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Piloti Adrie  
prvič stavkali
Zaradi dvodnevne stavke pilotov 
je Adria Airways svoje lete izvajala 
s pomočjo drugih evropskih pre-
voznikov, nekatere pa so odpove-
dali. Piloti zahtevajo ohranitev 
dosedanjih plač in pogojev dela. 
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ŠPORT

Z Brda v Glasgow 
Naša nogometna reprezentanca 
bo danes dopoldne opravila še 
zad nji trening na Brdu pri Kranju, 
že jutri pa bo trenirala v Hampden 
Parku v Glasgowu, kjer jo v nede-
ljo čaka pomembna tekma za na-
stop na svetovnem prvenstvu 
2018 s Škotsko. 

9

GG+ 

Zgodbe uspešnih  
podjetnic
Ema Pogačar z Bleda, Marta Ga-
šperlin iz Ljubnega in Jasna Grbić: 
tri podjetnice, tri zelo različne žen-
ske, ki pa imajo nekaj skupnega. 
Imele so vizijo, voljo, vztrajnost in 
predvsem: niso odnehale, ko so 
jim rekli: ne ...
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ZADNJA

Kavo plačali z verzom
V torek, na svetovni dan poezije, 
smo tudi v nekaterih gorenjskih 
lokalih lahko skodelico kave plača-
li z verzom. V Kranjski Gori se je 
tako v lokalu Vopa nabral zajeten 
kupček predvsem hudomušno 
obarvanih rim.

32

VREME

Danes in jutri bo razme-
roma sončno. Dokaj toplo 
bo. V nedeljo se bo poobla-
čilo, popoldne pričakujemo 
padavine in ohladitev.

6/18 °C
jutri: razmeroma sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Alpina se ne da!

Alpina bo 30. aprila 2017 dopolnila 70 let.  
Po tajkunskem prevzemu leta 2006 ji je v zadnjih  
letih kazalo vse slabše, po protestih zaposlenih in  
slovenske javnosti v letu 2016 ji gre zdaj pod  
novim vodstvom spet na boljše.  
Gostje Preje bodo: smučarska tekačica Petra Majdič, 
ki je v čevljih Alpine zmagovala; Bojan Starman,  
nekdanji direktor, in Bojan Gantar, sedanji direktor 
Alpine. Z njimi se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 19.30  
v kinodvorani Svobode Žiri.

Pokrovitelj Preje je Alpina, d. o. o., Žiri.

Na začetku Preje si bomo ogledali film o Alpini, zapel 
nam bo Moški pevski zbor Alpina pod vodstvom  
Andreja Žaklja. Prijazno vabljeni!

V nedeljo ob dveh ponoči se 
bo začelo obdobje poletnega 
časa. Uro bomo takrat poma-
knili za eno uro naprej, čas 
ob drugi uri pa se bo štel kot 
tretja ura. Noč bo torej eno 
uro krajša.

V nedeljo bomo prešli 
na poletni čas

Vsem materam, 
ki jutri praznujejo, 
voščimo za  
materinski dan.

Urša Peternel,  
Simon Šubic

Jesenice, Kranj – »Odvzem 
smo izvedli na miren in člo-
veški način, gospa se je od 
otroka lahko tudi poslovi-
la,« je zagotovila direktori-
ca Centra za socialno delo 

Jesenice Anita Bregar na 
včerajšnji novinarski kon-
ferenci, na kateri je pojasni-
la razloge, zaradi katerih so 
se na centru odločili za skra-
jen ukrep: odvzem otroka 
materi. Gre za mater, obto-
ženo surovega ravnanja in 
povzročitve hudih telesnih 

poškodb, zaradi katerih je 
lani umrla njena dveletna 
hčerka. Od julija lani je mati 
v priporu, pred dnevi pa je 
rodila še enega otroka, ne-
uradno dečka. Kot je dejala 
Bregarjeva, so se za odvzem 
novorojenčka odločili na 
osnovi vseh zbranih dejstev 

in ugotovitev, vodila pa jih 
je predvsem skrb za zagoto-
vitev otrokove varnosti. Od-
vzem je začasen, otrok pa je 
nameščen v varnem, stabil-
nem okolju pri rejnikih, ki 
niso del njegove sorodstve-
ne mreže.

Obtoženi mami odvzeli novorojenčka
Potem ko je Sanda Alibabić z Jesenic, obtožena za smrt dveletne hčerke Arine, rodila dečka, ji ga je 
Center za socialno delo Jesenice odvzel. Ukrep je začasen, mama se na odločitev še lahko pritoži. 
Odvetnica obtožene: »Tak ukrep je preuranjen in nedopusten.«

42. stran

Maja Bertoncelj

Planica – Včerajšnji dan v 
Planici se je začel z dežjem, 
končal pa s soncem. Za ska-
kalci so zadnje kvalifikacije v 
tej zimi. Med štirideseterico 
bo danes na posamični tek-
mi šesterica Slovencev: Ti-
len Bartol, Anže Semenič, 
Jernej Damjan, Jurij Tepeš, 
Domen Prevc in Peter Prevc. 
Na prvem treningu je bil naj-
daljši Slovenec Anže Seme-
nič (238 m), na drugem Ne-
mec Andreas We llinger 
(240,5 m), kvalifikacije, v ka-
terih je bilo kar 63 skakalcev, 
pa je dobil Norvežan Robert 

Johansson (233 m). S tem si 
je priskakal najlepše dari-
lo za rojstni dan. Najdaljši 
je bil sicer njegov reprezen-
tančni kolega Johann Andre 
Forfang z 241,5 m, ki pa je bil 
diskvalificiran.

Od deseterice Slovencev 
je bil v kvalifikacijah naj-
boljši Semenič (227,5 m) na 
osmem mestu, najdlje pa je 
skočil Jurij Tepeš (238 m), ki 
je bil na tekmo že kvalifici-
ran. »Danes sem zelo užival. 
Planica je, sploh za Sloven-
ce, poseben dogodek. Gle-
dalci so bolj aktivni kot na 
Norveškem, tudi več jih je in 
tudi to se pozna,« je pojasnil 

Semenič, Tepeš pa je dodal: 
»Letalnica je glede na raz-
mere super pripravljena. Po 
kvalifikacijskem poletu sem 
se zelo oddahnil, saj s prvi-
ma poletoma za trening ni-
sem bil zadovoljen.« Zado-
voljen je bil tudi Peter Prevc. 
Včeraj je pristal pri 210 m, 
225,5 m in 231 m. »Današnji 
dan je dober obet. Lepo sem 
stopnjeval nastope, imam 
pa še rezerve. Mislim, da se 
obeta lep zaključek sezone,« 
je povedal.

Danes bo v Planici posa-
mična tekma z začetkom po-
skusne serije ob 14. uri, prva 
serija se bo začela ob 15. uri.

V Planici bo danes letelo šest Slovencev
V Planici se je včeraj zbralo okrog petnajst tisoč gledalcev, največ otrok, ki so 
na letalnici videli dve seriji za trening in zadnje kvalifikacije v letošnji sezoni 
svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Vzdušje pod letalnico bratov Gorišek je bilo že včeraj odlično. Zanj so poskrbeli predvsem 
otroci. Organizatorji pričakujejo, da si bo v štirih dneh polete ogledalo okrog sedemdeset 
tisoč ljudi. / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SLAVKO RAZINGER z Bohinjske Bele.

Planica 2017 na TV Slovenija

Televizija Slovenija bo med 23. in 26. marcem 2017 proizvaja-
lec mednarodnega televizijskega signala s smučarskih skokov 
v Planici. To bo že šesta prireditev v tej zimski sezoni, kjer je 
Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega televizijskega 
signala. Gre za organizacijsko in tehnično izjemno zahtevno 
nalogo, ki jo pred proizvajalca televizijskega signala postavlja-
jo mednarodna smučarska organizacija in lastniki televizijskih 
pravic tega dogodka. Prav Planica pomeni v tehničnem smislu 
vrhunec sezone, ne le za naše smučarske skakalce, temveč 
tudi za produkcijsko ekipo Televizije Slovenija, saj se prav pri 
tem projektu zaradi razsežnosti in specifičnosti prireditve 
največkrat uporabijo tehnične novosti na področju kamer, 
meritev, virtualnih linij ... Komentator vseh planiških tekem 
na TV SLO 2 bo Andrej Stare.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
DVD s serijo Slovensko olimpijsko stoletje. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Planico 
imenujemo tudi dolina pod …? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 3. aprila 2017, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. marca 2017, prejmejo 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija: Cene Lan-
gerholc, Škofja Loka, Janez Tavčar, Selca in Jože Jeram, Kranj.
Nagrajencem čestitamo!
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Škofja Loka – Jutri, na materinski dan, bo v Jurjevi dvorani v 
Stari Loki ustanovni kongres stranke Glas za otroke in družine 
– Glas. Dogajanje se bo začelo ob 9. uri z mašo v župnijski 
cerkvi sv. Jurija v Stari Loki, nadaljevalo pa z uvodno slove-
snostjo in podelitvijo priznanja Bela vrtnica ter nato s kon-
gresom, na katerem bodo ustanovili novo stranko. Sklicatelja 
kongresa sta Aleš Primc in Metka Zevnik.

Ustanovni kongres nove stranke

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada predlaga dr-
žavnemu zboru, da sprej-
me nekatere spremembe in 
dopolnitve zakona o kmetij-
stvu. S spremembami zako-
na na novo ureja doniranje 
hrane, dodatno pojasnjuje, 
kaj za namen sheme »izbra-
na kakovost« pomeni izraz 
»poreklo osnovne surovi-
ne«, določa nadgradnjo jav-
nih služb in uvaja nekatere 
novosti za zaščito potrošni-
kov. Da bi spodbudili doni-
ranje neporabljene, vendar 

kakovostno in varnostno še 
ustrezne hrane, ki je doslej 
pogosto končala med odpad-
ki, vlada predlaga, da bi bili 
darovalci takšne hrane pod 
določenimi pogoji oprošče-
ni plačila davka na dodano 
vrednost. Kar zadeva zašči-
to potrošnikov, bo inšpek-
tor v primeru zavajajočega 
označevanja živil lahko na 
licu mesta izdal prodajalcu 
ustno odločbo za takojšnji 
umik spornih živil iz proda-
je; praksa je namreč pokaza-
la, da pisne odločbe pogosto 
niso bile učinkovite. 

Brez plačila DDV-ja 

Kot je dejala Anita Bregar, 
so iz zavoda za prestajanje 
kazni, kjer je nameščena ob-
tožena, dobili informacijo, 
da pri njih ni mogoče zago-
toviti stalnega nadzora nad 
pripornico z otrokom in da 
je tudi sicer ta »situacija z vi-
dika zagotavljanja varnosti 
otroka izjemno izpostavlje-
na«. »Na osnovi vseh zbra-
nih dejstev in ugotovitev in 
ocene ogroženosti smo mo-
rali izvesti ta skrajni in nuj-
ni ukrep za zaščito otroko-
ve varnosti in življenja. Sam 
ukrep smo zaradi preprečit-
ve morebitne nadaljnje ne-
popravljive škode morali iz-
vesti nemudoma. Odločitev 
je začasna, mama ima v po-
stopku še možnost pritož-
be,« je dejala Anita Bregar. 
Kot je poudarila, začasen 
odvzem otroka še ne pomeni 
posega v roditeljske pravice, 
odločitev še ni dokončna, o 
stikih pa bo odločalo sodišče 
v posebnem postopku. Bre-
garjeva je zagotovila, da so 
odločitev skrbno pretehtali, 
tako s strokovnega kot s člo-
veškega vidika pa je bila izje-
mno zahtevna. Kje se nahaja 
novorojenček, Bregarjeva ni 
želela razkriti, dejala je le, da 
je v varnem, stabilnem oko-
lju pri rejnikih, ki niso del 
njegove sorodstvene mre-
že. Bo pa mama v prihod-
nje imela možnost, da pred-
laga, koga bi želela postavi-
ti za skrbnika otroka. Center 
bo pri vseh odločitvah vodila 

korist otroka, je zagotovila 
Bregarjeva in poudarila, da 
so pri vseh korakih izjemno 
previdni, upoštevajo vsa za-
konska določila, konvencijo 
o otrokovih pravicah, ustavo 
(tako z vidika pravic otroka 
in matere) kot tudi dejstvo, 
da obtožena še ni pravno-
močno obsojena. 

»Razumem, da je treba za-
ščititi otroka, a dokler ni izka-
zane objektivne nevarnosti 
za konkretnega otroka, je tak 
ukrep preuranjen in nedo-
pusten. Če se jim gre za korist 
otroka, bi mu lahko zagotovi-
li vsaj dojenje, kar je osnov-
na pravica otroka in mate-
re,« pa meni odvetnica Dar-
ja Roblek, ki Sando Alibabić 
zagovarja tudi v kazenskem 
postopku na kranjskem 

okrožnem sodišču. »Zadevo 
bomo vodili naprej po pravni 
plati, ker pa gre za kršitev člo-
vekovih pravic, ki še poteka, 
imamo možnost tudi nepo-
sredne tožbe na evropskem 
sodišču za človekove pravi-
ce,« je napovedala. Znova je 
opozorila na pravno prazni-
no, saj pravilnik o izvrševa-
nju pripora nima določb o bi-
vanju otroka z materjo, a po 
njenem bi morali v konkret-
nem primeru izpeljati ana-
logno uporabo zakona o izvr-
ševanju kazenskih sankcij, ki 
otroku v prvem letu omogoča 
bivanje z materjo. 

Roblekova je še pojasni-
la, da jo je Alibabićeva o 
odvzemu otroka obvestila 
po telefonu, z njo pa se do 
včeraj popoldne, ko sta bili 

dogovorjeni, še ni utegnila 
sestati. Kot ji je znano, so ot-
roka v porodnišnici oddali v 
začasno rejništvo. »Sestre 
so otroka odnesle s pretve-
zo, da mora na preiskave, 
kasneje pa je socialna delav-
ka materi prinesla v podpis 
neke listine, ki pa jih ni pod-
pisala. Kaj so ji dali v pod-
pis, še ne vem, ker ji listin 
niso pustili, so ji pa še pred 
porodom v podpis ponujali 
pooblastilo, da bi CSD Jese-
nice v njenem imenu urejal 
zadeve v zvezi z otrokom,« 
je povedala odvetnica. Ob 
tem je opozorila, da je v Slo-
veniji z ustavo zagotovlje-
na domnevna nedolžnost: 
»Dokler je pravnomočno 
ne obsodijo, je ne morejo že 
vnaprej vsi kaznovati.« 

Obtoženi mami odvzeli 
novorojenčka
31. stran

Anita Bregar, direktorica Centra za socialno delo Jesenice: »Otrok je v stabilnem, varnem 
okolju, ki ni del njegove sorodstvene mreže.«

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V Sekciji za pre-
ventivno medicino v Sloven-
skem zdravniškem društvu 
(SPM) pozivajo, naj bomo 
kljub toplejšemu vremenu 
še vedno pozorni na prepre-
čevanje okužb z respirator-
nimi virusi, kot so virus in-
fluence, respiratorni sinci-
cijski virus (RSV), adenovi-
rusi, rinovirusi. Teh okužb 
je sicer manj kot v februarju, 
vendar sezona respirator-
nih virusov običajno traja do 
aprila ali celo maja. »Otroci 
med prvim in tretjim letom 
starosti lahko za virusno 
okužbo dihal zbolijo tudi do 

desetkrat letno, predvsem 
to velja za tiste, ki so zgo-
daj vključeni v vrtec. Ker so 
te okužbe pogostejše v zim-
skih mesecih, vsaka pa lah-
ko (vsaj kar se tiče kašlja in 
prehlada) traja tudi po dva 
ali tri tedne, je videti, kot da 
je otrok neprekinjeno bolan 
od jeseni do pomladi. Za od-
rasle in večino zdravih otrok 
okužbe z respiratornimi vi-
rusi ne predstavljajo več-
jega problema, saj prehlad 
večina preboli brez posle-
dic. Pri ogroženih skupinah 
pa je ob okužbi z RSV več-
ja verjetnost hujšega pote-
ka bolezni,« pojasnjujejo v 
SPM in dodajajo, da je tudi 

mutacij virusov, ki povzro-
čajo prehladna obolenja, ve-
liko. »Prav tako je zmotno 
splošno razširjeno mnenje, 
da ozdravljena okužba zago-
tavlja imunost do konca se-
zone. Lahko se celo zgodi, 
da v eni sezoni večkrat zbo-
limo celo zaradi okužbe z 
enakim virusom, saj se v te-
lesu ob prebolevanju bolez-
ni ne vzpostavi dovolj visoka 
imunost.«

K preprečevanju širjenja 
okužb bistveno pripomore-
mo sami. Specialistka pe-
diatrije Helena Mole pou-
darja, naj preventivne ukre-
pe izvajamo tudi po obdob-
ju hladnega vremena: »Gre 

za zelo preproste ukrepe, 
ki nam ne vzamejo veliko 
časa in truda, za preprečeva-
nje širjenja virusov pa lahko 
naredijo zelo veliko. Redno 
umivanje rok s toplo vodo in 
milom, izogibanje stikov z 
ljudmi, ki kašljajo in kihajo, 
zdrava in uravnotežena pre-
hrana z veliko sadja in zele-
njave, redno zračenje pro-
storov, gibanje na svežem 
zraku … Kašljajmo in ki-
hajmo v pregib roke ob ko-
molcu, da zavarujemo dru-
ge pred okužbo. Vse to po-
maga preprečevati širjenje 
okužb, zdrav način življenja 
pa hkrati pomaga krepiti naš 
imunski sistem.« 

Pred virusi še nismo varni
V eni sezoni lahko večkrat zbolimo zaradi enakega respiratornega virusa, saj se ne vzpostavi dovolj 
visoka imunost v telesu. Malčki lahko zbolijo tudi do desetkrat v sezoni, ki lahko traja do aprila ali celo 
maja. Preventivno ravnanje, kot je redno in temeljito umivanje rok, je še vedno najboljša zaščita.
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S planiškim praznikom 
bo padel zastor nad 
letošnjo sezono sve-

tovnega pokala v smučarskih 
skokih. Tekme pod Poncami 
imajo poseben status, tudi 
med skakalci. Peter Prevc 
je na primer dejal, da se je 
že v Trondheimu skoraj več 
govorilo o Planici kot o Vi-
kersundu. In v Vikersundu je 
bil nato dvakrat popravljen 
svetovni rekord (Robert Jo-
hansson 252 m, Stefan Kraft 
253,5 m). Kaj obeta letošnja 
Planica?

Organizatorji v štirih 
dneh pričakujejo okrog se-
demdeset tisoč gledalcev. 
Številka je kar precej nižja 
od lanskih 110 tisoč, a lan-
ske in letošnje sezone ne gre 
primerjati. Lanska je bila 
izjemna, Planica je imela 
tekmo več in Slovenija je le-
tela na krilih Petra Prevca. 
Podiral je rekord za rekor-
dom in jasno je, da je takšno 
sezono težko ponoviti. Ob 
štirih zmagah Domna Prev-
ca, skupno šestih uvrstitvah 
na stopničke, zmagi in tret-
jem mestu Petra Prevca in 
tretjem mestu Jurija Tepeša 
je letošnja sezona uspešna, 
a javnost se hitro razvadi. 
Verjamem, da bodo sloven-
ski skakalci na domači letal-
nici pred domačimi navijači 
igrali pomembno vlogo in 
zadovoljnih obrazov odšli 
na počitnice. V nedeljo pa 
bo dokončno jasno, kdo bo 
tisti v skakalni karavani, ki 

bo najbolj nasmejan. V boju 
za veliki kristalni globus sta 
Avstrijec Stefan Kraft in Po-
ljak Kamil Stoch, ki ju pred 
zadnjima posamičnima tek-
mama loči 31 točk. Domen je 
šesti, Peter deseti. Glede na 
prikazano v Vikersundu bo 
trojica brata Prevc in Tepeš 
tista, na katero gre v sloven-
skem taboru v Planici najbolj 
računati za morebitno uvr-
stitev na stopničke. Ne gre 
pa pozabiti na ekipno tekmo. 
Poleg slovenskih uspehov v 
Planico vlečejo tudi vzdušje 
in seveda dolgi poleti. Naj-
dlje, da je tudi zdržal na no-
gah, je na prenovljeni letalni-
ci bratov Gorišek letel Peter 
Prevc, 248,5 m pred dvema 
letoma. Zadnji, ki je posta-
vil svetovni rekord v Planici, 
je bil Bjørn Einar Romøren 
(239 m, 2005). 

Rekordov se ne da napove-
dovati in tudi ne izsiljevati. 
Organizatorji dopuščajo 
tudi možnost, da Planica 
vzame rekord Vikersundu – 
s pravim skakalcem in odlič-
nimi pogoji. Rekordni polet 
bi bil velika nagrada za trud 
planiških delavcev, ki so tudi 
letos letalnico odlično prip-
ravili, tako da skakalci lahko 
na njej brezskrbno uživajo. 
In v Planico pridejo vsi uži-
vat, naj zdrži še vreme. In 
naj vihrajo slovenske zastave 
v podporo slovenskih skakal-
cev. Tudi športniki podporo 
najbolj potrebujejo takrat, ko 
jim ne gre vse po načrtih. 

Lov na globus in rekord

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Simon Šubic

Brnik – Prometni piloti 
Adrie Airways so ta teden 
prvič v zgodovini slovenske 
letalske družbe, ki je od lan-
skega marca v lasti nemške-
ga sklada 4K Invest, stav-
kali. V stavki, ki je potekala 
v sredo in včeraj med 6. in 
22. uro, je sodelovalo 106 
od skupno 113 pilotov, zapo-
slenih v Adrii Airways. Kot 
so pojasnili na skupni novi-
narski konferenci Sindikata 
prometnih pilotov Slovenije 
in Konfederacije sindikatov 
Slovenije Pergam, so se jim 
po izteku prejšnje kolektiv-
ne pogodbe s 1. marcem zni-
žale pravice in pogoji dela, 
nove kolektivne pogodbe 
pa z lastniki še niso skleni-
li. Kljub stavki pa so v Adrii 
Airways v sredo s pomoč-
jo partnerskih prevoznikov 
Croatia Airlines, Carpatair, 
Go2Sky in Regional jet iz-
vedli vse načrtovane lete, ve-
čino sicer z nekajurno za-
mudo, medtem ko so včeraj 
nekaj letov tudi odpoveda-
li. Za predsednika sindika-
ta KSS Pergam Jakoba Po-
čivalška je takšna poteza le-
talske družbe sporna: »Pov-
sem očitno je, da želi druž-
ba obiti zakon o stavki, ki 
prepoveduje nadomešča-
nje stavkajočih delavcev.« V 
Adrii Airways stavke niso že-
leli podrobneje komentirati. 
Poudarili so le, da so skuša-
li potnikom čim bolj omiliti 
posledice stavke. 

Stavkovna zahteva sin-
dikata pilotov, ki se je vče-
raj znova sestal z vodstvom 
Adrie Airways, je, da se jim 
v času pogajanj za novo ko-
lektivno pogodbo zagoto-
vi enaka raven pravic, kot jo 
je zagotavljala prejšnja ko-
lektivna pogodba, s katero 
so po besedah Počivalška 
deloma sanirali stanje, ki 
je pred tem vodilo k večlet-
nemu zniževanju plač pi-
lotov v Adrii Airways. »Žal 
do sklenitve nove pogodbe 
še ni prišlo, delodajalec pa 
ni bil pripravljen zagotovi-
ti enakih pravic, ki so velja-
le do 1. marca. Sindikat ne 
more pristati na zniževanje 
standardov, kar se tiče delov-
nega časa in plačila za delo. 
Ne more pristati, da bi piloti 
za manj denarja opravili več 

dela, predvsem pa ne more 
pristati na enostransko zni-
ževanje standardov,« je po-
udaril Počivalšek. Če stav-
kovni zahtevi ne bo ugode-
no, bodo piloti stavko nada-
ljevali še 27. in 28. aprila ter 
25. in 26. maja.

Predsednik sindikata pro-
metnih pilotov Marjan Maj-
cen je poudaril, da so z mno-
žičnostjo stavke dokaza-
li, da s svojimi zahtevami 
mislijo resno in da članstvo 
podpira vodstvo sindikata. 
»To je prva stavka v zgodo-
vini Adrie Airways in prvič 
smo se znašali brez kolek-
tivne pogodbe. To je za nas 
velika sprememba in naha-
jamo se na neznanem te-
renu,« je dejal Majcen. Po-
gajanja o novi kolektivni 
pogodbi sicer potekajo od 

novembra lani, v sindikatu 
pa jih želijo čim prej nada-
ljevati oziroma končati.

Po Majcnovih besedah pi-
loti že delajo pod drugač-
nimi pogoji kot v zadnjem 
letu. O morebitnem zniža-
nju plačila bodo seznanjeni 
šele ob obračunu plač za ma-
rec, medtem ko sprememb 
glede delovnega časa ta me-
sec še ne čutijo, ker se pla-
ni dela pripravljajo za nap-
rej, se pa že kažejo občutne 
spremembe v aprilu. Ob tem 
Majcen priznava, da se bodo 
tudi prihodnji mesec spoš-
tovali zakonsko predpisa-
ni minimalni standardni, ki 
pa so nižji od pravic iz dose-
danje kolektivne pogodbe. V 
sindikatu se sicer bojijo, da 
bi se plače lahko znižale tudi 
do 35 odstotkov. 

Piloti Adrie prvič stavkali
Zaradi dvodnevne stavke pilotov je Adria Airways svoje lete izvajala s pomočjo drugih evropskih 
prevoznikov, nekatere pa so odpovedali. Piloti zahtevajo ohranitev dosedanjih plač in pogojev dela. 

V dvodnevni stavki je sodelovalo sto šest pilotov Adrie Airways. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Bled – Državna cesta, ki vodi 
skozi Mlino, je bila že zelo 
dotrajana, je opozoril direk-
tor občinske uprave Matjaž 
Berčon. Zato so se na obči-
ni lotili urejanja avtobusnih 
postajališč in zamenjave ce-
stnega ustroja, poskrbe-
li bodo še za pločnik in pre-
hod za pešce, ki ga doslej na 
tem delu ni bilo. Tako bodo 
izboljšali prometno varnost, 
je poudaril Berčon. Čeprav 
gre za državno cesto, jo ob-
čina ureja na lastne stroške.

Po njegovih besedah je 
bilo v preteklosti že več po-
bud za ureditev tega obmo-
čja. Pred tremi leti so priš-
li do usklajenih načrtov in 
jih zdaj začeli izvajati. Dela 

bodo predvidoma končali do 
sredine aprila. Sočasno z ob-
novo ceste in ureditvijo po-
stajališč bodo uredili tudi 
del tamkajšnje obale. »S ple-
tnarji in republiško direkci-
jo za vode smo se uskladili 

glede preoblikovanja prista-
niškega dela skladno z ob-
činskim odlokom ter smer-
nicami in pogledi na ure-
ditev pristanišča,« je pojas-
nil Berčon in dodal, da je 
naložba v cestni del vredna 

približno sto tisoč evrov, 
prav toliko pa bodo vložili 
še v ureditev obale in pomo-
lov. »Naložbo v pristaniški 
del bomo vsaj deloma pok-
rili z lani pobranimi pristoj-
binami za plovbo po Blej-
skem jezeru, ki so namenje-
ne prav urejanju obale jeze-
ra.« Zaradi obnove so prila-
godili prometni in plovbni 
režim. Avtobusi ne ustavlja-
jo na Mlinem, ampak večino 
potnikov prepeljejo v vesla-
ški center ter od tam s ple-
tnami na otok. V času ob-
nove cestišča promet proti 
Bohinju poteka izmenično 
enosmerno.

Župana Janeza Fajfarja ve-
seli, da bo končno spet ure-
jen del obale, s čimer bodo 
olajšali dostop turistom in 
jim zagotovili večjo varnost. 
Ob tem pa je znova opozoril 
na problem državne ceste, 
po kateri je speljan ves tran-
zitni promet proti Bohinju. 
Zato upa, da bo v nekaj letih 
vendarle zgrajena južna ob-
voznica in bo to lahko posta-
la občinska cesta, razbreme-
njena tranzitnega prometa.

Urejajo cesto skozi Mlino
Blejska občina je pretekli mesec začela urejati avtobusni postajališči in 
prehod za pešce na Mlinem, sočasno bodo poskrbeli tudi za ureditev 
pristaniškega dela ob obali jezera. 

Občina ureja cesto in obalo na Mlinem. / Foto: Gorazd Kavčič
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Spomladansko- 
velikonočna razstava
Vabimo vas, da skupaj z nami pripravite spomladan sko-
ve likonočno razstavo, ki jo na Gorenjskem glasu pripravl-
jamo že vrsto let. Oglasite se v torek, 11. aprila 2017, od 
9. do 11. ure na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju in okrasite 
razstavni kotiček v avli (mizo velikosti 90 cm x 90 cm) s 
svojimi ročnimi deli, ki so kakorkoli povezani s pomladjo 
ali veliko nočjo. Za vse dodatne informacije in rezervacije 
razstavnega prostora nas pokličite na tel: 04/201 42 30 
ali nam pišite na koticek@g-glas.si.  Razstava bo na ogled 
vse do petka, 21. aprila 2017. Lepo vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Jesenice – Župani gorenj-
skih občin so se odzvali na 
povabilo direktorja Splošne 
bolnišnice Jesenice Janeza 
Poklukarja, da obiščejo bol-
nišnico in dobijo vpogled v 
prostorsko stisko, s katero 
se sooča regijska bolnišnica. 
Tako so župani osemnajstih 
gorenjskih občin, ki deluje-
jo pod okriljem Sveta gorenj-
ske regije, svojo enajsto sejo 
v ponedeljek izvedli v pro-
storih jeseniške bolnišnice. 

Direktor bolnišnice Janez 
Poklukar jih je seznanil z 
diskriminatorno obravnavo 
Gorenjcev na področju se-
kundarnega zdravstva. Tako 
naj bi po evropskih stan-
dardih imeli tri bolnišnič-
ne postelje na tisoč prebi-
valcev, na Gorenjskem naj 
bi jih tako imeli šeststo, a jih 
imamo 87 manj. Vse štiri go-
renjske bolnišnice so prena-
trpane, kar se kaže tudi v iz-
razito kratki ležalni dobi. 
Tudi denarja za zdravstve-
ne programe dobimo na Go-
renjskem manj kot drugod v 
državi, je dejal Poklukar. »V 
gorenjski regiji je za bolni-
šnične zdravstvene progra-
me na prebivalca namenje-
nih 341,50 evra, medtem ko 
je za bolnišnične zdravstve-
ne programe na prebivalca 

v Sloveniji namenjenih 
551,40 evra. Posledično ima 
Gorenjska le 1,7 zdravni-
ka na tisoč prebivalcev, slo-
vensko povprečje pa je 2,4 
zdravnika na tisoč prebival-
cev. Evropsko povprečje je 
3,5 zdravnika na tisoč pre-
bivalcev, v sosednji Avstriji 
pa imajo 6,4 zdravnika na ti-
soč prebivalcev,« je navedel 
Poklukar. Glede na povpre-
čje porazdelitve programov 
in sredstev je gorenjska re-
gija podfinancirana tako na 
primarni kot sekundarni 

ravni zdravstvenega varstva, 
je poudaril.

Gorenjski župani so eno-
tno podprli pobudo bolni-
šnice glede enakovredne 
zdravstvene oskrbe gorenj-
ske regije z ostalimi regija-
mi. Pozvali so ministrstvo 
za zdravje, da še letos zago-
tovi financiranje paliativne-
ga mobilnega tima za celot-
no Gorenjsko ter da naredi 
vse potrebno, da bodo pro-
jekti za novo regijsko bolni-
šnico pripravljeni do konca 
leta 2018.

Seje se je udeležil tudi 
predstavnik ministrstva za 
zdravje Tomaž Glažar, ki je 
dejal, da je omenjeno pro-
blematiko treba reševati 
prednostno. A ob tem je po-
udaril, da se trendi spremi-
njajo povsod: ob porastu pri-
liva pacientov s spodnje Go-
renjske, ki ga beležijo v jese-
niški bolnišnici, hkrati raste 
tudi število pacientov v UKC 
Ljubljana iz gorenjske regi-
je, zato je treba biti pri upo-
števanju statističnih podat-
kov previden. 

Gorenjski župani v bolnišnici
Člani Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani osemnajstih gorenjskih občin, so se tokrat sestali 
v Splošni bolnišnici Jesenice. Govorili so predvsem o tem, da so Gorenjci diskriminirani pri bolnišnični 
zdravstveni obravnavi. Na Gorenjskem imamo premalo bolnišničnih postelj, premalo zdravnikov ...

Gorenjski župani so tokrat sejo Sveta gorenjske regije opravili kar v jeseniški bolnišnici.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Letošnji svetovni dan 
voda, 22. marec, je bil name-
njen odpadnim vodam. Ak-
tivnosti so komunalna pod-
jetja organizirala v okviru 
Zbornice komunalnega go-
spodarstva in pobude Sku-
paj za boljšo družbo. Komu-
nala Tržič je v atriju občine 
postavila stojnico, zaposle-
ni so nekaj dopoldanskih ur 
mimoidoče ozaveščali, kaj 
ne sodi v kanalizacijske od-
toke. Zagotovo v odtoke ne 
sodijo pripomočki za oseb-
no higieno (higienski vlož-
ki, tamponi, britvice ...), 
uporabljen sanitetni mate-
rial (povoji, vata ...), osve-
žilni robčki, strupene sno-
vi in snovi, ki razvijajo stru-
pene pline ali eksplozijske 
mešanice, maščobe in od-
padna olja, gospodinjski od-
padki in ostanki hrane, jed-
ke snovi (kisline, alkalije in 

soli), barve, laki in naftni de-
rivati, greznična gošča, pe-
pel, kosti, škropiva, rastlin-
ski ostanki, mavec, žagovi-
na, plastika, steklo, dlaka, 
kužne snovi, zdravila ... »V 

zadnjih letih se pojavlja pro-
blem z ločevanjem bioloških 
odpadkov, ko se ostanki hra-
ne zlivajo v straniščno ško-
ljko. Najpogostejši vzrok za-
mašitve hišnih priključkov 

kot tudi interne kanaliza-
cije in seveda naprej celot-
nega kanalizacijskega sis-
tema in čistilne naprave so 
ravno ostanki hrane in sa-
nitetni material. To povzro-
ča tudi dodatne stroške či-
ščenja,« je opozoril Primož 
Bajželj, direktor Komunale 
Tržič. Ravno zaradi ostan-
kov hrane imajo idealne po-
goje za življenje v kanaliza-
ciji razne živali. A tudi tam, 
kjer se interni kanalizacijski 
vod zaključuje še z greznico 
in kjer greznična gošča vse-
buje tudi odpadke, prav tako 
pride do motenj pri procesu 
obdelave, kar vpliva na višje 
stroške. 

