti. / Foto: arhiv občine
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S kolesom  
po Goriškem in Krasu
Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarjenju po Goriških 
brdih, Furlaniji in Krasu. Predvidoma bomo kolesarjenje začeli 
na Livških Ravnah in se spustili do Šmartnega v Goriških brdih, 
potem kolesarili po Brdih in svojo pot prvi dan zaključili v okolici 
Nove Gorice. Naslednji dan se bomo podali v Furlanijo, kjer bomo 
kolesarili večinoma po ravnini, tretji dan pa se bomo iz Nove Go-
rice podali proti Krasu. Ta okvirni načrt kolesarjenja ni zahteven 
in ga bomo sproti prilagajali kolesarjem. Ves čas kolesarjenja nas 
bo spremljal kombi, ki bo tudi prevažal našo dodatno opremo.

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

Cena izleta je 145 EUR in vključuje:

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

Samo Lesjak

Kranj – Fotograf Tone Trebar 
z Mlake pri Kranju je pristen 
ljubitelj narave in vsega živ-
ljenja v njej. Že vrsto let v fo-
tografski objektiv lovi razno-
like fenomene naravnega bi-
otopa, predvsem ga zanima-
jo ptice. Zdaj več kot šestde-
set najlepših posnetkov iz 
sveta ptic, ki jih je avtor po-
snel po vseh slovenskih regi-
jah, zaljša prostore kranjske-
ga Šolskega centra.

Narava Tonetu predsta-
vlja drugi dom, kjer je v so-
žitju z njo lahko ustvarjalen, 
uči ga vztrajnosti in spoštlji-
vosti, gledati in prisluškovati 
– prava prijateljica v trenut-
kih dvoma in omahljivosti. 
Že od mladih nog rad opa-
zuje živali, njihovo gibanje, 
čustvovanje, odzive na oko-
lje, od koder jih človek po-
skuša izgnati s svojim po-
seljevanjem, nasilnim pris-
vajanjem ozemlja. Kot je 
ekološki vidik Tonetovega 

ustvarjanja čudovito podal 
Marko Elsner Grošelj: »Pti-
čar narave ne moti, temveč 
je del nje. Del vseh ptic, tra-
ve, močvirij, vode, gozdov, 
jas. Tam, kjer so še. Narava 
pa išče novih poti, kjer si jih 
naša domišljija ne more niti 
več misliti. Ptičar ohranja, 
kar zelo hitro izginja, poleg 

tega pa nam s svojimi foto-
grafijami pripoveduje ne-
minljive zgodbe o prisotno-
sti, ki smo jo spregledali. 
Prisotnost majhnih zgodb, 
ki pa so velike zgodbe življe-
nja modrega planeta. Raz-
stava naravoslovne fotogra-
fije ni sama sebi namen, od-
pira nam prostor izmenjave, 

ne jemanja, je prostor odpr-
tega pogleda, odprte duše in 
odprtega glave. Namreč, ne 
potrebujemo brezmejnih 
izmišljenih zakladov, kopi-
čenja dobrin na račun nara-
ve. Potrebovali bi duha mod-
rosti, občutljivost pesnika, 
so-čut predramljenega člo-
veka.«

Neminljive podobe narave
V Šolskem centru Kranj na Zlatem polju bo še ves april na ogled fotografska razstava ptic avtorja 
Toneta Trebarja.

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

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

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

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

CENA: 146 €

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

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

PRIREDITVE
Dobrodelna glasbena prireditev
Šenčur – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šenčur ter 
Vida Šušteršič z ljudsko pesmijo in mnogimi gosti prirejajo 
dobrodelno glasbeno prireditev, ki bo v soboto, 22. aprila, 
ob 17. uri v dvorani Doma krajanov v Šenčurju. Vstop bo 
prost. Prostovoljni prispevki bodo v celoti namenjeni PGD 
Šenčur za njihovo humano delovanje.

Sekanje pirhov
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v ponedeljek, 17. 
aprila, na 22. odprto prvenstvo v sekanju pirhov, ki bo od 9. 
do 12. ure potekalo pred trgovino Mercator na Kokrici.

Kotalicanje, štruncanje in sekanje pirhov 
Milje – V hiši čez cesto na Miljah 11 bodo na velikonočni 
ponedeljek, 17. aprila, ob 15. uri pripravili velikonočne igre za 
otroke in odrasle. Kotalicali, sekali in štruncali boste pirhe, 
igrali pa se boste lahko tudi igrico marjanca, kegljali in fucali. 
Pirhe prinesite s seboj.

IZLETI

Pohod po Kunaverjevi poti
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane v torek, 18. aprila, na pohod po Kunaver-
jevi poti (Rakek–Rakov Škocjan). Dobijo se ob 6.30 na zbira-
lišču v Preddvoru. Z osebnimi avtomobili se bodo odpeljali 
do Železniške postaje v Kranju, nato pa z vlakom do Rakeka. 
Vrnitev v Kranj bo ob 16. uri.

