
GORENJSKA

V Bohinju strožji  
prometni režim
V Bohinju se zavedajo izzivov, ki 
jih prinaša nenehno povečevanje 
števila obiskovalcev in še zlasti 
vse več prometa, predvsem v pole-
tnem času. Plačevanje parkirnine 
razen pri Danici bo vse leto, višje 
bodo tudi globe za kršitelje.
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KRONIKA

Izginulo deklico  
našli doma
Na Trsteniku je v sredo nastal pre-
plah zaradi pogrešane petletne 
deklice. Pogrešili so jo med spre-
hodom vrtčevske skupine od vrtca 
Ježek do gozda na robu vasi. Po 
dobri uri so jo živo in zdravo našli 
na njenem domu. 
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GG+

Pomembna tudi  
barva jabolk
Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka 
Resje (KGZ Sava Lesce), je prejela 
najvišje sadjarsko priznanje v dr-
žavi. V pogovoru razkriva, da je 
največji problem nepovezanost 
sadjarjev, da je za prodajo po-
membna tudi barva jabolk ...
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GG+

Z ljubeznijo do  
oblačilne dediščine
Andreja Stržinar Poklukar je moj-
strica izdelave zgodovinskih ko-
stumov in rekonstrukcij oblačil 
slovenske oblačilne dediščine. Po-
ustvarjanje nekdanje oblačilne kul-
ture zahteva veliko raziskav, študij 
ter tudi iznajdljivosti.
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VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Jutri bo sprva 
oblačno, popoldne se bo 
oblačnost trgala. V nedeljo 
bo sončno, jutro bo mrzlo.

1/5 °C
jutri: pretežno oblačno

73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Prilogi:    Zgornjesav ć

Urša Peternel

Jesenice – Gradnja druge 
cevi predora Karavanke se 
začenja. Dars je izbranega 
izvajalca Cengiz Insaat že 
uvedel v delo, s čimer je tudi 
uradno začel teči 62-me-
sečni pogodbeni rok gra-
ditve. Pogodbena vrednost 
znaša 120,2 milijona evrov 
z DDV. Cengiz je pravoča-
sno predložil tudi bančno 
garancijo, ki znaša deset od-
stotkov, torej 12 milijonov 
evrov, so pojasnili na Dar-
su. Najprej bodo stekla pri-
pravljalna dela, potem dela 
na predvkopu, čemur bo sle-
dil sam izkop predora. 

Začetek gradnje druge cevi 
Turško podjetje Cengiz Insaat je bilo že uvedeno v delo, s čimer se uradno začenja gradnja vzhodne 
cevi predora Karavanke. Dela naj bi po pogodbi trajala pet let in dva meseca. V neposredni bližini 
predora Karavanke bodo uredili kamp za delavce.

V neposredni bližini predora Karavanke, kjer je za zdaj še skladišče hlodovine, bodo v 
kratkem uredili kamp za delavce, ki bodo gradili drugo cev. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Ljubljana – Prejemnik pri-
znanja Republike Sloveni-
je za poslovno odličnost za 
leto 2019 je družba Lotrič 
Meroslovje iz Selc, ki je v 
postopku ocenjevanja pre-
jela več kot 550 od skupno ti-
soč možnih točk in zato pre-
jela mednarodno veljavni 
certifikat odličnosti EFQM 
s petimi zvezdicami, ki ga 

bo lahko uporabljala tri 
leta. Drugi prijavitelj, druž-
ba Termoelektrarna Bresta-
nica, je prejel več kot 400 
točk in s tem certifikat s šti-
rimi zvezdicami. 

V družbi Lotrič Meroslov-
je, ki se ukvarja z razvojem 
in izvedbo meroslovnih reši-
tev, so priznanje in certifikat 
za poslovno odličnost prejeli 
že za leto 2012. 

Priznanje za odličnost 
spet v Selca
Družba Lotrič Meroslovje je po sedmih letih vnovič 
prejela nacionalno priznanje za poslovno odličnost. 
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Minister za 
zdravje Aleš Šabeder je v sre-
do, 4. marca, nekaj pred de-
seto zvečer na izredni novi-
narski konferenci povedal, 
da imamo v Sloveniji prvi 
pozitivni primer okužbe z 
novim koronavirusom Co-
vid-19; o tem so bili obvešče-
ni ob 20.44. Pacient, star naj 
bi bil okrog šestdeset let, je 
prišel iz Maroka skozi Itali-
jo v Slovenijo. Kje točno je 
prišlo do okužbe, ne vedo. V 
sredo, 4. marca, je v naspro-
tju s protokolom obiskal 

zdravnico v Zdravstvenem 
domu Ljubljana Vič - Ru-
dnik, kazal je znake korona-
virusa, zato ga je zdravnica z 
rešilnim vozilom poslala na 
Infekcijsko kliniko v Ljublja-
ni. Tam je bil testiran, bris 
je bil pozitiven. Pacient osta-
ja hospitaliziran v izolacijski 
sobi na kliniki. »Pacientovo 
stanje je stabilno,« je včeraj 
pred zaključkom časopisne 
redakcije povedala doc. dr. 
Tatjana Lejko Zupanc, pred-
stojnica Infekcijske klinike. 

Včeraj dopoldne so pri-
stojni predstavili več podat-
kov. »Oboleli je iz Maroka 

priletel na letališče Marco 
Polo v Benetke 29. februar-
ja ob 16.25 z letom ATR 938. 
Takrat je že imel bolezenske 
znake, ki pa jih je pripisal ne-
davni poškodbi v Maroku. 
Pot je nadaljeval iz Benetk v 
Slovenijo s prevoznikom Go 
opti. Slovenske državljane, 
ki so bili na omenjenem letu 
in v vozilu, pozivamo, naj 
opazujejo svoje zdravstveno 
stanje in pri sumu na koro-
navirus (povišana tempera-
tura, kašelj in oteženo diha-
nje) telefonirajo svojemu iz-
branemu zdravniku.« 

Prve okužbe s koronavirusom v Sloveniji
Pacient s prvo potrjeno okužbo je prišel iz Maroka skozi Italijo v Slovenijo, 
hospitaliziran je na Infekcijski kliniki v Ljubljani. Pomembno je, da bolnik s 
sumom na koronavirus najprej telefonira svojemu izbranemu zdravniku, saj 
se s tem izognemo fizičnim stikom in morebitnemu prenašanju okužbe. 

Vstopni točki za odvzem brisa na Gorenjskem sta v zabojniku pred Urgentnim centrom 
Splošne bolnišnice Jesenice in pred ZD Kranj, kjer v ta namen kot začasna rešitev stoji 
reševalno vozilo. / Foto: Urša Peternel43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILAN PINTAR iz Žirovnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. 
do 16. ure, v sre do od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 15. ure.  

MALI OGLAS marec/20
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 25. februarja, prejme prak
tično darilo podjetja OBI Kranj Marija Mlakar iz Kranja.
Nagrajenki čestitamo!

Broadwajska uspešnica, ki gre narobe 

Na oder Kul
turnega hrama 
Ignacija Borštni
ka Cerklje pri
haja svetovna 
uspešnica, ki je 
bila po uprizori
tvah na london
skem West Endu 
in newyorškem 
Broadwayu pri
rejena tudi za 
odre številnih 
svetovnih pre
stolnic. Prevod 
je delo Gorazda Slaka in Jureta Ivanušiča, slednji je predstavo 
tudi režiral. Dramsko društvo Fakultete za strojništvo se loti 
svoje najzahtevnejše gledališke produkcije doslej: kriminalke 
angleškega tipa Kdo je morilec? v slogu znamenite kraljice krimi
nalk Agathe Christie. A noro zabavno dogajanje na odru se hitro 
obrne iz slabega v katastrofalno. Na koncu ni več pomembno, 
kdo je zagrešil umor. Večja skrivnost je, ali bo igralcem sploh 
uspelo pripeljati predstavo do konca. Predstava bo 26. marca, 
vstopnice so na voljo na prodajnih mestih in v spletni prodajal
ni Mojekarte.si. Informacije: www.smejmo.se in 051 606 220. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za ogled 
predstave v Cerkljah 26. marca. Nagradno vprašanje: Kdo je 
režiser uspešnice Predstava, ki gre narobe? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do petka, 13. marca 2020, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@gglas.si.

»Poleg tega, da smo dru-
žinsko podjetje, je ta certi-
fikat še dodaten razlog, ki 
predvsem partnerjem v za-
hodni Evropi vzbuja veliko 
mero zaupanja in varnos-
ti, da so izbrali pravega par-
tnerja, in je bil to že velikok-
rat tisti jeziček na tehtnici, 
ki je pretehtal v našo korist. 
V Evropi je namreč model 
EFQM prepoznan že tride-
set let. Vsa večja evropska 
podjetja so se v treh desetle-
tjih vsaj enkrat že dotaknila 
tega modela, zato vedo, da 
smo v postopku ocenjeva-
nja vsi merjeni z istimi va-
tli,« je razložil generalni di-
rektor in ustanovitelj med-
narodno uveljavljenega 
družinskega podjetja Mar-
ko Lotrič. 

Po besedah Ajde Cuder-
man, direktorice agencije 
Spirit Slovenija, ki skrbi za 
postopek podeljevanja pri-
znanja in program spod-
bujanja poslovne odličnos-
ti, je uporaba modelov po-
slovne odličnosti učinkovit 
pristop k trajnostnemu raz-
vijanju konkurenčnosti in 
odličnosti slovenskega go-
spodarstva in države. »S sis-
tematičnim uvajanjem po-
slovne odličnosti v sloven-
skih organizacijah lahko 

konkurenčnost Slovenije v 
mednarodnem okolju še po-
večamo in se postavimo ob 
bok najbolj konkurenčnim 
gospodarstvom. V Sloveni-
ji je danes prepoznanih 31 
poslovno odličnih organiza-
cij, od tega je skupaj z letoš-
njim šestnajst prejemnikov 
priznanja za poslovno odlič-
nost in 25 različnih organi-
zacij, ki so prejele certifikat 
odličnosti od leta 2014 do 
danes, osem jih je še veljav-
nih,« je povedala. »Uspešna 

podjetja in večina doseda-
njih prejemnikov priznanj 
za poslovno odličnost bo po-
trdila, da je za otipljiv in za-
nesljiv poslovni rezultat tre-
ba razviti preverjanje in za-
nesljive poslovne procese,« 
je dodala. 

Gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek pa je na 
sredini slavnostni podelitvi 
priznanj v Ljubljani pouda-
ril, da se v Sloveniji s poslov-
no odličnostjo še vedno pre-
malo ukvarjamo. »Država se 

dobro zaveda, da je odličnost 
konkurenčna prednost, zato 
sofinanciramo proces pri-
dobivanja certifikatov, nu-
dimo pa tudi sistemsko pod-
poro podjetjem na področ-
jih, brez katerih danes odlič-
nosti preprosto ni. V mis-
lih imam predvsem digital-
no transformacijo organi-
zacij in trajnostno naravna-
nost,« je dejal Počivalšek, ki 
je tudi predsednik odbora 
RS za priznanja za poslovno 
odličnost. 

Priznanje za odličnost spet v Selca
31. stran

Marku Lotriču sta priznanje za poslovno odličnost podelila predsednik republike Borut 
Pahor in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Janez Janša je z 
izvolitvijo dobil priložnost, 
da sestavi štirinajsto sloven-
sko vlado, sicer vlogo premi-
erja prevzema že tretjič po 
vrsti. Prvič je vlado vodil od 
leta 2004 do 2008, drugič 
pa v letih 2012 in 2013, ko se 
je mandat predčasno kon-
čal zaradi razpada koalicije. 
SDS je na volitvah leta 2018 
postala relativna zmagoval-
ka in bi Janez Janša že takrat 
lahko sestavil vlado, vendar 
mu je večina strank odrekla 
podporo. Med njimi sta bili 
tudi SMC in DeSUS, ki sta 
po poldrugem letu in po za-
menjavi predsednikov spre-
menili mnenji.

Podprli so ga poslanci 
SDS in treh koalicijskih par-
tneric, SMC (proti je glaso-
val poslanec Jani Mödern-
dorfer), NSi in DeSUS, do-
bil je tudi glasove SNS in 
obeh poslancev manjšin, 
proti njemu je glasovalo 31 
poslancev LMŠ, SD in Le-
vice, ena glasovnica je bila 
neveljavna, poslanci SAB 

pa, kot so predhodno napo-
vedali, niso prevzeli glasov-
nic. Po izvolitvi je Janez Jan-
ša tudi že prisegel. Takoj po 
njegovi izvolitvi pa je s svo-
jega položaja odstopil pred-
sednik državnega zbora De-
jan Židan. To mesto pripa-
da stranki SMC in ga bo za-
sedel njen član Igor Zorčič. 
Zdaj ima mandatar 15 dni 
časa, da državnemu zboru 

ponudi kandidatno listo 
svoje ministrske ekipe, ven-
dar je napovedal, da bo ime-
na predlagal že prej in da bo 
že prihodnji teden o njih lah-
ko glasoval državni zbor. Ob 
predložitvi kandidatne liste 
bo razgrnil program, ki bo 
nastal na osnovi podpisane 
koalicijske pogodbe, v njem 
bodo konkretni ukrepi, ki 
bodo odgovorili na najbolj 

aktualne družbene izzive, 
kajti nova vlada ima pred se-
boj zgolj polovični mandat. 
Na koncu mandata pa vla-
do čaka predsedovanje sve-
tu EU.

Imena ministrske eki-
pe do konca redakcije še 
niso bila dokončno znana. 
Pet ministrstev dobi vodil-
na stranka SDS, poleg tega 
pa še dva resorja brez listni-
ce. SMC ima štiri ministr-
stva in predsednika držav-
nega zbora, NSi bo zased-
la tri ministrska mesta, De-
SUS pa dve in vodila tudi 
novi demografski sklad. Kot 
kažejo zadnji podatki o mo-
rebitnih ministrih, bo z Go-
renjskega en sam, Kamni-
čan Matej Tonin, ki bo zase-
del ministrstvo za obrambo. 
Govorilo se je tudi o Cvetu 
Uršiču iz Radovljice kot mo-
žnem kandidatu za mini-
stra za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti, a vse kaže, da bo NSi pre-
dlagala Janeza Ciglerja Kra-
lja, Uršiču pa se v istem mi-
nistrstvu obeta položaj dr-
žavnega sekretarja. 

Janša spet predsednik vlade
Državni zbor je Janeza Janšo z dvainpetdesetimi glasovi potrdil za mandatarja za sestavo nove vlade. 
Že prihodnji teden tudi o ministrski ekipi.

Državni zbor je za mandatarja potrdil Janeza Janšo.
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V turizmu smo se tudi 
v Sloveniji v zadnjih 
letih navadili govoriti 

v presežkih, saj se je število tu-
ristov iz leta v leto povečevalo. 
Prav zato so v destinacijah, ki 
jih množično obiskujejo tudi 
azijski gostje, prve odpovedi, 
ki so sledile izbruhu nove-
ga koronavirusa, spremljali 
z zaskrbljenostjo. A če so se 
vsaj na začetku, ko virus še ni 
prestopil meja držav Daljnega 
vzhoda, lahko tolažili, da se 
bodo pač usmerili v promocijo 
na bližnjih evropskih trgih, pa 
so se tudi ti načrti zamajali, 
ko se je virus pojavil v naši ne-
posredni bližini.   

V skladu z globalnim umir-
janjem rasti mednarodnih 
turističnih prihodov se letos 
tudi v slovenskem turizmu 
pričakuje trend nižje rasti, pri 
čemer ima vpliv na dodatno 
upočasnitev tudi izbruh koro-
navirusa, so že sredi februarja 
ugotavljali na Slovenski turi-
stični organizaciji (STO). Tu-
rizem ustvari več kot dvanajst 
odstotkov slovenskega bruto 
domačega proizvoda, zato so 
turistični delavci tudi na Go-
renjskem v teh dneh upraviče-
no zaskrbljeni, ko spremljajo 
širjenje koronavirusa po svetu. 
Bližajo se namreč velikonoč-
ni prazniki, ko v gorenjske 
turistične kraje že tradicio-
nalno začnejo prihajati tudi 
italijanski gostje. In če so bile 
blejske pletne še »včeraj« pol-
ne azijskih turistov – tudi na 
njihov račun se je sezona za 
pletnarje raztegnila na prak-

tično vse leto in že dolgo ni več 
omejena na zgolj nekaj toplej-
ših mesecev –, zdaj pletne spet 
ostajajo na suhem. Upad azij-
skih gostov velik udarec pred-
stavlja še zlasti za Blejski grad 
oziroma Zavod za kulturo 
Bled, ki grad upravlja. Azijski 
gostje so namreč predstavljali 
kar tretjino vseh obiskovalcev 
gradu, prihodki od vstopnin 
na grad pa so jim v preteklih 
letih omogočili izpeljavo mili-
jonskih investicij in so si lahko 
smele načrte postavljali tudi 
v prihodnje. Tudi ponudniki 
turističnih namestitev so za 
zdaj še skopi s podatki in šte-
vilkami o zasedenosti in mo-
rebitnih odpovedih rezervacij. 
Ogroženi so namreč večji po-
slovni in kongresni dogodki, 
pod vprašajem so večje športne 
prireditve ... 

Ta čas ni mogoče napove-
dati, koliko časa in v kakšnem 
obsegu bo koronavirus vplival 
na življenja ljudi, gospodar-
stvo in turistične tokove. Ško-
da zaradi koronavirusa bo 
odvisna od časa njegove zaje-
zitve, poudarjajo na STO. A 
kot tolažijo tudi strokovnjaki 
s področja turizma, posledice 
koronavirusa za turizem za-
gotovo ne bodo dolgotrajne, saj 
se bo svetovni turistični tok 
hitro vrnil v normalne tirnice, 
ko bo epidemija zaustavljena. 
Po njihovih izkušnjah ima-
mo namreč turisti zelo slab 
spomin in hitro pozabimo na 
varnostna tveganja, ko se raz-
mere na določeni destinaciji 
umirijo. 

Turizem v času koronavirusa

KOMENTAR
Mateja Rant

Vilma Stanovnik

Kranj – »Ker še vedno nismo 
prepričani, kdo je trenutno 
na Komunali Kranj zakonit 
zastopnik za podpis stavkov-
nega dogovora, smo se odlo-
čili, da ga podpišemo z obe-
ma – tako s prejšnjim direk-
torjem Matjažem Berčonom 
kot novo vršilko dolžnos-
ti direktorice Mojco Košir 
Štojs. Če nam bo to do danes 

zvečer uspelo, stavke jutri ne 
bo, če nam ne bo, pa bodo 
delavci začeli stavkati jutri 
zjutraj. To pomeni, da jutri 
ne bo odvoza smeti in tudi 
da bosta zaprta zbirna cen-
tra. Z delavci smo se dogovo-
rili, da bo normalno potekal 
odvoz smeti iz šol in zdra-
vstvenih ustanov, normalno 
pa bo delovala tudi pogreb-
na služba,« je včeraj popol-
dne povedala predsednica 

Sveta gorenjskih sindikatov 
Nežka Bozovičar in dodala: 
»Upam, da se nam bo ven-
darle uspelo dogovoriti in da 
stavke ne bo.«

V čim hitrejši dogovor upa 
tudi v. d. direktorice Mojca 
Košir Štojs, ki je novo funk-
cijo sprejela šele minuli po-
nedeljek in je imela malo 
časa za pregledovanje do-
kumentov, ki so pomembni 
za pogajanje z delavci. »Žal 

sem ugotovila, da v poslov-
nem načrtu ni predviden 
dvig plač, kot sem pričakova-
la, ampak je zgolj predvidena 
uskladitev do minimalne pla-
če,« je včeraj povedala Mojca 
Košir Štojs, ki pri pogajanjih 
to vidi kot eno od težav.

Če so se zaposleni odloči-
li za stavko, se bo ta začela 
danes, ko se bodo ob 6. uri 
zjutraj zbrali pred Komuna-
lo Kranj.

Čakajo na stavkovni dogovor
Glede danes napovedane stavke na Komunali Kranj včeraj popoldne na sindikatu še niso vedeli 
odgovora, saj so čakali, da podpišejo dogovora tako z nekdanjim direktorjem Matjažem Berčonom kot 
vršilko dolžnosti direktorice Mojco Košir Štojs.

»Izbrani zdravnik bo gle-
de na presojano tveganje 
dal navodila,« je poveda-
la direktorica Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) dr. Nina Pirnat. 
Okuženi pacient je sicer 

že 29. februarja zaradi po-
škodbe obiskal ljubljansko 
urgenco, bil obravnavan in 
odpuščen v domačo oskrbo. 
Zato Pirnatova tudi pacien-
te in njihove spremljevalce, 
ki so bili tega dne na urgen-
ci med 20. in 21.30, poziva, 
naj bodo pozorni na simp-
tome koronavirusa; sveto-
vali jim bodo na številki 031 
619 118. »Za prenos korona-
virusa je potreben tesnejši 
stik z bolnikom, verjetnost, 
da bi se okužili na urgenci, 
je majhna. Podobno velja za 
sopotnike na letalu,« je sicer 
menila Pirnatova.

»Naša naloga je, da najde-
mo osebe, s katerimi je bil 
pacient v stiku, jim svetu-
jemo in širjenje virusa kar 
najbolj omejimo,« je pou-
darila sodelavka NIJZ dr. 

Maja Sočan. Pacient je 4. 
marca z bolezenskimi zna-
ki čakal v čakalnici ZD Lju-
bljana Vič - Rudnik, preg-
ledala ga je ustrezno zašči-
tena zdravnica, ki je posu-
mila na okužbo s korona-
virusom. Tudi drugo zdra-
vstveno osebje je bilo zašči-

teno, so potrdili na NIJZ, 
je pa zdravnica včeraj osta-
la doma. Po navedbah NIJZ 
oboleli v vmesnem času ni 
hodil v službo. Od srede je 
bila v samoizolaciji tudi nje-
gova soproga, ki je sicer za-
poslena v eni od ljubljan-
skih osnovnih šol. Za zdaj 
ne kaže kliničnih znakov 
okužbe zgornjih dihal, re-
zultat odvzetega brisa naj bi 
bil pri njej negativen.

Včeraj do popoldneva  
še ena potrjena okužba

Včeraj do zaključka časo-
pisne redakcije so potrdili 
še eno okužbo s koronaviru-
som pri pacientu, ki je bil v 
stiku z obolelim. Ta naj ne 
bi bil družinski član. Toč-
na številka odvzetih brisov 
včeraj do popoldneva še ni 

bila znana niti ne rezultati 
odvzetih brisov. 

»Zdravstvene delavce, ki 
skrbijo za te bolnike, je tre-
ba pustiti, da delajo v miru, 
skladno s stroko, brez pani-
ke. Tisti, ki se bojijo, da so 
okuženi, naj sledijo navo-
dilom. Edino na tak način 

se bomo izognili nepotreb-
nim stresom in zaskrblje-
nosti,« je poudarila držav-
na sekretarka na ministr-
stvu za zdravje Simona Re-
par Bornšek.

Na Gorenjskem dve točki 
za odvzem brisa

Bolniki s sumom na ko-
ronavirus naj najprej telefo-
nirajo svojemu izbranemu 
zdravniku, ki bo po pogovo-
ru z bolnikom in posvetu z 
lokalnim epidemiologom 
ocenil, ali je sum upravičen 
ali ne. Če bo ocenil, da je sum 
upravičen, bo bolniku spo-
ročil, na katero od 16 vsto-
pnih točk za odvzem brisa 
naj gre. Poudarjajo, naj bol-
niki s sumom na okužbo ne 
hodijo samostojno, brez na-
potitve osebnega zdravnika 

na vstopne točke za odvzem 
brisa. Stik z zdravnikom po 
telefonu je ključnega pome-
na, saj se s tem izognemo 
fizičnim stikom in more-
bitnemu prenašanju okuž-
be. Postopek odvzema bri-
sa na Gorenjskem izvajajo v 
Zdravstvenem domu Kranj 
in v posebnem zabojniku, ki 
so ga postavili pred Urgen-
tni center Splošne bolnišni-
ce Jesenice. »Bolnike z na-
potitvijo izbranega zdravni-
ka bo najprej pogledal tri-
ažni zdravnik v zabojniku. 
Pred vstopom morajo pokli-
cati številko 051 668 851 ali 
pozvoniti in počakati,« so 
sporočili iz jeseniške bolni-
šnice. Prav tako bolnike, ki 
imajo povišano temperatu-
ro, kašelj ali oteženo diha-
nje oziroma znake prehla-
dnega obolenja, pozivajo, 
naj ne hodijo na redni pre-
gled; pokličejo naj telefon-
sko številko 031 614 068 (od 
ponedeljka do petka od 7. do 
15. ure) in prejeli bodo nov 
datum za pregled.

V ZD Kranj bodo bolni-
ka s sumom na koronavi-
rus pregledali v rešilnem 
vozilu, ki stoji pred zdra-
vstvenim domom in je za-
časna rešitev. Kot je pove-
dala direktorica Lili Gan-
tar Žura, imajo obljubo pri-
stojnega ministrstva, da do 
konca tega tedna dobijo za-
bojnik. Vsi, ki niste bolni in 
bi želeli dodatne informaci-
je glede koronavirusa, lahko 
pokličete NIJZ na posebno 
številko 031 646 617. Elek-
tronski naslov, namenjen 
vsem deležnikom v vzgoji 
in izobraževanju (ravnate-
ljem, učiteljem, staršem, ot-
rokom) glede preventivnih 
ukrepov, povezanih s koro-
navirusom, je: vprasanja.
mizs@gov.si.

Prve okužbe  
s koronavirusom v Sloveniji
31. stran

glavobol in povišana 
temperatura

izcedek iz nosu

kašelj
težave z 
dihanjem

slabo počutje 
in bolečine 
v mišicah

TESTIRANJE NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM

O smiselnosti testiranja presodi zdravnik 
na podlagi izraženih simptomov ter 
bivanja na območjih, kjer se virus 
pojavlja. 

Samoplačniško testiranje v Sloveniji ni 
na voljo.

Koronavirus se dokazuje v brisu 
nosno-žrelnega prostora, v brisu 
žrela, izmečku dihal in v drugih 
kužninah. Za diagnostiko potrebujejo 
cca. 3 ure.

SIMPTOMI OKUŽBE Z KORONAVIRUSOM

Vlada Republike SlovenijeVeč informacij: www.gov.si/koronavirus
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Delovni dnevi ob mlaju
v letu 2020:

ned., praznik

24., 25., 26., 27., 28.
23., 24., 25., 26., 27.
24., 25., 26., 27., 28.
23., 24., 25., 26., 27.
22., 23., 24., 25., 26.
21., 22., 23., 24., 25.
20., 21., 22., 23., 24.
19., 20., 21., 22., 23.
17., 18., 19., 20., 21.
16., 17., 18., 19., 20.
15., 16., 17., 18., 19.
14., 15., 16., 17., 18. 

INFORMACIJE IN NARO^ILA PO PO[TI 
na tel. 04 5318340 (od 9. do 10. ure)
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Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik in direk-
torica občinske uprave Alen-
ka Langus sta v sredo na no-
vinarski konferenci predsta-
vila aktualne občinske na-
ložbe, programe in projek-
te za letošnje leto. Med ve-
čjimi investicijami sta po-
udarila gradnjo kolesarske 
povezave med Radovljico in 
Lescami, izgradnjo cestne 
in komunalne infrastruktu-
re ob nadgradnji železniške 
proge na odseku Podnart–
Lesce, energetsko sanacijo 
Osnovne šole Staneta Žagar-
ja Lipnica, prvo fazo rekon-
strukcije kompleksa kopali-
šča v Radovljici in izgradnjo 
kanalizacije na Spodnjem 
Lancovem.

Navezava na nadgradnjo 
železnice

Med najzahtevnejšimi bo 
zagotovo projekt, vezan na 
nadgradnjo železniške pro-
ge. Občina je s Slovenski-
mi železnicami in Direkcijo 
za infrastrukturo že uskladi-
la glavne skupne posege na 
trasi, je pojasnil župan Glo-
bočnik. To so ukinitev vseh 
štirih nivojskih prehodov na 
območju radovljiške občine, 
označenih samo z Andreje-
vim križem (dva na območju 
Podnarta in dva na območju 
Zaloš), izgradnja novih pod-
vozov za promet osebnih vo-
zil, tovorni in peš promet v 
Podnartu in Zalošah, novo-
gradnja nadvoza čez žele-
zniško progo na Cesti svo-
bode pri železniškem posta-
jališču v Radovljici z utrditvi-
jo brežine, ureditev podhoda 
za pešce in kolesarje na ob-
močju Poljske poti v Rado-
vljici ter ureditev pasov za 

kolesarje in pešce skozi že-
lezniški nadvoz ob regio-
nalni cesti v Lescah. Ob tem 
bodo uredili še regionalno 
cesto skozi Podnart, ob ka-
teri bo sočasno zgrajen ploč-
nik. Občina bo do dveh stavb 
ob sedanjem nivojskem pre-
hodu zagotovila nadomestni 
cestni priključek, ki je pred-
viden preko novega premo-
stitvenega objekta čez po-
tok Lipnica, ter nove ceste in 
podvoza pod železniško pro-
go na območju Podnarta, so 
še pojasnili.

Iz občinske blagajne 
skoraj milijon

Poleg tega bodo obnovi-
li peronsko infrastrukturo 
na železniških postajališčih 
Otoče, Globoko in Radovlji-
ca, za nov podvoz v Lescah 
in ukinitev obstoječega ni-
vojskega prehoda na Alpski 
cesti ter za ureditev podho-
da za pešce in kolesarje za 
dostop na perone železni-
ške postaje v Lescah pa bodo 

izdelane strokovne podlage, 
je še pojasnil župan.

Za izgradnjo cestne in ko-
munalne infrastrukture, ki 
se navezuje na investicije 
Slovenskih železnic in Di-
rekcije RS za infrastrukturo, 
je v občinskem proračunu za 
letošnje leto 2020 predvide-
nih 472.500 evrov, v načrtu 
razvojnih programov za pri-
hodnje leto pa še 520 tisoč 
evrov. 

Kolesarska povezava 
in pločnik

Na projekt je delno veza-
na tudi Gradnja kolesarske 
povezave med Radovljico in 
Lescami, natančneje med 
upravnim središčem Rado-
vljice in železniško posta-
jo v Lescah. Investicija za-
jema obojestranske ločene 
kolesarske steze in pločni-
ka ob regionalni cesti med 
krožiščem z Gorenjsko ces-
to in krožiščem z Boštjano-
vo ulico ter ureditev obo-
jestranskega pomožnega 

kolesarskega pasu in ploč-
nika na Železniški ulici v 
Lescah. Že za jeseni je na-
črtovana izvedba dveh pre-
bojev za ločeno vodenje 
pešcev in kolesarjev skozi 
železniški nadvoz pri Mer-
catorjevem nakupovalnem 
centru v Lescah. Poleg ko-
lesarske infrastrukture in 
pločnikov projekt zajema 
tudi obnovo cest, komunal-
ne opreme in vodov ter ce-
stne razsvetljave.

Pričakovani stroški izved-
be kolesarske povezave zna-
šajo približno 2,3 milijona 
evrov, od tega bo iz Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj financiranih 1,4 mili-
jona evrov. Pred oddajo vlo-
ge za sofinanciranje mora 
občina pridobiti še eno ze-
mljišče, za katero ji doslej 
ni uspelo doseči dogovora o 
odkupu, zato bo treba izvesti 
postopek razlastitve, in revi-
zijo projekta s strani Sloven-
skih železnic, so še pojasnili 
na radovljiški občini.

Predstavili največje projekte
Začeli bodo gradnjo cestne in komunalne infrastrukture, vezane na nadgradnjo železniške proge, 
uredili kolesarsko povezavo med Lescami in Radovljico ter zaključili energetsko sanacijo šole v Lipnici, 
nadaljuje se tudi rekonstrukcija kopališča v Radovljici. 

Še to pomlad bo zaključena prva faza preureditve kopališča v Radovljici, to je izgradnje 
nove strojnice z elektroenergetskimi napravami za potrebe sedanjega in prihodnjega 
kompleksa, je pojasnil župan Ciril Globočnik. / Foto: Tina Dokl 

Ob tem na Hrušici pote-
kajo tudi povsem praktične 
priprave na začetek gradnje. 
Cengiz ureja vse potrebno, 
da bo na zemljišču v neposre-
dni bližini predora postavil 
kamp za delavce, ki bodo gra-
dili drugo cev. Gre za zemlji-
šče, ki je v lasti Agrarne skup-
nosti (AS) Dovje - Mojstrana, 
na njem pa ima GG Bled de-
ponijo lesa. Kot je dejal direk-

tor GG Bled Marko Matjašič, 
imajo zemljišče v najemu do 
konca leta 2022. »V sodelo-
vanju med GG Bled, AS Dov-
je Mojstrana in Občino Jese-
nice smo za skladiščenje hlo-
dovine poiskali novo površi-
no, ki je v lasti občine in nam 
jo je pripravljena oddati v na-
jem do konca 2022,« je po-
jasnil Matjašič. Na Občini Je-
senice so to potrdili, objavlje-
na je namera o sklenitvi ne-
posredne pogodbe za najem 
občinskega zemljišča v bli-
žini za začasno skladiščenje 
lesa. GG Bled naj bi tja pre-
peljal hlodovino, s tem pa se 
bo izpraznil prostor za potre-
be kampa za Cengiz v nepo-
sredni bližini predora. Pred-
sednik AS Dovje - Mojstrana 

Slavko Rabič je povedal, da 
gre skupaj za okrog hektar 
veliko zemljišče (del ga je v 
lasti Občine Kranjska Gora), 
ki ga bo turško podjetje vzelo 
v najem za pet let oziroma čas 
gradnje predora. Rabič je de-
jal, da so dosedanje izkušnje 
z vodstvom turškega podje-
tja dobre, so zelo komunika-
tivni, kamp pa želijo postavi-
ti čim prej. »Bi ga že začeli 
postavljati, če tam ne bi bilo 
lesa,« je dejal Rabič.

In kako naj bi kamp za de-
lavce sploh izgledal? Podo-
ben kamp je Cengiz postavil 
nad Zenico v Bosni v času 
gradnje avtoceste. Kamp 
so si lani ogledali novinarji 
POP TV, in kot so poročali, 
so delavci bivali v sobah s po 
šestimi ležišči, imeli so sku-
pne sanitarije, po tri tople 
obroke na dan so jim prip-
ravljali v kuhinji in stregli v 
jedilnici. Delavci so bili na 
gradbišču po tri mesece, za-
tem so odšli za deset dni do-
mov; na teden naj bi bili op-
ravili 40 ur dela. Del kampa 
je bila tudi manjša molilni-
ca. Takrat so v turškem pod-
jetju povedali, da naj bi tak-
šen bivanjski kompleks pos-
tavili tudi na Karavankah.

Začetek gradnje 
druge cevi 
31. stran

Na podoben način, le da v barakah, so v bližini 
predora bivali delavci že v času gradnje prve 
predorske cevi. Gradnja te je traja med letoma 1986 
in 1991, stala pa je 160 milijonov današnjih evrov. 
Zanimivo je, da je bil predor sprva načrtovan kot 
dvocevni, a je bila nato zaradi premajhne gostote 
prometa zgrajena samo ena cev ...

Tržič – Občina Tržič je v začetku marca objavila razpis za dode-
litev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini za leto 2020. V občinskem proračunu je 
za te namene na voljo 44 tisoč evrov nepovratnih sredstev. 
Rok za predložitev vlog je 15. april.

Dodelitev pomoči za spodbujanje kmetijstva
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Bohinj – V Bohinju si že 
dlje časa prizadevajo, da bi 
čim več avtomobilov spra-
vili stran od jezerske skle-
de in obiskovalcem omo-
gočili obisk Bohinja z jav-
nimi prevoznimi sredstvi. 
Bohinjski občinski svet je v 
skladu s temi prizadevanji 
že na prvi letošnji seji spre-
jel nov odlok o prometnem 
režimu, s katerim vzpostav-
ljajo temeljne smernice za 
oblikovanje prometnega re-
žima – ne le na območju Bo-
hinjskega jezera, temveč na 
celotnem območju občine. 

Sicer pa je eden od instru-
mentov za urejanje stanja 
tudi sistem parkirnin, ki jih v 
Bohinju postopno zvišujejo: 
tako so že lani poleti na par-
kiriščih neposredno ob oba-
li jezera zvišali parkirnino, 
s čimer so obiskovalce žele-
li spodbuditi k uporabi dru-
gih prevoznih sredstev na-
mesto osebnih avtomobilov 

ter parkiranju čim dlje proč 
od jezera.