Komunala Tržič upravlja 
skupno s približno 61 tisoč 
metrov javnega kanalizacij-
skega sistema in s Centralno 
čistilno napravo Tržič. Delo-
vanje tega sistem pa je ključ-
no za zagotavljanje zdravja 
prebivalcev. 

Odtok je pri roki, a vanj vse ne sodi
Ob svetovnem dnevu voda je Komunala Tržič pripravila ozaveščevalni dogodek. Posebej so opozorili, 
kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke, zagotovo ne ostanki hrane, sanitetni material, zdravila ... 

S Komunale Tržič (od leve): poslovna sekretarka Metka 
Žumer, direktor Primož Bajželj in okoljska inženirka Tina 
Božič. Tržičan Alojz Glavič, ki se je pomudil pri stojnici, 
je dejal, da »fejst« skrbi za okolje in da skrbno ločuje 
odpadke. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Tržič – Društvo 
prijateljev mineralov in fo-
silov (DPMF) Slovenije je 
v počastitev štiridesetletni-
ce izdalo osebni spominski 
znamki in spominski ovoj-
nici. Na znamkah sta pred-
stavljena permski fosil, luk-
njičarka iz Dovžanove sote-
ske in lep kristal kremena 
iz Logatca. Na ovojnicah so 
prav tako prikazani kristali 
kremena in miocenski fosil-
ni kačjerep. »Fosilna luknji-
čarka z latinskim imenom 

Schwagerina carniolica, 
ki jo najdemo v apnencih 
Dovžanove soteske, je sta-
ra 250 milijonov let in nosi 
ime »carniolica« po Kranj-
ski, kjer so jo znanstveni-
ki prvič odkrili in poimeno-
vali,« je povedal Rok Gašpa-
rič, predsednik DPMF Slo-
venije in kot zanimivost do-
dal, da je večina hišic luknji-
čark manjših od enega mi-
limetra, redke dosežejo ne-
kaj centimetrske dimenzije, 
ime pa je skupina dobila po 
apnenčevem skeletu, ki ima 
luknjice. 

Schwagerina na znamki

Luknjičarka Schwagerina carniolica iz Dovžanove soteske 
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OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Razvojne agencije Sora 
objavljen javni razpis za delovno mesto 

SVETOVALEC ZA REGIONALNI RAZVOJ 
IN RAZVOJ PODEŽELJA m/ž
(kontakt Jana Šifrar 04/50 60 220) 

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Razvojne 
agencije Sora:  www.ra-sora.si.

Datum: 24. 3. 2 017 Mag. Jurij Bernik,
 direktor
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Na Pošti Slovenije so s POS-terminali  
opremili več kot 480 pismonoš, ki dostavljajo  
paketne pošiljke, ter vam tako omogočili  
še enostavnejše nakupe

Hitra in udobna dostava kamorkoli
Bi radi sorodniku ali prijatelju poslali paket, pa ne veste, kje in kdaj ga lahko najlažje oddate? Ali pa ste pred  
kratkim po spletu naročili neko blago, zdaj pa vas skrbi, kako vam ga bodo dostavili, ker vas naslednji dan ne  
bo doma. Zaradi teh in podobnih zadreg, ki jih narekuje sodobni tempo življenja, so pri Pošti Slovenije prilagodili  
svoje storitve na področju pošiljanja paketov. Tako vsakodnevno ponujajo številne alternativne oblike dostave:

  dostava domov, v službo, k prijatelju, sosedu ali na izbrano pošto,
  paket dostavijo v vnaprej dogovorjen prostor  

(na teraso, pod nadstrešek, v lopo),
  izberete uro dostave: do 10. ure, po 16. uri (za določene pošte),  

med 18. in 20. uro (za naslovnike v mestu Ljubljana),
 pred dostavo vas pokličejo ali pošljejo SMS,
 naročite lahko ponovno brezplačno dostavo,
  poskrbijo za prepošiljanje na drug naslov,
 paket hranijo na pošti 8, 15 ali 30 dni,
 prevzem in oddaja paketov na več kot 500 poštah,
  prevzem in oddaja paketov v izbranih PS Paketomatih po vsej Sloveniji,
  prevzem in oddaja paketov tudi na 114 bencinskih servisih Petrola,
  prevzem paketov s plačilom odkupnine po povzetju s karticami 

Mastercard, Maestro, Visa, Karanta  in Diners Club ali z gotovino.

Delovni čas se sedaj prilagaja vam.  24 ur na dan, vse dni v letu so vam že 
na voljo PS Paketomati na 24 točkah po Sloveniji.  Samopostrežni avtomati  
vam omogočajo prevzem paketa, plačilo odkupnega zneska s plačilno  
kartico tudi na brezstični način. V paketomat lahko tudi kadarkoli oddate  
paket. S pomočjo Spletnega servisa za sledenje boste lahko svojim  
pošiljkam sledili na vsakem koraku. Status pošiljke lahko spremljate pre-
ko spletne strani, s poizvedbo na pošti ali pa pokličete brezplačno številko  
klicnega centra (080 14 00). 

Preverite vse alternativne oblike dostave pošiljk na www.posta.si ali pokličite 
na 080 14 00. Za Pošto Slovenije  sta hitrost in udobnost dostave ključnega 
pomena, naj bosta od zdaj tudi za vas.
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Kranj – Društvo Kranjčani materam je minulo nedeljo zvečer 
medse povabilo članice Ženskega komornega zbora ČarniCe 
pod vodstvom zborovodkinje Monike Fele. Prireditev so 
pripravili v počastitev praznikov v mesecu marcu: dneva 
žena, dneva mučencev in materinskega dne. Zbor ČarniCe 
je trenutno eden najvidnejših zborov pri nas, sestavlja ga 
pisna druščina pevk z vseh koncev Slovenije, druži pa jih 
ljubezen do zborovskega petja. Pri izbiri programov želijo 
ohranjati slovensko glasbeno kulturno dediščino, promo-
virajo pa tudi skladbe sodobnih slovenskih avtorjev, ljud-
ske pesmi ter sakralno glasbo. Lani je zbor ČarniCe na dr-
žavnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru 
prejel zlato plaketo in v kategoriji ženskih zborov zasedel 
prvo mesto. Na nedeljskem koncertu so nam prestavile 
nov, svež glasbeni program, s katerim bodo tekmovale na 
letošnjem zborovskem tekmovanju, obogatile pa so ga s 
sodobnimi skladbami Ambroža Čopija, Lojzeta Lebiča in 
mladega Andreja Makorja.

Počastili so marčne praznike

Kranj – Organizacijski odbor za spominsko slovesnost na 
Planici nad Crngrobom ter Krajevne skupnosti Bitnje, Jošt 
in Žabnica skupaj z Mestno občino Kranj vabijo na osrednjo 
spominsko svečanost ob 75. obletnici preboja Selške čete Can-
karjevega bataljona iz sovražnikovega obroča in spominu na 
petnajst padlih partizanov. Potekala bo jutri, 25. marca, pri 
spomeniku NOB na Planici. Začela se bo ob 10. uri, kulturni 
program pa bodo oblikovali Pihalni orkester Mestne občine 
Kranj, učenci Osnovne šole Staneta Žagarja in Osnovne šole 
Žabnica, Mešani pevski zbor Svoboda Stražišče, mezzosopra-
nistka Darja Resnik Debevc, voditeljica Jelka Štular ter vojaki 
Slovenske vojske. Slavnostni govornik na prireditvi bo pred-
sednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj Anton Rešek - Zvone. Ob obletnici smrti Staneta Žagarja 
bo nato v ponedeljek, 27. marca, spominska slovesnost tudi v 
Vojašnici Petra Petriča v Kranju. Skupaj s kranjsko občino jo 
bosta pripravila Vojašnica Petra Petriča in Združenje borcev 
za vrednote NOB Kranj, začela pa se bo ob 11. uri. V kultur-
nem programu bodo nastopili učenci Osnovne šole Staneta 
Žagarja in Darja Resnik Debevc.

Svečanost na Planici in v vojašnici

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski taborniki 
bodo ob pomoči Gorenjske 
banke, Mestne občine Kranj 
in Komunale Kranj jutri or-
ganizirali že 16. čistilno ak-
cijo Očistimo Kranj – Kran' 
ni več usran! »Akcija bo po-
tekala po celotni kranjski ob-
čini, saj smo k čiščenju po-
vabili vse krajevne skupnos-
ti, šole in vrtce, pridružila 
se nam bodo tudi različna 
društva in posamezne sku-
pine pobudnikov. Enote za 
zaščito in reševanje se bodo 
osredotočile na kanjon Kok-
re in Save ter na klanec nad 
Savskim drevoredom, kjer 
je čiščenje še posebej zah-
tevno,« je povedal vodja ak-
cije Klemen Markelj.

Za akcijo je prijavljenih že 
več kot štiri tisoč sodelujo-
čih, poleg njih pa na različ-
ne dogodke vabijo tudi dru-
ge. Pripravljajo namreč za-
nimivo spremljajoče doga-
janje, ki bo potekalo med 
9. uro in 12.30 na Glavnem 
trgu v Kranju, kjer bodo pos-
tavili čistilni tabor. 

»V okviru letošnjega pro-
grama se bomo osredotoči-
li na odlaganje elektronskih 
in električnih odpadkov ter 
baterij z ZEOS-om. Izme-
njevali bomo igrače in ime-
li zanimive delavnice za ot-
roke. Ogledali si boste lah-
ko tudi ponudbo Fundaci-
je Vincenca Drakslerja, ki 
v Kranju upravlja ponovno 
rabo odpadkov,« dodaja Kle-
men Markelj.

Množično na čistilno akcijo
Za jutrišnjo čistilno akcijo v Kranju je prijavljenih 
več kot štiri tisoč prostovoljcev.

Aleš Senožetnik

Kranj – Skupni dolg sloven-
skih občin se je zmanjšal 
drugo leto zapored. Kot ka-
žejo preliminarni podat-
ki ministrstva za finance, 
je zadolženost občin konec 
lanskega leta znašala ne-
kaj manj kot 842 milijonov 
evrov, kar je za 2,7 odstot-
ka manj kot konec leta 2015. 
Večina slovenskih občin je 
lani zmanjšala dolg, približ-
no četrtina pa ga je povečala.

Kot kažejo podatki, je 27 
občin širše Gorenjske dolg 
odplačevalo bolje od držav-
nega povprečja. Skupna za-
dolženost je bila s 87,8 mi-
lijona evrov za 8,9 odstot-
ka manjša kot leta 2015. 
Povprečen dolg na obča-
na v gorenjskih občinah je 
znašal 205 evrov, medtem 
ko državno povprečje znaša 
408 evrov. Med šestnajste-
rico slovenskih občin brez 
dolga je kar polovica gorenj-
skih. Občinam Gorje, Jezer-
sko, Kranjska Gora, Lukovi-
ca, Šenčur in Trzin sta se na-
mreč lani pridružili še obči-
ni Mengeš in Cerklje.

Kot je povedal cerkljanski 
župan Franc Čebulj, so pred 
dvema letoma sploh prvič na-
jeli kredit. Sredi leta pa so ga s 
sprejetim rebalansom odpla-
čali kar za 1,9 milijona in tako 
je občina znova brez dolga. 
Čeprav se lotevajo številnih 

velikih projektov, med kate-
rimi jih je precej že zaklju-
čenih ali pa v zaključni fazi, 
pa so občinske finance v dob-
ri kondiciji, zato je Čebulj op-
timističen tudi glede projek-
tov, ki jih še čakajo. O skriv-
nosti dobrega poslovanja ob-
čine pa župan z najdaljšim 
stažem pravi, da je potrebno 
racionalno gospodarjenje in 
»gorenjsko šparanje« tam, 
kjer si to lahko dovolijo.

Razdolžili so se tudi v 
Mengšu, kjer so v letih od 
2014 do 2016 zalagali lastna 
sredstva za izvajanje kohe-
zijskih projektov izgradnje 
vodovoda, kanalizacije in 
čistilne naprave, za katere 
so lani prejeli večino evrop-
skih sredstev in zato izkazo-
vali presežek prihodkov nad 
odhodki v vrednosti dobrega 

milijona evrov. Kot nam je 
pojasnil direktor občinske 
uprave Urban Kolar, je zato 
občina, skladno z Zakonom 
o fiskalnem pravilu, ki dolo-
ča, da se v primeru, če je ob-
čina zadolžena, proračun-
ski presežki lahko uporabi-
jo izključno za odplačevanje 
glavnic dolga, z rebalansom 
namenila sredstva za popla-
čilo celotnega dolga.

Tudi sicer je večini gorenj-
skih občin uspelo zmanjša-
ti svoj dolg. Skupno je 18 ob-
čin, ki so bile leta 2015 zadol-
žene, lani odplačalo 8,5 mili-
jona evrov kreditov. Poleg že 
omenjenih je Mestna občina 
Kranj, ki je najbolj zadolže-
na med vsemi gorenjskimi, 
odplačala nekaj več kot 1,65 
milijona evrov, za dober mili-
jon pa so dolg zmanjšali tudi 

v Domžalah. Dodatno so se 
zadolžile le občine Žirovni-
ca, Škofja Loka in Medvode. 

Dolg na prebivalca je že 
dlje časa najvišji v Komen-
di, kjer je vsak občan zadol-
žen za 1100 evrov. Lani jim 
ga je sicer uspelo zmanjša-
ti za 263 tisoč evrov, na 6,6 
milijona evrov. Komendi 
po dolgu na prebivalca sle-
dijo Preddvor (634), Škofja 
Loka (558), Kranj (495), Nak-
lo (338), Bled (306), Medvo-
de (303) in Jesenice (246). 
Če izvzamemo občine brez 
dolga, so bili najmanj zadol-
ženi občani Žirovnice (32), 
Žiri (43), Vodic (54), Bohi-
nja (107), Gorenje vasi - Po-
ljan (132) in Kamnika (141). 
Nekje v sredini so bili obča-
ni Tržiča (240), Železnikov 
(218) in Radovljice (171).

Osem občin brez dolga
Skupna zadolženost gorenjskih občin se je lani zmanjšala za 8,9 odstotka. Šesterici občin, ki so bile 
brez dolga že konec leta 2015, pa sta se pridružili še občini Cerklje in Mengeš.

Preddvor – Občina Preddvor ta teden gosti predstavnike 
občin Blace v Srbiji in Vodnjan na Hrvaškem. Razkazali so 
jim Preddvor z okolico, gostje so obiskali tudi vrtec in šolo 
ter si ogledali podjetje Jelovica in Energetika, peljali so jih 
tudi na Bled in v Planico. Včeraj pa so se gostje v prostorih 
preddvorske občine srečali s preddvorskimi občinskimi sve-
tniki, predstavniki društev in podjetij in občani, drug druge-
mu predstavili svoje kraje in aktualno dogajanje ter podpisali 
pismo o nameri sodelovanja med občinami. Zamisel o pri-
jateljskih stikih in sodelovanju se je razvila novembra lani v 
Vodnjanu na tamkajšnjih Dnevih olivnega olja. 

V Preddvoru hrvaški in srbski gostje

V občini Mengeš so odplačali dolg in sedaj nadaljujejo z gradnjo prizidka pri šoli in 
načrtujejo športno dvorano.
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Svet Šolskega centra Škofja Loka razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE  
Srednje šole za lesarstvo

Kandidat/-ka mora izpolnjevati splošne in posebne pogo-
je, skladno z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiš-
čeno besedilo,  36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-2D,  Odl. US: U-1-269/12-
24 in 47/15), in sicer:
–  imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-

gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki  v skladu z 
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje dru-
ge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na ka-
teri bo opravljal/-a funkcijo ravnatelja;

–  imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-
braževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma naj-
manj pet let naziv mentor;

–  imeti mora opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga mora pri-
dobiti v enem letu po začetku mandata;

–  imeti mora pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za vodenje šole.

Kandidat/-ka se za razpisano mesto prijavi s pisno prijavo. 
K prijavi mora obvezno priložiti:
– program vodenja zavoda,
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
–  dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgo-

je in izobraževanja,
–  dokazilo o ravnateljskem izpitu ali izjavo, da si ga bo pridobi/-

-a v enem letu po začetku mandata,
–  potrdilo, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  potrdilo, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi  kazni-
vega dejanja zoper spolno nedotakljivost in

–  potrdilo, da ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/
njo ni vložena pravnomočna obtožnica.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let, začetek dela 
bo 1. 7. 2017 oziroma v skladu s sklepom imenovanja.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in 
programom vodenja šole naj kandidat/-ka pošlje v 15-ih dneh 
po objavi razpisa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis rav-
natelja/ravnateljice« na naslov: SVET ŠOLSKEGA CENTRA 
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1B, 4220 ŠKOFJA LOKA. 

Mateja Rant

Gorenja vas – »Dolga leta je 
minilo od prvih idej za novo 
športno dvorano, zdaj pa smo 
vendarle storili ta korak,« je 
bil ob položitvi temeljnega 
kamna zadovoljen župan ob-
čine Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež. Nova športna dvo-
rana, ki bo zrasla ob obstoječi 
telovadnici Osnovne šole Iva-
na Tavčarja, bo predstavljala 
veliko pridobitev za tamkaj-
šnje šolarje. Sedanja 46 let 
stara telovadnica je po župa-
novih besedah sicer odlično 
ohranjena, a ne ustreza so-
dobnim standardom. Prav 
tako so jim izdali že več in-
špekcijskih odločb o neustre-
znosti objekta.

Z gradbenimi deli bo izva-
jalec Dema plus inženiring 
iz Ljubljane začel predvido-
ma konec marca, končali 

pa naj bi jih septembra pri-
hodnje leto. Naložba, ki po-
leg gradnje nove večnamen-
ske dvorane obsega še uredi-
tev nove kotlovnice ter nove-
ga zunanjega športnega igri-
šča in parkirišča, bo vredna 
skoraj štiri milijone evrov, 
od tega bo nekaj več kot pol 
milijona evrov prispeval Eko 
sklad. Začetka gradnje nove 
dvorane se je razveselil tudi 
ravnatelj Izidor Selak: »Da-
nes zagotovo ni bolj srečne-
ga človeka od mene,« je pou-
daril ob položitvi temeljnega 
kamna in se ob tem spom-
nil trnove poti, ki jih je zdaj 
vendarle pripeljala do začet-
ka gradnje nove dvorane. 
Opozoril je, da šolo obisku-
je skoraj petsto otrok, zato 
je bila obstoječa telovadni-
ca občutno premajhna in 
so morali učenci telovaditi 
celo po hodnikih in v šolski 

avli. Tudi iznajdljivosti nji-
hovih športnih pedagogov 
se je zato po njegovem tre-
ba zahvaliti, da ne glede na 

slabe razmere za šport, ki jih 
imajo ta čas, njihovi učenci 
dosegajo izjemne športne 
uspehe. 

Temeljni kamen za novo dvorano
V Gorenji vasi so v torek s položitvijo temeljnega kamna simbolično zaznamovali začetek gradnje 
Športne dvorane Gorenja vas.

V torek so v Gorenji vasi položili temeljni kamen za novo 
telovadnico. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so se razveselili pomladi in 
jo pričakali s kulturno prire-
ditvijo Pozdrav pomladi, že 
dvanajsto po vrsti, v sodelo-
vanju s škofjeloško občino pa 
sta jo pripravili Društvo upo-
kojencev Škofja Loka in Dru-
štvo U3 (univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje).

Ob spremljavi kitarista Le-
ona Ravnikarja je zapela pro-
fesorica Saška Kolarič, na 
bobne pa zaigrala Hana Ka-
rabegović, vsi iz Glasbene 
šole Škofja Loka. Večgenera-
cijski poudarek je dogodku 
dal tudi nastop Osnovne šole 
Cvetka Golarja: povezoval-
ki programa sta bili učenki 

Ema Kolenko in Petra Sta-
re, njuna mentorica je učite-
ljica Nika Lebar. Lična kaza-
la so ob mentorstvu Petre Ce-
sar izdelali učenci 3. razreda 
te šole. Sodelovale so Loške 
orglice, članice Društva U3, 
kjer so se v krožku učile ve-
ščine igranja na orglice, ple-
salke kantri plesov pod vod-
stvom Milene Razinger, pev-
ska skupina Mavrica z diri-
gentom Viktorjem Zadni-
kom, sodelovala je pisatelji-
ca Minka Likar. Organizator-
ji so v dobrodelne namene 
zbirali otroške knjige. »Zbra-
li smo 30 knjig, ki jih bomo 
podarili knjižnici OŠ Cvet-
ka Golarja in materinskemu 
domu,« je povedala Borjana 
Koželj iz Društva U3.

Pozdravili so pomlad

Na prireditvi Pozdrav pomladi so zaigrali tudi na orglice. 
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Maja Bertoncelj

Kranj – V torek, 21. marca, 
je bil svetovni dan downove-
ga sindroma. V Sloveniji se 
letno rodi okrog 15 otrok z 
downovim sindromom. To 
so dobrosrčni, veseli, igrivi 
in ljubeči otroci, ki imajo do-
daten kromosom v vsaki te-
lesni celici. To stanje upoča-
snjuje njihov telesni in du-
ševni razvoj. Kljub temu pa 
lahko počnejo iste stvari kot 
njihovi vrstniki, le nekaj več 
časa potrebujejo in ustrezno 
podporo. 

Vključenost ljudi z downo-
vim sindromom v družbo 
pa še zdaleč ni takšna, kot 
bi si jo želeli, kar poudarja 
tudi Stanka Grubešič, vodja 
Centra za downov sindrom 
Kranj, ki je v torek pripravilo 
srečanje in medse povabilo 
tudi kranjskega župana. »Le-
tošnje geslo svetovnega dne-
va downovega sindroma je 
Moj glas, moja lokalna skup-
nost. Ob tem se mi postavlja 
vprašanje, ali smo pri nas res 
že tako ozaveščeni, da bi bile 
osebe z downovim sindro-
mom sprejete in njihov glas 
upoštevan tudi v lokalnih 
skupnostih. Mislim, da smo 
še daleč od tega. V Društvu 
za downov sindrom Sloveni-
ja, ki letos praznuje dvajset 
let delovanja, ugotavljamo, 
da se je v preteklih letih po-
večala ozaveščenost javnosti 
o tej skupini ljudi, a obenem 

ostaja odprtih še cela vrsta 
vprašanj. Medtem ko se pro-
blem zgodnje obravnave v 
zadnjih mesecih ureja na 
zakonodajni in deloma pi-
lotni izvršilni ravni, se vklju-
čevanje za posamezne otro-
ke z downovim sindromom 
v redne osnovne šole ne pre-
makne z mrtve točke, za kar 
sta odgovorna tako stroka 
kot državni organi. Odpr-
tih je tudi mnogo vprašanj 
v zvezi s srednješolskim iz-
obraževanjem, priučitvi za 
določene enostavne poklice 
in zaposlitve te skupine ljudi 
ter hkrati zagotovitve njiho-
ve socialne varnosti. Primer-
no niso urejena tudi vpraša-
nja skrbi zanje v obdobju sta-
ranja. Današnji dan je zato 
tudi priložnost, da državne 

organe, strokovne institu-
cije in nevladne organizaci-
je ter javnost spomnimo na 
nerešena vprašanja življe-
nja ljudi z downovim sindro-
mom,« je pojasnila Stanka 
Grubešič. V okviru Centra 
za downov sindrom Kranj 
za otroke in mladostnike z 
downovim sindromom po-
tekajo brezplačne individu-
alne obravnave. Pri tem pa 
se srečujejo tudi s težavami, 
predvsem finančnimi. »Za 
izvajanje programov mora-
mo del sredstev pridobiti z 
lastnim iskanjem donator-
jev. Želimo pa si nadaljeva-
ti več kot 14-letno delo pri 
programih zgodnje obrav-
nave in učne podpore,« še 
dodaja Grubešičeva. Zelo so 
bili veseli obiska kranjskega 

župana Boštjana Trilarja, ki 
se je od blizu seznanil z de-
lom in potrebami centra in 
med drugim dejal: »Moja iz-
kušnja z osebami z downo-
vim sindromom je pozitiv-
na. Moje sporočilo družbi 
je, da jim dajmo priložnost, 
sprejmimo jih takšne, kot 
so, zelo veliko znajo in zmo-
rejo, omogočimo jim šola-
nje, delo, da bodo čim bolje 
vključeni v družbo.« V ime-
nu mladostnikov z downo-
vim sindromom je zbra-
ne pozdravil Nino Kaštrun, 
nato so si mlajši ogledali 
igrico Žogica marogica v iz-
vedbi Kranjskih komedijan-
tov, starejši pa pod vodstvom 
Sanje Steka Kaštrun in Ro-
bija Kaštruna odšli na špor-
tne igre. 

Njihov glas je vse močnejši
Ob svetovnem dnevu downovega sindroma so v Centru za downov sindrom Kranj pripravili srečanje in 
medse povabili kranjskega župana. Opozorili so tudi na težave, s katerimi se soočajo.

Z osebami z downovim sindromom in njihovimi družinami se je srečal kranjski župan 
Boštjan Trilar.
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V eni izmed najnovejših stanovanjskih so-
sesk na Gorenjskem, v Gorenjskem  
sončku na Jesenicah, je prodana že  
polovica stanovanjskih enot.  
V sklopu stanovanjske soseske je v štirih  
večstanovanjskih objektih kupcem  
na voljo še nekaj sodobno zasnovanih,  
svetlih in prostornih stanovanj  
različnih velikosti in tlorisov, 
s prekrasnim pogledom na Mežaklo. 

Soseska se nahaja v samem središču  
Jesenic, a vendarle v zelenju,  
v neposredni bližini so šole, vrtec,  
trgovine in druge infrastrukture mesta ter 
območje Stare Save, ki je z obnovo postalo 

kulturno središče Jesenic. Z ureditvijo  
dostopne ceste, pešpoti do Stare Save  
in s tem do nakupovalnega središča  
ter postavitvijo novega nadhoda  
z neposrednim dostopom do centra mesta 
je poskrbljeno za odlične logistične  
povezave. 

Vabimo vas, da preverite ponudbo  
prostih stanovanjskih enot, med njimi 
tudi atrijskih stanovanj, primernih za  
vsakogar, ki se zaveda prednosti  
prostornih, funkcionalnih in svetlih  
atrijskih stanovanj. Običajna velikost  
atrijev z zelenico in teraso obsega 35 m2, 
kar je ravno dovolj za druženje s prijatelji, 

igro otrok in za vse, ki si želijo svojega ze-
lenega kotička ter sproščanja ob  
vrtnarjenju. Ker zelenica ni prevelika, ne 
bo predstavljala dodatne obremenitve 
tistim, ki za urejanje vrta ne najdejo dovolj  
prostega časa. Vrt obdaja lična lesena og-
raja, ki omogoča zasebnost, sončna lega 
pa zagotavlja veliko svetlobe čez cel dan 
in možnost za sprostitev.  
Soseska je prijazna za bivanje vsem  
generacijam; tako mladim, družinam kot 
tudi starejšim ter osebam s posebnimi po-
trebami. 

Obiščite nas v novi stanovanjski  
soseski Gorenjski sonček in se prepričajte 

sami, navdušeni boste nad prostornimi 
stanovanji, odlično lokacijo, prijetno  
sosesko in ugodno ceno, ki znaša med 
1.250 in 1.350 EUR na m2, kar sodi  
med najkonkurenčnejše ponudbe  
novogradenj na Gorenjskem.

Za oglede stanovanj v novi  
stanovanjski soseski se lahko  
kupci naročijo vsak torek  
med 9. in 13. uro ter vsak četrtek 
med 12. in 16. uro na telefonski  
številki 040 559 991  
ali obiščejo spletno stran  
www.gorenjski-soncek.si.

V ŠESTIH MESECIH PRODANA VEČ KOT 
POLOVICA STANOVANJ 

Maja Bertoncelj

Zbilje – V torek je bil med-
narodni dan gozdov in ob 
tem so v gozdičku v neposre-
dni bližini Zbiljskega gaja v 
Medvodah pogozdili okrog 
pol hektara veliko območje, 
na katerem so drevesa mo-
rali odstraniti zaradi žleda in 
napada podlubnikov. Zasa-
dili so 1001 sadiko gozdne-
ga drevja 

Gre za Žitovo družbeno 
odgovorno kampanjo, v ka-
teri so kupci čajev 1001 cvet 
v zadnjem mesecu poslali 
več kot šestdeset tisoč pra-
znih škatlic. Od vsake pre-
jete škatlice čajev so v Žitu 
namenili pet centov za na-
kup sadik gozdnega drevja. 
V sodelovanju z Zavodom 
za gozdove Slovenije so v 
torek simbolično posadili 
1001 sadiko od skupaj deset 
tisočih. Skupaj bodo obnovi-
li do štiri hektare gozda. Pri 
tem jim pomagajo številni 
prostovoljci. »Lepo je videti 

toliko prostovoljcev v naravi. 
Ker so naravne ujme v zad-
njih letih močno prizadele 
slovenske gozdove, smo se 
v Žitu odločili, da podpre-
mo pogozdovanje in obno-
vo poškodovanih gozdov. 
Hvaležni smo vsakemu, ki 
je sodeloval pri kampanji in 
s tem prispeval k bolj zdra-
vemu življenju prihodnjih 

generacij, hkrati se zahva-
ljujem tudi vsem prosto-
voljcem, ki nam pomagate 
pri zasaditvi,« je povedal Ja-
nez Bojc, generalni direktor 
Žita. Kot je poudaril Damjan 
Oražem, direktor Zavoda za 
gozdove Slovenije, je vsaka 
taka kampanja zanje dobro-
došla, saj bodo morali za-
radi posledic žledoloma in 

napada podlubnikov obno-
viti skoraj dvajset tisoč hek-
tarov gozda, od tega približ-
no dva tisoč hektarov s sadi-
tvijo sadik. Kako je poteka-
la izbira lokacije, je pojas-
nil Andrej Breznikar iz Za-
voda za gozdove Slovenije: 
»Dejstvo je, da so v zadnjih 
treh letih slovenski gozdovi 
doživeli več naravnih ujm. 

Žledu leta 2014 se je pridru-
žil še napad lubadarja v le-
tih 2015 in 2016. Prizadetih 
območij je veliko in ena iz-
med lokacij je Zbiljski gaj. 
Slovenski gozdovi so v dob-
ri kondiciji in imajo narav-
no sposobnost samoobno-
ve, se bodo obnovili po na-
ravni poti. Okrog deset od-
stotkov pa jih bomo morali 
obnoviti na način, kot dela-
mo danes, torej z zasaditvijo 
sadik gozdnega drevja. Gre 
za lep gozd tik ob Zbiljskem 
jezeru in zato je čim hitrej-
ša obnova še toliko bolj po-
membna. Za to lokacijo smo 
izbrali drevesne vrste, ki po 
naravi rastejo v tem okolju: 
v glavnem bukev, hrast, gor-
ski javor, češnja, nekaj pa 
tudi smreke.« 

Sajenje preostalih sadik 
gozdnega drevja se nadalju-
je, in sicer v Vodicah in Lo-
gatcu. Upajo, da pomlad ne 
bo presuha, da se bodo sadi-
ke prijele in zrasle v velika in 
zdrava drevesa.

Posadili tisoč in eno sadiko
Na mednarodni dan gozdov so se v Zbiljskem gaju zbrali prostovoljci, ki so na območju, velikem okrog pol hektara, posadili tisoč 
in eno sadiko gozdnega drevja. Takšne akcije so majhen prispevek, a veliko pripomorejo k čim hitrejši obnovi slovenskih gozdov.

V Zbiljskem gaju so zasadili 1001 sadiko gozdnega drevja od skupaj deset tisočih.

Naklo – Občina Naklo in OŠ 
Naklo vabita na prireditev 
danes ob 17. uri v telovadnici 
šole. Šoli bodo za postavitev 
skirojnice predali donacijo, 
zbrano s pomočjo sponzor-
jev in na tomboli na velesla-
lomu za Pokal občine Naklo.

Prireditev za materinski 
dan v Naklem

Kamnik – Občina Kamnik, ki 
z izbranim izvajalcem te dni 
končuje obnovo spodnje eta-
že stavbe na Starem gradu, 
je začela z javnim zbiranjem 
ponudb za oddajo poslovne-
ga prostora v najem za opra-
vljanje gostinske dejavnosti. 
Prostore bodo v najem oddali 
za dobo pet let z možnostjo 
podaljšanja za pet let, in sicer 
za 400 evrov mesečno. Rok 
za oddajo ponudb se izteče 
5. aprila, občani in drugi po-
hodniki pa se že veselijo, da 
bodo na tej priljubljeni poho-
dniški točki nad Kamnikom 
že kmalu lahko spet dobili 
okrepčilo. Obnova, za katero 
bo občina namenila 96 tisoč 
evrov, bo sicer predvidoma 
zaključena v začetku aprila, 
objekt pa bo v upravljanje 
prevzel Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik.

Občina išče najemnika 
Starega gradu
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Igor Kavčič

Kranj – Strinjamo se, da je 
Bartolov roman Alamut 
eno temeljnih del sloven-
ske književnosti, s katerega 
je znova prah odpihnil po-
jav islamskih terorističnih 
napadov v tem tisočletju. Po 
Jovanovićevi dramatizaciji 
romana so z mentorico Bar-
baro Logar pogumno poseg-
li na Gimnaziji Kranj, delo z 
dijaki pa so zaupali režiserju 
Milanu Golobu iz Prešerno-
vega gledališča, slednje tudi 
sodeluje pri produkciji pred-
stave. Zakaj pogumno? Gre 
za zahtevno čtivo, ki nam da-
nes ponuja in hkrati vzbuja 
številne razmisleke – ne le o 
islamu, ampak o vlogi vere v 
družbi nasploh, o nevarnos-
tih, ki jih povzročajo vzponi 
različnih, na osebnih intere-
sih vzniklih ideologij, ki za 
seboj potegnejo širše mno-
žice, in o ženski enakoprav-
nosti, katere stopnja je v raz-
ličnih kulturah tudi danes še 
vedno spremenljiva.