Pohod po Kranju z ogledom Kranjskih rovov
Kranj – Društvo diabetikov (DD) Kranj vabi člane gorenjskih 
društev diabetikov v soboto, 22. aprila, na pohod po Prešer-
novem mestu in na ogled Kranjskih rovov. Zbor bo ob 9. uri 
pred Ljudsko univerzo v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 1 (za 
nebotičnikom nasproti avtobusne postaje). Po končanem 
pohodu, ki bo trajal dve do tri ure, se boste odpravili v Grill 
restavracijo Center na kosilo. Prijave sprejemajo v pisarni 
DD Kranj ali po tel.: 031/485 470 ali Ivan 031/485 490 do 
srede, 19. aprila.

Jakobova pot nad celjsko kotlino do Galicije
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 22. aprila, or-
ganizira pohodniški izlet po Jakobovi poti nad celjsko kotlino 
do Galicije. Skupne zmerne hoje bo okrog pet ur, možna bo 
krajša varianta. Informacije in prijave zbira do četrtka, 20. 
aprila, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Jurjev pohod
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 23. aprila, 
na Jurjev pohod po labirintu pozabljenih bivskih poti. Zbor 
pohodnikov bo ob 8. uri pred spomenikom krompirju in Ma-
riji Tereziji v Šenčurju. Skupne zmerno lahke hoje bo dve 
do tri ure (10 kilometrov). Informacije in prijave zbira Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Na Trupejevo poldne
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi jutri, v soboto, 
15. aprila, na pohod na Trupejevo poldne (1931 m). Zbor bo 
ob 8. uri na parkirišču v Srednjem vrhu. V primeru slabega 
vremena bo odhod odpadel.

Na Kojnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
na Kojnik (802 m) v četrtek, 4. maja. Odhod s posebnim 
avtobusom bo ob 7. uri izpred Creine. Izlet je lažji planinski 
s štirimi urami hoje. Vrnitev v Kranj je predvidena med 18. in 

19. uro. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
srede, 3. maja, do 9. ure.

Letovanje v Hotelu Delfin v Izoli
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na letovanje v Hote-
lu Delfin v Izoli od 24. junija do 1. julija. Prijave v društveni 
pisarni sprejemajo do srede, 26. aprila.

V Strasbourg in na Bodensko jezero
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet v Strasbourg 
in na Bodensko jezero, ki bo 11., 12. in 13. septembra. Prijav-
nico in program dobite v pisarni Društva upokojencev Kranj.

Na Kolovrat
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 22. apri-
la, na Kolovrat v predgorju Julijcev. Lažje hoje bo za cca štiri 
ure, le kratek vzpon na Kuk je strm. Odhod s posebnim av-
tobusom izpred hotela Creina v Kranju bo ob 6.30. Prijave in 
informacije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro 
ali pri vodniku Milanu Čeliku – celik.milan@gmail.com ali 
031 418 146.

Počitnice v turističnem naselju Kaštel Štafilić
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na počitnice v turistič-
nem naselju Kaštel Štafilić, in sicer od 9. do 19. septembra. 
Prijave sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 15. maja.

Pohod med vinogradi in slapovi
Slap pri Vipavi – Vinarsko turistično društvo Slap – Vas zla-
tih kapljic vabi na že šesti tradicionalni pohod med slapovi 
in vinogradi, ki bo potekal v nedeljo, 23. aprila, z zborom ob 
9. uri na starem vaškem trgu. Pohod ni preveč zahteven, 

hoje bo za tri do štiri ure, primeren je tudi za družine z otro-
ki. Na trasi pohoda bo nekaj postojank, med samo potjo pa 
si boste lahko ogledali prikaz nekaterih starih kmečkih del. 
Ob vrnitvi na trg vas bo pričakala topla malica. Dogajanje bo 
na koncu popestrila tudi degustacija vin domačih vinarjev. 

PREDAVANJA

Od pogovora k dogovoru
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 18. aprila, na brezplačno predavanje z 
naslovom Od pogovora k dogovoru, II. del. Začetek bo ob 
17. uri v prostorih Medgeneracijskega centra v Kranju. Pre-
davala bo Nevenka Ropret, dipl. soc. delavka.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 15. aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Jezusova zadnja milja. 
Pogovor bo povezoval Tomaž Plečko.

Spoznajmo sladkorno bolezen
Škofja Loka – Društvo diabetikov Škofja Loka vabi na preda-
vanje Spoznajmo sladkorno bolezen, ki bo v torek, 18. aprila, 
ob 16. uri v predavalnici Osnovne šole Škofja Loka Mesto. 
Predavala bo diplomirana medicinska sestra Tina Kamen-
šek, ki bo sladkorno bolezen predstavila na vsem razumljiv 
način. Predavanje ni namenjeno samo članom društva ali 
bolnikom, pač pa vsem, ki bi želeli izvedeti nekaj o sladkorni 
bolezni. Izvajali bodo tudi meritve krvnega sladkorja in krv-
nega tlaka.