Ponekod je bilo doslej ob 
manj obremenjenih delih 
leta parkiranje brezplačno, 
zdaj pa bo pozimi za uro tre-
ba plačati pol evra, spomla-
di in jeseni pred poletno tu-
ristično sezono in po njej, pa 
tako kot lani evro in pol. Na 
dodatnem parkirišču Labo-
ra v Ribčevem Lazu, kjer je 
bilo doslej možno zgolj ce-
lodnevno parkiranje, je po 
novem možnost poldnevne-
ga parkiranja po polovični 
ceni, to je sedem evrov.

Pri Danici tako kot doslej

Načrtovano je bilo tudi 
povišanje cene celodnevne-
ga parkiranja pri Danici v 
Bohinjski Bistrici, ki naj bi 
se podvojila in sredi poletja 
znašala štiri evre, zunaj se-
zone pa dva, a so svetniki 
na zadnji seji odločili, da re-
žim na tem parkirišču ostaja 
enak kot doslej, kar pomeni, 
da je od septembra do konca 

junija parkiranje tam brez-
plačno. Popolnoma brez-
plačno vse leto ostaja parki-
ranje na parkirišču Kobla v 
Bohinjski Bistrici. Uporaba 
gozdne ceste Stara Fužina–
Voje–Vogar–planina Blato 
še vedno stane 12 evrov na 
dan. Z vseh oddaljenih par-
kirišč bodo tudi letošnje po-
letje v Bohinju uredili javne 
prevoze, njihova uporaba pa 
bo všteta v parkirnino.

Novi odlok o prometnem 
režimu v Bohinju predvi-
deva tudi kazni za kršitelje. 
Najvišja zagrožena globa je 
dvesto evrov, grozi pa voz-
nikom, ki bodo z vozili na 
motorni pogon uporablja-
li vaške, poljske in gozdne 
poti ter prostore okrog par-
kirišč ali tam parkirali ozi-
roma vozilo pustili na jav-
nih zelenih površinah, kme-
tijskih zemljiščih, gozdnih 
površinah ter na dostopnih 
gozdnih in poljskih poteh. 
Globa 80 evrov čaka vse, ki 
bodo parkirali na parkirišču 

z omejenim časom parkira-
nja, a ne bodo označili časa 
svojega parkiranja s parkir-
no uro.

Vse več obiskovalcev 
tudi pozimi

Svetnik Bojan Traven je 
ob tem na seji sveta opozo-
ril, da se povečuje število 
obiskovalcev in s tem pro-
metna obremenitev Bohi-
nja tudi pozimi, direktor 
občinske uprave Miro Sod-
ja pa je svetnike seznanil s 
prizadevanji za zaporo ces-
te proti Savici, kjer so v po-
letni sezoni v zadnjem ob-
dobju beležili izjemne pro-
metne obremenitve. »Vsa-
ko leto naredimo vsaj nekaj 
za to, da zmanjšamo pritisk 
na Bohinjsko jezero – in ve-
čina je te ukrepe dobro spre-
jela. Pritožb je malo, ljudje 
so predvsem zelo zadovolj-
ni, da smo jim omogočili al-
ternativo s ''shuttle'' prevo-
zi,« je na seji svetnikom še 
povedal direktor.

Strožji prometni režim
V Bohinju se zavedajo izzivov, ki jih prinaša povečevanje števila obiskovalcev in še zlasti vse več 
prometa, predvsem poleti. Plačevanje parkirnine razen pri Danici vse leto, višje globe za kršitelje. 

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Potem ko so na 
prvi letošnji seji ustrezno 
spremenili odlok o gospo-
darskih javnih službah in 
vanj vključili tudi turizem 
in rekreacijske dejavnosti, 
je občinski svet na Jezer-
skem tokrat obravnaval od-
lok o javno-zasebnem par-
tnerstvu za izvedbo projekta 

Zimsko-letni park Jezersko. 
Hkrati je podjetje, ki za obči-
no pripravlja te dokumente, 
izdelalo tudi oceno možnos-
ti in jo prav tako v prvo bra-
nje predložilo svetnikom.

Za zimsko-letni park na-
mreč občina išče zasebnega 
partnerja, ki bi vlagal v park 
in ga tudi upravljal. Projekt 
je razdeljen na štiri faze, ki 
se bodo izvajale do leta 2023. 
Najprej je predvidena nad-
gradnja zasneževalnega sis-
tema, ureditev manjšega 

smučišča in nizkovrvne žič-
nice, s čimer bi lahko zače-
li že letos. V naslednjih le-
tih pa bi urejali športni park 
s plezalno steno, zimsko vas 
iz igluji, postavili sprem-
ljajoči turističnoservisni 
objekt, uredili poletni doži-
vljajski park s pravljično po-
tjo, poskrbeli tudi za akumu-
lacijo. Vsa vlaganja so vre-
dna okoli 700 tisoč evrov. 
Javno-zasebno partnerstvo 
je predvideno s koncesijo, ki 
naj bi bila sklenjena za tride-
set let z možnostjo podaljša-
nja. Dokument navaja pra-
vila partnerstva in merila, 
na podlagi katerih bo to po-
tekalo. Zasebnega partner-
ja bodo izbrali z razpisom, 
ki ga bodo objavili takoj, ko 

bodo dokumenti dokončno 
sprejeti, do poletja bi bil lah-
ko razpis že zaključen in iz-
bran zasebni partner. Tre-
nutno se za sodelovanje za-
nima en potencialni par-
tner, morda se oglasi še kak-
šen, smo slišali na seji občin-
skega sveta.  

Svetnike je med drugim 
zanimalo, kako bo v nasled-
njih letih z nadaljnjimi vla-

ganji občine v projekt, kaj 
bo v primeru stečaja, kako z 
dobičkom, ki ga utegne pri-
našati park, zakaj so vsa vla-
ganja vezana na zimsko se-
zono. Vsa nadaljnja vlaga-
nja se predvidevajo z zaseb-
nim partnerjem, občina naj 
bi ne vlagala. Njen doseda-
nji vložek so nepremični-
ne v lasti občine, doslej iz-
vedena gradbena dela in že 
razpoložljiva oprema, prav 
tako priprava prostorskih 
dokumentov. Če bi se obči-
na vendarle odločila za do-
datna vlaganja, se bo njen 
vložek ponovno ovredno-
til in se bodo razmerja med 
partnerjema temu prila-
godila. Izgubo in dobiček 
nosi zasebni partner, prav 
tako tveganje morebitnega 
stečaja. Kalkulacije za vla-
ganja so res delali zgolj za 
zimsko sezono, vsekakor pa 
gre računati tudi na poletno 
sezono, v nekaterih zims-
košportnih centrih ta pri-
naša celo večje ekonomske 
učinke. Svetnike je tudi za-
nimalo, po kakšnih merilih 
bodo jezerskim gospodinj-
stvom razdelili vstopnice za 
vstop v park. Dobili so od-
govor, da je predviden sub-
vencioniran vstop domači-
nov v park, kar je razume-
ti, da nekdo z osebnim do-
kumentom dokazuje, da 
je prebivalec Jezerskega in 
ima tako vstop prost. Tako 
prakso so pri smučarskih 
tekih gojili že doslej. 

Iščejo zasebnega 
partnerja
Občina Jezersko bo za vlaganja v Zimsko-letni 
park Jezersko iskala zasebnega partnerja. V prvi 
obravnavi so sprejeli odlok o javno-zasebnem 
partnerstvu.

Za zimsko-letni park v dolini ravenske Kočne na Jezerskem 
načrtujejo javno-zasebno partnerstvo. / Foto: Tina Dokl

Projekt Zimsko-letni 
park Jezersko je razdeljen 
na štiri faze, ki se bodo 
izvajale do leta 2023. 

Marjana Ahačič

Kropa – Bliža se gregorje-
vo in v Kropi bodo tudi letos 
pred tradicionalno priredi-
tvijo pripravili delavnico iz-
delovanja barčic. V soboto, 7. 

marca, jo bosta v mali dvora-
ni Kulturnega doma Kropa 
vodili Zala Zupan in Jerne-
ja Jelovčan Koselj. »Pri izde-
lavi bomo v različnih likov-
nih tehnikah uporabili ma-
teriale, ki jih v gospodinjstvu 

običajno zavržemo: embala-
žo jajc, tetrapake, papirna-
te zvitke ... Delavnica, ki se 
bo začela ob 10. uri, je pri-
merna za otroke vseh staros-
ti in je brezplačna,« so spo-
ročili iz Muzejev radovljiške 

občine. V Kovaškem muze-
ju pa bo v ponedeljek ob 18. 
uri odprtje razstave z naslo-
vom Zakaj valentinovo, če 
imamo gregorjevo in preda-
vanje kustosa Tržiškega mu-
zeja dr. Bojana Knifica.

Delavnica in razstava pred gregorjevim
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V oktobru 2019 je Biološki inštitut Jovana 
Hadžija ZRC SAZU Ljubljana izvedel pop-
is in oceno ohranjenosti ciljnih habitatnih 
tipov v Podhomu, Bodeščah in Brjeh. Med 
drugim so preverjali populacijo loeselove 
grezovke in ugotovili, da na projektnem 
območju Podhom ni bilo zabeleženih 
primerkov ogrožene orhideje, dobro 
zastopana pa je na območju Brje. 
Projektno območje Povirje vzhodno od 
Bodešč se ponaša z rastlinskimi vrstami 
habitatnega tipa bazičnih nizkih barij in 
lehnjakotvornimi izviri. Celotno poročilo 
je dostopno na https://www.malabarja-
marja.si/gradiva/.
V začetku februarja 2020 se je na projekt-
nem območju Podhom začelo odstranje-
vati zarast. Travniki med železniško progo 
na zahodu in makadamsko potjo na 
vzhodu so dobili novo podobo, odstran-
jena so bila grmovja in ostali primerki, ki 
ogrožajo obstoj habitatnega tipa bazična 
nizka barja oz. travniki s prevladujočo 
stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-
muljastih tleh. Znotraj območja je post-
avljenih več piezometrov. Ti merijo višino 
podtalne vode. Rezultati bodo služili za 
načrt izvedbe hidroloških del, s katerimi 

si želimo izboljšati stanje ohranjenosti 
vlagoljubne populacije na občutljivem 
mokrišču.
Poročilo obsega tudi predloge ukrepov 
in ustrezne rabe za izboljšanje stanja 
habitatnih tipov, med drugimi:
•  izvedbo hidroloških ukrepov, ki bo 
zagotovila stalno prisotnost talne in 
podtalne vode in s tem omogočila obstoj 
ciljnih habitatnih tipov;
•  odstranjevanje ekspanzivnih zelišč in 
posameznih lesnih vrst, pri čemer mora 
odstranjevanje zarasti potekati tako, 
da pri posegu niso ogrožene varstveno 
pomembne vrste, ki se v tem območju 
pojavljajo (brez oziroma z omejenim dos-
topom težke mehanizacije brez košnje 
oz. mulčenja celotne površine);
•  odstranjevanje invazivnih tujerod-
nih vrst, ki se lahko hitro razširijo na 
ogrožene habitatne tipe;
•  pozna košnja, ki bo zagotavljala celovit 
razvojni krog čim večjemu številu rastlin-
skih in živalskih vrst; košnja naj se izvaja 
prostorsko mozaično; vsako leto naj vsaj 
tretjina površin ostane nepokošenih, te 
naj bodo osrednji deli travišč, in ne robne 
površine; nepokošene površine se po-

kosijo v prihodnjem letu; pokošena trava 
naj se suši na travišču vsaj dva dni, nato 
se odstrani s travišča; košnja naj se izvaja 
z uporabo lažje kmetijske mehanizacije.
Na celotnem območju Podhoma pa naj 
veljajo še naslednje prepovedi: gno-
jenje, paša, dosejevanje s tržnimi travnimi 
mešanicami, mokro baliranje, preoravanje, 
požiganje, apnenje, uporaba fitofarmacev-
tskih sredstev, kopanje novih in čiščenje 
obstoječih hidromelioracijskih jarkov.
V nadaljevanju projekta se predvideva 
izpeljava akcij odstranjevanja invazivnih 
tujerodnih vrst in vzpostavitev interpre-
tacijske točke na projektnem območju 
Bodešče.

Projekt v polnem zagonu
Do danes je Občina Bled pod okriljem vodilnega partnerja Zavoda za varstvo narave in ostalih partnerjev – 
Občine Logatec, Občine Trzin ter Zavoda PARNAS iz Velikih Lašč – v okviru projekta Mala barja – MARJA, ki 
ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, odkupila 
44.000 m2 mokrišč na projektnih območjih Podhom in Povirje vzhodno od Bodešč. Z odkupi želimo zaščititi 
habitatne tipe mokrišč.

Torkov avtobus bo z Bleda popeljal v 
Radovljico, Kamno Gorico in Kropo in 
bo tudi letos vozil skozi Lipniško dolino. 
Vsako sredo v juliju in avgustu se bodo 
gostje lahko popeljali v dolino Završnice 
in spoznali vasi pod Stolom, četrtkov 
avtobus bo vozil na Brezje, v Mošnje in 
Begunje ter tudi letos naredil okljuk do 
doline Draga, v petkih pa bo ponovno 
vozil tudi Hop-On Hop-off avtobus med 
Bledom in Tržičem.
Promocijska vožnja bo letos v Žirovnico, 
kjer obiskovalci lahko spoznajo literarno-
čebelarsko Pot kulturne dediščine 
Žirovnica in zeleno zavetje doline 
Završnica. Prvi postanek bo v Prešernovi 
Vrbi, kjer si bomo ogledali prenovljen 
galerijski del domačije in spoznali vse-
bine, ki so privlačne tudi za tuje obiskov-
alce. Sledila bo vožnja do Žirovnice, kjer 
bomo obiskali Čopovo rojstno hišo in se 
skozi igrano-dokumentarni film podali 
na potep po ostalih muzejskih hišah v 
občini Žirovnica ter spoznali možnosti za 
preživljanje prostega časa, ki jih ponu-

jajo vasi pod Stolom. V Žirovnici bomo 
obiskali tudi mikro pivovarno Carniola 
in druženje zaključili v dolini Završnice; 
skozi Rekreacijski park Završnica se 
bomo sprehodili do bara Zavrh, spoznali 
turistično in gostinsko ponudbo, ki ju 
dolina ponuja v poletnih mesecih, in tudi 
kaj toplega prigriznili.
Predstavitvena vožnja avtobusa Hop-On 
Hop-Off bo v sredo, 25. marca. Odhod 

avtobusa bo ob 10. uri izpred hotela Rikli 
Balance (depandansa Savica), postanek 
na avtobusni postaji (AP) Lesce ob 10.10, 
AP Radovljica pa ob 10.15. Predvidena 
vrnitev na Bled je ob 13.30 (AP Radovljica 
13.15, AP Lesce 13.20).
Priporočljiva je športna oz. pohodniška 
obutev.
Prijave sprejemajo do petka, 20. marca, 
na info@visitzirovnica.si.

Predstavitvena vožnja
Tudi letos bodo gostom, obiskovalcem ter domačinom Bleda, Žirovnice, Radovljice in okolice v času glavne 
turistične sezone na voljo štiri smeri avtobusov Hop-On Hop-Off, ki obiskovalcem omogočajo celovito 
izkušnjo odkrivanja skritih kotičkov okolice Bleda v spremstvu ali skozi vodenja lokalnih prebivalcev. 

Predstavitvena vožnja avtobusa Hop-On Hop-Off bo v sredo, 25. marca.

Na državni cesti Bled–Bohinj na Mlinem 
je poškodovan most čez Jezernico. Občina 
Bled je o poškodbi obvestila Direkcijo 
Republike Slovenije za infrastrukturo, ki 
si je 24. januarja poškodbe tudi ogledala. 
Kot so sporočili, so izvedli začasno 
podporo mostu in zožili vozišče, takoj 

pa so začeli tudi vse potrebne aktivnosti 
za kompletno sanacijo. Dela bodo, kot 
pravijo, izvedli v najkrajšem možnem 
času, tako da bodo končana do poletja.
Na Občini Bled so nad stanjem zaskr-
bljeni, saj je most čez Jezernico del 
glavne ceste Bled–Bohinj in se čezenj 

vsakodnevno pelje ogromno tovornjakov, 
avtobusov in osebnih vozil. »To je še en 
dokaz več, da nujno potrebujemo južno 
obvoznico. Tovorni promet skozi Bled je 
nevaren, avtomobilov je preveč, večina 
blejskih prometnic je preobremenjenih,« 
pa pravi župan Janez Fajfar.

Obnavljajo most čez Jezernico

V okviru del, ki se izvajajo na območju spodnjega dela vasi Selo, 
je izvajalec začel izvedbo podpornega zidu na območju ceste 
Selo–Ribno.
Nadaljuje se izgradnja primarnega plinovodnega in vodovod-
nega omrežja na območju spodnje vasi Selo, dela gredo h koncu. 
Po preizkusu tesnosti in čiščenju primarnih cevi bo izvajalec 
začel izgradnjo hišnih priključkov za vodovod in plin.

Dela na Selu
Na območju spodnjega dela vasi Selo Občina Bled 
nadaljuje infrastrukturna dela.

Dela na Selu

V Mali Zaki se pospešeno nadaljuje gradnja fekalne kanalizacije 
in ostale komunalne infrastrukture. Cesta je od Veslaškega centra 
proti Vili Zlatorog še vedno zaprta za ves promet. V izgradnji je že 
tudi most čez potok Mišca pri ribogojnici. 

Gradnja kanalizacije

Nadaljuje se gradnja pločnika v Zasipu, dela na cesti bodo 
predvidoma zaključena do konca marca, vključno z asfaltiran-
jem ceste in dograditvijo javne razsvetljave. V marcu bo zaradi 
spodnjega in zgornjega ustroja ceste predvidena večdnevna 
popolna zapora ceste. Obvoz bo urejen čez Sebenje.

Pločnik do Zasipa
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Maša Likosar

Kranj – Opremljanje gasil-
skih enot v Mestni občini 
Kranj poteka po predvide-
nem načrtu in letos je kot 13. 
enota po vrsti minuli četrtek 
novo vozilo prejelo PGD Tr-
stenik. Predsednik PGD Tr-
stenik Boštjan Perčič je po-
jasnil, da gre za manjše ga-
silsko vozilo z vodo GVV-1 v 
vrednosti 120 tisoč evrov, od 
tega je sto tisoč evrov prispe-
vala Mestna občina Kranj, 
preostanek so z namen-

skim varčevanjem zagotovi-
li sami. »Ker nimamo avto-
cisterne, smo prejeli vozilo z 
vodo, ki je v celoti opremlje-
no in primerno za vse vrste 
intervencij ob požarih in dru-
gih nesrečah. Služilo bo tudi 
za usposabljanja in izobraže-
vanja,« je dejal Perčič in še 
obljubil, da bodo z njim rav-
nali kot najboljši možen gos-
podar.

Na predaji pred prostori 
Gasilske zveze MOK je v pri-
sotnosti gostov in trsteniških 
gasilcev kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec dejal: »Zadnjih 
šest mesecev je bil Kranj, kar 
se tiče naravnih in drugih ne-
sreč, središče Slovenije. Zgo-
dilo se nam je marsikaj, od 
uhajanje plina, viharja do ne-
davne nesreče na avtocesti. 
Celotna posadka kranjskih 
gasilcev, tako poklicnih kot 
prostovoljnih, se je resnično 
izkazala in dokazala, da ima-
mo eno najboljših enot v Slo-

veniji.« Županu je pripadla 
čast predaje ključa novega vo-
zila. Prevzel jih je poveljnik 
PGD Trstenik Matej Valjavec 
in jih izročil vozniku Jaku Go-
rišku. Novo vozilo namerava-
jo gasilci PGD Trstenik, ki de-
luje že od leta 1937 in trenu-
tno šteje sto članov, od tega 32 
aktivnih, slavnostno prevzeti 
naslednje leto na osrednji va-
ški veselici. 

Prevzeli novo 
gasilsko vozilo
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) 
Trstenik so prevzeli novo gasilsko vozilo.

Gasilci PGD Trstenik so prevzeli novo gasilsko vozilo. 
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Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Postopek 
izbire izvajalca za obnovo 
Hotela Brdo, ki mora biti do-
končana do junija prihodnje 
leto, ko bo Slovenija prev-
zela predsedovanje Svetu 
Evropske unije, se bo še zav-
lekel. Generalni sekretariat 
vlade se je namreč v ponov-
ljenem postopku odločil, da 
javnega naročila ne odda, saj 
vseh pet ponudb presega za-
gotovljena sredstva. Izvajal-
ca bodo zdaj predvidoma po-
iskali s pogajanji.

Potem ko je državna revi-
zijska komisija septembra 
lani razveljavila del razpisne 
dokumentacije v postopku 
za izbor izvajalca gradbe-
nih in obrtniških del v okvi-
ru prenove Hotela Brdo, je 
generalni sekretariat vlade 
17. oktobra lani objavil novo 
javno naročilo za izvedbo 
del za prenovo in dogradi-
tev hotela. Do roka za odda-
jo ponudb, ki se je iztekel 12. 

decembra, so prispele po-
nudbe gradbenih podjetij 
Strabag, Kolektor Koling, 
CGP, VG5, Makro 5 Gradnje 
in Riko, njihove vrednosti pa 
so skupaj z davkom na doda-
no vrednost znašale od sla-
bih 42 milijonov evrov do 
skoraj 48 milijonov evrov.

Po pregledu celotne doku-
mentacije, pridobitvi potr-
dil in preverjanju navedb se 
je izkazalo, da vse zahtevane 
razpisne pogoje izpolnjuje-
jo Strabag, Kolektor Koling, 
CGP, VG5 in Makro 5 Grad-
nje, ponudbo Rika pa so, ker 
ni predložil ustreznih doku-
mentov, kot nedopustno iz-
ločili. Ker so vse dopustne 
ponudbe presegale zagoto-
vljena sredstva naročnika, je 
sekretariat pet ponudnikov 
povabil k elektronski draž-
bi, ki je potekala 19. februar-
ja. Na njej so ponudniki cene 
svojih ponudb sicer znižali, a 
še vedno so bile vse predra-
ge, zato so se v generalnem 
sekretariatu odločili, da 

javnega naročila ne oddajo. 
Najnižjo ponudbo je sicer po-
dal Kolektor Koling (40,8 mi-
lijona evrov), sledili so Mak-
ro 5 Gradnje z 41,4 milijona, 
VG5 ter Strabag z 41,6 milijo-
na evrov ter CGP z 42,8 mili-
jona evrov. Generalni sekre-
tariat vlade bo v nadaljeva-
nju predvidoma izvedel kon-
kurenčni postopek s pogaja-
nji, pri čemer bo v postopek 
vključil vseh pet ponudnikov 
iz tega postopka, ki izpolnju-
jejo pogoje za sodelovanje, 
piše v objavljeni odločitvi o 
neoddaji javnega naročila.

Ocenjena vrednost pro-
jekta je sicer 26 milijonov 
evrov, vpogled v državna 
proračuna za 2020 in 2021 
pa razkriva, da ima general-
ni sekretariat vlade za obno-
vo Hotela Brdo zagotovlje-
nih 22,6 milijona evrov. 
Glede na dosedanje ponud-
be, ki so za od 18 do 20 mili-
jonov evrov dražje, je že jas-
no, da bodo morali v sekre-
tariatu za uspešno oddajo 

naročila nujno poiskati do-
datna sredstva. Z izvedbo 
projekta se sicer že mudi. Po 
terminskem planu bi morali 
pogodbo z izvajalcem grad-
benih in obrtniških del pod-
pisati do 1. marca, dela pa 
končati do 31. marca 2021. 

Medtem pa obnovitvena 
dela na gradu Brdo, ki jih iz-
vajata družbi Makro 5 Grad-
nje in Lesnina MG Oprema, 
potekajo tekoče. Generalni 
sekretariat vlade je 3. mar-
ca objavil spremembe jav-
nega naročila zaradi doda-
tnih del, ki niso bila upošte-
vana v osnovni pogodbi, ki je 
bila vredna dobrih 2,38 mi-
lijona evrov, po novem pa 
je skupna vrednost javnega 
naročila 2,74 milijona evrov. 
Na posestvu Brdo, kjer bo v 
drugi polovici 2021 potekala 
glavnina dogodkov ob pred-
sedovanju Slovenije Svetu 
EU, med drugim že izvaja-
jo tudi posodobitev informa-
cijsko-komunikacijske teh-
nologije. 

Za obnovo premalo denarja
Generalni sekretariat vlade tudi v ponovljenem razpisu ni izbral izvajalca gradbenih del za obnovo 
Hotela Brdo. Razlog: prejete ponudbe so precej višje od sredstev, ki jih ima sekretariat na voljo. 

Ljubljana – Izraelski letalski prevoznik Israir Airlines bo po 
navedbah Slovenske turistične organizacije (STO) aprila uve-
del tri lete z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v izraelski Tel 
Aviv, nadaljeval pa z dvema letoma tedensko od 23. aprila 
do 13. oktobra. Kot so pojasnili v STO, je Slovenija tudi na 
izraelskem trgu prepoznavna in vse bolj zaželena turistična 
destinacija, kar se pozitivno odraža tudi z vzpostavitvijo nove 
letalske povezave.

Israir od aprila v Tel Aviv

Kamnik – Društvo upokojencev Kamnik letos obeležuje 70-le-
tnico delovanja, ob tem jubileju pa so se lotili nujno potrebne 
investicije – obnove pisarn. Kot je povedal predsednik društva 
Vinko Polak, so zamenjali celotno opremo, stene na novo 
prepleskali, zamenjali so računalnike, kupili ognjevarno omaro 
za dokumente in namestili nova senčila. Investicijo v vrednosti 
šest tisoč evrov so financirali sami. Visok jubilej bodo obeležili 
še z izdajo bogatega zbornika in slavnostno prireditvijo.

Kamniški upokojenci s prenovljenimi prostori

Jasna Paladin

Domžale – Začenja se že 34. 
festival Turizmu pomaga 
lastna glava, letos na temo 
Festival naj bo. Na festiva-
lu, ki ga organizira Turistič-
na zveza Slovenije, so osnov-
nošolci v turističnih nalogah 
zapisali svoje zamisli za fe-
stivalsko dogajanje, v mar-
cu in aprilu pa jih bodo vsak 
torek ali četrtek predstavlja-
li komisiji in obiskovalcem 
večjih Mercatorjevih centrov 
po Sloveniji – tudi v Domža-
lah in Kamniku. V projektu 
letos sodeluje kar 99 osnov-
nih šol iz vse Slovenije.

Prva letošnja turistična tr-
žnica bo v torek, 10. marca, 
v Mercator centru Domžale. 
Na njej bo sodelovalo več kot 
sto mladih »turističnih delav-
cev« iz petnajstih gorenjskih 

osnovnih šol, in sicer: OŠ Ju-
rija Vege Moravče, OŠ Venclja 
Perka Domžale, OŠ Sostro, 
OŠ Stražišče, OŠ Matije Čopa 
Kranj, OŠ Šenčur, OŠ Cvetka 
Golarja Škofja Loka – PŠ Re-
teče, OŠ Žiri, OŠ Poljane – PŠ 
Javorje, OŠ Antona Tomaža 
Linharta Radovljica, OŠ Josi-
pa Vandota Kranjska Gora, 
OŠ Križe, OŠ dr. Janeza Men-
cingerja Bohinjska Bistrica, 
OŠ Železniki – PŠ Sorica.

Naslednja turistična tržni-
ca na Gorenjskem bo v torek, 
17. marca, v Kamniku, nato 
pa si bodo sledile še v Vele-
nju, Celju, Ptuju, Mariboru 
in Kopru. Najboljše šole, ki 
bodo na posameznih tržni-
cah prejele zlata priznanja, 
se bodo ponovno predstavi-
le na zaključni turistični tr-
žnici 21. aprila v Mercator 
centru Maribor Tabor.

Kako bi osnovnošolci 
pripravili festival ODDELEK KOPALNIC

PRENOVLJEN

OBI Kranj

3D IZRIS
KOPALNIC
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citrarka  
TANJA  
ZAJC ZUPAN

MEDITERANSKIH PESMIKoncert

Prodajna mesta vstopnic: 041 749 060, mojekarte.si , PETROL, TA ALPETOUR, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TPIC TRŽIČ, TIC ŠKOFJA LOKA.

Klapa HISTRI s Hrvaške
pevca TEJA SAKSIDA in KLEMEN TORKAR 

klaviaturist TADEJ VASLE
voditeljica ANA ZUPAN

Klapa HISTRI s Hrvaške
pevca TEJA SAKSIDA in KLEMEN TORKAR 

klaviaturist TADEJ VASLE
voditeljica ANA ZUPAN

TZ
Z 

D
.O

.O
., 

G
O

ST
IČ

EV
A

 C
ES

TA
 4

8 
A

, R
A

D
O

M
LJ

E

SOBOTA, 7. marec 2020, ob 19.30, KULTURNI CENTER TRŽIČ
NEDELJA, 8. marec 2020, ob 18.00, GLEDALIŠČE T. ČUFARJA, JESENICE
PETEK, 13. marec 2020, ob 20.00, KULTURNI DOM SV. DUH, ŠKOFJA LOKA

Medijski pokrovitelj:

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tema projekta 
Lesni feniks je uporaba od-
služenega lesa: v Žireh raz-
vijajo projekt, kako uporabi-
ti odslužen les in ga pretvo-
riti v izdelke, ki imajo upo-
rabno vrednost. V tem pri-
meru bodo nastale lesene 
klopi, je drobec iz projekta 
Lesni feniks razkril direk-
tor Razvojne agencije Sora 
Gašper Kleč. Kopičenje od-
padkov je eden od aktualnih 
okoljskih izzivov, kjer bomo 
morali tako kot še na marsi-
katerem drugem področju 
začeti spreminjati navade in 
prakse, da bomo obvarova-
li edini planet Zemlja. Zdaj 
ga namreč s pretirano pora-
bo naravnih virov že ogroža-
mo: že avgusta namreč pora-
bimo vse vire, ki so nam do 
konca leta na voljo in naš pla-
netarni dolg se povečuje.

Na to je opozorila Urša 
Zgojznik, predsednica 
društva Ekologi brez meja. 
Društvo je pred leti začelo 
vseslovenske čistilne akcije 
Očistimo Slovenijo, aktivno-
sti nadaljevalo z akcijo skrb-
nejšega ravnanja s hrano 
pod naslovom Ne meč'mo 
hrane stran, pa s Tekstilni-
cami (postavitvijo zabojni-
kov za odpadni tekstil, izme-
njevanjem oblačil), znana 
je njihova akcija Vrečko, ne 
hvala. Tokrat je Zgojzniko-
va opozorila na vrsto okolj-
skih problemov: na pod-
nebne spremembe, kjer se 
že čutijo posledice od dvi-
ga gladine morja, taljenja le-
denikov, zakisanosti ocea-
nov, orkanskih vetrov do iz-
gube biotske raznovrstno-
sti do gospodarske škode in 
celo migracij. V povečevanju 
svetovnega prebivalstva (do 
leta 2050 se bo povečalo na 

devet milijard) ne vidi pro-
blema, pač pa v pretirani po-
trošnji. Porabili bomo trik-
rat več virov, povečuje se po-
raba vode in hrane, že zdaj 
je tretjina tal degradiranih 
... Vedno več ljudi bo hotelo 
živeti tako, kot živimo v raz-
vitem svetu, še večja potro-
šnja dobrin bo zahtevala svoj 
davek. Ob številnih črnogle-
dih podatkih in fotografijah, 
kako kupi odpadkov zasipa-
jo najlepše predele našega 
planeta (plastika v oceanih, 
kupi embalaže v baznih ta-
borih pod Everestom, čistila 
in kemikalije, ki zastrupljajo 
naše vode in tla), pa govorni-
ca pravi, da je od nas samih 
odvisno, v katero smer bomo 
šli. Si bomo še naprej podre-
jali naravo in trošili vire, kot 
da imamo dve Zemlji in ne 
ene same, ali pa se bomo 
obrnili v smer trajnostne-

ga razvoja in živeli v sožitju 
z naravo in spoštovanju na-
ravnih virov. Tudi gospodar-
ska rast ima meje, pravi go-
vornica in pojasni strategijo 
krožnega gospodarstva, ki si 
ga je zadala Evropska komi-
sija, da bi bilo gospodarje-
nje vzdržno, razvoj pa skla-
den. Tu zbiranje in ponovna 
uporaba odpadkov igrata po-
membno vlogo, ostanek od-
padkov pa je zelo majhen. 
Temu je namenjen tudi pro-
jekt Zero Waste (nič odpad-
kov), kar pomeni, da z raz-
ličnimi ukrepi skrbimo, da 
bi bilo odpadkov čim manj. 

Tej strategiji v Sloveniji sle-
di devet občin, pet od njih se 
že lahko pohvali z manj od-
padki. To pomeni manj od-
laganja odpadkov, manj se-
žiga (ko nekaj sežgemo, uni-
čimo tudi vse vire, ki so bili 
vloženi v izdelek, kar je veli-
ka škoda), pa več recikliranja 
ločeno zbranih odpadkov in 
njihova ponovna uporaba. S 
spremembo ravnanj je tre-
ba doseči tudi, da odpadki 
sploh ne nastanejo. 

Skrb za okolje je seštevek 
majhnih stvari, pravi Urša 
Zgojznik. Tako že v svojem 
domu lahko marsikaj stori-
mo za ta cilj. Zdaj namreč 
vsako gospodinjstvo »proi-
zvede« 1,3 kilograma odpad-
kov dnevno, vsak posame-
znik pa jih pridela 476 kilo-
gramov letno. Če kupujemo 
brez vrečk, pač pa z embala-
žo, ki jo prinesemo od doma, 

če nakupujemo hrano pri 
kmetu namesto embalira-
ne v veleblagovnicah, če var-
čujemo s hrano v kuhinji, če 
smo skrbni pri uporabi vode 
in energije v domačem go-
spodinjstvu, lahko veliko na-
redimo za okolje.

Udeleženci predavanja so 
si ogledali tudi dokumen-
tarni film Smeti, v katerem 
igralec Jeremy Irons razi-
skuje razsežnosti in vplive 
globalne problematike od-
padkov, ko na svojem poto-
vanju obiskuje kraje, kate-
rih lepota je okrnjena zara-
di onesnaževanja.

Trpke okoljske teme
Ali se teme okolja tičejo vseh nas, so naslovili predavanje, ki ga je v 
sodelovanju z društvom Ekologi brez meja in partnerji projekta Lesni feniks 
pripravila Razvojna agencija Sora. Prikazali so tudi nagrajeni dokumentarni 
film Smeti, oboje pa je namenjeno ozaveščanju o pomenu zmanjševanja 
odpadkov in ponovne uporabe materialov.

Ne preveč dobro obiskano okoljsko predavanje v Škofji Loki, kjer so udeleženci prisluhnili 
Urši Zgojznik

Prvo predavanje je bilo v Škofji Loki, drugo včeraj v 
Žireh, v Kulturnem središču Stare Žiri. Naslednje 
bo 12. marca ob 17. uri v Sokolskem domu Gorenja 
vas, 18. marca, prav tako ob 17. uri, pa v Kulturnem 
domu Železniki. V Gorenji vasi in Železnikih bodo 
predvajali tudi film Smeti, v Žireh so ga že videli.  

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
lani jeseni nadaljevali pre-
novo plavalnega bazena, v 
katero so vložili blizu četrt 
milijona evrov. Najprej so 
uredili nove tuše in sanita-
rije, da so omogočili čim-
prejšnje odprtje bazena, ki 
je bil zaradi del dober me-
sec dni zaprt. Nato so se lo-
tili še prenove savn. Uredi-
li so tri: infrardečo, finsko 

in bio savno. Sprva so ime-
li v načrtu tudi parno savno, 
a se zaradi dragega vzdrže-
vanja nato niso odločili za-
njo, je pojasnil Gregor Hab-
jan, direktor Javnega zavoda 
Ratitovec (JZR), ki upravlja 
bazen. Tako so raje vgradili 
bio savno, ki je kombinacija 
suhe in parne savne. »Prido-
bili smo tudi prostor za poči-
vanje, ki ga doslej ni bilo,« je 
povedal Habjan, zadovoljen, 
da so prenovo, ki se je zaradi 

manjših sprememb in spro-
tnega prilagajanja zavlekla, 
sedaj tudi končali. V prihod-
njih mesecih jih po besedah 
Habjana čaka še nekaj detaj-
lov, sicer pa so na nove sav-
ne ponosni in se že veseli-
jo obratovanja, ki se začenja 
danes popoldne. Nadeja se 
dobrega odziva in tudi obi-
skovalcev iz drugih krajev, 
sicer pa cene za zdaj ostajajo 
nespremenjene.