Zgodba je znana. V trdnja-
vi sekte izmailcev voditelj Se-
iduna zbira bojevnike, da bi 
napadel Seldžuško cesarstvo, 
ki je zasedlo Iran. Mlade bor-
ce dresirajo v poslušne voja-
ke, ki bi bili za svojega boga 
(in njegovega samozvanega 

poslanca Seiduno) priprav-
ljeni tudi dati življenje. Vod-
ja mladeniče o tem prepriča s 
prevaro, saj jim obljubi božje 
kraljestvo, kjer bodo uživali v 
brezdelju, obilju in z najlep-
šimi ženskami. Tri najboljše 
borce omamljene celo spusti 
v za to pripravljen »raj« kjer 
obljubljeno tudi v resnici do-
živijo. Njihova vera je močna 
do te mere, da se dva izmed 
njih na ukaz celo ubijeta, saj 
verjameta, da bosta tako priš-
la v obljubljeni raj. Najboljše-
ga vojaka Ibn Tahirja nato Se-
iduna pošlje umoriti sultano-
vega vezirja, svojega nasprot-
nika. To Ibn Tahir tudi stori, 
a mu vezir pred smrtjo odkri-
je vso resnico o Seidunovem 
načrtu. Slednji sprejme Ibn 
Tahirja in mu razloži pomen 
svojega delovanja skozi geslo 
»Nič ni resnično, vse je dovo-
ljeno«.

Režiser Milan Golob je po 
dramski predlogi predvide-
no igralsko zasedbo sicer ne-
koliko zmanjšal, a kljub vse-
mu v predstavo povabil kar 
15 dijakov Gimnazije Kranj 
in jih popeljal skozi vse faze 
ustvarjanja predstave – od 
razmišljanj in pogovorov 
o besedilu do spoznavanja 
mnogoterih možnosti, ki jih 
pri uprizarjanju prinaša ču-
doviti svet gledališke igre. 

Kako trdno so vadili in snova-
li njihov Alamut, smo videli 
v predstavi. Mladi gimnazijci 
so tokrat presegli same sebe. 
Celotna igralska ekipa je bila 
tako rekoč vseskozi na odru, 
ki je deloval kot ring, okrog 
katerega smo na istem nivo-
ju sedeli gledalci. Igralci so 
nas tako nagovarjali direktno 
»v obraz«. V več kratkih mo-
noloških nastopih v prvi vrsti 
nosilca obeh glavnih likov 
Oskar Šubic (Ibn Tahir) in 
Benjamin Štrangar (Seidu-
na) navdušujeta z izjemno si-
lovitostjo, ki na trenutke meji 
na fanatizem, prav tako bese-
dilo odlično artikulirajo osta-
li borci: Črt Šturbelj (Sulej-
man) in Primož Đuričič Ži-
bert (Jusuf) ter Andraž Rako-
vec (Naim) in tudi Marko Za-
rač (Veliki Dai). V svoji vlogi 
je prepričljiva Izabela Potoč-
nik, ki igra osrednji ženski 
lik Mirjam, suverena v svo-
jem poklicu je stražarka in 
poslanka Nika Guzelj, prav 
tako Klavdija Noč, vživeta v 
lik umorjenega vezirja. Tu 
so še hurije, dekleta iz raja: 
Ana Humerca Šolar, Tinka-
ra Krišelj, Mya Prešern Mc-
Cann, Tinkara Perne in Sab-
rina Udir, ki lepo zaokrožuje-
jo sliko raja in na neki način 
dokazujejo, da tudi ženska v 
islamu ni le obraz, skrit za 

črni hidžab, ampak se pod 
njim skrivajo človeška bitja 
mnogih barv.

Strokovna podkovanost 
in uspešen pedagoški pri-
stop režiserja Milana Golo-
ba sta iz mladih izvabila pra-
vo energijo za igro različnih 
delov zgodbe, ki jih prikazu-
jejo v predstavi, naj gre pri-
zor z urjenjem borcev, ko 
vsaj deset minut sunkovito 
korakajo gor in dol, en dva 
tri, obrat – in nazaj, en dva 
tri, obrat, ali pa ples furij za 
borce in kasnejše uživanje v 
raju in podobno. Igralci na 
trenutke delujejo skorajda 
resnično. Posamezne dele 
predstave kot sekvence v fil-
mu na domiseln način napo-
veduje tolkalec in bobnar, si-
cer tudi avtor glasbe Dan Až-
man. Način igranja napove-
duje dogajanje na prizorišču 
in stopnjuje dramatičnost. 

Gimnazijci nas v predstavi 
na neki način opozarjajo na 
stanje v družbi, ko je vera iz-
koriščana. »Ne Jehova ne kr-
ščanski bog ne Alah, jaz sem 
tisti ...« Ni vera tista, ki poši-
lja otroke v smrt. In razum 
ni tisti, ki omejuje, ampak 
tisti, ki osvobaja. Mladi z Gi-
mnazije Kranj so v Alamu-
tu navdušili. Pravi čas, saj je 
Bartolov roman tudi letošnje 
maturitetno gradivo.

Gimnazijci osvojili gledališkega Alamuta
V Stolpu Škrlovec smo si v izvedbi dijakov Gimnazije Kranj ogledali premiero predstave Alamut.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 24. marca
18.00 Spiro Scimone: DOL (v dvorani PGK)
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 25. marca
10.00 Jose: AFRIŠKO SONCE (matineja, v dvorani PGK)

Ponedeljek, 27. marca
20.00 Slovesna otvoritev 47. Tedna slovenske drame in podelitev nagrad Združenja dram-
skih umetnikov Slovenije
21.00 Avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta: 47. TSD – PLOVEMO

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 24. marca
19.30 Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora: POMLADNI KONCERT

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 25. 3.
19.15 DAN OSVOBODITVE
21.00 SLEDI ŽIVLJENJA
17.00 POWER RANGERS
13.10, 14.50, 16.30 SMRKCI: SKRITA 
VAS, sinhro.
14.20, 16.40, 19.00 LEPOTICA IN ZVER 
20.20 NEPRIČAKOVANO OČKA
21.20 LOGAN: WOLVERINE
18.10 LEV: DOLGA POT DOMOV
15.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 25. 3.
18.00 DAN OSVOBODITVE
16.10, 20.50 SLEDI ŽIVLJENJA
15.30, 20.00, 22.25 POWER RANGERS
15.00, 16.15 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, 
sinhro.
13.30, 16.00, 20.10 LEPOTICA IN ZVER 
17.40 LEPOTICA IN ZVER, 3D

22.40 ZBEŽI!
18.10 NEPRIČAKOVANO OČKA
21.00 KONG: OTOK LOBANJ
18.30 KONG: OTOK LOBANJ, 3D
14.00 MESEČINA
18.15 LOGAN: WOLVERINE
20.30 PETDESET ODTENKOV TEME
14.40 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
13.40 VRABČEK RICHARD, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 24. 3.
18.00 RDEČA ŽELVA
20.00 NERUDA

Sobota, 25. 3.
18.00 LEPOTICA IN ZVER, 3D
20.00 MESEČINA

Nedelja, 26. 3.
18.00 LEPOTICA IN ZVER, 3D

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

KINOSPORED

Igor Kavčič

Kranj – Festivalski zastor se 
že nekaj zadnjih let dviga na 
svetovni dan gledališča, letos 
pa bo trajal 12 dni in se končal 
s podelitvijo nagrad 8. apri-
la. Kot je na zadnji predsta-
vitvi dejala direktorica Pre-
šernovega gledališča Mir-
jam Drnovšček, tudi tokrat 
v približno enakem obsegu, 
čeprav ob vztrajnem naraš-
čanju stroškov sredstva mi-
nistrstva za kulturo in kranj-
ske občine ostajajo na rav-
ni preteklih let. Ministrstvo 
je tako prispevalo 65 tisoč 
evrov, občina pa dobrih 47 ti-
soč. »Z veliko mero iznajdlji-
vosti upam, da nam bo tudi 
letos uspelo,« dodaja Drnov-
ščkova in poudarja, da bo vo-
denje izvedbe festivala v mar-
sičem letos v ženskih rokah. 
V dvanajstih dneh se bo tako 
zvrstilo 17 predstav (osem 
v tekmovalnem, pet v spre-
mljevalnem in štiri v medna-
rodnem programu) ter obilo 
spremljajočih dogodkov.

»Že leta občudu-
jem, kako enega od dveh 

najpomembnejših gledali-
ških festivalov v državi vodi 
in ustvarja tako majhna eki-
pa ljudi in se, čeprav deluje 
na meji mogočega, pri tem 
ne izčrpa. Vedeti moramo, 
da je festival izjemno po-
memben za promocijo slo-
venske dramatike, ne zgolj, 
ker nagrajuje najboljša bese-
dila, ampak tudi s predstavi-
tvijo produkcij, s katerimi 
avtorji dobijo povratne in-
formacije, kaj so ustvari-
li. Le tako se dramatika lah-
ko razvija,« je med drugim 
povedala selektorica letoš-
njega festivala Tea Rogelj, 
ki je v nadaljevanju predsta-
vila svoj izbor za tekmoval-
ni in spremljevalni program 
letošnjega TSD. Pri izboru, 
ogledate si ga lahko v časo-
pisni prilogi, so bila njena 
glavna vodila dovršenost, 
ambicioznost ter celovitost 
vseh elementov v predstavi. 
Pri dramskih klasikah tudi 
odnos med besedilom in 
uprizoritvijo, na vsak način 
pa tudi igralski presežki.

Članica žirije za Grumo-
vo nagrado Klavdija Zupan 

je predstavila letošnja nomi-
nirana besedila in besedila, 
ki se potegujejo za nagrado 
za mladega dramatika (no-
minirance prav tako najdete 
v sredici časopisa). Poveda-
la je, da je na natečaj prispe-
lo 39 besedil, kar je manj kot 
v preteklih letih. Za nagrado 
za mlade avtorje se potegu-
jejo nova slovenska dramska 

besedila avtorjev, starih do 
trideset let. Na natečaj je le-
tos prispelo kar 14 besedil, 
kar je več kot podvojeno v 
primerjavi s prejšnjimi leti. 
»Kakovost dramskih besedil 
mladih avtorjev se izboljšu-
je, kar kaže na učinek dram-
skih delavnic na TSD in tudi 
poglobljenega študija dram-
skega pisanja na AGRFT.«

V nadaljevanju je Marin-
ka Poštrak, dramaturginja 
in vodja umetniškega od-
delka Prešernovega gledali-
šča, predstavila še dogodke 
v dodatnem programu, kot 
so bralne uprizoritve štu-
dentov AGRFT, Dan nomi-
nirancev, Delavnica dram-
skega pisanja, Okrogla 
miza Društva gledaliških 

kritikov in teatrologov Slo-
venije na temo Politična 
(ne)korektnost na sloven-
skih odrih in predstavitev 
knjige Simone Semenič Me 
slišiš? in druge. 

Letos bodo ob odprtju fe-
stivala glavni oder odstopi-
li tudi ZDUS za podelitev 
stanovskih priznanj. Do-
bitnike priznanj je predsta-
vila predsednica komisije 
za nagrade, Neda R. Bric. 
Bršljanov venec, prizna-
nje za umetniške dosežke v 
letu 2016, prejme Petra Po-
gorevc za vodenje Knjižnice 
MGL. Nagrado za igralske 
dosežke v letu 2016 prej-
meta Arna Hadžialjević, 
igralka SNG Nova Gorica in 
član MGL Gregor Gruden. 
Odličje Marija Vera za ži-
vljenjsko delo prejme igra-
lec Drame SNG Maribor Pe-
ter Boštjančič, veliki bršlja-
nov venec, priznanje ZDUS 
za življenjsko delo, prejme 
dramska igralka Jana Osoj-
nik, ki je ves svoj življenjski 
opus na področju dramske 
umetnosti posvetila radij-
skemu mediju.

V mesto prihaja Teden slovenske drame
V ponedeljek se bo v Prešernovem gledališču začel 47. Teden slovenske drame. Podelili bodo tudi letošnje nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije.

Glavne niti priprave letošnjega Tedna slovenske drame bodo v rokah žensk (od leve): 
Klavdija Zupan, Neda R. Bric, Mirjam Drnovšček, Marinka Poštrak in Tea Rogelj. 
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VABI NA OGLED ROKOMETNE TEKME 21. KROGA 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V 1. B DRL

RK CERKLJE :  ŠD ŠKOFLJICA  
PEKARNA PEČJAK

V soboto, 25. 3. 2017, ob 19.30 
v Športni dvorani v CerkljahRokometni klub Cerklje, Krvavška cesta 4, Cerklje

Vilma Stanovnik,  
Jože Marinček

Brdo pri Kranju – Varovan-
ci slovenskega nogometnega 
selektorja Srečka Katanca so 
se na Gorenjskem zbrali v po-
nedeljek, na Brdu pa so treni-
rali vratarji Jan Oblak, Vid Be-
lec in Jan Koprivec, obrambni 
igralci Boštjan Cesar, Bojan 
Jokič, Luka Krajnc, Miha Me-
vlja, Miral Samardžič, Aljaž 
in Andraž Struna ter Mati-
ja Širok, zvezni igralci Val-
ter Birsa, Matic Črnilc, Kevin 
Kampl, Rene Krhin, Jasmin 
Kurtič, Žan Majer, Nik Omla-
dič, Benjamin Verbič in Miha 
Zajc ter napadalci Robert Be-
rič, Roman Bezjak, Josip Iličič 
in Milivoje Novakovič.

Kot je kazalo včeraj, bo se-
lektor Srečko Katanec na ne-
deljski tekmi razpolagal z 
vsemi nogometaši, z izjemo 
Žana Majerja, ki je v sredo 
zapustil reprezentančni cen-
ter zaradi poškodbe. Težave 

s poškodbo je imel v zadnjih 
mesecih tudi Škofjeločan Jan 
Oblak, ki pa je poškodbo rame 
hitro pozabil in bo v nedeljo 
pomemben adut naše ekipe. 
»Vedno gremo na zmago, ne 
glede na to, kje igramo. Tako 
bo tudi na Škotskem. Želimo 
si novih treh točk, videli pa 
bomo, kaj se bo zgodilo,« na-
poveduje Jan Oblak.

Naša reprezentanca je po 
dveh zmagah in dveh neod-
ločenih rezultatih na lestvici 
skupine F trenutno na dru-
gem mestu z osmimi točka-
mi in zaostaja le za Anglijo, 
ki je zbrala deset točk. Ško-
ti so na petem mestu s štiri-
mi točkami, saj so zmagali le 
enkrat, enkrat igrali izenače-
no in bili dvakrat poraženi.

Sicer pa bo na Škotskem 
naše nogometaše spodbuja-
lo več kot sedemsto navijačev, 
kar bo zagotovo dodatna spod-
buda našim nogometašem. 
Tekma se bo v nedeljo začela 
ob 19.45.

Zaradi nastopa reprezen-
tance konec ne bo tekem v 1. 
SNL ligi Telekom, bodo pa 
tekme v 2. SNL. Vodilno mo-
štvo na lestvici kranjski Tri-
glav odhaja v Vipolže k ekipi 
Brda. Na gostovanje na Ptuj 
odhajajo nogometaši Rolte-
ka Dob. Ekipa Zarice je v tem 
krogu prosta.

Aktivni bodo tudi nogo-
metaši v 3. SNL center, ki 
bodo odigrali tekme 16. kro-
ga. Jutri ob 15. uri bodo tek-
mo na Bledu začeli nogome-
taši Bleda Hirterja in Kolpe. 
Ob 16. uri bo tekma v Les-
cah med ekipama Šobec 
Lesce in Tinex Šenčur. Na 
nogometnem igrišču v Vele-
sovem bodo ob isti uri zače-
li tekmo nogometaši Veleso-
vega in Rudarja iz Trbovelj. 
V nedeljo se bo tekma med 
nogometaši Zagorja in Save 
Kranj začela ob 16. uri, prav 
tako pa tudi tekma v Komen-
di med nogometaši Komen-
de in Ivančne Gorice. 

Z Brda v Glasgow
Naša nogometna reprezentanca bo danes dopoldne opravila še zadnji 
trening na Brdu pri Kranju, že jutri pa bo trenirala v Hampden Parku  
v Glasgowu, kjer jo v nedeljo čaka pomembna kvalifikacijska tekma za 
nastop na svetovnem prvenstvu 2018 s Škotsko.

Naša nogometna reprezentanca je ta teden trenirala na Brdu pri Kranju, pred nedeljsko 
tekmo pa jih že jutri čaka prvi trening v Glasgowu. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – V ponedeljek se 
je začelo polfinale državne-
ga hokejskega prvenstva, v 
Dvorani Podmežakla pa je 
gostovala ekipa ECE Celje. 
Čeprav so gostje povedli in 
bili v prvem delu srečanja 
enakovredni nasprotniki Je-
seničanov, pa so se nato do-
mači igralci razigrali in slavi-
li zanesljivo z 11 : 3 (1 : 1, 3 : 
1, 7 : 1). Na drugi polfinalni 
tekmi je HDD Olimpija s 5 : 

0 premagala Playboy Slavijo. 
Povratna tekma med HDD 
Olimpija in HK Playboy Sla-
vija bo danes, medtem ko bo 
termin druge tekme med 
celjskimi in jeseniškimi ho-
kejisti določen naknadno, 
saj Jeseničane čaka končnica 
v Alpski hokejski ligi. 

V soboto so z 1 : 0 v zmagah 
povedli hokejisti Asiaga, v 
sredo zvečer pa so Jeseničani 
v domači dvorani poskrbeli 
za pravi spektakel in do kon-
ca napeto tekmo. Pred okoli 

2300 gledalci so namreč do-
mači hokejisti povedli, go-
stje so izenačili in pet minut 
pred koncem tekme vodili za 
gol. Nato je Jure Sotlar ize-
načil, Jaka Ankerst le 17 se-
kund kasneje povišal na 5 : 4, 
v prazen gol pa je nato zadel 
še Luka Kalan in tekma se je 
končala s 6 : 4 (1 : 0, 2 : 2, 3 : 2) 
za SIJ Acroni Jesenice.

Jutri Jeseničani odhajajo 
na gostovanje v Asiago, nova 
tekma na Jesenicah pa bo v 
torek, 28. marca, ob 18.30. 

Zmagi jeseniških hokejistov
Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so v ponedeljek na prvi tekmi polfinala 
državnega prvenstva premagali ECE Celje, v sredo pa so na drugi polfinalni 
tekmi Alpske hokejske lige ugnali Asiago.

Ljubljana – V torek sta se iz Kanade, kjer so bile zadnje tekme 
svetovnega pokala v smučarskih tekih v letošnji sezoni, v Slo-
venijo vrnili Anamarija Lampič in Vesna Fabjan, obe članici 
TSK Triglav Kranj. Na sedežu Smučarske zveze Slovenije so ob 
tem pripravili krajši sprejem z razlogom. Lampičeva je namreč 
najboljša tekačica do 23 let na svetu v letošnji zimi.  Mladi teka-
čici iz Valburge je uspelo obraniti turkizno majico, zelo vesela 
pa je bila tudi manjšega pokala, ki jo bo spominjal na letošnjo 
sezono. »Za mano je dobra sezona, prva, ki se je iztekla po 
načrtih, da nisem imela zdravstvenih težav. Želim si, da bo 
šlo tako tudi naprej. Komaj že čakam olimpijsko sezono,« je 
povedala Anamarija.

Nazdravili turkizni majici

Z Vesno Fabjan (levo) in Anamarijo Lampič je ob vrnitvi 
v domovino nazdravil tudi Janez Lampič, Anamarijin oče, 
nekdanji kolesar olimpijec. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Začel se je dru-
gi del sezone v košarkarski 
Ligi Nova KBM. Ekipa Helios 
Suns je v ligi za prvaka gostila 
Krko in izgubila z 59 : 76. Jutri 
bodo Domžalčani ob 19. uri 
gostili Zlatorog. V ligi za ob-
stanek je ekipa LTH Castings 
gostila Sixt Primorsko in iz-
gubila z 72 : 91. Ekipa Šenčur-
ja Gorenjske gradbene druž-
be je Portorož premagala s 75 
: 74. Jutri bodo Ločani ob 17. 
uri gostili ekipo iz Šenčurja. V 
1. SKL za ženske pa je v ligi za 
prvaka ekipa Triglava v sredo 
gostila Athlete Celje in izgu-
bila z 48 : 53. 

Jutri gorenjski derbi

Kranj – Z igranjem končnice 
prvenstva so začeli tudi od-
bojkarji. Ekipa Triglava je na 
prvi četrtfinalni tekmi doma 
s 3 : 1 slavila proti Salonitu in 
si tako priigrali prednost pred 
jutrišnjo povratno tekmo v 
Kanalu. Odbojkarji Calcita 
Volleyballa so s 3 : 0 prema-
gali Panvito Pomgrad. Druga 
četrtfinalna tekma bo jutri v 
Murski Soboti. Odbojkarice 
Calcita Volleyballa so v polfi-
nalnem obračunu ekipo VOL-
LEYBALLjubljane premagale 
s 3 : 1. Povratna tekma bo jutri 
ob 19.30 na Galjevici.

Zmage za odbojkarje
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CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI

VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, d. o. o. 
Tenetiše 80, SI-4204 Golnik
Telefon: (04) 25 65 100, 25 65 101
E-pošta: ambulanta@vpt.si
Spletni naslov: www.vpt.si  

Lastnike psov obveščamo, da so dolžni sami skrbeti za 
to, da bodo njihovi psi veljavno in pravočasno cepljeni 
proti steklini. Veljavnost cepljenja je vpisana v Potnem 
listu psa. 

Obvestil z datumom naslednjega cepljenja Ministrstvo  
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2017  
imetnikom psov ne bo več pošiljalo. Vse vrste cepljenj  
in registracij psov izvajajo ambulante za hišne živali  
in terenski veterinarji preko celega leta.

Če psa zaradi kateregakoli razloga nimate več, vas  
obveščamo, da ste ga dolžni iz registra odjaviti. Psa lahko 
odjavi le njegov lastnik ob predložitvi Potnega lista psa 
na vseh mestih cepljenja.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na sedežu Veteri-
narske prakse Tenetiše in na naših telefonskih številkah. KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

vaš zanesljiv in odgovoren partner že več kot 115 let

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

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

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

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

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

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja

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

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

Kranj – Zadružna zveza Slo-
venije vsako leto pripravi v 
začetku leta regijska sreča-
nja zadružnikov (za gorenj-
sko in kamniško zasavsko 
regijo je bilo v Pirničah), 
potlej pa še tradicionalni 
posvet zadružnikov v Porto-
rožu, kjer se zadružnikom 
že po ustaljeni navadi prid-
ružijo tudi najvišji predstav-
niki oblasti, letos je bil med 
njimi tudi predsednik vlade 
Miro Cerar. »Na vseh regij-
skih posvetih je bila dobra 
udeležba. Najprej so pred-
stavniki kmetijskega mini-
strstva predstavili aktual-
no kmetijsko politiko, veli-
ko vprašanj je predvsem o 
razdeljevanju denarja, nato 
pa so bile na dnevnem redu 
bolj zadružne teme. Veli-
ko se ukvarjamo s proble-
matiko terana, aktivni smo 
tudi pri prizadevanjih za 
ohranjanje kmetijskih ze-
mljišč,« je dejal predsednik 
zveze Peter Vrisk in dodal: 
»Ne strinjamo se s tem, da 
bi za avtocesto v Savinjski 
dolini namenili najboljša 
kmetijska zemljišča. Skep-
tični smo tudi do projekta 
v Hočah, ki bo vzel sto hek-
tarjev kmetijskih zemljišč, 
pri tem pa se nam zdi spor-
na zlasti zakonska možnost 
razlastitve kmetov. Podpi-
ramo delovna mesta, tudi 
otroci s kmetij se zaposluje-
jo zunaj kmetijstva, ne stri-
njamo pa se z razlastitvijo. 
Kmetom bi v takih prime-
rih morali zagotoviti nado-
mestna zemljišča; če pa to 
ni možno, je treba zemljo 
dobro plačati.«

Vrisk: Semenarna in 
banka dobro poslujeta

Medtem ko je bilo v javno-
sti že slišati, da sta tako Se-
menarna kot Deželna banka 
Slovenije, ki sta v večinski 
zadružni lasti, v poslovnih 
težavah, prvi mož zadružne 
zveze Peter Vrisk to odločno 
zanika, nasprotno: zagota-
vlja, da obe dobro poslujeta. 

»Semenarno smo prevzeli v 
zelo težkem položaju, prisil-
na poravnava je sklenjena in 
zdaj pozitivno posluje. De-
želna banka Slovenije je lani 
beležila zelo dobre rezulta-
te, sanirali smo stare grehe. 
Ker je to dobra banka, s po-
slovalnicami po vsej Slove-
niji ter z zvesto bazo komi-
tentov, se zanjo zanimajo 

tako domači kot tuji kupci. 
To ni nič nenavadnega, v po-
slovnem svetu je vsako dob-
ro podjetje tarča kupcev, a 
zadružniki smo odločni in 
banke ne damo. Če ne bi bili 
odločni, bi bila že petkrat v 
tuji lasti. Tako kot kmetje na 
svoje kmetije ne pustimo tu-
jih gospodarjev, tako jih tudi 
zadružniki ne pustimo v Se-
menarno in v banko, saj smo 

ju sami sposobni dobro vo-
diti,« je dejal Peter Vrisk in 
dodal: »Danes je tudi mo-
derno govoriti o družbeno 
odgovornih podjetjih, a žal 
ob tem ugotavljam, da neka-
teri o tem le govorijo, med-
tem ko v zadružnem poslov-
nem sistemu to dejansko de-
lamo: v okviru Semenarne 
ohranjamo avtohtone sorte 

semen, ne zapiramo banč-
nih poslovalnic in trgovin 
na podeželju.« 

Domači kotički v 
zadružnih trgovinah

»V zadružni lasti je nekaj 
manj kot štiristo kmetijskih, 
živilskih in tehničnih trgo-
vin. To niso veliki centri, am-
pak manjše in srednje veli-
ke trgovine, ki jih potrošniki 
vse bolj cenijo in v katerih se 
nam promet povečuje. Zad-
nje čase v njih uvajamo do-
mače kotičke s ponudbo pri-
delkov in izdelkov s kme-
tij in od drugih dobaviteljev 
z lokalnega okolja. Od vseh 
trgovskih sistemov imamo 
najmanjše marže, naš clj ni 
dobiček,« je dejal Peter Vrisk 
in poudaril: »Pri veliki veči-
ni izdelkov smo konkurenč-
ni preostalim trgovcem, pri 
nizkocenovnih izdelkih, kjer 
cena ne pove vsega, pa smo 
težko. Potrošniki s skromni-
mi prejemki pa, razumljivo, 
posegajo tudi po takšni hra-
ni. Z znakom Izbrana kako-
vost želimo potrošniku po-
vedati, da je naša, slovenska 
hrana boljša, kakovostna. 
Če je solata iz uvoza več dni 
v hladilniku, je po kakovo-
sti zanesljivo slabša od tis-
te, ki je še včeraj bila na nji-
vi, danes pa je že v trgovini 
oziroma pri potrošniku. Ve-
lik premik se mi zdi že to, da 
zdaj tudi veliki trgovski siste-
mi ponujajo domačo hrano, 
pri tem pa omenjajo sloven-
ske kmete in njihove zadru-
ge, ki imajo pri odkupu pri-
delkov kar 80-odstotni tržni 
delež. Le kateri trgovec, ki po-
nuja domačo, slovensko hra-
no, nas lahko zaobide?!« 

Skrbimo za razvoj podeželja
»V zadružnem poslovnem sistemu dejansko skrbimo za razvoj podeželja. Ne zapiramo trgovin in 
bančnih poslovalnic na podeželju, ohranjamo avtohtone slovenske sorte rastlin,« pravi Peter Vrisk, 
predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije

Peter Vrisk: »V zadružni zvezi za zdaj še nimamo 
skupne blagovne znamke, vendar si prizadevamo za 
to, da bi jo uvedli in da bi ob tem določili tudi osnovna 
pravila za njeno uporabo. Zadružna trgovina, ki 
bi uporabljala takšno blagovno znamko, bi morala 
potrošniku jamčiti, da imajo v trgovini domačo, 
kvalitetno, svežo hrano.«

Škofja Loka – Kmetijska sve-
tovalna služba vabi na de-
lavnico Senzorična kakovost 
mesnih izdelkov kot rezultat 
tehnologije izdelave doma-
čih mesnin, ki bo v sredo, 5. 
aprila, ob 13. uri na Turistični 
kmetiji Porenta v Crngrobu. 
Delavnico bo vodila Irena 
Kos, specialistka za prede-
lavo mesa. Predavala bo o 
uporabi aditivov, uporabi in 
pripravi ovitkov, označeva-
nju suhomesnatih izdelkov 
in značilnostih senzorične-
ga ocenjevanja. Potekalo bo 
tudi praktično ocenjevanje 
suhomesnatih izdelkov s 
kmetij. Prijave sprejemajo 
svetovalke Vanja Bajd Frelih 
(tel. št. 04 5112701), Milena 
Črv (04 2804628) in Ana Be-
den (04 5353617) do 3. aprila.

Senzorična kakovost 
mesnih izdelkov

Kranj – Kmetijska svetovalna služba organizira delavnico Za 
večjo vidnost in več gostov na turistični kmetiji preko global-
nih spletnih portalov in družbenih omrežij, ki bo v torek, 28. 
marca, od 10. ure do 12.30 v sejni sobi Kmetijsko gozdarske 
zadruge Sloga v Kranju. Delavnica, ki jo bo vodila Maja Zupan, 
je namenjena tako kmetijam z nastanitvijo kot izletniškim 
kmetijam, udeležence pa bodo motivirali za aktivno vključi-
tev v spletno komuniciranje. Danes že več kot 85 odstotkov 
turistov išče informacije na spletu, več kot 70 odstotkov jih 
tudi opravi rezervacijo potovalne storitve on-line, vedno več 
s pomočjo pametnih mobilnih telefonov. Po delavnici bodo 
predstavili še novosti zakonodaje, ki zadeva kmetije z nasta-
nitvijo. Dodatne informacije in prijave so možne še danes, 
24. marca, na telefonskih številkah 04 5112701 (Vanja Bajd 
Frelih), 04 5353617 (Ana Beden) in 04 2804628 (Milena Črv).

Za večjo vidnost in več gostov na turistični kmetiji
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Ana Šubic

Železniki – »Inovacije so 
ključne za uspeh podjetja, 
gonilo napredka. Spodbuja-
mo tako profesionalno ino-
vativnost, kjer sta ključna so-
delovanje s kupci in upora-
ba vseh specifičnih kompe-
tenc, ki jih imamo, izjemno 
pomembna pa je tudi splo-
šna inovativnost, kjer priha-
jamo do izjemnih rešitev in 
tudi do zelo velikih prihran-
kov, ki pomembno prispeva-
jo k našemu rezultatu,« je ob 

sredini podelitvi Domelovih 
nagrad za leto 2016 poudari-
la Jožica Rejec, predsednica 
uprave Domel Holdinga. S 
predlogi, ki so bili zaključe-
ni in nagrajeni v letu 2016, je 
podjetje prihranilo kar 458 
tisoč, za nagrade pa so izpla-
čali 70 tisoč evrov. 

V Domelovem sistemu 
za registracijo predlogov iz-
boljšav je lani sodelovalo 
251 zaposlenih (23 odstot-
kov kolektiva) s 533 predlo-
gi. Domelova priznanja so 
v sredo podelili že trinajstič, 

zlati nagrajenec za dosežke 
iz splošne inovativne dejav-
nosti pa je postal Mirko Ga-
ser iz razvoja. Že vrsto let je 
aktiven pri registraciji idej s 
področja motorjev EC, lani 
pa je registriral zgolj eno 
idejo. Nanaša se na krmilje-
nje večjega števila motorjev 
z eno elektroniko, za kar so 
že vložili tudi patentno pri-
javo. Srebrna priznanja za 
inovativnost so prejeli Žiga 
Potočnik, Uroš Lotrič, Jernej 
Trojar in Boris Osenčič, bro-
nasta pa Matic Krek, Robert 

Rovtar, Janez Luznar, Alen-
ka Katrašnik in Jože Kenda. 

Priznanje za največje šte-
vilo vpisanih izboljšav (21) 
je prejel Vilko Šmid, viš-
ji mojster v proizvodnji PE 
laboratorijski sistemi. Po-
delili so tudi priznanje sku-
pini za odlično izpeljan ra-
zvojni projekt, pri čemer je 
izstopal razvoj nove druži-
ne EC puhal Ultimateflow 
350 pod vodstvom Marjana 
Kavčiča. Priznanje za dosež-
ke pri uporabi metode TRIZ 
je prejel dr. David Koblar, ki 

je metodo v sodelovanju s so-
delavci uporabil pri iskanju 
inovativne rešitve za zniže-
vanje hrupa pogonov za se-
salne aparate. Priznanje za 
dosežke pri uvajanju meto-
de TPM je prejela ekipa ro-
torske linije 5. Priznanja za 
informacijsko podporo vod-
jem pri obravnavi predlogov 
se je razveselila Marija Dem-
šar, priznanja za uresničeva-
nje Domelove vrednote – so-
delovanje pa Gordana Cvijić. 

Navzoče je nagovoril tudi 
Tomaž Frelih, rojen v Mar-
tinj Vrhu, ki sta mu ino-
viranje in podjetništvo še 
kako domača. Frelih je vod-
ja start-up šole Hekovnik, ki 

je v zadnjih sedmih letih po-
magala že več kot 600 eki-
pam pri investicijah v skup-
ni vrednosti več kot 35 mili-
jonov evrov.