Možjanca, Kokra – Prihodnjo soboto, 22. aprila, bo že sedmi po-
hod po stari tovorni poti v dolini Kokre. Pohodniki se bodo zbrali 
med 7. in 8. uro zjutraj v okrepčevalnici Rožmarin na Možjanci, 
sledil bo prevoz do cerkve v Kokri, od koder bodo pohodniki 
krenili po tovorni poti do domačij Suhadolnik in Pustotnik. Hoje 
je za okoli štiri ure, pot je primerna tudi za družine z otroki, pravi 
Tatjana Štirn, ki skupaj z možem Francijem, tudi vodnikom na 
tej poti, organizira vsakokratni pohod. Zaradi lažje organizacije 
prosi tudi za prijave po telefonu 041 293 312.  

Sedmič po tovorni poti

Škofja Loka – Od 18. do 25. aprila bo v Škofji Loki več prireditev 
pod naslovom Okusi Indije. Prvi dan bo ob 19. uri nastopila 
plesna skupina Raqs Roshni, odprli bodo fotografski razstavi 
Združene barve (Amite Pasriche) in V očeh Indije (Sonje Rav-
bar) in priredili koncert indijske glasbe, kjer bo Rohan Das-
gupta igral na sitar, Borut Žeronder pa na tablo. Sledilo bo 
druženje ob indijskih dobrotah Okusi Indije. V naslednjih dneh 
bodo v kinu Sora vrteli indijske filme, na ogled bodo štirje.

V Škofji Loki Okusi Indije

Mateja Rant

Žiri – V sklopu praznovanja 
sedemdesetletnice v Alpini 
pripravljajo tudi vsesloven-
ski pohodniški izziv, pri ka-
terem nameravajo skupaj z 
Vikijem Grošljem prehodi-
ti sedemdeset kilometrov 
po Sloveniji. »Prvi čevelj, 
narejen v Alpini, je bil tra-
dicionalni žirovski gojzar, 
kar je dober razlog, da pra-
znovanje obletnice posveti-
mo pohodništvu,« poudar-
jajo v Alpini. Pohodniške-
mu izzivu se je pridružil al-
pinist Viki Grošelj, k sodelo-
vanju pa vabijo vse, ki prosti 

čas radi izkoristijo za giba-
nje in druženje v naravi. Se-
demdesetkilometrsko pot 
bodo prehodili v več etapah 
med 15. aprilom in 3. juni-
jem. Začeli bodo že jutri ob 
9. uri v Izoli, ko bodo preho-
dili prvih deset kilometrov. 
Na pohodu v Žireh, kjer se 
bodo podali na najdaljšo, 12 
kilometrov dolgo pot ob ra-
palski meji, se jim bo mo-
goče pridružiti v soboto, 29. 
aprila. Število udeležencev 
na posameznem pohodu 
je omejeno, zato se je treba 
predhodno prijaviti v eni od 
Alpininih prodajaln po Slo-
veniji.

 Na pot z Vikijem Grošljem



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

4-SOBNO stanovanje v 1. nadstropju 
hiše, tel.: 070/506-013 17001250

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo, potrebno obnove, 
na lepi lokaciji, 11 km iz Kranja, tel.: 
041/209-066 17001260

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

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

PRI Jelsi na Hvaru: apartma za 4–6 
oseb, ob borovcih, ograjeno, tuš, žar, 
tel.: 00385/917-805-414, Vera  
 17001298

V OKOLICI Zadra, 40 m od plaže, 
dovolj sence borovcev, tel.: 031/515-
422 17001303

POSESTI
PRODAM

LANCOVO – zazidljivo parcelo veli-
kosti 500 m2, cena 38.000 EUR, tel.: 
031/451-822 17001243

ODDAM

V OKOLICI Kranja: ograjen zelenjavni 
vrt z vrtno uto, voda na parceli, primer-
no za oddih, tel.: 041/753-532  
 17001292

V ZALOGU pri Cerkljah oddam 0,8 ha 
njive, tel.: 041/593-963  
 17001264

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

POSLOVNI prostor 80 m2, 2 prosto-
ra, 30 in 50 m2, vredno ogleda, tel.: 
04/25-72-055, 040/918-070 
 17001267

30 Gorenjski glas
petek, 14. aprila 2017

Dada, d. o. o.
Trg Prešernove brigade 10, 4000 Kranj

V računovodskem servisu oddam 
opremljeno pisarno v pritljičju, 
lahko tudi dve pisalni mizi. 
Cena po dogovoru. Zagotovljeno je 
tudi parkirišče. 

Informacije na tel: 041/617-596  
ali po e-pošti: info@dada-td.si

MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

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

Trst in grad MiramarTrst in grad Miramar

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

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

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

Cena izleta je 32 evrov.