Glavnino investicije bo 
pokrila Občina Železniki, ki 
je z izbranim izvajalcem, pod-
jetjem Lavaco, podpisala 215 
tisoč evrov vredno pogodbo. 
Skupaj s projekti in prispev-
kom JZR bodo obnovitve-
na dela stala 240 tisoč evrov, 
je razložil župan Anton Luz-
nar. Tudi on je zadovoljen, da 
so končali še eno fazo preno-
ve bazena. Začela se je že leta 
2014 z obsežno energetsko 
sanacijo in zamenjavo stre-
he ter nadaljevala leta 2017 z 
obnovo vhodne avle in garde-
rob. V prihodnosti jih po bese-
dah župana čaka še zamenja-
va školjke bazena.

Končali tudi prenovo savn
Po prenovi tušev in sanitarij so v plavalnem bazenu v Železnikih uredili še 
nove savne, ki jih bodo odprli danes.

Investicija v nove savne, tuše in sanitarije je stala okoli  
240 tisoč evrov. / Foto: arhiv JZR

Železniki – Na javni razpis 
za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe na 
področju zobozdravstva za 
odrasle v občini Železniki so 
prispele štiri prijave. Razpis 
je bil odprt do 27. februarja, 
prejete ponudbe pa so še v 
fazi podrobnega pregledo-
vanja, je povedala občinska 
svetovalka za družbene de-
javnosti Martina Logar. Z 
razpisom iščejo zamenjavo 
za zobozdravnika Vladimir-
ja Šalkoviča, ki se namerava 
upokojiti in konec junija pre-
kiniti koncesijsko razmerje.

Za zobozdravnika štiri 
prijave

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja 
ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij organizirata ok-
roglo mizo Kratke prehranske verige za več zdravja na naših 
krožnikih, ki bo v ponedeljek, 9. marca, ob 11. uri v veliki sejni 
sobi Upravne enote Škofja Loka. Sodelovali bodo: prof. dr. 
Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete, Bine Volčič, eden najbolj 
znanih slovenskih kuharskih šefov, Boštjan Kosec, pobudnik 
in ustanovitelj Eko Prlekije, dr. Janez Benedičič, inovativni 
mladi kmet 2013 z ekološke kmetije Pr’ Demšari v Martinj 
Vrhu in Maja Zakotnik iz Drevesnice Zakotnik v Dorfarjah. 

Kratke prehranske verige za več zdravja

V članku Kam z brezdomnimi in zapuščenimi živalmi smo v 
odstavku, kjer pišemo o ravnanju z živalmi v občini Preddvor, 
zapisali, da so za letos za ta namen načrtovali 400 evrov. V 
resnici gre za 4000 evrov. Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

Popravek
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Svet zavoda OSNOVNE ŠOLE MATIJE ČOPA KRANJ,  
Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 KRANJ, na podlagi sklepa,  
sprejetega na 11. redni seji dne 26. 2. 2020, razpisuje 
delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne pogoje in pose-
bne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiran-
ju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RD, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). 

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske ter druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Začetek dela je 1. 9. 2020. 
Izbrani kandidat/izbrana kandidatka bo imenovan/-a za 5 let. 
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
• dokazilo o izobrazbi,
• dokazilo o nazivu,
• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
•  dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ 

kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku 
mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),

•  kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju in e-naslov za obveščanje,

• potrdilo o nekaznovanosti,
•  potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem 

postopku,
• program vodenja zavoda za mandatno obdobje

pošljite v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda  
Osnovne šole Matije Čopa Kranj, Ulica Tuga Vidmarja 1,  
4000 Kranj, s pripisom »Ne odpiraj – za razpis ravnatelja/
ravnateljice«, do vključno 17. 3. 2020.

Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ne sme biti 
starejše od enega meseca. 
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti. 

Kandidati/kandidatke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku. 
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Die Firma Pagitz GesmbH ist ein Familienbetrieb in Ferlach im Rosental und besteht seit 
nunmehr 60 Jahren. Wir haben uns auf den Handel mit Baustoffen, Elementen, sowie 
Brennstoffen spezialisiert. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden einen gut sortierten 
Baumarkt. Derzeit beschäftigen wir 16 Mitarbeiter. 
 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine/n 
 
 

LKW Fahrer (m/w) 
 

Ihr Aufgabenbereich: 
 

• Zustellung von Baustoffen im Raum Mittelkärnten 
• Be- und Entladung des Fahrzeuges 

 
Ihr Profil: 
 

• Führerschein Klasse B, C und E 
• Autokranschein bis 30 mto (Anfängern bieten wir eine fundierte Einschulung) 
• Qualifikation C95 
• Fahrerkarte 
• ADR- und Tankschein von Vorteil (Anfängern bieten wir eine fundierte Einschulung) 
• Staplerschein von Vorteil 
• Zuverlässigkeit und selbstständige Arbeitsweise 
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Bereitschaft für (bezahlte) Überstunden 

 
Wir bieten: 
 

• Dauerstelle in Vollzeit (40 Stunden) ab März 2020 
• KV Mindestgehalt in der Höhe von EUR 10,76/Stunde brutto 
• Entlohnung je nach Qualifikation bis € 13,60 /Stunde brutto 
• bezahlte Überstunden 
• Mitarbeit in einem motivierten Team in familiärer Atmosphäre 
• laufende Weiterbildungen 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung samt 
Unterlagen an Herrn Günther Pagitz (g.pagitz@pagitz-baustoffe.at). Mehr über unser 
Unternehmen erfahren Sie unter http://www.pagitz-baustoffe.at  

Pagitz GmbH je družinsko podjetje v Borovljah v Rožu in obstaja že 
več kot 65 let. Specializirali smo se za trgovino z gradbenim materi-
alom, elementi ter gorivi. Poleg tega svojim strankam nudimo razve-
jano ponudbo gradbenega orodja, naprav in pripomočkov. Trenutno 
imamo zaposlenih 16 sodelavcev. Za podporo naši ekipi iščemo

šoferja tovornih vozil m/ž
(LKW Fahrer)

Delovne naloge:
• dostava gradbenega materiala na območju srednje 
    avstrijske Koroške
• nakladanje in razkladanje tovornega vozila
 
Vaš profil:
• vozniško dovoljenje kategorij B, C in E
• izpit za upravljanje dvigala na vozilu do 30 mt 
   (začetnikom nudimo temeljito usposabljanje)
• kvalifikacija C95 in kartica voznika
• izpit ADR in izpit za cisterne je prednost 
   (začetnikom nudimo temeljito usposabljanje)
• izpit za voznika viličarja je prednost
• zanesljivost in samostojno opravljanje dela
• dobro znanje nemškega jezika (pisno in ustno)
• pripravljenost za (plačane) nadure
 
Nudimo:
• zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur) 
• plača po kolektivni pogodbi najmanj 10,76 EUR/uro bruto
• v primeru boljše kvalifikacije plačamo do 13,60 EUR/uro bruto
• plačane nadure
• zaposlitev v motivirani ekipi v družinskem vzdušju
• stalna usposabljanja
 

Smo vzbudili vaše zanimanje? 
Potem nam pošljite vašo nazorno prijavo z dokumentacijo na:

g.pagitz@pagitz-baustoffe.at (g. Günther Pagitz)
Več o našem podjetju boste izvedeli na: 

https://www.pagitz-baustoffe.at

Sveti Duh – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Društvo pode-
želske mladine Škofja Loka prirejata jutri, v soboto, ob 17. uri 
v Kulturnem domu Ivana Cankarja pri Svetem Duhu letošnje, 
že 29. regijsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo. Sodelovalo 
bo osem ekip gorenjskih društev podeželske mladine. Ekipe 
bodo odgovarjale na vprašanja o biodiverziteti, zadružništvu 
in razvoju lisaste pasme goved v Sloveniji.

Osem ekip na kvizu Mladi in kmetijstvo

Maja Bertoncelj

Hraše – Odsevni jopič, dob-
ra svetilka in dovolj globo-
ko vedro so obvezna opre-
ma, s katero se podamo po-
magat dvoživkam čez cesto. 
Zaradi dovolj visokih tempe-
ratur in velikih količin dež-
ja je njihova letošnja spo-
mladanska selitev v teku. Po 
celi Sloveniji potekajo akci-
je Pomagajmo žabicam, tra-
dicionalno tudi v Hrašah pri 
Smledniku, ki je ena najbolj 
črnih točk za dvoživke.

»Dvoživkam čez cesto le-
tos na tej lokaciji pomaga-
mo od nedelje, ko se je začela 
njihova selitev iz gozda pro-
ti ribniku,« je povedala Zala 
Prevoršek iz Društva Žver-
ca in poudarila pomen akcij, 
ki jih je v Sloveniji vsako leto 
več: »So zelo pomembne, saj 
na ta način rešujemo že tako 
bolj ogrožene dvoživke. Krči-
mo jim življenjski prostor, 
potem pa jih veliko konča še 
na cesti. Drugi, prav tako zelo 
pomemben vidik, pa je, da se 

na ta način ozavešča ljudi, še 
posebno otroci so za to zelo 
dovzetni. Sin in hčerka dvo-
živkam čez cesto pomagata 
od svojega drugega leta da-
lje. Poznata vse vrste dvoži-
vk in komaj čakata, da se ak-
cija začne.« Kot pravi, otro-
kom selitev predstavimo na 
preprost način. »Predstavi-
mo jim selitev žabic iz goz-
da, kjer prespijo, v mlake in 
ribnike. Na tej poti prečkajo 

prometne ceste in večina jih 
tam tudi konča. Večina žab in 
krastač je že v parčkih, kar po-
meni, da so samci že na sa-
micah – in te so zato še po-
časnejše. Opažamo, da števi-
lo dvoživk v Hrašah z leti dra-
stično upada, zato je še bolj 
pomembno, da jim pomaga-
mo.«

Prevorškova je še pove-
dala, da v Hrašah vsako leto 
čez cesto pomagajo več tisoč 

dvoživkam: »Neko leto smo 
jih pobrali okrog 18 tisoč, kar 
je največ, zadnjih pet let pa se 
številka giblje med tri in pet 
tisoč. Letos smo jih prenesli 
že med dva in tri tisoč, v zad-
njih dneh samo jaz in otro-
ka dobrih šeststo.« Zadovolj-
na je, da prostovoljci prihaja-
jo vsak dan. »Vsak dan nas 
je okrog deset, večina se vra-
ča vsako leto. To je tisto, kar 
mi vliva voljo. Poleg tega se 
vsako leto javljajo novi pro-
stovoljci iz drugih krajev, ki 
bi radi tam pomagali. Vsako 
leto je vsaj pet novih lokacij 
po Sloveniji. V tej smeri vi-
dim pozitiven premik. Ljud-
je se odločajo za pomoč dvo-
živkam.« 

Ko je toplo in mokro, so za 
njihovo selitev najboljši po-
goji. Prevorškova za konec 
pravi, da če se bo takšno vre-
me nadaljevalo, bo selitev 
končana v tednu ali dveh. Z 
aktualnimi informacijami 
javnost obveščajo tudi pre-
ko spletne strani Pomagaj-
mo žabicam.

Prostovoljci prenašajo žabice 
Vsako leto je več lokacij, na katerih prostovoljci dvoživkam pomagajo čez cesto. Pridružili smo se jim  
v Hrašah pri Smledniku, kjer so jih med letošnjo selitvijo prenesli že med dva in tri tisoč.

Zala Prevoršek in njena otroka Jaka in Mila so v treh večerih 
čez cesto pomagali več kot šeststo dvoživkam.

Aleš Senožetnik

Mengeš – V sredo so v Men-
gšu odprli razstavo So:mesta, 
ki so jo sicer že ob koncu lan-
skega študijskega leta prip-
ravili študenti drugega letni-
ka urbanizma na ljubljanski 
Fakulteti za arhitekturo. Ker 
razstava med drugim obrav-
nava tudi območje Mengša, 
kjer po dokončanju obvo-
znice snujejo nadaljnji ur-
banistični razvoj mesta, so 
na pobudo občinske uprave 
študenti izsledke raziskova-
nja predstavili v mengeškem 
kulturnem domu, odslej 
pa je na ogled v tamkajšnji 
osnovni šoli. 

Kot je povedala mentori-
ca Polona Filipič s Fakultete 
za arhitekturo, ki je poleg asi-
stenta Sinana Mihelčiča po-
magala študentom pri prip-
ravi projekta, so pri idejnih 
zasnovah za področje Men-
gša upoštevali ključne traj-
nostne zahteve ter se hkrati 
ukvarjali z vprašanjem, kako 
ustvariti sosesko, v kateri se 
prebivalci med seboj povezu-
jejo, ne pa izolirajo za stena-
mi svojih domov, kot je dan-
danes vse bolj v navadi. 

Študenti so si ob ob-
voznici zamislili sedem 
stanovanjskih sosesk z 

enostanovanjskimi hišami, 
med katere pa so umesti-
li tudi parke in otroška igri-
šča, športni park, kolesarsko 
in pešpot pa tudi tržnico in 
vodne površine. 

Kot nam je povedal podžu-
pan Bogo Ropotar, je tovr-
stno iskanje sinergije med 
občinskimi strukturami in 
študenti pomembno za pro-
storsko urejanje v prihod-
njih desetletjih. »Študentje 
so pokazali precej kreativno-
sti in nakazali tudi nekaj za-
nimivih rešitev, kako bo po-
tekalo prostorsko planiranje 

v resnici, pa je precej odvis-
no od finančnih zmožnosti 
in ne nazadnje tudi odločitev 
lokalne politike,« je povedal 
podžupan, ki dodaja, da se 
zavedajo trenda priseljeva-
nja, saj je s svojo lego, narav-
nimi danostmi in infrastruk-
turo med bolj zaželenimi 
mesti. »Pred približno dvaj-
setimi leti smo beležili med 
štiri in pet tisoč prebivalcev, 
danes jih je okoli 8500, zago-
tovo pa se bo širil tudi v pri-
hodnje,« je pojasnil Ropotar.

Že v prihajajočih mesecih 
pa občina začenja urejanje 

mestnega jedra, ki se je po 
dokončanju obvoznice spro-
stilo predvsem težkega to-
vornega prometa. Tako bodo 
predvidoma jeseni zače-
li urejanje Slovenske ceste. 
Gre za državno investicijo v 
vrednosti okoli šeststo tisoč 
evrov, na občinski upravi pa 
ob tem vidijo tudi priložnost, 
da mestno jedro naredijo pri-
jaznejše za pešce in kolesar-
je. V prihodnje pa načrtuje-
jo tudi gradnjo dvonivojske-
ga parkirišča in ureditev tr-
žnega prostora za kulturnim 
domom.

Med idejami in stvarnostjo
V Mengšu, kjer po dokončanju obvoznice snujejo nadaljnji prostorski razvoj mesta, je na ogled tudi 
razstava študentov urbanizma ljubljanske Fakultete za arhitekturo. 

Razstava študentov urbanizma bo odslej na ogled v mengeški osnovni šoli. 



www.gorenjskiglas.si

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Zdrava in sijoča koža ni le posledica dobrih genov, zdravega 
načina življenja in prijaznih vplivov okolja. Pomembno je tudi, 
kakšno skrb namenjamo negi kože – kako kožo čistimo, negu
jemo in zaščitimo, kadar je to potrebno. Ni vseeno, kakšne ko
zmetične izdelke vsakodnevno uporabljamo, saj ti lahko nare
dijo koži veliko dobrega ali pa jo še dodatno obremenijo. Na 
stanje kože namreč vplivajo nenehne spremembe v telesu in 
okolju. Zdrava koža ima izjemno sposobnost prilagajanja vsem 
tem spremembam, saj le tako lahko nemoteno opravlja števil
ne zapletene naloge in sodeluje v fizioloških procesih, ki so klju
čni za delovanje celotnega organizma. Kadar pa je koža v slab
šem stanju, predvsem v kombinaciji z neustrezno nego (agre
sivno čiščenje, neprimerni izdelki, nezadostna ali prekomerna  
ne ga …) ali neugodnimi vplivi okolja (mrzel, suh, onesnažen 
zrak …), se lahko hitro pojavijo razne kožne težave. 
Ob vseh teh obremenitvah najbolje pomagamo koži tako, da 
ji nudimo najboljšo nego, ki temelji na prepoznavanju njene
ga stanja in trenutnih potreb. Le tako lahko izboljšamo stanje 
kože, ki ni optimalno, jo ohranimo zdravo in lepo, preprečimo 
njeno prezgodnje staranje in se izognemo težavam s kožo. Po 
drugi strani lahko nega, ki ni v skladu s trenutnim stanjem kože, 
povzroči ali poslabša kožne težave. Danes ima vedno več ljudi 
težave z občutljivo kožo, v porastu pa so tudi kožne alergije in 
druga kožna obolenja.
Kadar ste v dvomih o pravilni negi ali imate težave s kožo, lah
ko vprašate za nasvet v lekarni. Svetovanje v lekarni temelji na 
združevanju različnih strokovnih znanj, ki vključujejo pozna
vanje zgradbe in delovanja kože, različnih stanj kože in kožnih 
težav ter posebnosti v različnih življenjskih obdobjih. Za ustre
zno svetovanje je pomembno tudi poznavanje sestavin in las
tnosti kozmetičnih izdelkov ter pravilnih postopkov čiščenja, 
nege in zaščite kože. 
Vsa ta znanja so tudi osnova za dolgoletno tradicijo izdelave ko
zmetičnih izdelkov v Galenskem laboratoriju Gorenjskih lekarn. 
Nekatere od naših izdelkov izdelujemo po preizkušenih lekar
niških recepturah, ki so nespremenjene že več desetletij. Obdr
žali so se kljub vse hitrejšemu tempu preplavljanja trga z vedno 
novimi in novimi kozmetičnih izdelki ter kozmetičnimi linijami, 
ki so plod najnovejšega znanstvenega in tehnološkega razvoja. 
Negovalna kozmetika Galenskega laboratorija temelji na tradici
onalnih kozmetičnih učinkovinah, kot so vitamini, rastlinska olja 
in masla ter druge sestavine naravnega izvora. V izdelke vgraju
jemo kar najvišji delež negovalnih sestavin, medtem ko je delež 

sestavin, odgovornih za strukturo in stabilnost izdelka, le tolik
šen, kot je nujno potrebno. To je tudi razlog, da naši izdelki vse
bujejo majhno število sestavin v primerjavi s številnimi drugimi 
kozmetičnimi izdelki. V čim manjši možni meri dodajamo izdel
kom sestavine, ki bi kožo dražile, povzročale preobčutljivostne 
reakcije ali kakorkoli drugače škodile naravni funkciji kože. Rok 
uporabnosti naših izdelkov je običajno kratek, saj jih večina ne 
vsebuje konzervansov. Negovalna kozmetika Galenskega labo
ratorija je še posebej blagodejna za nego suhe, občutljive in zre
le kože. Večina naših krem je bolj mastnih, posledica česar je dol
gotrajnejši učinek zadrževanja vlage v koži ter gladkost in meh
koba, ki jo kreme dajejo koži. 
Izbor negovalne kozmetike Galenskega laboratorija Gorenj
skih lekarn smo pred kratkim dopolnili z novim kozmetičnim 
izdelkom. To je Oljni serum za obraz, ki je namenjen intenzivni 
negi kože. Še posebej je primeren za suho in zrelo kožo. Vsebu
je visoko koncentracijo vitaminov, rastlinskih olj in drugih ses
tavin naravnega izvora.

Tjaša Prevodnik, mag. farm., spec.

Nega kože s kozmetiko Galenskega 
laboratorija Gorenjskih lekarn

SERUM
Oljni
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Za intenzivno
nego obraza.

Suzana P. Kovačič

Center za krepitev zdravja, 
ki deluje v okviru ZD Kranj, 
organizira preizkus hoje na 
dva kilometra, s katerim 

boste preverili kondicijske 
zmožnosti. Test je prime-
ren za odrasle in starejše 
osebe. Zabeležijo vaš čas 
hoje in srčni utrip, po testu 
prejmete razlago rezultatov 

s strani kineziologa ali fizi-
oterapevta. Prvi bo v petek, 
27. marca, med 11. in 13. 
uro na atletskem stadionu v 
Športnem centru Kranj. Do 
poletja bodo testi hoje še 18. 

aprila na isti lokaciji med 9. 
in 11. uro, 11. maja za špor-
tno dvorano v Cerkljah med 
17. in 18. uro in 16. maja na 
atletskem stadionu v Kran-
ju med 9. in 11. uro. 

Test hoje na dva kilometra

Maša Likosar

V 
Kranju, kjer so 
se pohodu z 
rdečimi baloni 
letos pridružili 
že peto leto, je 

potekal dan za tem, v sobo-
to, 29. februarja, ko se je 
pred Mestno knjižnico 
Kranj zbrala skupina okoli 
sedemdeset ljudi. Podali so 
se prek Maistrovega trga po 
Prešernovi ulici vse do Gla-
vnega trga in naprej do Pre-
šernovega gledališča. Pohod 
so zaključili na Pungertu, 
kjer so Motovilke iz Stolpa 
Pungert pripravile krajši 
program.
Kot je pojasnila Alenka 
Štrukelj, koordinatorka 
pohoda v Kranju, je dogo-
dek namenjen ozaveščanju 

ljudi glede redkih bolezni. 
Letos so želeli še posebej 
opozoriti na položaj mater 
otrok z redkimi boleznimi, 
ki se velikokrat počutijo 
nemočne, izgubljene, pred-
vsem pa ne slišane, ko se 
soočijo s stanjem otroka. 
»Letos smo prvič poimeno-
vali kar Svetovni pohod z 
rdečimi baloni, saj ga bodo 
na ta dan organizirali ne 
samo v večjih mestih po 
Sloveniji, temveč tudi po 
različnih državah v Evropi 
pa tudi v Rusiji, ZDA, Gam-
biji in Avstraliji,« je poveda-
la Štrukljeva.
Med redke bolezni spadajo 
tiste bolezni, ki prizadenejo 
največ pet ljudi na deset 
tisoč. Danes poznamo prib-
ližno sedem tisoč redkih 
bolezni, na primer pljučno 
arterijsko hipertenzijo, cis-

tično fibrozo, mišično dis-
trofijo, homocistinurijo in 
druge. Večinoma gre za 
bolezni genetskega izvora, 
pogosto so kronične, napre-
dujoče in degenerativne ter 
imajo težke posledice za 
obolele. V veliki meri so 
neozdravljive, saj stroka 
zdravil zanje še vedno ne 
pozna. Čeprav epidemiolo-
ški podatki za mnoge redke 
bolezni še vedno niso dovolj 
zanesljivi, ocenjujejo, da z 
njimi v Evropski uniji živi 
okoli trideset milijonov lju-
di, pri nas pa je približno 
sto tisoč takih bolnikov. V 
75 odstotkih prizadenejo 
otroke, z njimi pa tudi nji-
hove starše in svojce. 
»V splošni javnosti smo v 
sprejemanju drugačnih 
otrok še vedno zadržani, 

neozaveščeni in pogosto 
tudi v stiski, ker ne vemo, 
kako se o tem pogovarjati in 
kako pomagati. Še bolj se 
na rob družbe počutijo odri-
njeni njihovi starši, ki so 
velikokrat nerazumljeni v 
javnosti, nemočni pred 
birokratskimi ovirami in 
predvsem prepuščeni sami 
sebi pri reševanju težav, s 
katerimi se srečujejo, ko 
želijo zagotoviti dostojno 
življenje za svojega otroka,« 
pojasnjuje Štrukljeva in 
dodaja, da je pohod tudi pri-
ložnost, da podprejo starše 
posebnih otrok, da bodo ti 
videli, da v svojih težavah 
niso sami in odrinjeni na 
rob družbe, temveč da so 
sprejeti, in da obenem 
začutijo, da so upravičeni 
do enakovrednega mesta v 
svetu.

Okoli sedem tisoč 
redkih bolezni
Ob mednarodnem dnevu redkih bolezni, ki ga 
obeležujemo 28. februarja, je tokrat že šesto leto 
potekal pohod z rdečimi baloni, ki ga organizira 
Zavod 13 iz Maribora.

S pohodom želijo razbiti tabuje in opozoriti, da ima 
drugačnost, ki se zrcali ne le v naših otrocih, temveč tudi v 
odraslih, svoje mesto med vsemi nami. / Foto: Tina Dokl
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BOLJE SLIŠATI. BOLJE ŽIVETI.

SLUŠNI APARATI    //   SVETOVANJE    //   ZAŠČITA SLUHA    //    OD 1907

Neurothovi slušni akustiki so vaš zvest 
sopotnik na poti k boljšemu sluhu.

Neuroth: 14 poslovalnic po vsej Sloveniji!
Brezplačen telefon: 080 5076

W W W.NEUROTH.COM

Posvetujte se o najnovejši tehnologiji slušnih aparatov 
in jih testirajte brezplačno.

Neurothov slušni akustik  
Renato Petek

Ker boljši sluh 
pomeni več veselja 
v življenju.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano ter zdrav način življenja. V lekarnah in specializiranih trgovinah.

Magnezij prispeva k delovanju mišic in živčnega 
sistema ter k zmanjševanju utrujenosti.

Za mišice in srce
Proti utrujenosti
Za živčni sistem

www.magnex.fi/sl 

Samo do 
odprodaje zalog 

180 + 70 tabl.180 + 70 tabl.
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Suzana P. Kovačič

Z
a uporabo na 
označbah živil, 
ki so dober vir 
magnezija, je 
Evropska agen-

cija za varnost hrane (EFSA) 
odobrila naslednje zdravs-
tvene trditve: prispeva k 
zmanjšanju utrujenosti in 
izčrpanosti, ravnotežju 
elektrolitov, sproščanju 
energije pri presnovi, delo-
vanju živčnega sistema, 
delovanju mišic, normalne-
mu psihološkemu delovan-
ju, prispeva tudi k ohranja-
nju zdravih kosti in zob, 
ima vlogo pri sintezi belja-
kovin in delitvi celic. 
Dober vir magnezija so 
zelena listnata zelenjava 
(špinača, rukola), stročnice, 
nekateri oreščki (arašidi 
npr.), ovseni in drugi kos-

miči, soja, bučnice, koruza, 
fižol, suho sadje ... Zelo 
bogat vir magnezija so tudi 
alge. Večje količine magne-
zija vsebujejo nekatere 
mineralne vode; tudi voda 
iz pipe lahko doprinese do 
deset odstotkov priporoče-
nega dnevnega vnosa mag-
nezija. Dnevne potrebe za 
odrasle znašajo po priporo-
čilih nemške Zveze za pre-
hrano od tristo do štiristo 
miligramov magnezija; 
moški potrebujejo nekoliko 
večje količine magnezija 
kot ženske zaradi večje 
mase skeleta. 
Z leti pride do upada teles-
ne aktivnosti in s tem tudi 
do upada količine zaužite 
hrane in tekočine, potreba 
po magneziju pa ostane 
nespremenjena. Hkrati se 
starejši ljudje pogosto izogi-

bajo hrani, bogati z magne-
zijem, kot so stročnice, ker 
so težko prebavljive. Če ga 
ne zaužijemo dovolj, ga telo 
začne črpati iz lastnih zalog 
v kosteh, kjer ga je v telesu 
največ. Pomanjkanje mag-
nezija se največkrat kaže 
kot glavobol, omotičnost, 
vrtoglavica, utrujenost, 
padec koncentracije, nervo-
za, mišični krči, občutek 
gluhosti mišic, motnje v 
ritmu delovanja srca. Zara-
di pomembne vloge mag-
nezija mnogi znanstveniki 
njegovo pomanjkanje poleg 
slabega splošnega počutja 
povezujejo tudi s tveganjem 
za razvoj različnih bolezni, 
kot sta sladkorna bolezen 
(diabetes tipa 2) ali srčna 
aritmija. 
»V lekarnah opažamo, da je 
magnezij v zadnjih letih 
postal zelo iskano prehran-

sko dopolnilo, po katerem 
posega vedno več ljudi,« je 
povedala Romana Rakovec, 
direktorica Gorenjskih 
lekarn. Pomembno pa je, 
da ga uživamo pravilno, kot 
dodaja: »Pri sočasnem uži-
vanju magnezija in nekate-
rih zdravil lahko pride do 
medsebojnega delovanja, 
kar se lahko kaže kot spre-
menjen učinek (zdravil ali 
magnezija). V lekarnah 
zato ponujamo možnost 
osebnega posveta s farma-
cevtom o pravilni uporabi 
zdravil, izdanih na recept, 
in namenu zdravljenja z 
njimi. Med pogovorom 
magister farmacije odgovo-
ri tudi na vprašanja, pove-
zana z uporabo zdravil brez 
recepta, prehranskih dopol-
nil in drugih izdelkov za 
ohranjanje zdravja.«

Mineral za 
ohranjanje zdravja
Magnezij je »prva pomoč« proti mišičnim krčem, 
utrujenosti in pri ohranjanju zdravih kosti.

Na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje (NIJZ) v projek-
tu Zdravje v občini že več let 
spremljajo različne kazalnike 
zdravja za vsako od 212 slo-
venskih občin. Enkrat letno 
pripravijo publikacije za vsa-
ko posamezno občino, saj se 
zavedajo pomena lokalnega 
okolja za zdravje prebival-
cev in želijo odločevalce na 
lokalni ravni spodbuditi k 
večji aktivnosti na področju 
zdravja. Vse dosedanje pub-
likacije Zdravje v občini so 
dostopne prek spletne apli-
kacije obcine.nijz.si. V aprilu 
bodo na voljo posodobljene 
in dopolnjene publikacije za 
leto 2020 z novimi javnoz-
dravstvenimi vsebinami.

Zdravje v občini

S starostjo se zmanjša sposobnost nadomeščanja 
magnezija iz tkiv, kar pomeni povečano dnevno 
potrebo po magneziju pri starejših ljudeh. 
Pomanjkanje magnezija se pojavi predvsem pri 
nepravilni prehrani in kroničnih obolenjih.

Janez Kuhar

V 
Brunarici Son-
ček na Krvavcu 
so v soboto dali 
v uporabo nov 
defibrilator, ki 

je namenjen reševanju člo-
veških življenj v primerih 
zastoja srca. Denar zanj so 
zbrali Junaki Krvavca – 
pohodniki, ki hodijo peš na 
Krvavec, ter sponzorji, 
nabavili pa so ga preko Kra-
jevne organizacije Rdečega 
križa Cerklje. Ob tej prilož-
nosti so pripravili predava-
nje o prvi pomoči in upora-
bi defibrilatorja. Zbrani, 
bilo jih je okrog trideset, so 
ga lahko tudi preizkusili.

Defibrilator v Sončku

V Brunarici Sonček na Krvavcu so v soboto predstavili uporabo defibrilatorja v primeru 
zastoja srca.

Suzana P. Kovačič

S
lovensko društvo 
Hospic organizira 
tabor Levjesrčni, 
tabor za žalujoče 
otroke, ki bo od 23. 

do 26. aprila v domu Miloša 
Zidanška na Pohorju. Tabor 
Levjesrčni je štiridnevni vse-
slovenski terapevtsko-edu-
kativni tabor za žalujoče 

otroke in mladostnike v sta-
rosti od 5 do 18 let, ki so 
doživeli izgubo bližnje ose-
be. »Otroke in mladostnike 
imenujemo levjesrčni, ker 
se pogumno soočajo z žalos-
tjo ob izgubi ljubljene ose-
be,« je povedala Ana Plejič, 
strokovna sodelavka Sloven-
skega društva Hospic. Prija-
ve sprejemajo na e-naslovu 
zalovanje.otrok@hospic.si.

Tabor za žalujoče otroke
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Igor Kavčič

Kranj – Letošnji teden slo-
venske drame se bo kot že ne-
kaj zadnjih let začel 27. mar-
ca, na svetovni dan gledali-
šča. Priprave nanj in na šte-
vilne spremljevalne dogod-
ke potekajo že od lanske je-
seni, prvi namig na osrednji 
festival slovenske dramati-
ke pa ponujata dve zanimivi 
postavitvi pred Mestno knji-
žnico Kranj in v njej.

V galeriji Na mestu, gre 
za več plakatnih mest pod-
jetja Tam-tam, ki zadnja tri 
leta z različnimi z mestom 
povezanimi vsebinami ple-
menitijo promenado mimo 
knjižnice, so predstavljeni 
dosedanji prejemniki na-
grade Slavka Gruma, ki jo 
od leta 1979 podeljujejo za 
najboljše izvirno sloven-
sko dramsko besedilo. Prvi 
nagrajenec je bil Dane Zajc 
za pesniško dramo Voranc, 
doslej pa je nagrado prejelo 
23 avtorjev in avtoric za 46 
dramskih del. Največkrat, 
kar petkrat, je nagrado pre-
jel Matjaž Zupančič, štiri 
nagrajenke so bile ženske, 
le enkrat – leta 1997 – pa se 
je žirija odločila, da nagra-
de ne podeli. Na praizved-
bo čakajo še štiri nagrajena 
dela, največ uprizoritev na 
slovenskih poklicnih in pol-
poklicnih odrih pa so doži-
vele igre Svatba Rudija Še-
liga, Veliki briljantni valček 
Draga Jančarja in Moj ata, 
socialistični kulak Toneta 
Partljiča. Ob tem velja do-
dati, da se med najbolj pre-
vajane slovenske dramatike 
uvrščajo Dušan Jovanović, 

Drago Jančar, Evald Flisar, 
Matjaž Zupančič in Simo-
na Semenič.

Nagrajenci so predstavlje-
ni s portreti, ki jih je narisa-
la slikarka Tina Dobrajc, le-
tnicami in kraji rojstva, z 
omembo besedil, za katera 
so bili nagrajeni, ter pomen-
ljivim citatom iz njih. Ob 
vsakem so zapisani tudi čla-
ni strokovne žirije, ki jih je 
nagradila. Podatke za razsta-
vo je pripravila Tea Rogelj, 
odlomke iz besedil pa je iz-
brala Mojca Jan Zoran.

  

Kostumi v knjižnici

Razstava se nadaljuje v 
prostorih knjižnice, več-
ji del v pritličju in tudi v 
obeh nadstropjih. »Razsta-
va sicer nekoliko izstopa in 

koncepta Tedna slovenske 
drame, saj je predstavljenih 
nekaj najzanimivejših ko-
stumov iz predstav v prete-
klih letih, ki jih nadgrajuje-
jo kostumske skice ter gle-
dališki listi in programske 
knjižice iz nekdanjih gleda-
liških sezon, ki so na ogled 
v vitrinah,« pojasnjuje Nina 
Svetelj iz Mestne knjižnice 
Kranj, da so v dnevu, dveh, 
kolikor so razstavljeni kostu-
mi, ti poželi precej zanima-
nja med obiskovalci. V prit-
ličju je tako na ogled pet ko-
stumov, po dva pa še v vsa-
kem od nadstropij. Izvemo, 
iz katere predstave je ko-
stum, katerega leta je bila 
premiera, kateremu liku je 
bil namenjen, in kdo je bil 
kostumograf. Tako se sre-
čamo z oblačili iz predstav 

Drejček in trije Marsovčki, 
Jaz, Batman, Jakob Ruda, 
25.671, Sapramiška, Pastiri-
ca in dimnikar, Drame Prin-
ces, Sen ter Ana in kralj, ki je 
padel iz pravljice.

»Pripravili smo tudi ve-
lik pano s prelomnimi do-
godki in podatki o razvoju 
gledališke dejavnosti, pred-
vsem Prešernovega gledali-
šča, ki smo jim dodali tudi 
več fotografij iz nekdanjih 
časov. Gledališče po neka-
terih podatkih praznuje že 
sedemdeset let nepreki-
njenega delovanja,« doda-
ja Milan Golob iz Prešer-
novega gledališča in se ob 
tem zahvaljuje vsem pogos-
to nevidnim sodelavcem iz 
gledališča in zunaj njega, ki 
so pripomogli k tej zanimi-
vi razstavi.

Od drame do njene obleke
V ulični galeriji Na mestu pred Mestno knjižnico Kranj so predstavljeni dosedanji Grumovi nagrajenci, 
v knjižnici pa zanimivi kostumi iz nekaterih predstav, kostumske skice ter gledališki listi in programske 
knjižice iz preteklosti. Teden slovenske drame in njegova petdesetletnica sta vse bližje.