Obseg prodaje v skupi-
ni Domel je sicer lani zna-
šal 123 milijonov evrov oz. 
16 odstotkov več kot v 2015. 
Rast beležijo na vseh pro-
gramih, največ na progra-
mih za avtomobilsko indu-
strijo. Povečali so tudi dobi-
ček, ob tem pa so za investi-
cije namenili več kot 23 mili-
jonov evrov, saj so med dru-
gim odkupili in temeljito ob-
novili prostore na Trati. Šte-
vilo zaposlenih so povečali 
za več kot 130.  

Že trinajstič Domelove nagrade
V Domelu so nagradili inovativne sodelavce, ki so s predlogi izboljšav lani podjetju prihranili 458 tisoč 
evrov. Zlati nagrajenec Mirko Gaser je našel rešitev za krmiljenje več motorjev z eno elektroniko.

Zlatemu inovatorju Mirku Gaserju (na sredini) sta priznanje 
podelila predsednica uprave Domel Holdinga Jožica Rejec 
in Tomaž Frelih, vodja start up šole Hekovnik. / Foto: Andrej Tarfila

Prejemniki Domelovih priznanj za leto 2016 / Foto: Andrej Tarfila

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Najvišje 
priznanje Republike Slove-
nije za poslovno odličnost 
za leto 2016 je na torkovi 
slovesnosti, ki jo je na Brdu 
pri Kranju pripravil Urad RS 
za meroslovje, prejela Adria 
Mobil. »Prepričani smo, da 
smo dobri, hkrati pa se zave-
damo, da je odličnost samo 
trenutek, da bodo jutri pred 
nami novi izzivi, s katerimi 
se bomo morali spet spopas-
ti, če hočemo ostati na vrhu 
ali vsaj pod vrhom,« je ob tej 
priložnosti poudarila gene-
ralna direktorica novome-
škega podjetja Sonja Gole. 
V ožji izbor so se uvrstili še 
Elektro Celje, Droga Kolin-
ska in Skupina Europlakat.

»Imamo jasen cilj: želi-
mo priti na vrh,« je še deja-
la Goletova in dodala, da si 
v Adrii Mobil nenehno pri-
zadevajo ustvarjati vedno 
boljše rezultate in stremi-
jo k odličnosti, ki jo že vse 
od leta 1997, ko so prejeli 

prvi certifikat kakovosti ISO 
9001, stalno nadgrajujejo z 
različnimi standardi, uva-
janjem vrhunske proizvo-
dne prakse ter s spodbuja-
njem zaposlenih k motivi-
ranemu, spoštljivemu in 

odgovornemu sodelovanju. 
Adria Mobil kot eden naj-
večjih evropskih proizvajal-
cev vozil za prosti čas pro-
da preko 13 tisoč počitniških 
prikolic, vanov in avtodo-
mov ter ustvarja več kot 350 

milijonov evrov letnega pro-
meta. 99 odstotkov proizvo-
dnje prodajo na trgih Evro-
pe, Azije in Avstralije. 

Slavnostni govornik, 
predsednik republike Borut 
Pahor, je povedal, da je Slo-
veniji po izhodu iz gospo-
darske krize, po gospodar-
skem in siceršnjem okreva-
nju, dana priložnost za nov 
začetek. Kriza je po njego-
vem mnenju pokazala, da 
potrebujemo bolj dolgoro-
čen in tehten razmislek o 
uspešnem razvoju. »Danes 
nam mora biti bolj kot ka-
darkoli jasno, da ni vse v po-
litiki, temveč je mnogo več 
v politični kulturi. Ni vse v 
pravu, temveč v pravni kul-
turi. Ni vse v poslu, temveč 
v poslovni kulturi,« je pou-
daril Pahor in dodal, da v go-
spodarstvu uspeh ni samo 
dobiček, temveč tudi dobri 
odnosi s sodelavci, skrb za 
okolje in vse ostalo, kar pri-
speva k temu, da lahko z za-
doščenjem pogledamo na 
svoje odločitve.

Najvišje priznanje Adrii Mobil
Adria Mobil, prejemnik najvišjega državnega priznanja za poslovno odličnost za lansko leto, sodi med 
največje evropske proizvajalce vozil za prosti čas. 

Generalni direktorici Adrie Mobil Sonji Gole je priznanje 
za poslovno odličnost izročil predsednik republike Borut 
Pahor. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Kranjska družba Goodyear Dunlop Sava Tires s svo-
jimi 1400 zaposlenimi že petič proslavlja prejem certifikata 
Top Employer. Gre za priznanje neodvisne organizacije Top 
Employer Institute za pogoje dela, ki jih zagotavlja svojim za-
poslenim, je priznanje za odlične kadrovske prakse, ki so ovred-
notene na podlagi strogih kriterijev. Goodyear je sicer prestižni 
certifikat prejel še v 12 drugih državah po Evropi, na Bližnjem 
vzhodu in v Afriki (regija EMEA), in sicer v Belgiji, Franciji, Nem-
čiji, Italiji, Luksemburgu, Nizozemski, Poljski, Španiji, Veliki 
Britaniji, Turčiji, Združenih arabskih emiratih in Južni Afriki. 

Ponovno med najboljšimi evropskimi delodajalci

Mateja Rant

Gorenja vas – Družbeni-
ki Smučarsko turističnega 
centra (STC) Stari vrh so se 
v sredo popoldne zbrali na 
skupščini v prostorih Obči-
ne Gorenja vas - Poljane. Že 
pred skupščino sta občini 
Gorenja vas - Poljane in Ško-
fja Loka, ki sta bili že doslej 
največji lastnici, soglašali s 
povečanjem osnovnega ka-
pitala z vplačilom vsaka po 
3750 evrov vložka. 

Družba bi namreč druga-
če ostala brez kapitala, saj so 
se na skupščini odločili za po-
večanje osnovnega kapitala 
družbe za 15.500 evrov s 638 
tisoč na 654 tisoč evrov z vpla-
čanimi in prevzetimi novimi 

denarnimi vložki, nato pa 
za poenostavljeno zmanjša-
nje kapitala v celotnem zne-
sku, je pojasnil v. d. direktor-
ja STC Stari vrh Tomaž Tro-
biš. S tem bodo pokrili izgu-
bo iz preteklih let. Trobiš je še 
dejal, da je bilo sicer na skup-
ščini pričakovati burno raz-
pravo, a je ta potekala prese-
netljivo mirno. Še vedno na-
mreč ni rešeno vprašanje ter-
jatev Hete v višini 3,4 milijo-
na evrov, zaradi česar je Heta 
zagrozila celo z zasegom 
žičniških naprav. A po Trobi-
ševih besedah za zdaj te grož-
nje niso uresničili, tako da 
še vedno potekajo razgovo-
ri tudi z morebitnimi novimi 
investitorji. Računa, da bodo 
to rešili v roku enega meseca.

Občini edini lastnici
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Andraž Sodja

Bled – V ponedeljek popol-
dne je zagorelo gospodar-
sko poslopje na Zagoriški 
cesti na Bledu, ki je v poža-
ru povsem pogorelo. Zaradi 
visokih temperatur se je vne-
lo tudi ostrešje sosednje sta-
novanjske hiše, kjer je po-
žar povsem uničil mansar-
dno stanovanje. Po informa-
cijah Policijske uprave Kranj 
okoliščine kažejo, da je po-
žar nastal na delu objekta, 
kjer je lastnik opravljal delo. 
Požar se je razširil po delav-
nici v pritličju in na skedenj 
nadstropje višje. Posredovali 
so poklicni gasilci GARS Je-
senice in prostovoljnih gasil-
skih društev Bled, Ribno, Re-
čica, Radovljica, Kupljenik, 
Bohinjska Bela, Gorje, Pod-
hom, Mlino, Selo in Zasip. 

Gasilci so zavarovali dva 
sosednja stanovanjska objek-
ta, vendar je zaradi velike vro-
čine zagorelo v sosednjem 
stanovanjskem objektu pod 
pločevinasto strešno kritino. 
Gasilcem je požar uspelo po-
gasiti, odprli pa so del stropa 
v stanovanjski hiši. Na kra-
ju dogodka pa je ostala tudi 
požarna straža. Gospodarski 
objekt je v celoti pogorel, sta-
novanjska hiša pa je močno 
poškodovana, tako je nastala 
velika materialna škoda.

Požar in gašenje sta uni-
čila mansardno stanova-
nje tričlanske mlade druži-
ne, katere prijatelji so hitro 

organizirali pomoč, presene-
til pa jih je tudi odziv sokra-
janov in širše Gorenjske. Po 
požaru je namreč družina 
ostala praktično brez vsega, 
ostal jim je le avto in obleke, 
ki so jih imeli na sebi. Akci-
jo zbiranja pomoči je pričela 
Mojca Jakopič, lastnica špor-
tnega društva Moj klub, kjer 
lastnica stanovanja Špela Ko-
ren že šest let poučuje sodob-
ni ples. Objava na spletnem 
družbenem omrežju Face-
book je sprožila plaz pomo-
či, novica o nesrečnem do-
godku pa se je bliskovito raz-
širila po spletu, prav tako hit-
ro pa je začela prihajati tudi 
pomoč, najprej sosedov in 

prijateljev, otrok, ki so daro-
vali svoje igrače, na pomoč je 
priskočil tudi blejski podžu-
pan Toni Mežan. 

Mojca Jakopič je povedala, 
da jih je odziv na prošnjo za 
pomoč popolnoma presene-
til: »Vse materialne potrebe 
družine smo že rešili, zbra-
li smo toliko pomoči v mate-
rialu, da smo viške že preda-
li naprej Rdečemu križu za 
druge ljudi v stiski. Sedaj je 
najbolj pomembna finanč-
na pomoč za obnovo stano-
vanja, kjer bo potrebna me-
njava ostrešja. Stanovanje je 
v slabem stanju. V ta namen 
je Rdeči križ Radovljica odprl 
bančni račun za zbiranje 

pomoči, številka katerega je: 
SI56 070000000487321, 
sklic 290-23, namen: za po-
žar na Bledu.« 

Organizirali so se tudi 
v drugih društvih, HKMK 
Bled, Picerija Briksen, Pice-
rija Rustika, Moj Klub, Med-
generacijski center Bled in 
BMC Bled, tako bodo jutri 
ob 18. uri na Bledu pripravi-
li dobrodelno hokejsko tek-
mo Vzhod – Zahod, na kate-
ri bodo nastopili nekdanji in 
sedanji hokejisti, ki so igrali 
ali živijo na Bledu.

Špela Koren z družino se 
vsem, ki so darovali pomoč 
v kakršni koli obliki, iskreno 
zahvaljuje.

Takojšnja pomoč družini
V ponedeljek je zagorelo gospodarsko poslopje na Bledu, ogenj pa je preskočil na ostrešje stanovanjske 
hiše, kjer je povsem uničil mansardno stanovanje tričlanske družine. 

V ponedeljkovem požaru na Bledu je bilo povsem uničeno gospodarsko poslopje, močno 
pa je poškodoval tudi sosednjo stanovanjsko hišo. / Foto: Ervin Čurlič

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
ta teden obravnavali prija-
vo občana, da so ga ogolju-
fali. Štirim osebam iz nepo-
znanega podjetja je namreč 
dopustil menjavo dotraja-
nih žlebov, nazadnje pa so 
mu izstavili občutno višji ra-
čun, kot je bilo dogovorjeno. 
Policisti bodo z ugotovitva-
mi seznanili pristojno služ-
bo finančne uprave, nekate-
re podatke pa še preverjajo. 

Morda ne gre za isti pri-
mer, a pred enako goljufijo 
je svoje krajane preko Face-
book profila v torek posvari-
la Krajevna skupnost Straži-
šče. »Po Stražišču se z rume-
nim kombijem mariborske 
registracije vozi skupina šti-
rih moških in ponuja menja-
vo žlebov za 120 evrov. Brez 
ponudbe, predračuna ... Delo 
opravijo takoj na licu mesta. 

Ko z delom zaključijo, pove-
jo, da računajo 120 evrov na 
meter žleba in od tebe zahte-
vajo 15-kratno vsoto. Ker so 
štirje moški, osebo obkroži-
jo in zahtevajo denar. Ne do-
biš računa in ničesar podob-
nega!« so zapisali.

Policija svetuje, da v izogib 
takšnim oškodovanjem pred-
hodno preverite ponudbe na-
ključnih prodajalcev, akvizi-
terjev, obrtnikov in drugih 
neznanih oseb, ne škodi pa 
tudi rahla zadržanost do na-
ključnih poslov. »Ljudje veli-
kokrat najprej sprejmejo po-
nudbo, ker se jim zdi vabljiva, 
šele kasneje pa preverijo oko-
liščino posla in takrat posu-
mijo, da so bili morda ogolju-
fani,« ugotavljajo na policiji. 
Bolje je, da v primerih, ko pra-
vice in obveznosti strank niso 
točno dogovorjene, ponudbo 
preverite, preden se dogovo-
rite za posel. 

Pretkani mojstri 
Menjava žlebov je bila občutno dražja, kot pa je 
bilo občanu predstavljeno.

Simon Šubic

Lesce – Radovljiški policisti 
so ta teden obravnavali voz-
nico, ki je v Lescah med ne-
zanesljivo vožnjo najprej 
poškodovala prometni znak, 
nato trčila v drugo vozilo in 
se s kraja odpeljala. Ko so jo 
policisti izsledili, so hitro 
tudi ugotovili, kaj je bil vzrok 
za takšno vožnjo. Preizkus 
alkoholiziranosti je namreč 
sredi popoldneva pokazal, 
da je bila voznica precej pi-
jana. Izmerili so ji kar 0,98 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku, kar je več kot dva pro-
mila. Seveda so jo takoj izlo-
čili iz prometa in proti njej 
sprožili postopek. 

Tudi opisani primer do-
kazuje, da ima alkohol velik 
učinek na dojemanje real-
nosti voznika. Voznik nima 
v oblasti svojih ravnanj, uči-
nek pa se kaže v neustrezni 
hitrosti vožnje, neupošteva-
nju pravil o prednosti, nepra-
vilni strani oziroma sme-
ri vožnje, neustrezni varno-
stni razdalji in v drugih ne-
varnih dejanjih ... Zaradi al-
kohola pride do motene re-
akcije oči na svetlobo, zože-
nja zornega kota oči, zmanj-
šane sposobnosti zaznamo-
vanja in ocenjevanja globi-
ne prostora in pozornos-
ti, nepravočasnih reakcij in 
mnogo drugih nevarnosti, 
opozarjajo policisti. 

Voznica je preveč popila

Domžale – V sredo je nepridiprav izpred trgovskega centra na 
območju Domžal ukradel kolo. Neznani storilec je z orodjem 
preščipnil verigo, s katero je bilo kolo priklenjeno na ograjo, in 
se z njim odpeljal. Gre za zeleno moško gorsko kolo Kilimanja-
ro, tipa TEC29 in s serijsko številko HRV120L0446L. Z dejanjem 
je lastnika oškodoval za okoli 450 evrov, je sporočila policija. 

Izginilo gorsko kolo

Simon Šubic

Planica – Gorenjski policisti 
zaradi planiške prireditve 
vse do nedelje pričakujejo 
zelo povečan promet v sme-
ri proti Jesenicam in Kranj-
ski Gori. V preteklih letih so 
zastoji nastajali že na koncu 
gorenjske avtoceste, od tam 
pa se je proti Kranjski Gori 
vila počasna kolona, dokler 
niso proti Ratečam in Pla-
nici znova nastajali zasto-
ji, zato na Policijski upravi 
Kranj pozivajo vse obisko-
valce Planice, naj bodo na 
cesti potrpežljivi in pozor-
ni, v primeru zastojev pa naj 
ne zapuščajo vozil in se ne 
sprehajajo po cesti. »Poziva-
mo tudi k doslednemu upo-
števanju prometnih pravil, 
predvsem glede alkohola, 
hitrosti, varnostne razdalje, 

premikov in prehitevanj. 
Prometni režim v Kranj-
ski Gori bo spremenjen, 

parkira naj se samo tam, 
kjer bo dovoljeno, velik po-
udarek pa bo na prevozih 

z javnimi prevoznimi sred-
stvi,« je včeraj sporočil Bo-
jan Kos s PU Kranj. 

Obiskovalci naj dosledno 
upoštevajo navodila priso-
tnih policistov in organiza-
torja, ki so namenjena za-
gotavljanju varnosti in op-
timalni izvedbi planiških 
tekem, s sabo naj ne nosi-
jo vrednih predmetov. »Kar 
bodo imeli s sabo, naj pazijo. 
Vedenje pa naj bo športno in 
brez alkohola,« pravi Kos.

Policija vsem odraslim, ki 
se bodo športnega dogod-
ka udeležili z otrokom, tudi 
svetuje, naj bodo pazljivi, da 
se otrok ne bi izgubil v mno-
žici obiskovalcev. »Če se to 
slučajno zgodi, mora otrok 
vedeti, da naj se takoj obrne 
na policiste, reditelje, varno-
stnike, gasilce, reševalce,« 
še sporoča Kos. 

Planica: v gneči pazite na otroke
Policija obiskovalcem, ki bodo v teh dneh obiskali Planico z otroki, svetuje, naj bodo pazljivi,  
da se ti v množici ne izgubijo.

Obiskovalci Planice naj dosledno upoštevajo navodila 
prisotnih policistov. / Foto: Gorazd Kavčič

Trzin – Policisti obravnavajo tatvino, ki se je pred dnevi zgodila 
v Trzinu. Tam je do oškodovanca pristopil neznanec in se 
izdajal za delavca ter napovedal, da bodo začeli z izkopom, 
zato ga je povabil, naj gre z njim za hišo. V tem času je drugi 
storilec vstopil v hišo in odtujil denarnico in nakit. Lastnika 
sta tatova oškodovala za nekaj sto evrov.

Bila sta tatova, ne delavca

Kamnik – V ponedeljek je 
požar popolnoma uničil sta-
novanje na Kovinarski ulici v 
Kamniku, nastalo je za 45 ti-
soč evrov škode. S Policijske 
uprave Ljubljana so sporočili, 
da je bil požar najverjetneje 
podtaknjen, osumljenec pa 
se je sam javil policiji.

Podtaknil požar
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Teden slovenske drame
V Kranju od 27. marca do 8. 
aprila poteka Teden slovenske 
drame.       Strani 15, 16, 17, 18             

Pogovor
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana od lani vodi Andraž 
Kopač, doma iz Žirov. Stran 20

Obletnice
Arhitekturni mojster Jožef 
Plečnik je svoj pečat pustil tudi 
na Kamniškem. Stran 22

Urša Peternel

"Bila sem zaposlena v dr-
žavni upravi, na občini, in 
mislila sem, da imam sanj-
sko službo do upokojitve. A 
postalo je dolgočasno, pad-
la sem v rutino in zamenjala 
sem kar nekaj služb, se lotila 
različnih stvari, izdelovala po-
slovne načrte ... Pred sedmi-
mi leti pa sem odprla svoje 
podjetje in začela peči blejske 
kremne rezine po dobrem, iz-
virnem receptu, ki sem ga do-
bila. Začeli smo skromno, na 
začetku sva bili samo jaz in so-
delavka. A problem je v tem, 
da nisem nikoli kuhala in še 
danes ne znam narediti kre-
mne rezine ... Pa sem rekla, 
bom vsaj jajca ubijala ... a mi 
niti to ni šlo ... Tako sem za-
poslila še eno slaščičarko in 
tako smo začele. Na začetku, 
prve pol leta, je bilo res tež-
ko. No, danes nas je v podje-
tju zaposlenih 35 in še ved-
no rastemo." Takole je svojo 
podjetniško pot začela Ema 

Pogačar, direktorica in lastni-
ca uspešnega podjetja Condi-
tus z Bleda, ki je na trgu uspe-
lo s prodajo blejskih kremnih 
rezin. Podjetje je eno najhitre-
je rastočih na Gorenjskem, 
saj je na začetku, v letu 2010, 
ustvarilo za manj kot 260 ti-
soč evrov čistih prihodkov od 
prodaje, v letu 2015 pa že več 
kot za 2,2 milijona evrov. Kot 
je povedala Pogačarjeva, so na 
začetku imele tako malo dela, 
da so dva dni delale, dva dni 
pa so bile proste. Prostore so 
najele na mejnem platoju Ka-
ravanke, kjer so še danes, kre-
mne rezine pa so na začetku 
prodajale le v dveh trgovinah. 
"Denar za plače sem si izpo-
sodila in to je bilo najtežje ob-
dobje v mojem življenju ... " A 
z veliko vztrajnosti jim je us-
pelo in danes s kremnimi re-
zinami oskrbujejo enega naj-
večjih trgovcev Hofer. Za-
nimivo je, da so na trg prišli 
s samo enim izdelkom, to je 
blejsko kremno rezino. "In 
to zato, ker na začetku nisem 

imela denarja za nakup več 
sestavin, dvojno embalažo ..." 
je povedala Pogačarjeva in po-
udarila, da to prinaša tudi več-
je poslovno tveganje, zato še 
toliko bolj skrbijo za kakovost. 
"Treba je samo verjeti vase!" 
o svojem poslovnem uspehu 
pravi ta diplomirana ekono-
mistka, ki tudi sicer prizna-
va, da ne mara veliko govori-
ti, razen če mora prodati svoje 
'kremšnite' ...

Marta Gašperlin iz Ljub-
nega je svoje podjetje Marti-
san odprla po 28 letih službe. 
Po osnovni izobrazbi je uni-
verzitetna diplomirana inže-
nirka elektrotehnike, ko je iz-
gubila zaposlitev, pa je skoči-
la povsem v neznano in zače-
la izdelovati dobrote iz čoko-
lade. Strokovno se je usposa-
bljala kar prek interneta in na 
ta način zaključila trimesečno 
strokovno usposabljanje v šoli 
v Belgiji. V kleti domače hiše 
je (z odpravnino iz prejšnje-
ga podjetja) uredila delavnico 
in začela razvijati svoje izdel-
ke, poskusni zajčki pa so bili 
kar sorodniki. Leta 2015 je od-
prla podjetje in na trg vstopi-
la že z razvitimi izdelki, od čo-
koladnih bombonov do čoko-
lad in piškotov, oblitih s čoko-
lado. "Odločila sem se za ka-
kovostne čokoladne izdelke, 
z butično proizvodnjo, upo-
rabljam najboljšo čokolado, 
nobenih konzervansov, bar-
vil, umetnih dodatkov ..." Za-
nimivo je, da je tudi embala-
žo za svoje izdelke oblikova-
la sama, saj je ena od njenih 
ljubezni tudi slikanje. "Po-
membno je, da verjameš v svoj 

uspeh," pravi Gašperlinova, ki 
dela sama, na pomoč ji občas-
no priskočijo sorodniki.

Svojo podjetniško zgodbo 
pa je v soju televizijskih ža-
rometov začela pisati 25-le-
tna Jasna Grbić iz Kranja. Ja-
sna se je s svojim mazilom za 
nego in zaščito kože po tetovi-
ranju predstavila v oddaji Štar-
taj, Slovenija in se uvrstila med 
dvanajst mladih podjetnikov, 
katerih izdelki so naprodaj na 
policah trgovine Spar. "Mojo 
poslovno pot je na neki način 
začela moja operacija hrbte-
nice, ki mi je pustila brazgoti-
no čez cel hrbet. Odločila sem 
si jo zakriti s tetovažo. Takrat 
sem padla v svet tetovaž in ro-
dila se je moja ideja za Tattoo 
Care ..." pripoveduje Jasna, ki 
je začela tako, da je po telefonu 

klicala studie za tetoviranje in 
jim skušala prodati svoje ma-
zilo. Začetni kapital za stro-
ške izdelave, tisk nalepk, leta-
kov pa je zbrala kar – s študent-
skim delom ... A Jasna je ves 
čas močno verjela v svoj pro-
dukt in tudi ko so ji rekli: ne, 
se ni vdala. K uspehu na trgu 
pa je veliko pripomogla tudi te-
levizijska prepoznavnost, ki jo 
s pridom izkorišča za poslovni 
prodor. 

Ema, Marta in Jasna so 
svoje podjetniške zgodbe 
predstavile na delavnici Štar-
taj svojo podjetniško idejo, 
ki je potekala v Čebelarskem 
centru v Lescah. Sklop štirih 
brezplačnih delavnic financi-
ra Občina Radovljica z name-
nom, da bi spodbudili pod-
jetništvo v občini. Delavnice 

vodi društvo za spodbujanje 
podjetništva Ustvarjalnik, iz 
katerega izhaja Matija Goljar, 
znan obraz iz televizijske od-
daje Štartaj, Slovenija. Goljar 
je udeležence – prve delavnice 
se je udeležilo več kot šestde-
set ljudi – skušal spodbuditi, 
da bi iz svojih hobijev in idej 
morda naredili korak naprej 
v posel in podjetništvo. Kot 
je poudaril, je za podjetniški 
uspeh treba zgrabiti prilož-
nost, imeti pogum, predvsem 
pa vztrajnost. Ko ti rečejo NE 
prvič in drugič in petinštiride-
setič, ti pa poskusiš še šestin-
štiridesetič. "Vztrajnost je tis-
ta, ki bo naredila razliko!" je 
zagotovil bodočim podjetni-
kom Goljar in dodal: "Za us-
peh je vedno treba poskusiti 
samo še enkrat."

Zgodbe uspešnih podjetnic
Ema Pogačar z Bleda vodi uspešno podjetje, v katerem pečejo blejske kremne rezine. Marta Gašperlin iz Ljubnega izdeluje dobrote iz čokolade.  
Jasna Grbić iz Kranja pa je uspela s svojo podjetniško idejo o izdelavi mazila za nego kože po tetoviranju. Tri podjetnice, tri zelo različne ženske,  
ki pa imajo nekaj skupnega: imele so vizijo, voljo, vztrajnost in predvsem: niso odnehale, ko so jim rekli: ne ... 

Ema Pogačar je uspešno poslovno zgodbo napisala s peko 
blejskih kremnih rezin. / Foto: Primož Pičulin

Podjetnici Marta Gašperlin, ki je uspela s čokoladnimi izdelki, in Jasna Grbić, ki je 
na trg prodrla z mazilom za nego kože po tetoviranju. Desno na sliki Matija Goljar iz 
Ustvarjalnika, znan obraz iz televizijske oddaje Štartaj, Slovenija.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Potrjen nov družinski 
zakonik

V dneh, ko Katoliška cer
kev na Slovenskem praznu
je teden družine, so državni 
poslanci sprejeli družinski 
zakonik, ki družino oprede
ljuje širše kot do sedaj, in si
cer kot življenjsko skupnost 
otroka, ne glede na njego
vo starost, z obema ali enim 
od staršev ali z drugo odra
slo osebo, če ta skrbi za otro
ka in ima do otroka določene 
obveznosti in pravice. Prav 
okoli nove opredelitve se je 
tudi vrtela glavnina razpra
ve, pri čemer opozorilo mi
nistrice za delo, družino, so
cialne zadeve in enake mož
nosti Anje Kopač Mrak, da 
družina ne sme znova pos
tati polje ideološkega boja, 
ni preveč zaleglo. Koalicijski 
poslanci so zakonik, ki med 
drugim odločanje o ukre
pih za varstvo otroka seli na 
okrožna sodišča, prinaša pa 
tudi sistemsko ureditev po
moči za družino, v glavnem 
odobravali, opozicijski stran
ki SDS in NSi pa sta predla
gali vsaka svojo opredelitev 
družine, a nobena ni preje
la zadostne podpore. Opozi
cija je vladi predvsem očitala, 
da je posegla v tradicionalno 
družino in uzakonila opre
delitev, ki je bila pred peti
mi leti že zavrnjena na refe
rendumu. Nekateri poslan
ci so tudi menili, da zakonik 

še vedno omogoča posvojitev 
otrok v istospolni skupnosti, 
čeprav je ministrica zago
tovila, da zakonik ne prina
ša nobenih dodatnih pravic 
istospolnim parom.

Pozivi k odstopu Židana

Evropska komisija je na 
portalu za boljšo zakonoda
jo objavila predlog delegi
ranega akta za odobritev iz
jeme Hrvaški pri uporabi 
imena teran, ob tem pa po
jasnila, da dodatna dejstva 
o domnevni poneverbi ne
katerih hrvaških dokumen
tov, ki jih je v povezavi s te
ranom posredovala Sloveni
ja, ne spreminjajo bistveno 
njene ocene položaja, zato 
se proces sprejemanja dele
giranega akta nadaljuje. To 
je že sprožilo pozive nekate
rih poslancev, naj kmetijski 
minister Dejan Židan od
stopi, čemur pa nasprotuje
jo vinarji, češ da sedaj mini
stra, ki mu popolnoma zau
pajo, najbolj potrebujejo. Ži
dan je sicer v ponedeljek po
vedal, da ne bo odstopil, na 
ministrstvu pa so zagotovili, 
da bo za ekskluzivno zašči
to slovenskih proizvajalcev 
terana zaradi vsebinskih ra
zlogov in očitne napake v po
stopanju komisije uporabila 
vsa legitimna sredstva, kar 
vključuje, če bo treba, tudi 
tožbo pred Evropskim so
diščem. Država lahko sicer 
tožbo vloži šele potem, ko 
bo delegirani akt objavljen 

v evropskem uradnem li
stu. Židan je ob tem opozo
ril, da ima predlog delegira
nega akta celo novo zavajajo
če trditev – da so namreč leta 
2013 med Slovenijo in Hrva
ško potekala pogajanja o te
ranu, kar da ni res. 

Izvolili nove ustavne 
sodnike

Državni zbor je v sredo 
na tajnem glasovanju potr
dil predlog predsednika re
publike Boruta Pahorja, 
da za nove ustavne sodni
ke imenuje Mateja Accetta, 
Klemna Jakliča, Marija
na Pavčnika in Rajka Kne
za. Prvi trije bodo funkcijo 
ustavnega sodnika nastopi
li že v nedeljo, Knez pa 24. 
aprila. Medtem ko je gene
ralna sekretarka v uradu 
predsednika republike Nata
ša Kovač pred glasovanjem 
poudarila, da je na podlagi 
strokovnih kompetenc vseh 
štirih kandidatov in njiho
vih dosedanjih izkušenj mo
goče utemeljeno sklepati, 
da bodo svoje delo opravljali 
samostojno, neodvisno in v 
skladu z najvišjimi strokov
nimi zahtevami, so bili po
slanci kritični predvsem do 
Jakliča oz. do njegovih stali
šč, ki jih je objavljal na Twi
tterju, obregnili pa so se tudi 
ob domnevno vezano trgovi
no med največjima stranka
ma SMC in SDS pri imeno
vanju članov fiskalnega sve
ta ter ustavnih sodnikov.

Zaprli obalno cesto

V ponedeljek so obal
no cesto med Izolo in Kop
rom tudi simbolno predali 
ljudem, saj je postala zapr
ta za promet. Sprememba 
namembnosti tega obmo
čja je zelo pomembna, saj 
predstavlja kar deset odstot
kov celotne slovenske obale, 
so ob tem izpostavili. Izol
ski župan Igor Kolenc je po
udaril, da so domačini na ta 
dogodek čakali več let, in se 
obenem zahvalil vsem, ki 
so pripomogli k zaprtju ces
te. »Ustvarjamo zeleni pas 
somestij med Izolo in Kop
rom. Pred sabo imamo iz
ziv, da bomo ustvarili sobi
vanje človeka in narave,« je 
dejal. Premier Miro Cerar je 
ocenil, da gre za dober pri
mer sodelovanja med vla
do in lokalno skupnostjo, s 
katerim bodo omogočili ra
zvoj v korist ljudi, trajno
stnega razvoja in tudi v ko
rist turizma. Koprski podžu
pan Peter Bolčič pa je pove
dal, da so dokazali, da »za 
pomembne pridobitve niso 
vedno potrebne velike in
vesticije, ampak so pogos
to bolj pomembni zdrava 
pamet, sodelovanje in tudi 
nekaj razumevanja«. Prav
no podlago za zaprtje obal
ne ceste in hkratno izvzetje 
dela hitre ceste skozi predor 
Markovec iz vinjetnega sis
tema je decembra lani omo
gočila novela uredbe o ces
tninskih cestah.

Potrdili ustavne sodnike
Po potrditvi v državnem zboru bodo Matej Accetto, Klemen Jaklič in Marijan Pavčnik funkcijo 
ustavnega sodnika nastopili v nedeljo, Rajko Knez pa aprila. Sprejeli tudi nov družinski zakonik.

Ta teden potrjen družinski zakonik družino opredeljuje širše 
kot do zdaj. / Foto: Tina Dokl 

Kmetijski minister Dejan Židan zaradi zapletov z zaščito 
terana prejema prve pozive k odstopu. / Foto: arhiv GG

Med štirimi kandidati za ustavne sodnike je v državnem 
zboru najmanjšo podporo prejel Klemen Jaklič (na sliki: z 
javne predstavitve v Predsedniški palači). / Foto: Daniel Novakovič (STA)

Ko se trese Vitranc
Kje so dnevi, ko je Kranj

ska Gora norela od evfo
rije v osemdesetih letih. 
Takrat je dvakrat zmagal 
Bojan Križaj, enkrat Rok 
Petrovič in tresel se je Vi
tranc. Žal se Vitranc v zad
njem času omenja v zvezi 
s korupcijskimi aferami, 
zato želim preseči misel
nost ljudi, da je korupcija 
nekaj, kar se odvija daleč 
stran, v davčnih oazah, v 
elitnih zaprtih krogih ali v 
zakonodajnih luknjah, to
rej vsem tem, kar je sleher
niku nedostopno in nera
zumljivo ter ustvarja obču
tek apatije in nezmožnos
ti, da bi ukrepali. Za ta ob
čutek niso krivi samo poli
tiki, ki z navideznimi ukre
pi – predvsem represivni
mi, ki na sistemski ravni 
malokaj spremenijo – de
lujejo v nasprotju z interesi 

države. Zanj so krivi tudi 
preštevilni novinarji, ki 
svoje delo sicer opravljajo 
v nezavidljivih, prekarnih 
okoliščinah, a vendarle jih 
to ne odvezuje od odgovor
nosti, da bi nam s svojim 
delom razkrivali stranpo
ti oblasti. 