 IZLET  sreda, 19. aprila 2017

PONOVITEV  

IZLETA

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

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

d.
o.

o.

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

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

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

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

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

Rezultati 30. kroga – 12. aprila 2017 
10, 14, 15, 17, 23, 30, 34 in 38

Loto PLUS: 2, 12, 13, 18, 20, 23, 36 in 22 
Lotko: 9 0 5 5 5 3

Sklad 31. krog za Sedmico: 440.000 EUR 
Sklad 31. krog za PLUS: 850.000 EUR 
Sklad 31. krog za Lotka: 120.000 EUR

LOTO

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Meriva, letnik 2010, reg. do 
4/2018, prevoženih 93.000 km, 1. 
lastnik, tel.: 041/292-323 17001255

RENAULT Megan RT 1.6 16 V, 
187.000 km, garažiran, cena po dogo-
voru, tel.: 031/683-064 17001289

VW Polo classic, letnik 1996, registri-
ran, vozen, tel.: 031/372-504 17001311

VW Golf 2.0, letnik 2004, prevoženo 
106.000 km, v zelo dobrem stanju, reg. 
do 3/18, tel.: 040/310-943 17001323

KUPIM

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA za Ford, 17 x 6,5 J ET 
52,5, ALU, tel.: 031/210-782 17001281

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NOVO namizno žago za prižagovanje 
Walter Kapssage, zelo ugodno, tel.: 
040/389-518 17001301

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOV les, suhe plohe, ugodno, 
tel.: 041/683-233 17001099

JESENOVE plohe, zračno suhe, 1 m3, 
tel.: 04/25-61-255, 040/310-943  
 17001288

UGODNO prodam cementno strešno 
opeko karo - špičak, tel.: 04/25-23-
273 17001300

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

LESENA okna, lepo ohranjena z žalozi-
jami in kljukami, 140 x 140, 100 x 140, 
tel.: 031/727-035 17001277

KURIVO
PRODAM

1/2 M3 suhih smrekovih plohov, tel.: 
031/489-341 17001285

20 M3 suhih mešanih drv, cena 35 
EUR/m3, tel.: 041/233-150 17001263

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POSTELJO 160 x 200, pokončni ba-
terijski sesalec in slike, tel.: 040/705-
145 17001252

VITRINO v črni barvi, 110 x 90 x 40, 
kot nova, Forma Meblo, tel.: 031/727-
035 17001279

KUPIM

GARDEROBNO omaro širine cca 90 
cm in električni oblič, tel.: 041/608-
765 17001317

PODARIM

VZMETNICO Meblo, 180 x 200, nepo-
škodovana, tel.: 041/678-336 17001312

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI namizni žar AEG, plošča 
43 x 30, max 2000 W, cena po dogo-
voru, tel.: 040/232-490 17001274

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ na pelete, etažna, kot nova, vrhun-
ska, za cca 80 m2 ogrevanja, cena 650 
EUR, tel.: 051/367-236 17001280

VRTNA OPREMA
PRODAM

LESENO sedežno garnituro, 2 klopi in 
miza, ter orbitrek, cena po dogovoru, 
tel.: 031/254-639 17001282

VRTNA vrata, kovinska, dvojna, v. 117 
cm, skupna odprtina 205 cm, zgornji  del 
kroparski, tel.: 041/850-406 17001262

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 24. 3. 2017, je bilo podjetje ELAN, d. o. o., iz Begunj na Go-
renjskem, ki poklanja lepe nagrade trem nagrajencem. Ti sreč-
ni nagrajenci so: 1. nagrado – nahrbtnik ELAN – prejme Stan-
ko Šekordi, Jesenice; 2. nagrado – majico ELAN – prejme An-
ton Kosem, Škofja Loka; 3. nagrado – kapo ELAN – prejme Mir-
ko Jekovec, Kranj. Čestitamo!

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

www.gorenjskiglas.si

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

O Albaniji in Kosovu
Jesenice – Klub jeseniških študentov in Mladinski center 
Jesenice vabita danes, v petek, 14. aprila, ob 20. uri v pro-
store Centra na Kejžarjevi 22 na potopisno predavanje o 
Albaniji in Kosovu. Gosta večera bosta Rok in Katarina, 
mlada zakonca, popotnika in ustvarjalca bloga Lahkih nog 
naokrog. 

OBVESTILA

Občinski preizkus hoje na dva kilometra
Škofja Loka – Osnovna šola Škofja Loka Mesto, Orientacij-
ski klub Škofja Loka in Zdravstveni dom Škofja Loka orga-
nizirajo 21. aprila Občinski preizkus hoje na dva kilometra, 
ki se bo ob 17. uri začel v Športnem parku OŠ Škofja Loka 
mesto.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v pe-
tek, 14. aprila, ob 18. uri družabni večer z igranjem taroka. 
V torek, 18. aprila, se bo ob 17. uri začel II. del delavnice Od 
pogovora k dogovoru, ki jo bo vodila Nevenka Ropret, univ. 
dipl. soc. delavka iz Združenja Humane. Prav tako v torek 
in prav tako ob 17. uri bo tudi vadba Z dihanjem do bolj-
šega zdravja, ki jo bo vodila Brigita Jevnikar. Za prijavo na 
dogodke pokličite po tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Diabetično stopalo in preventiva
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi v četrtek, 20. aprila, 
ob 16. uri v Diabetološki center v Kranju na delavnico z nas-
lovom Diabetično stopalo in preventiva, ki jo bo vodila So-
nja Mušič, dipl. ms. Seznanili se boste s praktičnimi nasveti 
za pravilno oskrbo nog. 