Ob predstavljenih znanih slovenskih dramatikih – Kranjčanu Rudiju Šeligu in enem izmed 
najbolj nagrajenih avtorjev Dragu Jančarju / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Domžale – Spomin na teno-
rista so v Knjižnici Domža-
le najprej obeležili s postavi-
tvijo razstave Jože Gostič – 
tenor. Pripravili so jo v Kul-
turnem društvu Jože Gostič 
Homec v sodelovanju s Kul-
turno-prosvetnim društvom 
Slovenski dom iz Zagre-
ba. Avtorica razstave Marija 
Barbieri predstavlja njegovo 
življenjsko pot.

Že danes zvečer bodo v 
SNG Opera in balet Ljublja-
na spominu na svojega nek-
danjega velikega tenorista 
posvetili opero Giuseppeja 
Verdija Luisa Miller. Včeraj 
je namreč minilo 120 let od 
njegovega rojstva. 

Letošnji Slavnostni kon-
cert pa bo posvečen spomi-
nu na maestra Vladimir-
ja Kranjčevića, ustanovite-
lja Gostičevih dni, velikega 
glasbenika, ki je preminil 9. 
februarja letos. Na koncertu 
v Kulturnem domu Franca 
Bernika v Domžalah v nede-
ljo, 8. marca, ob 17. uri bodo 
solisti SNG Opera in balet 
Ljubljana in Opere HNK 
Zagreb predstavili odlomke 
iz oper Lucia di Lammermo-
or, Madama Butterfly, Niko-
la Šubic Zrinski, Ivan Susa-
njin ter Mozartove Čarobne 
piščali. Nastopile bodo so-
listke in solisti Opere HNK 
Zagreb: Ivana Lazar, Valen-
tina Fijačko Kobić, Adela 
Golac Rilovič, Nikša Rado-
vanović, Davor Radić, Ozren 
Bilušić ob klavirski sprem-
ljavi Helene Borović ter 

operne pevke in pevci SNG 
Opera in balet Ljubljana Ur-
ška Arlič Gololičič, Martina 
Robinšak, Andrej Debevec, 
Dejan Maksimilijan Vrban-
čič in Jože Vidic ob klavirski 
spremljavi Irene Zajec.

Že v nedeljo dopoldan, ob 
11. uri, bo v cerkvi Marijine-
ga rojstva na Homcu spo-
minska sveta maša. Kot je 
povedal Borut Jenko, mu-
zikolog in predsednik Kul-
turnega društva Jože Go-
stič Homec, bo letos mašo 
v spomin na velikega rojaka 
daroval ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. Stanislav 
Zore, prvič pa jo bo sprem-
ljal Zbor Anton Foerster iz 
Ljubljane pod dirigentskim 
vodstvom Damijane Božič 
Močnik. »Predstavili nam 
bodo novo delo Gašperja 
Mauka Maša na čast nadan-
gelu Mihaelu. Tradicional-
na slovesnost v cerkvi Ma-
rijinega rojstva je poleg kul-
turnega doživetja tudi pri-
ložnost za srečanje vseh, ki 
spoštujejo Gostičevo delo, 
vsako leto pa se nam pridru-
žijo člani Društva prijateljev 
zagrebške Opere ter Kultur-
no-prosvetnega društva Slo-
venski dom iz Zagreba,« še 
dodaja Jenko.

Zaključna prireditev leto-
šnjih slovesnosti v spomin 
na Jožeta Gostiča bo operna 
predstava Gaetana Donizetti-
ja Lucia di Lammermoor, in 
sicer 21. marca v Operi HNK 
Zagreb. Organiziran bo tudi 
avtobusni prevoz v Zagreb 
izpred Gasilskega doma na 
Homcu.

Gostičevi dnevi 
enaindvajsetič
Letošnji 21. Gostičevi dnevi potekajo v znamenju 
120. obletnice rojstva tenorista Jožeta Gostiča.

Igor Kavčič

Škofja Loka – V sredo, 11. 
marca, ob 19.30 bo v okviru 
Kristalnega abonmaja v So-
kolskem domu nastopila vo-
kalna skupina Gallina s kon-
certom Glasba za Ravens-
brück. Pevke vokalne sku-
pine Gallina ob spremlja-
vi harmonike in citer izvaja-
jo cikel pesmi Meni se zdi, 
da prihaja pomlad v prired-
bi Katarine Pustinek Rakar, 
ki so jih v Ravensbrücku pre-
pevale slovenske taborišč-
nice. V spomin in opomin 
so nastale novoustvarjene 
kompozicije mladih sklada-
teljic: Das Ende Melani Po-
pit, Zimski dan Ane Zlob-
ko na besedilo Simona Gre-
gorčiča in Hrepenenje Teje 

Merhar na besedilo Franca 
Zbašnika. Gre za edinstven 
primer v slovenski glasbeni 
literaturi, saj se skladbe za 
ženski kvartet, harmoniko 
in citre v njej pojavijo prvič. 
S pretresljivimi kompozicij-
skimi sredstvi nas sklada-
teljice opominjajo, da nas 
zgolj časovna razdalja loči 
od grozljivih dogodkov dru-
ge svetovne vojne, družbi 
postavljajo ogledalo in širijo 
zavest ter ohranjajo spomin 
v opomin prihodnjim gene-
racijam.

Vokalni sestav Gallina je 
nastal konec leta 2010, sku-
pina pa veliko pozornos-
ti namenja izvajanju slo-
venske ljudske in umetne 
glasbe, skladbam svetov-
ne zborovske literature od 

renesanse do sodobnosti, 
skladbam zlatega časa slo-
venske popevke, na reperto-
arju pa se najdejo tudi tuje 
skladbe vokalnega džeza in 
popa. Še posebej pomembno 

poslanstvo skupine je spod-
bujanje mladih skladateljev 
k ustvarjanju novih skladb 
in s tem k bogatenju ženske 
vokalne in zborovske zak-
ladnice.

Kristalni abonma z Gallino

Medijski pokrovitelj:
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Kranj – Smučarski tekači so v sredo tekmovali v sprintu v 
prosti tehniki v Drammnu na Norveškem. Kot edina Slovenka 
je v finalu nastopila Anamarija Lampič, za katero sta ob progi 
navijali tudi mama in teta. Po padcu je osvojila šesto mesto in 
bila razumljivo razočarana, v seštevku sprinta pa je zdrsnila 
na četrto mesto. Odločitev o sprinterski kraljici sezone bo 
padla na kanadsko-ameriški turneji. Zanjo se bo borila tudi 
Lampičeva. Do konca sezone so še trije sprinti.

Lampičeva v Drammnu po padcu šesta

Domžale – Ta konec tedna bo 29. košarkarski pokal za članice 
v samostojni Sloveniji. Zaključni turnir bo v organizaciji Ko-
šarkarske zveze Slovenije in ŽKD Jasmin sport Ledita gostila 
športna dvorana Domžale. V polfinalu si bosta jutri ob 15.30 v 
prvem paru nasproti stala Akson Ilirija in Jasmin sport Ledit. 
Drugi polfinalni par pa bo tri ure kasneje v znamenju obra-
čuna, ki je v zadnjih letih označen kot klasični, saj si bosta 
nasproti stala Triglav in Cinkarna Celje. Kranjčanke bo v Dom-
žalah s klopi prvič vodil Gašper Sluga, ki je v začetku tedna 
zamenjal Ernesta Novaka. Zmagovalni ekipi obeh parov se 
bosta v nedeljo ob 17. uri pomerili za naslov zmagovalk pokala 
članic. Vstop na tekme je prost.

Košarkarice v Domžalah za pokalno lovoriko

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora, Planica – Na 
Gorenjskem sta v tem mese-
cu predvideni dve veliki tek-
movanji zimskih športnikov. 

Naslednji konec tedna, 14. 
in 15. marca, je najprej na 
vrsti Kranjska Gora s tekma-
ma alpskih smučarjev za Po-
kal Vitranc, ki bo naslednja 
postaja v tehničnih discipli-
nah za svetovni pokal. Slo-
venci si še posebej veliko obe-
tajo od veleslaloma, v katerem 
pa Žan Kranjec ni več v rde-
či majici vodilnega v seštev-
ku te discipline. Po 13. mes-
tu v Hinterstoderju je zdrsnil 
na skupno četrtega. Do kon-
ca sezone se obeta hud boj za 
najboljšega veleslalomista na 
svetu. Priprave na tekmova-
nje v Kranjski Gori potekajo 
po načrtih.

Teden kasneje, od 19. do 
22. marca, pa je v koledarju 

svetovno prvenstvo v po-
letih v Planici. Zelena luč 
je prižgana. V sredo je na-
mreč v dolini pod Poncami 

predstavnik Mednarodne 
smučarske zveze Sepp Gra-
tzer opravil snežno kontrolo 
na letalnici Bratov Gorišek. 

»Razmere v Planici je ocenil 
kot zelo dobre in prižgal ze-
leno luč za svetovno prven-
stvo v poletih. Priprave te-
čejo po ustaljenem načrtu 
naprej,« pojasnjujejo orga-
nizatorji. V Planici so že za-
čeli tudi postavljati tribune 
za obiskovalce, novozapadli 
sneg pa je poskrbel za pravo 
zimsko kuliso. Organizator-
ji so v zvezi s koronavirusom 
v stalnem stiku z vsemi or-
gani v Republiki Sloveniji in 
tudi z vodstvom Mednaro-
dne smučarske zveze. Pote-
kajo tudi priprave na preven-
tivne ukrepe za obiskoval-
ce. Ali bo dejstvo, da je tudi 
v Sloveniji potrjen korona-
virus, kakorkoli vplivalo na 
izpeljavo svetovnega prven-
stva, včeraj do zaključka re-
dakcije ni bilo znano. Pred 
Planico sicer skakalce čaka 
norveška turneja Raw Air. 
Prva tekma bo jutri v Oslu.

Zelena luč za polete v Planici
Snežna kontrola predstavnika Mednarodne smučarske zveze je v sredo dala zeleno luč za svetovno 
prvenstvo v poletih v Planici. 

V sredo je predstavnik Mednarodne smučarske zveze Sepp 
Gratzer opravil snežno kontrolo na letalnici Bratov Gorišek. 
Razmere v Planici je ocenil kot zelo dobre in prižgal zeleno 
luč za svetovno prvenstvo v poletih. Na fotografiji je z 
Gabrijelom Grosom, vodjem tekmovanja. / Foto: Matevž Peršin

Vilma Stanovnik

Jesenice – V tekmovanju 
šestih moštev, ki so se že 
po prvem delu tekmovanja 
v Alpski hokejski ligi (AHL) 
uvrstila v četrtfinale, je bilo 
v ponedeljek zvečer drugo 
srečanje med slovenskima 
ekipama. Potem ko je eki-
pa SIJ Acroni Jesenice v Ti-
voliju zmagala s 3 : 2, je bilo 
pričakovati vsaj tako trd ob-
račun tudi v Podmežakli. To 
so pričakovali tudi navija-
či, ki jih je bilo na tribunah 
okoli 2500, na prvi zadetek 
na tekmi pa so morali čakati 
vse do zadnje tretjine. 

Čeprav so bili domači igral-
ci boljši že v prvi tretjini in od-
ločnejšo igro nadaljevali tudi 
v drugem delu srečanja, pa je 
prvi in edini gol na tekmi pa-
del šele v 48. minuti, ko je po 
lepi akciji zadel izkušeni na-
padalec Andrej Hebar.

»Tekmo smo odlično zače-
li in bili prvih štirideset mi-
nut precej boljši nasprotnik, 
a tega nam ni uspelo krona-
ti z zadetkom. V zadnji tretji-
ni smo naredili veliko napak 
in povzdignil sem že glas. V 
pravem trenutku smo nato 
dosegli zadetek. Bila je res 
super akcija našega najbolj-
šega napada. Od avgusta do 
sedaj smo se veliko naučili 
in lahko sem zadovoljeni,« 
je bil po tekmi nasmejan tre-
ner Mitja Šivic, igralci pa so 

novo zmago proslavljali sku-
paj z navijači.

Veliko časa za proslavlja-
nje pa v ponedeljek v Pod-
mežakli ni bilo, saj je ekipo 
čakal nov trening, že v sre-
do pa pot proti Pustertalu, 
kjer so odigrali zadnjo tekmo 
za razvrstitev pred končnico 
tekmovanja. Vodilni Puster-
tal je na srečanju povedel, Je-
seničani pa so nato v razmi-
ku samo minute zadeli kar 
trikrat. Najprej je Jaka Šturm 
spretno preusmeril plošček 
v mrežo po strelu Nika Gra-
huta. Dvakrat je bil nato na-
tančen še Patrik Rajsar. Hi-
ter je bil nato tudi odgovor 

gostiteljev, ki so do konca 
tretjine izid izenačili. Zad-
njo besedo na tekmi so ime-
li razpoloženi Jeseničani. 
V 56. minuti je ob številčni 
prednosti odločilni gol dose-
gel Mirko Đumić. Jeseničani 
so vodstvo obdržali in se na 
koncu veselili zmage in tret-
jega mesta po drugem delu.

Jeseničani z Asiagom

Tako so včeraj dopoldne 
Jeseničani že lahko izbrali 
nasprotnike v četrtfinalu, ki 
se igra na štiri zmage. To bo 
ekipa Asiaga. »Prva tekma je 
na sporedu že jutri, v sobo-
to, v dvorani Podmežakla pa 

se bo začela ob 19. uri. Druga 
tekma bo nato v torek v Asi-
agu, kjer pa smo že izvede-
li, da bomo, zaradi koronavi-
rusa igrali pred praznimi tri-
bunami,« je povedal športni 
direktor Jeseničanov Marcel 
Rodman.

Zmage so se v sredo veseli-
li tudi hokejisti SŽ Olimpije, 
ki so v Tivoliju s 3 : 1 prema-
gali Asiago in osvojili četr-
to mesto. Ljubljančani bodo 
prvi dve tekmi z Rittnom ig-
rali v soboto in nedeljo v Ti-
voliju ob 17.30, saj bodo nato 
začeli prenavljati notranjost 
dvorane in se bodo morali 
preseliti v Zalog.

Dve zmagi v treh dneh
Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so v ponedeljek zvečer v domačem derbiju Alpske hokejske lige 
premagali SŽ Olimpijo, v sredo pa so bili v gosteh boljši od Pustertala. Jutri že prve tekme četrtfinala. 

Na derbiju v Podmežakli so imeli domači hokejisti veliko priložnosti, edini zadetek pa je 
padel v zadnji tretjini tekme. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjska Gora – Smučarski klub Bled je v soboto v Kranjski 
Gori organiziral sedmi Asjin memorial v veleslalomu, ki je po-
tekal v spomin na mlado in mnogo prezgodaj umrlo smučarko 
Asjo Oražem z Bleda. V štirih starostnih kategorijah (U10, 
U12, U14 in U16) je sodelovalo kar 195 mladih smučark in 
smučarjev iz trinajstih slovenskih klubov. Letos je prvič hkrati 
potekalo tekmovanje za Pokal Zavarovalnice Triglav. Pokale 
in priznanja je najboljšim mladim smučarjem podelil Asjin 
oče Domen Oražem. V posameznih kategorijah so zmagali: 
Manja Matek (Alpetour Škofja Loka), Nejc Veber (SK Bled), Aja 
Radelj (Alpetour Škofja Loka), Lan Ivančič (SK Kranjska Gora), 
Jan Žižek (SK Branik Maribor), Tija Radelj in Gal Hajdinjak, 
Sara Peternelj (vsi Alpetour Škofja Loka) in Anže Adamek (SK 
Kranjska Gora).

Uspel sedmi Asjin memorial

Kranj – Nogometaši so v Prvi ligi Telekom odigrali tekme 24. 
kroga. Domžalčani so gostovali v Ljubljani pri Bravu, tekma 
pa se je končala v korist domačinov, ki so bili boljši z 2 : 1. Z 
golom Slobodana Vuka so sicer povedli Domžalčani. Triglava-
ni so včeraj gostovali v Sežani, rezultat tekme pa do zaključka 
naše redakcije še ni bil znan. Konec tedna bodo tekme 25. 
kroga. Jutri se bo ob 15. uri v Domžalah začela tekma med 
nogometaši Domžal in Aluminija, prav tako bodo doma igrali 
tudi triglavani. V Kranju bo tekma v nedeljo, začela se bo ob 15. 
uri, nasprotnik Gorenjcev pa bo ekipa Celja. S prvim spomla-
danskim krogom ta konec tedna začenjajo tudi nogometaši 
v drugi ligi, v kateri ima Gorenjska dva predstavnika. Kalcer 
Radomlje bo jutri gostil Fužinar Vzajemce, tekma se bo začela 
ob 15. uri, doma pa bo igral tudi Roltek Dob, in sicer v nedeljo 
z začetkom tekme ob 15. uri. Nasprotnik bo Gorica.

Poraz nogometašev Domžal v Ljubljani

Najboljšim mladim smučarjem na sedmem Asjinem 
memorialu je pokale in priznanja podelil Asjin oče Domen 
Oražem. / Foto: Janez Kuhar
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Preddvor – Društvo kmeč-
kih žena Kranj šteje po lan-
ski »odcepitvi« članic iz 
cerkljanske in šenčurske 
občine, ki so ustanovile svo-
je društvo, 224 članic, od 
tega se jih je blizu sto ude-
ležilo nedavnega občnega 

zbora v Preddvoru. Kot je 
povedala predsednica Mari-
ja Bergant, v društvu daje-
jo poudarek izobraževanju 
in druženju. Tako so v dru-
štvu lani pripravili predava-
nja o demenci, stresu, bo-
leznih žil in zeliščih, oddih 
v Moravskih Toplicah, stro-
kovno ekskurzijo po Koro-
škem, družinski izlet na 

morje, družinski piknik, 
planinski pohod, predno-
voletno srečanje ... Člani-
ce društva so sodelovale pri 
peki podbreške potice, po 
besedah kmetijske svetoval-
ke Marije Grohar pa tudi na 
predavanjih in delavnicah v 
okviru projektov Od pridel-
ka do izdelka in Odprta vrata 
kmetij. In kaj bodo v društvu 
počeli letos? Že januarja so 
bile članice na oddihu v Ter-
mah Banovci in na delavnici 
izdelovanja domače kozme-
tike, februarja pa na dveh 
predavanjih. Letos načrtu-
jejo še izlet v Međugorje ter 
ogled Mostarja in Krkinih 
slapov, predavanja o zdra-
vi prehrani in vitaminih, o 
homeopatiji in uporabi an-
tibiotikov, delavnici o kuha-
nju in polstenju, strokovno 
ekskurzijo ali pohod po ro-
žnovenski poti okoli Bre-
zij, družinski izlet in piknik 
ter planinski pohod, gosti-
le bodo gorenjsko srečanje 
kmetic, hodile po poti okrog 
posestva Brdo ... Na zboru so 
s sklepom opredelile sodelo-
vanje z Društvom kmečkih 

in podeželskih žena Cerklje 
- Šenčur, Gorenjski na-
gelj, Cirila Gregorc, člani-
ca upravnega odbora Zveze 
kmetic Slovenije, pa je poz-
vala članice, da sodelujejo 
v izborih za mlado kmetico 
leta in kmetico leta.   

Občni zbor je bil tudi kul-
turno-družabna prireditev. 
Nastopile so ženski pevski 
zbor Regine, Ana Valjavec, 
Aleš Leben in Marija Ber-
gant, ljudski igralki in pev-
ki Francka Rozman in Ani-
ca Rehberger ter folklorna 
skupina Preddvor.

Izobraževanje in druženje
V Društvu kmečkih žena Kranj vsako leto pripravijo različne delavnice in 
predavanja, poudarek pa dajejo tudi sprostitvi in druženju.

Predsednica društva 
Marija Bergant

Del udeleženk nedavnega občnega zbora društva

Kmetije z območja 
društva so lani na 
razstavi Dobrote 
slovenskih kmetij za 
izdelke dobile štirinajst 
zlatih, eno srebrno in šest 
bronastih priznanj ter 
šest znakov kakovosti.

Cveto Zaplotnik

Lesce – V okviru lokalnih ak-
cijskih skupin (LAS) Loške-
ga pogorja, Srce Slovenije, 
s Ciljem in Gorenjska ko-
šarica poteka projekt Odpr-
ta vrata kmetij, s katerim že-
lijo spodbuditi prirejo, pre-
delavo in porabo senenega 
mleka ter pridelavo in pre-
delavo jagodičevja in druge-
ga sadja, prenesti znanje in 
izkušnje na druge kmeto-

valce ter privzgojiti mladim 
spoštljiv odnos do kmetij-
skih pridelkov. V okviru pro-
jekta so vzpostavili dve verigi 
– seneno, ki je povezala šti-
ri kmetije na območju lokal-
nih akcijskih skupin, in sad-
no, v katero so vključili štiri 
kmetije in eno društvo. Pro-
jekt se je začel novembra 
2017 in se bo končal aprila 
letos, še pred zaključkom pa 
bodo lokalne akcijske skupi-
ne pripravile vsaka na svo-
jem območju pogovor o po-
menu lokalne prehranske 
samooskrbe. LAS Gorenj-
ska košarica je takšen pogo-
vor pripravila v torek v Čebe-
larskem razvojno-izobraže-
valnem centru Gorenjske v 
Lescah, LAS Loškega pogor-
ja pa ga bo v ponedeljek v sej-
ni sobi Upravne enote v Ško-
fji Loki. 

Na pogovoru v Lescah, 
kjer se je zbranim pridru-
žila tudi Aleksandra Pi-
vec, ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no, ki opravlja tekoče posle, 
je svoje izkušnje v seneni ve-
rigi predstavil kmet Gregor 
Ovsenik s kmetije Odems v 
Predosljah, v sadni verigi pa 
Janko Jeglič z Matijovčeve 
kmetije v Podbrezjah. 

Pridobili nova znanja in 
jih delili naprej

Ko je Gregor pred deve-
timi leti pustil direktorsko 
mesto in se posvetil kmeti-
ji, je bil pred izzivom, kako 
na kmetiji, ki obsega obsega 
trinajst hektarjev kmetijskih 
zemljišč, zagotoviti dovolj 
dohodka za preživetje danes 

sedemčlanske družine. Tak-
rat se je odločil za prirejo, pre-
delavo in neposredno proda-
jo senenega mleka, to je mle-
ka od krav, ki niso krmljene 
s silažo. »Potrošnikom težko 
teoretično razložim, zakaj je 
takšno mleko boljše, najraje 
vidim, da ga sami poskusi-
jo in okusijo razliko,« je de-
jal Gregor in dodal, da so na 
kmetiji začeli poleg senene-
ga mleka in izdelkov iz tovr-
stnega mleka ponujati še ko-

košja jajca, moke iz domače-
ga žita, domače testenine, se-
zonsko pa tudi goveje meso 
in zelenjavo. V okviru pro-
jekta so pridobili nova zna-
nja in izkušnje, delili so jih 
naprej, gostili so sedem raz-
ličnih skupin.

Matijovčeva kmetija, ki 
obsega 24 hektarjev kmetij-
skih zemljišč in 15 hektar-
jev gozda, ima dolgo tradici-
jo, na njej gospodari že de-
seti rod Jegličev, predstav-
nik sedanjega rodu gospo-
dar Janko je povedal, da se 
na kmetiji ukvarjajo s pride-
lavo in predelavo sadja, po-
ljedelstvom in turizmom. 
Pridelujejo predvsem jabol-
ka, hruške, češnje, slive in 
orehe, skrbijo tudi za ohra-
nitev avtohtonih sort jablan. 
Vsem skupinam, ki so jih 
obiskale v okviru projekta, 
so predstavili predvsem pre-
delavo jabolk in hrušk v sad-
ni sok, suhe krhlje in žga-
nje, to radi predstavijo tudi 
gostom, ki bivajo na kmetiji. 
Za boljšo predstavitev dejav-
nosti in izdelkov s kmetije 
urejajo degustacijsko sobo.

Spodbujajo kratke 
prehranske verige

Tomaž Cör, vodja oddel-
ka za kmetijsko svetovanje 
pri Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj, je ob predsta-
vitvi obeh kmetij ugotavljal, 
kako pomembne so za pre-
hransko preskrbo prebival-
stva kratke verige, torej krat-
ka pot od pridelovalca do po-
trošnika, pri tem pa je pouda-
ril njihov okoljski, ekonom-
ski, zdravstveni in socialni 

vidik. Tomaž Bolka iz Go-
stilne Krištof v Predosljah 
je že v devetdesetih letih za-
čel v kulinarično ponudbo 
vključevati lokalno hrano, 
pred nedavnim pa je v nek-
danji mlekarnici za gostilno 
začela delovati »hiša za sa-
mooskrbo s hrano«, v kate-
ri v sodelovanju s Centrom 
Stonoga ponujajo ekološko 
in drugo lokalno pridelano 
hrano. Kot je povedal, so go-
stinci največji receptorji hra-

ne. »Če gostinci rečemo, da 
neka hrana ni dobra, bodo 
to upoštevali tudi trgovci – 
in obratno.« Smiljana Von-
čina Slavec, vodja projek-
tne skupine za povečanje lo-
kalne samooskrbe v Mestni 
občini Kranj, je prepričana, 
da je javna naročila hrane 
za javne zavode možno iz-
peljati tako, da na razpisih 
»zmagata« kvaliteta in lo-
kalni pridelovalec, vendar pa 
je za pripravo takšnih razpi-
sov potrebno veliko strokov-
nega znanja. Nekateri jav-
ni zavodi v Sloveniji imajo 
v prehrani tudi 70 odstot-
kov lokalno pridelane hra-
ne, je ugotavljala ministrica 
Aleksandra Pivec, ki pa ob 
tem v državi vendarle po-
greša enotne sistemske re-
šitve in tudi nadzor nad iz-
vajanjem javnih naročil. Ob 
predlogu, da bi v javnih na-
ročilih hrane za javne zavo-
de morali določiti tudi de-
lež ekološke hrane, je mini-
strica dejala, da bi s tem ob 
skromni ekološki pridelavi 
v Sloveniji spodbujali pred-
vsem uvoz ekološke hrane 
iz tujine. V Sloveniji imamo 
le šest odstotkov lastne eko-
loške hrane, vsa ostala je iz 
uvoza, zato je glavni cilj, ki 
si ga je zadalo ministrstvo, 
povečati delež domače eko-
loške hrane.

Odprta vrata kmetij
Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij so pripravili pogovor o pomenu 
lokalne prehranske samooskrbe.

Ministrica Aleksandra Pivec med udeleženci pogovora / Foto: Gorazd Kavčič

Ministrica Aleksandra 
Pivec: »V Sloveniji 
imamo le šest odstotkov 
domače ekološke hrane, 
vsa ostala je iz uvoza.«

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

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

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

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

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

             SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

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

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900
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Kranj – Po lanskem prvem 
Iskratelovem Dnevu inova-
tivnosti so se v kranjskem te-
lekomunikacijskem gigantu 
z željo po promociji pomena 
inovativnosti odločili, da le-
tos organizirajo Teden ino-
vativnosti (od 20. do 24. apri-
la), v okviru katerega bo po-
tekalo več projektov, in sicer 
Medgeneracijski !N izziv, na-
menjenim osnovnošolcem 
in njihovim starim staršem, 
izziv za dijake – !N Challenge 
junior in mednarodni izziv – 
!Nternational Challenge, na-
menjen zaposlenim, študen-
tom in drugim zainteresira-
nim v Sloveniji in tujini. Po-
vabilo za sodelovanje v med-
generacijskem izzivu smo v 
torek objavili tudi v Gorenj-
skem glasu. O projektih smo 
se pogovarjali z mag. Jeli-
co Lazarević Lajovic, direk-
torico Sektorja za kadre in 
korporativno komuniciranje 
v Iskratelu. 

Kaj želite v Iskratelu sporo-
čiti s projektoma Medgene-
racijski !N izziv in Teden 
inovativnosti?

S projekti želimo preko 
inovativnosti povezati vse 
generacije, združiti otroško 
vedoželjnost na eni strani 
ter modrosti in izkušnje sta-
rejših na drugi strani. Ino-
vativnost je gonilo rasti in 

trajnostnega razvoja, saj 
ustvarja konkurenčne pred-
nosti in zagotavlja razume-
vanje potreb trga. Iskratel je 
družbeno odgovorno podje-
tje, zato želimo nastopati v 
vlogi ambasadorja inovativ-
nosti v širšem družbenem 
okolju. Prizadevamo si tudi 
za povezovanje in sodelova-
nje med šolstvom in gospo-
darstvom. V Iskratelu potre-
bujemo predvsem inženirje, 

zato širše okolje ozavešča-
mo o pomenu teh poklicev 
za rast in razvoj gospodar-
stva, predvsem IKT-panoge, 
v kateri deluje tudi naše pod-
jetje. Skozi tovrstno sodelo-
vanje želimo pri mladih oh-
ranjati vedoželjnost vse do 
vstopa na trg dela in jo v pod-
jetju še nadalje ohranjati. Ve-
doželjnost je ena od treh te-
meljnih vrednot Iskratela, 
poleg nje sta še energija in 

zaupanje. Inovativnost je na 
drugi strani ena od naših te-
meljnih kompetenc, katere 
razvitost pri vseh zaposlenih 
spremljamo in tudi načrtno 
razvijamo.

Začniva pri Medgeneracij-
skem !N izzivu: kaj je njegov 
namen?

Ideja je zrasla iz razmišlja-
nja, kako skozi inovativnost 
povezati vse generacije. Pri 
najmlajših, pa tudi pri mla-
dih nasploh, je vedoželjnost 
za nadaljnjo kreativnost in 
inovativnost izjemno po-
membna. V nagradnem na-
tečaju Medgeneracijski !N 
izziv bomo povezali otro-
ke in njihove stare starše. 
Osnovnošolce vabimo, da 
skupaj s svojimi starimi star-
ši odgovorijo, kako razume-
jo pomen besede vedoželj-
nost in kaj je bila največja 
inovacija, ki se je stari starši 
spominjajo iz svojega otro-
štva. Prijavnice za ta natečaj 
se nahajajo v osnovnih šo-
lah, Gorenjskem glasu in v 
spletnem časopisu Časoris. 

Nadaljujva še z drugima 
dvema izzivoma: kaj je na-
men obeh hekatonov?

Pripravili smo dva izziva; 
!N izziv za mlade (!N Chal-
lenge jr.), ki je namenjen di-
jakom, ki bodo iskali ideje, 
kako s preprostimi medicin-
skimi napravami poskrbeti, 

da ostanemo fit in hkrati iz-
boljšamo kvaliteto življe-
nja najbolj ranljivim skupi-
nam – bolnim, invalidom, 
starejšim. Zaposlenim, štu-
dentom in zagonskim pod-
jetjem pa je namenjen Med-
narodni izziv (!Nternational 
Challenge), kjer bomo s po-
močjo naših hčerinskih pod-
jetij v Rusiji in Severni Make-
doniji skušali pritegniti tudi 
tuje strokovnjake v izziv na 
temo digitalne transformaci-
je industrij s tehnologijo 5G. 
Gre za bolj zahteven izziv, ki 
terja že nekoliko več znanja. 
Na oba izziva se lahko zain-
teresirani prijavijo prek naše 
spletne strani.

Lani ste prvič organizirali 
Iskratelov Dan inovativno-
sti, letos pa kar Teden inova-
tivnosti, ki bo potekal od 20. 
do 24. aprila. Zakaj taka od-
ločitev?

Iskratel smo inovativno 
podjetje, tudi narava naše de-
javnosti je taka, da bi se pri 
nas brez inovativnosti razvoj 
ustavil. Za inovativnost pot-
rebuješ inovativne ljudi, zato 
smo se želeli predstaviti šir-
šemu okolju kot podjetje z 

inovativno kulturo. Osnov-
na ideja je torej bila privabi-
ti v podjetje inovativne ka-
dre. Zamisel, ko sem sproži-
la ta projekt, je bila, da je treba 
začeti z majhnimi koraki in 
najprej sprožiti razmišljanje, 
kaj inovativnost je in kako jo 
upravljamo pri nas v Iskrate-
lu. Lani je bil odziv zelo do-
ber, saj smo gostili več kot 
dvesto obiskovalcev, letos pa 
gremo korak naprej, saj ino-
vativnost vodi dlje. Cilj za 
prihodnje leto pa je že Mesec 
inovativnosti. Če je bil lanski 
projekt namenjen predvsem 
ozaveščanju o pomenu ino-
vativnosti, bi letos radi ljudi 
v inovativnost integrirali, kar 

pomeni vključevanje v različ-
ne delavnice in preizkušanje 
skozi prakso – dva hekato-
na in medgeneracijski izziv. 
Nekatere aktivnosti, na pri-
mer hekaton, bodo potekale 
že pred Tednom inovativno-
sti, v marcu in začetku aprila, 
glavnina pa v samem Tednu 
inovativnosti, vključno z raz-
glasitvijo zmagovalnih idej 
obeh hekatonov na Dnevu 
!N (!N Day), ki je osrednji do-
godek v Tednu inovativnosti.

Inovativnost je gonilo rasti in razvoja 
V kranjskem Iskratelu bodo aprila organizirali Teden inovativnosti, s katerim želijo povezati vse generacije; združiti otroško vedoželjnost na eni strani ter 
modrosti in izkušnje starejših na drugi strani.  

Jelica Lazarević Lajovic, direktorica Sektorja za kadre in 
korporativno komuniciranje v Iskratelu / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Za nami je uspeš-
no leto, po nerevidiranih po-
datkih smo dosegli štiri od-
stotke višji dobiček kot leto 
prej in okrepili tržni položaj 
v regiji. Na dobre rezultate 
so vplivali rast obsega poslo-
vanja, disciplinirano prevze-
manje zavarovalnih tveganj 
in višji donosi naložb,« je 
lanske rezultate poslovanja 
komentiral Andrej Slapar, 
predsednik uprave Zavaro-
valnice Triglav.

Skupina Triglav, ki s svoji-
mi enajstimi zavarovalnica-
mi zaseda vodilno mesto v re-
giji Adria (šest držav), je lani 
ustvarila 83,9 milijona evrov 
čistega dobička, h kateremu 
je matična družba, to je Zava-
rovalnica Triglav, prispevala 

70,6 milijona evrov. Dobi-
ček skupine je bil v primer-
javi z letom prej višji za šti-
ri odstotke, dobiček matič-
ne družbe pa za osem odstot-
kov. Že peto leto zapored je 
skupina lani dosegla premij-
sko rast, skupni obseg pre-
mije je znašal 1,18 milijarde 
evrov in je bil za 11 odstotkov 
višji kot predlani. Obseg pre-
moženjskih zavarovanj, ki 
predstavljajo približno dve 
tretjini celotne premije, je 
povečala za deset odstotkov, 
zdravstvenih za 23, življenj-
skih in pokojninskih pa za 
štiri odstotke. Obseg premi-
je je povečala na vseh svojih 
trgih – na slovenskem trgu 
v povprečju za deset, na tr-
gih zunaj Slovenija pa za 
dvanajst odstotkov. Škodni 
del poslovanja se je gibal v 

pričakovanih okvirih, višji 
znesek odškodnin v primer-
javi z letom prej pa je bil pos-
ledica večjega obsega poslo-
vanja. Na področju upravlja-
nja premoženja je skupina za 
več kot dve tretjini povečala 
obseg sredstev, ki jih upravlja 
v vzajemnih skladih, na to so 
vplivali predvsem prevzem 
družbe Alta Skladi, razmere 
na kapitalskih trgih in višja 
vplačila kot izplačila. 

V Triglavu višji dobiček  
in višja premijska rast
Skupina Triglav je lani ustvarila višji dobiček kot leto prej in dosegla 
premijsko rast na vseh trgih in pri vseh vrstah zavarovanj.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Združenje delo-
dajalcev Slovenije je zara-
di vse večjega vpliva koro-
navirusa na poslovanje go-
spodarstva ponovno pozva-
lo ministrstvi za gospodar-
stvo in za delo k takojšnji 
pripravi ukrepov za blaži-
tev posledic. Ministrstvo za 

gospodarstvo je pozvalo k 
sklicu strokovnega sveta za 
konkurenčno in stabilno go-
spodarsko okolje, v katerem 
so predstavniki vseh organi-
zacij, ki interesno zastopajo 
gospodarstvo. V združenju 
namreč ugotavljajo, da pos-
ledic koronavirusa ne obču-
tijo le v podjetjih, ki so moč-
no vezana na kitajski trg, 

temveč jih hkrati s pojavom 
koronavirusa skoraj v vseh 
evropskih državah občutijo 
na vseh ravneh in v vseh go-
spodarskih dejavnostih. Od 
države pričakujejo subven-
cioniranje čakanja na delo in 
krajšega delovnega časa ter 
omilitev vseh zakonskih po-
gojev za delo na daljavo ozi-
roma za delo od doma. 