Ravno zato se pri svo
jem pisanju pogosto skli
cujem na pomen malošte
vilnih preiskovalnih novi
narjev, ki javnosti omogo
čajo, da s pravimi informa
cijami pridobi samozavest v 
odnosu do vladajoče politi
ke. Tokrat bom v tem smis
lu izpostavil članek z nas
lovom “Skrivnostni lastni
ki parcel pod Vitrancem”, 
ki ga je za internetni portal 
Pod črto pred časom pripra
vil Anže Voh Boštic, delno 
pa je izhajal tudi iz prispev
ka, ki ga je pripravil novinar 

Financ Aleš Perčič. Gre za 
nakup elitnih parcel pod 
kranjskogorskim smučiš
čem, za katere je kupec pla
čal 1,5 milijona evrov. Sledi 
o kupcu, ki so jih novinar
ji zbrali iz javno dostopnih 
podatkov, so peljale od Ci
pra preko Slovaške, Velike 
Britanije in vse do podjetja 
v Združenih državah Ame
rike, katerega lastništvo ni 
znano, je pa nedvoumno 
povezano s podjetnikom, 
ki je naše gore list, Urošem 
Ogrinom. Ta je pred časom 
razglasil osebni stečaj, veči
na terjatev do njega, ki šte
jejo v milijonskih številkah, 
pa je prešla v last slabe ban
ke. Kar se tiče vsebine pri
mera, se nadalje v podrob
nosti ne bom spuščal, saj je 
članek še vedno javno do
stopen, na tem mestu pa 
služi zgolj kot ilustracija.

Ilustrira namreč dejstvo, 
da se ravno zaradi netrans
parentnosti in nerazumlji
vosti tovrstnih finančnih 
malverzacij zdi, da gre za 
početje, ki je tako abstrak
tno in tako daleč stran, da 
sleherniku ne prinaša nepo
sredne škode, čeprav to se
veda ni res in čeprav se ko
nec koncev odvija prav pred 
njegovim pragom – v njego
vi vasi, mestu ali regiji. Prav 
zato ni dovolj denarja za 
zdravstvo, šolstvo, ceste in 
razvoj države. Preiskovalni 
pristop novinarjev nam tudi 
pokaže, da je informacije o 
tovrstnem dvomljivem po
slovanju mogoče pridobi
ti že iz javno dostopnih po
datkov, kaj šele iz podatkov, 
ki so na voljo organom pre
gona, finančnim instituci
jam in upravnim službam. 
Občutek nezmožnosti, da bi 

ukrepali, je torej zgolj navi
dezen, prav tako kot tudi ob
čutek, da nam vse to ne pri
naša neposredne škode. 

Kot kaže, se bo morala 
prebuditi civilna družba in 
pritisniti na uradne institu
cije, da bodo na vladi vide
li, da je treba opraviti svoje 
delo, ne pa samo olepševa
ti podobo skozi krizno ko
municiranje z javnostmi. 
Tako pred nami poteka boj 
med dobro plačanimi PR
službami, ki imajo dostop 
do vseh podatkov, in prekar
no zaposlenimi preiskoval
nimi novinarji, ki se morajo 
z delom, ki je podobno kri
minalističnemu, dokopati 
do podatkov in razkriti res
nico. Le z razkrivanjem res
nice bomo opozorili na na
pake in skupaj zatresli Vi
tranc ter pokazali, da hoče
mo dobro državi.

Dr. Bojan Dobovšek,  
vodja skupine nepovezanih poslancev

moj pogled





V uprizoritvi Plovemo Jana Menger skupaj z ekipo be-
sedilo, nastalo po predlogi Dominika Smoleta (Igrice 
1957), prostorsko prestavi v koreografski medij, v 
katerem jo zanimajo predvsem različni načini ute-
lešenj (družbenega, političnega) sistema, in s tem 
metaforični dramski ekosistem prestavi v sodobnost.

Ob nastanku leta 1979 je radijska igra Butnskala s svo-
jim absurdnim humorjem in predvsem z lucidno kriti-
ko družbenega sistema pretresla takratni čas, danes pa 
zgroženi ugotavljamo, da je glede na dogajanje v naši 
državi Butnskala še kako aktualna, kot meni eden izmed 
njenih fanov v svojem na spletu, in da bi jo bilo treba 
(kot ugotavlja drugi) uvesti v obvezen šolski program.

Igra Svetovalec je niz obiskov pri skrivnostnem moj-
stru, h kateremu se ljudje zatekajo po nasvet. Skriv-
nostni mojster, ki želi ljudem pomagati in za to ne 
terja nikakršnega plačila, zna pozorno poslušati, 
postavlja neposredna vprašanja in svetuje, kakor naj-
bolje ve in zna. Je nekakšna mešanica psihoterapevta, 
zasliševalca, spovednika, filozofa, umetnika …

Tarzan in Jane v džungli − kaj bi se lahko dogajalo 
paradigmatičnemu ljubezenskemu paru, potem ko 
je uspešno premagal ovire na poti svoje ljubezni? Na 
prvi pogled to, kar se dogaja tudi vsem drugim: drobni 
nesporazumi in nesoglasja, nekaj ljubosumja in mor-
da malo naveličanosti, predvsem nad džunglo in ne-
udobnimi razmerami za življenje. Ko se v igro vmeša 
še svetovljanski Mike, je teren za razdor pripravljen.

Vladimir nam pokaže, kako deluje zlo. V igri gre za 
manipulacijo in nevarne situacije, ki nas lahko pri-
zadenejo na globalni in lokalni ravni. Ko se Vladimir 
priseli v vašo hišo, se hkrati naseli v vašo glavo. Vsilji-
vec je, ki zavzema vaše ozemlje in spreminja pravila.

Avdićev Mefisto ne poskuša rušiti stereotipov mit-
skega navdušenja nad dvema poloma, kakor jih 
tudi ne poskuša vzpostavljati. Pravzaprav ničesar ne 
poskuša. Neposredno in brezkompromisno vstopa 
v zgodbo življenja človeškega in božanskega duha 
protagonistov.

Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk 
je izlet v domišljijo državnega prvaka v pomnjenju in 
recitiranju števila π, avtorski projekt Nika Škrleca, 
gledališka predstava, ki uprizarja domišljijski svet, 
nastal pri pomnjenju decimalk števila π.

Žrelo je srhljiva alegorija o človeku, čigar obstoj se 
je skrčil na prvinsko lakoto. Lakota (ali požrešnost) 
kot primarni motiv je tu simbol človeškega pohlepa. 
Ne simbolizira je le naslov – žrelo, ampak tudi »ime« 
glavnega junaka: Tisti, ki je požrl svoje ime.

Izhodišče za predstavo mi, evropski mrliči je besedilo 
Simone Semenič, za katero sta bili navdih predstava 
Dušana Jovanovića Žrtve mode bum-bum in poezija 
Srečka Kosovela, ki ga je kot referenco v svojem 
tekstu uvedla že Simona. Predstava se ukvarja s 
smotrnostjo tako imenovanega angažiranega gle-
dališča in z vprašanjem, kakšen smisel ima ta anga-
žma v sistemu, ki ne samo da ne prepoveduje kritike, 
ampak jo predstavlja kot bistveni del umetniškega 
tržišča.

Upokojeni obveščevalec pripoveduje zgodbo o štetju 
milijonov, šesterica pomembnih mož pa tuhta o Slo-
veniji, ki se spreminja v mafijsko državo. Na koncu pa 
se kleni vojaki lotijo klenega vohuna. To je Republika 
Slovenija. Traja petindvajset let in je narejena z va-
šim denarjem. In ves ta čas ste – kot statisti ali glavni 
igralci – njen del.

Gre za prvo profesionalno uprizoritev slovenske 
dramske klasike na Češkem in nekdanjem ozemlju 
Češkoslovaške vse od njenega nastanka. Dramatur-
ško izvirna uprizoritev je nastala v sodelovanju s slo-
venskim režiserjem Urošem Trefaltom, ki je delo v 
prevodu Dušana Karpatskega tudi priredil.

27. 3. 29. 3. 31. 3.

1. 4.

28. 3.

30. 3.

20.00 | pg Kranj 
Slovesno odprtje 47. tsd

11.00 | jskd Kranj 
Delavnica dramskega pisanja

11.00 | jskd Kranj 
Delavnica dramskega pisanja

v nadaljevanju 
Plovemo 
Dominik Smole
apt Novo mesto

20.00 | pg Kranj 
Butnskala 
Emil Filipčič – Marko Derganc
Prešernovo in Mladinsko

19.30 | mgl Ljubljana 
Svetovalec 
Mile Korun
mgl Ljubljana

20.00 | pg Kranj 
Tarzan 
Rok Vilčnik rokgre
sng Drama Ljubljana

18.00 | Stolp Škrlovec 
Vladimir 
Matjaž Zupančič
Gledališče Ekipa in Gledališče Druga Strefa, Poljska

17.00 | Stolp Škrlovec 
Mefisto 
Damir Avdić
Maska, Mini teater

17.00 | Stolp Škrlovec 
Najgre vse v π ali kako sem si  
zapomnil 3141 decimalk 
Nik Škrlec in ekipa 
Zavod k. g. – Tovarna predstav

17.00 | pg Kranj 
Žrelo 
Žanina Mirčevska
Narodno gledališče Kikinda, Srbija

18.00 | smg Ljubljana 
mi, evropski mrliči 
Simona Semenič
smg Ljubljana

20.30 | smg Ljubljana 
Republika Slovenija
Koprodukcija smg in Maska

21.00 | kd Primskovo 
Dogodek v mestu Gogi 
Slavko Grum
Gledališče F. X. Šaldy, Liberec, Češka

11.00 | jskd Kranj 
Delavnica dramskega pisanja 
Mentorica Simona Semenič

11.00 | jskd Kranj 
Delavnica dramskega pisanja
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Tekmovalni program 
Spremljevalni program 
Mednarodni program
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Mostu med načelnostjo in praktičnostjo rečemo pre-
živetje. Če v gledališču vedno uporabljamo zgodbe, 
da bi lahko govorili o svetu, igramo like, da bi lahko 
govorili o človeški naravi, in se delamo, da je miza 
miza, smo si želeli obratnega principa. Ker ne mo-
remo z nikakršno gotovostjo in umetniško integri-
teto govoriti o ničemer drugem razen o sebi, o svoji 
poziciji, o svojih načelih in nenačelih; vse drugo so 
moralistični diskurzi ali solzavo opravičevanje in pra-
nje slabe vesti.

Slovenska klasika, združena z izvirno ustvarjalnostjo 
tržaškega režiserja Igorja Pisona, je v uprizoritvi Slo-
venskega stalnega gledališča dobila novo, gledališko-
-glasbeno podobo. Ustvarjalci so pozornost usmerili 
v osrednjo, Hanino zgodbo, ob tem pa poudarili tudi 
hudomušnost, ki jo besedilo ponuja. Izvirna zgodba 
ima sicer več kot dvajset oseb, od katerih jih je Piso-
nova glasbeno-gledališka priredba ohranila osem. 
Fragmenti klasične, operne in pop glasbe odigrajo 
pomembno vlogo kot sestavni del dramaturgije.

Nikita. Rojena 1985. je predstava o poslušnosti avto-
riteti brez časovne in geografske omejitve. Vsak na-
rod se s problemom poslušnosti seznani preko svoje 
zgodovinske izkušnje. Struktura avtoritete ni nekaj 
oddaljenega in nedosegljivega, saj vsako povezova-
nje v družbi oblikuje svojo strukturo. Smo ljudje, ko 
zavzamemo pričakovano vlogo in dobimo moč, še 
zmožni uporabljati moralni kompas?

Predstava izhaja iz resničnih dogodkov in poglobljene 
raziskave o demenci; ustvarjalci zgodbo umeščajo v 
širši družbeni kontekst naraščajočega števila starej-
ših. Uprizoritev razvije celoten spekter čustvovanj 
posameznika z demenco in ponuja eno od možnosti, 
kako jo lahko razumejo/doživljajo svojci.

Režiserka v znatno predelani priredbi drame Andreja 
E. Skubica Hura Nosferatu! odstre pogled v vsakdanje 
življenje družine s hudo bolnim otrokom. Vsi okoli 
male Vide, ki trpi za sindromom Dravet – trdovratno, 
življenje ogrožajočo obliko epilepsije, ki jo spremlja 
tudi razvojna prizadetost – dolga leta živijo z nenehno 
zavestjo, da lahko deklica v vsakem trenutku umre. 
Ko se to res zgodi, se njihov svet razleti in jih pahne 
v vrtinec spominov.

Predstava je avtorski projekt po motivih slovenske 
ljudske zgodbe o Tolovaju Mataju, ki je mladi ma-
gistrantki dramske igre znana s stare avdiokasete. 
S svojo ustvarjalno ekipo se je podala na potovanje 
skozi pravljico iz svojega otroštva in s pomočjo im-
provizacij ustvarila kratko monodramo.

Me slišiš?, sveže izdani knjižni prvenec Simone Se-
menič, ene najbolj prepoznavnih slovenskih drama-
tičark in trikratne Grumove nagrajenke. O knjigi Me 
slišiš? (kud aac Zrakogled, 2017) se bodo pogovarja-
le avtorica Simona Semenič, pesnica Barbara Korun 
in dramaturginja Nika Leskovšek, pogovor pa bo po-
vezoval urednik Gašper Malej.

Na letošnjem festivalu bodo študentje AGRFT bral-
no uprizorili šest kratkih dramskih besedil, ki so jih 
napisali v prvem letniku pod mentorstvom izr. prof. 
mag. Žanine Mirčevske. Desetminutna dramska 
besedila so nastala v prvi polovici študijskega leta 
2016/17 pri predmetu Osnove dramskega pisanja 
in scenaristike, nastopili pa bodo študentje prvega 
letnika dramske igre.

Oder se je z nekaterimi gledališkimi poskusi pripel na 
kritiko vladavine (politične) korektnosti in liberalne 
ideologije. S tem mu je na določenih nevralgičnih 
mestih verjetno uspelo opozoriti na vse previdnejše 
in korektnejše politike odra. Dogodek, ki ga organizi-
ra Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Sloveni-
je, bosta moderirali gledališki kritičarki Alja Lobnik 
in Pia Brezavšček.

3. 4.

4. 4.

5. 4. 7. 4.

8. 4.
6. 4.

10.00 | Mestna knjižnica Kranj 
Avdiodeskripcija za gledališče (Seminar) 
slogi, Goethe Institut Ljubljana

10.00 | Mestna knjižnica Kranj 
Avdiodeskripcija za gledališče (Seminar)

10.00 | Mestna knjižnica Kranj 
Avdiodeskripcija za gledališče (Seminar)

10.00 | Stolp Škrlovec 
Avdiodeskripcija za gledališče 
(Predstavitev seminarja in  
predstava Hamlet pa pol)

10.00 | Mestna knjižnica Kranj 
Avdiodeskripcija za gledališče (Seminar)

16.00 | slogi Ljubljana 
Dan nominirancev (2. del)

11.00 | jskd Kranj 
Delavnica dramskega pisanja

11.00 | jskd Kranj 
Delavnica dramskega pisanja

17.00 | Stolp Škrlovec 
Politična (ne)korektnost na slovenskih odrih 
(Okrogla miza) 
Društvo gledaliških kritikov  
in teatrologov Slovenije

v nadaljevanju 
Sklepna slovesnost  
s podelitvijo nagrad 47. tsd
pg Kranj

11.00 | jskd Kranj 
Delavnica dramskega pisanja

18.00 | Stolp Škrlovec 
Predstavitev knjige Simona Semenič: Me slišiš?

18.00 | pg Kranj – oder 
Bralne uprizoritve študentov agrft

17.00 | Stolp Škrlovec 
Predstavitev delavnice dramskega pisanja

20.00 | Dvorana kina Storžič 
Ich kann nicht anders 
Beton Ltd.
Bunker Ljubljana

20.00 | pg Kranj 
Dogodek v mestu Gogi 
Slavko Grum
ssg Trst

20.00 | Stolp Škrlovec 
Nikita. Rojena 1985. 
Miha Golob, Maruša Majer, Maja Šorli
Gledališče Glej

20.00 | pg Kranj 
Kje sem ostala 
Nina Šorak, Urša Adamič, Marinka 
Štern, Iztok Drabik Jug 
kud Transformator, Zavod bob, ptl,Narodni 
dom Maribor, sng Nova Gorica, Kazalište knap, 
kd galerija gt

20.00 | pg Kranj 
Hura, Nosferatu! 
Andrej E. Skubic
Združenje Dravet sindrom Hrvaška

20.00 | Stolp Škrlovec 
Srečanje 
Nataša Keser
agrft ul
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Vstopnice 
za 47. Teden 
slovenske drame

Blagajna 
Prešernovega 
gledališča Kranj

Vstopnice za predstave v okviru 47. tsd bodo v redni 
prodaji od 6. marca. Cena vstopnice je 10 evrov, za 
abonente 5 evrov. Rezervacija vstopnic ni mogoča. 
Popusti se ne seštevajo. Petnajst minut pred vsako 
predstavo bomo morebitne neprodane vstopnice 
razdelili brezplačno.

Vstop na dogodke v okviru dodatnega programa, razen 
na delavnico dramskega pisanja, je prost do zasedbe 
mest. Na predstave, ki bodo v Ljubljani (mi, evropski 
mrliči, Svetovalec, Republika Slovenija), bo uro pred 
predstavo organiziran avtobusni prevoz izpred Hotela 
Creina. 

Dodatne informacije o programu so objavljene na 
spletni strani festivala  
www.tsd.si.

Javni zavod Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj

Tajništvo 
(0)4 280 49 00

Blagajna 
(0)4 20 10 200, 
blagajna@pgk.si
www.pgk.si  
www.kupikarto.si 
www.sigledal.org
Blagajna je odprta od ponedeljka do 
petka od 10.00 do 12.00, sobota od 
9.00 do 10.30 ter uro pred
začetkom predstav.

Nominiranci za
Grumovo nagrado

Razglednice se dogajajo zdaj v klasičnih dialogih dveh jasno določenih oseb, zdaj v 
notranjih monologih, spet tretjič zgolj kot komentar iz popotniškega dnevnika ali 
v kakofoniji glasov urbanega, potrošniškega. Slogovna raznoterost omogoča prikaz 
različnih čustvenih stanj – radost, strah, žalost, empatija, simpatija, sovraštvo –, med 
katerimi pa je zagotovo najbolj vseobsegajoč smeh oziroma humor. Če je tema Raz-
glednic prikaz strahov človeškega plemena, potem je humor najmočnejše orodje v 
boju proti njim.

Dramsko besedilo, ki nosi podnaslov gledališka pesnitev, se v svojem jedru poigrava 
z vprašanji resničnosti in iluzije, sedanjosti procesa ustvarjanja (učenja) in sedanjosti 
življenjskih okoliščin. Hitri, dobro izpisani dialogi, ki jih uravnava in komentira Sivo-
lasi gospod, brez posebne težave lahko potekajo tako v gledališki predavalnici kot na 
študijski vaji ali na realnih lokacijah v resničnem času in prostoru, saj izpostavljajo 
težo odločitev, apatičnost, neperspektivnost mladih v družbenem in profesionalnem 
okolju. 

Časovni okvir drame Ikarus je desetletje od začetka prve svetovne vojne do vzpona 
fašizma, prizorišče dogajanja pa je delavnica v Gorici. Besedilo večplastno zarisuje 
okolje različnih identitet, sobivanje različnih narodnosti pa tudi dileme, s katerimi se 
vseskozi soočajo protagonisti v nedemokratičnih političnih sistemih. Pristajanje na 
enonacionalni oziroma vsiljeni skupni temelj vodi v resignacijo ali upor, v vsakem 
primeru pa v nov krog nasilja. 

to jabolko, zlato je dramsko besedilo, ki vzpostavlja svoja pravila. Pravila ženskega 
avtorja, spolnosti, kot jo poznajo ženske, odnosov, kot jih vidijo ženske, in realnosti, v 
kateri danes živijo svoje fantazije in v kateri tudi sicer živijo sodobne ženske. Jabolko, 
kot simbol prepovedanega sadeža, spoznanja, svobode in božanskega, združuje žen-
ske, žensko in moškega, žensko in svet v čisto erotično igro ter jo na ta način decentno 
povzdigne in spretno obvaruje pred tem, da bi se pogreznila v pornografijo. 

Besedilo se motivno navdihuje pri Gogoljevem Revizorju, saj gradi osnovni konflikt na 
prihodu lažnega gledališkega inšpektorja Ivana Sergejeviča Balmazova v manjše rusko 
gledališče. Besedilo pa ni napisano v Gogoljevi realistični maniri, ampak je prignano 
v grotesko in tako žanrsko nedvomno sodi v dramo absurda. Spada pravzaprav v isto 
tradicijo kot lanskoletni nagrajenec Ljudski demokratični cirkus Sakešvili istega avtorja, 
le da se loti tematiziranja gledališkega miljeja.

Simona Hamer 
Razglednice ali strah je  

od znotraj votel  
od zunaj pa ga nič ni

Vinko Möderndorfer
Fant, dekle in sivolasi gospod

Rok Sanda 
Ikarus, zgodba o poletu

Simona Semenič 
to jabolko, zlato

Rok Vilčnik rokgre 
Naše gledališče
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Miha Naglič

Barcelona se ločuje od 
Madrida

Nedavno nas je obiskal ka-
talonski zunanji minister 
Raül Romeva i Rueda, pova-
bilo ga je Slovensko društvo 
za mednarodne odnose. Na 
vprašanje, kaj bo po referen-
dumu, je odgovoril, da sledi-
jo »običajni postopki«. »Mi 
smo pripravljeni na postavi-
tev temeljev državnosti. Že 
zdaj ima Katalonija veliko 
pristojnosti v svojih rokah, 
nekatere institucije pa so že 
v postopku ustanavljanja. 
Tega ne skrivamo. Ta vlada 
ima nalogo, da vzpostavi dr-
žavne strukture – gre za tis-
te stvari, ki so zdaj v pristoj-
nosti španske vlade, vendar 
se pripravljamo na njihov 
prevzem. Na veliko področ-
jih smo že pripravljeni, na 
številnih drugih bomo kma-
lu. Če bo na referendumu od-
ločeno, da naj se Katalonija 
osamosvoji, bomo enostav-
no razglasili neodvisnost. Če 
bo na referendumu odloče-
no, naj se to ne zgodi, pa bo 
popolnoma drugače in v tem 
primeru seveda tega procesa 
ne bomo nadaljevali. Zato va-
bimo tudi tiste, ki so proti ne-
odvisnosti Katalonije, da se 
o tem javno opredelijo, ven-
dar na demokratičen način in 
po pravilih referendumske 

kampanje.« Španski in dru-
gi kritiki katalonskih priza-
devanj po neodvisnosti »se-
paratistom« prigovarjajo, da 
zdaj ni čas za nove delitve v 
EU, ki je že itak v krizi. Ru-
eda: »Res nam to govorijo, 
toda Evropska unija je dina-
mičen proces. Povejte mi, v 
katerem obdobju njene zgo-
dovine ni bilo nobene krize. 
Takega obdobja ni. Krize so 
normalne. To je zelo komple-
ksen političen proces. Evrop-
ska unija ima 500 milijonov 
prebivalcev, nemogoče je, da 
ne bi bilo nobenega kriznega 
položaja. Res je, da so krize, v 
katerih je Evropska unija da-
nes, resne, tega ne zanikam. 
Gre za vprašanje beguncev, 
ekonomsko krizo, ki v več 
državah še ni končana, in-
stitucionalno krizo ter obču-
tek številnih ljudi, da imamo 
demokratični primanjkljaj, 
in to je tudi povod za večna 
nasprotovanja med velikimi 
in majhnimi državami. A ka-
talonsko vprašanje se ni poja-
vilo nepričakovano, pač pa se 
je dolgo razvijalo. Kar zago-
varjam tako v Kataloniji kot v 
Evropi, je, da ne moremo be-
žati pred problemi, pač pa se 
je treba soočiti z resničnostjo. 
Najprej je treba razumeti, da 
problem obstaja, nato pa se 
z njim soočiti. In to je tisto, 
kar zahtevamo. To, da vam 
ni všeč, če se nekaj postavi na 
pogajalsko mizo, ne pomeni, 

da problem ne obstaja. Tudi 
če je soočanje s problemom 
za koga neugodno, problem 
še vedno obstaja in ne bo iz-
ginil samo zato, ker ga noče-
mo videti. Za veliko stvari čas 
nikoli ni najbolj pravi, se stri-
njam. A tako je. In s tega vi-
dika moram poudariti, da je 
katalonsko vprašanje zelo 
enostavno. Zelo enostavno 
ga lahko rešimo, če le obstaja 
nekaj politične volje za to. Če 
te pripravljenosti ni, moram 
žal reči, da problem ne bo iz-
ginil. To razlagam tako špan-
ski kot evropskim vladam. 
Prej ali slej bo treba sprejeti 
odločitev. Lahko se usedemo 
za skupno mizo in o tem raz-
pravljamo zdaj ali pa se bomo 
morali usesti pozneje, ko bo 
referendum že za nami. To je 
naše sporočilo. Mislim, da je 
pošteno, če vnaprej povem, 
kaj se bo mogoče zgodilo. In 
tisto, kar razlagam in kar bi 
rad razložil tudi Madridu, če 
bi me tam kdo poslušal, je, 
da so ljudje v Kataloniji tis-
ti, ki so odločeni ta problem 
čim prej rešiti z glasovanjem, 
ne vlada. Nekateri menijo, da 
bi Katalonija morala biti ne-
odvisna, drugi ne. Toda obo-
ji menijo, da je to treba reši-
ti po demokratični poti. To je 
dejstvo. Tako da tistim vla-
dam, ki le čakajo na to, da bo 
problem izginil sam od sebe, 
sporočam, da se to ne bo zgo-
dilo. Pa ne zato, ker jaz tako 

govorim, pač pa zato, ker na-
zaj ne moremo več.« (Vir: 
MMC RTV SLO) Počakajmo 
torej, kaj se zgodi jeseni.

Rex žuga Kimu

»Vsekakor si ne želimo, da 
bi prišlo do vojaškega spora. 
Če bodo zvišali grožnjo svo-
jega oborožitvenega progra-
ma na raven, ki po našem 
prepričanju zahteva ukre-
panje, potem je ta opcija na 
mizi.« To je izjavil ameri-
ški državni sekretar (zuna-
nji minister) Rex Tillerson 
ob obisku v Južni Koreji (17. 
3.). ZDA očitno izgubljajo 
potrpljenje.

Poza in resničnost

»Severna Koreja je deže-
la tretjega sveta, ki pozira 
kot dežela prvega sveta – pa 
še to komaj zmore. Ko vidiš 
kako vojaško parado, ti je jas-
no, da ne bi mogli nikogar 
zares ogroziti, tudi če bi se 
tega resno lotili. Zelo zgovor-
no je dejstvo, da svet sodelu-
je z njimi pri vzdrževanju te 
narative.« Tako vidi Kimovo 
»poziranje« Norvežan Mor-
ten Traavik, eden od režiser-
jev dokumentarnega filma 
Dan osvoboditve, o gostova-
nju Laibacha v Severni Kore-
ji leta 2015. Čas je, da se tega 
»pozerja« sname s svetovne 
scene, kamor res ne sodi.

Neodvisna Katalonija?
V Kataloniji bo jeseni referendum o neodvisnosti te dežele, ki je zdaj del Španije. Izvedli ga bodo, 
četudi bo Madrid proti. Pobudniki referenduma imajo za zgled Slovenijo, ki ji je pot v neodvisnost 
uspela pred četrt stoletja …

Vlada Katalonije, ki ima v Španiji status »avtonomne 
skupnosti«, 2016. Zunanji minister Rueda je drugi z leve v 
prvi vrsti. / Foto: Wikipedija

Zunanji ministri, ki bi se radi znebili severnokorejskega 
diktatorja. Z leve: Fumio Kishida (Japonska), Rex Tillerson 
(ZDA) in Yun Byung-se (Južna Koreja), Bonn, 16. 2. 2017. 

Severnokorejski diktator Kim Džong Un med oboroženimi 
dekleti – zares nevaren ali le pozer? / Foto: Wikipedija
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Slovenci v zamejstvu (552)

Slovenščina v sožitju jezikov
Nedavni Dan sloven-

ske kulture v Kanalski doli-
ni v Italiji je bil prazničen, 
saj so ga Slovensko kultur-
no središče Planika, Zdru-
ženje don Mario Černet in 
Glasbena matica organizi-
rali v čast slovenskega kul-
turnega praznika. Udeležili 
so se ga tudi kulturna refe-
renta občin Trbiž in Nabor-
jet - Ovčja vas Nadia Campa-
na in Alberto Busettini, se-
kretar v Uradu vlade za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu Robert Kojc in podžupa-
nja občine Jesenice Vera 
Pintar. Proslava v dvora-
ni Kulturnega središča na 
Trbižu pa je bila tudi opozo-
rilo, da mora Kanalska doli-
na tudi uradno zaživeti v so-
žitju slovenščine, italijanšči-
ne in nemščine pa tudi fur-
lanščine, ki je prav tako je-
zik te doline, in da se mora 

učenje teh jezikov iz zaseb-
ne pobude preseliti v šole. 
Kdo bo prevzel odgovornost 
za usodo slovenščine, če ne 
bo za njen uk zasebne pobu-
de, se je vprašal podpredse-
dnik Slovenskega kultur-
nega središča Planika Rudi 
Bartaloth. Peticijo za troje-
zično dolino so na odgovor-
ne v deželi Furlanija - Julij-
ska krajina in v Rimu sku-
paj posredovali predstavniki 
slovenskih in nemških dru-
štev ter občin Trbiž in Na-
borjet - Ovčja vas. 

Znanje slovenščine, ki so 
ga na proslavi pokazali učen-
ci, ki se povsem prostovolj-
no pod mentorstvom Alme 
Hlede učijo slovenščine na 
osnovnih šolah v Kanalski 
dolini ali obiskujejo tečaje 
pod okriljem Planike, ki jih 
vodi Katarina Kejžar iz kranj-
skogorske osnovne šole, je 

presenetljivo. Kako sprošče-
no, brez posebne treme in 
zapletov so prepevali ali de-
klamirali slovenske pesmi 
in brali zgodbice iz knjig. 
Šola brez knjig je kot telo 
brez duše, smo slišali. Za 
glasbeni del so poskrbeli go-
jenci Glasbene šole Tomaž 

Holmar za Kanalsko dolino, 
za sklep pa so zapeli Ukov-
ški fantje, znova po mno-
gih letih. To je bil njihov prvi 

nastop. Njihov zborovodja 
Oswald Errath, sicer orga-
nist v Žabnicah/Camporos-
su, je žarel od zadovoljstva. 

Na duhovnika dona Maria Černeta, ki se je rodil 
leta 1916 v Benečiji in mu zaradi zavzemanja za 
slovenščino rečejo tudi kanalski Čedermac, ne 
spominja le združenje, ki so ga leta 2015 ustanovili 
v Ovčji vasi/Valbruni v Kanalski dolini, ampak 
tudi dvojezična plošča na cerkvi svetega Egidija v 
Žabnicah, ki je bila njegova matična cerkev do smrti 
leta 1984. Ploščo so blagoslovili preteklo nedeljo.

Ukovški fantje znova pojejo. Za prvi javni nastop so izbrali nedavni Dan slovenske kulture v 
Trbižu. 

Jože Košnjek

med sosedi



Pogovor

petek, 24. marca 201720

Suzana P. Kovačič

Kaj prinaša letni plan dela za 
2017, ki je v zaključni fazi?

»Trenutno izhodišče mini-
strstva za zdravje oz. ZZZS 
je, da naj bi se cene storitev, 
ki nam jih plačuje zdravstve-
na zavarovalnica, znižale za 
dva odstotka, kar je za UKC 
Ljubljana glede na lanskole-
tno poslovanje skrb vzbujajo-
če. Slovenske bolnišnice smo 
imele lani skupaj približno 
štirideset milijonov evrov iz-
gube. Da nam vzamejo dva 
odstotka ob tem, ko plače 
rastejo, si ne predstavljam. 
Samo s prvim septembrom 
lani smo s sprostitvijo za pla-
če namenili dodatnih 2,5 mi-
lijona evrov.«

Lani ste imeli 3498 pacien-
tov več, kot vam jih je s pro-
gramom priznala zdravstve-
na zavarovalnica. Pacien-
tov seveda niste odklonili, je 
pa tudi delo nad priznanim 
programom zajeto v lansko-
letno izgubo, ki znaša 25 mi-
lijonov evrov, največ doslej. 

»Dvajset milijonov evrov 
je bilo izgube iz poslovanja, 
glavnina se dejansko nanaša 
na delo nad priznanim pro-
gramom, na plače, narašča-
li pa so tudi materialni stro-
ški in storitve. Stroški ma-
teriala univerzitetnih bolni-
šnic v Evropi rastejo približ-
no osem odstotkov na letni 
ravni. Pet milijonov je bil od-
pis terjatev od leta 2002 do 
2016. Izguba se sliši veliko, 
nismo pa bolnišnica z najve-
čjo izgubo, če gledam v od-
stotkih na višino prihodka.« 

A kako privarčevati, da ne bo 
na škodo bolnikov?

»Pri enem od bioloških 
zdravil za zdravljenje nekate-
rih revmatoloških, gastroen-
teroloških in dermatoloških 
bolezni smo z zamenjavo za 
primerljivo biološko zdravilo 
(originator) dosegli prihran-
ke za celoten zdravstveni sis-
tem, samo za UKC Ljubljana 
približno dva milijona evrov 
na letni ravni. Za zdravilo so 
bile izvedene evropske študi-
je o njegovi varnosti, v UKC 
Ljubljana pa smo se odločili 
za menjavo pri stabilnih bol-
nikih, ne pa pri otrocih in no-
sečnicah. Končalo se je tako, 
da je tudi proizvajalec origi-
nalnih bioloških zdravil ceno 
znižal, tako da se drugim bol-
nišnicam sploh ni bilo treba 
odločati za zamenjave.