Predstavitev potapljanja
Radovljica – Društvo Kisik – Oxygen iz Šenčurja in Klub Štu-
dentov iz Kranja obveščata, da bosta v nedeljo, 16. aprila, 
po 16. uri uri predstavila potapljanje na bazenu v Radovljici.

Tovarniška stanovanja in bivalna kultura
Jesenice – V Ruardovi graščini v Železarskem muzeju na Stari 
Savi se bo v torek, 18. aprila, ob 18. uri začel muzejski večer ob 
razstavi Jesenice – mesto železarjev. Naslov večera bo Tovar-
niška stanovanja in bivalna kultura, predavala pa bo Zdenka 
Torkar Tahir, kustosinja Gornjesavskega muzeja Jesenice.

www.gorenjskiglas.si

Velikonočna razstava
Vabimo vas na ogled  razstave, ki bo v avli 
Gorenjskega glasa na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju vse 
do petka, 21. aprila 2017. Razstavo si lahko ogledate  
v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure 
ter v sredo od 7. do 16. ure. 

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

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

ZAHVALA

V 93. letu starosti je v večnost odšla naša draga 

Olga Tolar
po domače Lovretova mama iz Podlonka

Ob slovesu naše drage mame izrekamo besedo hvala vsem, ki ste 
nam izrekli sožalje, se poklonili njenemu spominu in jo pospre-
mili na njeni zadnji poti. 
Njeno življenje se je dotaknilo mnogih ljudi, nas povezovalo in 
spodbujalo. 
Prav vsem smo hvaležni, da jo s tako toplino nosite v svojih srcih.
 
Žalujoči vsi njeni 
Podlonk, Sorica

Če me boste pogrešali, 
iščite me v svojih srcih. 
Če sem tam našla svoje mesto, 
ostajam za vedno z vami.

OSMRTNICA

Zakaj usoda tako kruta je?
Gora nam je vzela našo Simono, polno smeha, elana, in energije, odšla je brez pozdrava.  
Simoni, imej se lepo in naj te angeli čuvajo.

Pretreseni sporočamo, da nas je nepričakovano in veliko  
prezgodaj v 44. letu starosti zapustila naša nadvse ljubljena 

Simona Polanc
rojena Benkovič

Poslovili se bomo v soboto, 15. aprila 2017, ob 11. uri na ljubljanskih 
Žalah. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici 3, Nove Žale 4.

Žalujoči: teta Milena, sestrična Maja z možem

OSMRTNICA

Sporočava, da nas je v 70. letu starosti zapustila najina mami 

Marija Kalan
roj. Jereb 

Pogreb bo v torek, 18. aprila 2017, ob 16. uri na pokopališču v Bitnjah.  
Žara bo od ponedeljka, od 14. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Sabina in Simona z družinama 
Stražišče, 12. aprila 2017

OSMRTNICA

Poslovila se je naša draga mama

Frančiška Markun
gostilničarka Bizjakova Francka

Pogreb drage pokojnice bo v torek, 18. aprila 2017, ob 17. uri na preddvorskem pokopališču.
Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici od 9. ure dalje.

Žalujoči vsi njeni domači
Zgornja Bela, 14. aprila 2017

GLASBILA
PRODAM

STAREJŠO malo rabljeno klavirsko 
harmoniko Balle, tel.: 04/20-12-483, 
040/773-232 17001254

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN gumenjak Yamaha S 310 in mo-
tor Yamaha 9.9 K, vse na novi prikolici, 
registrirano, tel.: 041/818-146 17001306

LEPO žensko Rogovo kolo na 5 pre-
stav, cena 40 EUR, tel.: 04/59-57-
583, 040/394-076 17001308

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

RAFFove in Satanusa kranjskega 
za odrasle, diskretna dostava, tel.: 
040/155-604 17001251

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

7 SLIK, Franc Vozel, stare 35 let, tel.: 
031/727-035 17001278

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17001294

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ZLOŽLJIV otroški športni voziček, 
kolo Miki Miška, 2–4 let in skiro, tel.: 
040/389-518 17001302

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

2-BRAZDNI obračalni plug, snežno 
desko in stroj za ribanje sadja in repe, 
tel.: 068/138-796 17001313

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

GOZDARSKO zajlo, valjano, in traktor-
ske pnevmarike različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966 17001326