Pričakujejo ukrepanje države

Jasna Paladin

Ljubljana, Kranj – Gospo-
darska zbornica Slovenije v 
okviru projekta SPOT sve-
tovanje začenja brezplač-
no usposabljanje ABC pod-
jetništva. Usposabljanje, ki 
bo potekalo v petih sloven-
skih regijah, bo namenjeno 
vsem tistim, ki razmišljajo o 
vstopu v podjetništvo, podje-
tnikom začetnikom ter tudi 
podjetnicam. Prav za podje-
tnice so pripravili posebno 

priložnost. Vsem tistim, ki 
so ustanovile podjetje v letu 
2019 ali pa ga bodo ustanovi-
le v prvi polovici leta 2020 in 
se bodo udeležile vseh petih 
modulov izobraževanja, bo 
javna agencija SPIRIT omo-
gočila možnost kandidira-
nja za finančne spodbude.

Izobraževanje bo zajema-
lo pet sklopov, in sicer Zače-
tek podjetniške poti, Prever-
janje poslovne ideje, Osno-
ve trženja, Digitalizacija po-
slovanja in Pravno formalni 

vidik delovanja podjetja. 
Vsak sklop bo trajal deset 
šolskih ur in bo zajemal tako 
predavanja in delo v skupi-
nah kot tudi delo na terenu 
in delo doma. 

Za gorenjsko regijo bo 
usposabljanje potekalo v 
Kranju z začetkom 15. apri-
la, za osrednjeslovensko re-
gijo pa v Ljubljani z začet-
kom 18. marca, a se pod-
jetniki usposabljanj lahko 
udeležijo kjerkoli, ne glede 
na regijo.

Priložnost za podjetnice

Že peto leto zapored 
je Skupina Triglav 
dosegla premijsko rast, 
skupni obseg premije 
je lani znašal 1,18 
milijarde evrov in je bil 
za 11 odstotkov višji kot 
predlani.

»V Iskratelu potrebujemo predvsem inženirje, zato 
širše okolje ozaveščamo o pomenu teh poklicev za rast 
in razvoj gospodarstva, predvsem IKT-panoge, v kateri 
deluje tudi naše podjetje.«
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V znamenje solidarnosti 
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so pred dnevi 
začeli soditi 32-letnemu Trži-
čanu Daliborju Pejiću, obto-
ženemu sodelovanja v hudo-
delski združbi, ki se je v letu 
2015 organizirano ukvarja-
la s preprodajo droge in nje-
nim tihotapljenjem prek se-
verne meje. Kranjsko tožil-
stvo mu tako očita, da naj bi 
skupaj z Ljubljančanom Sašo 
Gavrićem in Tržičanom Sašo 
Stojnićem, ki sta svoji kaz-
ni že odsedela, sodeloval pri 
prodaji najmanj 1,2 kilogra-
ma heroina v sosednji Avstri-
ji, poleg tega naj bi za nadalj-
njo prodajo kupil nekaj gra-
mov kokaina in drugim omo-
gočil uživanje marihuane. 

Obtoženi očitke tožilstva 
zavrača. Tako je glede očit-
ka, da naj bi za nadaljnjo pro-
dajo kupil za 500 evrov koka-
ina, v zagovoru povedal, da 

je drogo kupil zase. »To sem 
kupil zase, ker je bil takrat na-
povedan krst mojega nečaka. 
Rabil sem malo več, ker tak 
dogodek traja malo dlje, nek-
je 48 ur.« Razložil je, da je bil 
na omenjenem družinskem 
praznovanju »pijan in za-
det«, da je kokain užival ozi-
roma »vlekel« pred drugimi 
člani družine, vendar pa ga 
ni nikomur ponujal. Ožjim 

članom, ki so ga začudeno 
gledali, je le zabrusil: »Kaj je, 
kaj hočete, kaj zijate? A bo še 
kdo? Postavite se v vrsto.« A 
se na njegove besede ni nih-
če odzval, niti ni nihče tega je-
mal kot vabilo k uživanju dro-
ge, je dodal. Tudi njegov ko-
lega, ki so ga kot pričo zas-
lišali na sodišču, je zavrnil 
možnost, da bi Pejić drogo 
preprodajal. »Včasih sva sku-
paj pokadila kak džoint. Da 
bi preprodajal, ne verjamem, 
kajti tega je pokadil toliko, da 
po mojem mnenju ni ostalo 
za druge,« je dejal.  

Delovanje hudodelske 
združbe, ki naj bi več let iz 
Ljubljane v Celovec dostavlja-
la večje količine heroina, ko-
kaina in konoplje, njen član 
pa naj bi bil tudi Pejić, so go-
renjski in koroški policisti do-
končno prekinili julija 2015, 
ko so v obeh državah izvedli 
sedemnajst hišnih preiskav, 
pri tem pa zasegli tudi nekaj 

droge. V celotni preiskavi so 
gorenjski kriminalisti obrav-
navali devet oseb, ki naj bi sto-
rile najmanj 26 kaznivih de-
janj s področja prepovedanih 
drog, avstrijski kriminalisti 
pa okoli 40 oseb.

Medtem ko so glavne ak-
terje obsodili že pred leti, pa 
sojenje Pejiću poteka z zami-
kom, ker je bil slovenskim 
organom pregona dlje časa 
nedosegljiv. Zanj je bil zato 
izdan evropski nalog za prije-
tje in predajo, Europol pa ga 
je decembra 2016 celo uvrstil 
na poseben adventni koledar 
najbolj iskanih ubežnikov v 
Evropi. Tudi takšno iskanje 
ni obrodilo sadov, saj so Pe-
jića nemški policisti prijeli 
kasneje zaradi vloma, za kar 
je bil obsojen na zaporno ka-
zen. To je decembra lani do-
končno prestal, tedaj pa so ga 
Nemci predali slovenski poli-
ciji. Vse od tedaj je Tržičan v 
priporu.

Kokain kupil za praznovanje krsta
Tržičanu Daliborju Pejiću v Kranju sodijo zaradi domnevnega sodelovanja v organizirani trgovini  
s prepovedano drogo. To naj bi tihotapili tudi v sosednjo Avstrijo. 

Dalibor Pejić

Simon Šubic

Trstenik – Na Trsteniku je v 
sredo nastal preplah zaradi 
pogrešane petletne deklice. 
Pogrešili so jo ob 11.20 med 
sprehodom vrtčevske skupi-
ne od tamkajšnjega vrtca Je-
žek do gozda na robu vasi. 
Hitro je stekla iskalna akci-
ja, v kateri je sodelovalo tri-
deset policistov, aktivirali pa 
so tudi več kot sto prostovolj-
cev, katerih pomoč pa k sre-
či ni bila potrebna, saj so de-
klico po eni uri nepoškodo-
vano našli na njenem domu, 
ki se nahaja ob poti, po kateri 
je šla skupina šestnajstih ot-
rok v spremstvu dveh vzgo-
jiteljic. 

Po besedah komandirja 
Policijske postaje Kranj Ma-
tjaža Završnika so bili o po-
grešani deklici obveščeni 
manj kot pet minut po nje-
nem izginotju. Vrtčevske ot-
roke v spremstvu vzgojiteljic 
je približno 1500 metrov dol-
ga pot vodila od vrtca, kjer so 
se prešteli, mimo doma po-
grešanega otroka do travnika 
pred vstopom v gozd, kjer so 
se ponovno prešteli in ugo-
tovili, da eden izmed otrok 
manjka. O dogodku so ta-
koj obvestili starše in polici-
jo. Ugotovili so tudi, da dekli-
ce ni doma, zato so stekli prvi 
nujni ukrepi za njeno izsledi-
tev. Na kraj so napotili okoli 

trideset policistov, aktivirani 
so bili tudi policijski helikop-
ter, vodniki policijskih psov, 
brezpilotni letalniki s termo-
vizijo in več kot sto prosto-
voljcev, ki poznajo dejavnost 
iskanja pogrešanih oseb. 

Policisti so takoj začeli 
pregledovati teren, ki je trav-
nat in gozdnat. Preverili so 
tudi stanovanjsko hišo, v ka-
teri živi deklica, vendar je v 
njej ni bilo. Med iskanjem 
so policisti in svojci v hišo 
kasneje vstopili še enkrat, 
da bi pridobili oblačila otro-
ka, ki bi jih uporabili za iska-
nje s psi. Takrat, bilo je okoli 
12.30, so v hiši opazili njeno 
bundo, naposled pa so naš-
li še deklico. Večkraten pre-
gled lokacij je pri iskanju ot-
rok, starejših in dementnih 

oseb običajen, poudarjajo na 
policiji.

Okoliščine kažejo, da je 
deklica v hišo neopazno 
vstopila skozi zadnja vra-
ta hiše, ki so jih starši pus-
tili odprta, pojasnjuje polici-
ja, ob tem pa so zanikali ne-
katere trditve, da je bil otrok 
ves čas doma in so ga tam po-
zabili starši. Podatka, kje se 
je zadrževala deklica v času 
iskanja, policisti še nima-
jo. Z njo so že opravili prvi 
razgovor in posebnosti niso 
ugotovili, ker pa je bil otrok 
v stresu in šoku, so aktivno-
sti za ugotovitev vseh okoli-
ščin preložili za nekaj dni. 
Po do sedaj preverjenih po-
datkih pogrešitev najdene 
deklice ni povezana s ka-
znivim dejanjem, bodo pa 

policisti z ugotovitvami sez-
nanili pristojno ministrstvo 
za izobraževanje.

Na Policijski upravi Kranj 
se zahvaljujejo vsem, ki so 
bili kakorkoli angažirani za 
iskanje. »Odziv služb in po-
sameznikov je bil izjemen, 
zato je bilo v fazi hitrega pri-
hoda na kraj in aktiviranja še 
dodatnih sto in več ljudi,« so 
pojasnili.

Med prostovoljci, ki so so-
delovali v iskalni akciji, je 
bil tudi vodja območne eno-
te pri Kinološki zvezi Slove-
nije za iskanje pogrešanih 
oseb Darko Turk, ki je bil ve-
sel, da so deklico hitro naš-
li, saj so gozdovi na tem ob-
močju precej obširni in bi se 
lahko iskanje precej zavlek-
lo. Na vprašanje, kako se je 
kaj takega zgodilo, je Turk 
ocenil, da mali otroci razmi-
šljajo drugače od odraslih in 
jim lahko nenadoma nekaj 
šine v glavo in to storijo. 

Pomočnica ravnateljice 
Kranjskih vrtcev Irena Fa-
bian je po najdbi deklice 
povedala, da so njeno izgi-
notje hitro zaznali in takoj 
poklicali ustrezne instituci-
je, tako da je iskalna akcija 
stekla zelo hitro. Podrobno-
sti dogodka sicer še preisku-
jejo, je dodala Fabianova, ki 
ne pomni, da bi v Kranjskih 
vrtcih v preteklosti že prišlo 
do podobnega dogodka. 

Izginulo deklico našli doma
Med sprehodom skupine otrok iz Vrtca Ježek na Trsteniku v bližnji gozd je v sredo izginila petletna 
deklica. Po dobri uri so jo živo in zdravo našli na njenem domu. 

Pogrešano petletnico so policisti po dobri uri našli na 
njenem domu na Trsteniku. / Foto: Simon Šubic
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Simon Šubic

Jesenice – Iskanje pogreša-
nih Jeseničanov, 79-letne-
ga Bogdana Brezigarja in 
60-letnega Iva Matanovića, 
še vedno poteka. 

Bogdana Brezigarja po-
grešajo od 28. februarja. Ob 
odhodu od doma je bil ob-
lečen v svetle hlače za pros-
ti čas, modro-zeleno srajco 
in črno vetrovko s kapuco. 
Obut je bil v pohodne čevlje. 
Iskali so ga policisti, gasil-
ci, reševalni psi, svojci, gor-
ski reševalci, policijski heli-
kopter, več območij je bilo 
preverjenih tudi z letalni-
kom. Pregledali so širše ob-
močje Jesenic in okolico, a 
za njim ni sledu, je razložil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. 

Podobno velja za Iva Ma-
tanovića, ki ga pogrešajo od 
22. februarja, ko se je z av-
tomobilom Peugeot 307 sive 
barve in registrskih oznak 
KR 52-11D odpeljal od doma. 
Oblečen je bil v temne hla-
če, temnejšo športno jakno 
in črne čevlje. Tudi njega so 
iskali z vsemi razpoložljivi-
mi sredstvi, poudarjajo na 
policiji. Preverili so javne 
ustanove in širša območja 
Jesenic, Žirovnice, Završni-
ce, Kranjske Gore, Radovne, 
Gorij, Bleda, Bohinja, Rado-
vljice, Karavank, Pokljuke, 

Lancovega, Domžal, Moj-
strane in druge mikroloka-
cije. V iskanju je sodeloval 
tudi policijski helikopter, a 
doslej niso našli ne pogreša-
nega ne avtomobila. 

Policija prosi vse, ki ima-
jo informacije o njunem iz-
ginotju, da čim prej pokliče-
jo na 113 ali na anonimni te-
lefon policije 080 1200.

Pogrešanih Jeseničanov 
iskalci še niso našli

Bogdan Brezigar / Foto: PU Kranj

Ivo Matanović / Foto: PU Kranj

Škofja Loka – Gorenjski kriminalisti so potrebovali le nekaj 
dni, da so prijeli vlomilca, ki sta za vlome v stanovanja v Ško-
fji Loki uporabljala posebno taktiko z nastavljanjem nitke na 
vhodna vrata stanovanj, o čemer smo poročali v torek. Vlo-
mov sta osumljena tujca, ki so ju v sredo s kazensko ovadbo 
privedli k preiskovalni sodnici. Ta je za oba odredila pripor. 
Več podrobnosti o primeru bodo na policiji predstavili danes. 

Prijeli vlomilca z nitko



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka 
Resje, je prejela najvišje 
sadjarsko priznanje. Stran 20

Pogovor
Mitja Obed kot profesionalni 
plesalec flamenka nastopa širom 
po Evropi. Stran 21

Zanimivosti
Andreja Stržinar Poklukar je 
mojstrica izdelave zgodovinskih 
kostumov. Stran 22

Aleš Senožetnik

Sediva v njegovi hiši, 
v kateri seveda prevladu-
je les – hiša je delo prizna-
nih cerkljanskih mojstrov 
lesene skeletne gradnje Ba-
uta, s katerimi Matic Zak-
rajšek že nekaj let sodeluje. 
Pozornost še posebej vzbu-
ja masivna jedilna miza iz 
tristo let starega hrasta, ki 
jo na enem vogalu podpira 
realistično oblikovana lese-
na konjska noga. »Konjsko 
nogo poznam do potankosti, 
zato mi oblikovanje ni pred-
stavljalo kakšne posebne te-
žave.« Jasno, saj je s konji 
tesno povezan, nekaj let je 

z njimi tudi tekmoval, dok-
ler ni preveč zrasel in postal 
pretežak za džokeja.

Enaintridesetletnik iz Cer-
kelj z ljubeznijo in zanosom 
govori o lesu in svojem delu. 
Čeprav ni izučen mizar – iz-
šolal se je za veterinarskega 
tehnika – je z lesom povezan 
že od mladih nog, odkar ga 
je tetin mož skupaj z bratom 
Nejcem jemal na delo, kjer 
je spoznaval obrt tesarstva. 
Potem ko je opustil tekmo-
vanje s konji, pa ga je zno-
va pritegnila obdelava lesa. 
Že nekaj let imata z bratom 
Nejcem skupno delavnico, 
v kateri združujeta Nejčevo 
tehnično znanje – je namreč 

izučeni mizar – z Matičevim 
čutom za kreativnost in obli-
kovanje.

Kot pravi, se je v rezbarstvu 
znašel po naključju, ko je 
med gradnjo ene od lesenih 
hiš, pri kateri je sodeloval, 
beseda nanesla na tekmo-
vanja v hitrostnem rezbarje-
nju, ki jih lahko spremljamo 
na kakšnem od kabelskih te-
levizijskih programov, in je 
pomislil, da bi to delo morda 
tudi njemu šlo dobro od rok. 
»Od nekdaj sem rad risal, pa 
tudi ''motorko'' obvladam. 
Beseda je dala besedo in do-
bil sem prvo ''naročilo'': da 
izdelam konjsko glavo za da-
rilo ob neki petdesetletnici. 
To je bila prava priložnost, 
da sem se sploh preizkusil 
v rezbarstvu,« pravi. Nato se 
je zgodba začela pisati sko-
raj sama od sebe. Nekoč ga 
je obiskal direktor Zavoda 
Škrateljc in povabil k sode-
lovanju pri pripravi skulp-
tur za Pot planinskih škra-
tov, ki razveseljuje otroke in 
mlade družine na Krvavcu. 
Od takrat je po različnih kra-
jih po Sloveniji sodeloval pri 
pripravi še štirih tematskih 
parkov.

Na vprašanje, ali ima raje 
izdelovanje realističnih fi-
gur ali tistih, ki temeljijo na 
izmišljenih likih, odgovar-
ja, da ima oboje svoje pred-
nosti in slabosti. Ker je ve-
čina izdelkov, ki jih dela po 
naročilu, vezana na rok, je 
najbolj zadovoljen, ko ima 
za izdelavo dovolj časa. »Iz-
delek tako v miru pripeljem 
do ravni, ki jo hočem dose-
či, in mu tudi dam svoj pe-
čat. Svojih izdelkov namreč 

nikoli ne zgladim popolno-
ma, ampak pustim, da so vi-
dni sledovi ročnega orodja, 
zaradi česar je očitno, da gre 
za les in ne kakšen drug ma-
terial,« pravi in dodaja, da 
se tudi sicer pri svojem mi-
zarskem delu poskuša drža-
ti načela, da izstopa iz pov-
prečja. »Tisto, kar delaš, de-
laj ''na orto'' in se ne izgubi 
v povprečju. Važno je, da iz-
stopaš, da te ljudje opazijo. 
Tudi če delaš mize, lahko iz-
stopaš, lahko narediš nekaj 
unikatnega, drugačnega.«

In to mu tudi prav dobro 
uspeva. Njegovo kreativno-
st pa opažajo tudi stranke, 
ki mu večkrat dovolijo, da v 
kos pohištva, ki mu ga za-
upajo v izdelavo, vnese ne-
kaj unikatnega, svojega, kar 
da izdelku še poseben pečat 
in čar.

Navdih črpa tudi iz bogate 
slovenske dediščine obdela-
ve lesa. »Zdi se mi fascinan-
tno, kakšne stvari so nekdaj 
znali delati z rokami in kak-
šen občutek za estetiko in de-
tajle so imeli. Ko danes pog-
ledaš razna kmetijska poslo-
pja, vidiš, da tega skoraj ni 
več. Včasih je tesar vse orodje 
pripeljal s seboj na kolesu in 
z njim izdelal toplar, s kate-
rim bi imel danes še štiriosni 
CNC težave,« pravi. K ohra-
njanju tradicije pa poskuša 
prispevati tudi sam, in sicer 
s tem, da se od Staneta Gril-
ca, mojstra te obrti, uči skod-
larstva. »Zame je to najlepša 
kritina na svetu. Če samo po-
misliš, da kvalitetno nareje-
na streha iz macesnovih sko-
del zdrži tudi sto let, na pov-
prečni hiši pa kritino zame-
njaš po dvajsetih, tridesetih 

letih … Fascinantno je, kako 
kompleksno delo je to, pa 
čeprav se na prvi pogled zdi 
enostavno.«

Kakšen pa je odnos lastni-
kov pastirskih koč do sko-
del in tradicije? »Mislim, da 
se ljudje vedno bolj zaveda-
jo dediščine in je tudi skod-
larstvo spet bolj cenjeno. Ra-
zumem lastnike koč, ki stre-
ho pokrijejo z deskami, saj so 
skodle precej dražje, zato pa 
bi morala morda tudi država 
pomagati s kakšno finančno 
spodbudo. Bolj pa me moti, 
da nekateri takšno streho 
nato še barvajo, morda celo 
s kakšnim starim oljem, ker 
mislijo, da bo potem les dlje 
zdržal. A s tem dosežeš le to, 
da jo umažeš, uničiš kapni-
co in še nekoliko pokvariš 
»razglednico« planine, ker 
streha ni več siva.«

Kar delaš, delaj »na orto«
Matic Zakrajšek je rezbar, eden tistih, ki so »krivi« za lesene skulpture na Poti pastirskih škratov na Krvavcu. Navdušuje ga tudi pestra dediščina obdelave 
lesa, še zlasti pa skodlarstvo – obrt, v kateri želi postati čim boljši.

Matic Zakrajšek

Pri oblikovanju se drži načela, da njegovi izdelki izstopajo iz 
povprečja. / Foto: Peter Škrlep
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Simon Šubic

Cerar ni več član SMC

V ponedeljek, dan pred 
potrditvijo Janeza Janša za 
mandatarja, je eno od strank 
nove vladne koalicije SMC 
zapustil njen ustanovitelj 
Miro Cerar. Kot je dejal, ne 
želi biti član, kaj šele častni 
predsednik stranke, ki je os-
tala brez časti. Ocenil je še, da 
so SMC-jevi poslanci poza-
bili ne le, kdo jih je povabil k 
skupnemu projektu, ampak 
predvsem, kdo jih je izvolil, 
zato jih je pozval, naj začne-
jo misliti s svojo glavo. »Če 
se to ne zgodi, pa pozivam 
člane stranke, ki želijo osta-
ti zvesti ustanovnim vredno-
tam SMC, demokraciji, vla-
davini prava, spoštovanju 
človekovih pravic in svobo-
domiselni liberalni drži, da 
teh vrednot ne izdajo in iz-
stopijo iz stranke, ki si ne 
zasluži imena Stranka mo-
dernega centra,« je dejal Ce-
rar. Predsednik SMC Zdrav-
ko Počivalšek se je odzval s 
komentarjem, da stranke 
ne morejo konsolidirati, če 
se vedno znova vračajo na-
zaj. Zato Cerarja, tudi če bi 
ostal v stranki, ne bi predla-
gal za predsednika državne-
ga zbora. »Odločitev je bila 
težka, a nujna, ker moramo 
iti naprej,« je poudaril in na-
povedal, da bo prevzel polno 
odgovornost za vse, kar bo v 
prihodnje. 

Migranti skriti v glini

Medtem ko imajo grški 
policisti na meji s Turči-
jo velike težave z zadrževa-
njem na tisoče migrantov, 
ki želijo prestopiti mejo, pa 
so mejni policisti v Dobovi v 
torek med kontrolo z glino 
natovorjenega vlaka, ki je z 
20 zaprtimi vagoni pripeljal 
iz Srbije, odkrili trideset tuj-
cev iz Iraka, Sirije, Irana in 
Afganistana. Zakopani so 
bili v glini, da bi se izogni-
li mejni kontroli in nezako-
nito vstopili v Slovenijo. Vse 
migrante so slovenski poli-
cisti predali Hrvatom. Raz-
mere v zaprtih vagonih so 
bile po navedbah Policijske 
uprave Novo mesto življenj-
sko ogrožajoče predvsem 
zaradi pomanjkanja kisika, 
razmočena glina na površju 
pa se je strdila in ustvarila 
nevaren oklep. Tujci, med 
katerimi je bilo tudi 14 otrok 
in visoko noseča ženska, so 
bili povsem prekriti z gli-
no, tako da ni povsem jas-
no, kako so prišli do kisika. 
Trije so potrebovali zdrav-
niško pomoč. 

Bo Kemis zaprl vrata?

Inšpektorat RS za oko-
lje in prostor je namreč ko-
nec februarja izdal odloč-
bo, po kateri mora Komu-
nala Vrhnika družbi Kemis 
prekiniti dovod vode, ker je 
rezervoar za požarno vodo 
črna gradnja. Komunala je 

odločbo prevzela 2. marca, 
izvršiti pa jo pa mora v de-
setih dneh. V vrhniškem Ke-
misu, ki ga je maja 2017 pri-
zadel velik požar, opozar-
jajo, da zato v prihodnje ne 
bodo mogli prevzemati ne-
varnih odpadkov. Po izvršit-
vi odločbe inšpektorata bodo 
namreč ostali brez vode v hi-
drantnem omrežju, zara-
di česar ne bodo mogli za-
gotavljati požarne varnos-
ti, to pa bi ogrozilo tudi tre-
nutno 800 ton nevarnih od-
padkov na lokaciji, so zapisa-
li. Na odločbo se sicer bodo 
pritožili, kar pa ne zadrži iz-
vršbe. V zbornici komunal-
nega gospodarstva pri Go-
spodarski zbornici Sloveni-
je so zaradi tega zaskrblje-
ni. Direktor zbornice Sebas-
tijan Zupanc je opozoril, da 
se bojijo ponovnega kopiče-
nja nevarnih odpadkov iz go-
spodinjstev pri komunalnih 
podjetjih, ki nimajo ustrez-
nih skladišč, če bo moral Ke-
mis zapreti vrata. 

Bodeča neža Bojanu 
Emeršiču

Bodečo nežo za seksistič-
no izjavo leta, ki jo pode-
ljujeta uredništvo spletne-
ga portala Spol.si in kolek-
tiv Rdeče zore skupaj z za-
interesirano javnostjo, so v 
torek podelili igralcu Boja-
nu Emeršiču. Nečastni na-
ziv je prejel za izjavo, ob-
javljeno v Delovi prilogi 

Vikend januarja letos: »Ni 
mi namreč všeč pretira-
na emancipacija zadnjih 15 
let, ženske se borite za svo-
je pravice, ki pa jih že ima-
te. To vpliva tudi na eroti-
ko, kar pa ni prav, saj smo 
moški in ženske drugačni. 
Moški je od nekdaj lovec, 
zdaj pa izgublja svojo pri-
marno vlogo.« Po mnenju 
organizatorjev izjava kaže 
na pomanjkljivo razumeva-
nje tako enakosti med spo-
loma kot tudi prizadevanj 
žensk za enake možnosti in 
napeljuje, da boj za pravi-
ce žensk neposredno ogro-
ža doživljanje (moške) spol-
nosti. Emeršič se sicer raz-
glasitve ni udeležil.

Lenarčič bo meril tudi 
nad Himalajo

Letalec in okoljski razi-
skovalec Matevž Lenarčič 
se aprila podaja na okoljsko 
misijo v Indijo, Butan in Ne-
pal, kjer bo meril koncentra-
cije črnega ogljika nad indij-
sko podcelino in Himalajo, 
ki negativno vpliva na pod-
nebje. Opravljene meritve 
bodo nato obdelali v Centru 
za raziskave atmosfere Uni-
verze v Novi Gorici, dale pa 
bodo nov vpogled na dogaja-
nje v atmosferi in spremem-
be, ki jih povzročamo ljudje. 
Dogovor o sodelovanju sta 
Lenarčič in rektor Univerze 
v Novi Gorici Danilo Zavrta-
nik podpisala v ponedeljek.

Cerar zapustil SMC, 
Kemisu zapirajo vodo

Stranko SMC je zaradi vstopa v vlado Janeza Janše v 
ponedeljek zapustil njen ustanovitelj Miro Cerar. / Foto: arhiv GG

Mejni policisti v Dobovi so v torek na tovornem vlaku 
odkrili trideset migrantov, skritih v glini. / Foto: PU Novo mesto

Letalec in raziskovalec Matevž Lenarčič bo okoljsko misijo 
nad Himalajo izvedel v sodelovanju z novogoriško univerzo. 

Slovenci v zamejstvu (736)

Koroška bo v nedeljo pela
Koroška, še posebej pa 

njen dvojezični del, bo v ne-
deljo, 8. marca, v zname-
nju pesmi. Ob 14.30 se bo 
v veliki dvorani Doma glas-
be v Celovcu pod geslom 
Luštno je vigred' začel tra-
dicionalni koncert Koroška 
poje, največja pevska pri-
reditev Slovencev na Koro-
škem in glede na udeležbo 
pevcev ena od najštevilnej-
ših in najkakovostnejših v 
deželi na splošno. V prvem 
delu bodo pele pevske sku-
pine v različnih zasedbah. 
Mešani pevski zbor Podju-
na bo zapel del lanskega le-
tnega koncerta, moški zbor 
Trta iz Žitare vasi, skupina 
Akzent iz Ledinc in zbor viš-
je stopnje Zvezne gimnazi-
je za Slovence pa bodo za-
peli najlepše pesmi iz svo-
je zakladnice. Kot pianist 
in pevec se bo predstavil 

mednarodno uveljavljeni 
in tudi v Sloveniji poznani 
Tonč Feinig iz Sveč. 

Nekaj posebnega bo dru-
gi del, v katerem bodo ime-
li pomembno vlogo tudi 
Gorenjci. V čast 8. marca, 
mednarodnega dneva žena, 
bodo zapeli Venec koroških 
ljudskih pesmi, ki ga je leta 
1955 v Kropi za ženski pev-
ski sestav in veliki orke-
ster napisal Jože Gašper-
šič. Zaradi skladateljeve 

prezgodnje smrti bo Ve-
nec doživel krstno izvedbo 
šele v nedeljo na Koroškem. 
Skupno ga bosta ob instru-
mentalni spremljavi, ki jo 
je po partituri za veliki or-
kester predelal Egi Gašper-
šič, pela ženski del zbora 
Pevskega društva Sele in 
Koledva iz Krope. Pevkam 
se bodo pridružili člani Slo-
venske filharmonije in pi-
anistka Anja Tijssen. Diri-
gent bo Roman Verdel. 

Koncert bo v spomin na 
dva letos umrla slovenska 
koroška pevca in glasbena 
ustvarjalca, na Joška Kovači-
ča in Jožeta Ropitza. Joško je 
bil pevska in glasbena duša 
za vse, najbolj znani Ro-
žanski muzikant, ki je več 
let pripravljal tudi koncer-
te Koroška poje. Jože Ropitz 
pa je bil duhovnik, škofijski 
kantor, skladatelj, zborovod-
ja in pedagog. Prav za kon-
certe Koroška poje je napisal 

kantate Reka mojega življe-
nja, Žena – mati in O tebi 
popjem, pomlad. 

Organizatorka koncer-
ta Koroška poje Krščanska 
kulturna zveza iz Celovca je 
v povabilu za obisk, ki velja 
tudi za nas na »sončni« stra-
ni Karavank, zapisala, da je 
Pozdrav vigredi tudi prilož-
nost, da stopi na plano vsa 
raznolikost in razsežnost 
pevskega in glasbenega 
udejstvovanja na Koroškem.

Jutri, 7. marca, ob 14. uri bo v kulturnem domu v 
Ledincah nad Šentjakobom osrednja prireditev v 
počastitev 8. marca, mednarodnega dneva žena. 
Prireja jo Zveza slovenskih žena na Koroškem. V 
sredo pa so v knjižnem središču Mohorjeve hiše v 
Celovcu predstavili zbornik ob 70-letnici Narodnega 
sveta Koroških Slovencev. Konec junija leta 1949 so se 
pod vodstvom Joška Tišlerja v Narodni svet združili 
krščansko usmerjeni Slovenci na Koroškem.

Na nedeljskem koncertu Koroška poje bo nastopil tudi 
pevec in pianist Tonč Feinig iz Sveč.

Jože Košnjek
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Za boljšo šolo (63)

O kaznovanju v šoli – 4. del
Šole skušajo doseči pri-

merno vedenje učencev 
s številnimi preventivni-
mi vzgojnimi dejavnostmi, 
med katere sodijo tudi šol-
ska pravila in hišni red. Go-
vorili smo o tem, koliko časa 
učitelji porabijo za to, da ot-
roke naučijo vsaj poslušati 
navodila, kaj šele upošteva-
ti. Kršitev je veliko, mogoče 
tudi zato, ker kazni niso pri-
merne in dovolj učinkovite. 
Vsi se strinjamo, da fizičnih 
kazni ne smemo več upo-
rabljati, hkrati pa ne vemo, 
kako doseči enak učinek 
npr. v primeru, ko otrok ne-
sramno in žaljivo jezika uči-
telju. Kako neprimerno ve-
denje čim prej ustaviti? 

Učenci sami ugotavljajo, 
da so učitelji vedno bolj ne-
močni. Na enem od šolskih 
parlamentov so predlagali, 

naj se za kršitelje šolske-
ga reda uvede družbeno ko-
ristno delo. V nekaterih šo-
lah so kot vzgojni ukrep 
uvedli t. i. restitucijo, kar po-
meni povračilo škode. Resti-
tucija je samostojen ukrep v 
primeru, ko z njo dosežemo 
svoj namen, to je spremem-
bo otrokovega vedenja. Tak-
rat kazen ni več potrebna. 
Učitelj učenca skozi pogo-
vor pripelje do spoznanja, 
kaj je storil narobe in kako 
bo škodo, psihično, socialno 
ali materialno, oškodovane-
mu povrnil. Otrok mora 
sam ali ob pomoči učitelja, 
kadar se ne zaveda svoje na-
pake, poiskati način porav-
nave škode in oškodovanec 
se mora s tem strinjati.

Najlažje je povrniti mate-
rialno škodo, težje je poiskati 
način, kako popraviti škodo, 

ki jo je učenec povzročil so-
šolcem z motenjem pou-
ka ali žaljivim vedenjem. V 
primeru motenja pouka se 
z učencem lahko dogovo-
rimo, da bo sam vodil uro 
pouka in učencem razlagal 
učno snov. Da bo na lastni 
koži doživel, koliko truda je 
treba vložiti v pripravo ene 
učne ure in kako težko je 
doseči pozornost učencev. 
V primeru, da je učenec iz-
vajal nad sošolci verbalno 
ali psihično nasilje, je veliko 
težje najti način, kako se od-
dolžiti prizadetemu učen-
cu. Ni dovolj, da se opravi-
či, za sošolca je treba tudi kaj 
prijaznega storiti, npr. mu 
pomagati pri domači nalo-
gi ali kakšnem hišnem op-
ravilu, da ga povabiti v kino, 
se ponuditi, da ga zagovar-
jaš in braniš pred nasilneži 

… Skratka, povračilo škode 
mora biti smiselno in veza-
no na storjeno dejanje.

Restitucija bi bila ne-
ustrezna, če bi žaljivega 
učenca za kazen poslali po-
metat šolsko dvorišče. Tak-
šen ukrep bi bil smiseln v 
primeru, ko nekdo name-
noma odmetava smeti po 
šoli. Delo ne sme postati ka-
zen. Nekateri učenci resti-
tucijo odločno odklanjajo, 
raje dobijo pisni opomin, ki 
mu obvezno sledi pogovor 
s starši. Odgovornost tako 
preložijo na druge, saj se 
s prekrškom namesto njih 
ukvarjajo učitelji in starši. 

Učitelji imajo zaradi ka-
znovanja veliko admini-
strativnih opravil in starši 
morajo najti čas, da pridejo 
v šolo. Srečanje in pogovor 
z oškodovancem namreč 

nista prijetna, saj vzbujata 
nelagodje in občutek kriv-
de. Tudi priznanje, da s 
svojim nesprejemljivim ob-
našanjem delaš težave dru-
gim, ni enostavno. Izvaja-
nje restitucije, ki je verjetno 
najbolj smiselna in koristna 
oblika obravnavanja nepri-
mernega vedenja, je za šolo 
izredno zahteven proces. 
Terja veliko pogovarjanja z 
učenci in spremljanja izva-
janja dogovorov. Restituci-
ja velja za pozitivno vzgoj-
no metodo, saj otroke uspo-
sablja, da sami rešujejo pro-
bleme, ki so jih povzročili s 
svojim ravnanjem. Restitu-
cija je vzgoja za vrednote in 
lastno odgovornost. Uspe-
šna je takrat, ko jo poleg stro-
kovnih delavcev podpirajo 
tudi drugi zaposleni in sode-
lujejo pri njenem izvajanju.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Vzdušje »vseenosti«

Poglejmo najprej v Fran-
cijo. »Francijo pretresa afe-
ra Griveaux, saj se je prvič 
zgodilo, da je visoki politik 
odstopil od kandidature, po-
tem ko je izbruhnil škandal, 
povezan z njegovo zasebno-
stjo. Nepisano pravilo je, da 
francoski mediji ne poročajo 
o zasebnem življenju politi-
kov … V Franciji so mediji do 
zasebnosti politikov, sploh 
kar zadeva njihove 'zdrse', 
zelo prizanesljivi in načelo-
ma o njej ne poročajo. Dol-
ga leta je bila francoska jav-
na skrivnost, da je imel pred-
sednik Francois Mitterrand 
nezakonsko hčerko, Paris 
Match je šele leta 1994 ob-
javil to, kar so vedeli vsi. Še 
eden takih redkih prime-
rov je bilo poročanje franco-
ske izdaje revije Closer leta 
2014, ko je razkrila, da ima 
takratni francoski predse-
dnik Francois Hollande, či-
gar uradna spremljevalka je 
bila Valerie Trierweiler, raz-
merje z igralko Julie Gayet 
…« Kako pa je v Ameriki?