Ne varčujemo na račun 
bolnikov, moramo pa paziti 
na vsak evro. Lani smo izved-
li nekaj sanacijskih ukrepov, 

nismo pa šli v agresivno 
zmanjševanje stroškov, ki bi 
pomenilo ali manjši obseg 
ali manjšo kakovost obrav-
nave bolnikov.«

Konec lanskega leta ste ime-
li 8022 zaposlenih, 176 več 
kot leto prej. Napovedali ste 
tudi reorganizacijo, da bodo 
zaposleni enakomerneje 
obremenjeni z delom. 

»Zaposlovali smo tako 
zdravnike kot tudi sodelav-
ce v zdravstveni in babiški 
negi, kajti približno 1,5 od-
stotka več smo imeli hospi-
talizacij in ambulantnih bol-
nikov. Reorganizacija po-
teka na vseh nivojih v UKC 
Ljubljana. Najprej želimo 
z njo izboljšati servis do te-
meljne zdravstvene dejav-
nosti, da bo boljši in hitrej-
ši, ter določiti čiste odno-
se in odgovornosti od vrha 
navzdol.«

Imate približno en milijon 
obravnav na leto, podobno 
kot jih ima Univerzitetna 
bolnišnica na Dunaju. Zani-
mali ste se, kako poteka delo 
pri njih. Kaj ste ugotovili?

»Dunajska bolnišnica je 
primerljiva z UKC Ljublja-
na. Ravno tako ima nekaj več 
kot dva tisoč postelj, podob-
no število obravnav in 8800 
zaposlenih. Veliko smo se 
od njih naučili o organiza-
ciji dela na oddelkih. Nji-
hov proračun znaša nekaj 
čez milijardo evrov, pri nas 
pa približno 470 tisoč evrov. 
Več kot dvakrat več denarja 
imajo torej na voljo za prib-
ližno enak obseg storitev. 
Tudi nimajo veliko prime-
rov, da bolniki ne bi prišli na 
obravnavo, ko so naročeni, 
kar pa se pri nas dogaja. Pri 
nas bolniki niti ne sporočijo, 
da jih ne bo, kar naj bi novi 
zakon primerno uredil.« 

Za kateri poseg, pregled je 
najdaljša čakalna doba?

»Ko govorimo o čakalnih 
dobah, je pomembna razli-
ka, ali je indikacija ogroža-
joča za bolnika in je potreb-
na hitra obravnava ali gre za 
nenujno stanje. Na revma-
tologiji je predstojnik prof. 
dr. Tomšič lepo ponazoril, 
da na primer zdravstveno 
stanje štiridesetletne bolni-
ce, ki jo boli prst na nogi, ker 
vsak dan več ur hodi v viso-
kih petah, ni urgentno. Pro-
fesor je zatrdil, da ni nikogar 
v čakalni vrsti, če je vitalno 
ogrožen. Vrsta pa je za manj 
pomembne indikacije.

Trenutno so dolge ča-
kalne vrste za posege oz. 

specialistične preglede na 
področjih revmatologije, or-
topedije, plastične kirurgije, 
maksilofacialne kirurgije, 
nekatere stomatološke stori-
tve, operacija kile in žolčnih 
kamnov, nekatere specifič-
ne okulistične operacije. 

Vlada bo tudi letos name-
nila dodaten denar za skraj-
ševanje čakalnih dob in 
upam, da jih bomo lahko za-
čeli izvajati že aprila.«

Katere so bile največje inve-
sticije v zadnjem času?

»Največja investicija, ki jo 
vodi ministrstvo za zdravje, 
mi pa sodelujemo, je grad-
nja DTS, en del tega je urgen-
ca. Letos smo že odprli novi 
uvoz/izvoz na urgenco, po 
letnih dopustih pa upamo, da 
bomo v celoti začeli uporab-
ljati nove prostore za interni-
stično prvo pomoč. V UKC 
Ljubljana imamo v načrtu več 
investicij v prenove. Ta teden 
odpiramo obnovljeni Klinič-
ni oddelek za pljučne bolezni 
in alergije, iz dosedanjih 12 ga 
povečujemo na 24 postelj. Na 
istem oddelku odpiramo tudi 
obnovljene prostore za bolni-
ke, ki potrebujejo transplan-
tacijo pljuč. V načrtu je preno-
va operacijske dvorane na kli-
ničnem oddelku za travma-
tologijo, obnavljamo klinič-
ni oddelek za perinatologijo v 
porodnišnici. V lanskem letu 
smo prenovili del oddelka za 
urologijo, otroški oddelek na 
kliniki za infekcijske bolezni 

in vročinska stanja. Zelo pa 
sem vesel, da teče v UKC Lju-
bljana veliko donatorskih ak-
cij, tako da tudi na ta način po-
skušamo dopolnjevati dotra-
jano opremo. Na pediatrični 
kliniki projekti tečejo stalno, 
pred nekaj meseci je Ustano-
va za novo Pediatrično klini-
ko predala oddelkom opre-
mo in aparature v vrednos-
ti več kot 114 tisoč evrov, v 
teku je akcija Slojenčki, pre-
ko katere se zbirajo donator-
ska sredstva za nakup dotra-
jane opreme za porodnišni-
co. V lanskem letu pa smo s 
pomočjo donacije in prosto-
voljnega dela veteranov voj-
ne za Slovenijo 1991 prebeli-
li in osvežili porodne sobe KO 
za perinatologijo, z zbranimi 
sredstvi v prodajni akciji Or-
bit pa je specialistična otro-
ška zobozdravstvena ambu-
lanta dobila sredstva v višini 
55 tisoč evrov za nakup sodob-
nejše stomatološke opreme.«

In dosežki?
»Lani smo imeli več po-

membnih dogodkov, npr. 
35 let invazivnih testov za 
odkrivanje kromosomskih 
nepravilnosti in dvajset let 
'nuhalne svetline', oboje je 
pomembno za zgodnje od-
krivanje prirojenih nepra-
vilnosti pri plodu. Minilo 
je dvajset let od prve vstavi-
tve polževega vsadka. Po tri-
desetih letih so naši zdrav-
niki uspešno opravili dru-
go avtotransplantacijo srca. 

Uvedli smo nov, do bolnika 
prijaznejši način zamenja-
ve aortne zaklopke in prvič 
so samostojno opravili us-
pešno postavitev mitralne 
sponke. Leto 2016 si bomo 
zapomnili tudi po prvi lapa-
roskopski nefrektomiji pri 
živem darovalcu in uvedbi 
nove, minimalno invaziv-
ne kirurške metode v klinič-
no prakso. Pa tudi po prvi in-
teraktivni aplikaciji na temo 
spolno prenosljivih okužb. 
Naši znanstveniki so odkri-
li, da virus zika povzroča vi-
rus mikrocefalije pri nero-
jenem plodu. Slovenija je 
na čelu držav, kjer bolezni 
srca niso več glavni vzrok 
smrti, pomembni dejavniki 
pri tem so poleg preventive 
dostop do zdravljenja, nje-
gova učinkovitost in vloga 
UKC Ljubljana.  

Z napravo ECMO smo v 
UKC Ljubljana od 2009 do 
zdaj zdravili 121 pacientov, ki 
bi brez takšne terapije umr-
li. Naj navedem primer mla-
de nosečnice, ki je zbolela za 
hudo obliko gripe. Ekipa je 
šla s helikopterjem v UKC 
Maribor, bolnici vstavila zu-
najtelesni krvni obtok, jo pre-
peljala v 23. tednu nosečnos-
ti na naš klinični oddelek za 
intenzivno interno medici-
no, kjer je na zunajtelesnem 
obtoku ob pomoči naših po-
rodničarjev v 26. tednu no-
sečnosti rodila nedonoše-
no punčko, ki so jo prevzeli 
naši neonatologi. Zgodba se 
je srečno končala, mamica in 
Viktorija sta danes zdravi.«

Ste strojni inženir, organi-
zator dela in magister eko-
nomije.   Bil ste smučarski 
skakalec, poslovni direk-
tor Smučarske zveze Slove-
nije, predsednik uprave Al-
pine pa zaposleni v invalid-
skem podjetju v Škofji Loki. 
Kaj vam od teh znanj in iz-
kušenj pride prav pri vode-
nju UKC Ljubljana?

»Iz športa mi je osta-
la vztrajnost, usmerjenost 
k ciljem ter izkušnje iz po-
slovne kariere. Alpina je ve-
lika in kompleksna organi-
zacija z veliko hčerinskimi 
družbami po svetu. Smu-
čarska zveza Slovenije je si-
cer drugo področje kot zdra-
vstvo, ampak tudi tam je tre-
ba usklajevati strokovni in 
poslovni del ter sodelovati 
z vsemi deležniki. Podob-
no je tudi v UKC Ljubljana. 
Potrebnih je čim več kvali-
tet, da se lahko dnevno spo-
padam z različnimi izzivi v 
tako veliki organizaciji, kot 
je UKC Ljubljana.«

Ne varčujemo na račun bolnikov
Univerzitetni klinični center Ljubljana ima 8022 zaposlenih in približno en milijon obravnav na leto. To največjo zdravstveno 
ustanovo pri nas od maja lani vodi Andraž Kopač, doma iz Žirov. Pojasnil je lanskoletno izgubo, čakalne dobe kot tudi dosežke 
stroke in investicije. Ravno ta teden odpirajo obnovljeni klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije.

Andraž Kopač, generalni direktor UKC Ljubljana 

Mag.  
Andraž  
Kopač

»Univerzitetna 
bolnišnica 
na Dunaju je 
primerljiva z 
UKC Ljubljana. 
Ravno tako 
ima nekaj več 
kot dva tisoč 
postelj, podobno 
število obravnav 
in 8800 
zaposlenih. 
Njihov proračun 
znaša nekaj 
čez milijardo 
evrov, pri nas pa 
približno 470 
tisoč evrov. Več 
kot dvakrat več 
denarja imajo 
torej na voljo za 
približno enak 
obseg storitev.«
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Maja Bertoncelj

Včeraj se je s kvalifikacija-
mi začel planiški konec te-
dna. Vzdušje je bilo znova 
odlično, čeprav se je dan za-
čel z dežjem, kasneje pa je 
posijalo tudi sonce. Gledal-
ci so znova uživali. 

Med najstnicami najbolj 
zaželen Domen Prevc

Četrtek je bil v Planici v 
znamenju otrok in šolarjev. 
Samo Zavarovalnica Triglav 
je ogled kvalifikacij omogo-
čila več kot 3500 otrokom in 
njihovim spremljevalcem 
ter dvanajstim velikim dru-
žinam. V dolino pod Pon-
cami so jih doslej odpeljali 
že okoli 90 tisoč. Včerajšnji 
dan je zaznamovala že 37. 
generacija otrok, ki jim Za-
varovalnica Triglav skakal-
no doživetje omogoča vse 
od leta 1981. Za otroke je to 
dan, ki jim bo še dolgo ostal 
v spominu. »Super je. Prvič 
sem bila na tekmi v Planici 
leta 2010 in od takrat pridem 

vsako leto. Skoke sprem-
ljam, tako da poznam ska-
kalce. V Planici sem bila da-
nes že kar nekaj pred začet-
kom, tako da sem si pribori-
la prvo vrsto. Slikala sem se 
že s kar nekaj skakalci, naj-
bolj pa čakam brate Prevc, 
še posebej Domna. Če se mi 
uspe slikati z njim, bo šla sli-
ka zagotovo v okvir in na ste-
no, seveda pa tudi na dru-
žabno omrežje,« je poveda-
la Ajda Zlodej, ki je s prijate-
ljicami prišla iz Koroške. Da 
je v Planici vsako leto bolje, 
pravi Miha iz Kranja, ki pri-
de vsako leto: »Glede na sta-
nje pred leti je velik napre-
dek in sem navdušen. Ska-
kalci so vrhunski športniki 
in do gledalcev se obnašajo 
profesionalno. Tudi gledalci 
pa so vsako leto boljši. Navi-
jajo s srcem in vedno manj 
je prizorov opitih navijačev, 
kot smo jim bili priča včasih. 

Tudi organizatorji veliko na-
redijo za ozaveščanje ljudi.«

Planica je vsekakor poseb-
no doživetje, kar je potrdila 
tudi Gorenjka Sara Oblak, 
ki o skokih poroča za naci-
onalno televizijo. »V Plani-
ci je daleč najboljše vzduš-
je. Primerja se lahko s tek-
mami na Poljskem in no-
voletno turnejo, če je v boju 
za zmago Avstrijec. Da se že 
na kvalifikacijah zbere toli-
ko ljudi, tega pa ni nikjer. Že 
na zadnjih tekmah na Nor-
veškem je bilo veliko govora 
o Planici. Tudi nam so posta-
vili kakšno vprašanje. Sicer 
pa je bilo v letošnji zimi ve-
liko vprašanj o bratih Prevc. 
Fantje niso bili toliko zgo-
vorni in so kakšno informa-
cijo želeli izvedeti še od nas. 
Bratje Prevc so sicer super. 
Vsak je zgodba zase. Peter je 
najbolj zgovoren, Cene ima 
zanimive odgovore, Domen 

je pa svoj svet: odkrit, srčen, 
pove, kar misli.«

Za Planico devetsto evrov

Vstopnice za Planico za 
»stojišča« so za tekmoval-
ne dni po 29 evrov, za otro-
ke nad šest let pet evrov (v 
nedeljo brezplačno), za tri-
buni 60 in 55 evrov, za tribu-
no Kavka pa 75 evrov. V štirih 
dneh se v dolini pod Poncami 
ne srečajo le najboljši skakal-
ci tega sveta. Družit se pride-
jo tudi visoki predstavniki go-
spodarstva, politike in estra-
de. Veliko pogovorov in vezi 
se začne v klubih, ki so zna-
ni po svoji gostoljubnosti in 
posebnem ambientu. V Pla-
nici si tako lahko privoščite 
več: VIP ponudbo Klub 239 
po 120 evrov na osebo na 
dan ali Klub Planico po 270 
evrov na osebo dan. Najdraž-
ji pa je Crystal Globe Lounge, 

letošnja novost, za katerega 
boste odšteli devetsto evrov 
na osebo na dan brez davka. 
Za to dobite VIP-parkirno 
mesto, helikopterski prevoz 
iz Kranjske Gore v Planico 
in nazaj, vstop v Crystal Glo-
be Lounge in ogled tekme s 
posebne terase, vodeni ogled 
Nordijskega centra Planica 
in letalnice, obisk slovenske 
skakalne ekipe, vrhunsko ku-
linariko in postrežbo, eksklu-
zivni ambient. Gre za najbolj 
razkošen paket, ki prepri-
ča tudi najbolj zahtevne gos-
te. Takšni paketi so že dolgo 
stalnica tudi na največjih tek-
mah v tujini, zanje pa je tre-
ba odšteti še precej več. »S 
prodajo smo zadovoljni, lah-
ko bi bila tudi večja, a za za-
četek je v redu,« je na kratko 
pojasnil Primož Finžgar, ge-
neralni sekretar OK Planica, 
konkretneje pa o številkah ni 
želel govoriti. 

Kranjska Gora polno 
zasedena 

Planica je eden od vrhun-
cev tudi za kranjskogorske 
turistične delavce. Kot smo 
izvedeli, je struktura gostov 
približno enaka kot vsa leta. 
Največ je Norvežanov, Polja-
kov, Nemcev in seveda Slo-
vencev. Glede na to, da so le-
tos poljski skakalci dobri, je 
v primerjavi s prejšnjimi leti 
Poljakov več. Nastanitvene 
kapacitete so praktično pol-
no zasedene, prosto sobo je 
težko najti. Janez Hrovat, 
župan Kranjske Gore, pra-
vi: »Nadejamo se velikega 
porasta nočitev, povezanih 
s tujimi gosti, kajti prav oni 
kranjskogorskemu turizmu 
dajo dodano vrednost. Ljud-
je ostanejo nekaj dni in v 
Kranjski Gori zapolnijo ka-
pacitete ne samo preko dne-
va, ampak čez cel teden.«

Tekme v Planici si lahko v 
živo ogledate danes, jutri in 
v nedeljo. Kot pravijo mno-
gi: »Planico je treba dožive-
ti v živo.«

Za Planico tudi devetsto evrov
Planica je posebno doživetje, ki na Gorenjsko vsako leto privabi veliko navijačev iz Slovenije in tujine. Pridejo pa tudi številni visoki predstavniki iz sveta 
politike in gospodarstva. Za najbolj razkošen paket je treba odšteti devetsto evrov na osebo brez davka na dan, na prizorišče pa priletite s helikopterjem. 

V Planico so odšli tudi iz VDC Kranj. Pospremila jih je 
direktorica OE Kranj Zavarovalnice Triglav Janka Planinc. 

Pogled, kakršnega bodo deležni kupci najdražjega planiškega paketa. / Foto: Gorazd Kavčič

Avtogram Domna Prevca je bil včeraj med osnovnošolkami 
zelo zaželen. / Foto: Gorazd Kavčič

V Planici je s slovensko zastavo navijal tudi predsednik 
države Borut Pahor. / Foto: Gorazd Kavčič

Program: 
petek, posamična tekma: 14.00 
poskusna serija, 15.00 prva serija, 
finalna serija, 17.15 zabavni program na 
odru Val 202 – Gadi, 18.30 zaključek 
programa v Planici, 19.00 Open Air 
Planica, Kranjska Gora;
sobota, ekipna tekma: 9.00 poskusna 
serija, 10.00 prva serija, finalna serija, 
12.30 zabavni program na odru Val 
202 – Tabu, 15.00 zaključek programa 
v Planici, 18.00 Open Air Planica, 
Kranjska Gora, 20.00 podelitev startnih 
številk in koncert; 
nedelja, posamična tekma: 9.00 
poskusna serija, 10.00 prva serija, 
finalna serija, 12.00 podelitev nagrad, 
12.30 zabavni program na odru Val 202 
– Dan D, 15.00 zaključek programa v 
Planici. Bodite pozorni, da se v noči iz 
sobote na nedeljo ura prestavi na poletni 
čas.
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Jasna Paladin

Zapuščino arhitekta Jože-
ta Plečnika na Kamniškem 
že vrsto let preučuje Saša 
Lavrinc, arhitektka in kon-
servatorka s kranjske enote 
zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, sicer pa Kamni-
čanka, ki se je s Plečnikom 
začela ukvarjati že v času štu-
dija arhitekture, pogloblje-
no pa se mu je začela posve-
čati pred leti v okviru Dnevov 
evropske kulturne dediščine 
in vseslovenske akcije, ko so 
v okviru zavoda za varstvo 
kulturne dediščine 'preora-
li' posamezna območja, kjer 
je bil aktiven Plečnik, in mu 
posvetili publikacijo.

Plečnik je v Kamniku 
ustvarjal na stara leta

O Jožetu Plečniku je bilo 
napisanega že veliko, a raz-
iskovalci ob prebiranju pi-
sem in brskanju po arhivih 
še vedno naletijo na posa-
mezne, do tedaj manj znane 
podrobnosti. Rodil se je leta 
1872, najprej enajst let študi-
ral na Dunaju, ko je bil star 
39, pa je odšel na praško šolo 
za oblikovanje, kjer je izpilil 
svoj odnos do detajlov. Leta 
1920 se je vrnil v Ljublja-
no, kjer je poučeval do svo-
je smrti. Živel je v treh drža-
vah, najbolj pa so ga cenili v 
obdobju med obema vojna-
ma. Večino del na Kamni-
škem je naredil po svojem 
73. letu starosti, v najstarej-
šem zasebnem muzeju pri 
nas – Sadnikarjevem muze-
ju v Kamniku – pa v knjigi 
gostov njegov podpis najde-
mo že 18. aprila leta 1929.

Kot je Saša Lavrinc pove-
dala na nedavnem predava-
nju v Kamniku z naslovom 
Plečnik na Kamniškem, bi o 
njegovem delu lahko govori-
li tri dni, zato se je osredoto-
čila zgolj na nekaj stavb.

Zapustil je vrsto 
'drobnarij'

»Na Kamniškem je Pleč-
nik zapustil precej drobna-
rij. Župnijska cerkev svete-
ga Benedikta v Zgornjih St-
ranjah je ena največjih zak-
ladnic za prikaz vsega njego-
vega dela, načina dela in na-
tančnosti, poglobljenosti in 
razmišljanja. Ta objekt zdru-
žuje največ različnih stva-
ri, ki jih je Plečnik počel,« 
začne Saša Lavrinc in naš-
teje še vrsto arhitekturnih 

mojstrovin, ki jih je Pleč-
nik (ali pa njegovi učenci 
pod njegovim močnim vpli-
vom) v teh krajih pustil za se-
boj – Železniška postaja Ka-
mnik Mesto (načrte zanjo je 
sicer podpisal Vinko Glanz), 
župnijska cerkev Marijine-
ga brezmadežnega spočetja 
na Šutni, Glavni trg in stran-
sko pročelje hiše na Maistro-
vi 2, Svečarna Stele, Franči-
škanski samostan s kapelo 
božjega groba, žalski hrib z 
nagrobnikom družine Gab-
rovec-Perko, most čez reko 
Nevljico v Kamniku (danes 
znan kot Plečnikov most), 
župnijska cerkev sv. Ane v 
Tunjicah, župnijska cerkev 
sv. Jurija v Nevljah, podru-
žnična cerkev sv. Doroteje v 
Mekinjah in župnijska cer-
kev sv. Petra v Komendi.

A prav posebno pozornost 
je v svoji predstavitvi Lavri-
nčeva namenila lovski koči 
kralja Aleksandra v Kam-
niški Bistrici, objektu, ki so 
ga po Plečnikovih načrtih 
zgradili leta 1933.

Dvorec v Kamniški 
Bistrici zasluži svojo 
enciklopedijo

Lovišče v dolini Kam-
niške Bistrice je leta 1929 v 
zakup prevzel jugoslovan-
ski dvor in kralj Aleksander 
Karađorđević je pri Plečni-
ku naročil načrte za lovsko 
kočo. Plečnik si jo je zamislil 
kot stavbo, ki se bo kljub svo-
ji velikosti in pomenu zlila z 
okolico – narisal je kamnito 
pritličje z nadstropjem, oblo-
ženim z lesom, in dvokapno 

položno streho. Ves materi-
al, tako les kot kamenje, so 
mojstri dobili v neposredni 
okolici. Poskrbeti je bilo tre-
ba tudi za kraljevo varnost, 
zato so načrtovali dvojno sto-
pnišče. Dela so se zaključi-
la v letu 1934, a kralj koče ni 
veliko uporabljal, saj je jese-
ni istega leta umrl v atentatu. 
Kot je povedala Saša Lavrinc, 
je bila lovska koča po drugi 
svetovni vojni nacionalizira-
na, med domačini pa je da-
nes poznana pod več imeni 
– Lovski dvorec, Kraljev dvo-
rec in predvsem Titov dvo-
rec, saj ga je povojna oblast 
uporabljala za protokolarni 
objekt, tja pa naj bi večkrat 
prišel tudi Josip Broz - Tito.

»Plečnikov dvorec v Kam-
niški Bistrici si zasluži svojo 
enciklopedijo. Največji pro-
blem te zgradbe ta hip je, da 
je v dolgoročnem najemu (za 
99 let, dvajset let je že pre-
teklo) pri nasledniku Stola. 
Morali bi spodbuditi naje-
mnika ali najti druge rešitve. 
Glede na svojo zgodovino je 
to vsekakor velika zgodba za 
to območje. Objekt je pov-
sem ohranjen, tudi notra-
njost z vsem pohištvom, iz-
delanim po Plečnikovih na-
črtih, je večinoma nedota-
knjena, zato gre res za pra-
vi zaklad. Ohranjeni sta spal-
nici kralja in kraljice, kopalni 
kadi v obeh kopalnicah, lon-
čene peči za ogrevanje pro-
storov, sedeži za varnostnike 
na obeh straneh zgornjega 
hodnika in tudi miza z zna-
menitimi Plečnikovimi sto-
li v družabni sobi. Objekt je 
še vedno v lasti države, je ne-
izkoriščen in ponovno potre-
ben prenove,« je poudarila 

Lavrinčeva, a dodala, da so 
strokovnjaki v objekt zadnjič 
lahko vstopili pred desetimi 
leti, kasneje pa se z lastni-
kom (ta naj bi objekt tudi po-
nujal v najem) za to niso več 
uspeli dogovoriti.

Vselej je sodeloval  
z lokalnimi mojstri

Ogromen doprinos k Pleč-
nikovi dediščini nosijo tudi 
pisma, ki so se ohranila na 
tem območju. Plečnik je na-
mreč sodeloval z mojstri iz 
lokalnega okolja, v okolici 
stavb, ki so jih gradili po nje-
govih načrtih. S temi moj-
stri si je dopisoval – poslov-
no in prijateljsko. V teh pis-
mih najdemo marsikatero 
misel, ki lepo sodi k nareje-
nim stvarem.

Gradnjo cerkve v Zgor-
njih Stranjah po svojih načr-
tih je tako denimo zaupal rez-
barskemu mojstru Maksu 
Bergantu iz Kamnika, mizar-
skemu mojstru Francu Kon-
cilji iz Mekinj in kamnose-
ku Francetu Vettorazziju iz 
Spodnjih Stranj. Sodeloval je 
tudi s ključavničarjem Fran-
cem Končanom iz Domžal, 
mizarskim mojstrom Aloj-
zom Kladnikom iz Spodnjih 
Stranj in svečarjem Jankom 
Steletom iz Kamnika. 

Zbirka orodja mizarja 
Koncilje je še danes ohra-
njena v celoti, v središču Ka-
mnika, na Usnjarski ulici, 
še vedno stoji tudi hiša, v ka-
teri je imel svojo rezbarsko 
delavnico Maks Bergant, in 
mnogi Kamničani si želijo, 
da bi to postal prostor za oh-
ranjene Plečnikove stvari na 
tem območju.

Plečnikova bogata zapuščina  
tudi na Kamniškem
Letos praznujemo 60. obletnico smrti in 145. obletnico rojstva arhitekturnega mojstra Plečnika, ki je svoj pečat pustil tudi na Kamniškem. Tu je večinoma 
ustvarjal po svojem 73. letu starosti, zapustil pa je nekaj pravih arhitekturnih zakladov.

Plečnikovi zapuščini na Kamniškem se je v okviru svojega dela precej posvetila Saša 
Lavrinc s kranjske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine. / Foto: Gorazd Kavčič

Plečnikov dvorec v Kamniški Bistrici je znan tudi kot Kraljev oz. Titov dvorec in velja – 
čeprav je danes neizkoriščen – za pravi zaklad. / Foto: Jasna Paladin

Župnijska cerkev svetega Benedikta v Zgornjih Stranjah na tem območju združuje največ 
različnih stvari, ki jih je Plečnik počel. / Foto: Jasna Paladin
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Viktor Ruard – zadnji podjetnik 
slovite družine z Jesenic

Na Stari Savi na Jeseni-
cah se je začelo železarstvo 
v dolini. V njem je odigrala 
pomembno vlogo rodbina 
Ruard, katere zadnji podje-
tnik je bil Viktor Ruard, ki 
se je rodil 26. marca 1814 
na Jesenicah na Stari Savi, 
kjer je 19. januarja 1886 
tudi umrl. Močno je vpli-
val tako na življenje na Je-
senicah kot tudi na rudar-
stvo Zasavja. 

Leta 1836 se je poročil z 
Ano Atzl, hčerko graščin-
skega oskrbnika v Tržiču. 
Z njo je imel 11 otrok. Žive-
li so v Ruardovi graščini, ki 
je ena najstarejših na Jese-
nicah. Viktor Ruard je leta 
1871 stavbo prodal Kranj-
ski industrijski družbi. Ta 
je v njej sprva naselila svo-
je inženirje, po letu 1945 pa 

so v graščini dobili stanova-
nja tudi delavci Železarne 
Jesenice.

Viktor Ruard je leta 1839 
kupil steklarno v Zagorju 
in tudi večji del rudniške 
in zemljiške posesti. Bil je 
lastnik rudnih stop in to-
pilnice železa na Pasjeku, 
železovega rudnika v Pre-
ski pri Polšniku, svinčene-
ga rudnika v Zavrstniku pri 
Šmartnem, jamskih mér v 
Potoški vasi, v Jazmah in 
Izlakah, v okolici Brestani-
ce, Reštanja, Srobotni doli-
ni, Zakovcu pri Reštanju in 
Zgornji Sevnici. Vso to za-
gorsko-litijsko posest je leta 
1840 prodal tastu Atzlu, ki 
je čez dve leti s soudelež-
bo tirolskega kapitala usta-
novil akcijsko družbo, ki je 
zgradila cinkarno v Lokah 

in svinčarno v Toplicah. 
Ruard je izvažal surovo že-
lezo v Trst in Italijo, bresci-
ansko jeklo v Italijo, Franci-
jo in Španijo, acalonsko pa 
v Turčijo. 

Od briksenske škofije je 
kupil tudi blejsko velepose-
stvo, tako da so bili njegovi 
blejski grad, jezero, gozdo-
vi na Mežaklji, Poljani, Pok-
ljuki, Jelovici, v notranjem 
Bohinju. Njegove so bile ri-
barske pravice na Blejskem 
jezeru, v Radovni in Savi Bo-
hinjki. Na Blejskem gradu 
je njegova družina živela do 
leta 1882, vendar ga je mo-
ral zaradi zadolženosti pro-
dati. Vzdrževanje številne 
družine, vajene lahkožive-
ga življenja, ter konkuren-
ca in dolgovi so ga prisilili, 
da je leta 1871 prodal svoja 

podjetja Kranjski industrij-
ski družbi in leta 1882 svojo 
blejsko posest dunajskemu 
trgovcu Muhru. 

Viktor Ruard je bil sicer 
filantrop. Skrbel je za reve-
že, vzdrževal bolnišnico za 
vojake, ustanovil šolo. Bil 
je Prešernov klient. Njego-
va najstarejša hči Ana se 
je poročila s podmaršalom 

Julijem baronom Schmi-
gotzem. Njun sin Richard 
je živel kot upokojeni dvor-
ni svetnik v Gradcu. Med-
tem ko je rod Ruardov na 
Slovenskem izumrl, se na-
daljuje z Viktorjevim vnu-
kom inž. Arnoldom na Du-
naju, sinom Ludvika, nekda-
njega šefa železniških kuril-
nic v Gradcu.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kropi se je 21. 3. 1875 rodil profesor, zgodovinar 

in geograf Matija Pirc. Ob koncu vojne leta 1918 
je preprečil odtujitev muzejskih eksponatov iz 
mariborskega muzeja. Izdal je Kratko zgodovino 
Slovencev, Hrvatov in Srbov.

   V Dražgošah se je 21. 3. 1913 rodil učitelju Ivanu in 
Ivanki, rojeni Jelenc, slikar Gabrijel Stupica. Sodi 
med pionirje sodobne jugoslovanske in evropske 
umetnosti. 

   V Železnikih se je 24. 3. 1748 rodil pravnik Anton 
Pfleger, plemeniti Wertenau. Bil je odločujoč pri 
končni redakciji avstrijske občinske državne  
zakonodaje.

   V Radovljici se je 25. 3. 1863 rodila skladateljica 
Eleonora Hudovernik. Dvajset let je bila ravnatelji-
ca meščanske šole v Ljubljani. Bila je organistka in 
spretna improvizatorka.

Peter Colnar

»Ko sem o glavobolu ome-
nila mami, je zinila, da 
imam težave zato, ker sem 
do vrha polna greha. In me 
hudobec z eno roko že vleče 
v kotel, ki ga ima pripravlje-
nega v peklu zame. Nekoč, 
ko je bilo zelo hudo, sem v 
kleti, kjer smo imeli krom-
pir, odkrila steklenico slivov-
ke. Bila je že vsa prašna in 
okoli nje se je ovijala pajčevi-
na. Zdelo se mi je, da je oče 
nanjo pozabil. Nagnila sem 
jo v upanju, da bo pomagalo 
pri mojem glavobolu.«

Že po prvem požirku se je 
počutila bolje. Zdelo se ji je, 
da so problemi izginili, da ji 
je vseeno, da se ji 'fučka' cel 
svet. Bolj ko so jo doma tla-
čili, pretepali in poniževali, 

bolj se je vdajala pijači. Ugo-
tovila je celo, da ji slivovka 
pomaga tudi v šoli. Prešlo ji 
je v navado, da je nagnila ste-
klenico tudi pred kakšno šol-
sko kontrolno nalogo. 

»Postala sem bolj vesela 
in razposajena. To so opazi-
li tudi fantje iz višjih razre-
dov. Začela sem jih mikati, 
saj sem jih v alkoholni oma-
mi, ki se je nisem niti zave-
dala, tudi sama spodbujala. 