KOSILNICO Tomos Batuje, 80 cm 
greben, in trak vilic za obračalnik, tel.: 
051/213-206  
 17001246

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

MOTOKULTIVATOR Honda s priključ-
ki, tel.: 031/378-946 17001290

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

PUHALNIK Tajfun z motorjem + cevi, 
tel.: 041/753-532 
 17001293

RABLJENO točilo za med, elek. - 
ročno, 4-satno, tel.: 04/20-26-626, 
064/113-325 17001268

STAREJŠI kultivator z ježem, tel.: 
031/699-145 17001258

STROJ na sveder za cepljenje drv in 
mlin za valje, za stiskanje brinja, tel.: 
068/670-306 17001270

TRAKTOR Zetor 6340, letnik 1996, 
tel.: 04/25-22-689 17001318

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

ČEBULO in krompr za sajenje bistra 
daiela, tel.: 051/899-823 
 17001319

JEDILNI in krmni krompir, možna sadi-
tev, tel.: 041/390-449 17001324

KIFELJČAR za seme in oleandre, ugo-
dno, tel.: 04/25-51-487 17001256

KROMPIR za sajenje adora in evo-
ra ter krompir za krmo, ugodno, tel.: 
031/224-023 17001272

OKROGLE silažne bale sena, fi 140, 
tel.: 031/699-145 17001257

SEMENSKI krompir bella rosa, evora 
in krmni krompir, tel.: 051/641-172 
 17001275

SENO v kockah in gumi voz, tel.: 
04/59-58-917, 041/426-535 17001321

SILAŽNE bale 1. in 2. košnje, tel.: 
041/265-075 17001265

VZREJNE ŽIVALI
MENJAM ali kupim brejo kobilo, tel.: 
041/608-780 
 17001307

PRODAM 5 dni staro teličko simen-
talko ali zamenjam za bikca, tel.: 
041/692-736 17001310

PRODAM

2 VISOKO breji kravi, pašni, 3. telitev, 
tel.: 04/53-33-857, 041/350-365  
 17001299

5 LET staro kravo simentalko s tele-
tom, tel.: 068/614-003 17001261

BIKCA CK, težkega 170 kg, tel.: 
031/266-163 17001276

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
031/417-221 17001305

BIKCA simentalca, težkega 300 kg za 
rejo, tel.: 040/345-275 17001315

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/774-253 17001325

BURSKEGA kozla, starega 4 leta, in 
kunko, staro 5 mesecev, nemški lisec, 
tel.: 041/968-775 17001296

ČB bika v 15. mesecu starosti, tel.: 
031/512-215 17001297

JAGENJČKE, žive ali meso, ovčjo 
volno, jabolčni kis in jabolčni sok, tel.: 
031/648-526 17001259

KOBILO Haflinger, jagenjčke in kozlič-
ke, tel.: 031/635-755 17001249

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

MLADO srnasto kozo, tel.: 031/463-
806 17001295

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

TELETA bikca, teža 200 kg, simen-
talec, tel.: 04/53-36-252, 051/321-
129 17001273

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev, 
tel.: 051/202-229 17001245

TELICO v 8. mesecu brejosti, simen-
talka, pašna, tel.: 031/312-323 
 17001269

TELICO ciko, brejo 7 mesecev, in bik-
ca, starega 15 mesecev, tel.: 04/51-
46-115 17001309

ZAJKLJE in zajce za pleme, breje zaj-
klje, tel.: 040/672-702  
 17001271

KUPIM

BIKCA simentalca ali križanega, stare-
ga do 14 dni, tel.: 031/378-946  
 17001291

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/800-860  
 17001304

BIKCA, do 350 kg težkega, in vrtav-
kasto brano, tel.: 041/841-835 
 17001322

OD 10 DNI starega bikca mesne 
pasme ali simentalca, tel.: 030/403-
000 17001248

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

OSTALO
PRODAM

SENO in otavo 2016, okolica Begunj, 
možen prevoz, tel.: 040/205-911  
 17001244

SENO, otavo in gasilske cevi za nama-
kanje, ugodno, tel.: 04/57-21-605  
 17001316

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

ULEŽAN kozje-ovčji gnoj, možna do-
stava od Jesenic do Radovljice, tel.: 
041/500-983 17001314

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AVTOSERVISERJA z izkušnjami za-
poslimo za nedoločen čas. Poobla-
ščeni servis Mazda, Fiat, Nissan Avto 
Močnik, d.o.o. Kranj. Britof 162, tel.: 
040/683-710 
 17001287

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

GEOX, d.o.o., C. na Loko 11, Tržič 
išče zastopnike za terensko prodajo 
izdelkov za varovanje zdravja. Nudimo 
stimulativen dohodek in možnost redne 
zaposlitve. Za dodatne informacije po-
kličite, tel.: 030/610-160 17001218