»Ameriški in britanski me-
diji imajo do zasebnosti po-
litikov precej drugačno pra-
kso. Afera z Monico Lewin-
sky, ki je pricurljala v medi-
je, je takratnega ameriške-
ga predsednika Billa Clin-
tona pripeljala do postopka 

impičmenta. 'Če gledamo 
sam koncept zasebnosti kot 
tak, je jasno, da so francoski 
primeri (Mitterand, Hollan-
de) jasen pokazatelj, kako je 
ta koncept zasebnosti defi-
niran kulturno, povezan je 
z določeno kulturo, zgodo-
vinskim prostorom, navada-
mi,' pravi profesor na kate-
dri za novinarstvo na Fakul-
teti za družbene vede Marko 
Milosavljević in dodaja, da 
so že znotraj Evrope prakse 
v državah zelo različne. 'Bri-
tanski mediji so, kar se tega 
tiče, najbolj agresivni v Evro-
pi, na drugi strani so Fran-
cozi znani po tem, da se ne 
vmešavajo v zasebno življe-
nje politikov in delno tudi 
drugih znanih oseb oz. to ni 
sestavni del medijske agen-
de. Tudi zato, ker so pogledi 
družbe na to enostavno raz-
lični … Zadnjih nekaj let pa 
je, kakor to poimenuje Mi-
losavljević, vzdušje 'vsee-
nosti,' ko mediji sicer poro-
čajo o zasebnosti politikov, a 
dejansko ni nobenih posle-
dic, z izjemo na nižji, pred-
vsem lokalni ravni. Za Johna 
Kennedyja se je na primer 
vedelo, da ima vrsto ljubic, 
pa o tem ni pisal noben ame-
riški medij. Za vrsto predse-
dnikov se je vedelo za njiho-
ve različne življenjske nava-
de ali značilnosti, pa o tem ni 
poročal noben ameriški me-
dij, ne v 20. letih, ne v 40. le-
tih, ne v 60. letih prejšnjega 

stoletja. Ameriška javnost na 
primer sploh ni vedela, da je 
Roosevelt na vozičku. Medi-
ji so enostavno menili, da do-
ločene stvari spadajo na po-
dročje zasebnega življenja, 
da gre za neke osebne spe-
cifičnosti, ki niso neposred-
no povezane s sposobnostjo 
in delovanjem te osebe kot 
politika, in o tem kolektiv-
no niso poročali,' pravi Milo-
savljević. Kot pravi sogovor-
nik, se je ta drža spremeni-
la v zadnjih 40 letih. 'Zakaj? 
Nekateri to pripisujejo raz-
mahu novih, tabloidnih me-
dijev in bolj agresivni drži že 
obstoječih, pojavila se je ka-
belska televizija, ki je mora-
la o nečem poročati. Tipičen 
primer danes je Fox News, 
ki je 24 ur poln domnevnih 
novic, večino programa de-
jansko zasedajo studijske 
razprave in komentiranje. 
To komentiranje je zelo bli-
zu komentiranju ne kakšnih 
političnih elementov in eko-
nomskih diskusij, ampak 
bolj moralizirajočim pogle-
dom udeležencev v studiu. 
Delno ta medijska in s tem 
povezana sprememba preo-
stalih drž, ki se je pokazala 
tudi s primerom Billa Clin-
tona in Monice Lewinsky, 
odraža ta zasuk v ZDA, kjer 
pa so razmere danes nekoli-
ko drugačne. Dejstvo, ki po-
trjuje nekatere teorije s pod-
ročja nevromarketinga. Na-
mreč, ko so ljudje o neki 

zadevi zelo močno prepri-
čani ali jo močno podpirajo, 
jih še tako trdna in jasna dej-
stva pri tem ne premaknejo. 
Primer Trumpa in njegove-
ga stališča ter obnašanja do 
žensk, jasnih primerov, ko je 
bilo izpričano bodisi njegovo 
vulgarno vedenje bodisi ob-
toževanje o spolnem nasi-
lju in tako naprej, vse te stva-
ri so šle skozi medije, vendar 
pa hkrati tudi skozi politič-
ni proces brez kakršnih koli 
posledic.'« (Vir: Ksenija Tra-
tnik, MMC RTV SLO)

Bernie proti Donaldu

»Američani so naveliča-
ni predsednika, ki neneh-
no laže.« To je na enem od 
predvolilnih shodov izjavil 
Bernie Sanders, ki med de-
mokratskimi kandidati tre-
nutno vodi. Njegovo izjavo 
bodo potrdile ali ovrgle no-
vembrske volitve.

Virus in cenzura 
neomejena

»Cenzura ni omejena 
na avtoritarne države – po-
mislite na razkritja Edwar-
da Snowdna o razširjenem 
nadzoru.« To pa je izjavil 
kontroverzni kitajski ume-
tnik Aj Vejvej. Se strinjamo 
in dodamo, da tudi novi ko-
ronavirus ni omejen na avto-
ritarno Kitajsko. Našo sose-
do Italijo je že okužil in pri-
šel do Gorice …

Seks in politika
Je spolno življenje politikov njihova zasebna zadeva ali se tiče tudi javnosti? Zlasti v primerih, ko 
skačejo čez plot. V teh rečeh imamo dva »modela«: francoskega, ki zasebnost politikov skriva, in 
angloameriškega, ki jo razkriva …

Francoska pisateljica Mazarine Pingeot (roj. 1974), 
nezakonska hči predsednika Mitteranda in njegove ljubice 
Anne Pingeot. Za njuno razmerje se je vedelo, v medijih pa 
o njem molčalo. / Foto: Wikipedija

Demokratski senator Bernie Sanders (roj. 1941) med enim 
od svojih prvih predvolilnih nastopov, San Francisco, 2. 6. 
2019 / Foto: Wikipedija

Ta drevesa (imuna na viruse) so skulpture, ki jih je ustvaril 
umetnik Aj Vejvej leta 2010 in jih 2016 postavil v parku 
Downing College, Cambridge. / Foto: Wikipedija
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Cveto Zaplotnik

Kaj vam pomeni priznanje? 
Še naprej bi delala enako 

kot doslej, ne glede na to, ali 
bi dobila priznanje ali ne, a 
priznanje je vsekakor potrdi-
tev, da delam prav in da dru-
gi to delo in predanost delu 
opazijo.

V sadjarstvu delate že štiri-
intrideset let. So bile v tem 
obdobju velike spremembe? 

Sadjarstvo je enako kot 
druge dejavnosti doživelo 
velik tehnološki razvoj. Vse 
manj je delovne sile, vse se 

avtomatizira. Ko sem prišla 
na Resje, smo sadje prebirali 
še na roke, zdaj imamo pre-
biralne stroje.

Ampak jablano je še vedno 
treba obrezati na roke ...

Obstajajo že tudi stroji 
za rez, tudi v našem sadov-
njaku smo jih že uporabili, 
prvič leta 2013. Za strojem je 
potlej treba še malo popravi-
ti na roke, a olajša delo. Stroj 
najamemo, letos z njim ne 
bomo delali, verjetno pa 
bomo spet prihodnje leto.

Kakšni so trendi v sadjar-
stvu? 

Trendi gredo v smer čim 
manjše uporabe fitofarma-
cevtskih sredstev za varstvo 
pred boleznimi in škodljiv-
ci. V nasadu Resje smo bili 
med prvimi, ki smo začeli 
z naravi prijazno integrira-
no pridelavo, nadaljevanje 
tovrstne pridelave je ekolo-
ška pridelava, ki pri nas zdaj 
obsega že nekaj manj kot 1,5 
hektarja nasada od skupno 
23,5 hektarja, v prihodnje pa 
jo bomo še razširili.

Je mogoče pridelati sadje 
povsem brez »kemije«? 

Za tržno pridelavo ne, tudi 
v ekološki pridelavi uporab-
ljamo kemične pripravke, a 
takšne, ki so dovoljeni.

Že občutite posledice pod-
nebnih sprememb? 

Zdi se mi, da je v zadnjem 
času toče in spomladan-
ske pozebe več, kot jo je bilo 

nekdaj, suše pa pri nas niso 
tako pogoste, ker imamo 
globoka tla. Za zaščito nasa-
dov proti toči so edina mož-
nost protitočne mreže, del 
nasada smo že tako zaščitili. 
Pozebi bi se lahko zopersta-
vili z oroševanjem nasada, to 
je sicer zelo uspešen, a drag 
ukrep, ki si ga pri nas še ne 
moremo privoščiti.

Koliko so se v zadnjih treh, 
štirih desetletjih spremeni-
li okusi in želje potrošnikov? 

Včasih so bile najbolj is-
kane kisle sorte, takrat smo 
imeli v nasadu še veliko jo-

natana in renete. Potlej je 
bilo večje povpraševanje po 
bolj sladkih sortah, zlati po 
jonagoldu in zlatem deliše-
su, ki je bil vodilna sorta vse 
dotlej, dokler ga niso zadr-
ževali v hladilnicah leto in še 
dlje in so ga potlej dali na trg 
z neizrazitim okusom. Zdaj 
se pridelava zlatega delišesa 
zmanjšuje, na novo ga ne sa-
dijo več. Razvoj se usmerja 
v bolj odporne sorte, pri nas 
se je zelo dobro prijel topaz. 
Veliko je tudi povpraševanje 
po bolj sočnih sortah, kot je 
fuji, priljubljena je tudi gala. 
Zelo pomembna je barva 
sadja, zdaj so v trendu sor-
te jablan z rdečimi jabolki, 
takšna se bolje prodajajo. 

Je sadje lažje pridelati ali 
prodati? 

Veliko težje ga je prodati, 
konkurenca je velika, obču-
timo vplive globalnega trga, 
tudi posledice ruskega em-
barga na uvoz kmetijskih 
pridelkov in živil iz držav 
Evropske unije.

 
Ali potrošnik dobi v trgovini 
vedno kvalitetno sadje? 

Slovenski sadjarji pride-
lujemo kakovostno sadje, a 
v trgovinah vse ni vedno ka-
kovostno. Za trgovce je seve-
da, tako kot tudi za nas, sad-
jarje, pomembna cena, prav 
zato je v trgovinah tudi veli-
ko sadja iz tujine, ki je cenov-
no zelo ugodno.

Kakšno je stanje sadjarstva 
na Gorenjskem? 

Sadjarstvo nekoliko naza-
duje. Nekateri so že opusti-
li pridelavo sadja oziroma so 
jo zato, da bi lažje preživeli, 
začeli kombinirati s pridela-
vo drugih pridelkov. Sadjar 
na južnem Tirolskem lahko 
preživi s tremi hektarji nasa-
da, pri nas bi težko, a tam je 
sadjarstvo organizirano dru-
gače. Sadjar odpelje sadje 
iz sadovnjaka neposredno v 
hladilnico in zanj dobi od 50 
do 70 centov za kilogram, s 
prodajo pa se ne ukvarja. Pri 
nas pa se s prodajo pridelka 
vsak sam trudi, kot ve in zna.

Bodo kmečki travniški sa-
dovnjaki pri nas izginili? 

Takšna drevesa so lepa za 
podobo pokrajine, ampak 
cilj ne more biti le videz, am-
pak tudi pridelek. Že zdaj vi-
devam drevesa, ki niso oskr-
bovana – niso obrezana, ob-
rodijo vsako drugo leto, še 
bolj me skrbi, kdo jih bo os-
krboval v prihodnje. To so vi-
soka drevesa, pri katerih rez 
ni enostavna, prav tako ne 
oskrba.

Je tudi ljubiteljskih sadjar-
jev vse manj? Včasih je bil ob 
vsaki hiši tudi sadni vrt, zdaj, 
se mi zdi, dajejo prednost ok-
rasnemu grmičevju ...

To je tudi sprememba de-
lovnega ritma. Danes ljudje 
prihajajo iz službe kasneje, 
kot so nekdaj, in imajo manj 
časa. Tudi za okrasno grmi-
čevje je treba skrbeti, a vza-
me manj časa kot delo v sad-
nem vrtu.

Kaj je trenutno glavni pro-
blem, ki ga občutite sadjarji?

Največji problem je v tem, 
da sadjarji nismo povezani in 
da na račun tega vsi skupaj ne-
kaj izgubljamo tako pri nabavi 
kot pri prodaji, celo drug dru-
gemu si konkuriramo. Sad-

jarji smo, za razliko od nekate-
rih drugih dejavnosti, še malo 
bolj trmasti in samosvoji, a 
stvari se premikajo in trg nas 
bo prisilil k skupnemu nasto-
panju. Pogrešam tudi kmetij-
sko politiko, ki bi bila bolj nak-
lonjena sadjarstvu.

Kdaj vam je bilo v Resju naj-
težje?

Težko je bilo v času og-
njevke, to je bilo leta 2003, 
ko smo morali skrčiti skoraj 
tri hektarje nasada. Na začet-
ku je bila velika negotovost, 
stroka ni takoj dala jasnih 
odgovorov, delali smo po na-
vodilih inšpektorjev, ob tem 
pa nismo vedeli, koliko na-
sada bomo še morali skrčiti 
ali bomo morda morali po-
sekati celotni nasad.

In kaj vas v sadjarstvu naj-
bolj razveseli – dobra leti-
na, kakovostno sadje, kaj 
drugega?

Delo v sadovnjaku me 
navkljub vsem težavam še 
vedno sprošča, dogodki in 
pojavi, ki »zmotijo« vsako-

dnevno, ustaljeno delo v sa-
dovnjaku, so mi vedno tudi 
izziv. Težja, manj prijetna 
plat zgodbe je boj za zaslu-
žek in za preživetje.

Imate »malo Resje« tudi 
doma v Kovorju?

Tudi, v sadnem vrtu je 
približno trideset dreves 
različnih sadnih vrst in sort. 
Imamo jablane, češnje, kivi, 
kaki ...

Pravijo, da jabolko ne pade 
daleč od drevesa. Za vašo 
hčer to vsekakor velja.

Hči Anka je tudi sadjarka 
in pri svojem delu zelo uži-
va. Starejši sin je šel bolj po 
očetovih stopinjah in je geo-
log, mlajši je računalničar in 
jezikoslovec.

Pomembna tudi barva jabolk
Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka Resje (KGZ Sava Lesce), je na Pirčevih dnevih prejela najvišje sadjarsko priznanje v državi, zlato 
plaketo Franca Pirca. V pogovoru razkriva, da je največji problem nepovezanost sadjarjev, da je sadje navkljub vsem ujmam lažje 
pridelati kot prodati, da je za prodajo pomembna tudi barva jabolk (trenutno je v trendu rdeča), da ji je bilo najtežje, ko se je na 
Resju razširila ognjevka in niso vedeli, ali bodo morali skrčiti celotni nasad ...

Tatjana Zupan s plaketo Franca Pirca, očeta umnega sadjarstva

Tatjana 
Zupan

Tatjana Zupan ob vseh službenih in družinskih 
obveznostih najde čas za sprostitev v športu, hribih in 
petju. Dolga leta je prepevala v Akademskem pevskem 
zboru France Prešeren v Kranju, že več let se ukvarja 
s taj či čuanom in s karatejem, največja strast pa so ji 
hribi. V zgodnjih osemdesetih letih je na leto opravila 
po več kot petdeset alpinističnih vzponov, po rojstvu 
otrok se je omejila na uhojene poti. Ko sta z možem 
Markom v istem letu praznovala petdeset let, sta se v 
tistem letu povzpela na petdeset dvatisočakov.  

Tatjana je že med študijem kmetijstva sadjarsko-
vrtnarske usmeritve opravljala obvezno prakso v 
nasadu Resje, kjer je bil njen mentor priznani sadjar 
Tine Benedičič. V sadovnjaku se je zaposlila 1986. 
leta, že triindvajset let ga tudi vodi. Je tudi predsednica 
dveh društev – Sadjarskega društva Gorenjske vse 
od ustanovitve leta 1998 in ekološkega sadjarskega 
društva EKO Topaz.

»Največji 
problem je 
v tem, da 
sadjarji nismo 
povezani in da 
na račun tega 
vsi skupaj nekaj 
izgubljamo tako 
pri nabavi kot 
pri prodaji, celo 
drug drugemu 
si konkuriramo. 
Za razliko od 
nekaterih drugih 
dejavnosti 
smo še malo 
bolj trmasti 
in samosvoji, 
a stvari se 
premikajo in trg 
nas bo prisilil 
k skupnemu 
nastopanju.«
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Igor Kavčič

Preteklo jesen smo vas že 
lahko videli nastopiti v Mes
tni knjižnici in v Stolpu 
Škrlovec v Kranju, kjer živite 
zadnja tri leta, a vas ni lahko 
dobiti »doma«, saj vas prav 
flamenko vodi od nastopa do 
nastopa, od projekta do pro
jekta, v različna mesta po 
Evropi. Pravkar ste gostovali 
v Budimpešti in na Dunaju, 
odhajate v Zagreb ... 

Tako je, v Kranj sem se 
vrnil po nekajletnem bivanju 
v Zagrebu. Veseli me, da zo-
pet v malo večjem obsegu ši-
rim kulturo flamenka v Slo-
veniji, predvsem v Kranju, 
kjer sem se rodil. Večinoma 
res delujem v tujini, vendar 
nastopam tudi doma, za letos 
napovedujem cikel večerov 
flamenka Espacio flamenco 
v Kranju in Ljubljani. Moje 
življenje je precej nomadsko, 
sodelujem z domačimi in tu-
jimi glasbeniki in plesalci, 
pretekli konec tedna nastop 
v Budimpešti, takoj nasled-
nji dan pa vaje na Dunaju za 
turnejo po Avstriji, Sloveniji 
in na Hrvaškem v maju. Ko-
nec lanskega leta sem nasto-
pal v Madridu in Sevilli. Moje 
prihodnje projekte in nasto-
pe bodo bralci zasledili na 
družbenih omrežjih, kjer re-
dno objavljam. 

Prihodnji četrtek boste v 
Ljubljani nastopili z najno
vejšo plesno predstavo, pre
miero ste imeli v začetku leta 
v Sevilli, z naslovom Imagen 
(Podoba), v kateri sodelujete 

s pevko in kitaristom iz Se
ville … Za kakšno predsta
vo gre? 

Na svoji poti večkrat na-
letiš na umetnike, ki te im-
presionirajo. Pevko in ple-
salko Alicio Acuña ter nje-
no delo sem odkril lani, ko 
sem jo tudi povabil k sode-
lovanju v predstavi Imagen 
(Podoba). Tako ona kot ki-
tarist Mariano Campallo sta 
izjemna glasbenika in pro-
ces ustvarjanja z njima je bil 
zelo ploden in nagrajujoč. 
Prihajajoča predstava je nas-
tala v ustvarjalnem procesu 
v Sevilli v decembru in janu-
arju in je predstava flamen-
ka, ki uporablja odrsko svo-
bodo ter razširja polje izra-
žanja tudi na ostala področ-
ja umetnosti, kot sta vokalna 
improvizacija in fizični tea-
ter. Korenina predstave je še 
vedno flamenko v vsej svoji 
izvornosti in izvirnosti.

Kako ste pred 15–20 leti slo
venski mladenič vstopili v 
zgodbo, ki jo piše flamenko? 
Ste ponj odšli v Andaluzijo, 
v Sevillo, ali je flamenko sam 
prišel k vam? 

Flamenko sem prvič vi-
del v Madridu v nekem za-
kotnem baru, že prej pa me 
je od daleč privlačil. Plesno 
znanje sem pridobival v Slo-
veniji (PKD Flamenko pri 
Ani Pandur Predin), v Špani-
ji (akademija Amor de Dios), 
veliko pa tudi z lastnim de-
lom. Poleg tega znanje do-
polnjujem z drugimi plesni-
mi zvrstmi, kot so balet, so-
dobni ples in druge.

Kaj vas je očaralo v tej špan
ski glasbi, pesmi in seveda 
plesu? 

Po tolikih letih se sicer ne 
spomnim več vseh detajlov, 
seveda me je pritegnil ples, 
a prva stvar, ki me je razoro-
žila, je bil glas. Ko slišim fla-
menko petje, dobim obču-
tek doma. Kot da iz drobov-
ja skupaj z glasom vre ne-
kaj starinskega, prvobitne-
ga. Tudi pri plesu me je od 
nekdaj privlačila prvinskost, 
močna čustvena nota, hkrati 
pa tudi virtuoznost. 

Se spominjate, kako ste ga 
usvajali – med plesnimi ele
menti so namreč tudi udar
janje z dlanmi, kastanjetami 
in udarjanje ob tla ...? 

Vzponi in padci, kaj naj re-
čem. Tisoč ponovitev in po-
tem še tisoč prva.

Flamenko dopušča – najbrž 
pa celo zahteva – od plesal
ca tudi neko mero improvi
zacije, ob tem, da so čustva, 
ki jih ta vloži v ples bistvena, 
od akterja zahteva neko eks
tatičnost ... Ali to naredi na
stop dober ali ne?

Temelj flamenka je res 
izražanje notranjega sve-
ta, že sam nastanek flamen-
ka je bil izraz zatirane sku-
pine Romov, Arabcev in Ži-
dov v Španiji. In tako je tudi 
ostalo, mogoče sicer niti ne 
bi te ekstatičnosti rezerviral 
izključno za flamenko, am-
pak da, od akterja se pričaku-
je neki pretok, ki daje plesu 
in glasbi smisel. 

Erotični naboj – v gibanju te
lesa, mimiki?

Ne. Bolj mogoče senzual-
nost, recimo gibanje bokov 
pri ženskah. Dobro, verja-
mem, da so določene stvari 
v preteklosti nastale z nekim 

erotičnim nabojem – fla-
menko je vedno bil del dru-
žabnega življenja, torej tudi 
na zabavah, vendar inteli-
gentno vkomponiran v šalji-
vost. Danes nima več te ko-
notacije, je le stik notranjega 
sveta z zunanjim, kar se po-
gosto odraža v mimiki. 

Vi v flamenko uvajate ele
mente sodobnega plesa. Je 
to prihodnost, da ta ne pos
tane zgolj etnološka poseb
nost za turiste kot pri alpskih 
narodih polka? 

Flamenko se razvija v 
mnoge smeri, povezuje se 
s sodobnim plesom, osta-
ja sicer v veliki meri znotraj 
svojih tradicionalnih okvir-
jev, vendar se mnogi ple-
salci lotevamo projektov, ki 
jih prestopajo. Med zadnji-
mi mojimi takimi projekti je 
bil Un mundo feliz (Krasni 
novi svet) s premiero lani v 
Madridu. Povezovanje fla-
menka z drugimi gibalni-
mi ekspresijami je evoluci-
ja, proces, ki se naravno po-
javlja in odraža težnjo ume-
tnikov, da izražajo svoje ide-
je. Mislim pa, da tudi če bi 
flamenko ostal znotraj svo-
jih tradicionalnih okvirov, 
bi še vedno ostal sočen, živ. 
Obstaja seveda flamenko za 
turiste, obstaja pa tudi fla-
menko, ki se drži svojih na-
čel in živi v vsakdanjiku.

Kakšna je tipična podoba 
plesalca flamenka – visok 
slok moški črnih dolgih las, 
spetih v čop, nekaj dni neob
rita brada? Pravzaprav vas 
imam tu pred seboj? 

Tako nekako, ja. Brada 
je pri moških kar pogosta, 
vendar ni pogoj, bolj stereo-
tip. Mislim, da nihče ne goji 
neke zunanje podobe zgolj 
zaradi flamenko »mode«. 

Sem pa sam kar v teh okvir-
jih. Sicer pa višina ni ravno 
odlika Špancev. (smeh)

Sami flamenko širite tudi s 
filmskimi produkcijami po
snetki izven dvoran – vodite 
tudi delavnice flamenka.

Žanr plesnega filma me 
že nekaj časa privlači, saj v 
procesu montaže in s pre-
miki kamere dopušča veli-
ko igranja s samim plesom. 
Večinoma delam v produk-
ciji društva Predmestje iz 
Kranja, s katerim prirejam 
tudi občasne delavnice fla-
menka, prireditve (lansko 
leto Lorca in flamenko v Me-
stni knjižnici), vodim teča-
je v društvu CoraViento v 
Ljubljani, Mislinji, Velenju, 
prav tako vodim tečaj v Za-
grebu, delavnice v Splitu, 
Osijeku. 

Ste res po stroki diplomiran 
matematik z diplomo Fa
kultete za matematiko in fi
ziko?

Res je, doštudiral sem ma-
tematiko na FMF, in lahko 
rečem, da mi je matematika 
dala vpogled v splošno real-
nost, ki ga sicer ne bi imel. 

Ampak v flamenku vendar
le prevladujejo čustva, ki jih 
v matematiki ni. Tam je vse 
eksaktno, razen neskončne
ga ...

Čustva so neke vrste in-
tuicija in ta je v matemati-
ki, še posebej višji, zelo pri-
sotna, saj matematiko po-
leg eksaktnih dokazov in 
izračunov sestavljajo ide-
je, koncepti, ki ji sproduci-
ra prožen um. Velikokrat so 
matematični geniji preko 
intuicije uvideli resnico. In 
tako kot flamenko se mate-
matika razvija do neskonč-
nosti in naprej.

Prvobitnost, čustva, virtuoznost
Flamenko je petje, glasba in ples. Izhaja iz Španije, kjer je »začaral« tudi Kranjčana Mitjo Obeda. Kot profesionalni plesalec 
flamenka nastopa po vsej Evropi. Tudi v domačem mestu, prihodnji četrtek pa z najnovejšim plesnim projektom v Ljubljani.

Mitja Obed / Foto: Tina Dernovšek

V postavitvi: »V flamenku se od akterja pričakuje neki 
pretok, ki daje plesu in glasbi smisel.« / Foto: Mihaela W. Kucler

»Seveda me 
je pritegnil 
ples, a prva 
stvar, ki me je 
razorožila, je bil 
glas. Ko slišim 
flamenko petje, 
dobim občutek 
doma. Kot da 
iz drobovja 
skupaj z glasom 
vre nekaj 
starinskega, 
prvobitnega. 
Tudi pri plesu 
me je od nekdaj 
privlačila 
prvinskost, 
močna 
čustvena nota, 
hkrati pa tudi 
virtuoznost.«

Mitja Obed
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Mateja Rant

Z izdelavo folklornih, sre-
dnjeveških, renesančnih in 
baročnih kostumov se je An-
dreja Stržinar Poklukar za-
čela ukvarjati pred dvanajsti-
mi leti, ko se je odločila sa sa-
mostojno pot na področju 
unikatnega šiviljstva in kro-
jaštva. Danes sodi med naj-
boljše poznavalce slovenske 
oblačilne dediščine in naj-
natančnejše izdelovalce ko-
stumov, ki so namenjeni 
prikazu nekdanjega oblače-
nja ljudi. Kot edina v Slove-
niji se ukvarja z rekonstruk-
cijo noš in zgodovinskih ko-
stumov, pri čemer sodeluje 
z enim najboljših poznaval-

cev slovenske dediščine dr. 
Bojanom Knificem, je poja-
snila. »Bojan je moj men-
tor pri rekonstrukcijah, saj 
ima v Sloveniji največ zna-
nja na tem področju, tako da 
sem se največ naučila prav 
od njega.«

Po končani srednji tek-
stilni šoli se je najprej za-
poslila v gledališkem atelje-
ju ljubljanske opere. »Pri 
zaključnem izpitu sem ime-
la namreč gledališke ob-
leke in tako sem spoznala 

kostumografinjo Nado Slat-
nar, ki je začutila mojo moč-
no željo po ustvarjanju tovr-
stnih oblačil in mi pomagala 
dobiti pripravništvo v gleda-
liškem ateljeju,« je razložila 
Andreja Stržinar Poklukar. 
Najprej je delala v slikarni, 
nato pa se je sedem let kalila 
še v moški krojačnici. »Zna-
nje starih mojstrov, ki so bili 
še vešči ročne izdelave ob-
lačil, sem vpijala kot goba. 
Imela sem veliko srečo, da 
sem se lahko ob redni zapo-
slitvi ves čas učila, saj v sred-
nji šoli dobiš le konfekcijsko 
znanje, tu pa sem spozna-
la celoten postopek izdelave 
oblačil, od kroja pa do konč-
nega izdelka, saj je pri kroja-

škem delu ogromno ročne-
ga dela,« je poudarila. Prido-
bljeno znanje se ji je obresto-
valo, ko je začela izdelovati 
kostume za folklorne skupi-
ne. V njej je namreč ves čas 
tlela želja, da bi se podala na 
samostojno pot. »Zaveda-
la sem se namreč, da bom v 
ateljeju samo šivilja oziroma 
bom do upokojitve ostala za 
strojem, imela pa sem obču-
tek, da sem se veliko nauči-
la in sem sposobna doseči še 
kaj več. Tako sem se vrgla v 

vodo in plavala,« se posmeji. 
Prva naročila za izdelavo ko-
stumov je dobila še v času, 
ko je bila zaposlena v gleda-
liškem ateljeju. »Začela sem 
namreč plesati pri renesanč-
ni skupini Kulturno ume-
tniškega društva Cortesia iz 
Ljubljane in prek tega spo-
znala kostumografinjo Jas-
no Vastl, ki jim je šivala ko-
stume. Začeli sva sodelova-
ti in moj prvi večji projekt je 
bil, ko sva skupaj oblekli ne-
kaj članov te skupine.«   

Za vsak kostum opravi na-
tančno raziskavo, sploh ko 
gre za noše ali rekonstrukci-
je, saj se posamezne krajevne 
noše med seboj včasih razli-
kujejo po resnično majhnih 
detajlih, je pojasnila. Ta čas 
se ukvarja z rekonstrukcijo 
rateške ljudske noše, ki izvira 
iz sredine 19. stoletja. »Zna-
čilen za to nošo je recimo pli-
siran svilen trak na robu kri-
la,« je razložila. Zahvala, da 
so se ljudske noše sploh oh-
ranile, gre po njenih bese-
dah poleg ostalim poznaval-
cem tudi Mariji Makarovič, 
ki je izdala ogromno knjig, 
v katerih je popisala ljud-
ske noše. Po drugi svetovni 
vojni so namreč staro ljud-
sko izročilo začeli zanemar-
jati in sta prevladali zgolj go-
renjska in belokranjska noša. 
»To je bila narodna noša, 
neke vrste pripadnostni ko-
stum, kot uniforma.« Ma-
rija Makarovič pa je že v se-
demdesetih letih prejšnjega 
stoletja popisala noše za sko-
raj vsa območja v Sloveniji. 
Samo Bela krajina ima reci-
mo pet različnih noš. »Njena 
knjiga je zato moja biblija,« 
je poudarila Andreja Stržinar 
Poklukar. Za Gorenjsko je po 
njenih besedah značilen alp-
ski tip noše, ki pri moški ob-
leki vključuje podkolenske 
irhaste hlače, telovnik, srajco 

in suknjič, pri ženski pa kri-
lo z nedrčkom, predpasnik, 
untaro oziroma podkrilo, ro-
kavce in sklepanec oziroma 
kovinski pas, na katerem so 
imele pripet ključ in pipec. 
»Kar deset let je trajalo, da 
sem 'popredalčkala' vse raz-
lične noše,« se posmeje in 
doda, da ji je bil pri tem v ve-
liko pomoč Bojan Knific, s 
katerim se pred vsakim ve-
čjim projektom posvetuje še 
danes. 

Preden se loti izdelave ko-
stuma, se po temeljiti razi-
skavi z naročniki uskladi še 
glede njihovih želja glede kro-
jev in materialov. »Na podla-
gi skice in obstoječe literatu-
re narišem osnovni kroj; če je 
zakompliciran, ga najprej iz-
režem iz poskusnega materi-
ala, na prvem pomerjanju pa 
že dobim točen kroj in potem 
uporabim izbrani materi-
al, največkrat so to lan, svila, 
žamet in volna. Uporabljam 
namreč predvsem naravne 

materiale, da se čim bolj prib-
ližam videzu oblek, kot so jih 
nosili nekoč. Če je le mogo-
če, se izognem umetnim ma-
terialom.« Materiale večino-
ma naroča v tujini, najbolj ve-
sela pa je starih rjuh in dru-
gega blaga, ki komu ostane 
pri pospravljanju podstrehe 
ali starih omar. »Včasih so 
bili materiali resnično kako-
vostni, iz takega blaga lahko 
izdelam obleke res pristnega 
videza.« 

Prve ljudske noše je izde-
lala za Kulturno umetniško 
društvo Ligojna, oblekla pa 
je že tudi folkloriste iz Ži-
rovskega Vrha, Škofje Loke, 
Slovenske Bistrice ... Ta čas 
se ukvarja z rateško nošo za 
akademsko folklorno skupi-
no Študent iz Maribora. Kot 
je na grobo ocenila, v izde-
lavo posamezne noše vloži 
okrog 150 ur, saj je ogrom-
no tudi ročnega dela. »Pri 
šivanju mi pomaga Klavdi-
ja Kovač iz Žirovnice, saj je 

nemogoče, da bi vse zmogla 
sama,« prizna in doda, da je 
najtežje do prvega pomerja-
nja, potem pa v izdelavi ko-
stuma začne uživati. Ved-
no ima odprtih več projek-
tov hkrati, tudi zdaj je ob ši-
vanju rateške noše poskrbela 
še za kostume v igri Naviha-
na Rozi, ki so jo letos pripra-
vili v Žireh. V preteklosti se je 
lotila tudi rekonstrukcije ba-
ročne obleke Marije Terezije 
za folklorno skupino iz Šen-
čurja. »Bolj ko greš v zgodo-
vino, težje je najti ustrezne 
vire in poustvariti vse detaj-
le, saj je recimo danes skoraj 
nemogoče dobiti kitovo kost 
za izdelavo korzeta.« V pri-
hodnje jo čaka že novo več-
je naročilo, in sicer izdela-
va kostumov za srednjeve-
ško skupino Galiarda iz Ce-
lja, že štiri leta zapovrstjo pa 
se s svojimi nošami predsta-
vlja tudi na dnevih narodnih 
noš in oblačilne dediščine v 
Kamniku.

Z ljubeznijo do oblačilne dediščine
Andreja Stržinar Poklukar je mojstrica izdelave zgodovinskih kostumov in rekonstrukcij oblačil slovenske oblačilne dediščine. O starih oblačilih je ohranjenih 
le malo podatkov, zato poustvarjanje nekdanje oblačilne kulture zahteva veliko raziskav in poglobljenih študij ter tudi iznajdljivosti.

Andreja Stržinar / Foto: Gorazd Kavčič

Po hitrem izračunu v šivanje enega kostuma vloži okrog 150 
ur dela. / Foto: Gorazd Kavčič

Andreja Stržinar s svojo »biblijo« – knjigo o ljudskih nošah Marije Makarovič / Foto: Gorazd Kavčič

Ta čas se ukvarja z rateško nošo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kovaški mojster Jože Ber-
toncelj se je rodil 8. marca 
1901 v Kropi. Štirinajst ko-
vanih zmajev ob svetilkah 
pri Ljubljanici, okovje za 
mizo na ljubljanskem ma-
gistratu in spomenik žrt-
vam nacističnega koncen-
tracijskega taborišča na 
Ljubelju je skoval po načr-
tih arhitekta Borisa Kobe-
ta. To sicer ne pomeni vrha 
njegovega kovaštva, vendar 
ostajajo njegova najbolj vi-
dna dela. Bil je eden naj-
pomembnejši slovenskih 
mojstrov sodobnega ume-
tniškega oblikovanja žele-
za, ki je sicer vedno delal po 
lastnih idejah. V zreli fazi 
življenja je v kovanju ma-
lih plastik uresničeval svo-
je kiparske ambicije. To 
so predvsem ovnove glave 
in maske. Leta 1974 je na 
mednarodnem sejmu obr-
ti v Münchnu za moderno 
oblikovani kovani korpus 

Kristusa na križu prejel zla-
to medaljo za plastiko.