Spominjam se, da me je 
neki fant zvabil v drvarnico, 
ki je stala za šolo. Vanjo smo 
otroci že v jesenskem času 
nanosili drv, ki smo jih po-
tem metali v pogoltne lonče-
ne peči, ki so stale v vsakem 
razredu. Fantovega imena 
se ne spomnim več. Smeja-
la sem se mu, četudi me je 
miril, naj bom tiho, da naju 
kdo ne sliši. Ulegla sva se na 
staro razdrapano blazino iz 
telovadnice, on se je spravil 
name in mi nekaj zaril med 
noge. Niti ni bolelo. Le kri, ki 
se je pocedila, je pričala, da 
se je nekaj zgodilo. Ko jo je 
videl tudi na svojem lulčku, 
se je zelo ustrašil. Prav sme-
šen obraz je naredil! Še po-
tem, ko sem odtavala v ra-
zred, sem se smejala, in uči-
telj, ki me je prestregel na 
pragu, je v spoznanju, da 
mora biti nekaj narobe z me-
noj, onemel. Odnesel me je 
v zbornico. Bilo mi je slabo, a 
bruhati nisem mogla. Le ne-
kakšna smrdeča pena mi je 

lezla iz odprtih ust. Ena od 
učiteljic me je poduhala in 
vzkliknila, naj me pustijo pri 
miru, da sem tako in tako pi-
jana. Saj ni čudno, glede na 
to, čigava je, je še dodala. Po-
tem so mi pomagali na noge, 
ravnatelj je ukazal, naj pride 
v šolo mama – in to je bilo to. 
Samo da sem ga slišala, sem 
se streznila. Mama me bo 
ubila, sem pomislila. Kaj naj 
storim? Kam naj grem? Ni-
sem šla domov, raje sem za-
vila na avtobusno postajo v 
želji, da se nekam odpeljem. 
Ni bilo pomembno kam, le 
'nekam'. Drobiža sem imela 
ravno toliko, da sem se lah-
ko odpeljala v sosednjo vas. 
Avtobus je ustavil pred gasil-
nim domom, kjer je bila ve-
lika množica ljudi. Gasilski 
poveljnik je nekaj prazno-
val, ne vem več, ali god ali 
rojstni dan, pa so mu prišli 
ofirat od blizu in daleč. Bilo 
je zelo bučno, kar naenkrat 
se zraven mene znajde sta-
rejši moški in mi ponudi ste-
klenico. O, s kakšnim užit-
kom sem jo nagnila! Čez 
čas, ko so bili že vsi bolj ali 
manj pijani, se spet znajde 
ob meni, prime me za roko 
in me odvleče nekam v klet. 
Začel me je lizati in otipava-
ti in ko je ugledal moje krva-
ve hlačke, je bil prepričan, da 
imam verjetno menstruaci-
jo ... tako sem doživela po-
silstvo že v drugo, in to na 
isti dan. Le da je bilo v drugo 

grozno boleče, saj je bil mo-
žakar, ki mi je to storil, ve-
lik in močan. Ko je končal, 
me je kar pustil tam. Omo-
tična, pijana in izrabljena 
sem kar obležala. Ko me je 
začelo zebsti, sem se oblekla 
v eno od gasilskih oblačil, ki 
so visele na kavljih. Ven ni-
sem mogla, ker so bila vra-
ta že zaklenjena. Še dob-
ro, da sem našla vedro, kajti 
močno me je tiščalo na stra-
nišče. Naslednji dan mi je 
odprl eden od mlajših gasil-
cev, ki je prišel pospravljat. 
Močno se me je ustrašil. Ko 
pa je slišal, kdo me je odvle-
kel v klet, mi je zabičal, naj 
molčim, ker se mi ne bo dob-
ro pisalo, če bom kaj izčveka-
la. Menda je imel tisti človek 
doma orožje še iz časa druge 
svetovne vojne. Nisem ime-
la kam iti, peš sem se odpra-
vila proti domu. Mama je 
bila na srečo na njivi, zato 
sem se lahko v miru očedi-
la. Za vsak slučaj, da bi laže 
prenašala njene pridige, 
sem smuknila še na požirek 
v klet. Posledice tega groz-
nega dne so se pokazale šele 
kasneje. Čez dva ali tri mese-
ce. Da je z menoj nekaj hudo 
narobe, je ugotovil zdravnik. 
Med tekom čez ovire pri te-
lovadbi sem nesrečno pad-
la, ker sem bila kar naenkrat 
čisto brez sape. Ustnice so 
mi pomodrele in v paniki je 
učitelj poklical zdravnika. 
Bil je prepričan, da je kaj na-
robe z mojim srcem. Ležala 
sem na klopi v telovadnici, 
sošolci so oprezali izza voga-
la, zdravnik pa me je pregle-
doval in spraševal to in ono. 
Za vsak slučaj jo peljem še h 
kolegici, je ob koncu dejal in 
nekaj zašepetal učitelju na 

uho. Ta je postal čisto zelen 
v obraz. No, in ta kolegica, ki 
je bila ginekologinja, je ugo-
tovila, da sem noseča. Pri tri-
najstih letih! Ko me je začela 
spraševati o podrobnostih, 
sem ji zelo naivno odgovo-
rila, da me je verjetno prek-
lel župnik, medtem ko me je 
posadil na kolena. Ker mi je 
to tudi res zagrozil. Pa ni bila 
zadovoljna. Končno sem se 
spomnila še na tisti torek, a 
se mi v zvezi z mojo bolezni-
jo sploh ni zdel pomemben. 
Bila sem namreč prepričana, 
da sta mi en in drugi moški 
nekaj zarinila v telo zato, da 
bi me bolelo. Zdravnico sta 
njuni imeni zelo zanimali. 
Prostodušno sem ji poveda-
la, kdo sta bila. Ne vem več, 
kaj so se odrasli nato pogo-
varjali o meni. Vem le, da je 
pome prišla mama. Ni bila 
žalostna, le besna. Če ne 
bom jaz tebe fentala, boš pa 
ti mene, mi je zabrusila, ko 
me je zagledala v čakalnici. 
Čez nekaj dni me je mora-
la odpeljati v bližnjo bolni-
šnico. Nihče mi ni povedal, 
zakaj točno. Oblekla sem si 
srajco, preden so me odpe-
ljali v drugo sobo. Spomi-
njam se, da so mi dali na ob-
raz neko krpo, ki je smrdela 
kot pokvarjen vinski kis. Ko 
sem se spet prebudila, sem 
ležala v sobi. V glavi se mi 
je vrtelo, ko sem poskuša-
la vstati. Ni šlo. Ostala sem 
pet dni in vsi so bili prijazni 
z menoj. Trikrat na dan sem 
dobila jesti, vmes pa še kak-
šen 'balkan piškot' ali jabol-
ko. Ne spominjam se, da bi 
me kaj zanimalo, zakaj sem 
tam. Edino, kar sem močno 
pogrešala, je bila slivovka. 
Ta mi je pa manjkala …«

Šele dosti kasneje je izve-
dela, da so ji naredili splav. 
Za to, kar se ji je zgodilo, 
nihče ni odgovarjal. Le od-
nos domačih do nje se je 
spremenil. Od takrat nap-
rej je imela svoj krožnik in 
žlico, ker se je vsem gnusi-
lo jesti za njo. Tudi v šoli ni 
nihče hotel sedeti pri njej. 
Le učiteljici se je jeseni, ko 
je prišla v osmi razred, smi-
lila. Večkrat jo je poklicala k 
sebi. Ona je bila tista, ki ji je 
na primeren način povedala 
resnico o tem, kar se ji je zgo-
dilo. Razložila ji je tudi, kaj 
ji lahko stori moški, če mu 
dovoli, da se približa njenim 
intimnim delom. Pa se je pi-
salo že leto 1972, ej, ljudje!

Cirila pa se je v svetu, v 
katerem ni bila več zažele-
na, začela vedno bolj izgub-
ljati. Vsak dinar, ki ga je kje 
staknila, tudi ukradla, je pre-
topila v steklenico alkohola. 
Nanj se je že tako navadila, 
da si življenja brez slivovke 
ni več mogla predstavljati.

V eni od takšnih omam je 
napisala tudi pesem, ki jo 
je potem prebrala na valeti. 
Mame in učiteljice so jokale, 
Cirila pa se je čudila, zakaj 
vendar, saj ni napisala nič 
takšnega – le golo resnico.

»Doma je bilo še zmeraj 
tako, da so bila nesoglasja 
med očetom in mamo nam, 
otrokom, četudi smo bili že 
na pol odrasli, prikrita. Da-
nes vem, da sta se starša prav 
zaradi mene pogosto prepi-
rala. Oče je mami neneh-
no očital, da je ona kriva za 
moje gorje. Ona pa mu ni os-
tala dolžna, saj je trdila, da 
bi bilo vse drugače, če bi me 
bolj pogosto natepel.«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Greh, 2. del

Na isti dan
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Alenka Bole Vrabec

Rekla sem, da bom šla 
še enkrat gledat Coprnico 
Zofko v Gledališče Tone-
ta Čufarja, ker so me mladi 
očarali in ker je v njej pre-
cej bodic, ki kot osice letijo 
na odraslo dobo predvsem 
ženskih predstavnic človeš-
kega rodu, ki se jim pozna-
valsko nasmeješ. Tale nič 
pocukrana Zofka je vražje 
simpatična in je res za vse 
generacije. Tristo let zaprta 
v knjigi je vsa divja, ko nek-
do s knjige obriše prah in 
oživi spet divja jaga. A za-
deva ni nedolžna. Zofka se 
je v knjigi zelo zredila, da 
je Metla noče več nositi. In 
za nameček Pajkova vešča, 
črna vdova prepričljive Ur-
šule Torkar, zelo samoza-
vestno, podlo in zahrbtno 
zaprede Škrata Šotka. Reši 
ga lahko le tisti, ki ima 

čarovno moč, a bo, če bo re-
šil prijatelja, ostal za veko-
maj brez nje. Zofka sprva 
noče nič slišati, a se končno 
za prijateljstvo žrtvuje. Ko 
je Šotek rešen, Zofka nič 
več ne more mešati vreme-
na, ampak le štrene svoje 
volne, in ni več čarno bit-
je, ampak – teta Zofka, vsi 
drugi pa se vrnejo v knji-
go. In kako naj imajo zdaj 
še posladek na skupnem 
pikniku, se sprašujem. 
Spomnim se vraže, da se v 
kresni noči vračajo na svet 
čarna bitja. Torej ima teta 
Zofka čas, da v prvih dneh 
pomladi skuha sirup iz vi-
jolic, počaka, da se travni-
ki spremenijo v raztopljene 
sončne žarke, ki jih bo na-
birala in iz njih kuhala mar-
melado, da bo za kresno žu-
rko vse nared! Abrakadabra 
bosta rekli mentorici Katja 
in Nika, vpregli fantazijo in 
potrpljenje in ciper coper, 
hudi poper, nam bodo Ana, 
Anja, Maks, Boris, Bor, Ka-
tarina in Uršula v naslednji 
sezoni postregli z novo gle-
dališko čarovnijo. Ja, ja, te-
ater, če te piči, je hujši od 
črne vdove!

Marmelada Zofka

Za 4 kozarčke potrebuje-
mo: 400 g regratovih cvetov, 2 
neškropljeni pomaranči, 2 ne-
škropljeni limoni, 1,5 l vode, 1 
kg želirnega sladkorja 2:1.

Cvetove nabiramo oko-
li poldneva, da so na širo-
ko odprti. Splaknemo jih z 
vodo, otresemo in položi-
mo na čist papir, da se osu-
šijo na soncu. Zelene koške 

cvetov odstranimo, ker gre-
nijo. Citruse operemo pod 
vročo vodo in jih zrežemo na 
koščke. V lonec damo vodo, 
narezane citruse in cvetove. 
Počakamo, da zavre, nato 
pa zmanjšamo ogenj in na 
majhnem ognju kuhamo 1 
uro. Precedimo, dobre oža-
memo citruse in cvetove. 
Nato lonec pomijemo, pre-
lijemo vanj odcejeni sok in 
dodamo sladkor, zavremo in 
kuhamo 10 minut. Marme-
lado prelijemo v vroče, ste-
rilizirane kozarce, zapremo 
in postavimo za 10 minut na 
glavo. Pokrijemo z odejico 
in počasi ohladimo.  

Palačinke z vijolicami 

Za 8 majhnih palačink 
potrebujemo: 1 jajce, 150 g 
moke, ščep soli, 1 žličko slad-
korja, 250 ml mleka, 1 brizg 
sode ali radenske;

za kremo: 200 g ricotte, 50 
sladkorja v prahu, 1 pest vijo-
lic;

za sirup: 2 žlici medu, velik 
šopek vijolic.

Najprej pripravimo vijo-
lični sirup. V lonček damo 1 
dl vode, 2 žlici medu in ve-
lik šopek vijolic. Kuhamo na 
majhnem ognju, da cvetki 
spustijo barvo, in ohladimo. 
Pripravimo testo za palačin-
ke, ki naj počiva vsaj 30 mi-
nut. Nato vanj vmešamo ne-
kaj cvetov. Palačinke speče-
mo v majhni ponvici in jih 
namažemo s kremo. Pre-
vidno zavijemo in preden 
postrežemo, palačinke po-
kapamo z vijoličnim siru-
pom. 

Pa dober tek!

Marmelada za Zofko

mizica, 
pogrni se

Miha Naglič

»Na avtobusu smo biti ra-
zen ene same ženske izključ-
no moški. Dva moška sta na 
avtobus privedla v burko za-
vito žensko, skoraj gotovo 
mlado dekle, ki se s sedeža ni 
premaknilo celih štirinajst 
ur, dokler je na končni po-
staji niso prevzeli neki drugi 
možje. Kako je zdržala ves ta 
čas brez hrane in pijače in se-
veda stranišča, si težko pred-
stavljam. Avtobus je vsakih 
nekaj ur postal ob kakem ka-
ravanskem seraju, možje so 
se v puščavi razvrstiti v strel-
ce in v svojih dolgih srajcah 
kot ženske počepnili in op-
raviti malo potrebo. Nekako 
na sredi poti, v Kandaharju, 
je bil nekoliko daljši posta-
nek. Še eno mesto kot iz Ti-
soč in ene noči. Na bazarju 

se je vrtelo sorazmerno ve-
liko kolo, povezano z vrvmi, 
kot nekak miniaturni dunaj-
ski Prater. V košarah, ki so se 
dvigale in spuščale, so čepe-
li otroci in vriskali od vese-
lja. Kupila sva nekaj grozdja 
s čudovitimi, kot palec dolgi-
mi, neverjetno sladkimi in 
aromatičnimi jagodami. Po 
odličnem heratskem kruhu 
je bilo tudi to grozdje takšno, 
kot ga nisem jedel nikoli prej 
ne potem. V trdi noči smo se 
vsi polomljeni končno le pri-
majali do Kabula. Popotni-
ki so stanovali v razvpiti hi-
pijevski 'Chicken Street', po 
naše Kurji ulici, kjer sva naš-
la prenočišče v še kar dobrem 
hotelu 'Des Cavaliers', pri vi-
tezih, česar pa jim ni uspe-
lo zapisati v pravilni franco-
ščini. Po prespani noči sva se 
končno očedila in se odločila 

oprati tudi nekaj oblačil … 
Ko se danes oziram na čase 
pred skoraj štirimi desetle-
tji, težko dojemam, da se je 
medtem velik del sveta obr-
nil na slabše. Največja krivi-
ca je bila storjena prav Afga-
nistancem. Za dobrih tride-
set Slovenij veliko, pretežno 
gorsko državo, kjer so se po 
osamljenih dolinah za preži-
vetje borili prijazni in pošte-
ni ljudje, so vsemogoči 'osvo-
boditelji' gospodarsko uniči-
li in jih za dolgo nepomirlji-
vo sprli med seboj. Prijazni 
muslimani so se bili prisilje-
ni preleviti v militantne isla-
miste. Vesel sem, da sem 
lahko doživel Afganistan še 

pred desetletja trajajočo in 
uničujočo vojno.« (Str. 181–
183)

To je odlomek iz ene od 28 
slovenskih zgodb v afganis-
tanskem zborniku Sloven-
skega etnografskega muze-
ja. Napisal jo je Janez Fajfar, 
zdaj blejski župan, v Afga-
nistanu je bil leta 1978. Ve-
liko Slovencev je v tistih ča-
sih potovalo v to veličastno, 
zdaj nesrečno deželo, med 
njimi sta tudi Tomo Križnar 
in Zmago Šmitek, velika po-
potnika gorenjskega rodu. 
Danes je tam le peščica slo-
venskih vojakov in morda še 
kak avanturist. Si še kdo upa 
v Afganistan?

Nove knjige (374)

Afganistan – slovenski pogledi

Afganistan – slovenski pogledi, uredil Ralf Čeplak 
Mencin, SEM, Ljubljana, 2016, 312 strani, 25 evrov, 
www.etno-muzej.si

Vaš razgled

Pravično sojenje je pomembna domena vsakega športa. Naši sodniki so vsekakor 
podkovani v poznavanju pravil in kriterijev, včasih pa se primeri, kot je vidno na fotografiji, 
težava povsem tehnične narave. Izjemno iznajdljivi pa z majhno improvizacijo hitro 
razrešijo tudi takšne situacije, tako da je tekma potekala pošteno do vseh tekmovalcev – 
no, ob koncu je bila ena izmed ekip vendarle bolj zadovoljna. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Pod planiško velikanko se je že včeraj zbralo veliko število navijačev, ki so s seboj 
prinesli različne navijaške pripomočke. Kuliso so krasile številne zastave, tudi držav, ki v 
smučarskih skokih vsaj na najvišji ravni nimajo svojih predstavnikov. Avstralci in Brazilci 
o dolžinah, ki jih dosegajo skakalci v Planici, le sanjajo. Privržence pa vseeno imajo tudi v 
Sloveniji. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič



Ob koncu tedna v kranjskem Cineplexxu načrtujejo dru-
žinski dan, ki ga boste lahko predvsem najmlajši, seve-
da pa tudi malo starejši – skratka vsi oboževalci malih 
simpatičnih modrih bitij – preživeli v družbi Smrkcev in 
njihove nove animacije Skrita vas. Sobota in nedelja, 25. 
in 26. marec, sta torej namenjena obisku kina: v soboto je 
film na sporedu ob 15. uri in 16.15, v nedeljo pa ob 15. uri 
in 16.30. Novo dogodivščino Smrkcev na filmskem platnu 
bo pospremil še otroški kotiček in obisk enega Smrkca. 
Kranjski Cineplexx bo Glavca obiskal v nedeljo. Cineplexx 
bo prikupno maskoto (na fotografiji) gostil med 14.30 
in 16.30. Film je sinhroniziran, v njem pa se Smrketa s 
pomočjo skrivnostnega zemljevida in v družbi prijateljev 
Glavce, Klade in Bistrega odpravi na vznemirljivo pusto-
lovščino skozi prepovedani gozd, ki je poln čarobnih bitij, 
da bi našla skrivnostno vas pred zlobnim Gargamelom. 
Na neverjetnem potovanju, polnem vznemirljivih odkritij 
in nevarnosti, pa simpatična in navihana mala bitja raz-
krijejo najbolj smrkastično skrivnost vseh časov ... Film 
Smrkci: Skrita vas na redni spored prihaja 30. marca.

Smrkci iščejo skrito vas na družinskem dnevu 
v nedeljo, ko bo Kranj obiskal tudi Glavca

Smrkci navdušujejo staro in mlado. / Foto: arhiv Cineplexxa

Alenka Brun

O menjeni kon
cert je organi
zirala Agenci
ja Media butik 
v sodelovan

ju z Občino Tržič. Posvečen 
je bil ženam in materam, saj 
je datumsko umeščen med 
dan žena in materinski dan.

Tudi letos je na odru nasto
pil ansambel Zarja, katerega 
člani so pravzaprav sosedje, 
doma iz Loma pod Storžičem. 
Tokrat so se predstavili v pre
novljeni stari zasedbi: po 23 let
nih so namreč spet v sestavi, v 
kakršni so bili na začetku – po 
13 letih je na odru poleg Draga 

in Sonje Primožič ter Igor
ja Sokliča ponovno stal Mir
ko Rozman. Tudi tokrat brez 
uspešnice Tržič ni šlo. 

Za Zarjo so na oder priš
li Slovenski zvoki, ki so doka
zali, da niso samo dobri glas
beniki, temveč tudi izvrstni 
zabavljači. Namreč, omisli
li so si pesem, kjer se njihov 
Bojan prelevi v Helmuta Heb
la, ki zna igrati na vse vrste 
instrumentov. Na prireditev 

je prispel naravnost z Duna
ja v zavidljivi telesni kondici
ji in specialni opravi ... Sme
ha v dvorani ni manjkalo. Še 
Modrijanom, ki so poskrbeli 
za vrhunec koncerta ter dober 
enourni zaključek, so se v zao
drju usta krivila navzgor.

An flet’n večer pa je gostil še 
ansambel Tonija Verderberja 
in Dejana Vunjaka, nastopi
la je tudi Mara s svojimi ljud
skimi pevkami. Mara Vilar ali 

Moravška Mara je nedavno 
praznovala že 85. rojstni dan, 
tokrat pa so ji skupaj s Sašo 
Pivk Avsec zaupali tudi vlo
go povezovalke. Marina mal
ha šal je bila brez dna. 

Za voščilo mamam in že
nam pa je poskrbel domači 
župan Borut Sajovic, in to kar 
z recitacijo tistega dela Pre
šernove Zdravljice, ki opeva 
Slovenke kot prelepe, žlaht
ne rožice.

AN FLET'N VEČER
Dvorana tržiških olimpijcev je bila polna. Tržič je ponovno – že sedmič – gostil koncert An flet'n večer.

Modrijani in Dejan Vunjak Ansambel Zarja 

Moravška Mara

Helmut obvlada vse vrste instrumentov. S stasom in nastopom je navdušil in nasmejal.

Z nami bodo tudi najboljši 
športniki in športni delavci.

Bogat spremljevalni program. 

zabavala vas bo glasbena skupina
MODRIJANI

29. marca 2017,
od 18. ure
na Glavnem trgu
v Kranju

SPREJEM 
ŠPORTNIKOV
KRANJA

www.visitkranj.com
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HUMOR, HOROSKOP
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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_24
NALOGA

7 8 1 3 9
9 7 4

3 5 7
2 5 9 4

6 9
8 4 3 6
5 2 9

8 4 1
6 7 1 8

sudoku_LAZJI_17_24

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_24
NALOGA

3 4 7 5
5 3 2 9

9 6 5 3
1 3

4 2
7 6 2 3

4 9 3 8
5 8 6

sudoku_TEZJI_17_24

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_24
NALOGA

78139
974

357
2594

69
8436
529

841
6718

sudoku_LAZJI_17_24

REŠITEV

764258139
935176824
218934576
127569348
346782915
589413762
452391687
893647251
671825493

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_24
NALOGA

3475
5329

9653
13

42
7623

4938
586

sudoku_TEZJI_17_24

REŠITEV

384917256
175326489
962458317
629145738
731689542
548732961
897564123
416293875
253871694

 Vlom v avto         
Blondinka panično kliče 113 in pove, da je nekdo vlomil v 
njen avto. Pa ne samo to! Že skoraj histerično vpije, da 
ni samo vlomljeno, pač pa so ji ukradli volan, stopalki za 
zavoro in plin ... 
Dežurni policist jo skuša pomiriti: »Gospa, zberite se, vse 
se bo uredilo. Policija  že prihaja.«  
Nekaj minut kasneje dežurnega kliče kolega na prizori-
šču: »Ej, pozabi na vse skupaj! Gospa je sedla na zadnji 
sedež!«
 
Napačno je odgovarjal 
Joža z Bistr'ce je delal vozniški izpit.
»Niste naredili. Imate 28 napak,« mu po pregledu testa 
pojasni član komisije.
»Kako pa to? Saj sem na vse odgovoril,« protestira Joža.
»Seveda ste na vse odgovorili, ampak napačno. Pri vseh 
odgovorih ste obkrožili odgovor B.«
»Razumljivo. Saj izpit delam za B-kategorijo.«

Razdelitev premoženja 
Pogovarjata se dva bajno bogata prijatelja: »Sta imela z 
ženo ob ločitvi kaj problemov pri delitvi premoženja?«
»Sploh ne! Ona je vzela vrtnarja, jaz pa sobarico!« 

Ob napačnem času 

Zbudi žena moža ob treh zjutraj: »Dragi, jaz bi se ljubila.«
Mož ves dremoten: »Ja, kje boš pa našla koga ob tem 
času?«

Brezalkoholno pivo 
Brezalkoholno pivo je kot seks s sestrično. Občutek je isti, 
ampak veš, da nekaj ni v redu.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Veselili se boste nepričakovanega denarja, ki vam bo pri-
šel zelo prav. Prijateljem boste pomagali reševati težave. 
Na delovnem področju vam bodo končno prišle prav vaše 
dolgoletne izkušnje. Kljub skromnosti boste ponosni nase.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Tista odločitev, ki vam jo bo narekovalo srce, bo prava. A 
vseeno boste kar za nekaj časa obstali na mestu, ne vedoč, 
katera stran je pravilna. Poslovna odločitev se vam bo dob-
ro obrestovala in finance vas bodo spravile v dobro voljo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V prihodnje boste imeli veliko energije, kar boste s pri-
dom uporabili. Če se boste odločali o kakšnem poslov-
nem sodelovanju, je uspeh neizbežen. Sami s sabo boste 
zelo zadovoljni. Glejte, da ne boste pretiravali s športom.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Veliko truda boste vložili v neki projekt in na koncu bos-
te uspešni in zadovoljni. Brez premora se boste takoj 
angažirali na drugem področju. Pričakujte pa, da vam bo 
zaradi tega zmanjkalo časa za druge stvari. Petek bo vaš 
dober dan.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Odnos v ljubezni se vam bo zapletel, zato ne boste čisto ver-
jeli v svoje odločitve. Prišel je čas, ko se boste morali ljubljeni 
osebi bolj posvetiti, če boste hoteli obdržati tisto, kar imate. 
Malce vam bo nagajalo zdravje, a bo samo prehodno. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to 
prinese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je prišel čas za tve-
ganje, saj drugače nikoli ne boste izvedeli, kaj vse bi še lah-
ko bilo. Vztrajnost in trma vam bosta sedaj prišli zelo prav.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Odločili se boste za večje spremembe v svojem življenju 
in naredili velik korak za uresničitev svojih želja in priča-
kovanj. Radi ste čakali, da so se drugi odločali namesto 
vas, a ste bili zato tudi za marsikaj prikrajšani. Presene-
čeni boste.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Malce bolj morate biti vztrajni in strpni. Na cilj ne pride-
mo vedno po ravni poti. Pomembno je, da je želja dovolj 
goreča in da imamo cilj. Pri financah se boste malo pre-
več zapletli, česar pa ne morete preprečiti. Obisk vas bo 
presenetil.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Preutrujeni od dela doma in v službi boste pripravljeni 
premišljevati le o prostih trenutkih, ki pa na žalost ne 
bodo prišli tako kmalu. Če boste hoteli izpeljati vse tako, 
kot ste si zamislili, bo treba malo več vložiti.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V osebnem življenju se boste počutili zmedeno. Hujših 
posledic ne bo, razen tega, da se boste malce oddaljili od 
svojih zastavljenih ciljev. Na delovnem mestu ne boste 
zmogli vsega dela in nikar se ne branite ponujene pomoči.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na čustvenem področju se boste prav kmalu znašli med 
dvema ognjema. Takemu preobratu boste kar težko sledi-
li. Enkrat nič, drugič preveč. Rešita vas vaša razsodnost in 
modrost. V družbi sorodnikov se boste prijetno počutili.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Pri financah boste občutili tako varnost, kot že dolgo ne. 
Zopet boste na višku razmišljanja in domišljija vas pope-
lje do popolne rešitve. V krogu prijateljev se raje ugriznite 
v jezik, saj ni potrebe, da slišijo vaše misli. Vsak zakaj ima 
svoj zato.
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1. nagrada: nahrbtnik Elan

2. nagrada: majica Elan

3. nagrada: kapa Elan

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,  

12. 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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Inovator od nekdaj
V tovarni v Begunjah na Gorenjskem že več kot sedemdeset 
let ne nastajajo samo inovativne Elanove smuči. 
Poleg smučanja je Elan dejaven tudi v številnih drugih 
svetovih. Izdelujejo sodobne jadrnice, telovadno opremo 
in kompleksne kompozite za industrijo vetrne energije.  
S strastjo, z ljubeznijo, z glavo in rokami. 
Izdelki so za njih življenjsko bistvo in vir zadovoljstva. 
Prav zato so vrhunski in globalni inovator.
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Nekdanja članica skupine Spice Girls Mel 
B (41) se po desetih letih ločuje od moža 
Stephena Belafonteja. »Premagala sva 
vse, zaradi česar se drugi razhajajo, in to 
je najino vez še bolj okrepilo. Ljubil si me, 
še preden sem znala ljubiti sebe. Ti si moj 

svet,« je Mel B zapisala ob deseti obletnici poroke pred 
komaj mesecem dni. Par se je skrivaj poročil leta 2007 v 
Las Vegasu. Skupaj imata petletno hčerko Madison.

Spajsica Mel B se ločuje

Manny iz serije Sodobna družina, osem-
najstletni Rico Rodriguez, žaluje za 
svojim očetom Royem, ki je umrl star 
dvainpetdeset let. Igralec je s svojimi 
oboževalci delil žalostno vest in eno nju-
nih skupnih fotografij objavil na Instagra-

mu. »To je bil najtežji teden v mojem življenju. Oče je bil 
najbolj srčen, ljubeč, delaven, odločen, zabaven moški. 
Bil je junak, ki je znal iz človeka izvleči le najboljše,« je 
zapisal mladi igralec in dodal, da ga bo močno pogrešal.

Rico žaluje za očetom

Igralka, pevka in pisateljica Katey Sagal 
(63) v svoji avtobiografiji opisuje boj z 
odvisnostjo. »Z mamo sva pri mojih 
dvanajstih živeli v isti soseski kot slavna 
igralka Judy Garland. Tako kot tudi moja 
mama, je imela tudi ona na nočni oma-

rici ogromno tablet, zato sem mislila, da jih imajo vse,« 
je v knjigi zapisala Sagalova, ki pravi, da je zaradi slabega 
zgleda v otroštvu imela kar petnajst let težave z odvisnos-
tjo od dietnih zdravil, alkohola in kokaina.

Petnajst let življenja z drogami

Steven Yeun (33), simpatični igralec iz 
serije Živi mrtveci, je postal očka. Z ženo 
Joano Pak sta se ob dnevu svetega Patri-
ka razveselila sina. Zadnji meseci so bili 
za par kar vznemirljivi. Decembra lani 
sta se po sedmih letih zveze namreč tudi 

poročila. Več podrobnosti za zdaj ni znanih, kot poročajo 
mediji, pa je veselje v družini izjemno.

Steven Yeun postal očka

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
rvo predtekmovan-
je za mlade, nadar-
jene in inovativne 
kuharje, natakarje 
in turistične tehni-

ke do 21. leta je začelo svo-
jo pot v Celju. Sledila je Izo-
la, nedavno Radovljica, 12. 
aprila pa pridejo na vrsto še 
Radenci. Veliki finale načr-
tujejo maja, ko se bo pome-
rilo osem ekip, po dve iz vsa-
kega predtekmovanja.

Lahko bi rekli, da je v zad-
njih letih tekmovanje »poči-
valo«.

Na predtekmovanjih eki-
pe tekmujejo v naslednji 
sestavi: kuhar in pomočnik, 
natakar in turistični vodič ali 

drugi natakar. Ekipe poka-
žejo svoje znanje v pripravi 
hrane, postrežbi in predsta-
vitvi regije, iz katere prihaja-
jo. Tekmovanje je časovno 
omejeno in kuhar s pomo-
čnikom pripravlja regijsko 
glavno jed s prilogo za pet 
oseb, servirano na krožnik; 
potem pa drugi del ekipe to 
jed postreže, predstavi izvor, 
način priprave in posebnost 
jedi. V tej zgodbi poleg slo-
venskega trgovca Tuša sode-
luje še nekaj partnerjev, med 
njimi tudi Društvo kuhar-
jev in slaščičarjev Slovenije, 
katerega predsednik Tomaž 
Vozelj je bil eden glavnih 
članov ocenjevalne komisije 
v Radovljici. Tu so sodelova-
li še nekdanji in sedanji člani 
nacionalne kuharske ekipe 

ter njihov vodja Janez Dol-
šak. Ocene so delili še Alma 
Rekić, Davor Družinec, Gre-
ga Rozman in Martin Ble-
jec. Strokovno žirijo strežbe 
pa so sestavljali Aida Kadič 
(Ramada Resort Kranjska 
Gora), Srečko Koklič (Turi-
stično-gostinska zborni-
ca Slovenije), Tomaž Leban 
(Center kulinarike in turi-
zma KULT316) ter Feri 
Kicin (Sava Resorts Bled). 
V Radovljici smo tako spre-
mljali devet ekip kuharjev, 
natakarjev in turističnih teh-
nikov. Med njimi je uspe-
la uvrstitev v finale dijakom 
zmagovalne ekipe iz Ljublja-
ne in drugouvrščene iz Cel-
ja. Ljubljančani so pripravi-
li krakovske dobrote, Celja-
ni pa pomladansko postrv. 

Sodelovali pa so še o mladi iz 
SŠ Izola, SŠ Zagorje, SŠGT 
Radenci, SŠGT Novo mes-
to in seveda domačini SGTŠ 
Radovljica. Radovljičani in 
Izolčani so imeli na predte-
kmovanju po dve ekipi. 

Postrežen izbor lokal-
nih jedi je bil zanimiv, in v 
vseh primerih so bili krožni-
ki izjemno dodelani, tako da 
so verjetno na koncu odlo-
čali okusi. Tudi predstavit-
ve, opisi jedi in postrežba so 
bili precej podrobni, obarva-
ni z domiselnimi zgodbami 
o hrani, vinu. Dijaki so pos-
krbeli celo za svoj videz, tako 
da je tisti, ki je pripovedoval 
zgodbo o jedi, že z obleko 
namigoval, od kod jed izvi-
ra oziroma zakaj so krožnik 
poimenovali tako, kot so ga. 

MLADE KUHALNICE
Letos ponovno iščemo Tuševo kuharsko zvezdo. Tokrat so predtekmovanja štiri, sledi veliki finale v 
maju. Tretje predtekmovanje je gostila Srednja gostinska in turistična šola (SGTŠ) Radovljica. 

Katja Kordež je bila tista, ki je predstavila jed gostom, 
Andreja Lavrič pa je bila mentorica mladima kuharjema, ki 
sta ustvarjala tekmovalno jed Okusi izpod Vitranca.

Ekipa SŠGT Ljubljana: Matej Zupančič (spominjamo se ga 
iz MasterChefa), Žiga Jemec, Ema Vrtačnik, Jernej Janežič in 
mentorji Majda Rebolj, Polona Ostanek ter Ludvik Fekonja

Ocenjevalna obraza Martina Blejca in Alme Rekić, ki jo 
ponovno spremljamo v domačem MasterChefu.

Ana Dvoršak, Sara Štirn, Jure Narat in Luka Karničar so bili 
pomoč v strežbi tekmovalcev. Sara je tudi tekmovala.

Marija Arh Ivanšek, učiteljica kuharstva v Radovljici, ter 
Anica Justinek, višja svetovalka Centra RS za poklicno 
izobraževanje v Ljubljani

Mladim kuhalnicam je šlo aranžiranje krožnika dobro od 
rok. Na koncu so med zmagovalci in poraženci odločale 
malenkosti – in seveda tudi okusi.