IŠČEM

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

IŠČEM DELO negovalke, sem vestna, 
moralna in poštena, tel.: 031/771-
398 17001242

IŠČEM DELO – vsestranski glasbeni 
duo pričara veselo vzdušje na prazno-
vanju, tel.: 031/325-654 17001253

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17001154

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17001220

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IŠČEM

IŠČEM osebo za peko na žaru in osta-
le gostinske usluge na območju Ljub-
ljane, tel.: 031/255-452 17001320

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

INŠTRUIRAM matematiko za OŠ, stro-
kovno in z veliko izkušnjami. Nevenka 
Škrlj, Ul. Gorenjskega odr. 18, Kranj, 
tel.: 041/744-131 
 17001283

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

RAZNO
SMO mlada družina, ki bi se preselili k 
starejši osebi na dom in za njo skrbeli. 
Možnost pogodbe o dosmrtnem pre-
življanju, tel.: 031/264-279 17001286

PRODAM

CISTERNO plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 17001266

DALJNOGLED 16 x 50, mini stolp 
Sony, avto CB postajo, avtoradio Blau-
punkt, tel.: 041/364-504 17001247

IŠČEM

IŠČEM stare, nedelujoče pralne stroje, 
TV, računalnike, vodov. pipe ... tudi od-
peljem, tel.: 070/385-956 17001284
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Anketa

Marija Horvat iz Kranja:

»Bomo kar doma, razlog za 
to je naš poškodovani kuža, 
ki je družinski član in ga sa-
mega ne moremo pustiti. Bo 
že kakšna druga priložnost 
za izlet na Bled. Velikonočni 
zajtrk seveda bo.«

Ivo Podgoršek iz Kranja:

»Bom kar lepo doma. Doma 
je najlepše, kdor ga ima. Ve-
likonočni pogrinjek bo, na 
njem bodo orehova potica, 
šunka, hren pa bizeljčan – že 
zato, ker sem iz tistih krajev 
doma.«

Milka Sirc iz Adergasa:

»Zagotovo bom šla v cerkev 
k jutranji procesiji, ki je v 
Adergasu zelo lepo priprav-
ljena. Na obisk pridejo otroci, 
postregla bom z orehovo po-
tico, šunko, pirhi, hrenom in 
obvezno tudi s prato.«

Žiga Kovač iz Radovljice:

»Doma bom. Ničesar poseb-
nega tudi nimam v načrtu, se 
pa že veselim jedi, ki jih bo 
pripravila mami. Zame so 
prihajajoči dnevi en lep dru-
žinski praznik, ponedeljek pa 
dela prost dan.«

Suzana P. Kovačič

Pred nami so velikonočni 
prazniki. Nekaj naključnih 
sogovornikov v Kranju smo 
vprašali, kako bodo preživeli 
teh nekaj prazničnih dni. Bo 
praznično pogrnjena tudi do-
mača miza?

Foto: Tina Dokl

Velikonočni 
prazniki 

Zinka Grahovec iz Kranja:

»Zame so velikonočni pra-
zniki predvsem priložnost, 
da se zbere cela družina, 
veliko veselja je z vnuki. Že 
tradicija je, da postrežem z 
orehovo potico, hrenom, pir-
hi, suhim mesom ...«

info@g-glas.si

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

Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. 
Popoldne bodo krajevne plohe. Jutri bo oblačno in deževno. 
Najpozneje v nedeljo dopoldne bo dež ponehal, popoldne se 
bo zjasnilo. V ponedeljek bo delno jasno in suho.

Urša Peternel

Jesenice – Ukrivljena dre-
vesa, premaknjene brežine, 
poškodbe lokalnih cest – vse 
to so znaki premikanja ze-
meljskega plazu na Potoški 
planini, ki s kar 1,4 milijona 
kubičnih metrov plazovi-
ne grozi vasi Koroška Bela. 
Vas je v preteklosti že pri-
zadel plaz tako imenovane-
ga drobirskega toka, danes 
pa strokovnjaki ocenjujejo, 
da plaz počasi drsi, sčasoma 
pa se lahko ponovno spro-
ži kot drobirski tok. Tako 

predstavlja potencialno ne-
varnost za prebivalce Ko-
roške Bele. To so ugotovili 
geologi Geološkega zavoda 
Slovenije, ki so zemeljski 
plaz Potoška planina po-
drobno raziskali jeseni leta 
2015 v sklopu projekta Re-
call, ki ga je sofinancirala 