Rodil se je v revni kro-
parski železarski oziroma 
kovaški družini. Oče  Ja-
nez  in mati  Liza  sta imela 
šest otrok, vendar so le tri-
je dočakali starost. Po smrti 
starejšega brata Janeza v prvi 
svetovni vojni je moral Jože 
zgodaj začeti delati. Kovanje 
žebljev v vigenjcu skupaj z 
očetom in materjo je  Jože-
ta že v otroštvu zaznamova-
lo za njegovo poznejše delo. 
Med letoma 1913 in 1942 
je bil zaposlen v železoobr-
tni zadrugi v Kropi oziroma 
v njeni preimenovani na-
slednici kovinarski zadru-
gi Plamen. Delal je kot po-
možni, strojni in skladiščni 
delavec, kot žebljar, risar in 
umetni kovač. 

Nadarjenost za oblikova-
nje železa je v njem prepoz-
nal takratni direktor žebljar-
ske zadruge Plamen Jože 

Gašperšič. Ugotovil je, da 
Bertoncljeve sposobnosti 
presegajo program zadru-
ge. Ko so v Kropi leta 1937 
ustanovili umetno kovačni-
co, se je Bertoncelj šolal ob 
delu. Direktor ga je napo-
til na proučevanje kovaške 

literature. Za izpopolnjeva-
nje svojega kovaškega in ri-
sarskega znanja je obisko-
val risarski tečaj pri arhitek-
tu Francetu Tomažiču v Lju-
bljani, v letu 1940 pa na av-
strijskem Štajerskem pri 
mojstru Johannu Vallisu, ki 

je v spričevalu še posebej po-
udaril njegovo izvirnost. 

Bertoncelj je koval sakral-
ne (svečniki, križi) in dru-
ge predmete (svetila, mre-
že, zmaji). Njegovi kovaški 
izdelki iz tega obdobja so 
temeljili na baročni tradici-
ji. Po drugi svetovni vojni in 
delovanju na Metalurškem 
inštitutu v Ljubljani (1950–
1956) je oblikoval mnoga 
odlična kovaška dela, ki so 
združevala oblikovanje in 
kovanje. Izdeloval je kova-
ne mreže, lestence, svečni-
ke, knjižna opirala, luči ... 
Na podlagi svojih prefinje-
nih izdelkov in zrelega obli-
kovanja je dobil status samo-
stojnega oblikovalca in je bil 
leta 1955 sprejet v članstvo 
Društva likovnih umetnikov 
uporabne umetnosti Slove-
nije in Jugoslavije.

Leta 1970 je dobil tudi Pre-
šernovo nagrado gorenjskih 
občin.

Bertoncelj je bil tudi moj-
ster peresa. V samozaložbi 
je izdal Kroparske zgodbe, v 
katerih je opisoval življenje, 
običaje in kovaško tradicijo 
v Kropi.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

  V Tatenicah se je 2. 3. 1848 rodil inženir, kemik, 
plemič in vojaški poveljnik Johann von Schwab. 
Od leta 1886 je uspešno vodil laboratorij v kam-
niški smodnišnici.

  V Kranju se je 2. 3. 1898 rodila pevka, sopranistka 
in pedagoginja Vera Majdič.

  V Preddvoru se je 4. 3. 1819 rodil duhovnik in mi-
sijonar Jožef Lap. Bil Knobleharjev generalni vikar. 
Z Luko Jeranom je šel v srednjeafriški misijon. 

  V Radovljici se je 5. 3. 1707 rodil pisatelj in franči-
škan Gottfrid (roj. Jožef) Pfeifer. Bil je predstavnik 
sholastične filozofije. Leta 1750 se je udeležil gene-
ralnega kapitlja v Rimu.

  Na Bledu se je 5. 3. 1919 rodil izumitelj Peter Flor-
jančič, avtor več kot štiristo patentov.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Mirko nadaljuje: »Iz naše-
ga stanovanja je zbežal, pre-
den se je vrnila mama. Po 
njegovem begu sem si kar 
pri koritu v kuhinji zmil s 
hlač nekaj belega, smrdljive-
ga. Še zmeraj sem se tresel 
kot šiba na vodi, a nekje glo-
boko v sebi sem bil vesel, da 
tistemu izrodku nisem dovo-
lil, da bi me izrabil. 

Mami se je zdelo zelo čud-
no, da je Milanček kar šel, ne 
da bi se vljudno poslovil od 
nje. ''Ugotovil je, da sem bre-
zupen primer,'' sem se ji zla-
gal in gledal v tla. Kakšen te-
den kasneje je k nam prihru-
mela Milančkova mama in 
name stresla bes in ogorče-
nje. Očetu pa je zabrusila, da 
se mi bo v življenju še maš-
čevalo, ker sem nevzgojen in 
brez olike. Mama me je oklo-
futala, ker sem bil po njenem 

do Milančka nesramen, oče 
pa mi je prvič, kar pomnim, 
stisnil v roke čokoladico.

Zaradi deškega videza so 
se sošolci nenehno norčevali 
iz mene. Nekoč mi je bilo vse-
ga zadosti, pa sem si lase na-
mazal s katranom. O, kako je 
mama jokala, ko me je mora-
la ostriči. Najlepši, angelski 
kodrčki so obležali na tleh in 
ji parali srce! Meseci, ko sem 
bil ostrižen na balin, so bili 
najlepši v mojem otroštvu.

Jezilo pa me je še nekaj 
drugega: od vrstnikov sem 
bil vsaj za eno glavo manj-
ši! Nekje sem slišal, da bi čez 
noč zrasel, če bi jedel veliko 
kurjega mesa. Mama se je ču-
dila, od kod moja želja. Z ve-
seljem mi je ustregla, saj sem 
bil prav zaradi travm, ki sem 
jih nosil v sebi, zelo neješč.

Obiskoval sem že osmi ra-
zred, ko smo dobili novo so-
šolko. Bila je luštna kot jaz, le 
da so bile njene oči veliko bolj 
žalostne kot moje. Po spletu 
okoliščin so naju posedli sku-
paj. To mi sploh ni bilo všeč, 
saj je pred tem kar nekaj časa 
trajalo, da sem si izboril, da 
sedim sam. Kmalu sem se je 
navadil in postala mi je celo 
všeč. Po vasi so hitro začeli 
govoriti o ''tisti'' deklici. Od-
rasli so čvekali vse sorte. Go-
vorilo se je, da so jo našli pred 
vrati župnišča. Da je bila naj-
denka. Ker neznano privlači, 
so skrivnostne zgodbe okoli 
Alenke začele zanimati tudi 

mene. Neke noči pa je v sta-
novanju, v katerem je žive-
la sošolka, prišlo do prete-
pa in prelivanja krvi. Nekdo 
je zabodel njeno mamo in 
so jo komaj rešili. Skoraj do 
smrti jo je pretepel njen ded, 
ki je bil hkrati tudi njen oče. 
Kako in zakaj je prišlo do in-
cesta, ne bom razlagal, ker 
sem obljubil, da o skrivnos-
ti ne bom govoril na glas, po-
vedal sem zgolj to, kar je bilo 
splošno znano. Zaradi krute 
usode, ki je bila na neki izpri-
jen način podobna moji, sva 
se z Alenko še bolj povezala, 
kasneje, pri 23 letih, sva ne-
kaj časa tudi živela skupaj, a 
se ni izšlo: preveč je bilo ran 
in brazgotin, da bi lahko svo-
je travme še s kom delila. Os-
tala sva samska, ona še veli-
ko bolj zamorjena kot jaz, a 
se kdaj pa kdaj slišiva in gre-
va na kavo ter se pogovoriva. 
Bolj kot incest jo je peklil ma-
min samomor. Težko ga je 
prenesla. 

Moja najlepša leta so bila 
v času srednje šole. Postal 
sem zelo mozoljast, glas se 
mi je spremenil, težave sem 
imel tudi s težo. Kilogramov 
ni bilo preveč, bilo jih je veli-
ko premalo. A nič hudega! V 
neskončno zadovoljstvo mi 
je bilo, da izrojenci niso več 
pasli na meni svojih pohot-
nih oči!

Nekoč sem skozi priprta 
vrata slišal mamo, ko je rek-
la očetu:''Ja, saj so vsi vedeli, 

kakšen je Milanček, a kaj ho-
čemo? Tako in tako otrok vse 
pozabi!'' Njene besede so me 
zadele kot strela z jasnega. 

Samozavest, ki mi jo je v 
času preobilja mozoljev us-
pelo zgraditi, se je v trenutku 
sesulo v prah. Mama je vede-
la, kaj se dogaja, pa ni ukre-
pala?! Šok je bil tako hud, da 
sem, ne da bi kaj razmišljal, 
šel v klet, vzel s police ste-
klenico slivovke in se ga na 
mrtvo nalil. 

Mesecev, ki so sledili, se 
spominjam kot v sanjah: 
pustil sem šolo, začel ''bluzi-
ti'' po Kranju, družil sem se 
s ''propalicami'', barabami, 
nekoč sem z dvema celo vlo-
mil v neko trgovino. Vseeno 
mi je bilo, kaj se zgodi z me-
noj, tako so me prizadele ma-
mine besede. 

Po nekaj mesecih, ki sem 
jih preživel v zaporu, sem se 
streznil. Nisem bil rojen za 
barabije. Poiskal sem si služ-
bo, delal sem na tri izmene, 
ni bilo lahko. Za povrh so 
mi mozolji izginili, spet sem 
poslušal namige na račun 
svojega deškega in ''ljubke-
ga'' videza. 

Ponoči sem bolj slabo spal, 
želodčne težave mi niso dale 
miru. Nekoč me je narava 
primorala, da sem smuknil 
v bližnji lokal, ker drugače bi 
vse skupaj spustil v hlače. 

Pri umivalnikih je stal fin 
gospod, vonj njegove vodi-
ce po britju je bil omamen. 

Česa podobnega nisem še 
nikoli zavohal. Oddajal je 
neko posebno kemijo, ne 
znam razložiti, kakšno. Sto-
pil je do mene, iztegnil roko 
in me začel božati. Od obra-
za navzdol. Stal sem kot oh-
romel, malo tudi zato, ker mi 
je črevesje spet nagajalo. Ko 
je odnehal, je vzel denarni-
co in mi pustil petdeset nem-
ških mark skupaj s svojo po-
setnico.

''Pokliči me!'' mi je dejal v 
polomljeni slovenščini, pre-
den je izginil izpred mojih 
osuplih oči.

Prvič v življenju se mi je 
zgodilo, da ob moškem doti-
ku nisem odrevenel, da me ni 
preplavil gnus in sram. 

Morda me je k temu, da 
sem ga poklical, vodila želja 
po nežnostih, dotikih, mor-
da po še kakšnem šelestečem 
bankovcu? Težko rečem. 

Začela sva se dobivati, na-
jin odnos je bil zelo lep, brez 
nasilja, brez bolečin. Trajal je 
skoraj tri leta. V tem času mi 
je tudi finančno precej poma-
gal, bil pa je tudi edini, ki sem 
mu zaupal svoje težke izku-
šnje iz otroštva. Znal je obr-
niti besede, in čeprav ga zara-
di pomanjkljivega znanja je-
zikov nisem zmeraj razumel, 
sem čutil, da mi želi dobro, 
da me tolaži in me prepriču-
je, da bom nekoč vse poza-
bil in živel normalno življe-
nje. Pomagal mi je tudi, da 
sem naredil izpite, ki so mi 

manjkali do mature. Dovolil 
mi je, da sem se preselil v sta-
novanje, ki ga je imela njego-
va firma v Ljubljani. 

V bistvu ni bil gej, bil je čis-
to običajen družinski oče z 
dvema hčerkama. To me je 
včasih sicer motilo, po dru-
gi strani pa sem bil vesel, da 
si me ni preveč lastil. Livio je 
bil moja prva zaresna in tudi 
zadnja homoseksualna izku-
šnja. Ko mu je zbolela žena 
in ni več mogel prihajati, sva 
se poslovila in se nikoli več vi-
dela.

Leta so tekla, po sobivanju 
z Alenko sem se zaprisegel 
samskosti. Nisem navezo-
val stikov ne z ženskami ne 
z moškimi. Vmes mi je umr-
la mama. Po vsem, kar se je 
doma dogajalo, me ni priza-
delo. S pomočjo kredita sem 
si kupil stanovanje, zdelo 
se mi je, da mi nihče nič ne 
more.

Potem pa sem hudo zbolel. 
Rak. Udarec je bil hud pred-
vsem zato, ker ni bilo niko-
gar, s katerim bi delil svoje 
strahove. Teh pa ni bilo malo. 
Ko so sestre v bolnišnici ho-
dile okoli mene, mi je godi-
lo. Le neka starejša, ki mi je 
govorila: ''Tako lep, pa tako 
hudo bolan,'' mi je šla zelo 
na živce. Kemoterapija je po-
tem naredila svoje, za nekaj 
časa sem izgubil svoje ljub-
ke, skodrane lase. A so po-
tem ponovno zrasli. Na sre-
čo. V najtežjih trenutkih sem 
spoznal veliko dobrih in srč-
nih ljudi – bolnikov, kot sem 
bil jaz. Mi, ki smo ozdraveli, 
smo se potem redno srečava-
li, se družili, si pomagali. V 
nesreči človek spozna prija-
telja – to še kako drži!«

(Konec)

Umivanje vesti – obvezno, 2. del

V nesreči spoznaš prijatelja

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jože Bertoncelj z ljubljanskimi zmaji

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Tako je pomislila astro-
navtka Valentina Tereškova, 
ki je sama v enainsedemdese-
tih urah oseminštiridesetkrat 
obkrožila zemljo. Prva vesolj-
ka v zgodovini se je na astral-
no pot podala 16. junija 1963 
v vesoljskem plovilu Vostok 
6. Z vsemirskega poleta se je 
s podatki oglašala kot Čajka 
– Galebica. Valentini je bilo 
takrat šestindvajset let. 

Rodila se je v delavski dru-
žini 6. marca 1937 in po šo-
lanju in zgodnji očetovi smrti 
postala delavka v tekstilni to-
varni. Nebo jo je mikalo že od 
mladih nog; vpisala se je v pa-
dalski krožek in postala izje-
mna padalka. V na novo usta-
novljeni kozmonavtski odde-
lek žensk se je prijavilo 400 
deklet. Sito za izbor je bilo 
zahtevno in neusmiljeno. 

Nazadnje jih je v ožji izbor 
prišlo le pet. Valentini so bili 
v prid številni skoki s pada-
lom. Vse preskuse je opravi-
la suvereno in z odliko. Med 
poletom je bilo nekaj tehnič-
nih težav – ob vrnitvi se je Va-
lentina vse bolj oddaljevala 
od zemlje in s skrajnimi na-
pori so usmerili Vladivstok 6 
nazaj proti modremu plane-
tu. Ko je izskočila iz kapsule, 
je zaradi viharnega vetra ko-
maj obvladovala padalo in na 
njenem obrazu je bilo precej 
prask, ki so jih za fotografira-
nje spretno zamaskirali. Čez 
noč je postala slavna in še 
bolj vedoželjna. Vpisala se je 
na univerzo in leta 1969 pos-
tala kozmonavtska inženir-
ka. Leta 1977 je doktorirala. 
Zaradi izjemnih dosežkov je 
bila vidna tudi v političnem 
življenju tedanje Sovjetske 
zveze. Prvi zakon s kozmo-
navtom Andrijanom Grigor-
jevičem Nikolajevim, v kate-
rem se je rodila hči Elena, po-
znejša zdravnica, je razpadel. 
Njen drugi mož je bil pediater 
Julij G. Šapošnikov, ki je pre-
minil leta 1999. 

Valentina je prejemnica 
številnih visokih odlikovanj, 
na olimpijadi v Sočiju 2014 
je bila med osmimi nosilci 
olimpijske zastave. Med ne-
kim intervjujem je menda 
rekla: »Na Mars bi poletela – 
tudi brez možnosti vrnitve!«  

»Ko gledaš zemljo, ozek 
modrikast trak na obzorju, 
se ti razodene, koliko reči na 
zemlji nas združuje in kako 

nepomembne so stvari, ki 
nas ločujejo.« 

    

Golobčki

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
glavo zelja, težko 1 kg, 400 g 
zmlete govedine, 125 g riža, 1–2 
čebuli, 3 paradižnike, 2 žlici 
paradižnikove mezge, 500 ml 
zelenjave juhe, 2 lovorova lista, 
olje ali maslo, sol in poper, 150 
ml kisle smetane.

Zeljni glavi odstranimo 
zunanje liste. V velikem lon-
cu v osoljenem kropu kuha-
mo glavo 15 minut. Nato jo 
vzamemo iz kropa in obli-
jemo s čim bolj mrzlo vodo. 
Previdno odluščimo list za 
listom in trde žile potolče-
mo s kuhinjskim kladivom.    

Riž napol skuhamo v sla-
nem kropu. Olupljeno če-
bulo sesekljamo, korenje os-
trgamo in naribamo. Para-
dižnike olupimo, seseklja-
mo in zmešamo s korenjem. 
Meso in riž pridamo k zele-
njavni mešanici, solimo in 
popramo. Na liste, z notranjo 
stranjo obrnjene navzgor, po-
ložimo 1 žlico nadeva, preklo-
pimo zeljne liste v majhne za-
vojčke in jih narahlo poveže-
mo s kuhinjskim sukancem. 
V ponev damo malo olja ali 
masla, nanj zložimo zeljne 
zavojčke, jih popečemo, za-
lijemo z mešanico mezge in 
juhe, dodamo lovorova lista 
ter dušimo eno uro.

Ko so golobčki kuhani, jih 
ponudimo s kislo smetano. 

Pa dober tek!

Kako majhna je 
zemlja!
mizica,
pogrni se

Miha Naglič

»Brajc je Ahlinu sledil v 
spalnico, kjer se je ta usta-
vil med vrati in iz torbe, v ka-
teri je imel spravljen preno-
sni računalnik in še nekaj 
drobnarij, potegnil telefon 
in vanj zdiktiral svoja opaža-
nja. Umirjeno in samozave-
stno, s polnim glasom, kot 
bi bil sam na svetu, kot da 
ne bi stal ob dveh prestrelje-
nih truplih v postelji. Zdaj je 
Brajc masaker v postelji opa-
zoval čez Ahlinovo ramo. 
Ženska, stara kakšnih tride-
set let, je bila na pol prekri-
ta z rjuho s krvavimi made-
ži, zgornji del trupa in glava 
sta gledala izpod nje in v prsi, 
med obe dojki, sta prileteli 
dve krogli. Še ena jo je naj-
brž zadela v nogo, tudi tam 
se je namreč po rjuhi razširil 

rdeč madež. Moški, katere-
ga starost bi Brajc težko do-
ločil, je ležal na pol pod njo. 
Zgornja polovica obraza mu 
je manjkala. Oči, nos, polovi-
ca čela ..., tega ni bilo. Brajc 
je zavzdihnil, dvignil pogled 
in trčil ob temačno sliko nad 
posteljo. Marija z Jezusom v 
naročju pod drevesom, star-
ci in drugi zbrani okoli njiju, 
čudno skrivenčeni, betežni, 
kruljavi, dvignjene roke z od-
prtimi dlanmi stegujejo pro-
ti njej. Nad Marijo z druščino 
so bili skicirani konji, s svinč-
nikom ali nečim podobnim, 
kot bi se avtor, kdor koli je 
že bil, naveličal svojega dela 
in ga pustil nedokončanega. 
Pod tem že ne bi spal, je po-
mislil. Kakšen človek neki 
si tole obesi nad glavo? /…/ 
Ahlin je stopil mirno Brajca, 
se spustil po stopnicah in po 

hodniku zavil v dnevno sobo. 
Ustavil se je pred moškim v 
invalidskem vozičku, ki je z 
zgornjim delom telesa ležal 
v mlaki lastne krvi. Ta je ob 
njegovi glavi napravila veliko 
lužo, iz katere je tanek poto-
ček peljal do roba mize in se 
od tam spuščal do kolesa vo-
zička. Brajc se je ozrl po pro-
storu in se s pogledom usta-
vil na mački. Za trenutek je 
spet pomislil, da je živa. Po-
tipal je njeno dlako, kot bi se 
želel dokončno prepričati, da 
je nagačena. 'Tule je pa vse 
mrtvo,' je rekel.« (str. 17–18)

Brali smo po vrsti: Jeze-
ro, Leninov park, Dolina 
rož. Ugotovili smo, da ima-
jo kriminalke Tadeja Goloba 

tudi sociološko dimenzijo; 
da nam na svoj način slika-
jo slovensko družbo. Če pa 
bi se vprašali, kaj je glavni 
vzrok večine umorov, ki jih 
preiskuje inšpektor Taras 
Birsa s svojo ekipo, se zdi, 
da sta to zlasti dve vrsti poh-
lepa, seks in denar. Žensko 
truplo brez glave, ki ga je pri-
neslo iz Jezera, je pripadalo 
ljubici moža, ki jo je ubila 
njegova ponižana žena, ne-
koč državna prvakinja v stre-
ljanju … Trupla iz gornje-
ga odlomka pa pričajo, kako 
se je seksualno in denarno 
pohlepna hči znebila očeto-
ve (pre)mlade žene, ki bi jo 
lahko prikrajšala za njen de-
lež v dediščini … 

Nove knjige (528)

Dolina rož

Tadej Golob, Dolina rož, Goga, Novo mesto, 2019, 
496 strani

Slika ne prikazuje posledic novega neurja nad Kranjem, temveč so na njej reflektorji, ki so jih 
v sredo in včeraj postavljali ob kranjski nogometni zelenici. Trenutno sicer še ni znano, kdaj 
naj bi najmodernejši LED-reflektorji, ki so kar 45 metrov visoko, tudi zasvetili, dejstvo pa je, 
da bodo dela trajala še vsaj štirinajst dni. Nato bo treba pridobiti še uporabno dovoljenje, 
tako da v klubu upajo, da jih bodo lahko preizkusili vsaj ob koncu sezone. V. S. / Foto: Tina Dokl

Na Gimnaziji Jesenice so pripravili že deveti dramski festival, na katerem dijaki pokažejo 
svojo gledališko ustvarjalnost. Sami napišejo besedilo ali priredbo dramskega teksta, 
igrajo, režirajo, poskrbijo za sceno, kostume, glasbo, ples ... In če se slogan Gimnazije 
Jesenice glasi Od trnja do zvezd, tudi priprave na festival niso brez trnja, a na koncu, na 
premieri, čisto vsak med njimi zažari. Kot čisto prava zvezda ... U. P. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

V 
Vipavi nas je 
sprejela prijaz
na turistična vo
dnica Ja na Kete. 
Izvedeli smo 

marsikaj o Dvorcu Lanthieri, 
ki je bil zgrajen pod vplivom 
beneške baročne arhitekture 
okrog leta 1659, grajskem par
ku pred njim in baročnih kip
cih dečkov, ki v rokah držijo 
različne rekvizite. Danes so v 
njem ohranjene nekatere fre
ske in poslikave, tam so pro
stori Univerze v Novi Gorici, 
zanimiva je poročna dvora
na, pogled skozi okna na not
ranjo ali zadnjo stran stav
be pa razkriva tudi lep most. 
Pa tudi o reki Vipavi ter o nje
nih izvirih smo kakšno rekli. 
Poleg naštetega smo si ogle
dali še vinarski muzej v obo
kani kleti dvorca oziroma gra
ščine, saj se ta izraz tudi upo
rablja, ko govorimo o pečatu, 
ki ga je v mestu pustila druži
na Lanthieri. Streljaj stran, na 
trgu sredi Vipave, pa stoji tudi 

znameniti Plečnikov spome
nik padlim v narodnoosvobo
dilnem boju, odkrit leta 1952. 

Izletniki smo pot nadaljeva
li v Prvačino, kjer smo si ogle
dali razstavo V spomin alek
sandrinkam Društva za ohra
njanje kulturne dediščine ale
ksandrink Prvačina. Razstava 
je posvečena deseti obletnici 
Hiše aleksandrink in prinaša 
pregled in izbor iz pričevanj, 

zgodb, fotografij, dokumen
tov in predmetov, zbranih 
v Prvačini, Renčah, Biljah, 
Bukovici, na Vogrskem ter v 
drugih krajih v Vipavski doli
ni in na Krasu. Razstava zaz
namuje tudi skorajšnji zače
tek obnove Hiše aleksan
drink. Zato obiskovalca vodi 
k temeljem za razumevan
je in spoznavanje fenomena 
ženskega izseljevanja v Egipt 

ter tako postavlja izhodišča za 
stalno muzejsko zbirko o ale
ksandrinkah. 

Najprej nas je sprejela 
Andrejka Humar, kasne
je se ji je pridružil lik alek
sandrinke Lojze in skupaj 
sta nas skozi zaigran prizor 
popeljali v preteklost. Izve
deli smo tudi, da so med 
prvo in drugo svetovno voj
no v Egipt odhajale največ 
ženske iz Prvačine, s Kra
sa in Brike, po evidencah, ki 
so jih pridobili iz arhivov na 
Dunaju, pa so do prve sve
tovne vojne tja odhajale iz 
vse Slovenije. Tudi Gore
njke, predvsem iz Radovlji
ce in njene okolice. Po prvi 
svetovni pa je bilo največ Pri
mork. »Bile so varuške, doji
lje. Bilo je kar hudo ... Žen
ske so šle, potem pa so poši
ljale domov denar, da so lah
ko doma recimo kupili kra
vo, košček zemlje, hišo. 
So se pa te ženske vračale 
domov z ogromno znanja 
in so imele kar problem, da 
so se vključile nazaj v prvo
ten način življenja. Tam so 

VIPAVA IN ALEKSANDRINKE
Glasovi izletniki smo se odpravili v Vipavo, si ogledali Dvorec Lanthieri, se ustavili v Prvačini, kjer smo 
spoznali aleksandrinke, kosili v Vrhpolju ter z odprtimi usti občudovali mozaično umetniško delo patra 
Marka Ivana Rupnika.

Glasovi izletniki pred Dvorcem Lanthieri v Vipavi

Izlet je bil na pustni torek, tako da smo se sladkali tudi z 
okusnimi krofi. Pred tem pa smo poskrbeli za higieno rok, 
kar v zadnjem času zelo poudarjajo – in tudi na naših izletih 
ji zdaj namenjamo še dodatno pozornost.

imele lahko celo šoferja ...« 
razlaga Humarjeva.

Kdor je želel, si je lah
ko ogledal še bližnjo cerkev, 
potem pa se je počasi bližal 
čas kosila. Gorenjci pa smo 
se že v kleti dvorca podpr
li z izvrstnimi krofi, saj je bil 
izlet ravno na pustni torek in 
smo nekaj pustnih šem sreča
li tudi na poti. 

Na kosilu smo se ustavi
li v Vrhpolju, potem pa smo 
si ogledali še notranjost žup
nijske cerkve sv. Primoža in 

Felicijana, ki jo krasi mozai
čna mojstrovina patra Mar
ka Ivana Rupnika. S posta
vitvijo veličastnega mozaika 
je Rupnik pred sedmimi leti 
cerkvi popolnoma spremenil 
podobo. Posebnost cerkve pa 
so tudi orgle in izletniki smo 
imeli priložnost slišati nji
hov zven, saj je bila z nami 
Marija Jamnik iz Žabnice, ki 
je nanje zaigrala. S svojo pes
mijo in melodijami Marija in 
njen soprog večkrat polepša
ta naše izlete.

Hiša aleksandrink v Prvačini

Eksponati v vinarskem muzeju Dvorca Lanthieri so 
pritegnili veliko pozornosti.

O aleksandrinkah nam je pripovedovala Andrejka Humar, 
z »aleksandrinko Lojzo« pa sta nas popeljali v preteklost 
skozi igrani prizor.

Pri kosilu smo dobili poseben pustni obisk ...
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975

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

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

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

6 1 9 5
3 8

1 4 5 2
3 8 1

2 8 6 7 3
7 4 1 2 6
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REŠITEV

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

7 3 5
1 8 3 6 5

4 6 5 8 1
8 6 7

3 7 2
8 1 4
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2 5 1 6 7 4 9 3 8
8 3 4 2 5 9 7 6 1
6 7 9 8 3 1 2 5 4
7 1 8 9 4 3 6 2 5
3 2 5 1 8 6 4 9 7
4 9 6 5 2 7 8 1 3
1 8 2 4 6 5 3 7 9
9 4 3 7 1 2 5 8 6
5 6 7 3 9 8 1 4 2
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251674938
834259761
679831254
718943625
325186497
496527813
182465379
943712586
567398142
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82769
39547
932
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38

1452
381

28673
74126

sudoku_LAZJI_20_19

REŠITEV

852714639
163952847
479683521
627198453
345276918
918345762
536829174
281467395
794531286

Iznajdljiva lepotica 
Deklici, lepi kot pravljični kraljični, se sprehajata ob ribni-
ku. Na potko skoči žaba in spregovori: »Poljubi me, jaz 
sem zakleti princ milijonar!«
Dekle se skloni, pobere žabo in jo vtakne v torbico.
»Zakaj je pa ne poljubiš?« vpraša prijateljica. 
»Milijonarjev je cel kup. Žaba, ki govori, je pa ena sama!«

Noseča je 
Pride blondinka na poln avtobus in nagovori moškega, ki 
je sedel: »Oprostite, gospod, ali mi lahko odstopite sedež 
– noseča sem.«
Moški ji odvrne: »Aja? Koliko časa pa, saj nimate trebuha?«
Blondinka: »Približno pol ure, ampak me še vedno bolijo 
noge!«

Izpit 

»Videti ste zelo živčni,« reče profesor študentu na izpitu. 
»Vas je strah mojih vprašanj?«
Študent: »Ne, strah me je mojih odgovorov.«

Delo ima 
Brezposelna se srečata na železniški postaji.
»Kam pa ti že navsezgodaj?«
»V skladišče. Sem slišal, da se plačuje ležarina.«

Ni razloga za poroko 
»Veš, Micka, res ne vem, zakaj se v mladih letih nisem 
poročil s teboj!« reče postarani Lojze.
»Lojze, saj imava vendar še vedno čas, da se poročiva!« 
veselo reče Micka.
»Čas že, toda zdaj nimam več nobenega trdnega razlo-
ga!« 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Veliko se boste ukvarjali z mislijo, kako bi izboljšali svoje 
finančno stanje. Nikakor vam ne uspe doseči zelene veje, 
kar pa se vam v tem tednu spremeni. Dobro voljo boste 
prenašali tudi na svojo okolico in svet bo postal lepši.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ne glede na to, kako hitite, so dnevi za vas prekratki, da 
bi lahko doživeli vse, kar imate v načrtu – in še naprej bo 
tako. Težko, da bi se kakšni stvari lahko odpovedali, saj je 
vse enako pomembno. Ni kaj, treba bo malo spremeniti 
in dopolniti urnik.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ko ste že prepričani, da ste dosegli sam vrh in verjamete, 
da ste naredili popolnoma vse, se čez noč ujamete v last-
no mrežo. Niste sposobni sprejeti dejstev in se še naprej 
zapletate tja, od koder so nemogoči izhodi. A brez skrbi, 
vse bo dobro.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Osebe, ki jih že dolgo časa niste videli, vas bodo prijetno 
presenetile. Morda je vse povezano s tujimi kraji in lah-
ko se zgodi, da vas sama pot popelje dlje, kot ste si kdaj 
mislili. Nobena stvar se nikoli ne zgodi brez razloga.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ker boste odgovore iskali na napačnih krajih, ne boste 
dobili tistega, kar pričakujete in si želite. Novice vam 
odprejo oči in z novim spoznanjem boste z lahkoto dose-
gli cilj, ki je bil še nedavno nedosegljiv. Vaš korak bo odlo-
čen in zanesljiv.

Devica (24. 8.–23. 9.)
V sebi boste začutili zadovoljstvo, mir in srečo. Ker se 
bojite, da bo vse zbledelo, če to poveste na glas, boste 
pred drugimi molčali, dokler ne boste popolnoma prepri-
čani. Ne pozabite: ljudje vas imajo radi in z veseljem bodo 
srečni za vas.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Res morajo biti izredne situacije, da vas je česa strah. Je 
pač tak čas, da še bolj kot sicer premišljujete o različnih 
kombinacijah. Posledica tega je seveda, da postanete 
nemirni in nimate kontrole nad svojimi čustvi in izraža-
njem.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Radi ste v središču dogajanja in ni vam všeč, kadar misli-
te, da ne veste vsega. Brez skrbi, kmalu se vam bo moza-
ik sestavil nazaj, saj določeni ljudje ne morejo brez vas, 
vi pa ne smete pozabiti, da morate nekaj časa posvetiti 
samo sebi.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Dnevi v celem tednu bodo prekratki, da bi naredili vse, 
kar ste si zastavili. Na začetku bo zato malo slabe volje in 
naredili boste prehitre zaključke. Ampak ko se zadeva pre-
spi, z lahkoto pridete do želenih rezultatov. Presenečenje.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Spraševali se boste, kje ste delali napake, da se vam ni 
odvilo po pričakovanjih. V resnici napak sploh ni. So le 
najboljše odločitve v določenih trenutkih. Z obsojanjem 
ne boste rešili nič. Nič ni zamujeno, za vse je še čas. 
Samo pogumno naprej.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Za seboj puščate obdobje, ko ste se počutili precej osam-
ljeno, umaknjeno in nekako žalostno. Spoznanje, da ste 
za tako stanje krivi tudi sami, vas bo predramilo in hitro 
si boste postavili nove cilje. V ljubezni vas čaka res lepo 
presenečenje

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Družinske zagate se bodo v teh dneh postavile na svoje 
mesto in na splošno boste lažje zadihali. Zadnje čase ste 
sebe postavljali na stranski tir in sedaj boste to spreme-
nili, kar je popolnoma prav. Nikar ne odklonite povabila. 
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Nagrade: tri praktične nagrade

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 
petka, 20. marca 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi
ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Nazorjevi ulici 1.

Akcija velja v OBI Kranj do razprodaje zalog.  
Cene so v EUR z vštetim DDV.

8. MAREC JE
DAN ŽENA
Razveselite s cvetjem!

EKSKLUZIVNI
SETI ZA DAN ŽENA

Top cena

3,,49 set

Top cena

3,,99 set

vijolica + lonček

vrtnica + lonček

Top cena

6,,49 set

orhideja + lonček
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Jayden, trinajstletni sin Britney Spears, 
je razkril, da njegova mama razmišlja o 
koncu svoje glasbene kariere. »Že dolgo 
nisem videl, da bi delala na glasbi, celo 
omenila je, da bo mogoče prenehala s 
tem,« je objavil na Instagramu. Kmalu 

po tem je bil njegov profil očiščen in spremenjen v zase-
bnega. »Njegovo obnašanje je tipično za trinajstletnika,« 
je povedal odvetnik družine, Britney pa se ni odzvala na 
komentarje.

Se bo Britney poslovila od glasbe?

Skupini Green Day in BTS sta 
zaradi koronavirusa odpove-
dali koncert v Aziji. »Žal nam 
je, toda objavili bomo nove 
datume koncertov,« so spo-
ročili za javnost. Tudi snema-

nje filma Misija nemogoče v Italiji je za zdaj ustavljeno, 
igralci pa so bili poslani domov. Med zvezdniki sta se javi-
li Gwyneth Paltrow in Kate Hudson, ki večinoma nosita 
zaščitno masko. 

Odpoved koncertov zaradi koronavirusa

Jennifer Lopez (50), ki je ostala brez 
nominacije za letošnjega oskarja, je bila 
nad odločitvijo akademije razočarana. 
Za vlogo v filmu Prevarantke na Wall 
Streetu se je pripravljala dolgo časa in se 
celo naučila plesa ob drogu. »Dobila sem 

veliko pohval, vsi so namigovali, da bom nominirana. Za 
mano stoji ekipa, sodelujemo že več kot dvajset let, in 
zdelo se mi je, da sem jih razočarala,« je povedala vodite-
ljici Oprah Winfrey.

Jennifer Lopez razočarana

Gabrielle Union (47) je izdala svojo prvo 
otroško knjigo Dobrodošli na zabavo. 
Navdih za njo je hčerka Kaavia, ki sta jo 
z možem Dwyanom Wadom dobila leta 
2018. »Od rojstva hčerke sem še bolj 
ustvarjalna pri zgodbah, ki niso le del kul-

ture, v kateri živimo, temveč tudi poučne in zabavne,« je 
povedala igralka, ki je sicer avtorica uspešnice Potrebovali 
bomo več vina.