Nasmejane osemnajstletne dijakinje SGTŠ Radovljica 
Maruša Draksler iz Naklega, Tara Žibert iz Kranja 
in Marcella Madon iz Žirovnice so na tretjem 
predtekmovanju za Tuševo kuharsko zvezdo 2017 
skrbele za goste, jih usmerjale in odgovarjale na njihova 
vprašanja. / Foto: A. B.
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PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Petra Stare 
PTIČ 

Petek, 24. marec 2017, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                    
SOBOTNA MATINEJA 
Izvaja: Gledališče MalihVelikih  

AFRIŠKO SONCE 
Sobota, 25. marec 2017,  ob 10. uri 

Prešernovo gledališče Kranj 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 11. 4.; KOPALNI IZLET BANOVCI: 10. 4.; BANOVCI: 7.–11. 5; 
MEDŽUGORJE: 5.–7. 5.; MADŽARSKE TOPLICE - AKCIJA: 23.–27. 
4.; BANJA VRUČICA: 29. 4.–2. 5.; MORJE: MURTER, DUGI OTOK - 
VEČ TERMINOV.  www.rozmanbus.si.

www.cineplexx.si

CINEPLEXX

KRANJ

V SODELOVANJU Z

25 .  IN 26 .  MAREC

OBISK SMRKCA
v nedeljo, 26.3.,

od 14:30 do 16:30
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Rezultati 24. kroga – 22. marec 2017
3, 7, 15, 20, 26, 33, 37 in 11

Loto PLUS: 4, 7, 11, 13, 20, 29, 37 in 28
Lotko: 9 3 3 7 4 8

Sklad 25. krog za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 25. krog za PLUS: 765.000 EUR
Sklad 25. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE

Za materinski dan
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
bo v nedeljo, 26. marca, ob 15. uri organiziralo v dvorani v 
Adergasu praznovanje materinskega dneva s kulturnim pro-
gramom. Sodelovali bodo domači glasbeniki, igralci, pevci 
in recitatorji ter Šenturški oktet, mladi igralci pa bodo upri-
zorili mladinsko igro Mali potepuh, ki jo je režirala Monika 
Ribnikar.

Šenčur – Jutri, v soboto, 25. marca, se bo ob 19. uri v Domu 
krajanov Šenčur začelo praznovanje materinskega dne. So-
delovali bodo: COPZ Vesela srca – sekcija KUD Utrip Šenčur 
in Dramska sekcija KUD Valentin Kokalj Visoko.

Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi v 
nedeljo, 26. marca, ob 16. uri v Sokolski dom na praznovanje 
materinskega dne. Osrednja gostja bo Anja Kastelic, zakon-
ska in družinska terapevtka, s predavanjem z naslovom Ko 
nas pokliče ljubezen, je nanjo treba odgovoriti. Vmes bodo 
za praznik mater in očetov voščili najmlajši, zaigrale bodo 
Loške orglice in zapeli pevci otroškega zbora Iskrice, Mladin-
skega zbora MPZ Škofja Loka in Škofjeloškega okteta.

Visoko – KUD Visoko vabi na prireditev ob materinskem 
dnevu Torta za mame, ki so jo pripravili otroci otroške gleda-
liške skupine KUD Visoko in Vrtca Janček Visoko. Prireditev 
bo danes, v petek, 24. marca, ob 18. uri v Domu krajanov 
Visoko. Vstop bo prost.

Poženik – Dramska skupina Pod stražo starše in stare star-
še vabi na prireditev v okviru materinskega oz. starševskega 
dneva, ki bo v nedeljo, 26. marca, ob 16. uri v Domu kraja-
nov Poženik.

Čistilna akcija
Škofja Loka – Občina Škofja Loka tudi letos vabi, da s pro-
stovoljnim delom pripomorete k lepoti in urejenosti Škofje 
Loke tako, da se priključite spomladanski akciji čiščenja in 
urejanja okolja, ki bo v soboto, 1. aprila, potekala od 8. do 
13. ure. V primeru slabega vremena – dežja bo čistilna ak-
cija prestavljena na soboto, 8. aprila. Predvideni datumi so 
usklajeni s krajevnimi skupnostmi.

Noč z Andersenom
Radovljica – Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
se je pridružila knjižnicam v Evropi in po svetu, ki skupaj in 
na poseben način praznujejo svetovni dan knjig za otroke 
in rojstni dan Hansa Christiana Andersena, tako bo v petek, 
31. marca, v knjižnici prav posebna noč – skupaj z otroki jo 
bodo že dvanajstič preživeli v knjižnici ob delih H. C. An-
dersena, prijetnem druženju, karaokah … Praznovanje bodo 
zaključili z javno predstavitvijo v soboto, 1. aprila, ob 9. uri v 
radovljiški knjižnici

Pomladni pozdrav
Sovodenj – V nedeljo, 26. marca, ob 17. uri vabijo učenci 
iz šole in otroci iz vrtca Sovodenj na kulturno prireditev 
Pomladni pozdrav. V čast materinskega dne in prihoda po-
mladi bodo prepevali, pripovedovali, plesali, igrali na instru-
mente in predstavili dramatizacijo. Pred programom in po 
njem bo naprodaj tudi nova knjiga Moj kraj skozi čas 2.

IZLETI

Na Kojnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 6. aprila, 
na planinski izlet na Kojnik (802 metra). Odhod s posebnim 
avtobusom bo ob 7. uri izpred Creine. Hoje bo za štiri ure, 

izlet je lažji planinski, prihod v Kranj pa je predviden med 18. 
in 19. uro. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do 
ponedeljka, 3. aprila.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
25. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma s temo Naredimo cerkev spet veliko. 
Pogovor bo povezoval Jani Grubelnik.

Slovenske gore in planinsko cvetje
Žirovnica – Prosvetno-kulturna sekcija pri DU Žirovnica vabi 
svoje člane in simpatizerje na predavanje pod naslovom 
Slovenske gore in planinsko cvetje, ki bo v ponedeljek, 27. 
marca, ob 19. uri v prostorih Gostišča Osvald. Predavatelj 
bo Jože Mihelič.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v petek, 
24. marca, ob 18. uri predavanje Zorana Železnikarja Ego 
– naš navidezni prijatelj, 5. del, prav tako ob 18. uri bo tudi 
družabni večer z igranjem taroka in tombola. Za prijavo na 
dogodke pokličite na tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Meritve kostne gostote
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi na me-
ritve kostne gostote v ponedeljek, 27. marca, od 9. ure do 
11.30 v Domu krajanov Primskovo, v pisarni društva. Izva-
jali bodo UZ-meritve kostne gostote (na petnici) in izračun 
FRAX-a.

Zbor članov
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča člane, da bo re-
dni letni zbor članov prihodnji petek, 31. marca, ob 11. uri v 
Baru Zdravljica na Tomšičevi 4.

KONCERTI

Jaz bi rad ... pomlad!
Stražišče – KPZ Mysterium Kranj, ki od septembra deluje 
pod vodstvom zborovodje Gregorja Klančiča, pripravlja 
pomladno obarvan koncert, ki so ga naslovili Jaz bi rad ... 
pomlad! Koncert bo v nedeljo, 26. marca, ob 18. uri v Šmar-
tinskem domu Stražišče. Vstop bo prost.

Mama je ena sama
Žirovnica – Na koncert za praznik mamic vabijo člani 
predšolske in šolske otroške folklorne skupine Breznica, 
ki delujejo pri Kulturnem društvu dr. France Prešeren Ži-
rovnica. Zapeli, zaplesali in zaigrali bodo jutri, v soboto, 
25. marca, ob 18. uri v kulturni dvorani na Breznici, zaz-
venele pa bodo tudi orglice, na katere bodo zaigrali člani 
Podmladka Sorških orgličarjev iz Kulturno-umetniškega 
društva Sora.

Generacije pojejo 2017
Škofja Loka – V organizaciji Kulturnega društva Pevski zbor 
Lubnik bo danes, v petek, 24. marca, ob 19. uri v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma koncert Generacije pojejo 2017. 
Nastopili bodo: otroci iz vrtcev Najdihojca in Biba, otroški 
in mladinski pevski zbor OŠ Ivana Groharja Škofja Loka ter 
MePZ Vrelec, ki deluje v okviru Društva upokojencev Škofja 
Loka.



TRAKTOR  Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo kme-
tijsko mehanizacijo, tel.: 031/562-
809 17000966

VRTNI traktor, lahko tudi v okvari, tel.: 
041/677-605 17001056

PRIDELKI
PRODAM

DEBELI in drobni  jedilni krompir, več 
sort, primeren tudi za sajenje, tel.: 
041/282-039 17000896

FIŽOL češnjevec v zrnju, tel.: 
041/851-096 17001021

JEDILNI krompir beli: sora in fiana ter 
rdeči: desire, tel.: 041/971-508 17001052

RDEČI in beli jedilni krompir (rudolph, 
andora, bellarosa, concordia); prime-
ren tudi za sajenje – lanski uvoz, tel.: 
041/282-039 17001027

RUMENO korenje, beli, rdeči in rume-
ni krompir ter zelje in smrekove plohe, 
tel.: 041/549-713 17001076

SEMENSKI beli krompir sora, tel.: 
031/542-877 17001032

SILAŽNE bale, 1. in 2. košnja, ter jari 
ječmen, tel.: 040/384-187 17001026

SLAMO, ječmenovo in pšenično, v ba-
lah, tel.: 031/546-969 17001040

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 MESECE brejo telico simentalko, 
pašne sorte, ugodno, tel.: 031/375-
173 17001072

BIKCA simentalca, starega 4 mese-
ce, cena 600 EUR, Lajše 33, tel.: 
041/830-560 17001038

BIKCA limuzin, 150 kg težkega, tel.: 
04/25-21-499, 031/506-863 17001039

BIKCA, 230 kg težkega, teličko 210 kg, 
teličko, brejo 7 mesecev, vse pašno in LS 
pasme, tel.: 031/312-323 17001059

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/774-253 17001070

BREJO telico lisaste pasme, tel.: 
041/603-107 17001022

JARKICE, rjave, Novak, Jama, tel.: 
041/820-594 17001044

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

KRAVO ali telici, obe breji, tel.: 
041/493-169 17001061

KRAVO simentalko, pašno, ki bo dru-
gič telila 7. maja, tel.: 030/604-027 
 17001074

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

RJAVE jarkice in bele piščance za 
dopitanje, Erazem Stanonik, s.p., 
Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-580, 
041/694-285 17001018

KUPIM

JENICO, staro 4–6 mesecev, mesne 
pasme, in mladega vietnamskega pra-
šička (ž), tel.: 041/422-451 17001033

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

OVNA JS pasme, 5–6 mesecev stare-
ga, tel.: 040/642-985 17001041

OSTALO
PRODAM

KOSTANJEVE kole, obdelane ali ne-
obdelane, ter hratsova in mešana drva, 
tel.: 041/504-662 17001036

SILAŽNE bale, ugodno, tel.: 041/599-
198, Bohinj 17001016

SLAMO v okroglih balah, tel.: 04/25-
22-689 17001067

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 17000905

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja z 
delovnimi izkušnjami. Restavracija se 
nahaja v Kamniku. Prijave z življenje-
pismom na kamniska.gostilnica@gmail.
com. LI&RO d.o.o., Ljubljanska cesta 
5d, Kamnik, tel.: 041/868-591 17001009

ZAPOSLIMO voznika kamiona C kate-
gorije, za vožnje po Sloveniji. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, kontakt 
na cclan@t-2.si, tel.: 041/640-380  
 17000970

ZAPOSLIMO strojnika težke gradbene 
mehanizacije z izpitom C kategorije, 
zaželene izkušnje. Roblek Franc, s.p., 
Bašelj 25c, Preddvor, tel.: 041/744-
701 17001071

V NAJEM oddam garažo na Zoiso-
vi ulici v Kranju, 60 EUR/mes., tel.: 
041/920-056 17001034

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SUZUKI Vitara 1.6 16 V, letnik 1997, 
5-vratna, dobro ohranjena, tel.: 
040/524-133 17001042

VOLKSWAGEN Polo Classic, le-
tnik 1996, registriran, vozen, tel.: 
031/372-504 17001030

MOTORNA KOLESA
PRODAM

SKUTER Oliver city JR 45/2, letnik 
2002, uvoz iz Avstrije 2015, cena po 
dogovoru, tel.: 04/51-22-387 17001028

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 PNEVMATIKE 245/70 R16, 3 pla-
tišča 16 col, lahko za kiper prikolico in 
os 16 col., tel.: 041/874-181  
 17001058

AKUMULATOR Topla, nov, 12 V, 200 
AH, deli za Nissan Micro in Fiat Pando 
4 x 4, letnik 2002, tel.: 041/722-625  
 17000933

ZADNJE amortizerje za Hyundai Lan-
tro, nove, cena po dogovoru, tel.: 
031/772-154 17001051

KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES, d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 
 17001024

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA, suha, metrska drva, večja 
količina, tel.: 041/350-916 
 17001019

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

PIRAN – takoj vseljivo 3-SS, Ul. Svo-
bode 20 – center, neto površine 
65,90 m2, cena 140.000 EUR, tel.: 
041/259-101 17000965

KUPIM

STANOVANJE v Kranju, z vrtom, za-
želena tudi polovica hiše z vrtom, tel.: 
041/947-677 17001068

HIŠE
PRODAM

V KRANJU prodam pritličje hiše, 
4-sobno stanovanje, klet in 210 m2 
vrta, tel.: 031/449-093 
 17001069

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VINOGRAD z bivalnim vikendom v bli-
žini Dolenjskih Toplic, tel.: 051/389-
308 17001048

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, tel.: 
031/446-611 17001080
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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

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

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

                        + poštnina

EUR

Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

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.

Nagrajenci nagradne križanke sponzorja podjetja  Prevc, d. o. 
o. , objavljene v Gorenjskem glasu: 1. nagrada: otroški tabure  
Kid – Anton Kuralt, Cerklje; 2.nagrada: 2-krat dekorativni 
vzglavnik – Bogomila Gartner, Sorica; 3. nagrada: stenski pla-
kat Peter Prevc – Ciril Repinc, Bled. Čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 28. februarja 
2017 v Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. 
o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW PASSAT – Darko Vajt, Golnik; 2. nagra-
da: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Stane Berguš, 
Jesenice; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Martina Hart-
man, Medvode. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne 14. marca 2017, je bil Zavod za turizem in kulturo 
Kranj. Geslo križanke je bilo: NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI KRANJA. 
Nagrajenci so: 1. nagrado, 6-krat kupon za pijačo, prejme Peter 
Zupan iz Radovljice, 2. nagrado, 4-krat kupon za pijačo, prejme 
Ludvik Glavač iz Mavčič, 3. nagrado, 2-krat kupon za pijačo, 
prejme Anica Tič iz Domžal. Nagrajencem čestitamo!

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17000950

SUHA mešana drva, tel.: 041/847-
500 17001043

PODARIM

HOSTO za butare (bukev, gaber), tel.: 
040/871-516 17001045

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

IZVENKRMNI motor Suzuki DF6L, 
4-taktni, letnik 2009, čoln gumenjak 
3.45, lesena kobilica, tel.: 030/385-
151 17001050

ŠPORTNO moško kolo, starejše, zelo 
ugodno, tel.: 040/854-620 17001035

TROKOLO Pony Rog, s košaro, kolesa 
20 col, za invalide, starejše, cena 200 
EUR, tel.: 070/701-962 17001079

ŽENSKO in moško kolo Rog na 18 
predstav, tel.: 030/253-161 17001065

HOBI
KUPIM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17001054

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO gorsko kolo Fuji dynamite 
2.0, sprednje vzmetenje, ugodno, tel.: 
031/834-131 17001078

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

ČRNI in rjavi gladki prinašalci, mladiči 
z rodovnikom, odličnih staršev, tel.: 
04/59-57-714, 031/389-181 17001053

PODARIM

MLADE kužke, manjše rasti, odlični 
čuvaji, tel.: 041/841-632 17001077

PASJE mladiče, mati bordojska 
doga, zelo lepi, ubogljivi, nežni, tel.: 
041/271-953 17001062

SADIKE malin, ki rodijo 2-krat letno, 
tel.: 051/341-714 17001060

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 17001037

GOZDARSKI traktor – goseničar, tel.: 
031/561-707 17001064

GOZDARSKO zajlo, valjano, in traktor-
ske pnevmarike, različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966 17001081

MOTOKULTIVATOR Heba/Subaru 9 
KM s priključki, nov: freza in plug za 
sneg, sedež s prikolico, rotacijska ko-
silnica, kopač za zemljo, dvo- in eno-
brazdni plug, plug za oranje krompirja. 
Cena 1.700 EUR, tel.: 041/878-544  
 17001020

NAKLADAČ Riko, zadnji mehanski, 
kibla, vile in predsetvenik 2,20 m, oh-
ranjeno, tel.: 041/229-159 17001049

OBRAČALNIK Sip 160, puhalnik, 
100-litrski kotel za žganjekuho in sla-
moreznico, tel.: 040/529-521 17001057

PNEVMATSKO sejalnico Olt, dvo-
redno, pajka, 4 m, in zgrabljalnik Gal-
fre, 3 m, tel.: 040/334-733 17001029

TRAKTORSKO utež, 1.100 kg, možno 
tudi na čelno hidravliko, tel.: 031/641-
643 17001031

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

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

KUPIM

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

IŠČEM

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

PRIJAZNI duo vam z dobro glasbo pri-
čara vzdušje na zabavi, tel.: 031/325-
654 17001063

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17000739

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
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  
 17000735

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

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

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17000740

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 17000789

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

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

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

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 
gradbena dela: pleskanje, keramičar-
ska dela, predelne stene knauf, fasade 
... vse po konkurenčnih cenah, hitro in 
kvalitetno. LA-AJ, d.o.o., Planina 22, 
Kranj, tel.: 040/315-495 17001015

IŠČEM

IŠČEM pomoč v gospodinjstvu, mož-
nost bivanja v sobi ali stanovanju, tel.: 
041/655-163 17000892

IŠČEM osebo za pomoč pri kmetijskih 
opravilih, tel.: 041/841-835 17001025

IŠČEM žensko za občasno pomoč pri 
težko pokretni mami, tel.: 040/333-
865 17001046

IŠČEM osebo za peko na žaru in osta-
le gostinske usluge na območju Ljub-
ljane, tel.: 031/255-452 
 17001066

NA zelenjavarski kmetiji v Križah pri 
Tržiču iščemo pomoč za delo, tel.: 
040/803-066 17001023

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17000831

RAZNO
PRODAM

1000-LITRSKO cisteno za vodo in 
elek. črpalko za zalivanje vrtov, cena 
po dogovoru, tel.: 068/177-277 
 17001017

ZRAČNO suhe, hrastove deske, debe-
line 33 in 53 mm, tel.: 04/51-91-868, 
031/201-467 17001047

IŠČEM

ČE mi kdo podari, vam odpeljem star 
papir, kovine, računalnike, telefone, 
tel.: 030/247-721 
 17001055

Za montažna dela v Avstriji zaposlimo

mizarja m/ž
Pogoj je, da delate samostojno in 
odgovorno, da znate nemško ter 

da imate vozniško dovoljenje 
B. Obiščite nas na avstrijskem 

Koroškem in se nam predstavite.
Firma WSK Schwarzl 

Möbelmanufaktur OG
A-9063 Maria Saal/Gospa Sveta

Stegendorf 4
tel. 0043/4223-29093 ali
office@wsk-schwarzl.at
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V SPOMIN
Ko oko zaprem,
v spominu vedno znova tebe uzrem.
Nikjer te ni in to boli ...

Neja Žnidar
6. 10. 1988–21. 3. 2009

Iskreno hvala vsem, ki obiskujete njen prerani grob, prižigate 
svečke in obujate spomine …

Družina Žnidar
Radovljica, marec 2017

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustil dragi mož, oče, brat, dedek in pradedek

Jože Kavar 
iz Tržiča

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri
jateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in darovano 
cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste bili z nami na njegovi zadnji 
poti. Zahvala pogrebni službi in g. župniku za opravljen obred, 
pevcem Pueri Cantorium in govorniku g. Dobretu. Posebna za
hvala tudi dr. Peharčevi in patronažni sestri Martini za dolgole
tno zdravljenje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 60. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš ljubi mož, 
ati, stari ata in brat

Blaž Rehberger
iz Mač

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znan
cem, sodelavcem, planincem in vsem neimenovanim za tolažilne 
besede, stiske rok, podarjene sveče in cvetje, darovane maše in 
vso pomoč, ki ste nam jo nudili v teh težkih dneh. Hvala zdrav
stvenemu osebju za skrb v času njegove bolezni. Hvala vsem lov
cem, rogistom, folkloristom, pevcem, župniku in pogrebni službi 
Navček za lep pogrebni obred. Beseda hvala je namenjena vsem, 
ki ste z Blažem hodili skozi življenje, ga imeli radi in ga spremili 
k večnemu počitku. 

Žalujoči: žena Alenka, sin Simon in hči Irena z družinama, brat 
Božo z družino in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 93. letu je umrla naša draga mama, stara mama, prababica in teta

Ljudmila Kikelj
iz Čirč v Kranju, Pintarjeva ulica 3
  
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za sožalja, cvetje, sveče in spremstvo ob slovesu ter pogrebcem, g. 
kaplanu, odboru ZZB Čirče in pevcem za pogreb. Najlepša hvala 
tudi zdravniškim gospem: zdravnici, medicinski in patronažni 
sestri za pomoč in nego v času bolezni.   

Žalujoči: sin Rado ter vnuki Uroš, Barbara in Maja z družinami
Kranj, 17. marca 2017

 ZAHVALA
 

V 85. letu svojega življenja nas je zapustil naš dragi

Josip Gros
po domače Molov Joža z Brda

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem JGZ Brdo  
in OŠ A. T. Linharta Radovljica, LD Dobrča in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 

cvetje in sveče. Hvala gospodu Pavlu Juhantu za lepo opravljen pogrebni obred in  
sveto mašo; pogrebni službi Akris za vso pomoč v težkih trenutkih in vokalni skupini 

Ptice Trnovke za občuteno zapete pesmi v slovo.
Vsem, ki ste se poslovili od njega, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Janez Rozman
Rotarjev Janko s Spodnje Lipnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in vsestransko pomoč. Najlepša hvala 

gospodu župniku Andreju Županu za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Spodnja Lipnica, Prezrenje, Radovljica

ZAHVALA

Dne 13. marca je v 95. letu zaspal naš ata, brat, tast, stric, stari 
oče in praded

Miha Ovnik st.
iz Šenčurja

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno po
moč ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala g. župniku Urba
nu za lep pogrebni obred ter nosačem, pevcem in pogrebni službi 
Navček. Posebej se zahvaljujemo ge. Majdi Žarki za pomoč pri 
negi očeta. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi
Šenčur, Visoko, Vrhovo, marec 2017

ZAHVALA

V 94. letu je tiho odšla od nas k večnemu počitku naša mami, 
bica, prababica, praprababica, tašča, teta, botra

Minka Parte
z Jezerskega

Besedo hvala izrekamo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala vsem, ki ste molili zanjo. Zahvaljujemo se dr. Barbari Ven
celj in sestri Tatjani. Hvala patronažni službi ZD Kranj. Iskreno se 
zahvaljujemo sosedi Mari in sosedu Adiju za nesebično pomoč v 
času njene bolezni. Velik bohlonej gospodu župniku Janezu Hamu 
za obiske na domu in lepo opravljen pogrebni obred, gospodu nad
škofu Alojziju Uranu za molitev in besede tolažbe. Hvala pogreb
ni službi Navček, pogrebcem, ki ste našo mami položili na pot, ki 
vodi do nebeških vrat, cvetličarni Urška, pevskemu zboru Lipa, 
trobentaču. Zahvaljujemo se Izidorjevim sodelavcem in sindikatu 
avtobus nega prometa Alpetour Kranj ter Marijanu Trampužu iz 
Naklega. Hvala DU Jezersko – pevkam za zapeto pesem, ZB Jezer
sko, gasilcem PGD Jezersko in Preddvor, GZ Kokra, ZŠAM Kranj. 
Naj bo zahvala vsem, ki vas mogoče nismo imenovali, pa ste nam 
stali ob strani in nam kakorkoli pomagali, pa tudi tistim, ki ste 
našo mami v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: hčerka Trudi z družino, sin Izidor z družino  
in ostalo sorodstvo

Bica, naj te  
angeli čuvajo.

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi sina, brata, vnuka, nečaka in bratranca

Sandija Prezlja
20. 3. 1988–2. 3. 2017

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem podjetij Niko, Polycom, Siming, Domel – 
Tehtnica, zaposlenim in sošolcem OŠ Železniki, TŠC Kranj, SGTŠ 
Radovljica za izrečena sožalja, stiske rok, podarjeno cvetje, sveče in 
denar. Iskrena hvala ekipi Nujne medicinske pomoči Škofja Loka in 
vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob stani, nas tolažili in 
nam pomagali. Posebna zahvala PGD Davča, GZ Škofja Loka in vsem 
sosednjim gasilskim društvom za sodelovanje pri pogrebu. Janezu 
Gasserju hvala za poslovilne besede ob poslednjem pozdravu gasilcev.
Iskrena hvala g. župniku Mirku Turku za lep pogrebni obred, po
grebni službi Akris, pevcem Zupanc in trobentaču. Hvala vsem, 
ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Davča, marec 2017

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je.
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Anketa

Minja Bukovec, Grosuplje:

»Upam, da bodo naši ska-
kalci na stopničkah. Ni po-
membno, kdo, da bo le Slo-
venec. Prvič polete gledam v 
živo, doslej sem jih samo po 
televiziji. Super je in upam, 
da bom še kdaj prišla.«

Simon Critchley, Anglija:

»Za štiri dni sem prišel v 
Ljubljano, očitno ravno pra-
vi čas, da so me pripeljali še 
na polete v Planico. Skokov 
v živo še nikoli nisem gledal. 
Navdušen sem. Je veliko bo-
lje kot po televiziji.«

Jaka Kropivnik, Pšata:

»Slovenski skakalci bodo 
uspešni. To si želim. Upam, 
da bo padel svetovni rekord, 
ne da pa se ga izsiliti. Tukaj 
je super. Vzdušje je odlično, 
še sonce je sedaj posijalo. 
Upam, da še kdaj pridem.«

Tomaž Jelenc,  
Šenturška Gora:

»Upam, da bo padel svetov-
ni rekord. Našim skakalcem 
želim čim več sreče. Največ 
možnosti za zmago ima Pe-
ter Prevc. Na poletih sem 
prvič in vzdušje je super.«

Maja Bertoncelj

Do nedelje bo v središču 
športne javnosti Planica. 
Obiskovalce smo včeraj 
vprašali, kaj pričakujejo od 
zaključka svetovnega pokala 
v smučarskih skokih in ali bo 
našim skakalcem uspela uvr-
stitev na stopničke.

Foto: Gorazd Kavčič

Navdušeni nad 
Planico 

Renata Bobnar, Ljubljana:

»Planica je velik dogodek. 
Pričakujem dobre polete, 
dobro vzdušje. Mislim, da 
bo našim skakalcem uspela 
uvrstitev na stopničke. Vre-
me? Ni pomembno. Planica 
je Planica.«

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

Suzana P. Kovačič

Kranj – Anin partner Robi 
Aleksić je sodeloval pri po-
rodu njunega prvorojenca, 
ki je ob rojstvu tehtal 3950 
gramov, meril pa 54 cen-
timetrov. Sta rekla, da je 
Oskar velik po mami, hiter 
pa po očetu, kajti Robi ima 
rad šport, Oskar pa se je tudi 
odločil, da v dobrih dveh 
urah pride v ta svet. Presreč-
na starša sta opisala prve tre-
nutke s sinom, in če je Ana 
pred porodom premišljeva-
la o tem, kakšni so materin-
ski občutki, so ti prišli s tre-
nutkom, ko se je rodil. »V 
porodnišnici je medicinska 
sestra Oskarja odpeljala za 
dve uri, da bi se jaz malo od-
počila. Nisem zdržala, da ga 
ne bi videla, tako hitro mi je 
zlezel pod kožo,« pravi Ana. 
Robi pa: »Najprej sploh ne 
dojameš, da se to res dogaja, 
da je nekaj, kar je bilo devet 
mesecev nekje 'skrito', zdaj 

z nama. Vsak dan so čustva 
do sina samo še močnejša.« 
Oba sta popotnika – in če bo 
tudi Oskar kdaj hodil po sve-
tu, sta se odločila, naj ima 
takšno ime, ki ga bodo pov-
sod lahko izgovarjali. 

Ana je rodila v Bolnišni-
ci za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj in za vse, kar 
so storili zanjo in za sina, 
ima samo pohvalne bese-
de: »Hospitalizirana sem 
bila že pred porodom. Po-
leg tega nisem več rosno 
mlada in seveda me je tudi 
skrbelo, kako bo. Zelo so me 
v bolnišnici pomirili s stro-
kovnostjo in zavzetostjo in 
s tem pri meni ustvarili ob-
čutek zaupanja, kar je najpo-
membnejše.«

In saj veste, da je sko-
raj obvezno razpravljanje o 
tem, komu je novorojenček 
bolj podoben. Ana pravi, da 
je Oskar vendarle malce bolj 
podoben njej, celo značaj že 
kaže po mamici (smeh). 

Rodil se je Oskar
Glasova družina se je povečala za enega člana, 
dečka Oskarja, ki ga je urednica spletnih edicij 
Gorenjskega glasa Ana Volčjak rodila 16. marca. 

Oskar z mamico Ano in atijem Robijem / Foto: Tina Dokl

Danes in jutri bo razmeroma sončno z občasno koprenasto 
oblačnostjo. Dokaj toplo bo. V nedeljo dopoldne se bo po-
oblačilo, sredi dneva in popoldne pričakujemo padavine in 
ohladitev.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – »Se mi je 
zjutraj zdelo, / da bo danes 
veselo. / Saj grem v visoke 
gore / do ljubce moje. / Da 
mi srce zaigra / od ljubce in 
od gora,« je na listič, ki je kar 
vabil, da nanj načečkamo be-
sedo ali dve, v torek že nav-
sezgodaj zjutraj v priljublje-
nem lokalu sredi Kranjske 
Gore zapisala gospa Marjeta, 
upokojenka, in si na ta način 
»prislužila« skodelico kave.

Na svetovni dan poezije 21. 
marca je tako pobuda Plačaj 

z verzom pražarne kave Ju-
lius Meinl tudi letos prebu-
dila uveljavljene in priložno-
stne poete po vsem svetu. Na 
ta dan je namreč verz postal 
valuta za čaj in kavo v 37 dr-
žavah in 1400 kavarnah po 
vsem svetu. Tudi v Sloveni-
ji je bilo v več kot šestdesetih 
kavarnah mogoče za verz do-
biti skodelico te opojne pijače. 

»Eden od glavnih razlogov 
za akcijo Plačaj z verzom je lju-
dem pokazati, da ima poezija 
moč, da spreminja naš pog-
led na svet. Z letošnjo pobu-
do želimo s pomočjo poezije 

prebuditi optimističen pog-
led na življenje v vseh nas,« 
poudarjajo organizatorji. 

V Sloveniji je imela pobu-
da Plačaj z verzom tudi do-
brodelno noto: za vsak pre-
jeti verz so organizatorji na-
menili petdeset centov za na-
kup knjig v knjižnici za slepe 
in slabovidne otroke ter mla-
dostnike Centra IRIS.

V Vopi v Kranjski Gori, ka-
mor na kavo še posebno radi 
prihajajo domačini, je bilo 
na dan poezije živahno že 
vse od zgodnjih jutranjih ur, 
sta povedali natakarici Lea 

Cencelj in Andreja Dugar. 
»Prišli so domačini pa tudi 
turisti in z veseljem zapisa-
li verz ali dva. Do poldneva 
smo jih v posebni škatli zbra-
li že več kot trideset, do veče-
ra pa petdeset.«

Nekateri so bili malce ne-
rodni, drugi prave male ume-
tnine. Eni navdahnjeni z jut-
rom in čudovito naravo, drugi 
hudomušni, kot ta, ki ga je za-
pisal gasilec Jože: »Spomladi 
vse cveti, / spomladi vse deh-
ti, / spomladi vse srbi.« 

Gospodični Lei, ki se je 
kot vedno trudila, da je vsa-
kemu od gostov pripravila 
natančno takšno kavo, kot 
si jo je želel, pa je bila verje-
tno najbolj pri srcu tista, ki 
jo je avtorica Alenka napisa-
la »prosto po Prešernu«, kot 
rečemo: »Od nekdaj lepe so 
Gorenjke slovele, / a lepše 
od Leje bilo ni nobene. No-
bene, ki s pogledom v srce te 
zadene. / Vsako jutro v Vopi 
najboljšo kavo skuha!«

In ker v torek ni bil le dan 
poezije, prvi pomladni dan 
in dan gozdov, temveč tudi 
dan downovega sindroma, 
je Lea v službo prišla obuta v 
dve različni nogavici in tako 
spomnila še na prizadevanja 
za sprejemanje in vključeva-
nje ljudi z downovim sindro-
mom v družbo.

Kavo plačali z verzom
V torek, na svetovni dan poezije, smo tudi v nekaterih gorenjskih lokalih lahko skodelico kave plačali 
z verzom. V Kranjski Gori se je tako v lokalu Vopa nabral zajeten kupček predvsem hudomušno 
obarvanih rim.

Lea Cencelj in Andreja Dugar sta v priljubljenem lokalu Vopa v centru Kranjske Gore v 
torek, na svetovni dan poezije, postregli kavo, ki so jo gostje lahko plačali z verzom.

Ljubljana – V regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) 
Ljubljana, v katerega je trenutno vključenih 37 občin, tudi nekaj 
z Gorenjske, bodo v petek, 7. aprila, pripravili dan odprtih 
vrat. Obiskovalce pričakujejo med 10. in 17. uro na Cesti dveh 
cesarjev 101 v Ljubljani. Snagini vodiči bodo vsako polno uro 
vodili po objektih in napravah tovarne za predelavo odpadkov. 
Predhodne prijave za posameznike in skupine do deset oseb 
niso potrebne.

Dan odprtih vrat RCERO Ljubljana