Evropska komisija, zaklju-
čuje pa se konec meseca. 
V jeseniški občini so obli-
kovali kooperativno sku-
pino, v kateri so bili poleg 
geologov tudi predstavniki 
lokalne skupnosti. Podžu-
pan Občine Jesenice Miha 
Rebolj je povedal, da so v 

projektu s terenskimi ogle-
di pridobili relevantne po-
datke o stanju plazu in za-
čeli spremljati njegovo sta-
nje. Še posebej pomembno 
je bilo v projekt vključiti do-
mačine, ki živijo v neposre-
dni bližini plazu, in lastni-
ke zemljišč. »Veseli me, da 
v projektu sodelujejo lastni-
ki zemljišč in krajani, ki so 
seznanjeni s stanjem plazu 
in s tem, kako naj spremlja-
jo morebitne premike,« je 
dejal Rebolj. Vzpostavili so 
merilne sisteme in e-orodja 
za sprotno vnašanje podat-
kov o stanju plazu. Izvedli 
pa bodo tudi nekaj konkret-
nih preventivnih ukrepov 
za zagotovitev večje varnos-
ti Koroške Bele pred pla-
zom. Tako bodo še ta me-
sec uredili del ceste do za-
plavne pregrade, kar bo 
omogočilo redno vzdrževa-
nje pregrade in v prihodnje 
tudi njeno nadgradnjo. 

V projektu Recall je sicer 
sodelovalo pet evropskih 
držav, poleg Slovenije še Hr-
vaška, Grčija, Italija in Ma-
džarska, v vsaki od sodelujo-
čih držav pa so proučili eno 
plazovito območje. Zaključ-
na konferenca projekta je 
prejšnji teden potekala prav 
na Jesenicah.

Plaz odslej redno spremljajo
Plaz na Potoški planini z 1,4 milijona kubičnih metrov plazovine grozi Koroški Beli. Stanje plazu zdaj 
redno spremljajo, še ta mesec pa bodo izvedli tudi nekaj konkretnih ukrepov za večjo varnost.

Plaz Potoška planina so si ogledali strokovnjaki geološkega zavoda skupaj s predstavniki 
občine. S stanjem plazu pa so seznanjeni tudi krajani. / Foto: Geološki zavod Slovenije

Koroško Belo je hud plaz prizadel leta 1789, ko se je 
po močnem deževju in povodnji zaradi razmočenosti 
tal odtrgal del plazu Čikla in zasul velik del vasi. 
Pod zemljo je ostalo več kot štirideset hiš in veliko 
domačinov. 

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Po veliko-
nočnih praznikih se zače-
nja obnova ceste čez prelaz 
Vršič, turističnim delavcem 
in državi, ki vodi obnovo, pa 
se je vendarle uspelo dogo-
voriti za prometni režim, 
ki ne bo pomenil prevelike 
obremenitve za turizem na 
obeh straneh prelaza. Od 18. 
aprila do 7. maja bo tako ces-
ta na Vrišč že delno zaprta, 
promet bo potekal enosmer-
no z občasnimi kratkotraj-
nimi zaporami do ene ure. 
Promet bo dovoljen za oseb-
na vozila, avtobuse in tovor-
na vozila do 7,5 tone. Enak 
režim bo veljal do 15. junija, 
le da v tem času čez Vršič ne 
bodo smeli avtobusi; zanje 

bo urejen obvoz čez Predel. 
Do 18. septembra bodo nato 
delne zapore ceste, kar po-
meni izmenično enosmer-
ni promet, voden ročno ali s 
semaforji, od 18. septembra 
dalje pa bo od ponedelj-
ka do četrtka med 8. in 17. 
uro, ob petkih pa med 8. in 
15. uro veljala popolna zapo-
ra. Promet bo za vsa vozila 
med delavniki možen od 17. 
ure do 8. ure zjutraj nasled-
njega dne ter ob koncih te-
dna. V času med 8. majem 
in 15. junijem bo vzpostav-
ljena petdnevna popolna za-
pora za ves promet, obvoz bo 
čez Predel. Datum zapore bo 
sporočen naknadno, ker je 
odvisen od dinamike izved-
be del, so sporočili z Direkci-
je RS za infrastrukturo.

Popolna zapora ceste  
čez Vršič le nekaj dni

Popolna zapora ceste čez Vršič je načrtovana le za pet dni 
v terminu od 8. maja do 15. junija; natančen datum zapore, 
ki je odvisen od dinamike izvedbe del, bodo pristojni še 
sporočili. / Foto: Gorazd Kavčič

Rodica – Občina Domžale obvešča, da je izbrani izvajalec v 
ponedeljek, 10. aprila, začel z izvajanjem gradbenih del na lo-
kalni cesti Mengeš–Rodica. Dela bodo predvidoma zaključena 
konec meseca. V času trajanja del bo vzpostavljena delna in 
občasno tudi popolna zapora od križišča z regionalno cesto 
Kamnik–Domžale, do občinske meje z občino Mengeš.

Cesto Mengeš–Rodica prenavljajo

Kranj – Uprava RS za zaščito in reševanje je v sredo na večjem 
delu države preklicala veliko požarno ogroženost naravnega 
okolja, ki jo je razglasila 1. aprila. Med območja, kjer kurjenje v 
naravi ni več prepovedano, sodi tudi Gorenjska. Razglas velike 
požarne ogroženosti še vedno velja za Primorsko. 

Konec prepovedi kurjenja 