Zaradi hčerke napisala knjigo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
rvi predizbor, kjer 
so se dekleta pred-
stavila prisotnim, 
je povezovala nek-
danja mis, Gorenj-

ka iz Britofa pri Kranju Maja 
Zupan, ki je krono najlepše 
Slovenke osvojila pred tre-
mi leti. Je pa že lani cvet slo-
venske lepote na svetovnem 
izboru zastopala Gorenjka 
Špela Alič, ki prihaja iz Križ 
pri Tržiču. Tokrat se nam je 
med 36 dekleti, ki se pote-
gujejo za krono najlepše za 
leto 2020, predstavilo devet 
Gorenjk: Nika Jakovljevič je 
Tržičanka, Estera Bešter pri-
haja iz Selc, Polona Adle-
šič in Samantha Zarnik sta 

Kranjčanki, z Jesenic je Pat-
ricija Iris Rajković, iz Cerkelj 
Marcela Koželj, Marja Pav-
lin iz Palovič pri Tržiču, Pat-
ricija Zorko iz Zgornje Bes-
nice, Sara Galof pa je Škofje-
ločanka. 

Letos teče že peto leto, kar 
se je izbor za najlepšo Slo-
venko preoblikoval iz klasič-
nega lepotnega tekmovanja 
v projekt, ki s seboj nosi glo-
bljo in pomembnejšo vsebi-
no. Projekt zgodbo gradi na 
sloganu Podpirajmo sloven-
sko in podprimo Slovenijo 
ter tako svoje kandidatke kot 
tudi vse Slovence spodbuja 
k povezovanju, medsebojni 
pomoči, podpiranju doma-
čega. 

Kandidatkam znotraj pro-
jekta organizirajo različne 

aktivnosti z namenom in 
vsebino. Sam projekt je zas-
novan tako, da se v procesu 
sodelovanja in napredovan-
ja kandidatke lahko karier-
no in osebnostno razvijejo, 
si pridobijo znanje in dra-
gocene izkušnje. Tudi letos 
se bodo dekleta izobraževa-
la na najrazličnejših pod-
ročjih, oblikovala svojo eko 
obleko iz odpadnega materi-
ala, ki ga bo prispevala Tosa-
ma, se učila o digitalnem 
marketingu, domači in pro-
fesionalni negi kože, spoz-
navala zdrav način življenja, 
izdelovale pirhe z motivom 
pokrajine, od koder priha-
jajo, sodelovale na sejmih, 
kongresih, pripravila kreati-
vni dogodek na gradu Vini-
ca. Polfinalistke čaka med 

drugim ponovno peka ozi-
roma priprava sladic v duhu 
kulturne in naravne dedišči-
ne kraja, od koder prihaja-
jo; že tretje leto zapored pa 
se bodo povzpele tudi na Tri-
glav.

Večina deklet se je odlo-
čila, da se letošnjega izbora 
udeleži, ker je to nova izku-
šnja; nekatere vleče v mod-
ne vode, spet druga menijo, 
da bodo skozi celoten pro-
ces izbora osebnostno zra-
sla. Prav vse udeleženke pa 
so k projektu pristopile res-
no, saj je, odkar zanj skrbi 
Jelka Verk, ki je tudi lastni-
ca licence izbora Miss Slo-
venije, postal precej več kot 
le lepotno tekmovanje ali 
nekajkratni sprehod dolgo-
nogih lepotic po modni brvi.

KATERA BO NAJLEPŠA
Nedavno so Rimske Terme gostile šopek slovenskih deklet, ki sodelujejo pri letošnjem projektu Miss 
Slovenije. Med 36 kandidatkami, ki so se predstavile na prvem predizboru za najlepšo Slovenko, smo 
našteli kar devet Gorenjk.

Patricija Zorko, Samantha Zarnik in Polona AdlešičNika Jakovljevič, aktualna mis Špela Alič in Marja Pavlin

Marcela Koželj Estera Bešter

Sara Galof Patricija Iris Rajković

Maja Zupan je bila mis Slovenije leta 2017. Od takrat 
ostaja vpeta v projekt Miss Slovenije, ki je v zadnjem 
času postal več kot le lepotno tekmovanje. Na letošnji 
prvi predstavitvi deklet za mis Slovenije 2020 je bila 
tudi v vlogi voditeljice. / Foto: A. B.
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                 PETKOVA PRIREDITEV 

                     Izvaja: Lutkovno gledališče Nebo                                        
                  PTIČ 

                       Petek, 6. marec 2020, ob 17.30  
                      OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                 SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Mini teater   
              OBISK ZA MEDVEDA 

                                     Sobota, 7. marec 2020, ob 10.00  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.pgk.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 10. 4., KOPALNI IZLET ŠMARJEŠKE: 6. 4., BANJA VRUĆICA S 
TERAPIJAMI: 29. 4.–2. 5.,18. 5.–25. 5., MADŽARSKE TOPLICE: 2.–5. 4., 
LENDAVA: 22.–25. 3., BANOVCI: 3.–6. 5., STRUNJAN: 15.–18. 3., ME-
DŽIGORJE: 8.–10. 5., MORJE – DUGI OTOK, LASTOVO, KORČULA, 
OREBIČ.www.rozmanbus.si

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

PAR srednjih let išče do 50 m2 veliko 
stanovanje, najemnina do 350 EUR, 
Škofja Loka, tel.: 070/175-592 
 20000579

POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče k.o.o. 2855 
Babni Vrt, p.š. 959/2, 474 m2, 2.800 
EUR, tel.: 031/736-332  
 20000573

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

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

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

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

14 M2 poslovnega prostora z 2 garaž-
nima mestoma, primerno za poučeva-
nje kuhanja, tel.: 04/53-18-340 
 20000564

20 M2 poslovnega prostora z garažnim 
mestom, primerno za lepotni salon, 
tel.: 04/53-18-340 
 20000565

OPREMLJENO šivalnico, 14 m2, s par-
kirnim prostorom, tel.: 04/53-18-340  
 20000563

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN Berlingo 1.6 HDi, letnik 
2007, sive barve, 232.000 km, ohra-
njen, cena 2.200 EUR, tel.: 031/506-
673 20000528

RENAULT Clio 1.2, letnik 2006, lepo 
ohranjen, tel.: 041/406-966 
 20000585

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ALU platišča z novimi gumami Conti-
nental, 205 - 55 x 16, za Golf passat, 
original, ugodno, tel.: 031/643-725  
 20000550

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 6. marca
9.45, 11.15 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 7. marca
10.00 Bonny Becker: OBISK ZA MEDVEDA (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 6. marca
Dopoldan: Čufarjev maratonček
18.00 Gledališka šola GTČ Jesenice: BALL LANDER IN NJEGOVI RAZBOJNIKI

Sobota, 7. marca
Dopoldan: Čufarjev maratonček

Nedelja, 8. marca
Dopoldan: Čufarjev maratonček
18.00 Koncert mediteranskih pesmi: Tanja Zajc Zupan in Klapa Histri

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 7. 3.
18.50 NAVADNA LJUBEZEN
16.45 NAPREJ, sinhro.
12.30 KLIC DIVJINE
20.45 PARAZIT
14.40 JEŽEK SONIC, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 7. 3.
18.10, 20.00 IZVEN IGRIŠČA 
21.00 NAVADNA LJUBEZEN
14.15, 16.20, 18.30 NAPREJ, sinhro.
13.40, 15.45, 17.50 NAPREJ, 3D, sinhro.
20.20 NEVIDNI ČLOVEK
21.15 21 MOSTOV
14.00, 16.10, 19.00 KLIC DIVJINE
13.30, 15.30, 17.30 JEŽEK SONIC, sinhro.

22.10 FANTAZIJSKI OTOK
16.50 PTICE ROPARICE
20.40 PODLI FANTJE ZA VEDNO
19.30 KOT ŠEF
13.50, 15.25 TAČKE NA PATRULJI 2: PRIP-
RAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 6. 3.
20.00 DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ

Sobota, 7. 3.
18.00 NAPREJ, 3D, sinhro.
20.00 VSI PROTI VSEM

Nedelja, 8. 3.
17.00 NAPREJ, sinhro.
19.00 DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ

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

KINOSPORED

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

PRIREDITVE

Kmečka tržnica
Preddvor – Zavod za turizem Preddvor jutri, 7. marca, znova 
pripravlja kmečko tržnico, ki vsako prvo soboto v mesecu 
od 8. do 12. ure poteka v centru Preddvora. Ker bo tokratna 
tržnica potekala dan pred 8. marcem, dnevom žena, obisko-
valce poleg dobrot z okoliških kmetij in sladkosti medarja 
čaka tudi cvetlična ponudba.

Spominska slovesnost ob tragediji Pipanove 
družine
Šenčur – Krajevna organizacija ZB NOB Šenčur vabi jutri, 7. 
marca, ob 11. uri v Stružnikovo ulico 2 v Šenčurju na spomin-
sko slovesnost ob tragediji Pipanove družine.

Barčice v Kropi
Kropa – Jutri, 7. marca, se bo ob 10. uri v Mali dvorani Kultur-
nega doma Kropa začela brezplačna delavnica izdelovanja 
barčic Barčice v Kropi. Delavnica je primerna za otroke vseh 
starosti. Tradicionalno spuščanje barčic na Spodnjem bajer-
ju v Kropi pa bo v ponedeljek, 9. marca, ob 18. uri.

IZLETI

Jakobova pot Vrhnika in rimski zid Zaplana
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 14. marca, 
organizira pohodniški izlet Jakobova pot Vrhnika (varianta) 
in rimski zid Zaplana: Vrhnika–Raskovec–Štampetov most–
Logaška jama–Cesarjev Vrh–rimski zid Zaplana–Jerinov 
Grič–(Rupnikova linija). Skupne zmerne hoje bo okrog tri 
ure, z Rupnikovo linijo dobro uro več. Informacije in prijave 
zbira do četrtka, 12. marca, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Zoisova pot Predoslje in okrog Brda
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
12. marca, pohod po Zoisovi poti Predoslje in okrog Brda. 
Skupne zmerne lahke hoje bo približno za tri ure. Na izhodi-
šče pohoda se boste zapeljali z osebnimi avtomobili. Infor-
macije in prijave zbira do srede, 11. marca, Franci Erzin, tel. 
041 875 812.

Na Volnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 19. marca, na 
izlet na Volnik (546 m n. m.). Odhod s posebnim avtobusom 
izpred Creine bo ob 8. uri. Hoje bo za tri ure in pol. Prijavite se 
in plačajte v društveni pisarni do ponedeljka, 16. marca.

Po poti treh zvonov
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v torek, 10. marca, 
na pohod Po poti treh zvonov. Pohod boste začeli v Dupljah 
pri gasilskem domu ob 8. uri. Pot vas bo vodila po Udin 
borštu, mimo zvonov in nazaj mimo Krive jelke v Duplje. 
Hoje je za tri ure in je primerna za vse pohodnike.

PREDAVANJA
Od življenja v Gani do poroke s šamanom
Vodice – V Knjižnici Vodice se bo v torek, 10. marca, ob 19.30 
začelo predavanje Nataše Zupanc Od življenja v Gani do po-
roke s šamanom.

Predavanje o okolju in film Smeti
Gorenja vas – Razvojna agencija Sora v sodelovanju z Dru-
štvom Ekologi brez meja vabi v četrtek, 12. marca, ob 17. uri 
v Sokolski dom Gorenja vas, Poljanska cesta 87, na predava-
nje Ali se teme okolja tičejo vseh nas? in projekcijo večkrat 
nagrajenega dokumentarnega filma Smeti.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, 7. 
marca, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje Svetega 
pisma s temo Od priznanja do tolažbe ob 9. uri ter preda-
vanje Vprašajmo vendar še Gospodovega preroka ob 10.30.

RAZSTAVE

Razstava starih radijskih aparatov
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na razstavo starih 
radijskih aparatov od obdobja petdesetih let prejšnjega sto-
letja. Razstava bo 7. in 8. marca med 10. in 16. uro v prosto-
rih TD Kokrica v Kulturnem domu na Kokrici.

Zakaj valentinovo, če imamo gregorjevo
Kropa – V Kovaškem muzeju v Kropi bodo v ponedeljek, 9. 
marca, ob 18. uri odprli razstavo Tržiškega muzeja Zakaj 
valentinovo, če imamo gregorjevo. Ob tej priložnosti bos-
te lahko prisluhnili predavanju kustosa Tržiškega muzeja 
dr. Bojana Knifica in recitalu dramske skupine Čofta KD 
Kropa.

PREDSTAVE

Resnica
Sveti Duh – V nedeljo, 8. marca, ob 19. uri gostuje v Kultur-
nem domu pri Sv. Duhu pri Škofji Loki SSG Trst s komedijo 
Resnica. Režiser je Alen Jelen, igrajo pa: Vladimir Jurc, Tina 
Gunzek/Lara Komar, Danijel Malalan/Primož Forte in Lučka 
Počkaj. Predstava je za abonma in izven.

Spustite me pod kovter, gospa Markham
Predoslje – Komedija zmešnjav Spustite me pod kovter, go-
spa Markham Raya Cooneyja v izvedbi KUD Predoslje gostu-
je v Kulturnem centru v Tržiču v nedeljo, 8. marca, ob 18. uri.

Umetnik na poiskanju
Šenčur – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas vabi 
v nedeljo, 8. marca, ob 16. uri v Kulturni dom v Šenčur na 
ogled komedije v petih dejanjih Ljudmile Novak Umetnik na 
poiskanju. Komedijo je režiral Silvo Sirc. 

Abonmajska predstava V drugo gre rado odpade 
Medvode – KUD Fofité Medvode abonente obvešča, da 
predstava V drugo gre rado, ki bi morala biti na sporedu 
jutri, 7. marca, zaradi bolezni v ansamblu odpade. O nado-
mestnem terminu bodo abonenti obveščeni po elektronski 
pošti in SMS-sporočilu. Zahvaljujejo se za razumevanje.

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

Kranj – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, ki je partner v projek-
tu Kulinarično popotovanje, organizira prihodnji teden tri de-
lavnice, na katerih bodo glavne teme pridelava vrtnin, poljščin 
in sadja za oskrbo lokalnega trga, pridelava alternativnih sort 
sadja travniških sadovnjakov in jagodičevja, sheme kakovosti 
ter trženje domačih pridelkov in izdelkov. V torek ob 15.30 bo 
delavnica v Kulturnem domu v Stari Fužini, v sredo ob 10. uri 
v Kulturno-gasilskem domu na Blejski Dobravi in v četrtek ob 
15.30 v Kulturnem domu v Preddvoru.

Delavnice o pridelovanju in trženju

Podbrezje – Sadjarsko društvo Gorenjske pripravlja v sredo, 
11. marca, ob 16. uri srečanje v Matijovčevem sadovnjaku v 
Podbrezjah. Sadjarka dr. Anka Čebulj bo prikazala rez jabla-
ne in odgovarjala na vprašanja tudi o drugih sadnih vrstah. 
Predstavitev ni namenjena le članom društva, ampak tudi 
drugim zainteresiranim. 

Srečanje v Matijovčevem sadovnjaku



KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

POŠKODOVAN ali avto v okvari, tel.: 
041/350-348 
 20000578

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

16 M obrobe za ALU tegulo, čokoladne 
barve, cena 50 EUR, tel.: 051/423-
322 
 20000549

SMREKOVE deske, 25 in 50 mm, 
suhe, II. kvaliteta, tel.: 041/489-151 
 20000511

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 20000531

SUHA, lepa, bukova drva, tel.: 
041/841-632 
 20000581

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNI regal s policami in virtino, bar-
va bukev, ohranjen, malo rabljen, tel.: 
04/59-45-197, 040/501-213 
 20000548

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 20000561

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
KUPIM

KNJIGO Grenki spomini z Vrha Svetih 
Treh Kraljev avtorice Marije Treven, tel.: 
04/59-57-448  
 20000571

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000541

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 20000536

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MLIN za mletje sadja, kotel za kuhanje 
hrane za živali in kupim garažna vrata 
250 x 270 š., tel.: 031/378-946 
 20000582

PRIKOLICO z gozdarskim dvigalom in 
tandem prikolico za prevoz bagra, tel.: 
031/316-548 20000576

TRAKTOR Deutz 50 Agrokid in ADT 
830, tel.: 051/893-708 20000558

TROSILEC umetnega gnojila, 500 kg, 
Creina, tel.: 041/287-901 20000572

KUPIM

PRIKLJUČKE in traktor, tel.: 031/525-
793 20000555

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933 
 20000557

TRAVNIŠKO brano širine 2–3 m, tel.: 
040/205-911 20000574

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompi sora in rdeči desire 
ter krmni krompir, cena 0,50 EUR/kg, 
tel.: 041/971-508 20000491

JEDILNI krompir, ekološki, s certifika-
tom, bel in rdeč, tel.: 031/309-732  
 20000575

KOSTANJEV med in čebelje družine 
na 9 AŽ satih, z lanskimi maticami, če-
belar iz Kranja, tel.: 040/273-214  
 20000551

MESO mladega bika ter kupim bika od 
250 do 400 kg, mesne pasme, tel.: 
041/242-375 
 20000547

SLAMO in seno v kvadratnih balah, 
tel.: 041/623-449 20000562

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 prašiča, težka 80 kg, domača krma, 
tel.: 031/497-567 20000583

2 MESECA staro teličko in bikca, li-
saste pasme, tel.: 041/603-208 
 20000554

3 tedne starega bikca ČB/RJ, tel.: 
041/254-711 
 20000577

ČB bikca, stara 10 dni, tel.: 031/387-
440  
 20000584

ČEBELE na 5, 9 in 10 AŽ satju, z mla-
dimi maticami, tel.: 030/248-660  
 20000560

ČEBELJE družine na AŽ satih, s pa-
njem ali brez, tel.: 031/823-560 
 20000545

DVE telički simentalki, stari 14 dni, tel.: 
04/53-38-040  
 20000567

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred nesnostjo, 
in KG piščanci za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20000534

KOZICO in kozlička, stara 5 mesecev, 
za nadaljnjo rejo, tel.: 041/968-775  
 20000544

TELICO limuzin pred telitvijo in 250 
kg težke telice ter jedilni krompir, tel.: 
031/585-345 
 20000540

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev, 
tel.: 04/51-47-195  
 20000553

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 20000533

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 20000568

OSTALO
PRODAM

EKOLOŠKO pridelano in posušeno 
seno ter prikolico Sip 16, malo rablje-
no, tel.: 04/59-57-620  
 20000552

LIPOV hlod, tel.: 070/878-449  
 20000580

ŽAGOVINO za nastil, z dostavo, tel.: 
041/695-021 
 20000498

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DRUŠTVO za ohranjanje planine Vogel 
za pašno sezono 2020 išče gospodi-
njo (m/ž) za kočo. Zainteresirani poš-
ljite pisne prijave na naslov: Triglavska 
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, do 
15. 3. 2020, tel.: 041/593-349  
 20000556

IŠČEMO pastirja za pašo govedi na 
planini Planinca in pašo ovc na Be-
gunjščici. AS Draga Kisovec, Begunje 
62, Begunje, tel.: 040/286-797  
 20000586

IŠČEM

UPOKOJENEC išče delo voznika kom-
bija za občasne vožnje po Sloveniji, 
tel.: 031/840-290  
 20000546
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V SPOMIN
Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

 Nikoli ne bosta pozabljena.

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, položite cvetje, prižgete svečko  
in ju ohranjate v lepem spominu. 

Oče 

V nedeljo, 8. marca 2020, bo minilo 15 let, 
odkar naju je zapustil sin 

Saško Fajfar

Pred kratkim pa se mu je pridružila mami

Ana Fajfar

ZAHVALA

V 48. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, ati, 
sin, brat, stric, svak, boter, zet, nečak in prijatelj

Robert Jeraj 
iz Hotemaž

Iskreno se zahvaljujemo za stisk roke, tople besede tolažbe in za 
vse darove. Še posebej bi se želeli zahvaliti Barbari, Eriki, Teji, 
Marinki, sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem iz Srca 
ter njihovim poslovnim partnerjem, Centru Korak, kolektivu OŠ 
Šenčur, Rokovim sošolcem 8. d, razredničarki Katji Golouh, Jure-
tovim sošolcem 9. c, razredničarki Katarini Klajn, Nejčevim so-
šolcem, razredničarki Janji Perko, kolektivu Gimnazije Kranj, du-
hovnikom: g. Ivu Kožuhu, g. Francu Bizjaku, g. Urbanu Kokalju 
in g. Tomažu Nagodetu, pevskemu zboru Misterium in Francki 
Šenk, gasilcem iz Hotemaž, nosačem, pogrebni službi Navček, 
GRS Bohinj z ekipo nujne medicinske pomoči. 
Hvala vsem, ki ste imeli Roberta radi in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Polona, otroci Nejc, Jure, Rok, ati Janez, mami 
Jelka, brata Peter in Jani z družino ter ostali sorodniki

ZAHVALA

V 99. letu nas je tiho zapustila naša draga mama, sestra, teta, 
babica, prababica, praprababica

Frančiška Cenčič
s Sr. Bele

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, botrom, prijateljem, sose-
dom in vsem znancem, ki ste ji poklonili cvetje, sveče in sv. maše. 
Posebna zahvala g. župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen 
cerkveni pogreb in pogrebni službi Navček, pevcem in Društvu 
upokojencev Preddvor.
 
Žalujoči vsi njeni

Kje si, ljuba mama,
kje si, mili tvoj obraz,
kje si, tvoja roka,
ki skrbela je za nas?

Mama, tvoj kotiček,
kjer si nas čakala,
je ostal prazen.

V knjigi je 
opisana zanimiva 
življenjska 
zgodba dr. 
Franca Kosela, 
od rojstva 
na Mišačah 
do življenja 
v Ljubljani in 
vrnitve v rojstni 
kraj, ter tudi 
njegovo bogato 
znanstveno 
delo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina
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STORITVE
NUDIM

POSEK, spravilo in odkup lesa.  
M-LES, Matej Urh, s. p., Bodešče 18, 
Bled, tel.: 031/561-613  
 20000566

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  
 20000532

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  
 20000538

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20000539

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in 
oleski, antiglivični premazi. Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 20000500

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20000535

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 20000529

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 19003399

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 20000530

ZASEBNI STIKI
67-LETNI vdovec iz Gorenjske, s sta-
novanjem, želim spoznati prijateljico za 
skupno pot, tel.: 031/808-684  
 20000559

RAZNO
PRODAM

OPEKAČ kruha – toaster, 6-lit. ekonom 
lonec, 5-lit. rumov lonec, termostekle-
nici 6 in 2-lit., tel.: 041/858-149  
 20000364

SUHO seno v balah in Opel astro 1.6 
diamond, letnik 1996, celo ali po delih, 
tel.: 041/694-938  
 20000176

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956  
 20000569

 

 www.gorenjskiglas.si 

Rezultati 19. kroga – 4. marca 2020
1, 16, 26, 32, 34, 37 in 6

Loto PLUS: 2, 4, 12, 19, 25, 30, 39 in 9
Lotko: 3 0 0 6 7 4

Sklad 20. kroga za Sedmico: 890.000 EUR
Sklad 20. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 20. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO
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ZAHVALA

V 68. letu se je prezgodaj poslovil od nas 

Franci Ušlakar 
iz Predoselj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so
vaščanom, prijateljem, sodelavcem in vsem neimenovanim za 
izrečena sožalja, darovane svete maše in sveče. Hvala g. župniku 
Janezu Jenku, g. župniku Cirilu Isteniču ter g. župniku Slavku 
Kalanu za opravljeni pogrebni obred, pogrebni službi Navček ter 
Oktetu Klas. Hvala vsem, ki ste mu namenili svoje misli in pre
hodili zadnji del njegove poti.

Vsi njegovi najbližji

Ne bomo tožili, ker si odšel.
Hvaležni bodimo, ker si bil.

ZAHVALA

V 89. letu se je od nas poslovila draga mama, babica, prababica, 
sestra, teta

Antonija Vrtnik
roj. Bezovšek iz Lahovč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem ter znancem za izrečena sožalja, darovanje sveč, cvetja in 
svetih maš. Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri Vesni za 
obiske na domu, sosedi Marinki in prelatu Stanetu Zidarju za 
lepo opravljen obred slovesa in svete maše. Zahvaljujemo se tudi 
pogrebniku Jeriču in lahovškim pevcem. Hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni

Čas ne rani,
ostala je z nami
misel hvaležna na te.

ZAHVALA

V 81. letu se je za vedno poslovil

Janez Kozina
iz Čirč pri Kranju

Iskrena hvala vsem za besede sožalja in pomoč ob teh težkih trenutkih.  
Hvala vsem sodelujočim pri izvedbi pogrebnega obreda. Hvala vsem, ki ste mu  

kadarkoli pomagali ali kaj dobrega naredili zanj. Hvala, ker ste ga ob njemu ljubi  
melodiji zvonov pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Marija, sin Zoran in hči Erna

ZAHVALA

V 44. letu nas je tiho zapustil naš dragi mož, ati, sin, brat in stric

Aleš Sedej Jeraj
iz Čirč

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
vsem znancem ter sodelavcem Agromehanike in Regia Group, ki 
ste mu poklonili cvetje in sveče, z nami žalovali in ga pospre
mili k večnemu počitku. Posebna zahvala gospodu župniku za 
cerkveni obred in Komunali Kranj za organizacijo pogreba. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. Ohranili ga bomo 
v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

V SPOMIN
Daleč od oči, a v srcu vedno z nami

Marko Jenko
Danes mineva žalostno leto, odkar si nas zapustil in odšel v drugi 
svet. Smrt nam je vzela le življenje, ne pa tudi ljubezni in spomi
na nate. Za vedno boš zasidran v naših srcih. Skozi življenje pa 
nas bosta vodili tvoji iskrenost in ljubezen, ki si ju v času življenja 
delil z nami. Hvala vsem, ki se ga spominjate v molitvi, besedi, 
mu prižigate sveče in postojite ob njegovem preranem  grobu. 

Žalujoči: žena Viktorija, hčerke Mojca z Juretom, Klara s Tobijem 
in Lucija, mama Nežka ter brata Franci in Tomaž z družinama
Češnjevek, 6. marca 2020

ZAHVALA

Franci, hvala, da si svojo pot v življenju prehodil z nami.

V 79. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, deda, brat, stric in svak

Franci Cijak
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v 
težkih trenutkih stali ob strani in ker ga v času hude bolezni niste 
pozabili. Hvala pogrebni službi Kranj, gospodu Janezu Dolinarju 
za lep poslovilni govor, moškemu zboru Spomin za lepo zapete 
pesmi in klarinetistu gospodu Čeponu za lepo odigrane melodije.
Hvala za izrečena ustna in pisna sožalja, cvetje in sveče ter sprem
stvo na njegovi zadnji poti.

Žena Janja z družino

ZAHVALA

V soboto, 29. februarja 2020, smo se poslovili od dragega moža, očeta in dedka

Adama Pleša - Anteja
Zahvaljujemo se dr. Alice Kikel za dolgoletno zdravljenje, patronažni službi Tržič,  

posebno gospe Liljani Plantan, gospodu župniku za lepo opravljen pogreb,  
Domu upokojencev DPU Tržič in Iskri Mehanizmi Lipnica. Zahvala vsem, ki so  

nam izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

 

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 85. letu starosti se je od nas poslovila

Amalija Prosen
rojena na Komendski Dobravi, živeča v Kranju

V krogu domačih smo se od nje poslovili na cerkljanskem pokopa
lišču v četrtek, 27. februarja 2020. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste karkoli dobrega naredili 
zanjo v času njenega življenja. 

Žalujoči vsi njeni

V SPOMIN 

Dne 6. marca pred šestimi  leti je odšla na svojo zadnjo pot  
k Bogu zlata mami in žena 

Pavla Režonja 
z Zgoše

Iskrena hvala vsem, ki se še danes spominjate naše nepozabne 
mami.

Zgoša, Mojstrana, 6. marca 2020

Oko te je zaman iskalo ...
srce vsak dan čakalo ...
A um počasi dojema
in duša s časom preboleva.

Le bol nobena,
nikoli prebolena,
v srcu pusti rane,
ki jih niti čas ne vzame. 

OSMRTNICA

Poslovila se je naša draga sodelavka

Saša Sadar
Od nje se bomo poslovili v petek, 6. marca 2020, ob 14. uri  

na pokopališču na Kokrici pri Kranju.

Saša, hvaležni smo, ker si bila z nami.

Sodelavci Območne geodetske uprave Kranj
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Anketa

Katarina Bertoncelj, 
Mošnje:

Mislim, da praznik opozarja, 
da smo ženske pomembne, 
da bi brez nas moški težko ži-
veli in da bi bil ta svet dolgo-
časen. Vesela sem, če se ga 
spomnijo tudi moji najbližji.

Anida Ćeman Numanović, 
Koroška Bela:

Zadnje čase ga ne praznu-
jem, ker mislim, da si ženske 
zaslužimo več. Opazne in ce-
njene moramo biti vsak dan. 
Oče, mož in tast me obdarijo 
s cvetjem ali bombonjero. 

Marja Jalen, Rodine:

Spoštujem ženske, ki so si 
upale upreti moškemu egu 
in se postaviti za svoje pravi-
ce. Glavni dosežki so volilna 
pravica in enakopravno poja-
vljanje in sodelovanje v druž-
beno-političnem življenju. 

Majda Debelak, Javornik:

Menim, da praznik žensk in 
obdarovanje s cvetjem nis-
ta potrebna. Meni to nič ne 
pomeni. Enakopravnosti še 
vedno ni, ženske se še vedno 
borimo za pravice in dan, kot 
je 8. marec, tega ne bo rešil.

Maša Likosar

Na dan žena, ki ga praznuje-
mo 8. marca, se spominjamo 
ekonomske, politične in soci-
alne enakopravnosti ter vseh 
drugih dosežkov, ki so si jih 
ženske izborile v zgodovini. 
Kako pa praznik doživljajo 
Gorenjke in s čim jih obda-
rujejo, so nam zaupale na de-
lavnici kvačkanja. / Foto: Tina Dokl 

Mednarodni 
praznik žensk 

Ruda Šalamon, Studenčice:

Praznik vzbudi notranje za-
dovoljstvo, da je ženskam 
v preteklosti uspelo izboriti 
pravice, ki smo jih deležne 
tudi danes. Od nekdaj ga 
rada praznujem, sin in mož 
mi na ta dan prineseta rože. 

info@g-glas.si

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

Danes bo oblačno s padavinami. Sredi dneva ali popoldne 
bodo padavine oslabele. Jutri bo sprva oblačno, popoldne se 
bo oblačnost trgala. V nedeljo bo dokaj sončno, jutro bo mrzlo.

Dina Kavčič

Kranj – V časopisu Gorenj-
ski glas smo ves februar po-
zivali naročnike, naj nam 
sporočijo, če so sami smo-
lčki ali poznajo katerega od 
njih. Čeprav imajo smolčki 
smolo, da rojstni dan prav 
na dan rojstva lahko pra-
znujejo le vsaka štiri leta, so 
imeli letos srečo, saj je letoš-
nje leto prestopno. Glede na 
to, da na Gorenjskem živi 
129 smolčkov, je bil odziv 
kar velik, saj smo jih zbra-
li 19. Med njimi so bili, jas-
no, sami mladeniči, saj je 
najstarejša smolčica štela 
rosnih 22 let, najmlajša pa 
le eno leto. Srečanja, ki smo 
ga v sredo pripravili na se-
dežu Gorenjskega glasa, se 
je udeležilo enajst smolčk-
ov v družbi svojih najbliž-
jih. Prevladovale so ženske: 
Marinka Likozar, Zvon-
ka Rozman, Marinka Ku-
har, Nada Cankar, Amalija 
Triplat, Tatjana Logar, Lari-
sa Mali in Ana Voga, moški 
so bili trije: Gabrijel Pagon, 
Andrej Švegel in Žiga Ko-
želj. Cilj srečanja je bil, da 
bi bilo druženje čim bolj po-
dobno pravi rojstnodnevni 
zabavi s torto in darili. Pos-
krbeli smo tudi za glasbo v 
živo, za kar se zahvaljujemo 

Maticu Tičarju iz Kranja, ki 
je igral na orglice in harmo-
niko. Smolčki so povedali, 
da so se srečanja včasih pri-
rejala na državni ravni, zad-
nja leta pa jih ni več, zato 
so bili še toliko bolj vese-
li, da smo se nanje spomni-
li na Gorenjskem glasu. So-
prog ene od smolčic je po-
vedal, da danes vse preveč-
krat pozabimo na sočlove-
ka, prav zato mu je bila ge-
sta Gorenjskega glasa še to-
liko bolj všeč. Marinkin brat 

pa je poudaril, da ga na ča-
sopis Gorenjski glas že od 
nekdaj vežejo lepi spomini, 
saj je Marinka leta 1967, ko 
je odšel na služenje vojaške-
ga roka, poskrbela, da ga je 
dobival k vojakom. Amalija 
Triplat iz Radovljice je vsem 
udeleženim zaželela zdrav-
ja, hkrati pa poudarila, da si 
moramo življenje narediti 
čim lepše, tudi s takimi pra-
znovanji. Gabrijel Pagon iz 
Tržiča, ki je bil pobudnik ak-
cije, je kar žarel, saj se mu je 

uresničila dolgoletna želja 
spoznati gorenjske smolčke 
– in je kar vse povabil domov 
na obisk. S seboj je pripeljal 
ženo, vnuka ter pravnukinjo 
Klaro. Larisa Mali je prišla v 
spremstvu mamice, očka 
in dveh bratcev. Najmlajšo, 
enoletno oziroma štiriletno 
Ano Voga pa so spremlja-
li mamica, mlajši bratec in 
babica. Ker smo bili z dru-
ženjem vsi zelo zadovoljni, 
smo si obljubili, da ga čez 
štiri leta ponovimo.

Prisrčno srečanje smolčkov
V sredo smo na sedežu Gorenjskega glasa pripravili druženje smolčkov in njihovih najbližjih.

Da je bilo na srečanju smolčkov še bolj veselo, je na orglice in harmoniko zaigral Matic 
Tičar, razdelili smo darila in pojedli torto.

Simon Šubic

Kranj – Prejšnji teden so v 
stečaju nad premoženjem 
že izbrisanega ljubljanske-
ga podjetja Jukal, ki poteka 
pred ljubljanskim okrožnim 
sodiščem, na javni dražbi 
prodali poslovni kompleks 
za izvajanje športnih dejav-
nosti Mega center na Savski 
cesti v Kranju. Nepremični-
na je bila na dražbi proda-
na po izklicni ceni 964.729 
evrov, je pojasnila stečajna 
upraviteljica Nasta Korbun. 
Kateri dražitelj je kupil stav-
bo, ni razkrila. 

V stečajnem postopku 
družbe Elektroservisi pa 
bodo 12. marca naprodaj po-
slovni prostori v Dvorcu Je-
len v Kranju v velikosti od 

50 do 162 kvadratnih me-
trov. Njihove izklice cene na 
dražbi se gibljejo od 61 tisoč 
do 187 tisoč evrov. V istem 
stečajnem postopku bodo 
konec marca in v začetku 
aprila naprodaj tudi parkir-
na mesta v garaži stanovanj-
sko-poslovnega kompleksa 
Dvorec Jelen. Zainteresira-
ni se bodo lahko potegovali 
za skupno 102 parkirni mes-
ti, od katerih jih je 86 name-
njenih osebnim avtomobi-
lom (izklicna cena 10.200 
evrov), štiri večjim avtomo-
bilom (vsako po izklicni ceni 
14.200 evrov), dvanajst par-
kirnih mest, primernih za 
motorna kolesa, pa je napro-
daj po izklicni ceni 1900 
evrov. Vse cene so brez dav-
kov.

Na javni dražbi prodali 
Mega center v Kranju

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je zaradi pojava 
koronavirusa do preklica odpovedala vse prireditve, pravljične 
urice, tečaje in druge dogodke, do nadaljnjega pa ne bo vozila 
niti potujoča knjižnica.

Zaradi koronavirusa odpovedali dogodke

Kranj – Pred kratkim je bralka spraševala, kaj se dogaja z nek-
danjim vrtcem pri avtobusni postaji v Kranju, ki je zanemar-
jen, okrog njega se nabira umazanija – od igel do poginulih 
ptic in podgan. Tisti, ki tam čakajo na avtobus, so ogorčeni, 
zakaj občina to dopušča. Kot so pojasnili na kranjski občini, 
je lastnik nekdanjega vrtca Arriva Alpetour, d. o. o., Kranj. 
Občina je opozorila podjetje, da je potrebno boljše čiščenje 
okolice. »S podjetjem se občina dogovarja, da bi v severnem 
delu nekdanjega vrtca uredila park, in za ta del bo skrbela 
občina,« so tudi dodali.

Nekdanji vrtec v sramotnem stanju

Nekdanji vrtec pri avtobusni postaji je v sramotnem stanju, 
tam pa se nabira tudi nesnaga. / Foto:Tina Dokl


